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EERSTE HOOFDSTUK.

Een nationaal plezier te Osterwolde.
Van Reelant zag beide dames met zekere verbazing aan.
Hij wist nog niet, dat er in het kleine Osterwolde zooveel
b e a u m on d e school. Hij zou spoedig vernemen wie ze waren, want de geheele stad was op weg, om naar de zeer
vermaarde harddraverij to gaan kijken. Nauwelijks drie weken
geleden had men hem in zijne nieuwe betrekking als griflier
bij het kantongerecht to Osterwolde bevestigd, en zeker beginsel verhinderde hem al te spoedig zijne officieele bezoeken
aan Osterwolde's notabelen te brengen.
Heden, den 28 Juli 1851, had Jhr. Mr. Arnold van Reelant
besloten een stag te doen tot nadere kennismaking met zijne
nieuwe stadgenooten. Hij had vernonlen, dat men in het kleine
landstadje — met vierduizend inwoners aan de noordoostelijke
grens van Nederland gelegen — waar hij zijne rechterlijke loopbaan begon, geen grooter feestelijkheid vierde dan de alom
bekende harddraverij in 't laatst van Juli of in het begin van
Augustus. De „groote" veemarkt op den eersten Dinsdag van
Juni was er niets bij.
Voor oude Osterwoldenaren, van geslachte tot geslachte
onder de welvarende burgerij opgegroeid, bezat die hooggeroemde harddraverij lets bijzonder aantrekkelijks. Men had er
Van Reelant zooveel wonderers van verteld, dat hij nit zijne
X.
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kalme onverschilligheid tegenover zijn nieuwen levenskring
ontwaakte, en besloot zich ditmaal eens onder de menschen
to wagen. De aloude Osterwoldsche harddraverij, had men
gezegd, was in de omliggende provincien met roem bekend.
Uit Friesland en Gelderland kwamen de voorstanders en begunstigers dier edele wedrennen in menigte opdagen. Niet
weinigen brachten vermaarde harddravers mee, door nog vermaarder pikeurs bereden; van heinde en ver daagden er
vreemdelingen op, om van het landelijk nationaal feest to
genieten; in 't kort, zooals men onder Osterwoldenaren gewoon was to zeggen, er bleef „geen oud wijf achter haar
spinnewiel."
De jonge grif or van het kantongerecht had reeds van tier
uren des morgens in zijne gemeubelde bovenwoning kunnen
waarnemen, dat het den 28 Juli feestdag binnen Osterwolde
zou zijn. Hij woonde in de breede Marktstraat, schuin tegen
over het Raadhuis. Van elf tot twaalf begon eene ongewone
drukte in zijne onmiddellijke nabijheid. De Marktstraat stond
sinds den vroegen morgen al vol sjeezen, boerenwagens, karren en rijtuigen van allerlei soort. Hot kerkplein, links van
het Raadhuis, was tot aan de oude muren der hervormde
kerk bedekt met uitstallingen ter eere der harddraverij. To
elf uren was Van Reelant plotseling in de lezing der provinciale courant gestoord door een vervaarlijk gedruisch van
schorre koperinstrumenten en gillende klarinetten. Aan het
venster gekomen, had hij den gewonen troop herkend van
groene-jassen-dragende Germaansche virtuozen, die zoo volhardend medewerken tot opluistering onzer Nederlandsche kermissen en volksfeesten.
De harddraverij was voor Osterwolde do welkome aanleiding tot allerlei pret. De gewone kermisdrukte, zonder de luid
loeiende ossen en de brieschende paarden, word nog verhoogd
door buitengewone vermakelijkheden. Aan het kerkplein, rechts
van het Raadhuis, had de ondernemende directie van eon
reizend tooneelgezelschap hare houten tent opgeslagen. De
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bruingeverfde voorgevel verkondigde met witte letters: S a 10 n
d e s V a r i e t e s en daaronder: Landmeeter & Gaasbeek. Van
Reelarit kon uit zijn geopend raam niet gewaarworden wat
op de kleine biljetten aan het publiek werd beloofd. Hij dacht
er evenwel aan, louter nit nieuwsgierigheid, eens te gaan
kijken. Het zou de eerste publieke vermakelijkheid zijn, welke
hij te Osterwolde ging bijwonen. Daar er groote scharen van
door de zon roodgeblakerde boeren met geel hair en zwarte
lakensche petten onder zijne ramen voorbijtrokken, en hij
door zijne eigenaardige aesthetische ontwikkeling geen plezier
kon scheppen in dit tafereei, liet hij de drukte daarbuiten
voortwoelen, en ontwaakte hij niet voor twaalf uren uit zijne
lectuur. Toen wierp hij een Fransch octavodeeltje geopend op
zijne schrijftafel, en trad hij weder voor zijn venster.
Hot geraas steeg v000tdurend. Do Marktstraat was onherkenbaar door de uitgespannen rijtuigen, menschen en paarden.
Zulk eene beweging had do nieuwe griffier to Osterwolde nog
nooit gezien. De stemmen der boeren vormden eon schor
concert, 't welk door zijne hoog opengeschoven ramen maar al
to duidelijk was waar to nemen. Glunder lachen der met
gouden oorijzers en gouden stiften pronkende boerendochters
klonk er door heen, terwijl in de verte het droefgeestig
kreunen van eon afgedankt draaiorgel soms eene enkele noot
in het wanluidend alarm wierp.
Van Reelant plaatste zich voor het venster op den mooien
groenfluweelen leunstoel, welken hij uit Leiden had meegenomen, en overzag het woelig tafereel. Het eerst trok het Raadhuis zijne aandacht. Eene deftige vlag wapperde uit het dakvenster, gelijk uit al de woningen van de Marktstraat, zelfs
uit den wanstaltigen klokketoren der hervormde kerk. Tegen
den azuurblauwen hemel stak die peperbusvormige torenspits met
hare grauwe, in het zonnelicht glinsterende leien thans vrij
armoedig af; de nienwe griffier had er al drie weken op gekeken, en was aan het contrast gewend. Des to moor trof
hem iets buitengewoons aan den gevel van het Raadhuis. Dit
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stijllooze gebouw bezat als eenig sieraad een breed venster
met uitstek of balkon op de eerste verdieping. TJit dit venster
hingen thans de kostbare prijzen, Welke de geineente Osterwolde had uitgeloofd voor de overwinnaars bij hare historisch
beroemde harddraverij. Eene wichtige zilveren koffikan met
zilveren suikerpot en melkvaas, om.strengeld door roode, witte
en blauwe linten, prijkte naast een zilveren tabakskomfoor,
alles schitterend in het zonnelicht van den maagdelijken glans
der pas verlaten zilversmidse. Het gemeentebestuur van Osterwolde toonde zich nimmer karig, als de belangen zijner harddraverij op het spel stonden. De gemeente-begrooting word jaarlijks
met de aanzienlijke som van vijfhonderd gulden belast, louter
eene bijdrage tot instandhouding dier gadelooze feestelijkheid.
Dit alles wist Van Reelant uit de korte gesprekken met
zijn deftigen huiswaard, den banketbakker Camminga. Reeds
was hij op de hoogte van het feit, dat sedert 1849 de konin-_
klijke bijdrage voor in vroeger jaren uitgeloofde „gouden
zweep" door bijzondere omstandigheden had opgehouden to
vloeien. Het gemeentebestuur had onder leiding van den kioeken burgervader, Mr. Pieter Francius, zich echter niet zwak
betoond en in plaats van gouden zweepen, die weinig praktisch nut opleverden, had men nu jaar aan jaar zilveren
kofuekannen, trekpotten, tabakskomforen en ander nuttig huisraad doen „verharddraven."
Het altijd toenemende gewoel in de Marktstraat trof den jongen
griffier niet zoo buitengewoon, dat hij er een oogenblik zijn
kalmen, wereldwijzen glimlach voor in den steek liet. Hij wist
daarenboven, dat men to twaalf uren precies, voor het Raadhuis, juist onder zijne vensters, zou overgaan tot de keuring
der mededingende paarden, die naar offlcieelen Osterwoldschen
stijl „van zessen klaar" moesten zijn. Het eenige, wat Van
Reelant eene kleine stof tot nadenken gaf, was, dat het getal
der van heinde en ver toestroomende bezoekers van Osterwolde
zijne oorspronkelijke schatting veelszins overtrof.
Hij wist wel, dat Osterwolde het middelpunt van eene rijke,
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landbouwende streek was, maar do toevloed van boeren en
boerinnen beschaamde in elk opzicht zijne geringe verwachting. De dorpen in den omtrek : Bockum, Hekwerd, Dalwierda,
Galsmeer en andere kleinere gehuchten, hadden de bloom
hunner bevolking gezonden. Het rumoer klom met ieder e
minuet. Menschenstemmen, rauw en krijschend door elkander
klinkend, vormden eene daverende massa van lawaai, die al
luider en luider omhoogsteeg. Het gillend roepen van niet
weinige afstammelingen des Hebreeuwschen yolks, die ginder
aan het kerkplein bij kruiwagens vol vijgen, kaneel, specerijen,
aalbessen en kruisbezien stonden to wachten op koopers, klonk
oorverscheurend boven alles nit. Draaiorgels gromden met
schorre tonen; de koperinstrumenten der groene Hannoveranen
zonden uit de verte eenige onsamenhangende fortissimo's,
terwijl juist bij do stoop van den eerzamen banketbakker
Camminga eon tweetal priesters van Polyhymnia eene walgingwekkende muziek aanhief. Eon kerel met eon houten
been en eene pruim tabak onder de zwellende, bruingeroosterde Wang streek op eene gebarsten viool, terwijl een wijf
in goore lompen huilend eon volksdeun uitstiet, die bij niemand
der hoorders de minste belangstelling wekte, en alleen diendo
om van tijd tot tijd wat koperen pasmunt in haar gedeukt
flesschenbakje to doen vloeien.
Jhr. Mr. Arnold van Reelant scheen in hooge mate gevoelig
voor geluid. Hij stond uit zijn mooien leunstoel op, en wierp
haastig do beide geopende vensters toe. Hij vreesde voor nog
meer gerucht, en begaf zich met eene uitdrukking van diepe
minachting van zijne zitkamer naar zijne slaapkamer. Daar hij
het heldhaftig voornemen had opgevat dien dag de harddraverij in al haar glans to bewonderen, en zich niet to ontzien,
zoo het noodig bleek kennis to maken met de fatsoenlijke
wergild van Osterwolde, keurde hij het oogenblik gunstig om
zijn toilet to maken. Het oorverdoovend coneert in de Marktstraat maakte hem korselig, derhalve sloot hij de dour van
zijne zitkamer driftig achter zich toe.
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Bijna een uur later kwam Osterwolde's nieuwe griffier van
het kantongerecht weder te voorschijn. Hij zag er wel wat
al to keurig uit, en liep de kans door het publiek buitengewoon te worden bekeken. Men kon het hem aanzien, dat
hij zijn leven niet in een klein landstadje gesleten had. De blinkende, zwarte hoed, welken hij in de hand hield, was to
Parijs gekocht; de parelgrij ze broek en dito handschoenen
kwamen uit Den Haag, de fra,aie b o t t i n e s uit Brussel. Van
Reelant stelde een buitengewoon belang in alles wat kleeding
betreft. Niemand had hem gedurende zijn studententijd te
Leiden ooit in een verwaarloosd kostuunl gezien. Die studententijd had trouwens vrij lang geduurd. De drie eerste jaren
waren onder allerlei uitspanningen en bezoeken aan de residentie voorbijgevlogen, gedurende de vijf volgende had hij van
tijd tot tijd zijn tol betaald aan de rechtswetenschap.
Van Reelant was eon woes nit eon aanzienlijk Zeeuwsch
geslacht. Aan de academie meerderjarig geworden, had hij in
de laatste jaren aan niemand rekenschap van zijne daden to
geven, en gestudeerd zoolang hij goedvond. Zijne ouders lieten
hem een matig vermogen na, waarvan hij, bij voorzichtig
beheer, onafhankelijk kon leven. Zijn voogd, eon achtenswaardig
staatsambtenaar uit Den Haag, had hem daarover voortdurend
gesproken, en tegen elke opwelling van zijne eenigszins tot
verkwisting neigende natuur gewaarschuwd. Ten slotte gepromoveerd, had hij een paar jaar in den vreemde doorgebracht;
had hij vooral to Parijs, te Nizza, to Monaco, to Biarritz geleefd, en toen hij eindelijk in het voorjaar van 1851 naar het
vaderland terugkeerde, had hij, als hot ware, ontdekt, wat hij
zeer good had kunnen weten, dat, namelijk, zijne middelen
vrij wat verminderd waren, ten gevolge van al to hooge uitgaven, gedekt door opoffering van fondsen, op zijn last to
gelde gemaakt door zijn bankier.
Hot kwam er nu voor hem op aan zijne inkomsten te versterken. Hij besloot aanstonds, dat hij zelf arbeiden zou. Zijn
wader was eon geheel leven lang ambtenaar bij de rechter-
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lijke macht geweest. Zijne „relatien" in Den Haag zouden
hem aan een baantje helpen. En dit was ook zoo geweest.
Wel had hij eene groote menigte „decepties" ondervonden;
wel had men hem op het allerbeleefdst met een kouden glimlach en een flauwen handdruk afgescheept, als hij gouden
bergen hoopte, maar ten slotte bleek het toch, dat er voor
een Jonkheer van Reelant, die van zulke goede familie was,
nog wel een postje van griffier bij een kantongerecht in een
der noordelijke provincien beschikbaar was. Hij zelf wist best,
Welke „breches" het beminnelijk Parijs en het verleidelijk
Monaco in zijn fortuin hadden teweeggebracht. Zijn besluit,
om het griffierschap aan het kantongerecht to Osterwolde to
aanvaarden, sprak duidelijker dan twee boekdeelen in quarto.
Trouwens hij zou maar kort op zijne eerste standplaats blijveii, zijne „relatien" hadden hem de streelendste voorspellingen
gedaan. Evenals zijn vader zou hij eene schitterende „carriere"
maken in de rechterlijke macht; niemand twijfelde er aan.
Daarenboven in de provincie gold een griffier van een kantongerecht meer dan in eene der groote steden van Holland. Zijn
naam en rang medehelpende, zou er misschien kans bestaan
voor eene „restauratie" van zijn fortuin, daar juist in onze
kleine, landelijke stedekens somtijds familien gevonden worden, voor wier vermogen hij zelf niet ongeneigd zou zijn zijn
fraaien Parijschen hoed af to nemen.
Al deze bespiegelingen en goede voornemens vereenigden
zich bij den splinternieuwen griffier tot een soort van „plan
de bataille," 'twelk hoofdzakelijk zou bestaan in eene fiere
houding tegenover de ingezetenen van Osterwolde, en in eene
voorzichtige onthouding van overbodige vertooningen zijner
persoonlijkheid aan het publiek nit het kleine plaatsje. Zijn
griffiersarbeid had hij stipt waargenomen, maar verder zich
zooveel mogelijk opgesloten binnen de wanden van 's heeren
Camminga's bovenwoning. Zijne „relatien" in Den Haag en
elders hadden hem echter verplicht een paar bezoeken af to
leggen aan de heeren Wigbold en Onno de Huibert van Vliet-
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huysen, waarop hij ook niet weigerde bij den eerste het
middagmaal to gebruiken. Jonkheer Onno de Huibert was door
eene lichte ongesteldheid zijner echtgenoote verhinderd den
heer griffier ten zijnent to ontvangen.
Had men aan de toongevende kringen van Osterwolde gevraagd, welken indruk Jonkheer van Reelant er maakte, algemeen zou men vernomen hebben, dat ieder brandde van
nieuwsgierigheid, om jets naders omtrent hem to hooren; dat
men buitengewoon veel bitterkoekjes had gekocht bij den voortreffelijken banketbakker Camminga, in de hoop iets aangaande
den griffier op to doen; dat ieder zich verwonderde over do
schuwe voornaamheid van den nieuwen stadgenoot, en dat do
notaris Mr. Jacob Muller Belmonte, die als plaatsvervangend
kantonrechter met Van Reelant kennis had gemaakt, veelbeteekenend de schouders ophaalde, als men hem vroeg, wat
men over dezen raadselachtigen bewoner van Osterwolde to
denken had?
Toen do man, die zoo groote belangstelling had wakker
gemaakt, zijne zitkamer even na eon uur weer binnentrad,
vond hij er de ouderwetsche bruinkoperen koffiekan in het
onvermijdelijk gezelschap van kaas en brood, waarop de waardige
juffrouw Camminga hem dagelijks onthaalde. Wel mocht hij
nog dikwijls zuchten over de antidiluviaansche wijze, waarop
hij in dit afgelegen oord zijn „dejeuner" moest gebruiken,
Loch stapte hij er heldhaftig over been, wetende, dat dit alles
na eenige jaren van ballingschap beter zou worden. Zich aldus
troostende over zijne tegenwoordige afzondering uit do wereld,
welke hij liefhad, lette hij er niet op, dat daarbuiten langzamerhand eene vermindering van gerucht ontstond, die het
einde der plechtige keuring van de harddravers in do Marktstraat tegenover het Raadhuis aankondigde.
Inderdaad, het gewichtig work der keuring had onder toevloed van tallooze belangstellenden plaats gegrepen. De harddravers, meest sterke Friesche paarden, met veelkleurige linten
aan het hoofdstel en den staart, werden aan den Loom geleid

DE FAMILIE MULLER BELMONTE.

9

door pikeurs, stevige knapen, die zich door niets bijzonders
in hun kostuum kenmerkten. Burgemeester Francius, de twee
wethouders, do secretaris Jan Bouwens en de acht keur
meesters bevonden zich op het terrein. Zooals gewoonlijk
werden de paardon ,,van zessen klaar" bevonden, en rnochten
ze weldra den wedstrijd ,,onder den man" aanvangen. Hot
feestelijk begin der harddraverij was op halftwee bepaald. Na
de keuring ontstond or groote beweging onder do menigte in
de Marktstraat. Bij hot nationals feest was het etensuur van
vast alle gezinnen vorvroogd. Men haastte zich met hot middagmaal voor halftwee klaar to zijn.
Van Reelant bekommerde zich weinig om doze zaak, en
verliet kwart na eon zijne kamers.
Met buitengewone zorg waren do parelgrijze handschoenen
aangetrokken, was de blinkende hoed van het minste stofje
gezuiverd. In geheel Osterwolde zou zich zulk een sierlijk hoer
niet hebben mogen verheugen door de ontmoeting van zijn
evenbeold; hij was geheel eenig in zijn soort. Door eene zij
straat begaf hij zich, kalm en afgemeten voortschrijdende,
naar de Hoogstraat en van daar over eene smalle brug naar
de Niezelstraat. Reeds was hij van de plaatselijke gesteldheid
der stegon en straten voldoend ingelicht, om zijn weg to
kunnen vinden naar het grondgebied der wedrennen. Overigens
had hij de talrijke menigte maar to volgen, die langs de Niezelstraat voorttrok, en door eon smal steegje links zich naar
buiten begaf.
Juist op het oogenblik, toen hij eon breeden kleiweg, noordoostelijk van Osterwolde, bereikte, zweefden hem de twee
dames voorbij, die in het begin van dit verhaal zijne bewondering hadden opgewekt. Naar den eersten oogopslag oordeelde
Van Reelant, dat dit tweetal onmogelijk behooren kon tot het
genus der zuiver plaatselijke schoonheden. Haar kostaum
was smaakvol gekozen, met eene neiging tot hot kostbare.
Boiden prijkten met eon zijden kleedje, het eene van lichtgrijze, het andere van helderblauwe kleur. De eerste was rijzig
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en forsch van gestalte, de tweede tenger en klein. De jongedame in het lichtgrijs onderscheidde zich door buitengewoon
mooi, glinsterend bruin hair, in rijke lokken langs hals en
schouders krullend; hare gezellin was donkerblond, maar zonder twijfel hare zuster, omdat eene sterke gelijkenis uit beider
gelaatstrekken aanstonds in 't oog vigil.
De stroom der voorbijgangers scheidde hem spoedig van dit
tweetal. Voordat hij ze uit het oog verloor, zag hij, hoe ze
zich bij eene bejaarde dame voegden, die haar eeii paar schreden
vooruit was geloopen en hoe ze to zaam met vluggen tred
under de menigte verdwenen. Deze ontmoeting troostte den
jongen griffier voor het minder aangenaam tafereel, dat de
naar de wedrennen trekkende scharen hem aanboden. Hij
wandelde, sinds hij buiten Osterwolde gekomen was, in wolken
van fijne, witte stof, 't Welk hem met buitengewone deernis
vervulde voor zijne nette gekleede jas van glansrijk zwart
taken en zijne blinkende Brusselsche b o t t i n e s. De menigte,
die hem omringde, die voor hem uit ging, en die hem volgde,
scheen onafzienbaar. Men begaf zich langs den poeierig droogen kleiweg naar eene gegeven plek aan denzelfden weg,
waar doze zich in eene lange, rechte baan tusschen wei- en
bouwlanden uitstrekte. Dit gedeelte van den weg was het
eigenlijk terrein voor den wedstrijd. Men had midden op den
weg paaltjes in den grond geheid, die met eon touw aaneengeschakeld waren en door dit vernuftig middel had men twee
banen voltooid, die lijnrecht naast elkander voortliepen. Bij
het begin en het einde van doze renbanen stonden kleine
houten huisjes, bestemd voor de keurmeesters, die over de
uitkomst van iederen nit hadden to beslissen. Daartoe had
men naast die huisjes beweeglijke standaards met seinvanen
opgericht, die rechts of links konden overgehaald worden,
naarmate men aan den eon of anderen kant de zege had weggedragen.
Al doze kostelijke toebereidselen had Van Reelant met eon
enkelen oogopslag uit de verte waargenomen. Zij schenen hem
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Beene buitengewone geestdrift in to boezemen. Hij begon driftiger voort to loopen, want het gezelschap, dat hem omringde,
beviel hem in 't minst niet. Boerenjongens en boerendeernen
ijlden luid juichend vooruit met volkomen minachting van stof
en wereldsche vormen. Zij hieven soms een straatdeun aan
zonder eerbied voor het fijn ontwikkeld gehoor van den jongen
griffier, die tevens eene ondragelijke tabaks- en stallucht moest
inademen, zoodra de dichtopeengepakte massa der feestgangers
hem langzamer dwong to gaan. Te midden van dezen onder
allerlei kreten vooruitstrevenden menschenhoop, bemerkte Van
R,eelant met afschuw allerlei slag van beschadigde bedelaars
op krukken, met afzichtelijke wonden of verminkte ledematen,
die deels ter zijde van den weg een eentonig geschreeuw aanhieven, deels onder de voorbijgangers elk welgekleed persoon
eon bedelbakje op de Borst zetten.
Het plaatselijk provinciaal karakter van Osterwolde had hem
van het eerste oogenblik niet al to bijster bekoord, maar nu,
midden onder het publiek, dat naar do harddraverij snelde,
verwenschte hij het denkbeeld, om zich to voet zoo ver to
wagon. Er word echter zoo weinig van rijtuigen in Osterwolde
,,geprofiteerd", dat men or buiten boerenkarretjes en sjeezen,
buiten de rijtuigen van den burgemeester Francius, van den
notaris Muller Belmonte en van Jhr. Onno de Huibert nooit
eenige huul•karos door de stille straten zag rijden. De schrale
troost van „'s lands wijs, 's lands eer" moest hem dus nog
enkele oogenblikken sterken in het onverkwikkelijk gedrang
op den kleiweg.
Eindelijk stond hij voor eon slagboom, terzijde van welken
eon n.auwe ingang tot eon weiland was opengelaten. Tegen
betaling van vijf en twintlg centen kreeg het publiek hier
toegang. In de eerste plaats had men zoo gelegenheid de wedrennen van nabij to zien ; het weiland bood overvloedige ruimte aan
eenige duizenden van toeschouwers, en was alleen door eene
smalle sloot van de renbanen op den kleiweg geschoiden. Ten
tweede had men midden in het weiland eene ruime tent van
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zeildoek opgeslagen, eene restauratie, waar het fatsoenlijk publiek
allerlei ververschingen kon bekomen door de vriendelijke zorgen des heeren Boesman, den voornaamsten kofiehuishouder
van Osterwolde. Voorts prijkte op het dak van de tent een
tweetal nationale vlaggen en hingen de prijzen van zilver
met de veelkleurige linten aan den ingang. Nog eene laatste
heerlijkheid wachtte den griffier van het kantongerecht. Op
hooge, witgeverfde schragen zat een achttal muzikanten to
pronken, om van tijd tot tijd de feestelijke stemming- te verlevendigen met bijzonder eigenaardige melodieen, die door louter
plaatselijke krachten werden ten uitvoer gebracht.
Van Reelant had zich gehaast voor zijne vijf en twintig
centen binnen dit beloofde land te vluchten.
Bij den eersten oogopslag waande hij zijn toestand niet
veel verbeterd. De dansende en gillende boerendeernen kwamen
ook naar binnen, maar een deftig peer in zwarten rok met
eene kokarde van Witte en oranjelinten vermaande haar tot
stilte. Weldra bleek het, dat er op het „gereserveerde" weiland
eene tamelijk rustige schaar bijeen was, dat men er de geheele
aristocratie van Osterwolde ontmoeten kon, en dat de smalle
gemeente op eon ander weiland, aan gene zijde van den kleiweg palend, zich een luidruchtig asyl had toebereid.
Eon weinig gerustgesteld overtuigde Van Reelant zich, dat
stof en gedrang den luister van zijn kostuum niet noemenswaard hadden verminderd, zoodat hij zich wijden kon aan
eene bedaaarde wandeling. Hij maakte daarbij gebruik van
eon rond kijkglaasje, dat hij aan eon dun koordje om den hals
droeg. Groepen dames en heeren keken verwonderd op, toen
zij den vreemden hoer gewaar werden. Het gerucht verspreidde
zich evenwel spoedig, dat de nieuwe griffier van het kantongerecht eindelijk uit zijne afzondering was te voorschijn gekomen. Reeds had men de beleefdheid hier of daar den hoed
voor hem of to nemen.
Nauwelijks had hij het weiland in den omtrek van de restaureerende tent doorkruist, of andermaal ontmoette zijn oog de
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beide dames, wier verschijning hem op weg had getroffen.
Andere dames en heeren hadden zich om haar heen verzameld.
Te midden van dezen ontdekte hij den plaatsvervangenden
kantonrechter en notaris, Mr. Jacob Muller Belmonte. Daar hij
zeer beleefd groette, trail do reusachtige man, deftig in het
zwart met een zwaren gouden horlogeketting op zijn zwart
satijn vest, eene schrede nader, en reikte hij Van Reelant
de hand.
,,Wel, wel, meneer Van Reelant! Dat is voor het eerst! Kom
je eens naar onze harddraverij kijken ?"
De notaris speak zoo buitengewoon luid, dat Van Reelant
al berouw gevoelde over de haast, waarmee hij de toegestoken
hand had aanvaard. Handig lokte de griffier zijn geraasmakenden vriend eenige schreden verder, terwijl hij hem met eon
paar onbeduidende woorden bezighiald.
„Goed weer, vandaag, he?" — Bing de notaris voort. — „Ze
treffen het met de harddraverij! Ms je dat bier nog nooit gezien hebt, is het wel eons aardig voor een keen. Goon nieuws
uit Den Haag?"
,,Volstrekt niets !"
,,Dat kan ik begrijpen ! De heeren van de kamers mochten
wel eons naar huffs! Die Gemeentewet heeft ze lang genoeg
aan den praat gehouden! Goddank! dat ze er eindelijk is.
Onze burgemeester is er niet bijzonder moo ingenomen ! Een
knappe kerel die Thorbecke, ho?"
Van Reelant had den notaris ver genoeg van do groep dames
weggeleid, om thans to kunnen vragen:
„Meneer Muller! woes zoo good mij to zeggen wie die beide
jongedames zijn, — die slanke met de lange krullen en die
kleine blonde in 't blauw !"
,,Graag, maar mag ik a eerst eon vraag doen?"
„Natuurlij k !"
,,Waarom stelt u juist belang in doze beiden?"
,,Ze Zion or, dunkt me, niet zoo provinciaal uit als de rest !"
,,Dat doet me plezier !"
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,,Hoe zoo ?"
,,Het zijn de dames Muller Belmonte, mijne dochters !"
De notaris had voortdurend met forsch basgeluid gesproken,
en daarbij driest en uitdagend naar do voorbijgangers rond=
gezien, alsof hij ieder overtuigen wou van zijne aanzienlijkheid
in do Osterwoldsche maatschappij. Van Reelant had met volkomen bedaardheid het nieuws vernomen. Hij beheerschte
steeds de uitdrukking zijner vrij regelmatige trekken. Het
eenig teeken van ontroering bestond in het noodeloos plukken
en trekken aan den breeden, blonden knevel, die hem zeer
goed stond. Oogenblikkelijk ging hij voort:
,,Dat treft uitstekend ! Ik wenschte aan de dames gepresenteerd to worden !"
,,Met plezier !"
En de notaris wendde zich om, terwijl hij zijne kleine, rollende, schrandere oogen naar de plek richtte, waar hij Suze
en Betsy had achtergelaten. In eon oogwenk traden de heeren
naar do groep, die zich rondom de dames Muller Belmonte
had gevormd, en die zich in twee afdeelingen splitste, nadat
de notaris zijne meisjes aan den nieuwen griffier had voorgesteld.
Van Reelant droeg zorg zich op zijne gewone aangename
manier voor to doen. Misschien Louden zijne intieme vrienden
in den Loon zijner stem eene licht-ironische trilling bespeurd
hebben, Coen hij der jongste dochter van den notaris op hare
vraag, hoe het hem to Osterwolde beviel, antwoordde:
,,Daar kan ik u voorloopig nog niets van zeggen! Ik heb
mij het meest met de griffie beziggehouden, en mij op de
hoogte gesteld van de zaken. Nu ik eenmaal aan de dames
Muller Belmonte ben gepresenteerd, verwacht ik het beste
van Osterwolde !"
Suze opende hare sprekende, bruine oogen, en zei glimlachend:
,,Och, meneer Van Reelant! Het is hier zoo doodeenvoudig,
zoo landelijk !"

DE FAMILIE MULLER BELMONTE.

15

„Het landelijke heeft zijn charme ! En bovendien, het is
nieuw voor mij !"
„U komt uit Den Haag ?"
,,Dat is to zeggen .... de laatste maanden was ik in Den
Haag...."
„U heeft zeker veel gereisd?"
„In de laatste jaren ben ik zoo hier en daar geweest — n
blijf ik, behalve in mijne vacantie, to Osterwolde !"
Suze had bij doze onschuldige woordenwisseling van tijd
tot tijd hare mooie, donkere oogen naar den fraai gekleeden
griffier gericht met eene uitdrukking, alsof zij verschooning
vroeg voor al de provinciale onbeduidendheid van Osterwolde.
Betsy had kalm rondgekeken en achter den rug hares zuster
blikken van verstandhouding gewisseld met eene oude dames
hare moeder, die tot eene in de nabijheid staande club van
deftige heeren en dames behoorde.
Do griffier van het kantongerecht overlegde bij zich zelvenT
dat de jongedames Muller Belmonte, van nabij gezien, zijne
eerste gunstige mooning niet hadden gelogenstraft. De beschaafde Loon van haar gesprek viol hem in de hand. HiJ
besloot de kennismaking aan to houden. Wijl hij Osterwolde
als eon oord van kortstondige ballingschap beschouwde, keurde
hij alle middelen good, die hem in verband met zijne plannen
voor de toekomst eenige verstrooiing konden bieden. Hij dacht
or evenwel aan voor alle mogelijke „eventualiteiten" zich
onmiddellijk omtrent do „financieele positie" van „papa" Muller
Belmonte to vergewissen, en begreep dat hij vooreerst de
grenzen eener voorzichtige „reserve" niet mocht overschrijden.
De virtuozen uit Osterwolde hieven plotseling eon luidklinkend wij sje aan, dat onder biding van eon snerpend klarinetgeluid Van Reelant eon kleinen schrik bezorgde. De jongste
dochter van den notaris steekt haar fijn neusje in de lucht,
en zegt :
„'t Is onmogelijk eon woord to spreken met die mooie
muziek !"
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Do ondankbare! Zij vergat, dat zij op menig zomer- en
winterbal de aanwezigheid dier wakkere blazers had gezegend.
Suze knikt bij de laatste opmerking harer zuster, de grifier
haalt de schouders op.
Gelijktijdig treedt het drietal voorwaarts, om het al to overvloodig muzikaal genot to ontwijken. Eene ongewone beweging
onder hot publiek op het „gereserveerde" weiland trok hunne
aandacht. Do harddraverij was begonnen. Twee zware, breedgeschofte paarden, bestuurd door wichtige pikeurs met witte
hemdsmouwen, vlogen in dollen ren en to midden van dichte
stofwolken langs de beide banen. De menigte belette aan den
griffier en zijne nieuwe kennissen waar to nemeu, hoe de nit
afliep. Luid gerucht van stemmen verhief zich alom. Men verkondigde, dat het zwarte „merriepaard", genaamd Jans, de
overwinning had behaald, en weldra gaven de seinvlaggen
der keurmeesters tot ieders tevredenheid de juistheid dozer
mooning aan.
Van Reelant ontving van de dames Muller Belmonte de
noodige inlichting omtrent de zeden en gebruiken der harddraverij, waardoor hij spoedig geheel op de hoogte was, zoo
good als de beste Osterwoldenaar. To midden van eene vroolijke woordenwisseling word hot drietal plotseling gestoord
door den notaris met zijne vrouw aan den arm, zoodat de
nieuwe griffler nu ook het voorrecht gonoot aan mevrouw
Muller Belmonte to worden „gepresenteerd." Terstond voegden
Rich nog eenige familien bij dozen kleinen kring, door Welk
feit Jhr. Van Reelant in de gelegenheid kwam de hand to
drukken van den hoer en Mr. Jan de Brune, president der
arrondissements-rechtbank, eon corpulent heer met eon schrikwekkenden haviksnous. Vervolgens moest hij buigen voor
eene reusachtige dame met sporen van eon zwart kneveltje
om den immer goelijk lachenden, breeden mond, Welke dame
de echtgenoote van den president was. Nog boog hij vocr
verschillende andere heeren en dames, maar verstond niet
recht hoe men hen noemde. Eon jong meisje, half verborgen
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In de schaduw der breede mevrouw De Brune, hoezemde hem
peen zweem van belangstelling in. Iedereen noemde haar Dora.
Zij kook for en koud in 't rondo, ezl bleek niet half zoo nieuwsgierig als de anderen, on1 den nieuwen griffier, die daarenboven eon jonkheer was, en zich tot nog toe zoo afzonderde,
to leeren kennen. Haar regelmatig gelaat mocht zeer knap
genoemd worden, vooral de vrijmoedige blik nit hare lichtblauWe oogen verried geest en zelfstandigheid. Haar bruin
katoenen japonnetje was zeer provinciaal, maar stond haar onl
to stolen.
Het gesprek Word zeer levendig. De stentorstem van den
notaris klonk boven alles, zelfs boven de luide toner van het
Osterwoldsche orkest. Zijne beide dochters Warm maar Weinig
tevreden over den loop der zaken ; zij zwegen met eene moosterlijk onderdrukte neiging tot boos humour. Mevrouw de Brune,
de eehtgenoot van den barren president der arrondissementsrechtbank, richtte telkens het woord tot Van Reelant met eene
honigzoete stembuiging, die ze gewoon was in het publiek
nan to nemen :
„Meneer Van Reelant ! Is a familie van den Zwolsehen
Baron van Oudendorp, Wiens mama 00110 Freule van Reelant was?"
,,Pardon, Mevrouw ! mijne familie is nit Zeeland !"
„0, dan zal u zeker mijn neef Calantsheuvel van Goes wel
kennen .... zijne eerste vrouw was immers 00110 Freule Roe
lant van Wemeldinge ?"
„Ik zou het u niet kunnen zeggen, mevrouw ! Er zijn verre
familieleden, die mijn naam dragon, maar op dit oogenblik ben
ik de eenig overgeblevene van de Zeeuwsche Reelants ?"
De jongedame, door iedereen Dora genoemd, fluisterde zachtkens eenige woorden, die niemand verstond.
Weinig zou het den nieuwen griffier gevleid hebben, als de
zoele zuidenwind, die alles hoort, hem zacht spottend in het
oor gewaaid had:
,,Le dernier des Abencdrages!
X.

2
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Mevrouw De Brune plooide de geknevelde lippen deftig saam.
Waarom merkte hij ook niet, dat zij eene Freule van Calantsheuvel was, en dat de vrouw van den president der arrondissements-rechtbank. aanspraak had op de voorkomende toeschietelijkheid der ondergeschikte ambtenaren aan het kantongerecht ?
„Jans wint het waarachtig weer !"
Allen keken bij dit bulderend woord van den notaris naar
de renbaan. Het was onmogelijk iets van do mededingende
rossen en ruiters to zien. Groote massa's van toeschouwers
bogen zich over elkander en beletten, dat men in den omtrek
der groote ververschingstent jets aangaande de wedrennen gewaarwerd. Daarom wachtte men tot de seinvlaggen zich zouden hebben verklaard. Hot gewenschte teeken bloef echter uit.
Er moest jets bijzonders plaats grijpen. President De Brune
onderrichtte met eene krakende stem vol ratelende r's, dat
,,err, waarschijnlijk kamp gereden was !" Zoo luidde ook het
gevoelen van den hoer Muller Belmonte. Men liep eenige schreden vooruit, en de kring word verbroken.
Van Reelant poogde van dit gunstig oogenblik gebruik to
maken, om de jongedame, die men Dora noemde, nader to
boron kennen.
Doze laatste was in gedachten blijven staan. Hot vraagstuk
of er kamp gereden was, scheen haar niet de minste ontroering to veroorzakcn. Langzaam volgde zij hare vrienden, die
verder wandelden, om het laatste nieuws van den laatsten nit
to vernemen. Van Reelant voegde zich behendig aan hare zjjde,
en sprak :
,,Weet u, wat er eigenlijk to doen is ?"
„Neen, meneer !"
,,Er is waarlijk moor drukte, dan men zoo oppervlakkig zou
denken !"
,,Waaruit volgt, dat men niet oppervlakkig moot denken !"
„Ik dank u en beloof beterschap !"
„U is al to beleefd, meneer !"
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En terwijl ze plotseling haar tred versnelde, haalde zij de
gigantische mevrouw De Brune in, na Van Reelant opgenomen te hebben met eene uitclrukking, die hem stokstijf te
midden van het weiland deed stilstaan.
Nog nooit had hij zooveel fierheid en ongedwongenheid bij
een Jong meisje ontmoet; nog nooit had men hem zoo onbeschroomd te kennen gegeven, dat men van zijne beleefdheden
niet gediend zou zijn.
Gekwetste eigenmin schrijnt en plaagt het feist, als men
zich op duizenden mijien afstand van elke vernedering waant.
De nieuwe griffier achtte zich zoo hoog verheven boven alle
mogelijke Osterwoldsche jonge en oude dames, dat hij aan de
gebeurlijkheid van iets dergelijks niet had kunnen denken.
Het viel hem weldra te binnen, dat het plaatselijk provincialisme bij zulk een „bakvischje" als Dora zich allerwaarschijnlijkst in dien ongewonen worm van preutsche eenkennigheid
uitte, en hij haalde de schouders op. Toch was diezelfde Dora
een niet onaardig persoontje ...
,,Welzoo, meneer, Van Reelant! Hoeft u het ook Bens gewaagd ?"
De heer Wigbold de Huibert van Vliethuysen stond voor hem.
Bit zijne overpeinzing ontwakend greep hij onmiddellijk de
gelegenheid aan, om zich met den heer De Huibert van zijne
nieuwe vrienden to verwijderen. Voorzichtig vermeed hij het
zijn eersten ongunstigen indruk aangaande het Osterwoldsche
fatsoenlijke publiek onder woorden to brengen. Hij wandelde
met den man, in welken hij niet alleen eon standgenoot maar
ook eon raadsman zag, eon paar malen hot weiland op en
neer. Eerst, toen men het gezelschap der heeren Muller Belmonte en De Brune ten tweedenmale kruiste, zei hij schijnbaar onverschillig :
„De notaris heeft mij zooeven aan eon mass y van zijne
vrienden gepresenteerd. Vooreerst aan zijne dochters .... interessante dames !"
„Kende u de familie nog niet?"
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,,Neen! Ik heb den notaris eenmaal aan de griffie ontmoet!
Van zijne familie had ik niemand gezien .... Meneer Muller
is zeker eene heele autoriteit ?"
„Hij is hier zeer gezien, heeft veel vrienden en veel fortuin !"
„Jammer, dat hij iedereen voor doof houdt !"
,,Men moot aan hem wennen!"
„0, ja ! Ik vergat het u nog te vragen! wie is toch dat
aardig jong meisje daar naast mevrouw De Brune? Iedereen
noemt haar Dora !"
,,Dat is Dora van Gestel, de oudste dochter van den rector
aan ons klein gymnasium !"
„'n Lief gezichtje !"
,,En eene heel flinke meid ook !"
„Zoo !"
„De rector heeft een groot gezin! Negen kinderen en een
schraal traktement. Maar zij weet met haar mama, eene allerliefste vrouw, den wagon in 't spoor te houden !"
„Curieus, dat men in eene kleine plaats iedereen zoo van
nabij kent!"
,,De fatsoenlijke wereld leeft als eene groote familie te
Osterwolde met de gewone familiefeesten en de gewone familietwisten !"
„Men maakt ten minste heel veel werk van de harddraverij !"
Het scheen of men de laatste woorden van den griffier gehoord had, zoo luide gonsde het rumoer van duizenden stemmen over het „gereserveerde" weiland. Hot gold eene nieuwe
overwinning van het zwarte „merriepaard," genaamd Jans,
eigenaar Albert Janssen de Boer, landbouwer to Bockum,
bereden door den oudsten zoon van den gelukkigen bezitter,
die nu eene schoone kans verwierf op eon der beide prijzen.
De belangstelling in het nationals feest steeg voortdurend.
Men zag de magere, lange gestalte van Burgemeester Francius
zich onder de notabelen bewegen. Niemand verwonderde zich
daarover — men moist, dat de burgervader, na het eind van den
wedstrijd, de prijzen aan de overwinnaars met eon „passenden"
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gelukwenscll zou uitreiken. Do hoer Do Huibert bracht Van
Reelant in kennis met het achtbaar hoofd der gemeente, zoodat de nieuwe griffier zich in zeer ernstig en deftig onderhoud
gewikkeld zag. Zonder het to weten zette hij aan het feest
van den dag bijzorlderen mister bij. Iedereen beroemde er zich
op, hem de hand to hebben gedrukt ; ieder had den rnond vol
van hem, volgens den gewonen karaktertrek der Osterwoldenaren, die, ondanks herhaalde teleurstellingen, eon buitengewoon zwak aan den dag legden voor vreemdelingen.
Van Reelant had reeds opwellingen van wrevel moeten onderdrukken over al to dringende belangstelling. Daar hij echter
eenmaal besloten had bij gelegenheid der harddraverij onder
de menschen to komen, poogde hij zijne verveling zoo good
mogelijk to overwinnen. Aan do deftige heeren ontsnapt, vond
hij de dames Muller Belmonte langzaam op en neer wandelend to midden van eene altijd aangroeiende menigte. Thans
was er goon sprake moor van ironie in zijn Loon, hoewel doze
zoo weinig van zijn vroegeren versehilde, dat Suze en Betsy
ondanks al hare scherpzinnigheid er niets van ontdekten.
De mededeelingen van zijn vriend De Huibert hadden indruk
gemaakt.
,,En hoe vindt u de harddraverij ?" — vroeg Suze kalm en
beleefd.
,,Heel famous, maar het duurt mij to Lang !"
,,Ja, de laatste ritten kosten veel tijd !"
,,En als nu de festiviteiten zijn afgeloopen, wat dan ?"
„0, dan is vooreerst bal in het heerenlogeznent „de Zen" ...."
Van Reelant zag de lieve spreekster oplettend aan. Hot bleek,
dat de donkere oogen even spotachtig fonkelden, als de klank
der heldere stem deed vermoeden.
,,Dus gaan de dames ...."
„Er nooit heen !" — viol Betsy nit. — „De fatsoenlijke familien komen er niet. Dat is niet recu !"
„Het spijt me. Er schijnt weinig varieteit van amusementen
hies to Osterwolde !"
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„Amusementen, meneer Van Reelant" — ging Suze lachend
voort. — „Daar kan men niet over klagen ! We hebbon de
heerensocieteit en de dameskransjes, het Nut en de komedie
van Landmeeter & Gaasbeek, me dunkt ...."
„'t Is waar, er is komedie! Ik heb eon tent geobserveerd
dicht in mijn buurt op het kerkplein. Maar wat wordt daar
vertoond ?"
„Prachtige stukken !" — riep Betsy. — „Van avond eon groot
volksdrara : d e F 10 s c h naar de platen van Cruickshanck
door ik weet niet meer welk auteur....."
„Als we er eons naar toe gingen !" — merkte Van Reelant
uiterst bedaard op.
De beide dames zwegen eene p00s.
Suze zag den griffier oplettend aan, en fluisterde:
„Ik denk niet, dat papa lust heeft! Dat zal niet gaan. Ik zou
het niet durven voorstellen. Later, als wij do eer hebben u
eons bij ons aan huffs to zien, kunnen we misschien ...."
,,Niets zal mij aangenamer zijn! Ik beloof u binnenkort eon
visite to zullen maken !"
„Ik reken op uw belofte !" — antwoordde Suze, en stak kinderlijk nalef de hand uit.
De griffier vatte die hand eerbiedig, en, toen zijn oog haar
stralenden blik ontmoette, volgde er eon lange, innige handdruk.
Doch op dat oogenblik werden zij gestoord.
Onder luid gejubel verschenen ontelbare volksdrommen met
de overwinnende paarden op het „gereserveerde" Weiland.
Jan Janssen de Boor had met het zwarte „merriepaard" Jans
de zegen behaald. Burgemeester Francius zette zich in postuur,
om eene „passende" toespraak to houden.
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TWEEDE HOOFDSTTJK.
Huiselijke zorgen,
Hoewel Osterwolde vrij wat dichter bij het „ruwe Noorden"
lag dan Maastricht of Venlo, kon Loch de Augustuszon er
onaangenaam warm en drukkend over straten, huizen en tuinen stralen ; zoo drukkend zelfs, dat de eerzame kleine burgerij er zonder ontzag voor het d e c o r u m in hemdsmouwen
buiten hare woningen op de stoepen weed aangetroffen, elkander het eon of antler gewichtig nieuws over de ongewone
hitte toeroepende. Dit felt deed zich ook thans voor — in het
begin van Oogstmaand 1851. Ter noordzijde van het stedeke
strekte zich eene rij huizen nit, die aan eenige verspreide
woningen paalde, welke laatsten do eerste grens van de ,,bebouwde kom" der gemeente uitmaakten. De huizenrij, hier
bedoeld, lag aan eene breede straat, die zuidwaarts door een
kleinen zijtak van de Niezel werd afgesloten. Do gebouwen
waren er redebjk deftig en fatsoenlijk, zoodat eenige leden
van den Osterwoldschen b e a u- m o n d e er hunne woning gekozen hadden.
Rechts stond eene heerenhuizirlg van eene verdieping, die
door den achtbaren rechter in de arrondissementsrechtbank,
Mr. Wigbold de Huibert, word bewoond. Links, bijna aan het
uiteinde der huizenrij, be yond zich eene woning van twee verdiepingen, geheel overdekt met eene dikke laag Witte kalk.
Men las goon naam aan den deurpost, maar ieder moist, dat
hier Dr. Van Gestel, de rector der Latijnsche school van
Osterwolde, woonde. Ook hier kon men het echt plaatselijk
verschijnsel waarnemen, dat het woonhuis twee ingangen
bezat: eon van ter zijde door eon stal of koetshuis, en eon
door de groote dour aan de straat. Tegen de heerschende
mode word algemeen van de laatste gebruik gemaakt door
den gaanden en komenden man. Trad men de voordeur bin-
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nen, dan stond men in eene breede gang, lijnrecht voerende
naar eene glazen dear, die uitzicht gal op den tuin.
Gedurende den vermelden warmen Augustusmiddag stond
die tuindeur wijd open, en waren in die aangrenzende vertrekken de vensters hoog omhoog geschoven. De tuinkamer
links scheen wel de koelste van het huis; daar waren vier
personen to zaam, die aan eene ronde tafel ijverig werkten —
drie aardige meisjes van tien, negen en zeven jaren met
groote, wit- en blauwgeruite schorten, en Dora, de oudsto
dochter van den rector. De kinderen vertoonden alien eene
zeer sterke gelijkenis, en droegen het zwaar donkerbruin hair
los over de schouders met eon kam boven op het hoofd

bijeengehouden. Zij zagen or gezond en flunk uit, maar beloofden niet zoo mooi to zullen opgroeien als Dora. Het drietal kook echter vroolijk in 't rand met dezelfde lichtblauwe
oogen als doze. De twee oudsten bogen zich over haar schrijfwerk, de jongste breide een kinderkousje. Dora hield het
opzicht en tevens zich zelve ijverig bezig eon gescheurd kinderjurkje op to knappen.
Het vertrek was niet rijk van meubelen voorzien. Twee
kinderstoeltjes, die van lang gebruik spraken; eene ouderwetsche piano, twee gekleurde gravuren in mahoniehouten lij sten
vielen 't meest in het 00g. Alles was evenwel proper en net
onderhouden, nergens waren sporen van opzettelijke verwaarfoozing to vinden. In doze kamer genoot men het uitzicht op
een grooten tuin met hoogopgaande boomen en bloemen.
,,Door! als ik mijn werkwoord afheb, vertel je dan wat?"
„Je hebt het beloofd, Door !"
„Net zooals eergisteren, Door!.. . , van Robinson !"
Zoo spraken de drie kleuters met de blauw- en witgeruite
schorten.
Dora lachte vriendelijk. Haar kopje, reeds zoo merkwaardig
door regelmatige trekken, scheen met dien lath duizendwerf
aanvalliger. Dora, do koude, fore Dora, die acht dagen geleden bij de eerste ontmoeting zulk eon ongunstigen indruk op
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den wereldwijzen griffier van 't kantongerecht had gemaakt,
Dora schitterde hier als eene weldoende engel. Onder hare
jongere zusters heerschten altijd rust en verdraagzaamheid, als
zij aanwezig was. Het drietal werkte ijverig, omdat Dora er bij
zat. Zoodra eon der jongere meisjes rondkeek, en gedachteloos naar den tuin staarde, of wel door eon aanval van verveling zich achterover boog, om naar de vliegen aan het plafond to turen, hief Dora even het hoofd op, en terstond word
het work hervat.
Toen zij alle drie zoo dringend hoorde bedelen om wat
to vertellen, streek zij het herstelde kinderjurkje glad en
antwoordde:
,,'t Is van middag to warm om to vertellen ! Zou jelui niet
Bever in den tuin gaan ?"
„Keen, Door! vertellen !"
't Was of do kinderen het afgesproken hadden, zoo voikomen gelijktijdig klonk het antwoord.
„Ik zal zien ! Maakt maar eerst, dat je work good in orde is !"
Er heerschte eon korten tijd stilte.
Toen klonken er driftige stappen door do gang. Bij de dour
der tuinkamer vertoonde zich eon aardige krullebol van vijf
jaren, eon ventje in eon blauw- en witgestreepten kiel, die
luide, min of moor krijtend, riep:
,,Ma! waar is ma?"
,,Kom eons hier, Oscar !" — zei Dora vriendelijk.
Maar het manneke schudde het hoofd, en herhaalde:
„Waar is ma? Waar is ma?"
Snel stond Dora op. Zij knielde bij hem neer, en fluisterde
hem wat in 't oor. De jongen scheen zijn plan to vergeten.
Hij trad met Dora de tuinkamer binnen, en zette zich op do
ouderwetsche vensterbank. Hij kreeg eon oud, beduimeld prentenboek, en kook nog eons bedaard, voor de honderdste rein
misschien, de good bekende plaatjes na.
Luide sprak Dora nu:
,,Zoet bbjven zitten, Oscar! dan mag je naast me staan,
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Rls ik staks ga vertellen, hoor! Jo moogt mama niet hinderen!

Mama zit met Jacques in het groote prieel !"
De krullebol zag door het geopende venster in don tuin, en
daarna naar don blauwen hemel, terwijl de ten westen neigende zon den groenen achtergrond met helgele lichtgolven
overstroomde. Hot vooruitzicht eene vertelling to zullen hooren van Dora scheen zijn lust, om naar buiten to vliegen,
to temperen — hij blikto beurtelings naar Dora en naar den
tuin met die geheimzinnige uitdrukking, welke het kinderoog
zoo dikwijls pleegt aan to nemen.
Eon kwartier uurs later riep Dora hem van de vensterbank
tot zich. Hij bleef aan hare zijde staan, legde zijn hoofdje op
Ion rand der tafel en staarde haar vol verwachting aan. Het
schrijfwerk der twee oudste meisjes was af; zij namen een
breiwerk ter hand, en vestigden het oog op Dora. Met eene
zachte maar duidelijke stem begon doze to vertellen ... .
Hot was doodstil in de kamer. De vier kinderharten klopten
alleen voor Robinson Crusoe, en volgden hem op zijne tochten
door het „onbewoonde" eiland ...
De tuin van den rector word vrij wel onderhouden. Als men
uit de gang door de openstaande glazen dour naar buiten
trad, vertoonde zich een grasveld met bloemperken aan den
bezoeker. Boomgroepen onderschepten den blik bij het in den
tuin komen ; drong men verder door, dan vond men eon
tweede grasveld met talrijke veelbelovende vruchtboomen, en
trad men ten slotte binnen het gebied van eon vrij uitgestrekten
moestuin. Dit geheele terrein was doorsneden van smalle
paden en omheind met eene houten, donkerbruin geteerde
chutting. Overal waren ooftboomen aangebracht; zelfs langs
de schutting waren vole fijne appelboomen, abrikoze- en perzikboomen met groote zorg geleid, zoodat men mocht veronderstellen, dat de familie Van Gestel zeer veel genoegen van dit
vruchtbaar stuk gronds beleefde.
In menigerlei opzicht was doze veronderstelling waar.
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Hoofdzakelijk evenwel kwam do moos- en vruchtenhof der talrijke familie van den rector to stade voor het leven en zitten
in de open lucht. Daar de tuin betrekkelijk zeer groot was,
ken men or behoorlijk in wandelen zonder telkens dezelfde
paden to kiezen. Boomgroepen vormden hier en daar schaduwrijke plokjos, die tot zitplaatsen waren ingericht. Inzonderheid was dit het geval omstreeks het midden, waar eon reusachtige kastanjeboom stond. De takken van dozen eerwaardigen
boom strekten zich over eene mime open plek nit, terwijl
terzijde jasmijn en lijsterbes eene hog vlochten, die als het
ware eene kamer van green vormde. Aan de noordzijde
was doze groene kamer echter open en had men eon vrijen
bilk over het tweede grasveld en den moestuin, die zwommen
in het goudgeel licht der namiddagzon.
Hier nu be yond zich hot ,,grooto prieol," door Dora vermeld.
Rondom den scam van den reuzenkastanje was eene houten tuintafol aangebracht. Eene groote houten rustbank met leuningen,
twee stoelen en eon paar tabouretten gotuigdon, dat het gezin er
dikwijls vertoefde. Thans zou men er den rector zolvon, zijne vrouw
en hun dertienjarigen zoon Jacques hobbon aangetroffen. Hot
was eene zeer eigenaardige groep. Dr. Van Gestel zat aan do
eene zijde der rustbank, zijne echtgenoote aan de andero bij
de tafel, waar zij thee zette. En op de tuinbank lag Jacques.
Hij rustte met het hoofd op eon paar kussens, en kook aan
clachtig door de donkergroene bladerkroon van den kastanjoboom naar de kleine open plekjes van den blauwen hemel.
'n Merkwaardige knaap was hij. Hot fijne gezicht, doorschijnend bleek, drukte eon langdurig lijden nit. Sommige trekken
langs den dunnen neus en kiourloozen mond deden aan hoo
ger leeftijd dan dertien jaren denken.
Zoolang zijn gezicht in rust was, scheen eon waas van dofheid over dat fijne wezen uitgespreid. Hief hij echter het
hoofd op, dan straalde eon schitterend vuur uit de onrustig
rollende oogen, en sprak hij met schelle, trillende stem. De
arme Jacques was lijdor van zijne vroegste jeugd. Bij tusschen-
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poozen kon hij zich vrij wel gevoelen, en hoopte men telkens
weer op een volkomen herstel. Steeds werd die hoop teleurgesteld, en verried zich de sleepende zenuwkwaal door een hevigen
aanval. Vreeselijke dagen werden dan door de ouders beleefd.
Mevrouw Van Gestel wierp van tijd tot tijd een blik vol
bekommering naar den ziekelijken knaap. Te beschrijven hoeveel liefde en mededoogen zich in then oogopslag vereenigden,
zou niemand gelukken, tenzij hij, als doze mooder, jarenlang
tegon beter weten in op herstel had gewacht. De echtgenoot
van den rector had zich sinds de geboorte van dozen zoon met
buitengewonen hartstocht aan het zwakke kind gehecht. Het
bleek duidelijk, dat Jacques haar uitverkorene was, maar niemand der zusters of broers durfde hem dit voorrecht benijden.
Zij hadden de trouwe moeder zoo dikwijls dagen en nachten
aan zijn ziekbed gezien, dat zij bijna altijd genegen waren
de luimen van den kranke in to willigen, en zich alleen
schadeloos to stollen, als Jacques maanden achtereen in schijnbare beterschap toenam.
In die tusschenpoozen openbaarde zich Jacques' levendig en
heftig karakter. Hij heerschte over heel het gezin, en dwong
ieder naar zijne luimen. Al zij no wenschen en lief hebberij en
moesten onmiddellijk vervuld en ingewilligd worden. Tijdens
zijne gezonde dagen was hij uiterst bedrijvig en woelig, deed
hij wandelingen in den omtrek van Osterwolde, waarbij hij
planten, insecten en steenen verzamelde. Het gevondene to
rangschikken naar de kennis, die hij volkomen op eigen hand
uit enkele boeken van zijn vader had verzameld, was zijn
grootste geluk. Daarbij viol hot uiterst moeilijk hem in zijn
ijver to matigen, omdat iedere tegenwerking zijn uiterst prikkelbaar humour ontstemde, en men eene instorting of herhaling van het chronisch zenuwlijden duchtte. Gedurende do
laatsto acht dagen had men telkens tusschen hoop en vrees
geleefd. Jacques scheen bedreigd door eon nieuwen aanval, maar
gelukkig dreef de donkere wolk voorbij.
Mevrouw Van Gestel poogde zooveel mogelijk de pijnigende
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bezorgdheid to verbergen, die haar hart deed kloppen, zoo
dikwijls zij naar de rustbank zag. Daar elke gemoedsbeweging nadeelig voor Jacques was, beproefde zij zonder ophouden vriendelijk to glimlachen, als de knaap plotseling zijne
glinsterende oogen op haar vestigde. Die bilk scheen hem
onontbeerlijk, want herhaaldelijk staarde hij naar zijne moeder
zonder een woord to spreken. Dan keek hij weer omhoog, en
bleef geruime pooze in wezenlooze onbeweeglijkheid door het
bladerendak naar het blauw van den hemel turen.
Des rectors vrouw wijdde zich schijnbaar met de meeste
liefde aan de huislijke bezigheid van het theeschenken, en
toch was hare aandacht zeer verdeeld. In de eerste plaats
ontsnapte haar geene enkele beweging van Jacques; in de tweede
luisterde zij naar haar echtgenoot, die voorlas; in de derde
hield zij een wakend oog op het breede grasveld met vruchtboomen, waar eon kind van drie jaren speelde en eene boeron
deern met hot jongste van anderhaif heen en weer hop. Me
vrouw Van Gestel was naar het uiterlijk to oordeelen geene
alledaagscho vrouw. Niemand zou bij haar eerste optreden
vermoed hebben, dat zij de zorgende moeder van eon zoo
talrijk gezin was. Hare dochter Dora schitterde met al do
frischheid harer achttien jaren, maar zij zelve, dicht bij do
veertig, verbaasde door eene buitengewone schoonheid, die
aanstonds den blik van ieder vreemdeling op haar vestigde.
Mevrouw Van Gestel had veel bed en tegenspoed ervaren.
nadat zij als eon wonder van bokoorlijkheid in het huwelijk
trad. Hoewel or bijna twintig jaren vorloopen waren sinds
then dag, bleef zij immer de aandacht trekken, niet alleen
door sporen van vroegere schoonheid, maar ook door eene
stub, ernstige hieftalligheid, die bij alles wat zij verrichtte of
bij ieder woord, 't welk zij sprak, ongedwongen in 't oog
sprong. De teeder blanke tint van haar gelaat was door de jaren
verklourd, het weelderige, glansrijke zwarte hair dunner geworden en met witte draden doorvlochten, doch nit haar donkerbruin oog straalde nog eon zielvolle gloed, zoodra de geringste
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aanleiding haar geest tot tevredenheid of blijdschap stemde.
In hot oogvallen moest de smaakvolle sierlijkheid van al hare
bewegingen, steeds geheel natuurlijk en zonder eenig opzet,
zelfs waar zij plotseling met groote haast jets verrichtte. Bijzonder opmerkelijk was do blanke fijnheid van hare welgevormde handen, die zich nu, evenals immer, zoodra zij niet
voor het theeschenken zorgde, aan huiselijk verstelwerk drukke
bezigheid gaven.
Mevrouw Van Gestel volgde met belangstelling de voorlezing van haar man. De rector zelf was geheel in zijn book
verdiept. Daar hij in zijn tuinstoel gedoken zat, kwam het
niet uit, dat hij eene rijzige, magere gestalte bezat en, daar
hij zijn book dicht aan zijne oogen hield, zou iemand bij het
binnentreden van het „groote prieel" — zooals de kinderen
gewoon waren to zeggen — niet veel moor van hem bemerkt
hebben dan de vrij luide, kalme stem, die zonder merkbare
verheffing voortging met lezen. Zoodra hij zich uit zijne liggende houding oprichtte, vertoonde hij eon ovaal, mager gezicht met kleine, lichtblauwe oogen, groven neus, helderroode
wangen en kort voorhoofd, waarboven eene hooge kuif van
wit hair prijkte. Langs de slapen waren dunne zilveren spieren gekamd en rondom Wang en onderkin had zijn scheermes
eon rand van witte uitspruitsels gespaard, die men destijds
naar eene verouderde mode „u n c o 11 i e r g r e c" noelnde.
De rector placht dikwijis tegen theetijd in den tuin to
komen met eon book en het sprak dan van zelf, dat hij — zoo
de omstandigheden het veroorloofden — daaruit Jets voorlas.
Zijne vrouw hield van die voorlezingen, en zorgde zooveel
mogelijk, trouw geholpen door Dora, dat de kinderen niet
lastig waren, of dat althans goon luid gejoel storend tusschen
beide kwam. Op dit oogenblik hield hij eene aflevering der
Nederlandsche vertolking van Charles Dickens' „David Cop perfield" in de hand. Man en vrouw hielden beiden bijzonder
veel van den gemoedelijken Engelschen romanschrijver, en
kenden goon blijder uren, dan wanneer eene nieuwe afievering
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der Nederlandsche vertaling uitkwam. Daar de rector directeur
van het Osterwoldsche heerenleesgezelschap was, werden nieuw
uitgegeven boeken altijd vrij spoedig bij hem aan huis bezorgd.
Mochten de zwarigheden van stoornis, van onwelkom gerucht en kinderstemmen door het flunk beleid van moeder en
dochter bijna altijd met good gevolg vermeden kunnen worden, er was bij de voorlezingen nog eene andere moeielijkheid - Jacques. Do ziekelijke en uiterst prikkelbare knaap
verlangde somtijds met groote onstuimigheid naar het uur,
dat zijn vader zou komen lezen, om later met even grooten
weerzin er zich tegen to verzetten. Had hij plezier in hot
book, dan moest steeds worden doorgelezen; behaagde hot
hem niet, dan dwong hij zijne ouders feitelijk tot afstand van
hun rustig uur. Daarenboven moest men zich in acht nemen
voor zijne bewondering, omdat elke hevige aandoening d&
treurigste gevolgen kon hebben.
Jacques had van zijne ouders de ingenomenheid met Dickens
geerfd, en sprak elken dag van David Copperfield, Feggotty,
Barkis, Ham en ieder ander der handelende figuren, alsof hot
zijne persoonlijke kennissen en vrienden waren. Dergelijke
aandoeningen stemden hem nog het meest tot rust en kalmte
en dus las men dikwijls de nieuwe aflevering der vertaling
in eon paar dagen nit. Jacques vormde in het tijdvak tusschen twee afleveringen voortdurend allerlei plannen met
Dickens' helden, en legde daarbij eene veerkracht van phantasie
aan den dag, die zijne ouders dikwijls verbaasde.
,,Op don bepaalden tijd" - dus las de rector - ,,1warn de
hoer Micawber terug. 1k waschto mijne handen en gezicht
,,om eer aan zijne vriendelijkheid to bewijzen, en wij wandel,,den naar ons huis, zooals ik denk, dat ik het nu noemen
,,mag. De hoer Micawber leerde mij gedurende de wandeling
,,de namen der straten en het fatsoen der hoekhuizen in het.
,,geheugen prenten, opdat ik 's morgens den weg gemakkelijk
,,zou kunnen vinden."
,,Toen wij in zijn huis, Windsor-Terrace, waren, (welk huis
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„er even beschadigd uitzag als hij zelf, en evenals hij zooveel
„nlogelijk vertooning naar buiten maakte) stelde hij mij voor
„aan mevrouw Micawber, eene magere en bleeke dame, het
,,tegendeel van jong, gezeten in de mooiste kamer (de geheele
„eerste verdieping was ongemeubeld en de luiken gesloten,
„om de buren to bedotten) met een klein kind op Naar schoot.
,,Dit kind was eentje van een tweelingpaar, en ik mag er
„bier bijvoegen, dat ik later, bij nadere kennismaking met de
„familie nooit de beide tweelingen te gelijk in dienstbare han, den heb gezien. Een van de twee gebruikte altijd eene klein e
„versnapering bij de moeder.
,,Er waren nog twee kinderen : de jongeheer Micawber,
.,, ongeveer vier jaren oud en de jongejuffrouw Micawber, onge,,veer drie. Doze twee en eene meld, die de gewoonte had
„luid to snuiven door den neus, en mij binnen hot half uur
,,had verteld, dat zij eene woes was, die uit het Sint-Lucas„weeshuis in de buurt was gekomen, maakten het personeel
,,uit. Mijne kamer was boven achter in het huis en zees
„armoedig gemeubeld."
„ „Ik had nooit kunnen denken" — zeide mevrouw Micawber,
,, toen zij boven was gekomen met eon der tweelingen, om
,, mij de kamer to laten zien, en op eon stool viol, om adem
.,,te scheppen — „voor mijn trouwen, toen ik bij papa en
„ „mama woonde, dat ik ooit in de noodzakelijkheid zou
„komen, om iemand in huis to nemen. Maar nu meneer
,, „Micawber . in verlegenheid is, moot ik natuurlijk mijne
„eigen mooning opofferen."
„Ik zeide : Ja mevrouw !"
„ „Meneer Micawber's verlegenheid is in den laatsten tijd
„ „hoe langer hoe grooter geworden, en ik weet niet, hoe hij
7, „die to boven zal komen. Toen ik nog bij papa en mama
aan huis was, zou ik van zulke zaken niets begrepen
, „hebben, maar e x p e r i e n t i a doet het, zooals papa gewoon„ „lijk zei."
„Ik weet niet • zeker, of zij mij vertelde, dat meneer Mi-
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,,ber officier bij de marine was geweest of wel, dat ik het
,,mij verbeeldde. Ik weet alleen maar, dat ik op dit oogenblik
,,geloof, dat hij bij de marine geweest is, zonder to kunnen
„zeggen wat. Hij was nu een soort van c o m m is- v o y a g e u r
,,voor allerlei soort van handelshuizen, maar ik geloof, dat hij
,,er niet veel bij verdiende.
,,,,Als meneer Micawber's schuldeischers hem geen uitstel
„ „willen geven" — zei mevrouw Micawber — „dan moeten zij
,,,,er de verantwoordelijkheid maar van dragen, en hoe eer zij
,,,,er een eind aan maken, hoe liever. Je kunt geen bloed uit
,,,,een Steen persen, en evenmin kan men nu geld krijgen van
„meneer Micawber, kleine uitgaven niet meegerekend.""
Toen de heer Van Gestel deze laatste woorden las, vernam
men een geritsel achter de jasmijnstruiken, en weldra stond
eene grove keukenmeid met een wijnkleurig, bolrond gelaat
bij den ingang van het prieel. Oogenblikkelijk klonk het in
sleependen Loon, op provincials wijze door den neus gezongen:
,,Daar is Van Lommel, die vraagt meneer to spreken !"
De rector keek onthutst op, en zette zich kaarsrecht in zijn
tuinstoel, terwiji hij vragend en zwijgend zijne vrouw aanzag.
Mevrouw Van Gestel staarde peinzend voor zich — een diepe
plooi viel om den fraai gevormden mond. Jacques hief het
hoofd op, en tuurde met glinsterende oogen naar zijne moeder.
Deze laatste sprak het eerst:
„Heb je gezegd, Ka! dat meneer thuis is ?"
,,Ja, mevrouw !"
,,Wat zou hij willen ?" — vroeg de rector.
,,De rekening natuurlijk !" — antwoordde zijne vrouw.
Dr. Van Gestel kruiste de armen over de Borst, en liet het
grijze hoofd zinken.
,,Wat moeten we doen ?" — fluisterde hij met eene bevende
stem.
„Ka !" — antwoordde mevrouw Van Gestel — „Zeg aan Van
Lommel, dat ik kom!"
X

3
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Toen wierp zij een snellen blik naar Jacques. Deze hief zich
uit zijne kussens op, en scheen met zijne tintelende oogen
haar jets te vragen.
„Ja, Jacques !" — zei ze met jets buitengewoon vriendelijks
in hare stem. — „Ik kom dadelijk terug, dan zal papa verder
lezen!"
Zonder er een woord bij te voegen, stond ze snel op, en
haastte ze zich naar huis.
De rector bleef met gebogen hoofd eene pooze zwijgend
zitten. Jacques had zich opnieuw in zijne liggende hooding
uitgestrekt, en nam met half toegeknepen oogen zijn vader
waar. Daarna richtte. hij zich weer wat omhoog, en vroeg
met zijne snerpende, schrille stem:
,,Hoe kwam het toch, papa! dat meneer Micawber zooveel
schulden had ?"
De rector moest een oogenblik nadenken, en zei teen:
,,Misschien was hij zijne betrekking kwijt geraakt !"
„Gelooft u, dat hij geen schulden zal maken, als hij een
goeie betrekking krijgt !"
,,Dat zullen we zien! We kunnen niet vooruitloopen !"
,,Ja, maar wat moet er van hem worden, als hij niet binnenkort betaalt ?"
„Er waren vroeger gevangenissen in Londen veer ongelukkige schuldenaars ...."
,,Juist! De Fleet-gevangenis, die in Pickwick voorkomt
Papa! worden bij ens die menschen ook naar de gevangenis
gestuurd ?"
,,Neen, dat gaat bij ens zoo niet !"
Jacques wangen hadden zich hoogrood gekleurd.
De rector had met zekere vriendelijke bedaardheid gesproken, en van tijd tot tijd de grijze hairen aan zijne slapen
gladgestreken — eon gebaar, dat bij hem in verband stond
met elke ernstige stoornis in zijne gewone tevreden stemming.
Jacques zweeg, maar bewoog zich onrustig heen enweer.
Hij haalde luid adem en verschoof telkens been of arm. Ein-
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delijk klonk het, terwijl ieder woord van toenemende ontroering trilde :
„Als ik groot en stork word, zal ik zorgen, dat ik goon
schulden maak!"
„Zullen we eon eindje verder lezen, Jacques! en het mama
straks vertellen ?" — vroeg de rector.
De jongen schudde het hoofd. Zijn vader zag hem met
kwalijk verborgen angst aan. Elko opwinding was zoo gevaarlijk ... .
Op dit oogenblik vertoonde zich eon jongmensch, ongeveer
vijftien jaren oud, met eon stoffigen, grijslinnen kiel en versleten stroohoed in de schaduw van den kastanjeboom. Zijne
lichtblauwe oogen en zijn bruin hair verrieden, dat hij tot de
familie Van Gestel behoorde. Overigens onderscheidde hij zich
door jets gezets, jets corpulents in zijn geheele voorkomen,
'twelk hem bij den eersten oogopslag reeds eene zoo groote
mate van rondo jovialiteit verleende, dat men genegen was
nit eene open i•eden tot hem to gliinlachen.
Zoodra hij verscheen, riep hij:
,,Dag, pa! Dag, Jacques! Kijk eons, Jacques! ik heb wat
moois voor je gevonden !"
Hij trad naar de rustbank, en bracht nit zijne zakken allerhande steenen to voorschijn.
,,Wat zeg je er van, Jacques! Mooie kiezeltjes, ho? En zie
eons, zoo'n groot stuk vuursteen ! Dien steen ken ik niet!
Magnifiek roodachtig, ho? En die steen blinkt of er zilver
in zit!"
De zieke had zich snel opgericht. De onverwacht afleiding
kwam uitmuntend. Hij bezag de steenen met groote belangstelling. Aanstonds week de gejaagde ademhaling. Hij legde
de steenen naast zich op de rustbank, en sorteerde ze.
,,Daar zijn eon paar goeie exeinplaren bij ! Die Witte steenen
zijn kwartsen! Die roodachtige is veldspaath ! Waar heb je ze
gevonden, Chris ?"
„De trekweg aan de Niezel wordt gemaakt, en nu hebben
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ze heele hoopen steenen aan den kant opgestapeld! Morgen
zal ik er wel meer zoeken !"
„Ik wou, dat ik met je mee kon gaan, Chris! Misschien
ben ik morgen wel wat beter! Mijn hoofdpijn is al over !"
De rector had deze kleine gebeurtenis met stille tevredenheid bijgewoond. De lange Goudsche pijp, Welke hij tegen de
struiken had nedergelegd, kwam te voorschijn. Uit dezelfde
schuilplaats werd eene ouderwetsche tabakskist van palmhout opgehaald, en bedaard stopte de gerustgestelde vader
zijne pup.
Chris — eigenlijk Christiaan — had al zijne zakken vol steenen, zoodat de tentoonstelling een poosje duurde. Daarna kwam
uit zijn hoed een mooie zwarte vlinder met oranjekleurige
strepen, die uiterst voorzichtig in een peperhuis was verscholen. Jacques lichtte behoedzaam een strookje van het papier
op, en glimlachte verheugd.
En na het peperhuis ter zijde te hebben gelegd, begon Jacques
opnieuw aan de rangschikking zijner delfstoffen.
De rector nam in dien tusschentijd zijn oudsten zoon Christiaan eens op, en sprak jets deftiger dan te voren:
,,En waar ben jij den heelen middag geweest, Chris ?"
„Na den eten ben ik gaan wandelen, pa! Den trekweg op
tot aan Hekwerd ! 't Was vreeselijk warm, maar ik liep zooveel mogelijk in de schaduw !"
En alsof hij bevestigen Wilde, wat hij verhaalde, bracht
Christiaan een wonderbaar morsigen zakdoek voor den dag,
en wischte er zich het parelende voorhoofd mee af.
,,Ja, jongen! je moogt wel wandelen !" — ging de rector
voort. „Daar heb ik niets tegen! 't Is nu vacantie! Maar denk
je wel aan je Grieksche thema's.... ik zie je nooit werken !"
Het goedhartig gelaat van den corpulenten natuuronderzoeker
scheen met een mist overtogen, toen hij van „Grieksche thema's" hoorde gewagen.
Hij haalde diep adem.
De rector vervolgde:
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,,Het vacantiewerk moet natuurlijk of voor den eersten September. Je zit nu de laatste in je klasse !"
,,Er zijn ook maar Brie jongens in de heele klasse !"
,,Je moest de eerste zijn !"
„Maar, pa! Ik heb zooveel moeite met dat Grieksch .... was
het maar wiskunde, dan zou ik wel nummer eon zijn !"
,,Wiskunde is een .... bijvak! Grieksch en Latijn is do
hoofdzaak !"
De anders zoo opgeruimde Christiaan scheen met den loop
van het gesprek zoo weinig ingenomen, dat hij eon smachtend
oog naar den twin wierp.
Jacques had then blik opgemorkt, en riep met zijne gewone
schelle, bijna krijschende stem:
,,Waarom moot Chris eigenlijk Latijn en Grieksch boron, pa ?
Hij evil toch naar zoo! Wat hebben ze op zee aan thema's ?"
De rector bracht met zijne lange, magere vingeren het witte
hair aan zijne slapen weder in orde. Hij zweeg eon oogenblik,
en sprak nog deftiger:
,,Naar zoo! Chris naar zoo! Maar dat kan immers niet !
Mama zou or to veel verdriet van hebben ! Dat weet Chris ook
zelf wel!"
De dikke aanstaande zeerob had het hoofd omhoog gestoken,
en zag met groote opgewektheid in 't rondo. Vol vuur riep
hij uit:
,,Papa! Het zou bijna niets kosten! Ik zou net als Tijs do
Brune voor scheepsjongen aan boord gaan! Ik zou later mijn
examen doen voor derden stuurman! In Lien jaar zou ik eerste
stuurman zijn, misschien wel kapitein ! En ik zou good oppassen, pa! — dat spreekt van zelf!"
Onder doze met geestdrift uitgesproken woorden had do
rector zich in dichte rookwolken nit zijn Goudsche pup gehuld.
Plotseling woes hij met den steel van zijne pijp naar den ingang
van het prieel, en fluisterde !"
„Stil !"
Langzaam trail mevrouw van Gestel naar hare plaats. Zij
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zag or bleeker en bezorgder uit dan gewoonlijk. Haar eerste
blik was voor Jacques. Verwonderd zag zij naar hem, terwijl
hij opzittend en vol ijver zijne nieuwe steenen rangschikte.
Met jets dofs in hare stem vroeg ze:
,,Hoe gaat het met de hoofdpijn, Jacques ?"
„Beier, ma! Ik vind het heel aardig van Chris, dat hij voor
mij zulke mooie steenen gezocht heeft !"
Eon voorbijgaande straal van vreugde blonk uit de beide
donkerbruine oogen der moeder, daarna sprak weder heimelijke kommer uit al hare trekken; eene bleeke zonneflikkering
tegen loodkleurige regenwolken.
Dr. Van Gestel staarde naar den kop van zijne pijp, en
vroeg, terwijl ieder zweeg:
,,Wat was het?"
Mevrouw Van Gestel draalde eerst ettelijke minuten, en antwoordde toen langzaam:
„Van Lommel wil niet langer wachten ! De schoenenrekening is in de laatste twee jaar hoog opgeloopen ! We hadden
hem al eon paar maal beloofd jets of to doen, en.... daar is
niets van gekomen! Nu is de man zeer boos, en wil dadelijk
betaald worden. Met moeite heb ik gedaan gekregen, dat hij
nog acht dagen uitstel geeft .... maar, als hij dan niet aan
zijn geld komt, zegt hij, zal hij naar een advocaat gaan ...."
Allen zwegen.
Jacques had met aandacht geluisterd en zijne steenen vergeten. In ernstige mijmering vestigde hij het oog op zijn vader.
Christiaan sloop stil heen, en wandelde langzaam door den
moestuin. De ouders bleven met den lijdenden zoon alleen. De
rector zakte weder in zijn tuinstoel, en terwijl hij het grijze
hoofd met de linkerhandpalm ondersteunde, ving hij aan op
klagenden toon to spreken:
„Ik dacht het wel! Altijd dezelfde ellende ! Wat kan ik
daaraan doen? Ze laten ons ook nooit met rust! We kunnen
Loch goon ijzer met handen broken! Dag en nacht zoek ik
naar hulp en raad, maar ik vind niets. Niemand helpt ons !
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En wat kunnen de menschen ons eigenlijk verwijten ! We
kunnen niet eenvoudiger ]even! Driemaal ben ik uit de stad
geweest in de negentien jaar, dat ik in Osterwolde woon altijd om to solliciteeren ...."
„En altijd tevergeefs !" — fluisterde mevrouw Van Gestel,
terwijl eon pijnlijke trek de hoeken van haar mond in beweging bracht.
De rector scheen or niet veel op to letten, en vervolgde
in dezelfde houding en toon:
,,Dag aan dag heb ik gewerkt, om mijne betrekking good
to kunnen waarnemen, om mijn naam in de wetenschap op
to houden. Mijn groote studio over Theocritus vordert good!
Ik heb eon groot getal corrupte plaatsen totaal hersteld ...."
,,Van Lommel zou zich desnoods tevreden stellen met eon
gedeelte van de verschuldigde som, maar dan binnen acht
dagen, zegt hij !" — viol de vrouw des huizes in.
De beer Van Gestel zweeg 00110 pooze.
Daarna ging hij voort, steeds mistroostiger:
,,Als ze maar moisten, hoe moeielijk het is jets van Theocritus to maken. Goon auteur, waarvan do fragmenten zoo
reddeloos bedorven zijn. En dan moot je in Osterwolde zitten,
ver van bibliotheken en wetenschappelijke vrienden ...."
„Zou Jacob niet jets willen doen !" — viol de vrouw van den
rector andermaal in.
„Jacob !" — en bij dit woord liet de rector zijne pijp vallen,
terwijl hij met groote mismoedigheid het hoofd schudde. —
„Wat kunnen we van dien egoist gedaan krijgen? 'n Mooie
zwager ! Neon dat nooit !"
,,Dan zou ik denken, dat meneer Koningswinter nog de
beste was...."
Dr. Van Gestel rees uit zijne stool op.
Ernstig ontevreden riep hij uit:
„Hoe kun je het bedenken, Mina! Ten eerste ben ik Koningswinter geld schuldig voor wijn! En weet je dan niet, dat hij
hier onophoudelijk visites maakt om onze Dora. Als Dora niet
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zoo stork tegen dien man was ingenomen, dan .... dan zou
het nog onkiesch zijn! Neon, dat nooit !"
„Ja, maar dan dien je het Loch aan Jacob to vragen !"
Eon zachte kreet trok plotseling de aandacht van beide
ouders.
Hevig ontsteld vliegt de moeder naar do rustbank, waar
Jaques beweegloos, stijf uitgestrekt in zijne kussens is neergezonken. Hij klemt zich met beide handen aan de louning
van de bank, zijne tanden zijn krampachtig op elkander geklemd. Zijne oogen zijn omhooggetrokken, zoodat alleen het
wit zichtbaar is ...
Eon hevig zenuwtoeval heeft hem getroffen.

DERDE HOOFDSTUK.
Groot nieuws voor de dames Muller Belmonte.
De oudste dochter van den notaris zag met blijde verrassing op. Zij zat voor haar fraaien toiletspiegel, en was bezig
to beproeven, hoe eon kostbaar snoor van groote, echte parelen
zich in dubbele rij om haren schitterend blanken hals voegde.
De keukenmeid had aan hare dour geklopt, en deed eon
stroom van grove keelklanken naar binnen galmen, waarvan
de zin was, dat mevrouw de „juffer" verzocht naar beneden
to komen, omdat do griffier er was.
Eene visite van Van Reelant!
Acht dagen had ze op dat bezoek gewacht, zonder er met
iemand eon woord over to spreken. Reeds had ze heimelijk
zich eon beetje boos gemaakt, dat de fraaie hoer griffier zijne
belofte zoo traag vervulde. Nu was ze evenwel plotseling
buitengewoon tevreden, en wenkte de meid, dat ze aanstonds
zou komen!
Eerst moest ze nog eon oog aan haar toilet wijden. Het
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parelsnoer stond haar voortreffelijk. De lange, donkerbruine
lokken wierpen eene schaduw over hals en boezem, te midden
van welke de matte, witte parelen een heerlijk effect maakten.
Haar guile, royale vader had haar dat prachtig snoer op haar
laatsten verjaardag geschonken. Er was wel gezegd, dat zij:
zoo'n kostbaar sieraad alleen bij groot gala kon dragen, maar
nu ze dien middag er toevallig de proef van genomen hadr
nu voelde ze geen lust de parelen weer weg te Bergen. Om
de werking van het halssnoer to bevorderen, haakte ze een
paar ouderwetsche gouden knoppen uit hare ooren. Ze wilde
nu alleen parelen, niets anders. Langs hare poison schoof ze
een paar breede, zwart fluweelen armbanden, en zag Coen weder
in haar spiegel. Ze had bij de buitengewone warmte dien namiddag een kleedje van wit neteldoek gekozen, omdat papa.
laatst zeide, dat het haar zoo goed stond. Laag en vierkant
uitgesneden, verried dat witte japonnetje met zekere openhartigheid, dat „juffer" Suze den schoonst gevormden hals van de
geheele Osterwoldsche jufferschap bezat ; ja, als geen kanten
plooisel het belet had, zou de schalke Eroos, die in nieuws
gierigheid alle menschenkinderen den loef afsteekt, misschien
hetzelfde van haar boezem beweerd hebben.
Vol tevredenheid bekeek ze haar beeld in den spiegel. Een
breed lint van eene heldere paarsche kleur om het midden
voltooide haar eenvoudig, maar buitengewoon smaakvol toilet.
Met lets uitdagends glimlachte ze tegen haar portret. Zij dacht.
aan eon knap nichtje nit Den Haag, dat eenige maanden geleden haar poogde in de schaduw te stellen; ze dacht aan eon
Utrechtsch student, den zoon van den predikant to Osterwolde,.
haar vroegeren bewonderaar, die zich aan dat mooie Haagsche
gezichtje had verkeken, en zij glimlachte nogmaals zegevierend.
Andere plannen, andere illusion hielden thans haar geest.
bezig. Snel greep ze nog een geparfumeerd zakdoekje, en
ijlde weg ... .
Deftige visites werden door de familie Muller Belmonte afgewacht in de tuinkamer, die met drie breede vensterdeuren
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naar een terras en den kostelijk onderhouden tuin leidde. De
buitengewoon warme Augustusdag maakte daarenboven, dat
het verblijf in de koele tuinkamer aangenamer was dan op
het terras, waar men zich meestal des middags vereenigde.
Zoodra Suze de tuinkamer binnentrad, roes de, als altijd, welgekleede gestalte van Jhr. Arnold van Reelant voor haar omhoog,
en er werd op de ongedwongenste wijze eon flinke handdruk
gewisseld. Mevrouw Muller Belmonte zat zwijgend, maar met
eon Zondagsch gezicht bij de theetafel; „juffer" Betsy had
zich naast hare moeder geplaatst, bezig aan eon dier dure en
onpractische tapisseriewerken, welke zij nooit scheen of to
maken. De jongste dochter des huizes, uiterst eenvoudig in
haar kleedje van zwart doorschijnend b a r e g e, wilde er niet
aan denken, dat iemand haar bescheiden persoontje de minste
aandacht zou wijden. Zij kneep hare blauwe oogen dichter
toe dan gewoonlijk, en begon er zich in to vermeien, dat Suze
er zoo kapitaal uitzag.
Van Reelant sprak zeer beleefd over .... de buitengewone
warmte, en gaf Suze gelegenheid zich geheel op haar gemak
to stellen. De theetafel stond bij de derde geopende vensterdeur naast eene causeuse, op wier boterbloemkleurig satijn
zij vlug als eon vogel nederstreek. Hot volle licht viol in
stroomen op voorhoofd, lokken en schouders, zoodat de beleefde griffier niet nalaten kon bij zich zelven de opmerkin g
to maken, dat de oudste dochter van den notaris eon heel
knap meisje was, eigenlijk to knap voor zoo'n nest als Osterwolde — dat ze eon heel „gracieus" figuur had en zelfs in de
wereld, in do opera to Brussel of to Parij s, op hare plaats
zou zijn. Inmiddels gaf mevrouw Muller Belmonte met ongewone weelde van woorden to kennen, dat de notaris wel
dadelijk thuis zou komen, dat hij den vorigen dag uit de stad
was gegaan voor eene groote verkooping van eene boerenplaats onder Hekwerd, en dat ze hem aUo oogenblikken terugverwachtte.
De keurig uitgedoste griffier hoorde dit alles met statige
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buigingen aan, en had daarbij de gelegenheid eon blik in 't
rond to werpen. Als de stoffeering van de tuinkamer den bezoeker had moeten overtuigen van den rijkdom der familie,
dan ware er kans van slagen geweest. De prachtige spiegels,
de marmeren schoorsteenmantel, de stoelen en fauteuils, bekleed
met geel satijn, bovenal de kostelijke schilderijen, bewezen,
dat de hoer Muller Belmonte zich het hoofd niet brak over
eon paar duizend gulden moor of minder, wanneer het er op
aan kwaln zijne woning smaakvol in to richten. Van Reelant
kon niet good op eon afstand zien, anders had hij zich kunnen overtuigen dat het uitvoerig landschap, 't Welk boven
Suze's hoofd king, eon echte Koekkoek was. Dit mocht nog
maar eon klein staaltje van des notaris liefhebberij in kunst
geacht worden. Wie zijn studeerkamer op de eerste verdieping
kende, moist, dat hij eon geheel museum schilderijen van
moderne meesters bezat.
De vrouw des huizes had al hare plichten als gastvrouw
waargenomen, en wierp van tijd tot tijd schichtige blikken
naar hare beide dochters. alsof zij ze uitnoodigen wilde wat
spraakzamer to worden. Suze kook met de handen in den
schoot naar den tuin, waar het groen de donkere zomertint
had aangenornen . De knoppen aan de dahlia's begonnen al to
zwellen, maar de mooie Witte stamrozen verminderden merkbaar. Eensklaps haar hoofd opheffende, scheen haar iets in to
vallen. Zich rechtstreeks tot Van Reelant wendende, vroeg ze :
,,En wat nieuws heeft u voor ons meegebracht ?"
,,Bijna niets! U weet, dat mevrouw Onno de Huibert zoo
ernstig ziek is?"
„Ja .... we hebben gisteren nog laten hooren, en toen was
hot wat beter !"
,,Van morgen sprak ik meneer De Huibert, hies uit de stad,
en die zei me, dat het eon zeer serious geval was — eon longontsteking...."
Mevrouw Muller Belmonte schudde medelijdend het hoofd,
Betsy hield op met borduren.
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,,Zoo'n jonge vrouw !" — riep de eerste.
,,Arme kinderen !" — zei do tweede.
Maar Suze vond het onderwerp niet zeer boeiend, en viol
haastig in:
„We kunnen alle dag niet naar mevrouw De Huibert laten
informeeren ! Ze woont wel op eon kwartier afstand van Osterwolde. Ik hoop, dat de beterschap aanhoudt !"
Van Reelant had tact genoeg dien wenk to begrijpen.
Hij zweeg, en in de kleine pauze, die nu ontstond, volgde
hij Suze's blikken naar den tuin.
,,Als men eon tuin heeft" — begon hij — „begrijp ik, dat
men thuis blijft!"
„De wandelingen van Osterwolde hebben weinig c h a r m e s
voor ons !" -- antwoordde Betsy, zonder op to zien van haar
borduurwerk.
„Bij de tegenwoordige warmte heb ik me or 's avonds maar
eons aan gewaagd" — ging Van Reelant voort — „maar ik
verdwaal altijd in de richting van de harddraverij !"
,,Later zal u wel beter op de hoogte komen !" — zei Suze
achteloos. — „Heeft u bij de vrienden van de harddraverij al
visites gemaakt ?"
,,Om de waarheid to zeggen, neon! Meneer en mevrouw Do
Brune heb ik nog maar wat uitgesteld. Ik was niet heel gelukkig met die familie. Eon jong dametje, onafscheidelijk van
mevrouw, heeft me zoo vinnig en scherp geantwoord, dat ik
me aan verdere conversatie maar niet heb gewaagd !"
,,Dat zal Door wezen !" — fluisterde Betsy als in gedachten.
„Juist ! Iedereen noemde haar Dora. Meneer De Huibert
heeft me haar naam gezegd, en ...."
Snel viol Suze in:
,,En hoe vond u die Dora ?"
,,Een lief gezichtje! Nog wat jong, en daarom misschiert
wat ondeugend...."
,,Pas op, meneer Van Reelant! Dora is mijn g e r m a i n
nichtje! U mag geen kwaad van haar spreken !"
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De griffier plukte eene pons aan zijn blonden knevel, en
boog glimlachende. Hij had vernomen, dat de familie Van
Gestel op zeer fatsoenlijke wijze armoe leed, en begreep niet
hoe de „relatie" der beide gezinnen moest uitgelegd worden.
Daar beleefdheid hem verhinderde verdere inlichting to vragen,
Wilde hij juist eon ander onderwerp aanroeren, Coen eene
dreunende stem plotseling inviel:
,,Zoo, zit jelui hier? Dat is verstandig !"
Eene breede gestalte was op het terras verschenen. De heer
des huizes trad met eon van hitte roodgeblakerd gezicht binnen. Zijne zwarte jas was wit bestoven, maar overigens vertoonde hij als immer den type van eon weldoorvoed en deftig
plattelandsnotaris. De luide klank zijner woorden deed alien
verrast opzien, en scheen de kristallen lichtkroon in haar
blinkend hulsel van zilvergaas nit den slaap to wekken.
Van Reelant was haastig opgestaan. Zoodra de notaris hem
ontdekte, schudde hij hem hartelijk de hand, eene ,, operatie,"
die den griffier aan eon lauw handbad herinnerde.
„Neem me niet kwalijk, meneer Van Reelant! ik kom juist
van buiten ! Geducht warm en stoffig! Woes zoo good to gaan
zitten. Ik ben dadelijk tot uw dienst !"
Suze had haar vader eon blik toegeworpen, welken hij onmiddellijk begreep. In eon oogwenk was hij verdwenen. De dames
dronken zwijgend hare thee. Van Reelant maakte van doze
pauze gebruik, om zijne verbazing nit to drukken over de
Augustuswarmte in het Noorden. Hij had dikwijls van de
hitte „gesouffreerd," als hij in Juni of Juli to Parijs was; hij
had het in Monaco sours hard to verantwoorden gehad, maar
nooit gedacht dat het to Osterwolde....
Met zijn vriendelijksten glimlach wipte de hoer des huizes
weer naar binnen. Hij had eon luchtig zwart jasje aangeschoten en alle sporen van stof doen verdwijnen. Eon fauteuil
met lichtbruin leer overtrokken van den wand schuivende,
plaatste hij zich tusschen zijn bezoeker en zijne jongste dochter.
Suze onderdrukte eon zucht; ze had gehoopt met den griffier
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over Parijs van gedachten te wisselen, maar haar vader viel
nu aanstonds in, terwijl hij wederom alle registers opende:
,,Drink jelui nog thee in die warmte? Neen, hoor, het gaat
me net als de heer Bruis, toen hij op een snikheeten achternamiddag in den koepel van zijn vriend, dokter Deluw, tegen
een brandenden kop thee moest blazen!
Mevrouw Muller Belmonte opende hare flikkerende, kleurlooze oogjes, goot een scheutje honing in hare stem, en
vroeg:
,,Een glas Rhijnschen wijn, Jacob !"
„Juist ! Hochheimer met rood lak, hoor! En een paar kruiken
seltzerwater! Meneer Van Reelant zal ons misschien het plezier
doen een glas te gebruiken ?"
De griffler vond geen grond dit to weigeren. Terwijl de gastvrouw de gevraagde verversching deed binnenbrengen, zat
Suze andermaal naar den tuin te staren.
,,Geen nieuws, papa ?" — vroeg Betsy.
,,Het moet met mevrouw De Huibert erger worden. Jaap
Dellinga moest van morgen op Lindenstein zijn, en vertelde
me, dat de nacht heel onrustig was geweest !"
,,Kees moet straks nog maar eens gaan vragen !" — vervolgde Betsy.
Met dit denkbeeld stemde ook mama in, die, gevolgd door
den bewusten Kees — een stoeren knaap, huis- en stalknecht,
tevens plaatsvervangend koetsier — fraaie groene bokalen klaar
zette en door gezegden Kees wijn en seltzerwater op een
klein tafeltje naast den notaris deed plaatsen.
,,Kent u de familie De Huibert, meneer Van Reelant?" vroeg de gastheer, de glazen vullend.
„Ja, meneer Muller! Door de ziekte van mevrouw kon ik
nog niet op Lindenstein ontvangen worden. Bij Jonkheer
Wigbold, hier in de stad, heb ik een paar maal gedineerd !"
„Charmante lui! We zien mekaar veel! 't Spijt me ontzettend
van mevrouw Onno! 't Zou een heele slag wezen. Twee jonge
kinderen !"
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,,Van morgen hoorde ik zeer ongunstige berichten van haar
zwager. 'n Treurig geval !"
Na deze ontboezeming dronken beide heeren ter verademing
hun flunk glas Hochheimer uit, waarbij de griffier niet nalaten kon
de uitnemende kostelijkheid van den wijn in stilte to loven.
Oogenblikkelijk daarop begon de notaris:
„U is nu al eene groote maand in Osterwolde — bevalt ons
plaatsje u ?"
„Dagelijks moor en moor! Hot vreemde en provincials wordt
mU beter bekend ! Daarbij word ik zoo bijzonder beleefd gerecipieerd.... ook door u en de dames !"
Suze wendde het lokkenhoofd naar de beide heeren, en riep:
,,Als men uit Den Haag komt, moot Osterwolde tegenvallen !"
De notaris bracht heel de reserve van zijne forsche stem in
het vuur, en riep :
„Gekheid ! Iedere plaats heeft zijn voor en tegen. Jongelui
kiezen meest groote steden. Spreek me niet van den Haag,
ik ken Den Haag! Wil je van den morgen tot den avond gobukt gaan onder allerlei stijve vormen en allerlei pretentien
van Jan, Piet en Klaas, ga dan maar naar Den Haag...
dank je!"
„Ja .... maar papa.... voor eene wandeling in het Bosch
wil ik gaarne eon halfjaar thuis zitten !"
Van Reelant glimlachte zoo voorkomend tegen de bekoorlijke spreekster, dat doze bescheiden de oogen neersloeg.
Terwiji de notaris zich met do flesch bezighield, zei de gast:
,,Men zal van Den Haag en het Bosch , niet licht to veel
goods zeggen. Zelfs vreemdelingen zijn er over uit! Maar
zooals meneer Muller meent, alles kan van twee zijden bekeken worden !"
De plaatsvervangende kantonrechter, die zich tegenover den
griffier onder zijn eigen dak en met eon glas wijn van de
fijnste soort in de hand geheel op zijn gemak voelde, hernam:
„Juist, meneer! Wat heb je in Den Haag voor al die fraaiigheden buitenshuis? Als je er niet schatrijk bent, kun-je niet
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meedoen ! En daar wil ieder meedoen. De menschen wonen
or in akelige ongeschikte huizen of bovenwoningen, en bekrimpen zich op allerlei manieren om uit to gaan! Alles wordt
or voor een schijn van fatsoen gedaan, terwijl het er achter
de schermen erbarmelijk uitziet. Neen dan woon ik Bever in
Osterwolde. Onze huizen zijn ruim en gemakkelijk .... en zie
eons wat een tuinen we hebben! Ads men rustig en prettig
leven wil, dan is zulk eon klein plaatsje als het onze niet to
versmaden. 't Spreekt van zeif, dat men zijn plezier niet budten de dour moot zoeken, dat alles in den kring van familie
en vrienden moot gevonden worden ...."
Schoon de hoer des huizes van plan was, om zijne lofrede
=op eigen huis en haard voort to zetten, hield hij evenwel
plotseling op, daar Kees verscheen, die op doffen Loon aan•
kondigde, dat de rector vroeg, of er ook eon oogenblik belet was.
Wonderlijk was het waar to nemen, welke uitwerking dit
eonvoudig woord op de leden der familie Muller Belmonte uitoefende. De notaris smoorde eon kreet. Daar zijn gelaat zich
met eon buitengewoon rood kleurde, was het to vermoeden,
dat dit blijk van zelf beheersching hem ontzettend veel moeite
kostte. Zijne vrouw kook eon oogenblik riaar het landschap
van Koekkoek, alsof ze eon geheimzinnig advies vroeg. De
beide jongedames konden eene uitdrukking van ontevredenheid
niet verbergen, maar herstelden zich aanstonds.
De notaris had Kees eon wenk gegeven, en oogenblikkelijk
daarop trad de hoer Van Gestel binnen.
De rector naderde langzaam. Hij droeg eene zwarte versleten jas, die zooveel mogelijk was toogeknoopt. Alleen Van
RReelant stond op, de anderen bleven zitten. De notaris wendde
het hoofd om, on zoi haastig, alsof hij er of Wilde zijn:
„Bonjour, Van Gestel ! Meneer Van Reelant! mijn zwager,
Dr. Van Gestel !"
De rector boog beleefd, en groette de dames.
„Hoe gaat het thuis, oom ?" — vroeg Betsy, die met eon
deftig gezicht eon stool aanschoof.
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,,Dank je, Betsy! Dat gaat niet al to best! Jacques heeft
gisteren weer een Coeval gehad .... den heelen nacht niet
geslapen! Tante heeft bij hem moeten waken !"
„Dat blijft maar sukkelen !" — riep de notaris snel. — „Van
Gestel, een glas wijn ?"
De rector wilde „neen" zeggen, maar had reeds in verwarring toestemmend gebogen, voordat hij het moist. Zijn stoel
stond tusschen den heer des huizes en zijne nicht Betsy in,
eenigszins achteruit, alsof de nieuwe bezooker aarzelde zich
bij den familiekring aan to sluiten. Er heerschte eon oogenblik stilte, gedurende Welke de rector werktuigelijk eene
kleine teuge uit zijn glas dronk.
De notaris, die nu geen lust moor had over de genoegens
van het familieleven to spreken, schoof herhaaldelijk in zijn leunstoel heen en weer, en begon, om een Bind aan 't stilzwijgen
to maken, met zijne gewone daverende stem:
,,Dus mogen we 't er voor houden, dat Osterwolde u niet
is tegengevallen, meneer Van Reelant?"
„In goon enkel opzicht !"
,,Van onzen winter moet u zich maar niet to veel voorstellen! Goon concerten .... nu on dan eon erbarmelijke
komedie .... maar we Zion mekaar nogal veel .... als u lust
heeft ?"
Van Reelant glimlachte uiterst verheugd, en antwoordde
eenige hoffelijke woorden. Hij was wat verstrooid, en wierp
van tijd tot tijd eon snellen blik naar den rector. Betsy had
zich over haar oom ontfernld, en vroeg hem eenige bijzonderheden over do jongste ongesteldheid van Jacques. De hoer
Van Gestel schoof zijne rechterhand door het witte hair van
voorhoofd en slapen, en antwoordde met eene stem, waaruit
verlegenheid en kommer spraken. De gastheer legde aanhoudend beslag op Van Reelant, en ging luider voort, om de
woorden van zijn zwager onverstaanbaar to maken:
„Ik las van morgen in hot Handelsblad, dat de Tweede
Kanner nog misschien voor eene buitengewone zitting zou
X .4
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worden opgeroepen! Dat zal den heeren niet bevallen ! Thorbecke neemt maar goon vacantie !"
Van Reelant, die juist de kostelijke parelen aan Suzes
blanken hals had ondervraagd, antwoordde met zekere
haast:
„Thorbecke is onvermoeid. Hij zou, als Jan De Witt, met
eon enkelen schrij ver het heele departement van binnenland sche zaken kunnen besturen I"
,,Zoo'n minister is er nog nooit goweest, meneer Van flee lant ! Alles gaat uitmuntend in de laatste twee jaar. Er is
krachtig en frisch leven in de politiek. Vraag maar eons aan
onze boeren, hoe ze over Thorbecke denken! 't Is een lust!
meneer ! .... 't Is eon lust !"
En alsof de hoer Muller Belmonte zijne geestdrift wilde be.zege] en, dronk hij wederom het pas gevulde glas nit.
„Intusschen komt het mij voor" — meende de griffler — „dat
er tot nog toe weinig oorspronkelijks in Thorbecke's arbeid
to prijzen is! De Grondwet, de Provinciale-wet, de Gemeentewet herinneren al to veel aan Belgische wetten ...."
„Pardon, meneer Van Reelant ! dat is eene gelijkenis, die
uit den aard der zaak volgen moet! Ik heb eon ander bezwaar.
Hij wordt gesteund door veel Roomsche leden in de Tweede
Kamer, en dat bevalt me niet.. . ."
Nieuwe verschijning van Kees, die ditmaal wacht, totdat de
notaris uitgesproken heeft.
Allen keerden het hoofd om, terwijl de knecht nog doffer
dan gewoonlijk aankondigt:
„Compliment van Jonkheer de Huibert van Lindenstein en
alsdat mevrouw van middag om drie uur overladen was !"
Niemand speak.
Mevrouw Muller Belmonte maakte snel eon Bind aan het
stilzwijgen, en zei:
„Ik vind het verschrikkelrjk ! Wat zal de arme man beginnon? Twee kleine kinderen !"
,,Hij zal goon raad weten !" — riep Betsy.
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,,En zijn kinderen aan vreemden overlaten !" -- voegde Suze
er bij.
De rector kon niet nalaten bij zich zelven op to merken,
dat niemand over de doode sprak.
,,Was mevrouw De Huibert van Lindenstein nog jong ?" vroeg Van Reelant.
„Betrekkelijk !" — antwoordde de notaris. — „Ze was de
dochter van eene rijke Oostersche familie uit Arnhem. Men
kon Naar niet recht aanzien, hoe oud ze was. Met dat al een
groot verlies voor De Huibert !"
,,'t Was eene heel lieve vrouw !" — ging mevrouw Muller
voort. — „Somtijds we] een beetje vreemd, maar niemand is
volmaakt 1"
,,De menschen zeiden wel Bens, dat ze wat coquet was !" oordeelde Suze.
,,En heel lastig in huffs !" — voltooide Betsy.
,,Wat zal De Huibert or in zitten! Daar moot wat aan gedaan worden, dames! Wat zou je zeggen, als je dadelijk eon
condoleantie-visite op Lindenstein bracht ? We zagen de menschen zoo vaak!"
De vrouw des huizes vond het idee zeer gelukkig ; de oudste
dochter wilde tot den volgenden dag wachten, de jongste nog
langer, maar de notaris herinnerde aan allerlei treffelijke blijken
van vriendschap en belangstelling der overledene gedurende
eene ernstige ziekte zijner vrouw voor anderhalf jaar. Hot
zou in elk geval beleefd zijn. Ze konden desnoods eon kaartje
geven, als De Huibert belet word to ontvangen. De victoria
met de schimmels zou in eon oogenblik voor zijn. De hoer
Muller Belmonte had langzamerhand moor en moor den toon
van eon bevelhebber aangeslagen, en zijne beide dochters hadden moeite, om onder de oogen van den nieuwen griffier eon
dragelijk figuur to maken.
Doze laatste vond good to vertrekken, en greep naar zijn hoed.
„Ik hoop niet, dat ik u wegjaag !" — zei de notaris, terwijl
hij langzaam nit zijn stool roes.
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Van Reelant wist met veel tact een compliment aan de
dames to maken, en op sierlijke wijze zijne afscheidsbuigingen
voor ieder lid van het gezelschap ten uitvoer to brengen.
De notaris drukte hem onder luidruchtige vriendschaps.
betuigingen de hand.
„Meneer Van Reelant! U kent nu den wog naar ons huis!
Zoodra u met uw tijd geen beter weg weet, kom dan hier,
we zijn meestal thuis ! .... A propos! is u overmorgen vrij ?"
„Vrij .... Ik weet niet.... Ik denk het wel !"
„Doe ons de eer en kom familiaar eten.... Mijne oudste
dochter is Donderdag jarig !"
Wijl de dames zeer vriendelijk glimlachten, daar de uitnoodiging hem plotseling op het lijf viol, omdat daarenboven Suze
eon zeer gunstigen indruk op den nieuwen griffier had gemaakt,
besloot hij oogenblikkelijk alles over hot hoofd to zien, wat
er hier aan etiquette mocht ontbreken, en beloofde hij to komen
dineeren".
De beide heeren verlieten daarna de tuinkamer.
De drie dames groetten den rector, en volgden hun voorbeeld. Ze moesten onmiddellijk naar Lindenstein, om den armen
hoer De Huibert to „condoleeren".
Dr. Van Gestel bleef onthutst en verlegen alleen achter. Met
een gemoed vol tegenstrijdige aandoeningen had hij al de gesproken woorden vernomen. Hij was sinds jaren aan velerlei
onhartelijkheden zijner familie gewoon, en kwam hoogst zeldzaam in het weelderig huis van zijn zwager. Maar nu moest
hot! En plotseling geraakte hij opnieuw in tweestrijd, of het
niet beter ware to zwijgen en stil heen to gaan, voordat de
notaris in de kamer terugkwam .... Als hij zijne zuster maar
even alleen had kunnen spreken, dock ze waren allen zoo
snel heengegaan bij dat onverwachte bericht ... .
Eon visioen van smart en ellende vertoonde zich voor zijne
oogen — eon bewusteloos lijder, bij welken de doodsbleeke
moeder de wacht hield; eon razende knaap, die schuimbekkend zijne legerstede wilde verlaten en onmenschelijke kreten
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uitstiet; de pijnlijke inspanning van dochter en moeder, om
den waanzinnigen patient tegen to houden; eindelijk de zonderlinge, stuipachtige taal van den woelenden zieke, ten slotte
uitputting en rust. En dan zag hij de donkere, brandende
oogen vol ingehouden tranen zijner echtgenoote zich richten
naar haar beklagenswaardigen lieveling, terwiji goene klacht
haren mond ontsnapte, om zijne koortsachtige sluimering niet
to storen !
Een oogenblik stond hij met de armen over de borst, het
witte hoofd gebogen. De gedachte, dat hij in dit prachtig
vertrek opnieuw kwam bedelen, de herinnering dat hij vroeger
reeds menigmaal onheusch was afgescheept, deed hem opschrikken, en de vuist ballen. Neon hij moest gaan .... maar
de dringende nood thuis en zijne vrouw, die hoopte op goeden
uitslag
Hj had to lang geaarzeld, de heer Muller Belmonte trad
weder binnen.
,,Neem me niet kwalijk Van Gestol! Ik moest even voor
het rijtuig zorgen. Ga zitten !"
,,Ik zal je niet lang ophouden, zwager! Huiselijke zorgen
....
dwingen me, om je rand to vragen ....
,,Tot je dienst! Ik heb mijn dames maar dadelijk naar Lindenstein geexpediderd, omdat do menschen hier altijd zoo
kwalijknemend zijn. Jo weet, dat meneer en mevrouw Onno
(10 Huibert hier veel aan huis kwamen, en dat ze mu en
mijne familie bij geen enkel statig of familiaar diner vergaten. Misschien kunnen do meisjes nog van dienst wezen....
..
Zoo'n sterfgeval geeft altijd drukte.......
De rector boog het hoofd, om het oogenblik af to wachten,
dat de luide woordenstroom oono pooze zou ophouden zijne
ooren to pijnigen. Daarop zei hij vrij bedeesd:
,,Zwagor! Ik heb kwellende zorgen! Eon zieke, die ons
allen afmat, en dan. .. . eene groote rokoning... . de schoenmaker Van Lommel .... .
,,Ja, dat is iastig. Ik zou je radon die weroldscho zaken
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maar zoo weinig mogelijk to teflon. Dat komt wel op do eerie
of andere manier terecht !"
De rector schudde het hoofd. Terwijl het blood hem naar
het hoofd steeg, sprak hij diep mistroostig:
,,Muller! Ik heb dadelijk honderd gulden noodig! Je kunt
er me zeker wel aan helpen !"
„'t Spijt me, maar het treft juist heel slecht ...."
,,Als derde hypotheek op mijn huffs en erf ...."
„Dank je ... Daar zou ik goon lief hebber voor kunnen vinden !"
,,Mijn God! Hoe kun je zoo hard zijn!"
,,Hard, Van Gestel! Me dunkt je overdrijft ! Ik hob nog eon
paar onafgedane voorschotten aan je in mijn book, on.
dat is zoo al heel wel! Waar zou het heen, als ieder familielid maar eenvoudig over mijn kas disponeerde ? Ik heb veel
familie ! Maar gelukkig wonen ze niet allen hier ! Je weet
zelf, zwager, dat 't gemakkelijker is geld ter loon to vragen,
dan geleend geld terug to betalen ! Daarom moot je niet bij
de eerste beste gelegenheid op anderen rekenen ! Zelf moot
je raad schaffen, zelf de handen uit de mouw steken .... dat
is beter dan altijd en eeuwig to vragen !"
De rector had met gebogen hoofd doze redevoering aangehoord. De uitdrukking van zijn pijnlijk saamgeplooid voorhoofd en halfgesloten oogen, terwijl hij zijne kin in de rechterhandpalm legde, was geheimzinnig. De teekenen van onwil
konden eenvoudig aan de fijnheid van zijne gehoorzenuwen
worden toegeschreven — zijn zwager had de echo's in de leege
tuinkamer wakker geroepen. Hij wachtte nog eene pooze, voordat hij antwoordde:
,,Het is niet voor 't eerst, dat ik dit verwijt van je moot
hooren, Muller! Maar laat mij er je nu eons voor 't laatst en
voor good op dienen. Ik zal je nooit weer lastig vallen, daar
kun je op rekenen ! Ik vraag je alleen, om je even in mijn
plaats to stellen! Ik ben altijd arm geweest! Je weet even
good als ik, dat mijn vader, dokter Van Gestel to Deventer,
moor naam dan vermogen naliet ...."
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,,Nu ja .... je z uster bracht niet veel ten huwelijk !"
„Dat moist je vooraf, en het is je tot vervelens toe door do
familie gezegd ! .... Met moeite heb ik mijn academietijd doorworsteld ! Mijn vader, die in alles voornaam en breed was,
Wilde, dat ik een groot doel zou bereiken, of ten minste ... .
voor oogen houden! Ik moest, dat sprak van zelf, professor
worden — mijne reputatie, als student, verplichtte mij daartoe.
Zoo oordeelde mijn vader, en ik mocht na mijne promotie
aan niets anders denken. AI wat ik ondernam, behoorde
daartoe to leiden, en dus kwam het, dat het rectorspostje
to Osterwolde mijn vader bekoorde .... Ik werd rector, en
trouwde ...
,,En je vrouw bezat een heel aardig kapitaaltje !"
,,Dat ik noodig had, om een huffs to koopen en in to richten! Veel bleef or niet van over! Hoewel mijn vader zijn
wensch niet vervuld zag voor zijn dood, en ik hem de oogen
toedrukte als rector van Osterwolde, had ik goon mood het
plan van mijn leven to veranderen. Ik ben hier nu twintig
jaren rector, en gedurende al dien tijd heb ik goon dag verzuimd naar het ideaal to streven, dat mijn vader mij eenmaal
als levensdoel voor oogen deed schitteren. En inderdaad, ik
geloof, dat or voor mij niets anders opzit, dan geduldig to
^wachten , ..."
„Maar in jou plaats kan men niet geduldig wachten !" stoof de notaris op. — ,,Als men negen kinderen heeft, mag
men niet wachten ...."
„Geef mij dan aan, wat ik doen moot !"
,,Dat had je al lang zelf moeten inzien! Wat je doen moet?
Wel, je bent een geleerd man, Van Gestel! Jo verstaat oude
en nieuwe talon! Er is altijd work to vinden .... vertalen,
boeken schrijven, privaatlessen geven !"
De rector glimlachte bitter.
„Heb ik dat dan niet altijd gedaan? Ik studeer al twintig
jaren over verschillende wetenschappelijke onderwerpen. Ik
heb een paar artikelen in geleerde tijdschriften geplaatst. Men
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heeft er met lof van gesproken. Sinds jaren heb ik een groot
work over Theokritus op touw .... zeer moeilijk en lastig,
omdat men hier niet alle bronnen bij de hand heeft..
,,Dat bedoel ik niet! Met al die dingen kom je geen voetbreed verder. Dat geeft niets! Zulke lief hebberij-studien zijn
goed voor eon schatrijk man! Jij moest zien, dat je romans
vertaaldet, of voor de dagbladen schreeft — dat geeft geld !"
,,Maar begrijp je dan niet, zwager! dat ik zoodoende al
mijn kans op eon professoraat verspeel! Als eon wetenschappelijk man in ons land zich met romans of kranten bemoeit,
is hij verloren. Niemand gelooft meer, dat hij op de hoogte van
zijn wetenschap is gebleven .... men keert hem den rug toe!"
„Dus heb je onderwijl twintig jaar verloren, om naar eene
illusie to wachten, die misschien nooit zal vervuld worden!
gun je dat verantwoorden tegenover je familie ?"
„Zeker, zeker ! Het is goon schande armoedig en bekrompen
to leven, maar het is laaghartig eon edel levensplan, eene
edele eerzucht to verloochenon."
De notaris sloeg luid met zijne vuist op de armleuning van
zijn leeren fauteuil.
Bulderend riep hij uit:
„Zul je dan nooit wijs worden, Van Gestel ! Vijftig jaar
ben je oud en je redeneert als eon kip zonder kop ! Armoedig
en bekrompen.... heel wel, maar denk je, dat je vrouw en
kinderen dat zoo pleizierig vinden? Armoedig en bekrom pen .... dat zou nog gaan, maar voeg er dan ten minste bij:
en tot over do ooren in de schulden ! Je hebt eon eigen huis,
dat bijna het eigendom is van hypotheekhouders, en je steekt
geen hand nit om practisch work to doen, om geld to verdienen ! Je denkt goon oogenblik aan de toekomst van je
negen kindereri, maar je droomt van eon edel levensdoel ... .
neem me niet kwalijk, maar dat loopt de spuigaten uit !"
De rector had zeer onderworpen geluisterd in zij ne nederige
hooding, de kin op de rechterhandpalm rustend, het voorhoofd van pijnlijke plooien doorgroefd. Zijne kleine oogen
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schitterden eenigszins. Do woorden van zijn zwager drongen
hem in het oor als donderslagen. Hij had zijne handers voor
de ooren willen houden, maar hij durfde niet. Hij poogde op
to staan, dock bleef aan zijne plaats gekluisterd zitten. Eerie
stekende pun in het achterhoofd scheen hem to verlammen.
Daar hij verstrooid voor zich uit zag, bemerkte hij niet, dat
de heer Muller Belmonte zijn glas vulde en uitdronk met eon_
triumfeerenden glimlach op de lippen .
Plotseling roes de vernederde man omhoog.
Een brandend rood steeg van zijne wangen naar zijn voorhoofd. Hij zette zijn hoed op zonder to bedenken, of dit paste.
De magere arm uitstrekkend, riep hij half stotterend van drift:
„0, ja! Ik hob ongelijk! Ik ben eon gek, natuurlijk! Dat
alles moot ik hooren, omdat ik mu verstout eon e kleine hulp
in geld to vragon. Daar schuilt de oorzaak van al je wijsheid,
Muller! .... Egoist! .... Egoist ! .... Egoist !"
De hoer Van Gostel strompelde, ziedend van gramschap,
door het vertrek, om heen to gaan.
De notaris kook hem rustig na. Eerst Coen de vertoornde
man de knop van do dour in de hand hield, riep zijn zwager
met volle stern:
,,Van Gestel !"
De rector bleef werktuigelijk stil staan.
,,Zou je graag wat extra's verdienen ?"
Goon antwoord, eene ongeduldige beweging.
,,Zeg me eons, hoe gnat het tegenwoordig op school met
Bram en Karel."
„Slecht."
„Twee privaatlessen in de week zouden goon kwaad doen ... .
't Komt or niet op aan wat hot kost! 't Is nu vacantie! Ik
zal ze morgen hij je zenden !"
Maar de hoer Muller Belmonte ontving goon antwoord. Zijn
zwager had plotseling de dear geopend, en was zwijgend
verdwenen.
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VIERDE HOOFDSTUK.
De Predikant van Hekwerd.
Toen de rector to huis kwam, vond hij zijne vrouw en
vudste dochter aan het ziekbed van Jacques. Moeder en noon
waren beiden in diepen slaap gevallen. Dora stond gedruischloos
op van haar stool, en wenkte haar vader mee to gaan.
Hit de slaapkamer leidde Dora hem naar zijn eigen klein
studeervertrek. Groote kasten met oningebonden werken besloegen de wanden ; do tafel lag vol schrifturen, schrijfcahiers,
papieren en opengeslagen boeken. Eene zekere duffe tabakslucht vermengdo zich met eon onbeschrijflijken reuk van
vochtigheid en stof. Dora schoof dadelijk de beide ramen hoog
op; de rector was zeer bang voor tocht, en hield ze zelfs in
de warme Augustusdagen gesloten.
Dora ging bij het raam staan. Dat was haar gewoon plaatsje,
als zij wat aan haar vader zeggen wilde. Vader en dochter
leefden met elkander in eene zeer eigenaardige verhouding.
Oudste van het gezin, had zij langzamerhand do biding van
kleine stoffelijke belangen op zich genomen. Eene buitengewoon
stork ontwikkelde genegenheid tusschen moeder en dochter
deed Dora alles in hot work stellen, om een deel der huiselijke
zorgen to dragon. Zij kende al de ellende, die in eene fatsoenlijke familie door zeer bekrompen inkomsten en eon al
to snellen aangroei van het gezin noodzakelijk moot ontstaan.
Met grooten kommer had zij waargenomen, dat de last des
levens to zwaar begon to drukken op hare moeder. De uitgaven voor negen kinderen bij uiterst beperkte middelen
klommen dagelijks, en altijd hing als eon Damocles•zwaard
boven dit huis de voortdurend dreigende verergering der ongeneeslijke ziekte van Jacques. Dit alles had Dora in de laatste
jaren nauwkeurig waargenomen, en spoedig had zij begrepen,
dat het haar plicht en hare taak was eon deel van moeders
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levenslast to torschen. Eerst onlangs waren hare plannen
duidelijker en uitvoeriger geworden, zoodat zij zich had voorgenomen binnenkort handelend op to treden.
De rector zette zich in den eenigen leunstoel bij de tafel
en kook verstrooid naar Dora. Doze had haar aandacht schijnbaar naar buiten gericht, om de schaarsche voorbijgangers to
volgen. Zij sprak zonder het oog op to slaan:
De dokter is er geweest! Hij vond Jacques niet erger, en
dacht, dat het er nu bij blijven zou. Maar hij heeft mama geraden
vooral meer rust to nomen! Hij zei, dat mama er slecht
uitzag. ......
..
,,Zoo !"
,,Hij heeft zijn best gedaan ons to kalmeeren. Het kan met
Jacques nog heel lang zoo aanhouden. Eerst als hij volwassen
is, zal zijne ongesteldheid misschien voor goed vordwijnon !"
,,Vergoofsche hoop! Hot kind lijdt aan apoplectische toevallon. . .
De rector bedekte zijne oogen met de breede rechterhand,
en zonk in elkaar.
Dora wendde nu eon blik naar haar vader, en vervolgde
met eenigszins zachtere stem:
,,Laat ons geduldig wachton! In elk geval moot mama zich
beter in acht nemon! Mama is uitgeput. En niet alleen van
het waken, maar vooral door zorg! Van middag wilde Huber
de poeiers voor Jacques niet leveren, als hem niet eerst eon
deel der rekening word betaald. Toen ben ik er zelve naar
toe geweest, en hob den man omgepraat, en hem beloofd, dat
u binnenkort zou betalon.... Wat heeft oom Muller gezogd ?"
De rector haalde mistroostig do schouders op.
Daarna antwoordde hij met eene doffe stem, waaruit vervlogen hoop en teleurstelling trildo:
,,Hij kon niets voor ons doon.... weigerde mij hulp ....
en heeft mij hoogst ongepaste aanmerkingen gomaakt....
altijd dezelfde egoist! Ten slotto zei hij, dat hij Bram en
Karel zou zenden voor privaatlossen. .. . wat helpt dat ?"
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,,Heel veel, papa! U kan gerust vier gulden per uur rekenen,
als ze dan tweemaal in de week komen, geeft dat een aardig
sommetje: Neen, dat is nog zoo kwaad niet!.... Maar hoe
komen we nu aan geld voor Van Lommel en Huber ...."
De heer Van Gestel slaakte een diepen zucht.
Hij bleef zwijgend zitten met de hand voor de oogen.
Dora kwam eon stap nader bij de tafel, en ging uiterst
bedaard voort:
,,Mama kan zich, als Jacques zoo naar is, met al die akeligheden niet bemoeien. Ik heb or den heelen middag over nagedacht, en ik geloof or wat op gevonden to hebben. Oom
Muller wil ons niet moor helpen, dat is duidelijk ! Hot is voor
u heel onaangenaam zoo jets aan eon van onze vrienden hier
in Osterwolde to vragen. Maar, papa! heeft u wel eons gedacht
aan domino Van den Vijver to Hekwerd ?"
Op het noemen van dien naam scheen de rector nit zijne
treurige mijmering wakker to schrikken.
,,Van den Vijver!.... die brave vriend ! .... die uitstekende
man.... Ja, ja, dat is eon good denkbeeld !"
Plotseling leefde de hoer Van Gas tel op.
„Vandaag kan het niet moor" — zei hij levendig — „maar
morgen zal ik in den voormiddag naar Hekwerd gaan. Ik zal
Chris meenemen, die wandelt zoo graag. Van den Vijver
noodigde me laatst nog zoo dringend uit ! 'n Good idee !"
Dora had bijna onmerkbaar het hoofd geschud.
Zij zag haar vader ernstig aan, en hernam
„Ja, maar ik heb nog niet uitgesproken !"
,,Wat moon je, kind ?"
„Ik moon, dat u aan domino Van den Vijver niet om hulp
kan vragen, als u niet vooraf weet, wanneer u het geleende
geld zal teruggeven !"
,,Ja, je hebt gelijk! Laat eons kijken .... met primo September komt mijn tractement ...."
„Neon, dat mag niet! Daar gaat eerst nog hot voorseho t
af, dat de ontvanger zoo good was u voor veertien dagen.
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toe to staan, en dan kan van het overige geen cent gemist
worden ...."
,,De nieuwe lessen van Bram en Karel !"
,,Dat zou to lang duren, en er zal buitendien to veel noodig
zijn voor andere dingen ...."
,,Daar heb je 't al weer !"
,,Neen, daar is nog eene mogelijkheid .... al s i k u he t
geld kon bezorgen...."
De rector zag zijne Dora met wijdgeopende oogen aan. De
verbazing deed hem zwijgen. Had hij zijn kind wel goed
verstaan? Hoe was het mogelijk ... .
Dora plooide hare frissche roode lippen tot een vluchtigen
glimlach. Zij vervolgde:
,,Ja, papa! Ik meen het. Ik weet misschien iets, om u het
geld to bezorgen. Vooreerst ben ik nu achttien jaar, en dus
heel goed in staat wat voor u en mama to verdienen. Ik kan
Hollandsch, Fransch, geschiedenis en aardrijkskunde onderwijzen .... ik kan pianospelen, dat heeft mama mij geleerd ...
en nu heb ik er al eens een paar maal met mevrouw De Brune
over gesproken .... om als gouvernante naar de Oost to gaan...."
De vader bleef roerloos stil zitten. Het was onmogelijk zich
in eenige seconden rekenschap to geven van alles, wat Dora tot
hem zeide. Haar plan zou zeer belangrijke gevolgen hebben....
Plotseling hief hij zich uit zijne liggende houding op, en riep:
,,Maar, Dora! dat is eene onmogelijkheid! Mama kan je niet
missen, vooral, als Jacques zoo voort blijft sukkelen! Wie
zal voor de kleintjes zorgen, als jij er niet meer bent? Neen,
dat is niet verstandig !"
Dora schudde ernstig het hoofd.
,,Het is mijn idee ook niet over een paar maanden to gaan.
Eerst in het volgend jaar zou daar iets van kunnen komen.
In elk geval Wilde ik wachten, tot het met Jacques wat beter
ging .... U mag mijn plan gerust aan domine Van den Vijver
vertellen ...."
„Ik vind het heel lief van je, kind! dat je ons wilt helpen!
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Maar spreek er met mama niet van.... dat zou haar to veel
doen schrikken ...."
Luid schreeuwende kinderstemmen klonken plotseling van
beneden.
„Oscar huilt !" — zei Dora gejaagd. — „Als hij mama en
Jacques maar niet wakker maakt !"
Zonder er jets bij to voegen verdween ze in groote haast.
De rector bleef alleen.
Met over de borst gekruiste armen zat hij geruimen tijd na
to denken. Van alles, wat zijne dochter hem gezegd had,
hield niets hem meer bezig dan het leeningsplan. De predikant
van Hekwerd had zich sedert eon jaar eon belangstellend
vriend getoond — dat denkbeeld scheen hem dus uitmuntend.
Hij zou er morgen heengaan, hij zou alles bedaard vertellen,
hij zou geholpen worden .... dat was een stap tot den vrede.
En dan zou hij Dora wel later tot andere gedachten brengen !
Langzaam namen zijne overpeinzingen een nieuwen loop. HiJ
had zijne blikken op de tafel gevestigd. Opengeslagen boeken
en papieren booiden weldra zijne opmerkzaamheid. Hij volgde
werktuigelijk eenige Grieksche versregels, daarna nam hij het
book, las opnieuw met klimmende belangstelling, en wijdde
terstond zijne voile vlijt aan de verbetering eener, reeds lang
als wanhopig bedorven, ter zijde geschoven lezing. Het gold
zijn T h e o k r it u s — den dichter, waarop hij reeds zoovele
jaren geblokt had. Eensklaps meende hij een spoor ontdekt to
hebben midden in de raadselachtige woorden. Dat zou eene
onnavolgbare conjectuur zijn, en schoon van tijd tot tijd geruchten en kinderstemmen klonken, verdiepte hij zich zoo
volkomen in zijn arbeid, dat de volslagen duisternis alleen in
staat was hem uit zijne conjectuurkoorts to doen ontwaken.
Eon heerlijke Augustusmorgen brak aan.
De afgeloopen nacht had rust en verademing geschonken.
Jacques was kalm ontwaakt. Hij verzekerde aan zijne moeder,
dat hij geheel beter was, en dat hij naar den tuin hunkerde.
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Voor het eerst, na twee bange dagen, glimlachte de bedrukte
moeder. Zij wist, hoe verraderlijk de noodlottige ziekte van.
Naar armen jongen was — zij glimlachte, terwijl dikke tranen
langs de magere wangen vloeiden .... De zonderling glinsterende oogen en het bijna lijkkleurig gelaat van haar Jacques deden
den angst van het fel geschokte moederhart altijd klimmen .....
De rector herinnerde zich zijne afspraak met Dora. Hij riep
Christiaan uit den tuin, waar de corpulente knaap zich met.
vrome lief hebberij aan de studio van het eon of ander leerboekf
door Strootman geschreven, wijdde. Dora zorgde, dat hij eon
helderen geel linnen kiel aantrok voor hij het huis verliet, en
liep hem op de trappen nog na, om hem eon schoonen zakdoek to geven. Hij zag or vrij net uit, toen hij moeder en
Jacques de hand kwaln drukken.
Mevrouw Van 1 estel keek vader en zoon vriendelijk aan,
en vroeg:
„Is hot niet al to warm, om to wandelen ?"
,,Neen ma! Er is vrij wat wind, noordwestelijk, heel koel !"
Men behoefde in den boezem der familie Van Gestel nooit naar eon
windwijzer to zien — Christiaan was eon wandelende windwijzer..
,,Kom jelui voor den eten thuis ?"
,,Dat denk ik wel !" — sprak de rector bedaard. — „Maar wacht
niet naar ons, misschien blijven we wat langer in Hekwerd !"'
Dit gesprek greep plaats in 't kamertje van Dora, waar
eon rustbed voor Jacques gespreid word, zoo dikwijls het
noodig was des nachts bij den lijder to waken. Doze Iaatste
zat nu op in zijne kussens en had eene groote kist naast zich
waaruit hij allerlei kleinere laadjes trok, gevuld met mineralen — zijne liefhebberij. Vol belangstelling rangschikte hij
zijne rijkdommen, en repte daarbij zijne donne, waskleurige
vingeren met bijzonder eigenaardige, stuipachtige snelheid,.
soms afgebroken door eene korte siddering.
„Chris !" — riep hij laid — „Als je langs den trekweg naar
Hekwerd gaat, denk dan eons om me! Rooden veldspaath en
kwarts kan ik altijd gebruiken !"
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Christiaan beloofde ailes wat gevraagd werd, en nam met
zijn vader afscheid.
Buiten gekomen bleek het, dat zijne mededeeling volkomen
juist was geweest. Een frissche, vrij sterke wind temperde
de zonnehitte. Vader en zoon stapten vroolijk naar buiten. De
rector had weinig noodig, om zijne gewone opgeruimde en
kalme stemming terug to vinden. Het vleugje van beterschap,
bij Jacques waargenomen, had veel bijgedragen tot zijne geruststelling. Heimelijk evenwel was hij het meest voldaan over
den uitslag zijner studien van den vorigen namiddag en avond.
Dat hij aan zijn vriend Van den Vijver een zeer ernstig verzoek had to doen, scheen hem op dat moment nog geen
oorzaak tot geesteskwelling. Zaken van stofl'elijken aard achtte
hij in 't algemeen zeer weinig bestemd, om onderwerp tot
ernstige overwe ging to worden –. meestal schikten zich de moeielijkheden. Daarom trok hij nu vol goeden moed naar het dorp
Hekwerd, op bijna anderhalf uur afstands van Osterwolde gelegen.
Weinige schreden brachten vader en zoon buiten hunne
woonplaats. Zij volgden een macadamweg langs den kronkelenden zoom van de Niezel, en kozen vooreerst hot voetpad
onder eene laan van lindeboomen, die zich aan hunne rechterhand uitstrekte. Links flikkerden de zonnestralen op den kalmen
waterspiegel van de rivier, aan beide oevers getooid met wuivende rietbossen en sierlijke waterplanten, die als varons zich
welfden over den stroom. Rechts onder de linden volgden
onze wandelaars do eindelooze houten schuttingen, die do
tuinen van enkele warmoezeniers afsloten en beschermden. Soms
rees een deftig landhuis aan hunne rechterhand, of snorden
boven hunne hoofden de breede wieken van eon windmolen.
Dan volgden de lage daken van eene uitgestrekte steenbakkerij, met helderroode pannen bedekt. Eindelijk held de lindenlaan op en zagen ze rechts en links niets dan wei- of
bouwlanden van de Niezel doorsneden.
De hemel was helderblauw, terwijl doorschijnende witte
wolkstrepen als veeren tegen het azuur waren geteekend. Het
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onbestemde en vroolijke gedruisch van den tot den middag
neigenden morgen vervulde alom de velden en wegen. Zwaluwen
vlogen over het water of langs de slooten, de musschen zwermden met eentonig getjilp over de pas afgemaaide grasvelden,
en, veilig verborgen voor het oog der menschen, tong de
meerle hare harmonische trillers. Dartele jonge veulens galoppeerden door de weiden, terwijl het prachtige, moor wijsgeerig
gestemde rundvee de malsche klaver zonder verpoozing van
den bodem schoor. Hier en daar was de oogst in vollen gang,
en viol het koolzaad of de rijpe rogge onder de sikkels der
boerenarbeiders. Luide geruchten van karren, die langs den
trekweg ratelden; van menschenstemmen, die op den akker
zich verstaanbaar poogden to maken; van blaf onde honden
en hinnekende paarden, braken telkens de stilte af.
Links aan den Niezelzoom vertoonde zich soms het jaagpaard van eene trekschuit, die in uiterst kalme vaart door
het water sneed, de varens- en waterplanten plotseling heftig
bewoog en eon spoor van wit schuim op het golvende donkerblauwe water achterliet. Naar de goede gewoonte, in de omstreken van Osterwolde heerschende, ontvingen de wandolaars eon
welwillend „Goeien dag scam !" eerst van het jagertje en
daarna van den schipper in den stuurstoel. De rector nanl
altijd vriendelijk den hoed af, en beantwoordde iederen groet
met luide stem. Hot schoone, bloeiende, zonnige landschap
noodigde hem tot waardeering en genot. Al de zorgen schenen
weggevaagd door de frissche bries, die de grijze hairen aan
zijne slapen bewoog. Hij wandelde met veerkrachtigen trod
voort, en vergat voor eene pool, welk lijden hij to Osterwolde
in zijne woning achterliet.
Christiaan bleef niet altijd aan de zijde van zijn vader. De
steenhoopen van den trekweg boezemden hem groote belangstelling in. Hij zocht or merkwaardige exemplaren voor Jacques.
Daarna kwam hij hijgend aanhollen, om korten tijd naast zijn
vader to blijven voortloopen. Ondanks den frisschen wind
had hij het zeer warns. Door een paar woorden word hij overZ.
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tuigd, dat hij beter deed terugkomend aan Jacques to denken! de groote voorraad steenen zou hem lastig vallen. Vader
en zoon liepen nu zwijgend door; de eerste met een halven versregel van Theokritus in het hoofd, de tweede op
duizend mijlen afstands van den trekweg met zijne gedachten.
Zoo kwamen ze aan eon tolhuis tevens herberg, waar ze
rechts moesten afslaan. De wog naar Hekwerd leidde nu met
een voetpad door het weiland. Aan den verren horizon noordelijk vertoonde zich reeds het slanke kerktorentje van Hekwerd. Evenwel warm zij nog minstens eon half uur van hun
doel verwijderd.
Christiaan ontwaakte plotseling uit zijne mijmering en
vroeg mid:
„Is Riga hier ver vandaan, pa ?"
,,Ja, heel ver! Hoe vraag je dat zoo ?"
„Omdat Tijs de Brune van Riga moot komen, pa! Dat is nu
al zijne vierde reis! Hij gaat nu studeeren voor derden stuurman!
En dan komt hij in de groote vaart naar Oost of West! Wat zal
at heerlijk zijn .... over de linie en dan naar straat Sunda...."
,,Waarom denk je toch altijd aan dien Tijs de Brune ?"
„Omdat hij eon vriend van me is, pa! En omdat meneer en
mevrouw De Brune me veel van hem vertellen : dat hij nu
zoo tevreden is, en dat hij zoo good oppast, dat het leven aan
boord hem zoo best bevalt, en. de kapitein hem altijd prijst ...."
„Toen hij nog bij ons op de Latijnsche school was, Wilde
hij niet deugen! Ik heb nooit dommer vlegel gekend !"
Christiaan glimlachte.
„Dat wil ik wel gelooven, pa! Hij wou niet naar de Latijnsche school, omdat hij zin had naar zee to gaan ...."
De dikke, goedhartige knaap zweeg en, terwijl eon donkere
blos over zijn bol gelaat trok, voegde hij or bij:
„Ik wou ook wel naar zee !"
De rector kook hem aarzelend aan.
,,Ja, jongen! dat heb je al moor gezegd! Jo wilt naar zoo!
Heel goed ! Maar waar vind je de gelegenheid, om ads leerling ter
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koopvaardij to gaan varen ? En heb je wel aan mama gedacht ?"
Christiaan hief het hoofd op, en antwoordde onbeschroomd:
„Ik word met September zestien! Ik ben gezond en sterk!
Met een klein beetje moeite zal ik wel een plaats als leerling
krijgen! En wat mama betreft.. ik zal Loch altijd eens de
wergild in moeten .... wat zou ik thuis uitvoeren ?"
,,Dat weet ik wel, Chris! maar ter zee to varen heeft veel
gevaar in, en mama is altijd zoo bezorgd .... zij heeft al zooveel geleden met Jacques !"
De aspirant-zeebonk wist niet wat hij hierop antwoorden zou.
Hij sloeg zijn oog naar den horizon, waar het nette kerkje
en do torenspits van Hekwerd zich duidelijk tegen de blauwe
lucht teekenden. In stilte was hij zeer tevreden, dat zijn vader
niet meer bezwaren maakte. Dora, tot wie hij dikwijls van
zijne plannen sprak, had hem aangeraden er bij gelegenheid
flunk mee voor den dag to komen.
Zwijgend vervolgden beide wandelaars hun weg langs hot
enge voetpad en over de houten vlonders, die wei- en bouwlanden aaneenschakelden. Do Augustuszon begon krachtiger
to blaken, zoodat van tijd tot tijd de hoeden werden afgenomen en de zakdoeken voor den dag kwarnen. Recht welkom
was het hun, dat zij het Bind van den tocht naderden. Eene
prachtige lindenlaan voerde naar den heuvel, waarop de kerk
stond, en weinige schreden verder lag de pastorij, waar domine
Van den Vijver woonde.
Omlommerd door hooge linden, vertoonde zich het predikantshuis aan den ingang eener dier uitgestrekte warmoezerijen, als men in het noordoosten van ons vaderland gewoonlijk bij eene pastorij pleegt aan to treffen. Meer dan eon half
bunder vruchtbaren grond was bedekt met ooftboomen, landelijke bloemen, aspergebedden en alle mogelijke cultuur van
groenten. Verheugd stonden de rector en Christiaan voor de
dour van doze mooning stil. Naar ouderwetschen trant was er
goon bel, maar eon klopper. Bescheiden tikkend kondigde do
hoer Van 1^estel zijn bezoek aan.
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De dienstbode, die geen provinciaal dialect, maar zuiver
Hollandsch sprak, lied beiden in eene vrij donkere kamer; zij
zou den domine gaan waarschuwen. Na eene korte pooze
riep zij de heeren naar den tuin. Reeds op den drempel van
de tuindeur trad domine Van den Vijver hun te gemoet. Hij
was lang en mager, dock ongedwongen en levendig in zijne
bewegingen. De predikant van Hekwerd droeg een breedgeranden stroohoed, die zijn gelaat in schaduw hulde, maar ondanks
die schaduw flonkerden zijne groote, zwarte oogen met levendige
belangstelling, toen hij den rector en Christiaan begroette.
,,Wij zitten achter in ons groot prieel, mijnheer Van Gestel!
Ik ben recht blij, dat u woord houdt! Mag ik u voorgaan ?"
Domine Van den Vijver glimlachte zoo hartelijk, dat de
eenigszins strenge uitdrukking van zijn knap, regelmatig
wezen volkomen werd getemperd. Christiaan merkte met verwondering op, dat de domine geen vest, een wijden, witten
pantalon en een glanzig kort zomerjasje van zwart lustre
droeg. De rector lette meer op den fraaien tuin, en zag hoe
smaakvol de perken met stamrozen waren aangelegd. Bat was
In vroege jaren anders geweest, toen de oude, sinds een jaar
overleden voorganger van domine Van den Vijver de pastorij
van Hekwerd bewoonde. Alles scheen gewijzigd, overal was
eene kunstige hand bezig geweest, om den ruw ontworpen
boerentuin vol goudsbloemen, anjelieren, asters en duizendschoonen in een modernen lusthof te herscheppen.
Weldra beklommen de heeren een heuveltje, 'twelk onder
een mantel van levend groen verscholen was door de in elkander gevlochten, bochtige takken van treurberken en treuresschen. Daar binnen was een koel verblijf, bewoonbaar geinaakt door een aantal sierlijke tuinstoelen en tafeltjes. Toen
de predikant er zijne beide gasten binnenleidde, rees eene jonge
dame op. Mevrouw Van den Vijver kende den rector van Osterwolde. Zij had een bezoek aan zijne vrouw gebracht, en had
hem zelven reeds bij herhaling in de pastorij van Hekwerd
zien verschijnen.
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TJiterst ininzaam bood ze hem nu een stool, en wees ze er
ter loops een aan Christiaan, die vrij schuchter tegen de voor
name deftige dame opzag. Mevrouw Van den Vijver had jets
vorstelijks in hare manieren, waardoor zich niet alleen de
vrouw van aanzienlijke geboorte, maar ook de vrouw der
fijnste intellectueele beschaving openbaarde. Hare geschiedenis
was zeer kort. Dochter nit de grafelijke familie der Halewijns
van Isendoorn, had ze vroegtijdig haar hart geschonken aan
Jonkheer Victor van den Vtjver, die nu feitelijk het predikambt bekleedde in het nederig dorpje Hekwerd.
Domino' Van den Vijver legde onder de schaduw der treurberken zijn stroohoed af. Het hooge voorhoofd, het glansrijk
golvende zwarte hair deden de fijnheid en den adel zijner trekken duidelijk uitkomen. Bovendien onderscheidde hij zich door
een hoogst aangenamen toon in zijne stem, die ieder boeide,
tot de boerenknechts en boerondoornen van Hekwerd incluis,
zoodat in (le dorpskerk des Zondags zoowe] 's morgens als
's middags plaatsen to kort kwamen. Dubbel verkwikkelijk klonk
die stem onzen wandelaars in de ooren, toen de gastheer,
nadat men zich om eene Il zeren tuintafel had geschaard, nitriep:
,,'n Heerlijken dag heeft u gekozen, meneer Van Gestel!
Toch nog altijd heel warm, als men loopt! 1k heb eon glaasje
sherry doen kornen !"
En vervolgens tot eon knecht in stemmige grijze livrei, die
eon blad met glazen en eene kristallen karaf met sherry droog:
Zot alles op 'n tafeltje bij ons! Hier aan mijn linkerhand!
Dank je, Frits !"
Zwijgend verdween de lakei tusschen de dichte groene takken,
,,Hoe gaat het thuis meneer Van Gestel ?" vroeg de
dominé's-juifrouw," - zooals de boeren van Hekwerd haar
noemdon.
,,In de laatste dagen hebben we weer veel angsten uitgestaan. Jacques heeft eergisteren eon hevig toeval gekregen rnijno vrouw moest den heelen nacht waken! Van morgen
was hij gelukkig veel beter
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De rector deed zijn best de moedeloos klagende manier van
spreken achterwege te laten, waarmee hij gewoon was bij
vrienden en bekenden zijn leed lucht te geven.
Domine Van den Vijver schonk de glazen in, wierp een
ernstigen, meewarigen blik naar zijn gast, en wendde zich daarop
met een hoffelijken glimlach tot zijne echtgenoote:
„Machteld ! Een half glaasje ?"
De jonge, mooie vrouw knikte vriendelijk, en ging voort
tot den rector:
,,Heeft u geen hoop op herstel, meneer Van Gestel? Duurt
die vreeselijke ziekte al lang?"
De rector nam eene kleine teug uit het gourig glas sherry,
en antwoordde zuchtend:
,,Alle hoop is ijdel. Do arme jongen heeft bijna van zijne_
geboorte of geleden. Eerst scheen hij sterk, maar telkens kwa
men stuipachtige aandoeningen hem hinderen in zijn groei.
Daar is een chronisch zenuwlijden uit gevolgd, waardoor hij
zeer zwak en in de hoogste mate prikkelbaar bleef. De aan vallen werden meer en meer apoplectisch, zooals onze dok ter mu voor eenige maanden toefluisterde . , .. wij lijden al]en
met hem ...."
,,En doet uw dokter niets ?"
„Er is weinig to doen, Mevrouw! Medicijnen helpen niet
veel! Verandering van lucht zou luttel baten! Mocht hij door
eerie gunstige wending zijn volwassen leeftijd bereiken, dan
is er misschien kans ...."
„TJw oudste zoon ziet or gelukkig flunk en stork uit !" merkte domino Van den Vijver op.
Christiaan kleurde, want hij word het voorwerp der algemeene oplettendheid. Do gastheer had eon glas sherry voor
hem neergezet, maar hij durfde er niet aanraken. De predikant
begreep al het gedwongene en ongemakkelijke van dos jonkmans
toestand, geheel alleen onder volwassenen. Aan domino's rechterhand stond een stool vol tijdschriften en illustration. Hij
greep eon paar van de laatsten, en sprak:
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,,Christiaan houdt van teekeningen en gravuren! Deze hier
zijn van de wereldtentoonstelling to Londen! Misschien heeft
hij wel lust?"
Oogenblikkelijk had de heer Van den Vijver zijn jongsten
gast gewonnen. Met Fransche en Engelsche illustration zette
hij zich in een hook van den groenen koepel en, toen niemand
naar hem keek, nam hij zijn glas sherry, om het bij kleine
teugen beg to drinken.
De rector, die zich na de wandeling zeer verhit gevoelde,
bewonderde in stilte het dichte bladerdak, 't Welk geen tocht
doorliet. Het denkbeeld, dat hij met eene bede om hulp voor
den dag moest komen, begon hem nu bij de hoffelijke heuschheid van zijn vriend Van den Vijver to kwellen. Voorloopig
wist hij geen beter raad dan nog wat uitstellen.
,,Wij leven hier zoo stil, dat uw bezoek ons eene ware verrassing is !" — hernam de predikant. — „In de vacantie heeft
u elken morgen vrij, niet waar?"
„Somtijds een enkele privaatles, anders ben ik volkomen vrij !"
,,Dan moest u eens een heelen dag komen, meneer Van
Gestel! en uw oudste dochter Dora meebrengen !"
Mevrouw Van den Vijver had deze woorden met zoo groote
welwillendheid uitgesproken, dat de rector zich voordurend
meer verlegen begon to gevoelen. Hij haastte zich lets beleefds
in 't midden to brengen, en sloot zich dadelijk bij zijn gastfleer aan, toen deze hem vroeg, of hij vorderde met Theokritus. Over dit onderwerp werd de heer Van Gestel nooit moe
to spreken. Daar zijn wellevende gastheer evenmin moo scheen
to worden van het luisteren, bleef de rector geruimen tijd aan
het woord, om do tekstcritiek van den bucolischen zanger to
behandelen, en breedvoerig nit to leggen in welken wanhopigen staat do nalatenschap zijns lievelingsdichters verkeerde.
Hoewel het nit den acrd van het onderwerp scheen of to
leiden, dat de echtgenoote van den predikant er weinig belang
in zou kunnen stellen, volgde zij echter met de minzaamste
kalmte het geheele, uitvoerige betoog, en vroeg zij zelfs een-
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maal om eene inlichting, welke de heer Van Gestel met do
uiterste verbazing beantwoordde. Dat mevrouw Van den Vijver
met groote kennis van zaken over nieuwe letterkunde kon
spreken, moist de rector bij ondervinding — dat hare belangstelling ook tot de Grieksche letteren opklom, had hij niet
durven vermoeden.
De lakei in het grijs verscheen even tusschen de takken.
Mevrouw wenkte met de hand. Daarna wachtte zij nog eene
poos, tot de rector zijne mededeelingen zou voltooid hebben.
De heeren werden toen uitgenoodigd in de pastorie een eenvoudig dejeuner to gebruiken. De rector zag op zijn uurwerk,
dat het bij den uur was, en dacht er aan zich to verontschuldigen,
maar .... herinnerde zich plotseling het doel van zijn bezoek.
Aarzelend en verlegen volgde hij de gastvrouw, terwijl Christiaan, niet veel dapperder dan zijn vader, hunne schaduw in
het oog hield. Mevrouw Van den Vijver was trotsch op hare
prachtige theerozen en hare stamfuchsia's, die nog heerlUk
bloeiden. Zij vestigde or de aandacht van hare gasten op,
terwijl de predikant vooruitsnelde. Men bleef nog een oogenblik bij do bloemen, daarna bracht mevrouw de heeren naar
de pastorij.
In eene hooge eetzaal, die met drie ouderwetsche vensters
op den tuin uitzag, wachtte het maal. Zij, die deze kamer
gezien hadden, toen de vorige predikant nog leefde, zouden
haar nu niet herkend hebben. De wanden waren effen donkerbruin behangen en droegen geen ander sieraad dan twee deftige
portretten in olieverf, een heer en dame uit het midden der
zestiende eeuw voorstellend. Tusschen beide portretten stond
eon wonder van eon buffet uit noteboomenhout vervaardigd en
met smaakvol gebeeldhouwde ornalnenten getooid. Bij de
vensters beyond zich de tafel, waarop eene vaas met geurende
bloemen to midden van eon flunk dejeuner prijkte. Christiaan
staarde naar do heerlijke ham op tafel, de rector bleef een
oogenblik bij de portretten toeven. Het scheen hem, of de
edelvrouw der zestiende eeuw in haar hoog opstaanden kanten
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kraag hem met dezelfde schitterende bruine oogen als mevrouw
Van den Vijver aanzag. Terwijl hij schuchter omkeek naar de
vrouw des huizes — die bij het buffet enkele korte bevelen
gaf aan den lakei en aan eene deftige dienstmeid met Amsterdamsche kornet kwam deze terstond naar hem toe, en
antwoordde op de onuitgesproken vraag:
„Familieportretten, meneer Van Gestel! Die dame is Anna
van Halewijn, en die heer Naar man: Franciscus van der
Gracht, heer van Maelstede, beide geschilderd door Jan van
Schoorl in 1558 !"
Terwijl de rector zich uitputte in verzekeringen van belangstelling, trad domine Van den Vijver in de eetzaal, deftig gekleed en volkomen in 't zwart.
Oogenblikkelijk daarna ging men aan tafel. Er werd zwijgend
gebeden. De meid met de kornet bediende onder directie van
den lakei. Al de dienstbeden van den predikant waren uit
Holland meegekomen, daar er to Hekwerd goon personeel
voorhanden was, dat in zijne huishouding kon optreden. Terwijl
de veelbelovende ham word aangeboden, naar welke Christiaan
eon vriendelijk oog had gewend, zei de hoer Van den Vijver::
,,Wel, Christiaan! wat hob je nu wel het mooist gevonden
in je iliustraties ?"
De jonkman bedacht zich geen oogenblik.
,,Een Engelsche driemaster met vol twig en volle zeilen
in zee, domino !"
„Och kom! Hon ,je zoo veel van schepen ?"
,,Ja, domino!"
,,Dan zit er zeker een zeeman in je ?"
De oogen van den knaap fonkelden. Hij zag glimlachend
naar zijn vader.
De rector hief bedaard do rechterhand op, alsof hij eene
duistere plaats Wilde verklaren, en zei:
„Die jongen droomt van de zoo! Hij komt er mU alle dag
moo aan boord! Maur u moet niet vragen naar zijn Grieksche
thema's !"
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„Ter zee to varen, me dunkt, dat is eon flunk plan voor
een Hollandschen jongen !" — oordeelde de gastvrouw.
Christiaans gezicht was eon en al purper.
,,Maar dat gaat zoo gemakkelijk niet, mevrouw! Hjj zou
als leerling ter koopvaardij willen gaan, en ik heb goon de
minste relatie met scheepskapiteins of reeders !" — verklaarde
de rector.
„Relaties kan ik u genoeg bezorgen. De vraag is alleen —
keuren papa en mama het plan good ?"
De predikant had zijn gast scherp aangezien, terwijl hij
doze woorden glimlachend tot hem richtte.
Dr. Van Gestel betoogde nu, dat zijne vrouw er noodzakelijk onder lijden zou, als eon harer kinderen naar zee moest;
dat hij daarom aarzelde, en Christiaan voorloopig op de Latijnsche school gedaan had, om to zien, wat er van hem to
nnaken was.
Ongemerkt hadden beide echtgenooten met elkander eon
blik gewisseld. Domino Van den Vijver antwoordde:
,,Mijn rand zou wezen Christiaan zijn zin to geven! Aan
relatie zal het 1i niet ontbreken! Laat mij hot voorrecht hebben u hierin to helpen. De koopvaardij heeft fatsoenlijke vrijwilligers noodig. Ik verzeker u, dat er eon heel aardig a v e n i r
in dat y ak is. Als Christiaan good wil oppassen, kan hij in
tien of twaalf jaar kapitein zijn. Zoo u het goedvindt, zullen
wij er na het dejeuner nog eons samen over spreken !"
De rector boog. Hij huiverde bijna voor dit onderhoud terug,
als hij aan zijne afspraak met Dora dacht. Wat hij licht geteld had, bleek nu moor en meer uiterst zwaar. Maar Chris,
den goedhartigen, dikken knaap, reeds opgetogen door al het
ongewone en fraaie, 't welk hij om zich heen zag, word het
wonderlijk to moede. Eon grenzelooze jubel vervulde zijn hart hij doorleefde het gewichtigste uur van zijn jong leven. En
schoon hij eon flinken eetlust had, vergat hij bijna to eten
van de kostelijke gerechten, die hem door de statige keukenmeid werden aangeboden.
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Mevrouw Van den Vijver sprak nu over Osterwolde, en
vroeg den rector inlichtingen omtrent de overleden mevrouw
Onno de Huibert van Vliethuysen. Op dit punt was hij
echter veel minder uitvoerig dan over Theokritus. Hij vermeed omgang met stadgenooten, die in aanzienlijke kringen
leefden. Hij deed zijn best door to zeggen, wat hij moist, maar
dit was tamelijk onboduidend. Dora was zijne vrouw opgevolgd in het verkeer met de Osterwoldsche familien, sedert
hare moeder zich uitsluitend aan het talrijke gezin moest
wijden, en Dora had hem nog niets van het treffend sterfgeval
medegedeeld.
Hot dejeuner was spoedig afgeloopen.
De rector zou hot liefst naar huis zijn gegaan zonder verder onderhoud. De buitengewone wellevendheid van zijn gasthoer ontnam hem den mood, maar het was in het belang van
Christiaan, en wat zou hij thuis zeggen.... Domino Van
den Vijver noodigdo hem naar de studeerkamer, om eene
sigaar to rooken ; Christiaan zou eene wandeling in den tuin
maken.
Do studeerkamer van de pastorij was misschien het eenvoudigste vertrek in het geheele huis. Kasten met fraai ingebonden boeken versperden or overal den weg. De hooge lindenlaan buiten spreidde eene koele schaduw over de schrijftafel
.aan het venster — goon enkel gerucht stoorde de verkwikkelijke stilte. Toen beide vrienden daar binnen traden, wees do
predikant eon gemakkelijken stool aan zijn gast, en opende
hij eon kastje in den wand, waar gourige sigaren verborgen
waren. Onmiddellijk had de rector eon dik book met eon
Engelsche band ter hand genomen, waarin hij eon nieuwsgierig oog sloeg.
„Eon Engelsche uitgaaf van Horatius met eon studio over
het leven van den dichter !" — zei de hoer Van den Vijver. —
„ n Sigaar ?"
De rector koos eene sigaar, en verklaarde, dat hij dozen
Engelschen uitgever in 't geheel niet kende.
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,,Wees zoo goed het boek mee to nemen, en mij uw oordeel later to zeggen! Ik completeer mijn klassieken zoo wat !'r
Na deze woorden van den Hekwerdschen predikant staken
beide heeren hunne sigaren op, en volgde er een oogenblik
van stilzwijgen.
Met een vroolijken glimlach vol welwillendheid begon de
gastheer:
,,Zooeven spraken wij van uw zoon, meneer Van Gestel
Ik wilde dit gesprek liever onder vier oogen vervoigen. Jongelui luisteren zoo scherp. Mij dunkt, dat er geen reden is
den jongen to dwarsboomen! Vergun mij zonder omwegen.
mijne meening to zoggen! Wanneer eon knaap van zestien
jaar zich met geestdrift voor de eene of andere loopbaan partij
stelt, dan moeten de ouders toegeven. Ik spreek nit ondervinding. Mijne familie, mijne vrienden hebben mij al het mogelijke in den weg gelegd, om mij to doen afzien van het plan
predikant to worden. Toch heb ik dat plan doorgezet! Ik.
Wilde geene andere betrekking — dorpsleeraar to zijn was
mijn ideaal! Men heeft mij met allerlei argumenten pogen to
overreden — men heeft geen spot, geen ironie gespaard — het
hielp niet! Ik zeide eenvoudig, dat ik mij geroepen voelde ... .
en ik overwon. Van jongs of had ik een brandende begeerte,
om de verheven moraal van den grooten Nazerener met woord
en daad to verkondigen .... maar, neem mij niet kwalijk, dat
ik over mij zelven spreek! Ik vergat, dat ik in u eon medestrijder heb voor het edelst idealisme ter wereld .... trouw
aan het gekozen beroep, liefde voor de wetenschap! Zoo leerde
ik u in den vorigen winter bij de vergadering van het leesgezelschap to Osterwolde kennen — en daarom spreek ik tot
u als eon vriend, die mijn voile vertrouwen bezit !"
De rector was ontroerd door doze eenvoudige woorden, die
met zooveel bedaarde overtuiging werden uitgesproken, dat
menig stroever of stugger karakter er evenals de goedhartige
bestuurder der Osterwoldsche Latijnsche school vol eerbied
naar geluisterd zou hebben.
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Ik zal uw advies over nlijn Christiaan gaarne volgen,
maar ik kan niet alles wat ik wil .... ik worstel dagelijks
met zooveel stoffelijke bezwaren...."
De woorden bleven den armen man uit schaamte op do
lippen zweven. Hij boog het hoofd, nu even purperrood als
dat van zijn zoon onder het dejeuner. De hoer Van den Vijver
zag hem met diep medelijden aan.
;,Daarom juist, mijn waarde Van Gestel ! stel ik u voor do
zaak nu of to doen. In doze streek, waar louter materieele
levensvragen aan de orde zijn bij de menschen, die wij dagelijks ontmoeten, is hot mij eon groot voorrecht eon man
tot vriend to bezitten, die de hoogste en edelste schatten van
den geest heeft gewaardeerd en begrepen. Hot lot is u oppervlakkig niet gunstig. Twintig jaar rector to Osterwolde, ter
wijl u elders in beter positie zooveel tot eer van onze vaderiandsche wetenschap zou kunnen doon.... En daarbij komt,
dat uw zeer talrijk gezin, dat ik u benijd — ik zou zoo graag
eon van uw negental willen overnemen! — dat uw talrijk gezin den strijd voor het bestaan u niet lichter maakt. In het
begin van mijn loopbaan, gesteund door eene Bove, eene onuitsprekelijk Bove vrouw, tie in mijn levensbanier het E x c e l s i o r
met altijd stralender letteren schreef en zal schrijven, is het
mij eon waar genoegen u to helpen, waar ik kan. Luister,
Christiaan wil naar zee. Ik neem al de kosten voor mijne
rokening. Er is voor uitrusting het eon en ander noodig. To
Rotterdam ben ik bekend met eenige zeer deftige reeders-firma's .... u weet wel .... de heeren Davelaar en Heidenstein.
,, Zeer bekende namen ...."
„Juist ! Een van mijn broers is to Rotterdam bankier on
bijzonder gelieerd met de firma Davelaar en Heidenstein. Ik
neem op mij de geheele zaak in orde to brengen. Als uw
jongen good oppast, is hij voor zijn dertigste jaar kapitein !
En — conditio sina qua non! — u vergunt mij in alle
stoffelijke taken ais pleegvader van uw Christiaan to mogen
optreden !"
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De heer Van Gestel wist in verwarring niet wat hij zeggeii
zou. In het algemeen traag met zijne besluiten, wilde hij nu
eene buitengewone tegenwoordigheid van geest aan den dag
leggen. Hij rees op uit zijn zetel, en greep de rechterhand
van den edelmoedigen man.
,,Wie zou gedacht hebben" — riep hij vol geestdrift uit ,,dat in een boerendorp als Hekwerd een zoo ...."
Doch domine Van den Vijver viel hem in de rede:
,,Geen kwaad van Hekwerd, waarde vriend! Ik ben hier nu
een jaar met groote satisfactie! niets dan boeren en boerinnetjes !.
Veel, dat mij hindert en mij grieft, maar ook veel, dat mij
verheugt! Ik heb er nog geen berouw van, dat ik uit Amsterdam naar Hekwerd kwam. De vader van mijne lieve Machteld
had de collatie — dus maakte ik er gebruik van, en zoo het
waar is, dat men levendiger vreugde gevoelt over eene onverwachte verrassing, naarmate men er minder op rekende, dan
is het ook waar, dat mij mijn ambt in dit dorp buitengewoon
is meegevallen !"
De rector van Osterwolde wist hier niet veel op to antwoorden. Hij wilde danken voor de buitengewone goedheici
van zijn vriend, maar deze sneed hem telkens den pas af.
Wijl de goede man gedurig meer verlegen met de zaak werd,
noodigde zijn gastheer hem nit het groote nieuws aan Christiaan to gaan mededeelen. Intusschen meende de rector, dat
het tijd werd, om naar huffs to gaan. Men sprak af, dat de
heer Van den Vijver voor Christiaan's plaatsing zorgen en
deze zoodra mogelijk bericht ontvangen zou, wanneer er iets
zekers vastgesteld werd. De oogen van den knaap blonken
van blijdschap en opgewondenheid, hoewel linkschheid hem
belette veel to zeggen. De rector verkeerde geheel in hetzelfde
geval, daar hij op dat oogenblik alien cooed verloren had, om
over geldelijke hulp met den hoer Van den Vijver to spreken.
Na zooveel hartelijklleid op het onverwachts ondervonden to
hebben, was hij als verbluft. Zoo hij moor haast maakte naar
Osterwolde to vertrekken, dan eigenlijk strikt noodig was, lag
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de oorzaak in zeker zedelijk m a 1 a i s e. Hij kwam om to
bedelen, en men gaf hem reeds, voordat hij gevraagd had..
Domine Van den Vijver begreep den toestand van zijn gast.
Hij leidde vader en zoon naar zijne echtgenoote, die eigenhandig de uitgebloeide rozen of knipte, en, na een vriendelijk
afscheid, bracht hij hen door de pastorij naar buiten. Juist
toen beiden hunne erkentelijkheid in eenigszins onsamenhangende woorden wilden to kennen geven, riep de predikant:
„Maar nu heeft u den Engelschen Horatius nog boven laten
liggen. Wees zoo goed even to wachten, ik ga hem voor
n halen!"
Zonder op het antwoord to letten snelde de beleefde gastheer
been. Dr. Van Gestel bleef met zijn zoon op de stoep der
pastorij, en bestudeerde de torenspits der dorpskerk, die hoog
boven de linden uitstak. Met zeer gemengde aandoeningen dach t
hij aan huis, en hoe hij zich verder uit zijne verlegenheid zen
redden ... .
„Teem me niet kwalijk, dat ik u zoo lang liet wachten !" —
klonk de vriendelijke stem van den domine. — „Ziehier uw
Horatius! Later hoer ik uw opinie wel eens over dit boek !
Adieu, beste vrienden ! Wel thuis !"
Er werden eenige hartelijke handdrukken gewisseld en weldra.
was het tweetal in de schaduw van de lindenlaan verdwenen.
Vader en zoon stapten aanvankelijk met buitengewone snelheid,.
loch toen zij op het voetpad in het open Weiland gekomen
waren, dwong de namiddag-warmte om langzamer to gaan.
Christiaan werd niet moo van jubelen en juichen — zijn vader
bleef ernstig en bekommerd zwijgen. Ja, het was een greet
geluk, dat de toekomst van zijn oudsten zoon verzekerd.
mocht heeten, maar hoe zou hij in den geldnood thuis voorzien ? Ken hij in deze omstandigheden nog moor vragen ?
Dora zou het zeker billijken, maar wat zeu hij aan zijne
vrouw zeggen ...
Teen zij bij het tolhuis waren aangekomen, vroeg Christiaan,.
die het buitengeween warm had gekregen, em even to mogen
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uitrusten. Er stond eene bank voor het tolhuis en beide
wandelaars gingen er zitten. De tolbaas, die heel Osterwolde
kende, zou hen niet verjagen. Christiaan zweeg buiten adorn
van het babbelen. Zijn vader kook gedachteloos naar hot
book, dat hij onder den arm had meegedragen. Verstrooid
sloeg hij eenige bladzijden om.
Daar klinkt eon luide kreet uit zijn mond.
Christiaan staart zijn vader met plotselingen schrik aan.
De rector houdt eon grooten brief in de handen. Met wijdgeopende oogen best hij op den omslag : ,,Voorschot, orn
binnen twee jaar terug to geven."
Beyond opent hij het geheimzinnige papier. Twee bankbiljetten van honderd gulden vertoonen zich aan zijne blikken.
Hij vouwt de handen over de kostbare stukken, zijne wangen
gloeien. Hij sluit de oogen. Er vallen dikke tranen over zijn
vermagerd gelaat.
,,Gored! gored! 0 God! ik dank u......
Meer mocht Christiaan van zijne bode niet verstaan.

VIJFDE HOOFDSTUK.
De notaris aan den arbeid.
De maand Augustus was 1851 op den duur to warm geweest. Alle dag mooi weer. Zoo ook Donderdag den 20ct€n
van diezelfde maand. De klok der hervornlde kork to Osterwolde sloeg den uur. De zon scheen fel in de Niezelstraat,
zoodat de schaarsche voorbijgangers er de schaduwzijde bij
voorkeur opzochten. Eene helderblauwe sjees met twee roodwangige boeren kwam tamelijk snel aanrollen en hield stil
voor het fraaie heerenhuis van twee verdiepingen, waar de
notaris Mr. Jacob Muller Belmonte „resideerde". De oudste
der boeren sprong er uit, terwijl de jongste op het paard en
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do sjees bleef passen. Eerstgenoemde stapte niet op den hoofdingang toe, maar haastte zich ter zijde van de woning langs
eon smallen doorloop naar eene breede dour, waarboven met
kolossale letters K a n t o o r stond to lezen.
Als eon oude bekende opende hij de dour, die hem in eon
soort van voorvertrek bracht, waar twee jongelieden bij hooge
lessenaars op kantoorstoelen zaten. De boer vroeg naar notaris
Muller. Een der jongelui klopte aan cone deur, trad binnen,
en kwam terug met het bericht, dat zijn patroon een oogenblik
geduld vroeg. De boor ging deftig zitten, en zag met do
meeste bedaardheid in 't rondo naar de hooge kantoortafels
en de talrijke witte aanplakbiljetten, waarbij verkoop van „Huffs
en Erve". van „Vee" of ettelijke bunders „Wei- of Bouwland"
in den omtrek van Osterwolde werd aangekondigd. Men kon
het den man aanzien, dat hij het gewone flegma der NoordNederlandsche landbouwers met eene hooge mate van zelf
behagen vereenigde. Hij wachtte omstreeks eon kwartier met
voorbeeldige rust. Toen kwam or cone bejaarde burgerjuffrouw
uit de kamer van den notaris, en word de wachtende boor
binnengeleid.
De hoer Muller Belmonte zat in eene witte huisjas voor
cone nette schrijftafel. Hij had zich aan alle zijden met stapels
papieren omringd. Anders was de spreekkamer uiterst eenvoudig.
Vier witte muren, behangen met kantooragenda en enkel
versierd door eon ouderwetschen deftigen spiegel boven eon
schoorsteenmantel van zwart-geverfd bout, een karpet op den
houten vloer en wat matten stoelen gaven to vermoeden, dat
de notaris zijn publiek kende, en niemand Wilde afschrikken
door to groote weelde. Zoodra hij den binnentredende gewaarword, stond hij op, reikte hij hem de hand, en riep hij luidruchtiger dan ooit:
,,Dag, Folmers ! Hoe gaat hot?"

,,Bestig, meneer Muller! Meneer ook wel ?"
,,Patent! Ga zitten! Heb je wat voor mij ?"
,,De oude man is dood !"
X

6
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,,Wel, wel! Wanneer ?"
,,Gisteravond, zes uur krek !"
,,Ziek geweest?"
„'n Beroerte. Dadelijk dood! Twee en negentig jaar ! Hij heeft
niks to klagen !"
,,Zeker niet! Altijd 'n kras man geweest."
,,En nou wou de fermiJie meneer den notaris hebben voor
den boedel ! We bennen met ons tweeen, mule zuster Hillegie
en ik en Hillegie's man en mijne vrouw en de kinders...."
,,Ja, wel! dat komt terecht. Je vader was een accuraat man !"
„Is er een testament?"
„Ja !"
,,Deksels! Dat moisten we niet !"
„Mack je maar niet ongerust! Je verliest er geen cent bij!"
,,Als meneer dan eens bliefde te komen !"
„Niet te veel haast! Eerst de begrafenis! Laat eens zien!
Vandaag is het Donderdag. Roep je familie dan maar aanstaanden Woensdag to Dalwierda in het sterfhuis tegen twaalf
uur 's middags !"
„Bestig ! Komenden Woensdag, twaalf uur! Steevast ?"
„Steevast !"
,,Dag, meneer Muller !"
„Dag, Folmers !"
Er werd nog een ferme handdruk gewisseld, en met luiden
tred ging de vierkante Folmers heen.
De notaris verdiepte zich weer in zijn arbeid.
Boedelscheidingen, erfenissen, sterfgevallen — dat was bijna
dagelijksch werk. De gedachte aan zijne ruime verdiensten,
aan de kapitalen, die men somtijds in zijne handen neerlegde,
en die hij bij gewichtige familiezaken aan rechthebbenden had
uit to keeren, liet hem thans geheel koud. De gestorven Folmers
was een vrek geweest, die elken cent naijverig bewaakte.
Het eenige, vat deze bij den notaris deponeerde, was zijn
testament.
Er werd geklopt.
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Het „binnen" klonk als eon trompetgeschal langs de vier
steenen muren.
,,Kan u juffrouw Bodenbach ontvangen?"
Een hoofdknik gaf de vereischte toestemming.
Er kwam eene zeer zwaarlijvige burgerjufrouw to voorschijn
met een gouden oorijzer, kanten muts en daarover een zwart
zijden hoed met paarsch lint. Eon veelkleurig gebloemde sjaal
verborg de breede massa van hare persoonlijkheid. Evenals
Folmers sprak zij met het zware, sleepeiide accent der provincie.
,,Dag, meneer Muller! Altijd wel geweest ?"
,,Dank u! Ga zitten !"
„Ik kwam meneer spreken over dat legaat, waar ik meneer
in Juni al van verteld hob! Freule Duparc, die in Den Bosch
gestorven is, zooals meneer wel zal gehoord hebben, heeft me
zevenduizend gulden gemaakt .... meneer weet het al. 't Geld
heb ik, maar nu kom ik meneer's raad vragen. Ik heb goon
verstand van geld, zooals meneer wel begrijpen kan. Nu zou
ik wel willen weten, hoe ik het meest met mijn geld verdienen kan ?"
„Neem hypotheek op huizen of land, juffrouw Bodenbach!
dat is het secuurste !"
,,En wat geeft dat, meneer ?"
„Vier en half of vijf percent voor eerste hypotheek, zes
voor tweede !"
,,En wat heb ik dan jaarlijks, meneer ?"
,,Van je zevenduizend gulden? Wel, ik zou denken zoo ongeveer Brie honderd vijftig in 't jaar !"
,,En waarom is dat zoo secuur ?"
„Wel, juffrouw Bodenbach! dat kun je zelf wel uitrekenen.
Koop je effecten, dan loopt je kapitaaltje gevaar to avond of
to morgen kleiner to worden — maar huizen en landerijen, die
gaan de hoogte in !"
„En wanneer wordt me de route betaald?"
,,Dat hangt van omstandigheden at! Meestal in twee halfjaarlijksche termijnen !"
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„Zou meneer het zoo kunnen schikken, dat ik met primo
Mei en met primo November honderd vijf en zeventig gulden
hier aan 't kantoor mag halen ?"
,,Wel zeker !"
Juffrouw Bodenbach bewoog hare dikke handen ijverig onder
hare gebloemde sjaal, en bracht na veel drukte en diepe ademhaling eene portefeuille voor den dag. Daaruit nam ze een
lijvig pak bankpapier, en lei het met bevende vingeren op de
schrijftafel.
,,Wil meneer dat dan maar voor me in orde maken, en
hypotheek voor me nemen. Tel u maar na, daar is zevenduizend gulden !"
De notaris had met eene snelle beweging het bankpapier
gerangschikt en geteld. Daarna knikte hij met het hoofd,
en zei:
,,Accoord !"
,,Mag ik meneer om eon reCuutje verzoeken ?"
„Natuurlijk !"
Snel schrijft de notaris eene quitantie, die hij zijner cliente
zwij geed ter hand stelt.
Juffrouw Bodenbach haalt ruimer adem, en vraagt:
,,Wat ben ik meneer schuldig ?"
„Dat zullen we later wel zien ! Ms u over veertien dagen
eens aan wil komen, dan is de zaak in orde !"
,,Dank u wel, meneer Muller !"
Juffrouw Bodenbach staat hijgend op, on waggelt onder veel
plichtplegingen het kantoor uit.
De heer Muller Belmonte werpt het bankpapier in eene lade
van de schrijftafel, en wijdt zich opnieuw aan onderzoek van
geschreven acten en officieele stukken. Zijne stemming is
opgeruimd, want hij best met eon flauwen glimlach om de
lippen.
Eon half uur gaat onder ernstige studio voorbij.
Wederom wordt or geklopt. Eon klerk steekt het hoofd
binnen de dour, en zegt:
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,,Piet Boerma!"
„Ja wel!"
Er verschijnt een stoer man in den meest eigenlijken zin
van het woord. Piet Boerma is even breed geschouderd als
de notaris, maar overtreft hem in lengte. Zijne plunje is niet
heel kostbaar, en de stof ligt dik op zijne grove schoenen.
Vroolijk snelt de heer Muller Belmonte toe, en schudt Piet
Boerma de hand. Daarna gaan beiden zitten en heeft het volgend gesprek plaats:
„Ik kom er weer eens met meneer over spreken !"
,,Daar doe je wel aan!"
,,Al mijn vee van dit jaar verkocht !"
„Tevreden ?"
,,Dat zou 'k meenen !"
„ Verdiend ?"
,,Achttienduizend in 't kabinet !"
,,Mooi, heel mooi !"
,,Ja, maar ik wil ze der niet laten roesten !"
„Koop efiecten !
,,Dank je, daar heb ik geen zin in !"
„Koop land!"
„'k Hob land in overvloed !"
,,Wat wil je dan ?"
,,Als meneer er eons raad voor moist ?"
,,Raad? Natuurlijk. Je moet je geld op een soliede manier
beleggen !"
„Wat is het soliedste ?"
,,Geef je geld aan de Bank in Amsterdam !"
,,Dat is me veel to ver van huffs! Dank je, meneer! dank je !"
En Piet Boerma barst in luid lachen uit, zoodat de klerken
in het voorvertrek het kunnen hooren.
De notaris blijft zeer ernstig zien, en gaat voort:
,,Boerma! Wil je eon borrel ?"
,,Dat kan ik niet afslaan !"
Achter den notaris stond eon net kastje van eikenhout, dat
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men, als de omvangrijke heer des huizes op zijn stoel voor
de schrijftafel zat, daar niet bemerkt zou hebben. In een
oogenblik kwamen er twee glazen met een karafje brandewijn
op rozijnen voor den dag, en even snel werden de beide glazen
gevuld. De notaris neemt zijn glas, en zegt:
„Gezondheid !"
Piet Boerma drinkt het zijne in eene teug leeg, en antwoordt :
„Proost !"
De stoere man haalt eens flunk adem, en vervolgt:
,, Weet meneer er geen beter raad op ?"
,,Neem hypotheek op vast goed !"
,,Justement! Wil meneer me daaraan helpen ?"
e
,,Met plezier! 't Komt me dagelijks voor .... huizen, bo^
renplaatsen, landerijen ...."
,,Ja, dat laat ik aan meneer den notaris over! Wanneer kan
ik met het geld komen ?"
,,Laat eens kijken! Kom aanstaanden Maandag maar om
den uur! Ik weet het niet zeker, of ik dan alles klaar zal
hebben! We zullen zien!"
Piet Boerma staat op. Hij neemt eene versleten pet af, die
hij steeds op zijn hoofd houdt.
,,Nog een glas, Boerma !"
,,Neen, dank je! Tot Maandag! Gezondheid !"
De schatrijke veefokker drinkt het ingeschonken glas toch
maar leeg, en verlaat dreunend het kantoor.
Zonder uitstel wordt de provinciale versnapering weggeborgen,
en ziet de heer Muller Belmonte op zijn kostelijk gouden
uurwerk. Twee uur. Hij begeeft zich naar het voorvertrek, en
deelt eenige bevelen nit. Daarna neemt hij het geld van juf
frouw Bodenbach, en opent hij eene deur in het kantoor, die
toegang tot eene trap geeft. Naar boven stijgend, ontsluit hij
eene andere deur, uitkomend op de gang der eerste verdieping.
Weldra treedt hij in zijne eigen vertrekken, zijn heiligdom.
't Was eene kleine, maar keurig gestoffeerde kamer. Boeken-
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kasten met glazen deuren, die eon blik vergunnen op fraaie
handen; eene kleine verzameling meesterstukken uit de
moderne vaderlandsche schilderschool ; twee gemakkelijke divans
met lichtblauw damast bekleed; overgordijnen van dezelfde
stof en kiour aan de beide vensters, maakten de ,,stucloorkamor"
van den notaris zeer bewoonbaar. Allereerst opende hij eene
deur, in den muur verborgen, die toegang gaf tot eene oerbiedwaardige brandkast. Daar bracht hij de zevenduizend gulden
der dikke juifrouw Bodonbach in veiligheid. Echter niet de
voile som. Eenige bankjes van veertig en zestig hield hij in
de hand. Na ales weer zorgvuldig gesloten to hebben, zette
hij zich voor eene elegante schrijftafel van palissanderhout en
opende den cilindor. Eerst wierp hij eon paar brieven ter zijde,
schoof toen eene binnenlade open en wilde er het bankpapier
inleggen. Eon oogenblik kook hij scherp en beweegloos in die
bergplaats. Tooñ zocht hij met groote haast in al de andero
laden der schrijftafel.
Eindelijk zonk hij in zijn leunstoel, en balde de vuisten.
Zijn voorhoofd was onheilspellend samengetrokken, zijne oogen
fonkelden. Hij wierp zich onrustig heen en weer. Nog gisteren
had hij twee banknoten van vijf en twintig gulden in de
bewuste lade van zijne schrijftafel geborgen. Hij wist het
zeker. En nu lag er maar eene. Vergissing was onmogolijk;
hij herinnerde het zich al to duidelijk. Daarbij kwam, dat hij
dikwijls vergat zijne schrijftafel af to sluiten. Dat was niet
noodig. Niemand durfde er aan to raken. Evenwel, enkele
malen had hij gemeend, dat hij zich bij hot tellen van zijn
contant geld vergiste, daar de rekening niet uitkwam. Nu had
hij zekorhoid: hij word bestolen. Driftig stiet hij zijn stool
wog, en liep zijne kamer op en neer. Eene poos van nadenken
bracht hem tot wat meer bedaardheid. Plotseling vliegt hij
naar zijne dour, en sluipt hij zoo zacht mogelijk de gang
over naar eene dour of twee verder. Daar was de slaap- en
werkkamer van zijn beide zonen, Bram en Karel, twee veelbelovende gymnasiasten van zestien en veertien jaar. Zonder
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eenig gedruisch to maken opent hij de deur, en gluurt naar
binnen. Toch wordt hij opgemerkt. De jongeheer Bram, een
zeer lang opgeschoten knaap met vuurrood gelaat en witblond
hair, springt uit eon leuningstoel, waar hij zich met rooken
en lezen bezighield. Hij werpt zijn book ergens in eon hook
en ziet met zekere schuwheid naar zijn vader, die voorzichtig
binnenkomt.
De notaris kook eerst de kamer rond. Eon breed, hoog
opengeschoven venster zag op den tuin uit. Eene groote tafel
vol boeken en papieren stond bij het venster. Snel zocht de
vader naar eenig voorwerp. Er lagen tamelijk veel sigaren en
Duitsche pijpen, maar anders niets bijzonders. Bram had met
saamgeknepen oogen, geheel in den trant zijner zuster Betsy,
naar al de bewegingen van zijn vader gestaard. Doze laatste
bleef nu voor hem staan, en hield het volgende verhoor:
„Wat voer je uit, Bram ?"
„Ik studeer voor de les van oom Van Gestel !"
„Hoe kom je aan al die sigaren ?"
„Gekocht van me zakgeld 1"
,,Heb je wel eon sterke portemonnaie ?"
,,Wel zeker !"
,,Laat eons zien ?"
De knaap antwoordde niet, maar gluurde naar de dour.
Plotseling grijpt de notaris zijn zoon bij de borst, en dondert
hem toe:
,,Voor den dag met je portemonnaie ?"
Bram deinst ontsteld achteruit.
De notaris buldert zoo luid, dat de geslepen kwajongen zijne
tegenwoordigheid van geest verliest, en eene portemonnaie to
voorschijn brengt.
„Zes rijksdaalders en vier guldens — hoe kom je aan al
dat geld ?"
,,Opgespaard."
,,Gelogen! Jij spaart nooit .... schandaal !"
Met op het voorhoofd gezwollen aders, vonkenschietende
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oogen en eene wijd in 't ronde klinkende stentorstem overstelpte doze vader, van tijd tot tijd een stag naderend, den
schuldigen zoon onder de uitgezochtste scheldwoorden en verwijtingen.
„Bekennen zul je! Ellendige dief! Uit de schrijftafel op mijn
studeerkamer ...."
,,Mijn God! wat is hier to doen?"
Doodsbleek stort Betsy zich tusschen vader en zoon, do
handen omhoog. Daarna fluistert zij:
„Beneden op het terras zit meneer Onno de Huibert met
zijn beide kinderen. We kunnen alles hooren."
De heer Muller Belmonte deinst terug, terwijl hij zwijgend
de vuist bait. Daarna schudde hij al het geld uit de portemonnaie, wierp het taschje tegen den grond, dreigde den dief,
en ging met Betsy snel heen. Vooraf nam hij den sleutel uit
de dour, en sloot den huiselijken misdadiger op in zijne kamer.
Bedaard liepen beiden naar het studeervertrek. Haastig
deelde Betsy haar vader mee, dat de weduwnaar De Huibert
met zijne beide weesjes in eene caleche van Lindens loin was
gekomen, om allereerst dank to betuigen aan de familie
Muller Belmonte voor al de hartelijkheid hem in de laatste
veertien dagen geschonken. Snel word er nli overlegd. Betsy
zou oogenblikkelijk naar het gezelschap terugkeeren. Daarna
zou ook de hoer Muller komen, die zich eerst wat moest
„opknappen." Men zou gemakkelijk hot eon of ander voorwendsel vinden, om hot buitengewoon kabaal to verkiaren.
Beneden op het terras voor de tuinkamer zat mevrouw
Muller Belmonte in gezelschap van den hoer Onno de Huibert en
twee meisjes, vijf en drie jaar oud. De weduwnaar, geheel in
't zwart, droeg eene witte das en eon rouwband om den
hoed. Hij was eon klein, gezet man met eon zeer goedhartig
voorkomen en gezonde roode wangen. De kinderen zagen er
zwak en Nook uit, waartoe misschien hare lange zwarte haren
en de zwarte rouwjurkjes niet weinig medewerkten.
De hoer De Huibert had na het overlijden zijner echtgenoote
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zijne mooning alleen verlaten, om aanwezig to zijn bij de teraardebestelling. Veertien dagen had hij, gebogen onder den
slag, als verpletterd in het eenzame huffs geleefd. Nu hact hij
eon besluit genomen. Zoodra hij tegenover mevrouw Muller
Belmonte op het terras zat, begon hij zeer hartelijk en deftig
zijne dankbetuigingen moo to deelen :
„Ik behoef u wel niet to zeggen, lieve mevrouw, hoe dankbaar ik u ben voor al de goedheid mij bewezen na het overlijden van mijne arme Mathilde. Van het oogenblik dat u
mu kwam opzoeken, Coen ik radeloos alleen zat, tot op (lit
uur, ben ik in alles geholpen door uwe beide dochters Suze
en Betsy ...."
De heer De Huibert boog zeer hoffelijk, want Betsy trad
juist uit de tuinkamer to voorschijn, of zij geroepen was. Zij
ving dadelijk aan zoo belninnelijk mogelijk tot de beide meisjes
in 't zwart to spreken, die nu voor hot eerst uit hare stijve
onbewegelijkheid ontwaakten.
Mevrouw Muller Belmonte glimlachte zonder to spreken.
Haar bezoeker zag met zichtbare zorg naar zijne beide dochtertjes. Hij ging daarop voort in zjjn eigenaardig bedaarden trant:
„In dit laatste halfjaar hob ik menig treurig uur op Lindenstein gesleten. Mijn arme Mathilde was eigenlijk al twee jaar
nooit heel wel, en gedurende then tijd hob ik niet veel op
mijne meisjes gelet. Door hare zware ziekte kon Mathilde niet
de minste ontroering verdragen .... de kinderen bleven bij de
juflrouw en bij onze bedienden. Eerst na Mathilde's dood
ontdekte ik, dat Constance" — de hoer De Huibert woes op
het meisje van vijf jaren, dat met eene zeer gedwongon
houding de vriendelijkheden van Betsy fluisterend beantwoordde — „zonderlinge, ruwe uitdrukkingen gebruikte, die
het scheen, dat zij in de keuken of in den stal had opgedaan.
Met Lucy is het nog erger, daar ze in hare naleveteit miff
verschrikkelijke dingen zegt. De ziekte en de dood van mijne
vrouw komen dus niet alleen — als eerste gevolg ontdek ik
de treurige verwildering mijner kinderen. Mathilde had al bij
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haar leven de gewoonte, om de moisjos onder toezicht van
de juffrouw op de kinderkamer to laten. Eerst na mijn ongeluk heb ik ontdekt, dat Constance en Lucy door treurige
ornstandighodon verwaarloosd zijn goworden... ."
,,Ik dacht, dat u eene zeer geschikte kinderjuffrouw had,
meneer De Huibort - viol mevrouw Muller in.
Zoor goschikt, ja! om op kinderen van eon of twee jaar
to passen, maar in het geheel niet beschaafd genoeg, nu ze
.....
beginnen to spreken en to donkon..
,,En voor de kostschool zijn uw meisjes wel wat jong."
,,Juist, mevrouw. Bovendien ik ben tegen de kostschool. Ik
wil in mijne oonzaarnhoid mijne kinderen bij mij houden. Ik
zal alles doen wat mij mogelijk is, om smaak en kennis bij
haar to ontwikkelen. Maar ik mag die taak niet alleen voor
mijne rekening nemen.......
De notarisvrouw gluui-do haar bezoeker nu nieuwsgierig
aan, maar wachtte tot hij zou voortgaan met spreken.
,,Hot beste komt mij voor on Wighold gaf hot mij gisto
ron toe - dat ik eene Engolscho of Zwitsorsche gouvernante
..... ..
zook...
Juist op dit oogenblik klonk eon vervaarlijk stemgerucht
nit eon der geopende ramen der hovonvordioping. De bazuinklank van den notaris was duidelijk hoorbaar. Vlug als do
wind vliogt Betsy van het terras naar boven. De hoer Do
Huibert zwijgt onder den indruk, en kijkt naar zijne dochteitjes, die op hare beurt nieuwsgierig naar boven staren.
Gelukkig kwam or oogonblikkolijk uitkomst voor mevrouw
Muller Belmonte, die purperrood van ergernis de bitterste verwenschingen provoldo.
Uit den tuin naderden twee porsonon - Suze in druk gosprek met Jhr. Mr. Arnold van Reelant, die gedurende do
laatst verloopen woken den rang van kennis der familie
Muller Belmonte voor de waardigheid van intiemen vriend
had geruild.
Constance en Lucy, do kleine freulotjos in 't zwart, spron-
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gen van hare stoelen, en ijlden Suze to gemoet. Intusschen
hield het geschreeuw boven geheel op, en verademde de vrouw
van den notaris.
Jonkheer Onno de Huibert was blij, dat hij met een deftig
gelaat zeggen kon:
,,Wat zullen mijne meisjes uw dochter Suze missen !"
,,Waarom, meneer De Huibert?"
„Ik vergat het u to zeggen. Ik ga mijn best doen, om
eene degelijke gouvernante to vinden, en moet eon paar weken op reis. Constance en Lucy zullen zoolang bij haar oom.
Wigbold logeeren ...."
Suze was op hot terras verschenen, en had de laatste woorden gehoord. Terwijl Van Reelant deftig aan den heer D^
Huibert werd voorgesteld, zei ze glimlachend:
,,Ja, maar daarom kunnen ze des to beter elken dag bij
tante Suze komen, en dat hebben we afgesproken, niet waar
Constance, niet waar Lucy ?"
De kinderen sprongen van vreugde op, en wierpen zich in
de armen van de mooie Suze.
De weduwnaar zag dit met opgeruimden blik, en wendde
zijn oog vol dankbare bewondering naar de lieve groep.
Maar de nieuwe griffier van het kantongerecht staarde verstrooid naar den tuin, en plukte hevig aan zijn blonden kneveh
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Huieelijke vreugde.
Christiaan, de oudste zoon van den rector, vierde zijn verjaardag op den tienden September.
Verjaardagen waren altijd tusschenpoozen van geluk en hoogtijd in het leven der familie Van Gestel. Het buitengewoon
groot gezin bracht tal van verjaardagen mee, die altijd, het
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mocht gaan zooals het wilde, met zekere plechtigheid werden
gevierd. Op die viering was gesteld in de eerste plaats de
moeder van het gezin, en naar haar voorbeeld ijverde Dora
mode. Men was gewoon dagen van to voren alles to beschik ken, wat tot het huiselijk feest kon meewerken. Men overlegde, wat men naar de bekende of de vermoedelijke wenschen van hem of haar zou moeten doen, om eon recht
gelukkigen dag door to brengen. Men deed zijn best — en dit
was op financieel gebied vaak geene kleinigheid -- om alle
mogelijke genoegens to vereenigen.
Bij verjaardagen scheen eene vriendelijke Fee alle huisgenooten to bezielen tot ongestoorde blijdschap. Van den zolder
tot de keuken was het geheele huis feestelijk gestemd. Meestal
schonk ook de tuin eon vroolijken glimlach aan hem of aan
haar, die jarig was. Daags to voren kwam do tuinman do
bloembedden in orde brengen, den grasperken hot overtollig
hair van 't hoofd knippon, de paden harken en alles wat plat
getreden of verwaarloosd was eon voorkomen van herstelde
orde en netheid geven. Gedurende den zonler word or altijd
verjaardag in den tuin gehouden. Under den kastanjoboom in
het groote prieel kwam het geheele huis bijeen, de kleinste
kleuters incluis. Met verwonderlijke zorg en grooten smaak
wist mevrouw Van Gestel al de haren een prettigen dag to
bereiden. Zij koos dan do moeielijke tack, om alles to verhoeden, wat eon wanklank to midden der genoegelijke stemming kon doen opgaan; zij waakte dan met zeldzame trouw
voor vrede en eensgezindheid onder hare familie; zij vierde
dan haar jongen Prins of hare jonge prinses met den vollen
gloed hares onuitputtelijke liefde.
To elf uur des voormiddags was zij nu in de keuken bezig,
bijgestaan door Dora, die de drie kleintjes onder hare hoede
had genomen. De vijfjarige Oscar zat op eon keukenstoel bij
de tafel van wit hout naast zijn driejarig broertje Jan, en
beiden staarden met de grootsto oplettendheid naar de handen van hunne ijverig werkzame moeder. Mevrouw Van
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Gestel zag er dien morgen gelukkig en opgeruimd uit; hare
donkerbruine oogen glimlachten tegen de beide mooie jongens,
wier blonde krullebollen naast elkander eene aardige groep
vormden. Dora had het kleinste jongetje van anderhalf jaar
op den arm, en hielp hare moeder bij het work. Zelfs doze
baby nam deel in do vreugde door eon allervermakelijkst
gesnap van zinledige klanken, die hij als den onbewusten zang
van eon jong vogeltje door de keuken deed schallen.
Oscar fluisterde intusschen met zijn broertje over de groote
Bingen, die voor zijne glinsterende oogjes geschiedden. Er stond
eon witte slabak met eieren en eon groote schotel met meel
klaar. Daar waren flesschen en kommen en rozijnen en amandelen en over al die schatten voerde mama het bevel. Oscar
verhaalde met opgetogenheid Welk een heerlijke kook er zou
gebakken worden, orndat Chris jarig was, en het manneke
van drie jaren deed zich in zijne fantasie er al zoo dapper
aan to good, dat hij de gewichtigste mededeelingen over doze
buitengewone omstandigheid in diepen ernst aan zijns broeders oor lispelde. Mevrouw Van Gestel had de mouwen van
Naar ochtendjapon hoog opgeslagen, en hare fraaie handen
dapper in het meel geroerd. Toen zij bijna twintig jaren gobden trouwde, moist zij niet, dat zij eon sluimerend talent bezat
in het eigenhandig vervaardigen van allerlei lekkernijen. Naarmate het gezin grooter word, had zij zich er moor op toegelegd, om met weinige middelen to woekeren en allengs geleerd
van kleinigheden betrekkelijke mirakelen to scheppen. Menig
huiselijk feest was door haar overleg alleraangenaamst gevierd,
terwijl zij voor ieder zorgvuldig verborg met welke onbegrijpelijk kleine som zij die wonderen in het leven riep.
Ook thans gold haar arbeid den verjaardag van haar oudsten zoon. Gelukkig was de huiselijke zorg sedert de laatste
vier weken eon ziertje verminderd, en wel in de eerste plant's
door het langzaam en schijnbaar volledig herstel van Jacques,
terwijl in do tweede het bezoek aan den predikant van Hekword eon belangrijken invloed op de rust der familie oefende.
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Vriendelijk sprak ze nu met Dora, die weigerde het vroolijk.
snappend jongske af to staan aan de boerendeern, wolke
laatsto daardoor allerlei kleine diensten aan hare moeder bewijzen ken.
,,Waar is Jacques, kind ?"
,) In den tuin. Hij sorteert zijn kapellen en torren, en is
heel tevreden !"
,,Wat eon geluk, dat hij zoo wel is !"
,,Dokter heeft me gisteren nog gezegd, dat hij verbaasd is
over Jacques! Als de beterschap nu maar wat bestendig
bloof.... als hij eindelijk eons sterker word
,,Waarom zou hij niet? Do arme jongen heeft al zooveel
goleden !"
De groote bruine oogen van mevrouw Van Gestel vulden
zich met tranen.
Reeds wilde Dora glimlachend vermanon, dat or op een
huiselijk feest goon waterlanders mochten worden weggepinkt,
toen eon luid juichen der beide blonde krullebollen afloiding
schonk. Oscar had de minste handeling zijnor moeder bospiocL
Toen het meel in eene groote kom word gemengd met allerloi
ingredienten, toen het door bijvoeging van eieren en kronten,
suiker en rozijnen, melk on sukade onder de kunstrijke vingoron
van mama tot eene grooto veelbelovende massa aangroeido
had hij blijde in de handen gokiapt. Zoodra echter de blikken
tulbandsvorm voor den dag kwam, steeg do vreugde nog
hooger. Met ingehouden adorn gingen de knapen al de bijzondorhoden na, terwijl zij elkander driftig het stilzwijgen
oplogdon, als eon hunner zijne geestdrift niet meester bleek..
Zoodra evenwel het deeg in den tulbandsvorm word uitgestort
en het daarna met logge, zware droppels aan den rand van
de kom bleef hangen, steeg hunne belangstelling to hoog. . .
eensklaps hieven zij aan in oorverdoovenden jubel.
Moeder glimlachte door hare tranen been, en vroeg:
,,Wat doet Chris toch?"
,,Hij is zooeven geheimzinnig lachend uitgegaan. 1k mocht
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or niets van weten. U kan niet begrijpen, hoe gelukkig die
jongen is !"
„0, ik mag er niet aan denken, dat hij heengaat! Die
brave Chris !"
En wederom rolde er een traan over de met wit deeg
bedekte vingeren.
„Maar mamalief! We mogen tevreden zijn, dat het zoo
goed gaat met Chris. Niet ieder treft het zoo. Hij komt op
oen groot schip van voorname Rotterdamsche reeders, en
domine Van den Vijver heeft aan den kapitein geschreven!
Eij zal het heel goed hebben !"
Mevrouw Van Gestel schudde het hoofd. Steeds met den
tulband bezig, zuchtte zij:
„Alleen en ver van huis! Onder de ruwe matrozen, in
storm en noodweer, slechte scheepskost .... wat zal mijn
lieve jongen dikwijls aan huis denken !"
,,Dat mag hij ook wel! Maar zeker zal hij het goed hebben!
Zijn aanstaande kapitein, meneer De Coningh, heeft hem op
voorspraak van domine Van den Vijver en meneer Van den
Vijver te Rotterdam als leerling aan boord genomen. Chris is
cen ferme jongen — hij zal vooruitkomen !"
„Ja goed en wel.... maar tiij is vandaag pas zestien! Hij
moet op eigen beenen staan .... nog zoo jong! En denk eens
aan al de gevaren .... ter zee en te land !"
De zorgende moeder had het joist zeer druk met de sluicing
van den tulbandsvorm, en daarom zweeg zij zuchtend. Zoodra
ze gereed was, zei ze weemoedig glimlachend:
„Ik mag me wel haasten, anders zal mijn jarige vent me
verrassen ! Papa en de meisjes komen om twaalf uur thuis!
Ik moet nog advocatenborrel maken en eiwit kloppen !"
Een nieuw juichen van het jeugdig publiek, 't welk dit
drama aanschouwde, was het gevolg dezer mededeeling.
Mevrouw Van Gestel had nu reeds langer dan eene maand
met het denkbeeld gestreden, dat Christiaan naar zee zoo
gaan. Stilzwijgend had ze menig traan gestort, en tevens zich
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als plicht opgelegd de harde scheiding to aanvaarden, daar
het in 't belang van haar jongen was. Maar zij Teed or niet
minder om. Dora poogde, gesteund door den rector, dagelijks
het nuttige en noodzakelijke, het voordeelige en eervolle van
Christiaan's zeemanschap to betoogen, maar volkomen overtuigd en gewonnen was het hart dozer moeder nog niet.
Oscar en zijn broertje hadden zich intusschen het leven veraangenaamd met eon handvol rozijnen, terwijl ze zich opnieuw
inspanden, om al de afwisselende perioden der wording van
advocatenborrel en eiwitschuim ten nauwkeurigste to volgon.
Dora speelde met den jongsten stamhouder, en mevrouw Van
Gestel wij dde zich vol inspanning aan hare taak.
Plotseling klonken haastige voetstappen in de gang. Aan
den drompol van de keuken hielden ze stil. Luide klonk hot:
,,Mama! Dora! Wat zog je er van ?"
Allen keken nieuwsgierig op. Daar stond Christiaan in zijn
eerste zeemanspak. Hot was eon verrassend gezicht, niet
minder voor de moeder dan voor do kleine broers. Allerlei
uitroepingen werden gehoord. Mevrouw Van Gestel liet de
kom en het eiwit staan, maar hield de twee stalen vorken,
waarmee ze klopte, in de rechterhand, toen zij met eon vroolijk
gelaat en onderdrukte ti-anon haar splinternieuw matroosje
aan het hart drukte.
Kapitaal zag hij er uit, de dikke Chris, in zijn buisje van
blauw laken, terwijl uit den zijzak eon roode zakdoek gluurde,
terwijl eon stroohoed met wapperende linten op zijn achterh0ofd balanceerde, de losse das om den breeden hemdsboord
en de wijde brook oin de beenen fladderde. De kleine van
anderhalf jaar greep met beide handjes naar de linten aan
zijn hoed, toen hij eon handdruk van zus Dora ontving, en
de kruilebollen stormden op hem af, om zich eigenhandig to
overtuigen, dat zij hun vleeschelijken brooder voor zich zagen.
,,Dat pak staat je best, Chris !" --- meende Dora.
„Hebben de menschen je niet nagekeken, jongen?" vroeg mama.
x.
7
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,,Wel zeker ! Ieder sprak me aan, en ieder feliciteerde me!
Ik ben er al even mee aan huffs geweest bij meneer en
mevrouw De Brune, omdat ik er net zoo uitzie als Tijs, Coen
die naar zee ging. Meneer was heel vriendelijk, en beloofde
me eon heele kist sigaren, die ik moo kan nemen aan boord,
als ik over eon paar dagen naar Rotterdam ga !"
,,Over eon paar dagen, Chris ?"
,,Ja, mama! Hoeft papa het u niet gezegd ? In den brief
van domine Van den Vijver stond, dat ik den 15 den September
to Rotterdam zou zijn, om aangemonsterd to worden !"
De levendige trekken der ontstelde moeder konden niet
verbergen, hoezeer doze snelle mededeeling haar trof. Zij
wendde het gelaat af. Maar Christiaan sprong haar ter zijde,
legde de hand op haar schouder, en fluisterde :
„Niet boos zijn, ma! Vandaag is het feest, het is mijn
feest! Het loopt na twaalven -- en alles moot klaar zijn,
voor dat papa en de meisjes thuis komen. En, hoor eons,
ma! Ads u maar vroolijk lachen wil, dan beloof ik u tegen
het volgend jaar, wanneer ik thuis kom, eon mooi presenteerblad van Japansch verlakt .... maar eerst lachen, ma !"
Mevrouw Van Gestel legde haar hoofd aan zijn borst.
Het nieuwe matrozenpak word met de tranen eener innig
liefhebbende moeder besproeid.... Moge het hart, dat daaronder klopt, zich dit eenmaal herinneren, als de orkaan zijn
donderende stem zal opheffen, als de verzoekingen aan den
wal zullen lokken in doze wijde, wij de wereld ...
Kwart na twaalf uur stonden of zaten er elf personen
onder den kastanjeboom in het groote prieel.
De drie zusters, die ditmaal de geruite schorten voor witte
hadden afgelegd, om er op Christiaan's verjaardag netjes uit
to zien, stonden den zeeman to bewonderen. De rector zat in
de rustbank, en nam het tafereel zwijgend waar. Hlj had
er niet aan gedacht om Christiaan na de vacantie op de
Latijnsche school to houden. Sinds zijn jongen eon Maecenas
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gevonden had in zijn vriend Van den Vijver, had hij hem
geheel aan doze nieuwe biding overgelaten. In geen drie
jaren had hem zoo weinig zorg gekweld als thans. Die knaap
was van de baan - hij zou zijn fortuin zelf maken.... Daarbij
kwam, dat Jacques dagelijks sterker word, dat de drukkende
geldnood van iederen dag begon af to nemen, en dus eon
tijdvak voor de deur scheen to staan, waarin hij zich uitsluitend aan zijn Theokritus zou kunnen wijden.
Een groot gerucht van stemmen steeg uit het prieel, waar
alles sprong, zong of riep met uitzondering van Jacques, die
in een stool ter zijde weggedoken zich vermaakte met do
aanschouwing van eenige bakken vol opgeprikte kapellen en
torren. Schoon hij zich niet langer ziek voelde, trok toch zijn
lijdend, bleek gezicht de opmerkzaamheid. Alleen de ingezonken oogen gloeiden soms van een raadselachtig vuur, als
hij plotseling zich in het gesprek mengde. Voor het oogenblik
ging niets hem ter harte dan zijne entomologische studie. De
heerlijke dagen van den nazomer gaven overvloedig warnito
en zonneschijn, en moedigden hem aan telkens op grasveld
of in moestuin naar nieuwen buit to zoeken. Eigenaardig
was het daarbij waar to nemen, dat hij goon vijf minuten
achtereen zich met hetzelfde voorwerp kon bezighouden, maar
in zijne vermoeiende ongestadigheid van het eon op het ander
sprong.
Dora had de tafel onder de kastanjeboom bereid. Koffiekan,
kopjes, karaffen met advocaat, glazen, gebakjes alles zag or
luisterrijk uit. In eene vaas van matglas prijkte eon ruiker
najaarsbloemen met bewonderenswaardigen smaak gerangschikt. Dubbele witte asters en witte dahlia's met lichtgele
harten rustten op trossen van purperen lijsterbessen naast
bleekrozige rhododendrons en donkerpaarse sterrebloemen,
Mevrouw Van Gestel had eene buitengewone gaaf om
bloemen bij elkander to voegen tot ruikers. Zoodra zij to
midden van hare nooit eindigende werkzaamheden maar eon
paar seconden vrij had, knipte ze snob eene handvol bloemen
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af, om huiskamer of salon — want ze bezat eon salon met eon ruiker to sieren. Ditmaal was ze buitengewoon lang
bezig geweest. Reeds vroeg in den morgen had ze den
geheelen tuin goplunderd. Dat was sinds jaren hare eerste
zorg op den 10 den September.
Terwijl het vroolijke gesnap onder den kastanjeboom altijd
hooger steeg, alsof eon zwerm van babbelende vogels in zijne
takken nestelde, kwam het eenige ontbrekende lid van do
familie, door ieder met ongeduld verbeid, kwam mevrouw
Van Gestel onder luide juichtonen binnen den vroolijk gestemden kring. Met rappe hand had zij zich gekleed. Ter eere
van Christiaan droeg zij hare fraaiste zomerjapon van donkerbruin b a r e g e, het kleedje, dat Naar Lien jaren jonger maakte
en hare nog altijd merkwaardige schoonheid ten volle deed
uitkomen. Wie denken mocht, dat zij niet tegen hliiselijke
drukte was opgewassen, zou met bewondering ontdekt hebben, hoe vaardig ze alles regelde. Hot allerjongste kreeg eon
gebakje in de grage handjes, en ging met de boerendeern,
tot nog toe naast de jongere zusters bewonderaarster van
Christiaan's nieuwe plunje, door den tuin wandelen. Oscar
volgde met den driejarigen Jan, beiden rijkelijk voorzien van
versnaperingen. De drie meisjes, Mina, Lina en Jet, zaten op
tabouretten, — eene aardige groep, in alles gelijk met haar
mooi donkerbruin lang hair, hare frissche kleuren en sneeuwwitte schorten. Mama en Dora namen de tuinstoelen bij de
welvoorziene tafel. Chris plaatste zich naast zijn vader aan
den kant van zijne moeder; Jacques bleef ter zijde zich afzonderen zonder deel to nemen aan de plechtigheid.
,,Kom, Jacques !" — riep des rectors vrouw vriendelijk. — „Er
is nog plaats op do bank! Wat wil je, eon kop koffie of eon
glaasje advocaat ?"
„Ik kom dadelijk, maar ik moot eerst mijn duplicaten
schiften.... Begin maar vast...."
Zijne stem klonk luid en bevelend.
Eon licht wolkje trok over moeders voorhoofd. Ze knikte
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den patient, die men altijd ontzien moest, hartelijk toe, en
begon koffie to schenken voor den rector, die met de armen
over de borst gekruist nog altijd het familietafereel glimlachend
zat waar to nemen.
,,Wel, Chris! je ziet or uit als eon echte zeeman, jongen !" ving hij aan. — „Durf je nu wel alleen de reis naar Rotterdam maken ?"
„Alleen ?" — vroeg moeder.
„Ja, hove! Hij gaat voor het eerst de wereld in als een
man, en zoo'n klein reisje over land naar Rotterdam zegt
niets voor onzen zeerob, die met kapitein De Coningh naar
Batavia zeilt !"
„0, mama !" — riep Chris — ,,.naak u daar niet ongerust
over. Ik ga met de diligence naar Zwolle en Utrecht en dan
van Utrecht met den spoor over Amsterdam naar Rotterdam.
Heerlijk, de spoor !"
„Me dunkt, dat papa je wel naar Zwolle mocht brengen !"
,,Dat zou ik ook wel willen !" — antwoordde de rector. ,,Maar reizen kost geld !"
Aan den ingang van het groote prieel vertoonde Ka, de
keukenmeid, haar bolrond wijnkleurig gezicht, en zong door
den neus :
,,Daar is meneer Van den Vijver, die vraagt meneer to
spreken."
Algemeene verrassing volgde. Er greep eon oogenblik van
verwarde beraadslaging plaats. Mevrouw Van Gestel Wilde
den domine van Hekwerd in het salon ontvangen, maar de
rector meende, dat het aardiger was in den tuin to blijven,
omdat de heele familie bijeen was voor den verjaardag van
Christiaan.
Eer nog eon besluit genomen was, stored domine Van den
Vijver in hun midden. Tegen het gebruik ten platte laude
droeg hij eon gewonen ronden hoed in plaats van een steek —
eene eigenaardigheid, die naar alle waarschijnlijkheid hem door
velen zijner gemeenteleden euvel geduid word. Hij had dien

102

DE FAMILIE MULLER BELMONTE.

hoed afgenomen, toen hij met de vrijmoedigste ongedwongenheid en de sierlijkste waardigheid voor de vrouw des huizes
boog, en den rector zijne hand aanbood. Daarna stond hij
stil, om Christiaan eons good to bekijken. Allen waren van
hunne plaatsen opgestaan nit eerbied — mevrouw Van Gestel
met eon lichten blos, wijl zij de familiare ontvangst en het
huiselijk feest eenigszins in strijd vond met de dankbare
hoogachting, welke haar huis aan den grootmoedigen vriend
verschuldigd was.
Maar domino Van den Vijver bleek to veel eon man van
de wereld in den besten zin des woords, om de geringste beweging to maken, die naar verwondering kon zweemen. Hij
schonk zijne geheele oplettendheid aan Christiaan, terwijl Dora
zich haastte een tuinstoel aan to schuiven, juist door Jacques
vrij gelaten. Jacques vond met de eigenzinnigheid van eon
verwend en bedorven patient, dat dit alles buiten hem gebeurde, en derhalve sloop hij weg, om tusschen do moesgroenten naar buitengewone exemplaren van gekorvene diertjes
rond to Zion.
Zoodra de dorpsdomine met zijn ronden hoed en nieuwerwetsche zwarte jas in den familiekring had plaats genomen,
ontving hij glimlachend van Dora eon glaasje advocaat, en
sprak hij:
„Wel, Christiaan! Geluk met je zestiende jaar, man! Alles
is nu in orde, niet waar? Over vijf dagen ben je to Rotterdam. Mijn broer, de bankier, zal je ontvangen, en je aan
kapitein De Coningh voorstellen. Jo zult niet bij vreemden
komen, en aanstonds zien, dat het eon voorrecht is onder zulk
eon flunk en kundig kapitein to varen! Alles hangt nu maar
van je zelven of!"
Christiaan word vuurrood, en antwoordde haperend:
,,Aan mij zal 't niet liggen, domino! Ik hob vast besloten
ferm op to passen .... de eenige manier, om u to toonen,
dat ik uw goedheid verdien !"
„floor Bens, vriend! Ik wil eon afspraak met je maken. Van-
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daag ben je jarig, en daarom krijg je van nlij, voordat je naar
zee gnat, eon klein cadeau...."
Domine Van den Vijver bracht eon bruin morokijnen doosje
to voorschijn. Do drie meisjes volgden elke beweging met
ingehouden adorn; het hart klopte den jongen zeeman in de
keel. Toen zagen ze allen, hoe de predikant een buitengewoon
mooi zilveren uurwerk uit het doosje nam, en hot Chris overhandigde met de woorden :
,,Ziedaar je horloge, zoolang je leerling of lichtmatroos zult
wezen! Pas good op; work als eon man, en zoodra je derde
stuurman wordt, krijg je van mij eon gouden chronometer !"
2 ,0, domino! .... 0, domino ! ...."
Meer kon Christiaan niet uiten, Coen hij met bevende handen
het voor hem overkostbare geschenk aanvaardde.
De rector Wilde eene dankbetuiging stamelen, maar bracht
het niet verder dan tot eon haastigen handdruk. Mevrouw
Van Gestel zag den edelmoedigen gever met schitterende
oogen aan, en fluisterde :
„Wat kunnen wij doen, om u alles to vergelden...."
,,Er nooit moor over spreken, lieve mevrouw ! Hot is de
moeite niet waard! Laat mij toch eon klein beetje plezier hebben van mijn p r o t e g e. Ik hob het genoegen hem nu den wog
naar zee to wijzen, want ik ben er zeker van, dat hij later
als eon echte Hollandsehe jongen er zijn fortuin zal maken!
Is het niet waar, Christiaan ?"
Het gelaat, de oogen van den aanstaanden zeevaarder drukten
geloof en geestdrift uit — zijn mond prevelde alleen:
„Ja, domino ! .... ja, domino !"
,,En nu moet ik a verlaten! Ik ga naar Hekwerd terugwandelen !"
Allen wilden hem eon Bind weegs vergezellen.
De hoer Van den Vijver maakte van het aanbod gebruik,
Dora en den rector wenkend, dat hij met hen iets had of to
spreken. Christiaan zou zijne moeder gezelschap houden.
Toen de gast met vader en dochter vertrokken was, en de
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drie zusters Mina, Lina en Jet elk een glaasje advocaat met
eon gebakje ontvangen hadden, zei mevrouw Van Gestel tot
haar matroos:
„Een kostbaar present kan ik je niet geven, mijn beste
jongen! Daarom ben ik zielsblij, dat domine Van den Vijver
zoo hartelijk is! Maar ik heb Loch iets voor je bestemd — lets
heel eenvoudigs .... misschien meer waard dan de kostbaarste
dingen van goud of zilver !"
Mevrouw Van Gestel stond op, en bood haar zoon een net
gebonden exemplaar van het Nieuwe Testament.
„Ik heb op de eerste bladzijde een paar woorden geschreven,
jongelief! Houd dit boek in waarde, Chris! Ik heb bij al mijn
moeiten en zorgen er nooit tevergeefs om troost in gezocht.
Je zult Zion, dat ik hier en daar een papiertje gelegd hob bij
de woorden, die ik je evil toeroepen, als je ver van me zwalkt ...
op de booze zoo!"
Chris zag zijne moeder in. de schoone, vochtige oogen —
Chris was aangedaan. Maar hij vermande zich en de lieve
geefster hartelijk kussend, riep hij:
„Goon waterlanders, mama! Goon waterlanders! Over eon
jaar ben ik terug en, als u goed oppast, krijgt u niet alleen
eon verlakt theeblad, maar eon heel servies prachtig Chineesch
porselein !"

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Verrassingen voor Jonkheer Van Reelant,
In de Marktstraat was het doodsch en eenzaam.
Bijna niemand waagde zich in den scherpen noordoostenwind.
Het vroor reeds op den 4den December 1851.
Van Reelant kook geeuwend naar het uurwerk van den
Loren. Haast halfvier des namiddags. Hot zou dus weidra tijd
worden. Schoon het vooruitzicht, om eene wandeling to maken,
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niet zeer verlokkend scheen, stond hij op nit den leunstoel
voor het raam zijner bovenwoning, en besloot hij zich klaarte maken.
Het vriezend weer en de forsche wind hadden den weg
droog en hard gemaakt. Toen Van Reelant de voordeur des
heeren Cammingha achter zich sloot, blies de noordooster
bries hem fluitend om de ooren. Hij huiverde, en sloeg do
kraag van zijn pels op. Oogenblikkelijk ving hij aan snel to
loopen. Daar hij nu sedert een halfjaar ingezetene van Osterwolde was en ieder hem kende, viel hem de onderscheiding
to beurt, dat hij in de Niezelstraat van bijna ieder voorbijganger een beleefden groet ontving, waardoor hij genoodzaakt
werd zijn hoed af to nemen, en in eene knorrige stemming
geraakte. Hij haastte zich de lange Niezelstraat af to loopen en
den macadamweg aan de noordoostzijde der stad in to slaan.
Een kwartier wandelens zou hem brengen naar Lindenstein,
het fraaie woonhuis van Jhr. Onno de Huibert van Vliethuysen.
Bij het winterweer voegde zich daarbuiten nog het gezicht
der verlaten wei- en bouwlanden, van den somberen, bewolkten
hemel en der naakte, ontbladerde boomen, zoodat Van Reelant
al worstelend met den nijpenden wind ruimschoots aanleiding
had na to denken over zijn plan, om op zulk eon guren dag
thee to gaan drinken bij zijn vriend De Huibert.
Van Reelant had in de verloopen maanden overvloedig
kennis gemaakt met Osterwolde.
Schoon hij nooit aan iemand zijner stadgenooten zijne
mooning zeide, als men zich veroorloofde critiek to oefenen
over de plaats -zijner inwoning, ontsnapten hem somtijds
enkele uitdrukkingen, die niet van hooge ingenomenheid
spraken. Had de griffier van 't kantongerecht de waarheid
moeten zeggen, dan zou hij rondweg bekend hebben, dat
Osterwolde hem verveelde ; dat hij wanhoopte, or ooit aan
den eentonigen gang van zaken to gewennen ; dat eene voortdurend klimmende antipathie tegen alles wat in Osterwolde
was of tot Osterwolde behoorde, hem ieder uur moor ont-
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stemde : dat hij walgde van de plaats, van zijn ambt en van
de menschen, die hij dagelijks moest ontmoeten.
Deze doorgaande stemming van zijn gemoed had hij evenwel
peer behendig voor zijne omgeving weten te verbergen. Hij
moest nu eenmaal in dit kleine, babbelzieke, bekrompen plaatsje
leven, totdat de eene of andere zijner invloedrijke „relatien"
hem aan jets beters hielp. Reeds had hij een paar uitstapjes
naar Den Haag gedaan, om zijn nood te klagen, maar voorloopig kon niemand hem bijstaan. Beloften ontving hij van
nllerlei kleur en geur. Men zou hem uit zijne ballingschap
ti erlossen, zoodra er de minste gelegenheid kwam; er boden
Rich altijd zooveel sollicitanten aan bij elke vacature, en do
minister van justitie was niet zeer inschikkelijk.
Daar Van Reelant ten stelligste overtuigd was, dat hij
elders met de geringe resten van zijn vermogen, zonder meer,
niet volgens zijn stand zou kunnen leven, moest hij voorloopig wachten tot betere dagen. Mocht hij soms vol wrevel
denken aan zijne schitterende jaren in het buitenland, toch
was hij er de man niet naar zich met onverstandige zelfverwijtingen te pijnigen. Eenmaal veroordeeld in het kleingeestige
miniatuurleven van Osterwolde te deelen, had hij zich dagelijks
toegeroepen: „Make the most of it !" en vast bepaald, dat
niemand hem op heimelijken afkeer tegen zijn kring en zijn
griffierschap zou betrappen. In die stemming had hij alles
beproefd, wat tot veraangenaming van zijn bestaan, tot verstrooiing zou kunnen leiden. De omgang met de notabele
familien leverde niet altijd genoeglijke uren, zoodat hij zich
in den regel beperkte tot de beide heeren De Huibert en de
familie Muller Belmonte.
De dames van den notaris hadden onder toezicht van hare
ouders bijna dagelijks met hem geredekaveld over duizend
onderwerpen van Osterwoldsche natuur. De schertsende,
vroolijke Loon der gesprekken had geleid tot vertrouwelijkheid.
Van Reelant moist met do zekerheid, die door eigen aanschouwing verkregen wordt, dat do familie Muller Belmonte fortuin,
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p eer veel fortuin bezat. Die dagelijksche vertrouwelijkheid en
die zekerheid van tegenover wolgegoede vrienden to staan,
hadden den veeleischenden griffier reeds aanmerkelijk kalmer
:gestemd. De gedachte, dat hot in Osterwolde voor hem zeer
wel uit to houden zou zijn, als hij eene jonge, rijke bruid
trouwde, hield hem voortdurend bezig. En dan stond het
beeld van Suze horn voor den geest, dan kwam do geheimzinnig vragende blik harer groote, bruine oogen hem plotseling
bezielen — dan vergat hij de Osterwoldsche miseres, en
droolnde hij, dat eene levendige genegenheid zijn hart opnieuw
zou doen kioppen, dat zij hem schadeloos zou stellen voor de
eindelooze verveling, die hem uur op uur to midden dier
provincialistisehe kleinstedelingen pijnigdo.
Daar de gezusters Muller Belmonte twee jaren op eon zeer
duur Brusselsch kostschool waren gedrild, en wijl zij daarenboven reeds enkele uitstapjes in den vreemde hadden gemaakt,
konden zij onverschrokken haar voornainen vriend to woord
staan zonder zijn fijn ontwikkelden smaak to kwetsen. Dagelijks
word de Loon hunner gesprekken familiaarder — na drie
raanden openbaarde Van Reelant aan zijne beide goede
vriendinnen, hoe hij zonder masker over Osterwolde dacht, en
'sedert dat tijdstip spande het drietal zich in, om, zoodra ze
door nieYnand beluisterd konden worden, zooveel mogelijk
kwaad van hun woonstedeke to zeggen. Op doze wijze had
1e hoer griffier zich in zijn lot geschikt. Zijne belangstelling
in do beide zusters nam allengs eon ander karakter aan. Met
Betsy viol het hem gemakkelijk to schertsen en to lachen,
tegenover Suze toonde hij moor eerbied, maar ook sneer vertrouwelijkheid. In stilte moost hij hulde brengen aan den
onberispelijken tact, waarmee de oudste dochter van den
notaris zijne toenadering beantwoordde. Nooit verried zij, dat
zij zijne hulde als iets buitengewoons beschouwde. Nooit
noopte eon teedere bilk horn tot vrijere uitstorting zijner gevoelens. Zij gaven elkaar bij komen en gaan vriendelijke
handdrukken, maar Suze moist daarbij eene zoo groote gelijk-
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matigheid in acht te nemen, dat Van Reelant er zich heimelijk.
aan ergerde.
Langzaam wond hij zich op bij dit spel. Alles werkte saain
om hem bovenmate te prikkelen — de verveling, de tegenzin
in Osterwolde, het eentonige van zijn ambt, de behoefte aan
afwisseling en genot, zijne beperkte inkomsten, de geringe
vooruitzichten om spoedig promotie te maken — eene geheele
reeks van oorzaken deed mejuffrouw Suze steeds hooger stijgen
in zijne oogen. Zij bleef, zooals zij immer geweest was, sedert
hij haar op het „gereserveerde" Weiland bij de harddraverij:
het eerst ontmoette. Daarenboven had zij na den dood van
mevrouw Onno de Huibert eene bijzondere genegenheid opgevat
voor de beide moederlooze meisjes, Constance en Lucy. Zij
vertoefde dikwijls op Lindenstein, als Van Reelant in de stad
een bezoek bij hare familie bracht. De griffier had daaronl?
nadat Jonkheer Onno weder vrienden ten zijnent ontving, zich
buitengewoon verdienstelijk gemaakt door zijne belangstelling
in den eenzamen weduwnaar. Somtijds had hij dan het t0evallig genoegen de oudste dochter van den notaris op Lindenstein aan te treffen, dock altijd maar voor een oogenblik. Suze
kwam om de meisjes, Constance en Lucy, en gunde haar
bijzijn aan de kinderen, die onder opzicht van eene Zwitsersche
gouvernante in een afzonderlijk vertrek leefden. Jhr. Onno de
Huibert had geen woorden genoeg, om de vriendelijkheid van
mejuffrouw Muller Belmonte te loven, en deed gewoonlijk een
lang verhaal, omtrent al de „attenties", die hem bewezen
waren bij den dood zijner vrouw, niet alleen door Suze, maar
ook door hare moeder en zuster. Van Reelant antwoordde
meestal met een ontwijkenden volzin, en ging dan snel tot
een ander onderwerp over.
Zoodra hij Suze weer alleen of in gezelschap van Betsy
sprak, poogde hij op luchtig schertsenden toon haar allerlei
vragen te doen over hare jeugdige vriendinnen, maar niets
evenaarde den kalmen eenvoud, waarmee zij sprak. Dat do
beide kinderen van den heer De Huibert zich aan haar hadden
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gehecht, Coen zij ze na het overlijden der moeder wat afleiding
had bezorgd, erkende ze gaarne. Doodeenvoudig, bijna kinderlijk
verklaarde zij, dat het voor haar een plezier was met zulke
,; snoesjes" van meisjes om to gaan, en dat ze er nu het oog
op hield of de nieuwe gouvernante, die wel wat heel stijf
scheen, ze soms ook to straf deed leeren. Van Reelant had
omtrent dit alles niet veel in 't midden to brengen. Hij moest
al stil bekennon, dat het hem zeer kwelde, wanneer hij Suze
niet op hare gewone plaats thuis aantrof; dat hij dagelijks zich
langer met haar in zijn overpeinzingen bezighield; dat hij
Osterwolde alle ellende en verveling genadiglijk kwijtschold,
dewijl dit onooglijk plaatsje den geboortegrond had geleverd,
waarop eenmaal do wieg stond van mejuffrouw Susanna Muller
Belmonte.
En zoo geschiedde hot, dat door de working van lusteloosheid, eigenbelang en behoefte aan verstrooiing er eon begin
van liefde was ontkiemd. Uit doze troebele bron stroomde
weldra met krachtigen golfslag de hartstocht. Van Reelant
vergat alles wat hem ontstemd en gemarteld had. Hij herleefde.
Hij had eon doel gevonden, om voor to strijden. Hij twijfelde
niet aan zijn spoedigen triumf. Suze's schoonheid en Suze's
toekomstig fortuin spoorden hem dagelijks aan, om goon
oogenblik to doen verloren gaan. Hij week bijna niet uit hot
huffs van den notaris. Hij spande zijne beste krachten in, hij
toonde zich eon geestig en wegsleepend ridder, maar tot zijne
spijt veranderde Suze in goon enkel opzicht van gedragslijn.
Zij scheen niet Bens to merken, dat Van Reelant haar met
andere oogen dan voorheen beschouwde. Zij bleef hartelijk,
voorkomend, belangstellend, maar ontweek elke vertrouwelijkheid, elke toenadering. Eon Coeval wilde daarbij, dat de beide
zusters dagen achtereen onafscheidelijk bleven, en dat hij bij
elke poging om met Suze een poosje afzonderlijk to keuvelen,
altijd de dreunende stem vernam van haar vader, die plotseling
binnentrad, of wel den honingzoeten glimlach gewaarwerd van
hare moeder, die hot nauwelijks begonnen onderhoud stoorde.
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De smeulende vonk van den hartstocht, ter lichter laaie
uitgeslagen, verteerde nu het ledige, koude hart des griffiers.
Schoon altijd voorzichtig en gesloten, stond hij soms op het
punt zijne tegenwoordigheid van geest te verliezen, als hij
een oogenblik met Suze zonder getuige mocht spreken. Hij
Wilde zeker zijn van eene schitterende victorie, maar wilt
zelfs bij benadering niet te gissen, hoe eene eerbiedige verklaring zijner liefde zou worden opgenomen. Suze had hem
met meesterlijke berekening gewend aan een openhartigen,.
vrijen toon, en daarbij vermeden den minsten schijn van behaagzucht op zich to laden. Zij scheen meer en meer eene
naieve sfinx, die met den gullen glimlach harer rooskleurige
lippen elken nieuwsgierigen vrager een eerbiedig stilzwijgen
oplegde.
Half uit ongeduld, half uit trots, maakte hij plotseling een
Bind aan dozen toestand. 't Was den vorigen avond geschied.
Toen hij onlstreeks kwart voor zeven in den kring der Mullers
verseheen, vond hij moeder en dochter alleen. De notaris was
voor zaken afwezig, en Betsy had de uitnoodiging eener vriendin
tot eene jongedamessoiree aangenomen. Des winters vereenigde
zich de familie Muller Belmonte meestal in het eigenlijk salon,
de voorkamer aan de straat, omdat het vuur op den grooten
haard daar het gezelligst scheen to branden, en men er met
gesloten deuren binnen de kleinste ruimte bijeen was. Suze
zag er allerbekoorlijkst nit in haar zwartfluweelen jaquet,
waarover om den blanken hals eon witkanten kraag was
gespeld. Hoe muzikaal klonk haar lack door de holder verlichte
kamer, terwijl zij den huisvriend eon gemakkelijken leunstoel
bij den lustig vlammenden haard aanwees! Van Reelant had
Naar met de oogen verslonden, terwijl zij levendig en vroolijk
over de koude, den winter, de dagelijksche nieuwtjes en
allerlei kleinigheden keuvelde. Mevrouw Muller schonk een
glas wijn, en mengde zich met haar flauwen, raadselachtigeri
glimlach van tijd tot tijd in het gesprek.
Al koutend was (10 tijd omgevlogen. Op eons greep hem
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de onweerstaanbare begeerte aan, om tot de mooie jonkvrouw
van zijne liefde te spreken. Had mevrouw Muller dit kunnen
vermoeden, missehien ware zij dan niet zoo zachtjes en zwijgend uit het salon geslopen, noch zoo lang weggebleven. Nu
kon Van Reelant moeilijk langer zwijgen. Hij had zich naast
Suze's stoel geplaatst, en, het hoofd buigend naar de glansrijke, bruine lokken, had hij met al de warmte van een lang
onderdrukten hartstocht haar bekend, wat er in zijn hart.
omging. Zoodra hij begon te spreken, had zij de oogen naar
den haard gewend, en met eene peinzende uitdrukking geluisterd. Van Reelant behoefde zijn best niet te doen, om welsprekend te zijn — ieder woord getuigde van diepen ernst en
van een heimelijk blakend vuur in zijn boezem. Lang had hiJ
gepleit. Suze had geen oog van de golvende vlammen in den
haard geslagen, en voortdurend gezwegen. Hij had hare hand
gegrepen, maar zij was snel opgestaan. De gloed op hare
wangen mocht niet alleen voor een afsehijnsel van het haardvuur worden gehouden, dacht Van Reelant. Met de vaste
overtuiging zijner zegepraal had hij haar snel om de leest
gegrepen, en zachtjes aan zijn hart gedrukt. Voor enkele
seconden liet zij zich aan zijn boezem prangen, liet zij haar
voorhootd met brandende kussen overdekken, maar sprong
daarna vlug en veerkrachtig weg, terwijl zij met een bevelend
gebaar hem aan zijne plaats kluisterde.
Het hielp niet, of hij de handen naar haar uitstrekte. Zij;
verbood uitdrukkelijk elke toenadering. En nu ving hij aan.
haar nog vuriger met vragen en beden te overstelpen. Zij
antwoordde ontwijkend, en had met een halven volzin hem
naar haar vader verwezen. Toen hij, op het hevigst geschokt,.
bevend om haar eigen besluit smeekte, had zij hem zeer
vriendelijk veroorloofd, vooreerst niet te wanhopen. Zij had
zich weer rustig in haar stoel neergezet, hem opnieuw bij
den haard doen plaats nemen, en te kennen gegeven, dat zij
in deze zaak allereerst de meening en de wenschen van hare
ouders nloest raadplegen.
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Wist zij dan niet, dat hare eigen meening en hare eigen
wenschen hier alleen to beslissen hadden? Dat een enkel
woord uit haar mond hem in top van zaligheid zou kunnen
doen stijgen? Pat ware liefde niet met overleg te werk gaat,
maar... .
„Spreek met papa, Van Reelant! --- had ze gezegd — „Misschien zal ik dat woord zeggen !"
Mevrouw Muller Belmonte had beide jongelieden zwijgend
en verstrooid gevonden, en niet begrepen, waarom haar gast
zoo spoedig heenging.
Deze laatste had dien avond en een deel van dien nacht
met zeer gemengde aandoeningen to strijden. Telkens had hij
tot zich zelven gezegd: dat Suze zijne liefde deelde; dat zij
hem hoop geschonken had; dat zij met kloppend hart in zijne
armen gerust had. Maar dan beving hem bange twijfel. Het
raadselachtige in hare houding en woorden had hem to sterker
getroffen, naarmate hij zich dichter bij eene volkomen overwinning had gewaand. Zou de oudste dochter van den notaris
zijn naam en persoon nog niet aanzienlijk genoeg achten, om
hem hare hand te reiken ? Had ze hem niet lief, en speelde
ze met zijn hart? Duizenden van kwellende vragen benauwden hem, terwijl de gedachte aan eene mogelijke weigering
hem op het diepst vernederde en van spijt de vuisten deed
ballen.
Heden in den voormiddag had hij zich bij den notaris op
het kantoor aangemeld. Niets evenaarde de prettige, guile en
luidruchtige Loon van den hoer Muller Belmonte, toen deze
vernam, waarom Van Reelant hem in zijne eenvoudige werkplaats kwam opzoeken. Hij sprak van de groote eer aan zijne
familie bewezen, en haastte zich den griffier to verzekeren,
dat or van zijne zijde hoegenaamd geen bezwaar zou kunnen
gemaakt worden. Hij had zijner oudste dochter eene warme
hulde gebracht, omdat zij in doze zaak het eerste woord aan
haar vader had afgestaan. Maar hij voegde er bij, dat hij er
niet aan dacht, om, wat deze geheel persoonlijke zaak betrof,
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zjno autoriteit in de weegschaal to leggen. Suze zou geheel
alleen beslissen, en, mocht zij den hoer griffier eon gunstig
antwoord geven, niemand zen hem Hover als aanstaand schoonzoon do hand ioikon dan de heer notaris Muller Belmonte.
Met de meeste opgewektheid had hij terstond van dozen
voorbeeldigen vader en toekomstigen schoonvader afschoid gonomon, het plan verradend, om oogenblikkelijk 00110 twoode
editie van zijn aanzoek in 't licht to zenden. Aan den drempel
van het kantoor moest hi* evenwel vernemen, dat mejuffer
Suze den geheelen dag op Lindonstoin zou doorbrengen, ter
eere en op uitdrukkelijk verzoek van Constance, het oudste
dochtertje des heeren Onno do Huibert, daar het moisjo haar
zesden verjaardag vierde. De notaris voegde er op zijne gowono gulle manier aan toe, dat zijne oudste dochter in elk
geval then avond to acht uren wel thuis Zen zijn; dat men
horn met plezier zen wachten, om eon partijtje to maken, en
nog eon overvloed van andere vriendelijkheden, waarop hiJ in
zijne verwarring goon acht geslagen had.
Van Reelant was nu ten oindo raad. Hij had aan de eene
zijde de zekerheid, dat de notaris zijno partij koos, maar aan
de andere zijde plaagde hem de vrees, dat Suze's jawoord zich
nog lang zen kunnon laten wachten. Tot zijne diepe beseha
ming was hij niet zeker van zijne zaak. Bij zijne komst in
Osterwolde had hij het daar 1iooggowaardeerdo jongedamespersoneel zoo ver beneden zijne aandacht geschat, dat eene
voorspelling van zijn togonwooi-digon toestand hem teen met
de hoogste verontwaardiging zou vervuld hebben. Nog goon
halfjaar was oun, en nu al zweefde hem de grootste vernede
ring boven het hoofd, die hij zich ken voorstellen.... afgewezen to worden door eene burgerlijke jongojuifrouw.... een
blauwe schoon! Daarop herinnerde hij zich alles wat er tusschen
hem on Suze was voorgevallen van den eersten dag af bij
gelogenheid der harddravorij. Goode vrienden warm zij gewoost, en hartel ijk hadden zij saam gelachen. Had hij in al
dien tijd niet duizendmaal kunnen opmerken, nit de eene of
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andere kleinigheid kunnen afleiden, of Suze zich gaarne of
ongaarne in zijn gezelschap be yond? Soms had hij het een
of ander teeken bespeurd of een woord vernomen, dat in zijn
voordeel zou kunnen worden uitgelegd, maar zeer veel meer
had hij niet gevonden.
Voor twaalf uur van dien middag was hij op zijne kamer
terug, na het gesprek met den notaris. Hij had tot zeven
uren den tijd om to overleggen. Allerlei vragen rezen. Vooreerst: waarom toch altijd die buitengewone belangstelling in
de kinderen van Onno de Huibert ? Misschien eene jongemeisjesgril, om zich „interessant" to doen schijnen, of wel eene belanglooze vriendschap, sedert den dood der echtgenoot van
den jonkheer ontstaan ? Een afgrond van twijfelingen, gissingen
en vermoedens gaapte voor zijne voeten. Hij had zijn diner,
dat naar oud-Osterwoldsche wijze to drie uren op zijne kamer
word gebracht, bijna niet aangeroerd. Hij verwenschte do
onzekerheid, en voelde, dat zijne mismoedigheid klom tot
gramschap. Eenmaal het denkbeeld opgevat hebbende, dat een
huwelijk met Suze zijn leven to Osterwolde dragelijk zou
maken, was zij. zolvo hem voortdurend onmisbaarder, mooier,
begeerlijker geworden. Toen hij haar den vorigen avond voor
korte pooze in zijne armen sloot, had hij gehuiverd van hartstochtelijke vreugde, en bijna do tranen niet kunnen bedwingen,
die hare plotselinge koelheid hem afperste. Hij geloofde, dat
zij hem lief had, daar zij hem altijd voorkomend de hand had
gereikt, waar zij hem ook ontrnoette; hij had vast besloten,
dat zij de zijne moest worden. Eon kort onderhoud zonder
getuigen zou haar in zijne armen voeren, dat stond vast.
Plotseling vatte hij het stoute voorneren op eon bezoek
aan zijn vriend De Huibert to brengen. Het was wel koud en
somber winterweer, maar de weg moest droog zijn. Plink
doorwandelend, zou hij Lindenstein in eon kwartier bereiken;
hij zou Suze zien, en misschien eon oogenblik spreken. Dergelijk
bezoek had hij meermalen gebracht, daar was niets ongewoons
of vreemds in to ontdekken.
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Dit was nogmaals zijne meening, toen hij hijgend togen
den scherpen wind eene poos zijn tred vertraagde, en het
fraaie heerenhuis Lindenstein to midden van breede grasperken en nu hiaderloos hoog opgaand geboomte zag liggen.
De kracht van den noordoostenwind had zijne wandeling langs
den straatweg vertraagd. Dichte, donkere wolken dreven boven
zjjn hoofd, en schoon het nog nauwelijks vier uur kon zijn,
begon de duisternis to vallen. Huiverend trad hij het groote
hek binnen, en volgde den rijweg, die des zomers to midden
van heerlijke bloemperken en langs een schilderachtigen vijver nu met eene dunno ijskorst bedekt - naar de villa voerde.
De luiken waren op de beide verdiepingen gesloten; men had
het licht ontstoken.
De lakei, die hem door de vestibule geleidde, bracht hem
naar eon heerlijk verwarmd salon, waar niemand aanwezig
was, en waar de groote houtblokken lustig vlamden en knapten
in den open haard. Eene brandende lamp stond op eene ovaalronde tafel, de waskaarsen van den schoorsteenmantel waren
ontstoken.
De familie zat nog aan tafel had de knecht gezegd. bowel
doze bijzondorheid hem niet verwondorde, deed zij toch zijn
ongeduld ten top stijgen. Hij hop het vertrek met groote
schreden heen en weer. Eigenlijk gezegd, vond hij het ongepast,
dat zijn vriend De Huibert onder privilegie van zijn weduwnaars
staat de vrijheid nam jongedames als vriendinnen zijner kin
deren ten zijnent aan tafel to ontvangen. Zoodra hij met Suze
verloofd zou zijn, moest daar eon eind aan komen ....
Luid lachende stemmen klonken nit de vestibule.
Van Reelant stelt zich in postuur, en goochelt den ontevreden trek weg, die zijn mond pijnlijk samenplooide. De dour
gaat langzaam open. De jarige Constance huppelt binnen,
gevolgd door Suze en den hoer des huizes.
Vriendelijke handdrukken worden gewisseld.
,,Jo verrast ons nog aan tafel, Van Reelant! We zijn van
middag laat. Constance is jarig! Juifrouw Muller is zoo vriendelijk
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het feest van mijne kleine meid to helpen vieren. En dan
kwam or nog wat anders bij! Jongens, jongens ! wat breng
je een kou moo!"
Ms in omen adorn had de hoer Do Huibert dit alles snel
uitgesproken. Oogenblikkelijk had hij eon paar fluweelen fauteuils
naar den haard geschoven en zijn gast tegenover zich geplaatst.
Suze fluisterde met het dartele kind van zes jaar, dat telkens
aan nieuwe lachbuien bot vierde. De lakei bracht alles wat
noodig was, om geurige thee to schenken. Suze zou do taak
van gastvrouw vervullen. Niets stoorde den indruk van
prettige gezelligheid en aangename huiselijkheid, mocht ook
de stormwind zich soms dreigend in de schouw doers hooren.
Van Reelant bepaalde zich tot eon vluchtig antwoord op
enkele alledaagsche gezegden, en poogde eon blik met Suze
to wisselen. Hoe behendig hij dit ook aanlegde, het gelukte
hem ditmaal niet. Constance stoorde hem door haar onvermoeid
fluisteren, on haar vader nam zijn gast geheel in beslag.
Aanstonds was het volgend gesprek begonnen:
,,En wat zeg je van het groote nieuws, Van Reelant ?"
„Het groote nieuws?"
,,Natuurlijk! Heb je dan het extra-nummer van de provincials
krant niet gelezen ?"
„Ik had vandaag to werken. Ik heb goon krant in handen
gehad !"
,,Hoe is hot mogelijk? Ieder spreekt or van !"
„Ik weet niets !"
„Dan kan ik je vrij wat nieuws vertellen. De president
Louis Napoleon heeft eon coup d'etat gewaagd !"
Dat Van Reelant herademt, en zich rustiger in zijn leunstoel
vlijt, wordt door niemand opgemerkt.
De hoer De Huibert gaat voort:
,,Er broeide al lang iets! Kamer en president konden het
saam niet vinden. Dat west je! Eergisterennacht is de bom
onverwacht gebarsten. De president heeft eon nieuw ministerie
benoemd met De Morny aan het hoofd. Vole republikeinsche
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generaals en afgevaardigden zijn gevangen genomen! Changamier en Cavaignac zijn achter slot! Tachtig der voornaamste
politieke mannen zijn uit hun bed opgelicht! De president
heeft eene proclamatie tot de natie gericht, en de noodzakelijkheid van eene omwenteling uitgelegd. Er worden barricades
in de volkskwartieren opgeworpen! Wat zeg je daarvan ?"
Van Reelant was ondanks alles wat hem hinderde genoeg
man van do wereld, om zonder veel moeite eene groote mate
van verbazing aan den dag to leggen.
De heer Onno de Huibert ging onvermoeid voort allerlei
bijzonderhoden moo to deelen. Wie hem daar had hooren
spreken met eon tevreden glimlach om de lippen, zou misschien
gevraagd hebben, of de bedroefde weduwnaar na enkele
maanden van rouw nu reeds zoo levenslustig en schertsend
rnocht zitten keuvolen? Zijn vriendelijk gelaat en levendige
grijze oogen drukten moor joviale vroolijkheid nit, dan door
eene strenge etiquette zoude kunnen worden goodgekeurd.
Zonder or zich van bowust to zijn, verried hij in al zijn doen
en laten, dat het verlies eener grillige, kwaadgehumeurde en
despotieke gade hem nu ten minste de vrijheid schonk eons
recht op zijn gemak naar eigen inzicht to handelen en to
spreken.
Zijn oog rustto met blijdschap op zijn dochtertje Constance,
terwijl doze den heeren eon kop thee bracht, en soms 00k
dwaalde het af naar de knappe schenkster aan het theeblad,
hoewel hij zijn iiitersto best deed (lit zooveel mogelijk to
vermijden.
Acht jaren was hij getrouwd, toen hij zijne dikwerf sukkelende echtgonooto verloor. In die jaren had hij door overmaat
van eerbied en goedhartigheid bijna nooit aan eigen mooning
en wil gedacht. Do overleden mevrouw De Huibert had eene
soort van huiselijk opperbewind gevoerd, waartegen hij niet
in staat was zich to verzetten. Dat hij zijno beide kinderen
alleen gedurende enkele oogenblikken van den dag mocht
zion, hinderde hem 't meest. edert haar dood hield hij de
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kinderen bij zich, zoolang de deftige gouvernante niet bezig
was ze de allereerste beginselen van spelend onderwijs mee
to deelen. Vandaar, dat hij zich onopzettelijk sneller over zijn
verlies heenzette, dan met zijne gevoelige en edelmoedige
natuur strookte. Vandaar de onbezorgde en gelukkige stemming, waarin hij thans tot zijn bezoeker sprak.
Deze laatste deed zijn best het groote politieke nieuws zoo
aandachtig mogelijk in overweging to nemen. Na het geheele
verhaal van den heer De Huibert oplettend to hebben gevolgd,
sprak hij zeer deftig:
„Ik moet zeggen, dat de zaak mu verrast. De president
Louis Napoleon handelt flunk! Zooveel mood en initiatief had
ik hem niet toegeschreven. 't Spreekt van zelf, dat we nu
een tweede keizerrijk krijgen. Met de republiek gaat het Loch
niet, omdat de republikeinen niet willen deugen. Hoeft u
gelezen, hoe dwaas Victor Hugo, Jules Favre en Schoelcher
voor veertien dagen in de kamer hebben gesproken, toen het
voorstel der drie questoren aan de orde was — het voorstel,
om den president der nationale vergadering in geval van nood
over de militaire macht als bolwerk der afgevaardigden to
doen beschikken ?"
,,Dat is waar, Van Reelant! De republikeinen hebben fouten
begaan, maar ik kan then Louis Napoleon niet uitstaan. Avontuner van de slechtste soort, heeft hij zich dikwijls belachelijk
aangesteld, en maakt hij zich nu door meineed van de regeering
meester !"
,,Aux grands maux les grands remedes ! De toestand was
onhoudbaar geworden. Het groote publiek gaat met hem mee —
dat kan niet uitblij ven !"
„Ik hoop beter van de Fransche natie! Er zal een verschrikkelijke botsing komen !"
Schoon beide vrienden nog lang niet aan het Bind van hun
politiek debat waren, stelden ze hier eene kleine pauze in. Er
trad eene dame binnen met het jongste freuletje Lucy aan de
hand. De gouvernante, Mile. Gervex, eene statige, jonge vrouw
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met levendige, blauwe oogen en glansrijk zwart hair, zette
zich beleefd buigend aan de theetafel. Lucy sprong naar haar
vader, en Mom jubelend op zijne knieen.
Van Reelant nam de gelegenheid waar, om Suze een vragenden blik toe to werpen. Maar Suze scheen voor het oogenblik alleen op de Zwitsersche gouvernante to letten. Haar
groote bruine oogen straalden van eon flikkerlicht, dat Van
Reelant niet anders dan aan hevigen of keer kon toeschrijven.
{Iet duurde maar eene seconde, toen glimlachte zij weder
tegen Constance, die aan hare zijde eon prentenboek bestudeerde. Toevallig wendde zij haar hoofd niet naar de zijde
van den griffier, jets wat doze dien avond reeds meermalen
had opgemerkt.
Intusschen keuvelde vader met zijne jongste, terwijl beiden
naar do rosse vlammen in den haard staarden. Van Reelant
had ruimschoots de gelegenheid zich to overtuigen, dat Mile.
Gervex eene zeer fibre schoonheid was, on to hooren dat de
stormwind met buitengewone kracht rondom het huis gierde,
en binnen den schoorsteen huilde. Zijne misnoegdheid klom.
Lucy sprong na korten tijd wog, en vlijde zich met haar
hoofdje tegen Suzes japon. Het politiek debat ving terstond
weer aan. De hoer De Huibert word niet moo over den staatsgreep van don tweeden December to handelen. Spraakzaam
en opgeruirnd ontging het hem, dat zijn gast trager en langzamer antwoordde, dan hij van hem gewoon was. Eon paar
maal mengde zich Suze in 't gesprek, met beminnelijke naieveteit
volhoudende, dat zij hoegenaamd goon verstand had van politiek,
en dat zij zeer nieuwsgierig was naar de „opinie" van papa,
die, toen zij des voormiddags uit Osterwolde reed, nog niets
moist. De Zwitsersche gouvernante wisselde eon enkel woord
in hot Fransch met den heer De Huibert. Zoowel Suze als
Van Reelant vonden het belachelijk, dat de welwillende hoer
van Lindenstoin die stijve dame in zijn salon duldde, om thee
to schenken of thee to drinken, maar tot moor dan tot eeno
onuitgesproken critiek hadden zij het beiden nog niet gebracht.
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Jonkheer Onno dacht alleen aan do opvoeding van Constance
en Lucy, en achtte zich verplicht beleefdheid to gebruiken
tegenover de jonge vrouw, die ver van hare schoone bergen
in eon afgelegen plaatsje van Nederland zich kwam wijden
aan de toekomst zijner kinderen.
Onder doze omstandigheden snelden de uren voorbij. Van
tijd tot tijd merkte men op, dat de wind buitengewoon hevig
woei. Mile. Gervex trok met de beide meisjes naar boven,
toen de theeplechtigheid was afgeloopen, en de heeren ver oorloofden zich onder het patronaat van Suze eene fljne sigaar.
Even na zeven uur kwam de lakei binnen met het korte
ber icht :
,,Het rijtuig van de juffer is voor !"
Do hoer De. Huibert wendde het hoofd om, en vroeg :
„Vriest het nog, Berend ?"
„Het sneeuwt, meneer ! Pikdonker! Harde wind! Heel
slecht weer !"
De verbolgen vlagen daarbuiten schenen er eon bijzonder
plezier in to scheppen, om gedurende eon oogenblik van stilzwijgen dreigend rondom het huffs to gieren.
Van Reelant sprong op uit zijn leunstoel.
,,Hoe eer ik ga, hoe beter!" — riep hij. — „'t Is nog eon
heele wandeling! Ik dacht niet, dat er zoo'n storm zou
waaien !"
„Wil ik doen inspannen?" — vroeg de hoer des huizes. ,,'t Is noodweer ! Je kunt zoo niet gaan !"
,,Dank u! Zoo erg is het niet !"
,,Dat zal je niet meevallen !"
Suze had doze woorden maar half gevolgd, daar zij zich
druk bezighield met hoed, mantel, sjaal en al wat Naar tegen
den orkaan zou kunnen beveiligen.
De hoer De Huibert was Van Reelant to gauw en hielp
zijne gaste met groote ridderlijkheid. To midden dier werkzaamheid zag hij plotseling veelbeteekenend naar zijne beide
vrienden, en riep hij uit:
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,,Als juflrouw Muller zoo vriendelijk Wilde zijn onzen griffier
een plaatsje of to staan! 't Is noodweer! Ik zal het heusch
aan niemand verraden !"
Suze opende hare bruine oogen wagewijd, zag den spreker
glimlachend aan, en antwoordde met jets kinderlijks, jets spottends in hare stem:
„Wanneer meneer Van Reelant mij de eer wil aandoen, heel
graag! Ik ben altijd wat bang in donker to rijden !"

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Onder den invloed van een staatsgreep,
Sneeuwstorm. Vinnige windstooten, die eene dwarling van
vlokken in razende vaart door de lucht zweepen. Tastbare duisternis omhoog, schemerende sneeuwhoopen tegen de
stammer der kale boomen. Wegen en velden met een wit
kleed bedekt. Felle vorst.
Tegen den storm en de sneeuw in to worstelen schijnt
onmogelijk. Kees, de koetsier van den notaris, heeft aan
Berend plechtig verklaard, dat hij blind is geworden door de
sneeuwjacht, en dat hij maar blij is, nu vOOr den wind naar
huffs to kunnen rijden.
Huiverend en order luide uitroepingen over het „fatale"
weer stijgt Suze snel in den coupe, op den voet gevolgd door
Van Reelant. Bijna zonder gerucht Boren paard en rijtuig door
de dikke sneeuwlaag, sedert een uur nit het noordoosten over
Osterwolde en omstreken neergestormd. Loeiend huilt de orkaan
langs de portieres van den coupe. De sneeuw hecht zich van
buiten aan de raampjes. Van den weg is niets waar to nemen
dan enkele plekjes, waar het schijnsel der lantaarns danst
over de vormlooze sneeuwmassa's.
Witte
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Van Reelant buigt zich oogenblikkelijk naar zijne reisgenoote, en fluistert:
,,Suze! Ik heb je vader van morgen gesproken. Hij laat
de zaak aan jou over! Ik had geen geduld, om tot van avond
to wachten.... Ik hoopte je alleen to zullen spreken.... Alles
gaat uitmuntend! loud nu je woord, en zeg ja !"
Suze had vriendelijk geglimlacht, en fluisterde nog voorzichtiger dan Van Reelant:
„Dat begreep ik dadelijk, toen ik je zag. Papa laat alles aan
mij over!"
,,En Suze — de griffier nam de vrijheid zijn linkerarm om
hare leest to slaan, en met de rechterhand hare gehandschoende
vingeren to grijpen -- „je weet niet wat ik vandaag heb uitgestaan. Ik heb je zoo lief, dat ik het je niet zeggen kan!
Er is maar den gedachte in mijn hoofd, maar den naar in
mijn geheugen, maar den geluk in mijn toekomst .... Suze
Suze! Verstoot mij niet !"
Van Reelants gefluister was luider geworden. Vurige hartstocht trilde in zijne stem. Eerbiedig en vluchtig roerde hij
met zijne lippen de zijden lokken aan, die ondanks den kluister
van den winterhoed over hare schouders golfden.
Suze stiet hem niet terug met de vertoornde majesteit eener
al to deugdzame plattelandsschoonheid. Zij maakte met eene
lichte beweging hand en best vrij.
„Maar je zegt niets !" — ging Van Reelant ontsteld voort. —
,,Is al wat ik je gisteravond bekende, dan tevergeefs? Ben
ik je totaal onverschillig ?"
Suze boog het hoofd, en lispelde zachtkens.
„Dat niet.... maar.. ...
„Geen maar, goon niaar !" — juichte Van Reelant, opnieuw
met zacht geweld haar in de armen sluitend. --- ,, Jo hebt het
gezegd! Jo hebt het gezegd! 0 ik wist het wel.....
Suze weerde hem kalm af, en fluisterde steeds zachter :
,,We zullen dadelijk thuis zijn. Er is goon tijd to verliezen.
Gisteravond raadde ik je met papa to spreken. Dat is nu alles
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goed afgeloopen. Maar ik kon gisteren niet weten, wat er
vandaag zou gebeuren ...."
Van Reelant sprong ontsteld op, zoodat hij met den elleboog
bijna de ruit van het portierraampje verbrijzelde.
Eon luider dreunen der raderen waarschuwt, dat men bij
ale eerste huizen van Osterwolde is aangekomen.
,,Wat bedoel je, Suze?" — klonk het hijgend.
„De Huibert heeft me van middag gevraagd, of ik de tweede
moeder zijner lieve kinderen worden wil !"
Van Reelant klemde de tanden op elkaar. 't Schoen hem
of hij lust had eon vlook uit to stooten. Zoo snel mogelijk
Eich herstellend, vroeg hij angstig:
,,Maar je hebt geweigerd, niet waar? Zoo'n dor sujet, als
De Huibert, die je vader zou kunnen zijn ...."
„Ik heb niets beslist ! Papa moet het natuurlijk eerst weten.
Daarom .... we zijn thuis !"
De coupe stond stil.
De koetsier Kees had begrepen, dat hij met het noodweer
rnaar bij de voordeur moest aanrijden, en d Niezelstraat
gevolgd. Anders was hij gowoon buitenom to gaan en bij de
staldeur stil to staan, waardoor zijn yolk genoodzaakt was de
geheele lengte van den tuin to doorloopen. Daar hij vrij vlug
van den bok sprong, blijde, dat hij van zijne corvee of was,
en luid had aangescheld, moest Van Reelant in verwarring
Suze volgen, en stond hij plotseling in hot salon van den
hoer Muller Beimonto.
Doze laatste had zich met den rug naar den vlammenden
haard geplaatst, en hield eene krant opengeslagen on wijd
uitgespreid in beide handen. Niet ver van het vuur stond eon
speeltafeltje, de kaarten klaar, de waslichten ontstoken. Hij
was geheel alleen. Zoodra Suze met Naar cavalier binnentrad,
riep hij haastig:
„Groot nieuws ! Eon coup d'etat, jongelui! Ga gauw zitten,(
Van Reelant! Heb je er al van gehoord?"
De notaris was zoo volkomen onder den indruk van zijne
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krant, dat hij er in het geh^el niet op lette, hoe beide jongelieden zich eenigszins onthutst en zonderling voordeden,
Mevrouw Muller kwaYn aanstonds uit eene binnenkamer toesnellen, en daarna verscheen ook Betsy. Na ettelijke seconden
aarzelens had Van Reelant onder een beleefden woordenvloed
de oorzaak van zijne gelijktijdige verschijning met de oudste
dochter des huizes uitgelegd.
,,En wat zeg je van Louis Napoleon, Van Reelant? Ik ben
benieuwd naar je oordeel! Laatst wou je niet toegeven, dat
de president een eeriijk man was! En wat zien we nu? Hij
maakt een Bind aan al het gekibbel ! Hij handelt in beslist
democratischen geest, want hij zal eon beroep op het yolk doen.
Eenvoudige kamerontbinding en verwisseling van ministerie met
wat meer politie en wat meer troepen dan bij ons, dat is alles !"
„Neen, meneer Muller! Zoo eenvoudig is de zaak niet! De
republiek ligt op sterven. Hot keizerrijk is in aantocht, zooals
Thiers onlangs voorspelde : L'Empire est fait !"
„Nu, ja, maar dan. Loch altijd eon liberaal keizerrijk. Dat
is misschien beter dan eon verwarde republiek. Ik hob then
Napoleon gevolgd, Van Reelant! 't Is eon bekwaam en handig
staatsman. Hij heeft op zijn tijd gewacht. Sedert 1848 is hij
bedaard en omzichtig opgetreden. Hij weet, dat Frankrijk eon
vaste hand noodig heeft, en omdat de Republikeinen zich uitputten in gekijf on gekibbel, toont hij zich hun meester. Wat
er ook van worden mag, goon legitimistische boel met adelen priesterregeering !"
,,Maak u goon illusie, notaris. De coup d'etat kan nog mislukken. En vergeet nooit, dat de president Napoleon eene
expeditie naar Rome zond, om or den paus to herstellen !"
De beide heeren hadden zich aan het speeltafeltje neergezet.
Betsy en Suze slopen stil wog. Mevrouw had het druk met
eon keteltje, waarin zij punch maakte. Eon sterke reuk van
den geurigen drank verspreidde zich door do kamer. In den
schoorsteen dreunde cle stem van den orkaan, die altijd feller
begon op to steken.
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De gastheer had bij de laatste woorden van zijn vriend een
luiden uitroep doen hooren, die mevrouw schichtig deed opzien.
„De expeditie naar Rome! Altijd de expeditie naar Rome!
Maar je weet toch, Van Reelant ! dat het de eenvoudige,
traditioneele Fransche politiek is, oln Rome do hand boven
't hoofd to houden. De Spanjaarden zonden ook eene expeditie
in 49. De politiek van den president zal nu wel heel anders
worden. De Bonapartes zijn democratisch en anti-clericaal,
vergeet dat niet !"
„Men gelooft zoo graag, wat men hoopt, notaris. Binnen
eon jaar hebben we eon conservatief keizerrijk met bisschoppen
in den senaat !"
„Ik verwed eon half anker champagne, dat daar nooit jets
van komen zal!"
Van Reelant boog zeer beleefd, en brandde van verlangen
tot eon ander voor hem gewichtiger onderwerp over to gaan.
Zoodra evenwel de kleine oogen der gastvrouw hem uit de
verte aangluurden, ontzonk hem de mood. De notaris Wendt
plotseling het hoofd naar de zijde van zijne echtgenoote,
en roept:
,,Wat hebben we van avond, vrouw?"
,,Wat punch voor de dames, en wijn of grog voor do
heeren !"
,,Geef ons liever eon glas champagne! Ik ga eon weddenschap aan met Van Reelant !"
Mevrouw Muller Belmonte glimlachte heel lief, en liep
zwijgend naar de dour.
De griffier vat mood. Hij zal eon beroep doen op zijn vriend,
die hem zoo gaarne als schoonzoon zou aannemen. Hij zal
hem zeggen , .. .
Lachend treden Suze en Betsy binnen door do dour, die
hare moeder had geopend. Aanstonds nemen ze beiden plaats
aan do speeltafel. Vroolijk roept Betsy:
,,Kom, papa! Laat de politiek met rust, en ons nu eon
prettig partijtje spelen. 't Is or net weer voor !"
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„Mij wel, kind! Maar we hebben vandaag wat bijzonders !"
De heer Muller Belmonte scheen volledig in de blijdschap
over den coup d'etat op to gaan — hij vermoedde er niets
van, dat Suze hem een veelbeteekenenden blik toewierp. Tot
twee-, driemaal toe herhaalde zij hare poging, maar wijl ze
tegelijkertijd vreesde, dat Van Reelant er iets van zou kunnen
bespeuren, gelukte het haar niet. De griffier had als beleefde
gast de kaarten opgenomen, en begon to geven. Zijn gemoedstoestand was ver van benijdenswaard. In ieder geval had hij
het besluit genomen. 't zij Suze, 't zij den notaris, eon oogenblik zonder getuigen to spreken .

Aanvankelijk was daar weinig kans op.
Mevrouw Muller kwam terug. Kees bracht eon blad met
hooge champagnefluiten, en schonk onder directie zijner
meesteres in. Hot gezelschap word bodiend. De jongedames
namen ook ieder eon glaasje.
De notaris zegt:
„Op het liberale keizerrijk onder Louis Napoleon, en weg
met de clerical en !"
„Ik wed twee ankers tegen uw half anker, dat daar nooit
jets van konlen zal, notaris !"
„Uitstekend ! Aangenomen !"
De beide heeren stooten aan.
Betsy knijpt hare blauwe kijkers saam, en voegt Suze toe:
,,Laat ons ook maar eons klinken, Suns! Jo weet wel !"
Van Reelant verbleekt, en haalt diep adorn.
Suze ziet horn vriendelijk glimlachend aan, en haast zich
to vragen :
,,Korn, nu spelen ! Wie zit voor ?"
„U zelve, juffrouw Suze !"
,,Goed, ik vraag !"
De andere leden van het gezelschap passen.
Suze legt drie azen op tafel en voegt er bij:
,,Voor de spadille !"
De griffier had de spadille, en maakt besten troef. Harten
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zijn besten. Niemand denkt er om daar eene zouteloosheid
over to zeggen. Aan de hoeken van Betsy's vinnig mondje
zou men evenwel eene trilling bespeurd hebben, die misschien
met dit kleine toeval in verband stond.
Het spel werd nu deftig afgespeeld. Suze en haar partner
verloren. De notaris zat togen. Zoodra men zweeg, hoorde
men de sneeuwjacht tegen do ruiten en de razende windvlagen,
die het huis met den ondergang schenen to bedreigen. Mevrouw
Muller huiverde.
,,Wat eon storm !" — klonk het in den hook der kamer,
waar zij zat to breien.
„Ik zou wel eons willen weten, hoe het nu to Parijs gaat !" riep de notaris, die opstond, om do chaYnpagneflesch to grijpen.
Van Reelant dronk in zijne spanning sneller dan hij zich
anders ooit zou veroorloofd hebben. Hij antwoordde met gekunstelde belangstelling:
,,De coup d'etat is gelukt! Goon quaestie van! Eon enkele
barricade hier of daar geeft niets !"
„Papa zit voor!"
Juffer Betsy meende er de aandacht op to moeten vestigen.
Hot spel word voortgezet. Papa speelde misere, en won. Eene
poos werd nu aandachtig gespeeld. Mevrouw Muller haalde
hare dochters over eons even van hare punch to proeven, en
presenteerde eon gebakje. De beide heeren hadden al spelend
de fflesch goledigd.
Van Reelant, die goon vreemdeling in dozen kring was,
vond langzamerhand zijn voile tegenwoordigheid van geest
terug, en wisselde voortdurend blikken met Suze. Do oudste
dochter des huizes beheerschte met meesterlijken tact do uitdrukking van haar knap gezicht, en deed geene poging moor,
om de aandacht van haar vader to winnen. Of hij to veel
bezig was met de buitengewone tijdingen uit Parijs, dan wel
of hij opzettelijk niet Wilde bespeuren, dat zij hem eene groote
tijding had mee to deelen, was haar zelve niet holder.
Daaron scheen het uiterlijk, alsof niemand der aanwezigen
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zich met jets buitengewoons bezighield, alsof het bezit van
vier matadors al hun geluk uitmaakte. Maar de storm kon
niet luider huilen langs de vier hoeken van het huis, dan de
passion spookten in de harten dozer vier quadrillespelers.
Moeilijk zou het daarbij to bepalen zijn geweest aan Wien of
wie hunner de prijs voor het schoonste masker zou moeten
worden toegekend.
De heeren hadden de tweede flesch al grootendeels geledigd,
en do notaris kondigde zijn tweeden solo aan, Coen Kees
bedaard binnentrad, en wide:
„Neemt niet kwalijk, heeren en dames! maar er is brand
aan 't Bind van de Hoogstraat! Jo kunt het op zolder zien !"
Allen keken vol verbazing op.
Mevrouw Muller sprak het eerst:
,,Dat is gelukkig heel ver! Anders met dien vreeselijken
storm .... Ik ga eons kijken !"
,,Ze zeggen, dat het de pelmolen van Kaspers is !" — ging Kees
voort. — „Aan het eind van de Hoogstraat, buiten do stad !"
Mevrouw Muller was weggeslopen. Betsy volgdo.
„Ben je schutter, Van Reelant?" — vroeg de notaris.
„Rustend schutter, anders niets !" — antwoordde Van Reelant
verstrooid.
Zonder eon woord to zeggen, sloop ook Suze heen.
De beide heeren bleven alleen. Gapend zei do notaris:
,,Daar begint de klok to luiden ! De wind is naar ons too!
Hot zal hoop ik, zonder ongelukken wel afloopen! Ieder
winter is er hier zoo eons eon brandje ! Maar met dat weer
heel naar het eind van de Hoogstraat to loopen, dank je !"
Van Reelant had snel overwogen, hoe hij van dit toeval
hot best partij zou kunnen trekken. Werktuigelijk nam hij
eerst zijne toevlucht tot zijn glas.
„Meneer Muller !" — begon hij snel — „Van morgen had
ik de eer u de hand van uw oudste dochter to vragen. Daar
we voor eon oogenblik alleen zijn, neeln ik de vrijheid even
op de zaak terug to komen .... als u het permitteert,?"

DE FAMILIE MULLER BELMONTE.

129

„Wel zeker !"
„U begrijpt, dat ik in mijne positie ongeduldig moot wezen.
Alles hangt van Suze af! Daarom liep ik van middag naar
Lindenstein ...."
„Ik moot bekennen, dat je er goon gras over laat groeien !"
,,Mijn vriend De Huibert rekent or op, dat ik bij dragelijk
weer kom theedrinken. Ik behoef u wel niet to zeggen, dat
het mij duizendmaal aangenamer zou geweest zijn, juffrouw
Suze thuis to vinden .... Maar de usances van het gezellig
leven zijn in doze streken zoo heel anders dan in Den Haag...."
,,En daarom niet slechter ! Ga voort !"
„Ik heb met uwe dochter gesproken !"
,,En... .»
„Zij zou mijn voorstel wel hebben aangenomen, als.. .
„Als ?"
„Als De Huibert haar vandaag niet ten huwelijk had gevraagd !"
,,Wat zeg je?"
,,En nu moot do zaak opnieuw aan uw oordeel onderworpen
worden !"
Luid gerucht van stemmen klinkt op do straat. Do groote
torenklok werpt hare sombere bastonen to midden der fluitende
windstooten en van het rumoer.
De notaris rijst snel van zijn stool.
„Pardon, amice ! Ik ga even kijken 1 Dadelijk kom ik terug.
Doe me het pleizier eon oogenblik hier to wachten. De dames
zullen terstond verschijnen .... Straks, straks !"
Overbluft door de zonderlinge haast van zijn gastheer bleef
Van Reelant geheel alleen, het hoofd in de beide handen, de
ellebogen op het speeltafeleje.
Wat zou er van dit alles worden? Suze woes hem niet
af.... en toch, daar fluisterde eene stem, eene geheimzinnige
stem, dat alles voorbij was. Hij zou afgewezen worden! Waarom,
waarom? Was zijn naam niet evenveel waard als die van Do
Huibert? Eon weduwnaar met twee kinderen ! Hij had vroeger
x.
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eon duister vermoeden opgevat, maar achtte Suze to smaakvol,
to verstandig. Misschien was zij al to verstandig. Misschien
was het beter zoo.... maar hij had haar nu lief zonder eenige
huichelarij, hij wilde haar tot zijne echtgenoote verhefen, door
hare wederliefde zijn eentonig leven dragelijk maken en
daarbij .... haar fortuin ... .
Van Reelant sprong van zijn stool. Het blood was hem naar
de wangen gestegen.
Plotseling was eon licht voor hem opgegaan .... Onno de
I[uibert, de schatrijke landeigenaar, zou hem eene verpletterende
nederlaag doen ondergaan. Men weifelde niet moor tusschen
hem zelven en den man, omtrent de waarde van Wiens goederen
men moist, dat zij niet bij duizenden, maar bij honderdduizenden
konden berekend worden ... .
't Word hem to eng in het salon. Het licht der lampen en
waskaarsen scheen to spotten over zij no gejaagdheid, de vlammen in den haard hem met eon hoonend geknotter uit to jouwen,
het brandgerucht daar buiten hem to sarren met geheimzinnige
bedreigingen. Zijn hoofd duizelde. Hij zonk in eon leunstoel,
en sloot de oogen ... .
Hoe ling hij daar dus bleef zitten, verdoofd door zelfpijniging
en champagne, . zou hij niet hebben kunnon bepalen. Het
ruischen van eon vrouwenkleed deed hem plotseling met
schrik oprijzen. Suze stond voor horn. Haar gelaat was doodsbleek. Het vuur in den haard zonk in elkaar, de klok luidde
niet moor -- alleen de sneeuwjacht kletterde nog tegen de
ruiten.
„Pardon, Van Reelant! Wij moesten a zoolang alleen laten.
Mama is zoo geschrikt van den brand.... papa word uitgeroepen ! Het gevaar is voorbij. De heele pelmolen vernield....."
De jonkman treedt op haar toe, vat hare rechterhand, en
zegt met trillende stem:
„Spreek mij niet van dat alles! Op dit oogenblik moot ik
jo antwoord hebben. Martel mij niet langer! Suze, je hebt me
lief niet waar?"
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De oudste dochter van den notaris zweeg. Hare bloeko
trekken drukten ontsteltonis uit. Van Reelant hield eerbiedig
aarzelend hare rechterhand vast.
,,Suze, waarom antwoord je niet?"
In de donkerbruine oogen van de jonge dame scheen jets
vochtigs to glinsteren.
Hoorbaar stijgt eon zucht nit haar geprangden boezem.
,,Maar spreek dan toch, liefste! Jo hebt immers zelve gezegd,
dat ik je niet onverschillig .... dat 1k.. . ."
Suze slaat de schoone oogen op.
Eene blijde boodschap scheen er plotseling uit to schitteren.
Jubelend, zegevierend, in top van zaligheid, sluit hij haar
zachtkens in zijne armen, en drukt zijne lippen op de fluweelzachte, donkere lokken. De jonkvrouw denkt er niet aan zich
uit zijne armen los to wikkelen. Hevig snikkend vloeit eon
tranenstroom over hare wangen. Zij siddert.
Van Reelant heft het hoofd op, en vraagt fluisterend:
,,Jo wilt dus mijne vrouw zijn .... voor heel ons leven?"
Bijna onhoorbaar spreekt ze nokkend:
,,Zo vragen er niet naar, wat ik wil...."
,,Wat bedoel je?"
,,Papa heeft beslist! 1k mag De Huibert niet afwijzen !"
Verbijsterd deinst Van Reelant achteruit.
Hij klemt zich met beide handen vast aan den schoorsteenmantel, en schreeuwt luide:
,,Groote God! Wat beteekent dat?"
Suze vindt oogenblikkelijk hare tegenwoordigheid van geest
terug. Zij wischt hare tranen af. Zij nadert den jongen man,
die met fonkelende oogen bijna dreigend haar opneemt. Hoesch
klinkt het uit zijn mond:
,,In welk eon wereld leef ik hier ? Is dan alles bedrog en
logen? Is het je doel mU voor den gek to houden! lob je
me niet gozegd: dat ik hopen mocht? Heeft je vader niet
alles aan je eigen beslissing overgelaten? En nu, eerst mij
vleien met valsehe hoop, dan mu afstooten.... dan zeggen:
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„Papa heeft beslist !" Mijn God! waarmee heb ik zooveel
boosaardigheid verdiend....."
Van Reelant kon niet verder. Het was, of hem de keel werd
toegeknepen. Verijdelde berekening, gekwetste eigenliefde, bittere
spijt over zijne kinderachtige onhandigheid, en daarbij meer dan
dit alles de zekerheid, dat Suze uit zijne armen wegdroop, om
ondanks al wat zij gezegd had, de gade van den schatrijken
De Huibert te worden, deed hem stampvoeten van woede.
Zonderling.... Suze vestigde zwijgend hare aandacht op het
wegkwijnend haardvuur, en wierp een paar blokken bout in
de gloeiende asch, waardoor weldra de vlam van nieuws begon
te flikkeren.
,,Wil je naar mij luisteren, Arnold?"
Zacht fluisterend, op bijna weemoedigen Loon, de oogen
neergeslagen, noemde Suze voor het eerst zijn doopnaam.
Vail Reelants toorn smolt weg bij dit onverwachte blijk van
genegenheid. Hot werd hem vreemd to moede. Suze scheen
raadselachtiger dan ooit. Zwijgend woes ze hem naar een
lagen, bruin Ieeren leunstoel bij den haard. Hij zonk or ijlings
in veer, zij zelve knielde naast hem in zittende houding. Hij
maakte zich van hare hand meester, en sloeg zijn arm om
haar hals. Zij zag somber naar den haard, die langzaam
opvlamde, en allengs feller begon to branden.
Toen begon ze met eene doffe stem, die van ingehouden
ergernis trilde:
,,Ze hebben me naar je toegestuurd, om de zaak tot eon
good eind to brengen. Ik moot je bedanken, Arnold ! .... voor
good bedanken ! En morgen zal De Huibert hooren, dat ik mij
bijzonder vereerd vind zijne tweede vrouw to worden....."
,,Maar daar zal niets van komen !"
,,Laat mij uitspreken, anders verlies ik den mood! Wat ik
je ga zeggen is afschuwelijk. Daarom zul-je alles weten.
Arnold.... van het eerste oogenblik had ik je lief....."
Suze sprak zoo geheimzinnig zacht, dat Van Reelant de
woorden bijna moest radon.

DE FAMILIE HULLER BELMONTE.

133

Oogenblikkelijk ging ze voort:
„Ik zeg je dit, om je een idee van mijn bitter lot to geven.
Ik ben veroordeeld mijn heel leven lang ellendig to zijn. Ja,
zeker ellendig! Papa is een man van zaken — alleen van
zaken. Mijn huwelijk is een zaak voor hem. Van den beginne
of heeft hij mij gezegd: ,, Wees voorzichtig met den griffier,
kind! Van Reelant is een zees fatsoenlijk man, maar geen
fortuin....."
,,Dat is gelogen! Groote God! Ik...."
Julia zag dat Romeo's oogen onheilspellend begonnen te
fonkelen. Zij sloeg de bruine kijkers op, en sprak biddend:
,,Arnold! Dat heb ik niet verdiend! Geen groote woorden
tegen mij.... anders zwij g ik !"
Romeo zonk vernietigd weg in zijn zetel, en bleef luisteren.
Julia vervolgde:
„Papa weet alles nauwkeurig! Hij zou je het cijfer van je
jaarlijksch inkomen tot op een halve cent kunnen zeggen!
Geen twijfel mogelijk! Papa is duizendmaal slimmer dan do
handigste advocaat. Dagelijks werd ik vermaand — en als ik
eens een enkel woord sprak, als ik maar liet denken, dat je
gezelschap mU aangenaam was, dan hoorde ik altijd de waarschuwing : „Suze van dat plannetje met den griffier kan nooit
iets komen, zoolang ik her in huis wat to zeggen heb!
Gedraag je verstandig !" En wat nu het ergst is, Arnold!
papa is een tyran! Wij leven onder een schrikbewind! 0!
je weet niet, hoe hij ons verpletterd onder zijne razende
woorden, als hij driftig. wordt! Mama durft geen mond open
te doen, en wij kunnen niet anders dan.... zwijgen en gehoorzamen !"
Van Reelant hief trotsch het hoofd op.
„Je behoeft geen dag langer onder die tyrannie to leven,
Suze! Wordt mijne vrouw .... ik tart je familie !"
Suze schudde diep neerslachtig het hoofd. Langzaam begonnen de tranen weer over hare wangen to rollen.
Haperend antwoordde zij:
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„Ik kan niet ! Ik kan niet! Papa dwingt me De Huibert to
nemen ! Als ik zijn wil niet doe, is hij in staat mij het huis
uit to j agen.....''
„Welnu, goed ! Ben ik er dan niet, liefste ?"
„Zooeven heeft hij een verschrikkelijken eed gezworen, dat
ik van hem, zoo lang hij leeft, geen enkelen cent verwachten
moet, als ik weiger mevrouw De Huibert to worden. Arme
Arnold! wat zou je aan eene vrouw hebben, die je niets kon
aanbrengen dan armoede en.... familieschandaal ?"
Met ridderlijken mood partij to kiezen, vol zelfverloochening
elke gedachte omtrent geldelijk belang van zich of to stooten,
de gade zijner droomen aan zijn hart to drukken, haar onversaagd tegen ouderiijke geweldenarij to beschermen, dat ware
nu de keus van eon edelmoedig, rechtschapen hart geweest.
Als eon visioen vertoonde zich dit denkbeeld voor Van Reelant's
fantasie. Hot duurde maar eene seconde. Hij aarzelde. Hij had
aan geld gedacht. Nu was het to laat.
Suze ging voort:
„Ik mag je vrouw niet worden! Ik zou je eon armoedig
leven bezorgen ! Een ding kan ik doen — ik kan De Huibert
bedanken, en ik zal het, als jij hot wilt! Maar dan vrees ik
voor hot ergste met papa.... en jou zal ik zeker nooit weerom
mogen zien !"
Van Reelant drukte hare beide handen met warmte,
„Neem nog goon besluit, mijn engel ! Vraag uitstel! Laat
mij denken. Misschion is er nog eene schikking mogelijk !"
Hot jonge meisje verborg het hoofd in de beide harden. Zij
snikte:
„Neon, noon! Daar zal papa wel voor zorgen. Ik moot
mevrouw Do Huibert worden in het belang der familie Muller
Belmonte !"
Beiden zwegen.
Van Reelant streed met de heftigste driften. Toorn, woede,
trots, hartstocht, zelfzucht, schenen eon helschen storm in zijn
gemoed to ontketenen. Plotseling vloog hij op uit zijn leunstoel.
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Suze werpt zich in zijne armen, en lispt:
„Nog niet heengaan, Arnold. Ik heb je meer to zeggen' Ik
moet vrede met je sluiten, hebben ze bevolen i Ik zal vrede
sluiten. Een ding moet je me eerst beloven, op je eerewoord ?
Geen enkel geheim heb ik je verborgen uit .... liefde. Toon,
dat je mijn vertrouwen waard bent. Ik .... eisch, dat je nooit
aan mijn familie, nooit aan mijn vader zult doen merken,
wat je weet! Beloof me dat plechtig op je eerewoord als
edelman !"
Zelfzucht blies hem in 't oor, dat die eisch door berekening word ingegeven, maar bruine oogen vol blinkende tranen
pleitten met zooveel welsprekendheid, dat hij het zich ontgeven moest.
En hij beloofde op zijn eerewoord als edelman.
Hij beloofde, dat geen sterveling het aan hem geopenbaarde
familiegeheim vernemen zou.
Hij beloofde, dat niemand in Osterwolde weten zou, hoe
diep hij zelf vernederd word, wat hij geleden had in zijn trots
en in zijne liefde.
Hij beloofde, dat hij den notaris geheel op denzelfden voet
zou bejegenen, als vroeger... .
Hij beloofde, omdat hij, ondanks alles, den strijd opgaf
tegen den hartstocht, die zijn hart onstuimig deed kloppen,
terwijl de troostelooze jonkvrouw haar lokkenhoofd aan zijn
boezem vlijde.
Daarop dankte Suze hem met tranen en glimlachjes. Zeer
zacht, bijna onverstaanbaar ving zij nu aan to fluisteren. Hare
lippen raakten haast zijn oor. 't Was doodstil in het salon.
De vlammen zongen eon eentonig lied. De lampon en de waskaarsen brandden voort zonder eenig gerucht. De schilderijen,
de leun stoelen zouden het niet navertellen, als daar eenig
staatsgeheim word verklapt.
Suze fluisterde met doodsbleeke wangen.
Van Reelant's trekken teekenden buitengewone inspanning
en belangstelling. Hij lu^sterde roerloos.
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De oudste dochter van den notaris Muller Belmonte scheen
geene moeite to sparen, om haar hoorder to overtuigen. Een
geheim, duisterder dan het vorige, werd daar in heesche
klanken meegedeeld. Soms schitterde er eene vonk van plotselinge woede in beider oog, dan weder schenen ze aan jets
lieflijkers to denken.
Ads Romeo en Julia ooit besloten hadden de familieveeten
der Montecchi's en der Calpuletti's in bloed to verstikken,
zouden ze niet ernstiger en somberder elkander de handen
tot verbrijzelens toe hebben kunnnen drukken.
Pit alles had veel tijd gevorderd.
Hot oogenblik van scheiden was gekomen. Of- en defensief
zouden ze elkaar bijstaan. Geene aarzeling, geene bekrompen
vrees zouden nu tusschen beiden treden.
Van Reelant sloeg eon blik in 't rond. Hij stond op het
punt het salon to verlaten, waarin hij gedurende de laatste
maanden zoo tallooze uren had doorgebracht. Hij ging heen als
overwonnen, om er misschien nimmer meer terug to keeren.
En Loch krulde om zijne lippen een glimlach, die beter aan
een overwinnaar zou gepast hebben.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Groote verwachtingen en kleine teleurstellingen.
De rector zat gebogen over zijne papieren.
Hij zocht naar eenige vroeger gemaakt e aanteekeningen. De
duisternis viol. De vlam der openstaande kachel wierp eon
rossen gloed op het Witte plafond. De ruiten waren vluchtig
beschilderd door de wintervorst. Na den hevigen sneeuwstorm
van den vierden December was holder vriezend weer gevolgd,
en thans, den zesden, des namiddags to halfvijf scheen het
of de koude daarbuiten steeds toenam.
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Dr. Van Gestel stond op. Hij keek naar de lamp. Het scheen
dat men die vergeten had to brengen. Eon verdrietige uitroep
ontsnapte hem. Maar hij bedacht zich. Zijne vrouw en Dora
hadden de handen vol met Jacques. Sedert acht dagen had
de acme jongen vreeselijk geworsteld tegen folio hoofdpijnen
en slapeloosheid. Zij hielden hem gezelschap, terwijl zij afwisselend dan Bens voor do jongeren in de benedenverdieping
zorgden, dan eons eon uurtje kwamen spreken met den patient,
die dof en gemelijk in Dora's kamertje to bed moest blijven.
Onder doze omstandigheden miste de rector zijn gewoon
rustig theeuurtje, en bracht Dora hem eon kopje op zijne
kamer, tenzij Jacques er om dwong, dat zijne ouders in het
kleine ziekenvertrek zouden theedrinken. De rector Wilde juist
hooren, wat men then middag doers zoude, Coen zijne dour goopend word, en Dora met do brandende lamp verscheen.
„Hoeft u al gewacht, papa? Ik kon niet eer! De Bove, kleine
Jan hoest zoo erg, dat ik me er ongerust over maak. En
Jacques is wezenlijk heel naar! Hij heeft nergens moor lust
in! Hij ligt met gesloten oogen to woolen, en kreunt en kermt
onverstaanbare woorden, of toont zich vreeselijk driftig over
alles wat er gebeurt !"
Hot hoofd schuddend, met diepe rimpels boven de wenkbrauwen, plaatste de rector zijne lamp op do tafel. Dora sloot
de houten luiken. Daar er beneden aan de voordeur gebeld
weed, wipte ze snel weg, Naar vader toeroepend, dat ze dadelijk met thee zou terugkomen. De rector pookte ijverig in de
kachel, en plaatste zich zuchtend weer bij zijne tafel. Ziekte
of geldnood met min of moor dreigende gevolgen, dat was zijn
dagelijksch brood. Telkens haperde er wat. Aan het lijden van
Jacques was hij gewoon, mocht ook zijne gade onder de zware
taak der verzorging bij dag en nacht schier bezwijken. Zoodra
de herfst echter in 't land was, liet het gure, noordelijke klimaat
zich krachtiger golden, en losten rampen of kwalen elkander
in zijn gezin zonder verpoozing af... .
Stappen op de trap en in het portaal deden hem het hoofd
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omhoogheffen, terwijl hij werktuigelijk het grijze hair aan zijne
slapen met een haastig gebaar glad streek. Hij hoort Dora's
stem. De deur wordt ontsloten, en binnentreedt de hooge gegestalte van domin® Van den Vijver.
,,Ik kom maar zonder complimenten boven !" — klinkt het
gul, terwijl de predikant de hand van zijn vriend drukt. ,,'t Gaat met Jacques weer minder good, hoor ik !"
Dora had snel de groene papieren kap van do lamp verwijderd en eon zetel voor den bezoeker bij de kachel geplaatst
Daarop ging ze zachtjes heen.
De predikant van Hekwerd hing zijn met Swart bont getooiden pels over eon stool met boeken. Toon hij zich aan de
zijde van den rector neerzette, viol het lamplicht op zijne
bleeke trekken. De uitdrukking zijner zwarte oogen was hoogst
ernstig, tot somber wordens toe...
„Alweer nieuwe tegenspoed ! Zoo is het leven, amice ! Als
ik met Goethe spreken mocht, zou ik zeggen, dat de hand der
,,himmlischen Machte" zwaar drukt op uw huis !"
Er kionk iets buitengewoon weemoedigs uit de stem van
den predikant. De rector lag achterover gezonken in zijn stool,
en antwoordde kiagend en zuchtend:
„Ieder najaar, iederen winter stormt eon reeks van allerlei
ellenden mijn huis binnen. De menschen zeggen wel eons van
gelukkige familien, dat do speelman or op het dak zit .... bij
mij is hij tot nog too altijd de dour voorbijgegaan !"
„Laat mij eons probeeren u wat c o u r a g e to geven ! Ik
bleef opzettelijk later in Osterwolde. om u nog even to kunnen spreken !"
De hoer Van Gestel hief zich omhoog en dankte met eon
flauwen glimlach. Dora trad binnen, en bracht den heeren
eon kop thee.
,,Nog eon koud reisje, domino !" — zei ze in 't voorbijgaan. —
,, Hoe gaat het met mevrouw ?"
,,Redelijk! Maar nog in 't geheel niet beter !"
De rector herinnerde zich met schrik, dat hij verzuimd had

DE FAMILIE MULLER BELMONTE.

139

naar mevrouw Van den Vijver's toestand to vragen. Terwijl
Dora met een wensch tot beterschap ijlings naar hare zieken
en hare moeder terugkeerde, prevelde hij:
„Wat ben ik lomp ! Ik vroeg u niet.. . ."
„Wij hebben beiden onze tegenspoeden, Van Gestel ! Sinds
October lijdt mijne vrouw aan koorts, zooals je weet. Voor
veertien dagen meende ik, dat de beterschap aanhield. Vergeefsche hoop! Den volgenden dag verhief de koorts zich
weer! Het is juist geen harde koorts, maar er komt geen
Bind aan. Mijn lieve Machteld is zeer ter neer geslagen, hoewel
in de drie. laatste dagen jets beter! Vandaag heb ik een
consult bij mij gehad ...."
De predikant van Hekwerd zag naar de vlammen in de
open kachel, en scheen, plotseling zwijgend, den loop zijner
gedachten mismoedig of to broken.
„En wat zeiden de heeren?"
,,Waarom zou ik het u verbergen? Ik weet, dat ik tot eon
vriend spreek. Daar do koortsen zoo lang aanhielden, mocht
ik doze ziokte niet alleen aan onzen goeden dokter Robberts
uit Osterwolde overlaten. Ik schreef aan mijn vriend Groveling
in Den Haag, dokter der familie Halewijn. De brave man is
oogenblikkelijk gekomen, hoewel het eon zeer moeielijke reis
is, nu het water dicht vriest ...."
,,En de toestand van mevrouw ?"
„Gelukkig buiten alle gevaar ! Maar wat ik vreesde, wat
ik mij zelf bijna niet durfde bekennen .... is helaas alto
waar .... de noordsche lucht deugt niet voor mijn lieve
Machteld ...."
De fraaie stem des heeren Van den Vijver haperde; hij
onderdrukte eon bangen zucht. Doch plotseling het golvende
zwarte haar van zijn voorhoofd strijkend, hernam hij:
,,Maar ik ben hier niet gekomen, om u nog moor to bedroeven. Integendeel ! Daarenboven, Groveling hoopt, dat we
de koorts binnenkort zullen overwinnen. En zoo het mocht
tegenloopen .... ik ben bereid ! Moot ik Hekwerd opgeven, er
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zijn nog zoovele plaatsen in Holland en het zuiden van ons
vaderland ...."
De rector spitste onrustig de ooren. Zou zijn vriend Van
den Vijver heengaan? Een schrikbeeld kwam hem plotseling
benauwen. Hoe zou hij het geleende geld teruggeven? Sprakeloos
staarde hij voor zich uit. Eindelijk mompelde hij:
„De gezondheid van mevrouw is natuurlijk ...."
„Juist ! Maar ik wilde u eigenlijk wat anders zeggen. Van
middag bracht ik dok.ter Greveling in mijn coupe naar Osterwolde, om hier een geschikt rijtuig voor hem te huren. Gelukkig is de weg hard en ligt de sneeuw niet al to hoog ik kon hem met gerustheid laten gaan. Daar ik u even
spreken wilde, en dus wachtte tot na vieren, las ik in „de Zon"
het Handelsblad en de Haarlemmer. Er is groot nieuws voor
u. Het rectoraat aan het gymnasium te Leiden is vacant...."
Dr. Van Gestel zag zijn vriend verbijsterd aan.
,,Het rectoraat is vacant, mijn waarde Van Gestel! en nu
zou ik in uwe plaats een kloek besluit nemen, en persoonlijk
gaan solliciteeren."
„Solliciteeren !" — zuchtte de rector. — „Ik heb al zoo vaak
gesolliciteerd, maar altijd tevergeefs! Andere menschen hadden
vermogende vrienden of machtige connection, en ik mocht
achter het net visschen !"
„Ditmaal zal het gelukken! Ik durf het u gerust voorspellen. Als je gaan wil, zal ik je helpen. Zes jaar studeerde
ik te Leiden, en won er vele vrienden, vooral onder do
professoren. Ik ben bekend met den burgemeester en met
enkelen der curatoren van het gymnasium. Ik zal hun warme
aanbevelingen schrijven en uwe verdiensten bekendmaken.
Laat gerust anderen mededingen, ik reken er vast op, dat men
mime aanbeveling niet in den wind zal slaan ..... ik heb
indertijd dezen en genen weten te verplichten. Maar het is
noodzake]ijk, dat je zelf gaat ...."
Langzaam richtte de rector zich op. Langzaam ontwaakte
de reeds zoo dikwijls ingesluimerde hoop....
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Rector to Leiden! In de eerste academiestad des lands, met
hare kostelijke hulpbronnen voor . studie, met hare geleerden
en geletterden, met hare onschatbare bibliotheken ! -- hoe snel
zou hij daar met den arbeid aan Theokritus vorderen! En wie
weet .... dan misschien zou hij een stag nader komen tot
zijn levensdoel ... .
De heer Van den Vijver Bing voort hem met vriendelijk
geduld al de voordeelen van eene verplaatsing naar Leiden te
schilderen. Osterwolde was de stad niet, waar men hem ooit
zou kunnen waardeeren als geleerde en onderwijzer. Hij moest
eindelijk Bens nit zijne schuilplaats te voorschijn komen. En
dat moest thans gelukken. De predikant van Hekwerd zou
zich richten tot zijn schoonvader, Graaf Halewijn van Isendoorn, lid der eerste kamer, wiens invloed te Leiden veel
vermocht. Natuurlijk zou hij onmiddellijk aan den arbeid gaan,
als de rector maar ijvrig medewerkte ...
Doch nu kwamen de zwarigheden.
De rector zou een dag of vier op reis moeten gaan!
Daarvoor moest hij vergunning vragen.
En — maar bier zweeg de rector, terwijl zijne vingeren
rusteloos door het grijze hair woelden ... .
De heer Van den Vijver stond op, en legde even de hand
aan den schouder van zijn verlegen vriend.
,,Geen zwarigheden, amice! Als je gaan wilt, word je
rector. Stel, dat mijne brieven binnen tweemaal vier en
twintig uren geschreven, en aan hun adres zullen bezorgd
worden, dan heb je nu nog drie dagen, om je voor to bereiden, en je maatregelen to nemen! Ik ben er vast van
overtuigd, dat ik je eenmaal als rector to Leiden de hand zal
drukken !"
De heer Van Gestel duizelde bijna van het blijde vooruitzicht.
Zijn gelaat drukte hoop en vertrouwen uit — hij antwoordt
evenwel:
„Ik moet gaan, natuurlijk .... maar...."
,,De arme patient! Ik begrijp het! Denk er evenwel aan,
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dat Jacques al jaren zoo sukkelt, dat hier een groot belang
op het spel staat !"
„Zeker, zeker .... maar... ."
Domine Van den Vijver maakte eene plotselinge beweging.
Hij begreep. Zij, die het vraagstuk omtrent duur of goedkoop
niet ieder oogenblik van den dag to beantwoorden hebben,
vermoeden zelden, hoe anderen er zich onophoudelijk mee
kwellen.
Het kostte hem maar den woord. De rector was gerustgesteld. De refs naar Leiden zou op geen stoffelijk bezwaar
stuiten.
„Nu heb ik u eene goede tijding gebracht, en mijn doel
bereikt. Er opent zich een beter vooruitzicht ! Doe er je profijt
mee, Van Gestel! Aan mij zal het niet liggen ! Kom, ik ga
even naar mevrouw en den patient zien, want mijn rijtuig
schijnt nog niet voor to zijn !"
De I[ekwerdsche predikant wikkelde zich weer in zijn
deftigen pels van zwart bont. De rector nam de lamp, en
wees hem den weg naar Dora's kamer. Toen zij binnentraden,
rees mevrouw Van Gestel snel uit een leunstoel. Zij hield
het onvermijdelijk lapwerk in de linkerhand, en glimlachte
bedeesd, omdat zij den heer Van den Vijver zoo plotseling
zag binnenkomen.
,,Jacques slaapt !" — fluisterde zij. — „Ik geloof, dat hij
eindelijk wat rust zal krijgen .... Van nacht heeft hij geen
oog toegedaan!"
Snel greep ze de lamp uit de handen van haar echtgenoot
en plaatste die achter een scherm, opdat het schijnsel den
sluimerenden lijder niet mocht hinderen. Doming Van den
Vijver zag in dat oogenblik haar gelaat ten voile verlicht. Hij
onderdrukte eene beweging van verbazing. Zoo doodsbleek,
zoo afgemat had hij de arme moeder nog nooit gezien. Maar
eer hij een woord kon uiten, had ze schielijk gevraagd:
,,Hoe gaat het met mevrouw ?"
Terwijl zij met aandacht luistert naar de berichten van den
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predikant, even zaclit sprekend als zij zelve, had deze laatste
plaats genomen op eene kleine, nette sofa. Dora's kamertje
was een soort van heiligdom voor de huisgenooten. Keurige
netheid en orde paarden er zich aan goeden smaak. De legerstede wend door een sneeuwwit gordijn aan het oog onttrokken.
Een miniatuurkolomkachel was in een hoek verborgen. Elk
meubelstuk, zorgvuldig onderhouden, getuigde van dagelijksche,
onvermoeide waakzaamheid.
De rector was op een stoel aan den wand neergezonken,
met eene enkele gedachte — Leiden. Hij had er aanstonds
van willen beginnen, maar hij wachtte. Vriend Van den Vijver
herhaalde zijne berichten omtrent de koortslijderes to Hekwerd.
En oogenblikkelijk daarna vroeg hij nogmaals naar Jacques.
Met moeite een zucht onderdrukkend, antwoordde mevrouw
Van Gestel, zoo behoedzaam mogelijk:
„Mijn beste jongen lijdt verschrikkelijk ! Altijd hoofdpijn,
bijna geen slaap! Hij heeft vandaag eon nieuwen drank. Dat
schijnt nu to helpen. 's Nachts ligt hij uren achter elkaar in
zijne slapeloosheid to spreken of to klagen .... en we kunnen
niets doen, om zijn lijden to verzachten !"
„Ik bewonder uw geduld, mevrouw !"
„Geduld, domine ! 0, dat is eene kleinigheid ! Maar dat al
onze zorg, onze moeite en voorzichtigheid gedurende zoovele
jaren goon uitkomst geven — dat maakt mij neerslachtig,
moedeloos, zoodat ik soms goon rand weet .... en mij schamen
moot over mijn eigen kleingeestigheid ...."
Mevrouw Van Gestel sloeg de oogen neder. Overspanning
en gebrek aan slaap hadden ze ontstoken. Domino Van den
Vijver reikte haar de hand.
,,Er zijn geheimen tusschen hemel en aarde" — klonk het
ernstig — „die de grootste wij sgeer niet kan oplossen ! Uw
arme jongen is veroordeeld to lijden sinds zijne jeugd, en het
schijnt billijk, dat hevige smart u de vraag naar het „waarom ?"
op do lippen legt. Maar onze hemelsche Vader heeft den
lij denden Jacques bij al zijn ell ende eene onschatbare weldaad
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bewezen. Hij schonk hem eene moeder, die niet wanhoopt
aan zijn herstel. En als aardsche liefde ooit eon schoone zegepraal zal vieren, dan hier, lieve mevrouw! zoodra uw patient
volledig genezen in uwe armen zal rusten !"
Mevrouw Van Gestel wischte snel de tranen van haar
wang en fluisterde:
„Goode tijding van Christiaan! Zijn schip is gepraaid, alles
wel aan boord !"
„Over hem geen zorg, mevrouw! Hij nadert nu do heerlijke
kust van Java. Schip en kapitein zijn voortreffelijk! Hij zal
ons dadelijk schrijven, en de ontvangst van zijn brief zal weer
eon feestdag voor u zijn !"
Luid schollen aan do huisdeur doet moeder ontstellen. Zij
kijkt angstig naar de witte gordijnen. Niets beweegt zich.
De hoer Van den Vijver stond zonder gerucht op, en wenkte
den rector.
„Daar is mijn rijtuig! Adieu, mevrouw! Beterschap met de
zieken ! Van Gestel heeft nog eene verrassing voor u! Adieu !"
Op de teenen slopen beide mannen heen.
Jacques bleef doorsluimeren. Do rector had het licht meegenomen. Hot kamertje word nu alleen spaarzaam beschenen
door het kleine lampje met donkergroene scherm, waarbij do
echtgenoot van den rector haar verstelwerk voltooide en hare
oogen bedierf. Zij bleef eene pons onbeweeglijk zitten. Zij
dacht na over de woorden van den predikant. In raadselen
wandelen, niet kunnen weten, niet mogen vragen, waarom?
Dit alles stemde haar zoo bitter bedroefd. Hot woord van
domino Van den Vijver had haar dikwijls troost gebracht,
maar nu kwam weer de knagende gedachte, die haar dagelijks
pijnigde : zou Jacques ooit herstellen ? Wat had de ongelukkige
knaap misdreven, dat hij van zijne jeugd of lijden moest?
Waarom? Waarom?
Mevrouw Van Gestel had zich reeds vaak voorgenomen niet
moor to vragen, maar to zwijgen. Jarenlang had zij met grenzeloos vertrouwen berust in haar lot en gehoopt. Zij had geloofd,
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kinderlijk geloofd in haar Schepper en gewacht naar do oplossing van het raadsel. Die oplossing bleef uit. De jaren gingen
voorbij, en haar leven word dagelijks moeilijker, dagelijks
somberder. De heer Van den Vtjver had gezegd, dat zij niet
wanhoopte aan het herstel van Jacques .... maar eigenlijk was
dit niet moor waar. Zij begon den moed op to geven.
De menschen, het leven, alles was haar mysterie. Een kind
had zij reeds afgestaan om bestwil. Christiaan zwalkte nu op
zee, en Jacques kwijnde langzaam weg. De zorgen namen
weer hand over hand toe, en iederen dag keerde do strijd
terug. Geld, geld.... klonk het in de stilte van den nacht,
als zij waakte bij haar lij der ; geld, geld.... klonk het heel
den woeligen dag, als zij zwoegde voor haar gezin, en ondanks
schrijnende marteling moest zij glimlachen om Jacques niet
to verontrusten.
Hot flauwe schijnsel van 't lampje viol op haar gelaat.
Hoeveel lijden, hoeveel worstelingen hadden die schitterende
oogen verdoofd, die wangen doen invallen, dien mond bitter
saamgeplooid ! Zij schaamde zich over hare kleinmoedigheid,
maar zij was uitgeput van den dagelijkschen strijd, zij kon
het hoofd niet meer omhoogheffen .... Zij had zoo lang gehoopt, zij was vermoeid van het hopen....
Op de teenen kwam Dora binnen.
Snel liep ze naar moeders stool, en fluisterde :
,,De lieve jongen hoest niet moor! Hij slaapt rustig! 0,
mama! ik ben zoo blij !"
Dora vertelde van haar aanvallig driejarig broertje Jan, die
zoo hevig geplaagd was door hoest, en nu in kalme sluimering rustte. Hij zag er zoo lief uit in zijn slaap! Mama moest
hem eons gaan zion!
Maar Dora viol zich zelve in de rode. Zij ontdekte de diepe
neerslachtigheid van hare mooder. Zij vroeg niet naar opheldering. Zij fluisterde vriendelijk voort, want zij begreep, dat
afleiding der gedachten het beste middel was, om, zonder er
iets van to zeggen, mood en hoop to verlevendigen. Zij kende
x.
10
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hare moeder to goed. De jaren, die zij met elkan der in angst
en zorg doorleefden, hadden hare harten steeds inniger saamgesnoerd. Dora kende den heiligen plicht, die haar bond aan
deze lijdende vrouw; voor haar was het verheven woord : „Eert.
uw vader en uwe moeder !" niet tevergeefs gesproken.
Ongemerkt had zij zich naar het venster begeven, en het
Witte gazen gordijn weggeslagen. De vorst had het glas met
enkele schilderachtige penseelstreken getooid, maar toch kon
Dora den helderen starrenhemel ontdekken en de schijf van
de wassende maan, van tijd tot tijd achter lichte wolken verborgen.
„Zie eons, mama !" — lispelde zij voorzichtig. — „Hoe mooi
is de sterrenhemel ! Kom eons bij me staan ! Kom !"
Mevrouw . Van Gestel gehoorzaamde werktuigelijk, en trad
naar het venster. Zij sloeg haar arm vertrouwelijk om do
leest van haar kind, en zag naar boven.
Het schouwspel van den eindeloozen hemel, vonkelend met
millioenen sterren, boeide beiden opnieuw.
Moeder en dochter staarden lang zwijgend naar omhoog.
„Mama !" — ruischte het bijna onhoorbaar van Dora's lippen. — „Wees niet bedroefd! Zie omhoog! Wij mogen niet
wanhopen. De wolken trekken voorbij! Een oogenblik maar
schuilen maan en sterren weg. Dan komt de levenwekkende
adorn van den wind, en daarboven waaien tallooze poorten
open, waaruit het hemelsche licht in onze harten straalt ! Hoe
mooi, hoe heerlijk mooi !"
Langzaam vloeiden de tranen der bedroefde moeder. De bange
smart smolt weg bij den zachten klank van Dora's stem, bij
het opzien naar het hooge gewelf vol tintelende lichten.
Zachtjes prangde zij haar kind aan 't hart, en stortte weldadige tranen over eigen moedeloosheid. Daarop fluisterde zij :
,,Je hebt gelijk, Dora! De wind is de geest Gods van den
eersten scheppingsdag.... hij jaagt de nevelen op de vlucht,
hij doet het licht stralen in onze kleingeloovige harten....
Lief, lief kind! 0, als ik iou niet had. , .."
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Dora liet snel het gordijn weer vallen. Er kionken voorzichtige schreden op het portaal. Met de lamp nog in de hand
bleef do rector aan den drempel staan. Eenigszins luider dan
wenschelijk was, sprak hij:
,,Mina! kom je even op mijne studeerkamer ! Ik heb goed
nieuws !"
Mevrouw Van Gestel haastte zich aan de uitnoodiging to
voldoen. Dora zou bij Jacques de wacht houden.
Toen de beide echtgenooten zich in de studeerkamer alleen
bevonden, ving de rector aan met eon opgeruimd gezicht langzaam de kamer heen en weer to loopen — eon teeken, dat
hij in zijn schik was. Mevrouw Van Gestel zette zich op den
eersten den besten stool. Hare oogen vielen bijna dicht, zij
had in tweemaal vier en twintig uren maar bij korte tusschenpoozen gerust. De rector begon :
„Van den Vijver kwam me twee nieuwtjes vertellen. Het
eerste was minder aangenaam. Zijne vrouw kan op den duur
niet tegen ons klimaat, de koortsen komen terug. Hij denkt
er aan voor Hekwerd to bedanken en naar Holland to gaan.
Eon heel verlies voor ons !"
Mevrouw Van Gestel antwoordde met eon bijna onhoorbaren zucht.
De rector vervolgde:
,,Zijn tweede nieuws was veel beter. Als hij naar Holland
gaat, zullen wij hem misschion den weg wijzen. Het rectoraat
to Leiden is vacant. Van den Vijver wil, dat ik solliciteer. Hij
heeft in Leiden allerlei connection, hij kent burgemeester,
curatoren on professoren. Hij zal onmiddellijk over mij schrijven
aan al die heeren. Hij zal zijn schoonvader, graaf Van Halewijn, lid der Eerste Kamer, in den arm nemen. Hij voorspelt
me, dat het me stellig gelukken zal; dat ik niet moor aan
dooven-mansdeur zal kloppen, maar ik moot mijn best doen,
zoo gauw mogelijk naar Leiden to gaan...."
,,Naar Leiden gaan ? .... Hoe kan dat ? ...."
„Wel, ik zal morgen even bij burgemeester Francius aan-

148

DE FAMILIE MULLER BELMONTE.

loopen, en hem verzoeken mij eon paar dagen verlof to geven!"
,,Maar hot geld, het geld...."
„Maak je niet ongerust ! Van den Vijver neemt de reiskosten
voor zijne rekening !"
„Welk eon uitkomst !"
De rector bleef langzaam op en neer loopen.
Hij wreef zich in de handen, en ging voort:
„Ik ben to Leiden goon vreemdeling. Mijne artikelen in het
„Centralblatt" en in do „Gottingische Monatsheften" zijn algemeen bekend. Ik correspondeerde er indertijd met professor
Van Praag over. Mijn work word zeer geprezen. Met de brievon van Van den Vijver zal ik eon good figuur maken. Ditmaal
zal ik eons niet achter het net visschen !"
Mevrouw Van Gestel begon langzaam het hoofd op to heffen.
Er kwam eon lichtstraal in hare donkere oogen. Zij poogdo
to gelooven, dat er zich eon nieuw vooruitzicht opende. Eon
rectoraat to Leiden zou veel ruimer inkomsten opleveren, dat
sprak van zelf. De zorgen zouden dan aan kant gezet worden,
en Jacques.... Jacques zou to Leiden betere hulp van doctoren en professoren kunnen erlangen.
De rector hernam :
,,Leiden! Rector to Leiden! Hot is haast alto mooi! Maar
Van den Vijver zegt het Loch op stelligen Loon; hij is vast
overtuigd mij daar eenmaal als rector to zullen ontmoeten.
Van den Vijver heeft to Leiden gestudeerd, en menigeen naar
hij zeide, verplicht, — natuurlijk door zijn groot fortuin....
En wat zal mijn Theokritus good vorderen ! In Leiden zijn de
heerlijkste bibliotheken en handschriften .... alles, alles, wat
ik noodig heb...."
Eon oogenblik hadden de oogen van des rectors vrouw geglinsterd. Langzaam zonk zij terug tot hare vorige dofheid.
,,Wees voorzichtig, manlief! Onze ho op word al zoo vaak
teleurgesteld !" — sprak ze opstaande. — „Stel je voor, dat het
mislukt. 't Zou anders zoo diep ongelukkig zijn !"
De bel aan de voordeur klonk beneden.
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De rector maakte een afwijzend gebaar.
,,Gekheid! Geen bezwaar! Ik heb een voorgevoel, dat ik
eindelijk zal verlost worden nit mijn ballingschap ! Van den
Vijver heeft nooit zoo stellig gesproken! En denk eens, eenmaal to Leiden .... als mijn Theokritus in 't licht komt ...
als er een knap philoloog noodig is...."
Stappen op de trap en in het portaal — ruwe stappen
kwamen nader.
Om den hoek van de deur vertoonde zich een hoofd, en
uit de woorden, die volgden, bleek het, dat de keukenmeid
zich aanmeldde.
De heer Koningswinter vroeg naar den rector.
„Mijn hemel! Koningswinter ?" — riep deze verbaasd. —
„Wat moet dat beteekenen ?"
Mevrouw Van Gestel schudde het hoofd mistroostig, en
mompelde:
,,De wijnrekening !"
Snel ijlde ze naar de deur. De meid had den wijnkooper in
het salon gelaten bij het licht van eene vetkaars. De vrouw
des huizes haastte zich naar beneden, om to zorgen voor eene
fatsoenlijke lamp, al mocht het overbodig schijnen bij een
kort bezoek vuur to laten aanleggen.
Het salon van mevrouw Van Gestel was een ruime kamer
met uitzicht naar cte straat. Al wat men van vroegere betrekkelijke weelde had overgehouden, werd daar verzameld. Tafel,
stoelen, open haard, overgordijnen, schilderijen, ornamenten
van porselein, alles herinnerde aan dagen van voorspoed, die
minstens vijftien jaren ouder waren dan het tegenwoordig
oogenblik. Op het mahoniehouten blad der blinkende, zorgvuldig onderhouden tafel stond een koperen keukenblaker
met walmende vetkaars. Een jongmensch van zekeren leeftijd
liep verlegen tusschen die tafel en de deur op en veer
De heer wljnkooper Koningswinter droeg eene deftige zwarte
winterjas en een hoogen cylinderhoed. Het licht van de kaars
spreidde eene onzekere schemering in 't rond, zoodat men
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van zijn gezicht niet veel kon waarnemen. Doch ook zoo nog
mocht de uitdrukking er van niet in 't oog vallend edel of
knap heeten. De hoer Koningswinter scheen een type van
oudburgerlijke middelmatigheid, inhoud en vorm. Hij bleef met
zenuwachtige schreden als een gevangene heen en weer drib.
belen tusschen tafel en deur, en keek van tijd tot tijd naar
de laatste.
Plotseling werd die deur ontsloten. Mevrouw Van Gestel
trad met eene groote, holder brandende lamp in het salon.
Koningswinter maakte drie of vier zeer beleefde buigingen.
Snel was de blaker verdwenen en do lamp op de tafel geplaatst. Mevrouw Van Gestel woes den bezoeker een stool, en
ging zelve zitten. Zij zweeg, en scheen daardoor aan to geven,
dat zij niet naar zijne boodschap behoefde to vragen. Maar
Koningswinter bloosde als eon kostschooljuffertje, dat op eon
nauw voetpaadje voor eon tiental lachende muzenzonen uit
den wog gaat.
,,De rector is thuis, niet waar, mevrouw?"
,,Om u to dienen !"
,,Zou ik den rector even mogen spreken ?"
„Ja, ziet u! als het om de wijnrekening to doen is, dan
kan ik misschien ...."
Hot gesprek aldus begonnen zijnde, viel Koningswinter met
edele verontwaardiging in:
„Wijnrekening ! Pardon, mevrouw ! Goon idee van! Ik zou
den rector graag over wat anders gesproken hebben !"
,,En kan ik u niet to woord staan ?"
,,Pardon! 't Is niet uit onbeleefdheid, zal ik maar zeggen...
als u dus...."
De wijnkooper sprak met zoo wonderlijke haast, of eon
staatsgeheim hem op de lippen brandde. Mevrouw Van Gestel
roes langzaam van haar stool, en belde aan eon schellekoord,
waarvoor zij jaren geleden de toen in de mode zijnde kartonnen kaartjes met blaemen en miniatuurlandschapjes had gevuld.
Dit scheen evenwel de rekening van den zenuwachtigen hoer
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Koningswinter niet to maken. Hij zou nu met meneer en
mevrouw Van Gestel beiden to spreken hebben. Weinige
oogenblikken later zat ook de rector aan de spiegelgladde tafel
en bescheen het volle licht der lamp zijne kalme trekken,
waarop de „great expectations" van het Leidsch rectoraat eon
goudglans van tevredenheid hadden achtergelaten.
Koningswinter knoopte zijne overjas los en liet bemerken,
dat hij eon akelig o uderwetschen rok droeg. bowel het onaangenaam koud was, gloeiden de wangen van den wijnkooper.
Na eenige verwarde plichtplegingen begon hij eindelijk :
„Meneer en mevrouw zullen het, hoop ik, niet kwalijk nemen,
dat ik zoo vrij ben, zal ik maar zeggen, eon oogenblik to komen
praten. We kennen mekaar al lang. U was zoo vriendelijk mij
soms op eon kop thee to vragen. Zoo kreeg ik ook de kland1zio van den wijn ...."
De rector hield zich ijverig bezig do grijze hairen aan zijne
slapen recht to strijken. Glimlachend viol hij in:
„Het spijt mij bijzonder, dat ik tot nog toe verhinderd
word, meneer Koningswinter! om uwe nota's to voldoen...."
De wijnkooper word van hoogblozend purperrood.
Hij strekte de beide handen, verborgen door dikke wollen
winterhandschoenen, uit, en stamelde vol schrik:
,,Dat was het niet, meneer en mevrouw! Omdat ik altijd
zoo vriendelijk door u ontvangen word, durfde ik soms eon
woordjo wisselen, zal ik maar zeggen, met juirouw Dora. En,
neemt me niet kwalijk, dat ik zoo vrij ben van to bekennen,
dat ik zielsveel houd van juffrouw Dora. Nog nooit heb ik u
daarvan durven spreken, maar als u het mij permitteert ...."
Mevrouw Van Gestel kook den wijnkooper, ondanks hare
zware vermoeienis, met nieuwsgierige oogen aan. De rector
hernam al zijne waardigheid, en zweeg.
Koningswinter kuchte twee of driemaal, en wist in zijne
verlegenheid niet, hoe hij den draad van zijne redevoering
terug zou vinden. Do hoer Van Gestel kwam hem uit medelijden to pulp:
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„Beste meneer Koningswinter ! mag ik u, voor u verder
gaat, even waarschuwen. Dat u met ingenomenheid van onze
Dora spreekt, is hoogst aangenaam. Maar ik zou u liever over
een ander onderwerp hooren, om redenen, overbodig hier to
vertellen !"
Mevrouw Van Gestel vond, dat Naar echtgenoot wel wat al
to veel haast maakte, maar had geene vrijheid, er jets aan
toe to voegen.
Koningswinter had zich al stil eon ziertje mood ingesproken, en hernam nu:
,,Mijne bedoeling is, meneer en mevrouw! om uwe goedkeuring to verzoeken, om.... zal ik maar zeggen.... u voor
to stollen, of u er ook wat tegen heeft, dat ik juffrouw Dora
ten huwelijk vraag...."
„Wij zijn zeer vereerd door uwe beleefdheid," — viol mevrouw
Van Gestel in — „maar het spijt mij u to moeten zeggen, dat
Dora nooit in uw verzoek zal kunnen komen !"
„Het was mijn plan ook niet mej uffrouw Dora nu to vragen,
mevrouw! Ik wou alleen maar weten, of ik op de oudelui
rekenen kan, zal ik maar zeggen. U weet, dat ik tot de fatsoenlijke jongelui van Osterwolde behoor, dat ik onbesproken
van gedrag ben, dat ik eon aardig kapitaal in den wijnhandel
hob; dat ik trouw in de kerk kom, zoodat ik laatst tot collectant ben gekozen ...."
De rector was gedurende dit pleidooi eon weinig met Koningswinters ideeen meegegaan. Men kon hem op hoop doen
leven, zonder Dora in hot minst to binden. Hot spooksel der
onbetaalde rekeningen scheen zich op den achtergrond zijner
fantasie to hebben vertoond. Hij viol zijn bezoeker daarom in
de redo met zekere haast:
„Wij zijn volkomen overtuigd van uwe respectabiliteit, mijn
waarde meneer Koningswinter ! Wij zouden niets tegen uwe
plannen hebben, als onze Dora maar eon beetje meewerkte ... .
Zie je, daar zit de knoop !"
,,Wat dat betreft, meneer en mevrouw! zie ik de zaak niet
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zoo donker in. Laatst dronk ik thee bij de familie De Brune,
en ontmoette ik juffrouw Dora. Twee uren lang heb ik met
haar gekibbeld, zal ik maar zeggen. Maar ze sprak zoo hartelijk en aardig tegen me, dat het der moeite waard was! En
ik heb haar thuis gebracht ook !"
„Mack u geen illusies, meneer Koningswinter! 1k vrees
maar al te zeer, dat Dora....."
Eensklaps zweeg mevrouw Van Gestel. De deur werd voorzichtig opengemaakt. Dora verscheen.
,,Mama! Jacques vraagt naar u! Hij is heel rustig, en veel
beter !"
Snel stond mevrouw Van Gestel op. Zij vloog heen. De
wijnkooper was van zijn stoel gerezen, om Dora eerbiedig to
begroeten.
Het drietal bleef vrij gedwongen elkaar aanzien. Dora wierp
een blik vol ongeduld naar den bezoeker. De rector scheen
nog het meest verlegen. Daarom sprak hij het eerst:
,,Meneer Koningswinter vertelde ons daar zooeven, dat hij
zoo'n bijzonder aangenaam middagje met je bij onzen vriend
De Brune had gepasseerd .... en dat hij .... je had thuis
gebracht!"
Dora nam den wijnkooper van het hoofd tot de voeten op,
en vroeg:
„Heeft u dat durven beweren, meneer Koningswinter ?"
„Ja, ziet u, zal ik maar zeggen ...."
,,Zwijg toch, meneer! 1k dacht altijd, dat u enkel wat zonderling en onhandig was.... nu merk ik, dat u onwaarheden
zegt uit .... verwaandheid. 1k verzocht u beleefd mij met rust
te laten, toen ik u den laatsten keer bij de De Brunes ontmoette,
maar u heeft de lafheid gehad, mij op twee passen afstands
na to loopen tot hier in de straat. Dat noemt u thuis
brengen !"
Lachend keerde zij hem den rug toe.
De rector bleef ernstig zwijgen.
Dora verdween.
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Koningswinter nam zijn hoed, en reikte den heer Van
Gestel do hand.
Later, amice ! later !" — fluisterde de rector.
,,Juist, later! zal ik maar zeggen! Men kan nooit weten,
meneer Van Gestel !"

TIENDE HOOFDSTUK.
Verwelkte bloesems.
Acht dagen schijnen eene kleine spanne tijds.
Toch viel er veel voor bij de familie Van Gestel.
De rector had van den burgemeester Francius het gewenschte
verlof ontvangen, daar doze laatste voorzitter was van het
kleine curatoren-college to Osterwolde. De leerl ngen der
Latijnsche school, zeven in getal, zouden eene extra-vacantie
genieten van den tienden tot den veertienden December. Daar
de vijftiende dag dier maand op een Zondag viel, had de
rector feitelijk zes vrije dagen.
Eene omstandigheid scheen des heeren Van Gestels reis to
begunstigen, de felle dooi sedert den zevenden, zoodat alle
schuiten weer in de vaart kwamen. Met het uitrusten van
den vader des gezins, had moeder veel werk. Hij moest
fatsoenlijk voor den dag komen to Leiden, en dezen eisch
naar behooren op to lossen was eene moeielijke taak. Met
Hekwerd werd dagelijks druk gecorrespondeerd. Do sleepende
ziekte zijner echtgenoot verhinderde den predikant naar Osterwolde to komen. Maar het ontbrak den rector daarom niet
aan bemoediging en stoffelijken steun.
Reeds waren ettelijke brieven uit Hekwerd naar Leiden en
Den Haag verzonden door den rusteloos werkzamen en edelmoedigen vriend. Telkens hield de heer Van den Vijver in
zijne brieven aan de Van Gestels met overtuiging vol, dat do
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kansen van den rector goed stonden; dat het rectoraat hem
ditmaal niet ontgaan zou; dat hij onbekommerd en flunk in
de academiestad moest optreden.
Dr. Van Gestel kwam reeds den achtsten December tot de
zekerheid, dat hij rector in Leiden worden zou. Hij sprak
gedurig met het kleine voorbehoud: „Als we eens to Leiden
mochten komen !" en deelde dan allerlei plannen mee, waaruit
bleek, dat hij er geen oogenblik aan twijfelde. Ter nauwernood
durfde zijne vrouw kleine opmerkingen maken, daar zij hoe
langer hoe meer aan de schoone hoop begon to gelooven. Des
daags voor zijn vertrek betrad de rector het eenvoudig lokaal
der Latijnsche school met een gevoel, of hij er nimmer in
terug zou keeren. Hij stond op het punt eene afscheidsrede
tot zijne leerlingen to houden, rnaar bedacht zich nog juist
bij tijds.
Het waren drukke dagen voor mevrouw Van Gestel en
Dora. Jacques was lastig, bijna iedere minuut deed hij van
zich hooren. Hoofdpijnen, moedeloosheid, knorrigheid, hadden
hem tot een staat van uitputting en prikkelbaarheid gebracht,
die de meeste zorg vereischte. Gelukkig beterde de jongste
patient, en speelde de kleine, vroolijke Jan weer naast zijn
broertje Oscar. Maar Jacques toonde zich zeer weinig ingenomen met de reis zijns vaders, daar er nu minder voorgelezen
zou worden. En voorlezen was somtijds het eenige middel,
waardoor hij op den duur tot rust kon worden gebracht, als
het drankje van dokter Robberts niets baatte.
Toen de rector Dinsdagmorgen 10 December op reis was
gegaan bij aanhoudend dooiweer, bleef de familie met een
deel zijner blijde verwachtingen en met den geheelen last der
huiselijke zorgen achter. Zondagavond uiterlijk zou de heer
Van Gestel thuis zijn; hij zou schrijven na zijne aankomst to
Leiden. Somber en eentonig gingen de eerste dagen zijner
afwezigheid voorbij. De toestand van Jacques bleef treurig.
Nu en dan eene pooze rustend in haar leunstoel, steeds bezig
met den ongeduldigen en gemelijken lijder, bracht mevrouw
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Van Gestel de lange uren van den nacht door. 's Nachts sliep
zij op eon kermisbed naast zijn leger, terwijl Dora, door
Jacques verjaagd, ter slaapkamer der jongsto kinderen ingekwartierd word. Dora had bij al hare werkzaamheden en
drukten den tijd govonden, om met goedkeuring van hare
moeder eon zeer korten, maar afdoenden brief to richten aan
den wijnkooper Koningswinter. Zij wilde van dezen onmogelijken
aanbidder bevrijd worden. Haar epistel was dan ook zoo
duidelijk, dat er aan do waarschijnlijkheid van eon antwoord
niet gedacht word.
Aldus grog alles zoo good en zoo kwaad het kon, tot
Vrijdagmorgen, toen er een brief van den rector kwam. Do
reis was uitstekend geweest, alles naar wensch. Er deden
zich to Leiden verwonderlijk veel sollicitanten voor, maar do
ontvangst bij do autoriteiten der sleutelstad was in de hoogste
mate bevredigend. Zondagavond zou de hoer des huizes tot
zijn gezin terugkeeren. Door doze tijding bemoedigd bracht
mevrouw Van Gestel eon vrij rustigen dag door. Jacques lag
zwijgend, en klaagde minder. Dora hield beide mooie oogen
in 't zeil voor alle huishoudelijke belangen, en paste op de
kleintjes — in dubbelen zin.
Zoo bleef de toestand tot Zaterdagnacht.
De familie was ter rust gegaan.
Jacques sluimerde en nam, zoodra hij zich bewoog, eon
lepel in van den kalmeerenden drank, welken dokter Robberts
met zooveel zorg had gewijzigd naar omstandigheden. Eon
diepe slaap ontfermde zich over moeder en zoon. Goon gerucht
deed zich in den omtrek hooren, dan do bij wijlen opstekende
wind en hot ritselen van den stofregen, die, sinds het dooiweer
was, buiten alles in eon vaal gordijn van ' glibberigheid en
naargeestigheid hulde.
Omstreeks drie uren in den nacht ontwaakte mevrouw
Van Gestel. Zij waande, dat eene stem haar riep. Zij richtte
zich op, maar hoorde nets. Jacques sliep. Gerustgesteld wilde
zij zich weer op haar kermisbed uitstrekken, toen zachtkens
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de deur werd ontsloten, en eene figuur in 't wit op den
drempel verscheen.
Dora's hoofd kwam bij het flauwe licht even to voorschijn,
en nauwelijks hoorbaar lispelde zij:
„Mama !"
Nu richt mevrouw Van Gestel zich geheel omhoog. Snel
ijlt Dora naar hare moeder en terwijl ze met den vinger op
den mond zich voorover buigt, zegt ze:
„U moot even naar Jantje komen kijken .... hij hoest
zoo raar!"
Moeder is fluks op de been. Haastig eon sjaal over haar
nachtgewaad werpende, snelt ze Dora na.
Zonder eenig gerucht klommen beiden, rondtastend in het
duister, enkele trapjes of en naderden zij eene dour, die tot
de slaapkamer der kinderen toegang gaf. Kalme stilte heerschte
door het geheele huis. Op de teenen slopen moeder en dochter
naar binnen.
Eensklaps stonden ze stil.
Eon rauw, zonderling gerucht, eon blaffend hoesten
klonk door het vertrek. Volkomen gevuld met vijf kinderledikanten en eene wieg, was or nauwelijks plaats in doze
slaapkamer om langs de legersteden en de tafel to loopen.
Het geluid van den hoest word telkens dieper, grover, onrustbarender.
Mevrouw Van Gestel hield zich, duizelend van den plotselingen
schrik, aan de tafel vast. Het flauwe nachtlicht kon alleen
eene schemering langs haar gelaat werpen, maar Loch moest
Dora zien, welk eene daodelijke ontsteltenis zich over hare
trekken verspreidde.
Dit duurde maar weinige seconden.
Toen vloog ze naar het bedje, waarin haar driejarige,
vroolijke lieveling Jan ter ruste was gelegd. Na de hevige
hoestbui kwam stilte. Zij knielde naast het hoofdeind en sloeg
de witte gordijn weg. Eerst belette duisternis haar to zien.
Zij hoorde eene fluitende, benauwde ademhaling. Zij boog zich
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voorover. Het aanvallige knaapje lag met opengesperde oogen
zwaar to hijgen.
„Licht, licht !" — klonk het angstig.
Dora greep het nachtlichtje, en naderde.
Beiden ontdekten nu, dat het kind met eene hoogroode
kleur en wijd geopenden mond naar adem snakte, en als
wanhopig zich vastklemde aan het ijzerwerk van zijn ledikantje.
Doodsschrik huivert der arme moeder door de aderen. Maar
zij herstelt zich. Haar kind is in gevaar. Zij moot helpen, en
oogenblikkelijk. De akelige, rauwe hoest heeft haar als eon donderslag in 't oor geklonken. Zij kent dat hartverscheurend geluid —
de kroep. Reeds tweemalen had zij een aanval dier afschuwelijke
keelontsteking het hoofd geboden, voor jaren, toen Dora nog
eon kind was. En nu plotseling, daar klinkt het weer, dat
noodlottig hoesten, door goon ouderhart to vergeten, wanneer
het eons in de stilte van den nacht is gehoord.
,,Steek de lamp op, Dora! Er moot iemand naar dokter
Robberts! Gauw, gauw !"
Het driejarig knaapje strekte plotseling de handen uit naar
moeder. De kramphoest met het ijzingwekkend basgeluid deed
zich hooren. Radeloos steunde mevrouw Van Gestel het blonde
hoofdje. Het anders zoo vriendelijk gezichtje was pijnlijk verwrongen, de oogen schenen uit hunne kassen to puilen.
Dreigend klonk de holle hoest door het stille slaapvertrek,
terwijl het moederhart van naamloozen jammer ineenkromp.
Er moest oogenblikkelijk hulp komen. Elko minuut wachtens
stelde het leven van haar kind in gevaar. Mevrouw Van Gestel
herinnerde zich duidelijk, dat zoo snel mogelijk eon braakmiddel moest worden ingegeven. In hare verslagenheid kon
zij zich niet to binnen brengen, welk medicijn zij vroeger had
gebruikt .... De kleine Jan richt zich in zijn bedje op, en
klemt zich doodsbenauwd aan haar borst.
Dora treedt met eene brandende lamp uit eon klein zijkamertje,
in den regel slaapvertrek harer ouders.
,,Dora, roep Ka! Ze moot dadelijk naar dokter Robberts!
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Beloof haar, al wat ze wil, als ze maar gauw loopt ... .
Goof me eerst een glas water !"
Dora schrikte hevig, Coen zij het gezwollen hoofdje van het
arme kind, lucht zoekend aan moeders Borst, bij het voile
licht der lamp kon waarnemen. Zij hielp in eon oogwenk.
Daarna vloog zij naar den zolder, en deed de meid opstaan.
Gelukkig hoorde zij Jantje niet moor hoesten, en snelde zij
even naar hare kamer, om to zien of Jacques jets had gemerkt.
Goddank! hij slaapt.
Van de zoldertrappen daalt grommend en geeuwend Ka, do
keukenineid. Dora had eene kaars opgestoken, en ijlt haar to
gemoet. Hot licht verraadt dat Ka nog altijd even wijnkleurig
van aangezicht is als ooit to voren, maar nog duidelijker
openbaart het licht, dat Ka in eon bitter boos humour is
geraakt.
„Gauw naar dokter Robberts, Ka! De kleine Jan hoest zoo
erg. Er is gevaar ! Zeg, dat or gevaar is!"
Ka spalkt den groven mond uit verbazing wijd open.
Eindelijk zegt ze :
„In den nacht alleen over straat, juffer ! Dat durf ik niet,
juffer !"
„0, Ka! In Godsnaam! Ga toch ! Hot lieve kind zal sterven,
als de dokter niet komt! Wat wil jo hebben ?"
„Al gaf juffer me eon driegulden, ik ga niet in den nacht
alleen over straat !"
Uit de kamer der kinderen klinkt luide de doffe kroephoest.
Hevig ontsteld zegt Dora tot de wijnkleurige :
„Je durft niet alleen! Good, maar dan gaan we saam !"
Hot jonge meisje laat Ka bedremmeld staan, en ijlt naar
het zt}kamertje. Met bevende vingeren grijpt ze eenige kleedingstukken en fluistert tot hare moeder:
„Mood houden, mama! Pat ellendige schepsel wil niet alleen
over straat bij nacht. Nu gaan we saam! In eon paar minuton
zal dokter Robberts hier zijn !"
Mevrouw Van Gestel dankte haar zwijgend door eon vrien-
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delijken blik en boog zich over het lijdende knaapje, dat met
heesche, onverstaanbare stem poogde te spreken. Dora verdween snel als do wind. Dokter Robberts woonde niet ver
af. Dit bedenkend poogde de sidderende moeder zich gerust
to stellen. Dat die verschrikkelijke ziekte zich zoo plotseling
openbaarde, zoo hevig haar engelachtig jongske aantastte,
begreep zij niet. Hij had al eon paar dagen vroeger zeer bedenkelijk gehoest, maar hij scheen beter, en had nog den
vorigen dag vroolijk gespeeld .... Had Dora misschien geslapen, Coen hij begon te hoesten? Zij zou het gehoord hebben,
als zij niet bij Jacques had moeten oppassen!
Jacques was nu alleen. Zou hij haar misschien missen, als
hij ontwaakte? Zij kon haar arm patientje nu niet verlaten.
Dora zou dadelijk terugkomen. Dora zou helpen!
Hot was doodstil in de slaapkamer.
De kleine Jan had den blonden krullebol weer op het kussen
gelegd. Zijne ademhaling klonk hoorbaar. Met zachte, vleiende
woorden poogde moeder hem to troosten, terwijl ze soms
even zweeg, om to luisteren. Er naderden nog geene voetstappen. Nu en dan bewoog zich eon der slapende kinderen.
Niets ruischte er in het ronde dan het doffe zuchten van den
wind en het hijgen van den lijder.
Daar vernam zij gerucht in do benedenverdieping. De voordeur
wordt geopend. Schreden naderen. Eon weinig hersteld van
Naar jammerlijken angst, richt zij het oog naar de dour. De
voetstappen zijn op de trap. Ja, het is dokter Robberts! Hij
is zelf oogenblikkelijk gekomen, de brave man!
Dokter Robberts treedt bedaard de slaapkamer binnen. Hij
is er reeds dikwijls geweest in do jaren, die verloopen zijn.
De familie Van Gestel heeft hem veel work en zorg gegeven
sinds twintig jaren .... maar hij zal zijn plicht nimmer verloochenen, men kan op hem rekenen.
Bewonderenswaardig kalm klinkt zijn groet. De stem van
den ouden arts heeft weinig klank, maar verraadt eene hooge
mate van gemoedelijke menschenliefde. Hij zet zich naast het
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bedje. Het Licht valt op zijn kort afgeknipt wit hair en gezonde roode kleur. De rn iniatuurdroppelen van den stofregen
op zijne zwart duffelsche overjas glinsteren in de stralen der
lamp, die hij voorziehtig omhoogdraait.
Nu buigt hij zich over het zieke kind. Zijn onderzoek behoeft niet lang to duren. Een hevige aanval van kroephoest
doet den kleine opspringen nit zijne liggende houding. Dokter
Robberts vangt hem in zijne armen, maar de benauwde lijder
slant met het hoofdje heen en weer, en zoekt naar moeder.
Mevrouw Van Gestel had hem al met beide handen gegrepen,
en terwijl ze hem zachtkens aan haar hart klemt, rollen de
eerste tranen over hare wangen.
De geneesheer brengt zeer kalm een fleschje to voorschijn.
Even omziend, ontdekt hij Dora, die weenend wegsch alit in
den donkeren hook achter hot bed. Hij wenkt, en vraagt eon
klein glas. Zoodra Dora hem geholpen heeft, telt hij oplettend
droppels in het glas, en laat zich water geven. Nu knielt hij
voor het bedje, en reikt mevrouw Van Gestel het glas.
Hot kranke jongske moet drinken, tot elken prijs. Dokter
Robbert wacht met kennelijke spanning den uitslag van doze
poging.
Het schijnt wel to gelukken — Janneman, zooals men hem
schertsend pleegde to noemen, drinkt gretig. Maar oogenblikkelijk doet hij eon rauwen kreet hooren, het vocht vloeit over
de lippen terug. Dokter Robberts grijpt het glas, en telt opnieuw
droppels. Wanhopend beproefd mevrouw Van Gestel het kind
tot rust to brengen, terwiji hare stem, enkel liefde en medeltjden, geen oogenhlik den doodolijken angst verraadt, die haaihart tot. berstens toe doet kloppen.
Er volgen drie vergeefsche pogingen.
De grijze arts schudde hedenkelijk het hoofd.
Met zijne gewone kalme stem zegt hij:
,.L^lat mij den kleine rnaar even op schoot nemen mevrouw
Ik zal het nog eons probeeren ! Hij moot innemen !"
Dora gaat langs de ledikanten der kinderen, die wakker
11
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worden. Zij doet ze zwijgen, en vertelt ze, dat Jantje zoo
erg ziek is.
Dokter Robberts zet zich met den rug naar het licht en.
neemt het zieke knaapje in zijn arm. En terwijl hij het hoofdje
achteroverbuigt en met de linkerhand de ademhaling door den
neus belet, giet hij hem snel eene groote dosis van zijn braakmiddel in de keel.
De uitwerking was hartverscheurend voor de aanwezigen.
De lijder hief zich op in den arm van den dokter en wierp
zich voorover. Met moeite kon de krachtige man hem in bedwang houden. Het heesche, reutelende geluid zijner kreten
deed het blood stollen in de aderen der beide vrouwen.
Zich zelven geheel meester legde de arts het kind in 't ledikantje, schikte hij dekens en hoofdkussen.
De kleine Jan bewoog zich niet meer, maar snakte hevig
naar adorn. Mevrouw Van Gestel zonk op de knieen naast
zijn leger, en verborg hare bittere tranen, terwijl ze zachtjes
snikte met de handen voor het gelaat. Dokter Robberts boog
zich tot haar voorover, en sprak:
,,We moeten nu een kwartier of een half uur geduld hebben, mevrouw! In dien tijd zal ik wat tinders klaar makers
en dadelijk terugkomen! Ik laat dit fleschje hier! Als het
eenigszins kan, moet u hem nog een pair Taal twintig droppels op een half glas water ingeven !"
De vrouw van den rector zag door hare tranen heen met
een dankbaar weemoedigen blik naar den geneesheer, en reikte
hem de hand.
Hare oogen schenen hem iets te vragen.
;.hoed gehouden, mevrouw! Ik zal mijn best doen !"
Alleen gebleven sloeg mevrouw Van Gestel de handen krampachtig ineen. Bare lippen prevelden. Zij bad. En daarna legde
zij hare rechterhand zachtkens op het brandende voorhoofd
van haar lieveling. Het knaapje scheen te benauwd en te vermoeid, om zich to bewegen. Maar telkens, als een hoestbui
kwam opzetten, hief hij zich onlhoog. De boost klonk zachter,
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doch akeliger, verontrustender. Met wijd geopenden mond, naar
lucht zoekend, zakte hij telkens weer ineen.
Arme moeder, die dit alles zien moest, zonder hulp to kunnen bieden 1 Scherper dolk kan het ouderhart niet doorboren,
clan het lijden van een onschuldig, lief kind. Machteloos bij
het schouwspel van zoo bangen nood, riep mevrouw Van
(lestel in die vreeselijke uren telkens om erbarming voor haar
engel. Dan eens prevelde zij een wanhopend gebed, dan weder
fluisterde zij woorden van do teederste liefde tot haar stervend
j ngske.
De kinderen, die ontwaakt waren, sliepen weer in. Dora
ging van tijd tot tijd luisteren naar Jacques, en kwam met
geruststellende berichten. Er verliepen twee uren, twee gadeloos lange uren. De kleine Jan opende al meer en meer den
mond, telkens angstiger naar lucht hijgend. De working van
het braakmiddel, zoo vurig verwacht, bleef nit. Beide vrouwen
deden herhaaldelijk pogingen om den lijder eene nieuwe dosis
in to gieten. Mevrouw Van li-estel spreidde cone buitengewone geestkracht ten toon bij het hernieuwen der telkens
mislukte proefnemingen. Zij streed met den mood der vertwij
foling, het leven van haar weleer zoo vroolijken Janneman
lung er van af. Toen dokter Robberts in den donkeren Decembernacht ten
tweeden male naar het huis van den rector spoedde, bemerkte
hij op weinige schreden afstands der woning iemand, die over
de straat ijlde, en luidde riep:
,,Dokter, dokter
Hij herkende de stem.
Dora stond voor hem.
,,Jantjo sterft
Meer kon ze niet stamelen in haar doodsangst.
De grijsaard drukte haar de hand. Zwijgend snellen ze
vooruit. In eon paar seconden hebben zij het huis bereikt.
keen woord word gewisseld, niet gevraagd, wat er geschiod
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was, waarom het jonge meisje daarbuiten alleen zich door
duisternis en nacht had gewaagd — dokter Robberts begreep.
Zijne jarenlange ervaring als arts had hem eene benijdenswaardige gemoedsrust verworven. Hij haast zich snel de trap op
naar boven. Eene verschrikkelijke stilte heerscht.
Dokter Robberts en Dora verschenen tegelijk in de slaapkamer.
Ads aan den grond genageld bleven beiden staan.
Zij zien de moeder op den vloer gezonken, met beide armen
Naar kind aan 't hart drukkend.
Uitdagend staart zij naar den grijzen geneesheer. Deze kort
voorzichtig nader. Mevrouw Van Gestel blijft hem in roerlooze
tragische wanhoop wachten, en roept plotseling, luid en driftig:
„Te laat ! Te laat!"
Traag brak de morgen van den 15 den December aan. To
halfnegen eerst schemerde hot ]icht door den dikken mist, die
buiten een wollig witten chaos vormde. Dora had de luiken
der slaapkamer geopend, de lampen uitgedraaid. Door tranen
verduisterd ontdekto haar oog niets anders dan de bladerlooze
takken van eenige boomen in den tuin. De kinderen waren
alien Lang gekleed en naar beneden gebracht. De stilte van
den Zondagmorgen word door niets gestoord...
De stilte in dat vertrek, zoo zeldzaain anders bij den woeligen,
levenslustigen kinderstoet, deed Dora huiveren. Zij waagde het
nauwelijks in 't rondo to Zion. Hot daglicht viol nu overal.
De gordijnen van Jantjes bed waren weggeslagen. Daar lag
het lieftallig kind, sluimerend in schijn. Do aardige blonde
krullebol rustte op het Witte kussen, de oogjes gesloten, de
mond nog half geopend. Vat was het eon mooi knaapje, al
had de gruwzanne ziekte de rozige bloesemkleur van zijne
wangen gevaagd!
In den nacht ! Den vorigen dag nog schijnbaar gezond
Drie jaren had hij maar geleefd, veelbelovende bloemknop....
en nu afgesneden, one to verdwijnen, als bij iedere lente dui-
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zenden van bloeseins, die de stormwirid grijpt en roekeloos
voortzweopt.... Lost het op, dit raadsel, schrandere denkers!
edelmoedige vrienden der menschheid 1 als gij kunt, en spreekt
tot de somber zwijgende moeder een enkel woord van
troost, dat geene versleten gemeenplaats of holle machtspreuk
inhoudt!
In den nacht had de verraderlijke keelontsteking het bloeiend
jongske gedood, terwijl men reeds bijna veertien jaren lang
van dag tot dag met Jacques op het ergste was voorbereid.
De dokter had Dora verzekerd, dat hij nooit zulk eon hevigen
aanval van kroep had bijgewoond; dat hij gehoopt had met
poeiers, door hem meegebracht, de ziekte to stuiten; dat hij
gedacht had aan eene gevaarlijke operatie maar dit alles
kon der beweeglooze, dof voor zich boon starende moeder haar
kind niet teruggeven.
Mevrouw Van (ostol wilde niet luisteren naar vriendelijke
woorden. Do smart schroefde haar hart toe, zij wilde blijven
zitten bij het lijkje van den arme kleine, moor wist zij op
dat oogenblik niet. Ales was haar onverschillig. Zij vroeg
zelfs niet moor naar Jacques, die in zijne eigenaardige zoifzucht zich verwonderde, dat moeder hem niet als gewoonlijk
op zijne wenken becliende.... nu Jantje toch dood was.
Dora eerbiedigde de stomme wanhoop barer moeder; zij sprak
niet moor tot haar; zij beproefde het niet door den eon of
andoron troostgrond haar to bemoedigen; zij zonk op hare
kniodn naast de hove vrouw, en weende. Maar Dora zorgde
tevens voor de kinderen en den richtingon gang van zaken
in het huisgezin. Zij hot het overlijden van haar broertje aanzeggen bij den notaris, bij den predikant en bij den president
De Brune. Zij hield de kinderen heel stil in de benedenverdieping, en vond nog daarenboven tijd den patient op haar
eigen kamertje wat gozolschap to houden.
Eindelijk beproefde Dora moeder nit hare beweeglooze stilzwijgendheid to doen ontwaken. Tegen elf uren van dien langen
treurigon Zondag vond zij haar op do kniodn voor het bedje.
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Mevrouw Van Gestel hield de hand van den jongen doode vast
in de hare, en staarde met droge, rood ontstoken oogen naafi•
het bleeke kopje op het kussen, alsof zij elk oogenblik verwachtte, dat haar kind zou ontwaken.
Dora wachtte nog eene poos veer zij sprak. Teen legde zij
hare hand op moeders sehouder, en zei:
,,Mama! Het is vandaag Zondag! Papa zal van avond met
de schuit van zessen terugkomen .... U moest wat rust
nemen !"
Mevrouw Van Gestel zag haar eenige seconden aan.
Langzaam herinnerde zij zich alles.... en plotseling haar
gelaat in de handen verbergend, begon zij to sidderen, terwij 1
lang weerhouden tranen hare vingeren overstroomden.
Bij de schuit staat dien eigen avond Dora met hare drie
zusters, Mina, Lina en Jet, in angstige spanning. Zoodra het
vaartuig vast lag, stapte Dr. Van Gestel vlug aan wal. Dora
bemerkte bij het flauwe licht van den lantaarn naast het veerhuis, dat haar vader or gezond en kalm uitzag. En zij had
maar weinige minuten om met hem to spreken. Zij moest
hem de vreeselijke tijding meedeelen, voordat hij thuis was.
De meisjes hielpen elkaar het lichte handkoffertje dragon. Zoo
voorzichtig mogelijk beproefde Dora hem voor to bereiden,
maar zij hield telkens op, omdat haar vader door den plotselingen schrik als verlamd stil bleef staan. Teen hij alles wist,
stormde hij zwijgend voort, zonder eon woord to spreken,
hevig ademhalend, de kinderen met zich voorttrekkend.
In den loop van den dag had Dora vole beschikkingen gemaakt. Naast de slaapkamer der kinderen in het kabinetje
stond eon rustbed voor den doode, die nu achter dichtgeslagen
gordijnen verscholen lag. Van jammer overmand had mevrouw
Van Gestel eenige uren gerust. Des namiddags hadden zich
reeds meneer en mevrouw De Brune doen aandienen, en later
was domino Walker gekomen. Moeder en dochter hadden in.
stille neerslachtigheid naar de vriendelijke woorden van deei-
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nerning geluisterd, en zich toch weder verlicht gevoeld, toen
de bezoekers heengingen.
De rector kwam, terwijl hij onverstaanbare woorden in zichzelven mompelde, het huis binnenijlen. Dora had vuur doen
aanleggen in het salon, met het oog op vrienden, die komen
konden. De heer Van Gestel vloog er binnen, maar vond er
zijne vrouw niet. Steeds mompelend hop hij naar boven, naar
zijne studeerkamer, wierp er zijne overjas op een steel en
verscheen toen, wat bedaarder loopend, in Dora's kamer, waar
hij zijne vrouw aantrof.
De tegenwoordigheid van den patient bedwong beide echtgenooten, toen zij eikaar weenend in de armen zonken. Me
vrouw Van Gestel had op aanhoudend verzoek van hare
dochter zich weer met Jacques bemoeid. Doze laatste had stil
en knorrig om eon book gevraagd, en zat nu to lezen, terwiji
de tafel met de lamp bij zijn bed geschoven was. Aanvankelijk word er niet veel gesproken. Tranen maakten het spreken
moeiehjk. De diepgeschokte vader deed alleen korte uitroepingen hooren, en vroeg fluisterend, waar men zijn ,,Jannoman"
gelegd had.
Weinige minuten later stonden boido ouders bij het lijkje.
Mevrouw Van Gestel had do lamp haast nit hare bevende
vingers doen vallen, toen zij de gordijnen opensloeg en de
lichtstralen over het bleeke hoofje met blonde krullen vloeiden.
De rector zonk op de knieën, en kuste mid weenend het koude
voorhoofd van zijn kind. Daarna harstto hij in onsamenhangende klachten nit, en horhaalde telkens, dat alles hem tegenliep, dat het ongeluk hem vervolgde, dat ziju leven cone aaneenschakeling van ellende was . .
Dora sloop binnen, en zei, dat oom Muller gekomen was
en beneden wachtto Zij moest het tweemaal herhalen, voordat hare ouders luisterden. Eindelijk stond de rector op. Hij
had zijn zwager in goon maanden gezien. Dit bezoek kon hij
niet ontwijken: men had den notaris het sterfgeval aangozogd,
en nu kwam 14j zeker nit doelnoming. Langzaam, met groote
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moeite zich beheerschend, ging hij de trap of en verscheen hij
in de „mooie" kamer, als de kinderen piachten te zeggen.
De notaris Muller Belmonte zat in den besten leunstoel,
dien het salon rijk was. Toen hij plechtig opstond bij de verschijning van zijn zwager, scheen het, dat de lamp al Naar
licht over zijne herculische gestalte uitstraalde. De rector
maakte een linksch gebaar, alsof hij zijn bezoeker wilde uitnoodigen te blijven zitten.
,,Wat boor ik, Van Gestel !" — klonk het fortissimo als van
ouds — „zoo onverwacht een kind verloren! Ja, dat moet heel
akelig zijn. 't Is mij, Goddank! nooit overkomen! Mijne vrouw
en dochters verzoeken me je te condoleeren! Ze zullen je
spoedig opzoeken !"
De zwaarbeproefde vader hoorde wel, dat er luide klanken
als een bazuingeschal door het vertrek golfden, maar hij was
zichzelven te weinig meester, om er naar te luisteren. Eenige
oogenblikken later bemerkte hij, dat hij zich aan de tafel tegen
over zijn zwager had geplaatst, en dat deze steeds voortging
met spreken.
Duidelijk hoorde hij de vraag:
„Je komt juist uit Leiden, niet waar ?"
,,Ja, zwager!"
„Ik moet je over een quaestie raadplegen, die de Latijnsche
school betreft. Daar je nu kans hebt, om naar Leiden te gaan,
zul je er wel geen bezwaar in vinden. Het is mijn plan, mijn
beide jongens, Bram en Karel, van de Latijnsche school to
nemen !"
De rector rees een weinig uit zijne gebogen houding op, en
zei werktuigelijk:
„Waarom ?"
,,Ze hebben nu door je reis een extra-vacantie gehad, en ik
kan je zeggen, Van Gestel! dat ik het gemerkt heb. De jongens worden dagelijks brutaler. Je kunt je geen idee maken
wat ze niet verzinnen. Ik heb geen tijd in mijne drukke betrekking er ieder oogenblik op toe to zien — en daarom wil
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ik ze onder strenger toezicht brengen. Tk heb een contract
gesloten met domine Wachels uit Dalwierda, die de beide
jongens voor de academie zal prepareeren, en zorgen, dat ze
verder geen kromme sprongen maken .... wat dunkt je
daarvan ?"
De heer Muller Belmonte verzweeg, dat zijn noon Bram
eene buitengewone vaardigheid aan den dag legde in het zich
toeeigenen van allerlei begeerlijke zaken, als geld, sigaren en
flesschen wijn ; dat men geen raad meer wist tegen den
schelmschen huisdief, en dat men ten slotte nit nood aan eene
voorloopige uitbesteding ten platten laude gedacht had.
De rector kreunde zich thans weinig aan deze voor hem
geheel onverwachte nieuwstijding. De zeven leerlingen der
Latijnsche school van Osterwolde zouden nu tot vijf worden
teruggebracht, en ook deze gedachte liet hem koud. Hij antwoordde met heesche stem:
„'t Is mij wel! Ik hoop, dat ze vlijtiger zullen studeeren,
dan ze nu doen!"
De heer Muller Belmonte hield nog eene lange redevoering
over het nut der „particuliere" opleiding van al to vroeg
ontwikkelde lieden — de rector hoorde er niets van. Voor
zich nit starend zag hij de bleeke trekken van zijn gestorven
kind....
Een oogenblik later ontdekte de rector, dat zijn zwager was
opgestaan om afscheid to nemen.
Daar dreunde weer het grove basgeluid:
,,Maar, weet je, Van Gestel! wat me meer plezier doet ?
Ik heb je een heel prettig nieuws mee to deelen. Mijn oudste,
mijn Suzanne, is voor een paar dagen, tot groote satisfactie
van onze familie, geengageerd met Jonkheer Onno de Huibert....
van Lindenstein, je weet wel !"
Nogmaals maakte de rector een onhandig gebaar tot gelukwensching, maar hij sprak niet.
Hoe de notaris was heengegaan, wist hij niet. Hij stond
nog in het salon, Coen Dora binnenkwam.
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,,Is oom weg? Goddank!" - zuchtte ze - ,,Ik zou u zoo
graag even onder vier oogen vragen . hoe is het te Leiden
gegaan ?"
De rector balde de vuisten, en fluisterde:
,,Ik heb veel kans om de tweede op de nominatie te komen.
De pas gepromoveerde neef van Professor Van Praag heeft
meer aanspraken, zeggen ze

ELFDE HOOFDSTTJK.
Nog eenige verrassingen voor Jonkheer Van Reelant.
De tijd baart rozen.
Wie ook dit vroolijke levensdevies in eigenlijken zin zou
willen opvatten, wie ook met schamperen glirniach op derge
lljk onnoozel zelfbedrog zou wenschen neer te zien, ieder, die
bij het aanbreken van den zomer zich nit Osterwolde naar de
villa Lindenstein begeeft, zal, optimist of pessimist, zich getroffen gevoelen door den glansrijken schat van rozen, die de
statige heerenhuizing omgeurt.
Hooimaand van 1853 is aangebroken.
Lindenstein ligt te blakeren in den vollen zonneschijn. De
woning is voor een tiental jaren gerestaureerd, Wat ze vroeger
ook moge geweest zijn, nu is het een deftig gebouw van twee
verdiepingen met hardsteenen pui en ruime veranda, aan de
noord-oostzijde door een glazen wand hescherrnd voor de schrale
voorjaarswinden.
Van den straatweg gezien, doet Lindenstein zich vorstelijk
aan de landelijke voorbijgangers voor. Het gebouw schijnt te
lounen tegen een achtergrond van dichte bosschen, die zich
op geruimen afstand noordwaarts uitstrekken. VOOr het woon
huis ligt de smaakvolle tuin met vijvers, hoogopgaand groen
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in sehilderachtige partijen en eene bewonderenswaardige weeide
van bloemen, vooral rozen. De twin wordt van den straatweg
gescheiden door eene ringvaart, die met de vijvers in verband
staat en zich langs het geheele grondgebied der villa kronkelt.
Rijtuigen en bezoekers moeten over eene steenen brag en.
door eon fraai openstaand hek met ijzeren stijlen. Zij be•
vinden zich dan op eon keurig onderhouden rijweg, die to
midden van bloemen en groen naar de villa voert. Vooraf
evenwel lokb de hof en zijn heerlijke bloemenschat. De stamrozen zijn vol zwellende knoppen en half ontloken kelken.
Rozen van allerlei kleurschakeering, witte, vleeschkleurige
en donkerroode rozen omslirngeren Lindenstein.
Wandelaars in het park mochten de bewoners van zoo
wonderheerlijk oord buitengewoon gezegend rekenen. Heel de
omtrek on al de belangstellenden uit Osterwolde zouden u
verzekeren, dat Jonkheer (Ono do Huibert van Vliethuvsen
bevoorrecht was onder duizenden, lid der provincials states.
schatrijk Iandeigenaar, voor twee jaren hertrouwd met de
mooie doehter van den notaris Muller Belmonte uit Osterwolde.
hooggeacht en bemind door arm en rijk, goring en aanzienlijk.
Aan den noordelijken gevel der villa genoot men in de benedenverdieping 0011 rmm uitzicht op do bosschen van Lindenstein. De hoer De Huibert had daarom eene der kamers op
het noorden ads bibliotheek ingericht; en placht or bij voorkeur
zijne kranten to lezen en zijne brieven to schrijven. Heden.
den 4den Juli 18^->3, is de leer van Lindenstein in doze zijn
werkkamer alleen. Hij sehijnt in de laatste twee jaren zwaarlijviger geworden, maar zeer zeker is het, dat zijn haar volkomen vergrijsde. Nog altijd kenmerkte hij zich door do
gezonde roode kleur zijner wangen, als hartstochtelijk jage^
en wandelaar „par droit de conqu^te" verworven. Zijn oogopslag mocht misschlen wad ernstiger voorkomen aan hen.
die niet dagelijk,s met hem ha kien omgegaan in de laatste
drie jaren. Anders was hij clog altijd dezelfde kleine, gezette.
goedhartige Onrno de Huibert, die voor al zijne kennissen eels
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warmen handdruk en voor den minsten voorbijganger eon
vriendelijken groet over had.
IJverig bezig bij zijne schrijftafel, hoorde hij niet, dat er
geklopt word, en moest men zich buiten herhaaldelijk aanmelden. De dour ging eindelijk open. De twee freuletjes,
Constance en Lucy, naderden met vroolijke kreten. Beide
kinderen waren in twee jaar volkomen veranderd. Constance,
een heele dame met dikke zwarte vlechten, en Lucy, eon
lachebekje met guitige, zwarte oogen, vlogen in zijne armen.
Goon spoor van zwakheid of verwaarloozing kenmerkte dit
levenslustig volkje.
,,Papa! we gaan met mademoiselle !"
,,Papa! we komen afscheid nemen !"
De heer De Huibert zou binnen eon paar uren naar do
hoofdstad der provincie vertrekken, om er den volgenden dag
de opening der zornerbijeenkomst van de provinciale staten
bij to wonen. De kinderen moisten het.
Met het grootste welgevallen zag de vader nu eons do
eene, dan weder de andere aan.
,,Papa, wanrieer komt a weerom ?"
,,Papa, brengt u mij eon mooi boek moe?"
Constance en Lucy werden niet moe van vragen, zij wachtten
niet Bens de antwoorden af.
De heer van Lindenstein kende geen grooter genot dan
keuvelen met zijne kinderen. Lichamelijk en zedelijk hervormd
onder de leiding van de Zwitsersche gouvernante, Mile Gervex,
waren zij de lust zijner oogen geworden. Verwonderlijk vlug
had de zevenjarige Constance van hare onderwijzeres den
Franschen conversatietoon aangeleerd, zoodat zij Nederlandsche
en Fransche vragen op kluchtige wijze afwisselde.
Snel sprongen ze beiden nu weer vooruit. Ze zouden gaan
wandelen met mademoiselle. De hoer De Huibert liep door do
gang met zijne kinderen moe. In de vestibule stond Mile Gervex,
gekleed orn uit to gaan. Zij hield de hoeden der twee meisjes
in de hand en glirnlachte vroolijk, Coen zij ze met den hoer
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van Lindenstein zag aankomen. Jonkheer Onno boog beleefd,
en zei in 't Fransch:
,,Ik ga voor eon (lag of vijf van huis! Mag ik woer, als
gowoonlijk, op uwe goede zorgen rekenen ?"
Zij schudden elkaar vriendelijk de hand, en schoon or nit
de eenvoudige, hoffelijke woorden, die or gowisseld werden,
hoegenaamd geene bijzondere vertrouwoljjkheid bleek, was
het tocli opmerkelijk, dat zich in don toon hunner stommen
en den ernst hunner blikken eon soort van geheim bondgenootschap verried, 't welk alleen begrijpelijk zou geweest zijn
voor al wie de laatste jaren op Lindenstein had doorgebracht.
De hoer De Huibert nam hartelijk afscheid van zijne kinderen,
en wuifde met de hand, toen hij het drietal door de veranda
naar buiten zag gaan.
Daarna stond hij eon oogenbhk in de vestibule stil, en
kwam or eene uitdrukking van kwellende zorg over zijne
trekken. Hij steeg snel de trap op naar boven, het fraaie
tapijt verdoofde zijne schreden. Hij opende eene dour op de
tweede verdieping, on trad in het heiligdom der tweede
mevrouw De Huibert. \T001 eon toiletspiegel tussehen de beide
iamen troonde de vrouwe van Lindenstein, terwiji eene
kamenier hare mooie bruise lokken krulde. Bij het binnentreden van haar echtgenoot zat zij met den rug naar de dour.
Zoodra zij hem gewaarwerd, maakte zij eene kleine beweging
van schrik. Zij greep eon foulard van lichtblauwe zijde en
sloeg dien om haar ontblooten hals en schouders
,,Stoor ik je ?" -- vroeg Jonkheer Onno.
,,Pardon, De Huibert! Ik meende, dat hot tochtte, toen de
bewegen voor de vensters 1"
dour openging. Ik zag de gordi '
Suze wierp eon kalmen bilk in den spiegel, terwijl zij deze
woorden sprak. Hare donkerbruine oogen straalden nog altijd
van denzelfden zaehten, fluweelen gloed, zelfs scheen het of
or eon levendig vuur in blaakte. Haar gelaat werd getint door
do weerkaatsing der liehtroode overgordijnen, die Hanna, de
kamenier, had losgemaakt. dc-tar de zon zoo flikkerde tusscheii
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de jaloezieen. Suze zag er uitstekend nit, in menig opzicht
mooier dan voor haar huwelijk. Zij wenkte hare helpster, en
deze verdween zonder eenig gerucht to maken.
De Huibert naderde haar stoel, boog zich voorover, en
drukte een kus op haar Wang. Onder deze plechtigheid sloot
mevrouw de oogen met eene uitdrukking, die just niet van
de hoogste gelukzaligheid sprak.
„Ik kom je vertellen, dat ik klaar ben, Suze !" — begon hij.
,,Met het mooie weer heb ik Berend gezegd, de victoria in to
spannen. Hij zal van avond het rijtuig terugbrengen, misschien
heb je lust van de week eens to toeren. Ik zal Zaterdag weer

thuis zijn! Kan ik jets voor je doen ?"
,,Dank je!" — antwoordde ze vl uchtig.
Suze zag in 't rond naar het buitengewoon smaakvol en
weelderig gemeubeld vertrek, maar ze miste geen enkel sieraad,
dat nog voor den een of ander vergeten hoek bestemd zou
kunnen worden. De zorg van haar echtgenoot had alles vereenigd, wat haar boudoir tot een klein eden kon maken. Een
wonder van een bronzen Hebe naar Pradier stond tusschen
twee fluitspelers van denzelfden meester op den marmeren
schoorsteenmantel voor een kolossalen spiegel en trok het
eerst de aandacht. Een elegant schrijf bureau van noteboomenhout droeg eene kostelijke Sevres-pendule met het statige
beeld van Urania. Van de wanden en de meubels stroomde
eene zachtroode kleur door het vertrek. De purperen arabesken
van het wollig tapijt werkten zelfs tot den algemeenen
indruk mee.
De Huibert had zich op eene causeuse naast de toilettafel
geplaatst, en begon nogmaals:
,,Het spijt me altijd, als ik van huis moet. Maar ik zou
toch de zomervergadering van de provinciale staten niet graag
verzuimen! Heb je al eons aan den zestienden van deze maand
gedacht, Suze?"
,,Aan mijn verjaardag?"
,,Ja! We moesten eens lets recht prettigs verzinnen! Als
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we, bij voorbeeld, een uitstapje maakten naar Hannover of
Norderney ?"
,,Ik voor mij zou liever naar Den Haag en Scheveningen
willen!"
,,Mij goed, dat is dus afgesproken !"
,,Als ik ten minste we] ben !"
Suze vlijde zich met gekruiste armen in haar leunstoel, en
keek van ter zijde nit naar De Huibert. Of ze misschien to
kennen wilde geven, dat zij op zijn heengaan wachtte, 0111
met haar toilet voort te gaan? Een flauw glirnlachje temperde
het onaangename van hare houding. Zoodra zij van hare gezondheid sprak, werd de uitdrukking van haar wezen streng,
bijna somber.
De gezondheid van rnevrouw De Huibert van Vliethuyzen
was een zeer gewichtig onderwerp op Lindenstein. Sedert.
haar huwelijk bed zij dagelijks aan grillige en onverwachto
zenuwhoofdpijnen, die op de zonderlingste wijze midden in
een gesprek haar konden overrompelen. Dit was zulk een
plaag voor de arme jonge vrouw, dat zij nimmer zeker wist,
of zij het een of ander plan zou kunnen uitvoeren. Had Do
Huibert haar, bij voorbeeld, voor een rijtoer gevraagd, en
stond zij klaar hem te vergezellen, dan kon plotseling de
hevigste hoofdpijn het haar beletten. Soms bleef zij dagen
achtereen op hare kamer, soms scheen zij voor goed genezen.
De huisgenooten leden er minder onder dan haar vriendelijke,
altijd hoffeiijke man. Men had geneeskundige hulp van heinde
en ver ontboden, maar de wetenschap scheen onvermogend
tegen zulk eene hardnekkige kwaal, die overigens niets andors
naliet dan de matbleeke tint barer wangen of den kwijnenden
bilk barer donkere oogen.
Toen De Huibert er aan herinnerd word bij de woorden:
- ,,Als ik ten minste we] ben !" - groefden er zich rimpeis
in zijn voorhoofd.
,,Daar willen we maar het beste van hopen 1" - antwoorddo
hij zuchtend. - ,,De afleiding zal je in elk geval good doen.
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Een uitstapje naar Den Haag is niet vermoeiend. Zouden we
Constance en Lucy meenemen ?"
„Ja, maar.... moet dat mensch dan ook mee ?"
,,Welk mensch?"
„0, ho, De Huibert! Je weet heel goed, dat ik de gouvernante
moon !"
Een lichte blos kleurde hare wangen. Zij keek scherp en
bits naar haar eigen beeld in den Spiegel. De Huibert sprong
op, en liep zwijgend naar den schoorsteen.
Er volgde eene pooze stilte.
Eindelijk keerde De Huibert zich weer tot zijne echtgenoote,
en zeide bedaard schoon met betrokken gelaat :
„Ik acht Mile Gervex hoog om hare talenten en om haar
karakter, maar bij gelegenheid van ons uitstapje naar Den
Haag zouden wij de kinderen alleen kunnen meenemen !"
,,A la bonne heure!"
,,Dus afgesproken! Maar zeg me toch Bens, Suze! scat
heeft de bescheiden en stills Mile Gervex toch gedaan om je
toorn te verdienen?"
,,Dat heb ik je al meer gezegd! Constance en Lucy waren
vroeger aan mij gehecht. Nu zien ze niet meer naar mij om !"
,,Maar dat kan Loch de schuld der gouvernante niet zijn !"
Jonkheer Onno had willen antwoorden, dat kinderen als bij
ingeving weten, wie het waarlijk good met hen meenen, en
dat zijne dochters heel duidelijk hadden begrepen, welke
waarde or aan de voorbijgaande lievigheid harer stiefmoeder
to hechten was. Hij zweeg evenwel, het onderwerp was hem
to pijnlijk. Zijne illusie twee jaren geleden zoo schitterend
voor de toekomst — zijne illusie, em zijner dochters cone liefhebbende tweed y moeder te geven, was met eene menigte
andere heerlijke droomen en vurige wenschen in het niet
verdwenen.
Suze staarde ongeduldig em zich heen, en zweeg. Ten einde
aan hare vingers eenige bezigheid to geven, begon zij hare
kruilen to ordenen.
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De Huibert zag op zijn horloge. Het oogenblik van vertrekken naderde. Hij nam nogmaals plaats bij de kaptafel.
„Suze !" — sprak hij met zijn kalme, vriendelijke stem. —
„Als er wat bijzonders gebeurt, weet je mijn adres, niet waar ?
En wanneer alles good gaat, zou ik toch wel eon regeltje of
wat willen ontvangen ...."
,,Natuurlijk! Ik zal zien ! Maar je moot er niet op rekenen.
Ik ben altijd eon luie schrijfster geweest !"
,,En wat donk je to doen in je weduwstaat ?"
„0, ik zal Betsy bij me vragen, en eon paar maal thee
gaan drinken bij papa en mama !"
Er volgde wederom eene pauze.
Toen stond de hoer van Lindenstein op, en reikte zijner
vrouw de hand.
„Hoe laat is hot?" — vroeg doze.
„Halfdrie !"
,,Dan mag ik wel voortmaken ! Hanna! Hanna !"
Driftig rijst ze uit haar armstoel. De zijden foulard glipt
van hare schouders en gunt eon blik op den prachtigen, verblindend blanken hals. De Huibert blijft met uitgestoken hand
staan. Ze had in hare haast om de kamenier to reopen er
bijna niet op gelet. Schielijk herstelde zij hare font, en legde
zij glimlachend hare hand in die van haar echtgenoot.
,,Neem me niet kwalijk, De Huibert! Maar ik schaam me,
dat ik vandaag zoo laat ben!"
Zij gevoelde eon hartelijken handdruk, en vermoodde, schoon
ze de oogen afwendde in de richting van hare slaapkamer,
dat eon pijnlijke bilk bedelde om eon blijk van liefde.
De Huibert hield hare hand vast, en wachtte.
Maar daar zij haastig vooruit wilde snellen, liet hij ze los.
„Adieu !" — klinkt het, en schielijk schuilt Suze wog achter
de breede plooien van het roodbruin fluweelen deurgordijn,
't welk haar boudoir van haar slaapvertrek scheidde.
De heer van Lindenstein bleef nog eon oogenblik toeven,
alsof hij hoopte, dot zij terug zou kon7en, maar eindelijk
N.
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vloog hij heen, en wierp de deur met eene toornige beweging
luide dicht.
Koud, ongevoelig, liefdeloos, — zoo was de jonge vrouw
geworden, die eenmaal met veelbelovende hartelijkheid voor
zijne kinderen scheen to willen zorgen! Hoe eerbiedig en teeder
had hij gepoogd eene plaats in haar hart to veroveren, en al
wat hij won, waren de tastbare bewijzen van hare zeifzucht,
zelfs van haren of keer omtrent hem, die in zijne voile edelmoedigheid haar het leven tot eon onafgebroken feestdag had
willen maken.
De Huibert schudde het hoofd, en daarna zijne mistroostige stemming van zich af — hij wilde nogmaals geduld oefenen.
Slechts twee jaren had hij met proefnemingen op Suze's grillig karakter verloren, hij dacht aan de jaren, die komen
zouden ...
Beneden verneemt hij van Berend, dat de victoria voor is.
IJlings grijpt hij hoed, stok en regenseherm. Willem, do lakei,
die hem zal vergezellen, staat met bruine livreijas en gegalonneerden hoed klaar in de vestibule. Jonkheer Onno geeft hem
eon werlk. De lakei vliegt vooruit door de veranda, en opent
het portier. Zijn meester volgt. Juist, Coen doze zijn voet op
de ijzeren trede wilde plaatsen, zag hij eon jongetje van eon
jaar of zeven, dat uiterst verlegen om zich heen staarde, en
eon brief in de hand hield.
,,Moet je hier wezen, kereltje ?" — vraagt De Huibert.
Hot kereltje knikt ja, en overhandigt hem haastig den brief.
„Van Wien kom je ?"
„Van Cammingha !" — zogt het jongske op knorrigen teen,
en bolt schielijk den rijweg af naar het hek.
Met den brief in de hand zet De Huibert zich op de parelgrijze kussens zijner victoria. Hij bemerkt, dat hij eon brief
zonder adres heeft aangenomen. Het papier van den omslag
is beduimeld en morsig, alsof het door velerlei ongewasschen
handen is gegaan. Zeer verwonderd blijft hij eon poos naar
dit zonderling document staren. Zijne vlugge harddravers brach-
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ten hem reeds op den weg naar Osterwolde. Ten slotte opent
hij het verdachte papier. De inhoud was :
,,Van huis. Zaterdag 2 Juli 1853.
Groot nieuws! Volgens afspraak kom ik Maandag."
Vol verbazing best De Huibert doze raadselachtige woorden.
Wat beteekent dat? Hot geheimzinnig stuk komt van Cam
mingha.... en
Eon luide uitroep ontsnapt hem.
Willem, die op den bok zit naast Berend, keert hot hoofd
om, en vraagt, wat meneer beveelt?
,,Aanrtjden bij meneer Wigbold in Osterwolde, en gauw
wat. . . . Geen minuut verliezen !"
Hot was Maandag den 4 den Juli een zeer drukkende dag
gewoest. Des avonds to tien uren zuchtte voor het eerst eene
koele bries bangs de gesloten jaboeziedn van mevrouw Do Huibert's kamer. Volslagen duisternis heerscht in het vorstelijk
boudoir. De wind ffuisterde door do opgeschoven vensters
en bewoog de gordijnen, inaar ook als de wind oogen had
kunnen openen, zou hij niets ontdekt hebben in hot nachtolijk
donker, zelfs niet de heerlijke bronzen Hobo van Pradier.
Daarbuiten ruischte en zuehtte het door boomen en struik'on,
maar ook als do wind ooren had kunnen openen, zou hi.j niets
gehoord hebben in het eenzaam vei-trek, zelfs niet het tikken
van de kostelijke Sèvres-pendulo met het statige beeld van
Urania. Men zou or al zeer tang in de duisternis hebben mooten toeven, om to bomorkon, dat eene flauwe lichtstreep onder
aan het fluweelen deurgordijn schemordo, en dat eon zacht
gerucht van stemmen achter dat gordijn scheen to golven.
Omstreeks halfelf word de zware p o r t i e r e plotseling geopend, en trad eene persoon binnen, op den voet gevolgd door
cone tweodo, die eerie brandende waskaars droeg. De eerste
bleek nu oogenblikkelijk to zijn mevrouw De Huibert van
Vbiethuyson, gekleed in eon peignoir van wit neteldoek met
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witto kanten. Zij liep zoo snel mogelijk naar de vensters en
sloot de overgordijnen, opdat goon ]ichtstraal van buiten in
den tuin zou kunnen worden ontdekt. Zij zag daarbij niet om
naar do gestalte, (lie haar volgde, en die de waskaars op
den schoorsteenmantel plaatste. Indien evenwel de eon of
ander Osterwoldenaar hier bij Coeval ware binnengetreden,
zoude hij onmiddellijk in dozen persoon den buitengewoon
zorgvuldig gekleeden Jhr. Mr. Arnold van Reelant herkend
hebben.
Van Reelant bleef bij den schoorsteen staan. Suze kwam
van de ramen terug, en glimlachte. Hij sloeg aanstonds den
arm om haar midden, en zag haar in de donkere oogen. Zij
schudde hare schoone lokken, die geleden hadden van de drukkende hitte des dags en niet moor zoo sierlijk krulden, als toen
Hanna ze met smack opmaakte.
,,Wat is het hier warm !" — fluisterde Van Reelant.
„Ga zitten, gauw! Ik heb je veel to vragen, Arnold! Hier
kan niemand ons beluisteren !"
Zij wierp zich in dezelfde met rood satijn bekleede lage sofa,
waarop De Huibert dien morgen gezeten had. De griffier koos
eene tabouret, en schoof zoo dicht mogelijk bij de sofa.
,,Wij hebben vrij wat to bepraten en to overleggen" — begon zij — „en wel in de eerste plaats, hoe komt het, dat ik
je briefje niet heb ontvangen ?"
„Ik begrijp er niets van. Zaterdagmiddag to twee uren schreef
ik het. Ik liet Hanna's zuster bovenkomen, en zei haar zeer
duidelijk, zooals ik altijd doe: „Ga eens met dit briefje naar
Lindenstein, vraag je zuster Hanna to spreken, en goof het
haar, hoor! Maar aan niemand anders !" Het meisje glimlachte
zeer intellectueel, toen lk haar eon kwartje gaf ! Al de overigen
zijn terecht gekom en !"
,,Ja, maar ik vind het verontrustend, dat er van dit laatste
niets is terechtgekomen ! Zoo'n meisje kan het hebben laten
vallen, en wie weet waar het is gehleven !"
,,Niemand kan er iets van begrijpen; goon adres, eon enkele
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regel, geen onderteekening ! Wees gerust, Suze, dat verloren
briefje zal ons niet compt• omitteeren !"
Hij boog zich over hare blanke hand, en bracht die hartstochtelijk aan zijne lippen. Suze streek met de andere door
het blonde hair op zijn voorhoofd en sprak sleepend :
„In het vervolg, niet meer schrijven, Arnold! Brieven zijn
altijd gevaarlijk ! Met het een of ander signaal aan het venster
beneden kan ik je alles zeggen, wat ik wil 1"
Van Reelant heft plotseling het hoofd op, en tuurt verschrikt in de richting der slaapkamer.
Hij wacht eene poos en zegt eindelijk:
„Ik hoor iets...."
,, Gekheid ! Je kunt niets hooren! Hanna zorgt, dat we niet
overvallen worden. De deur van de slaapkamer is afgesloten,
die dour daar ook! Niemand heeft er sloutels van dan ik en
De Huibert, die niet voor Zaterdag thuis komt !"
„Je hebt gelijk !"
Glimlachend ziet Van Reelant haar in de kwijnende oogen,
en kust haar op den mond.
„Mawr nu moeten we eens ernstig over je plannen spreken,
Arnold !" — hernam zij. — „Vertel me nog eens duidelijk, hoe
de vork in den steel zit !"
Graag !" Je herinnert je wel, dat voor eene maand of drie
groote beweging gemaakt werd over die bisschoppen, en dat
toen het ministerie Thorbecke aftrad ?"
Suze knikte glimlachend. Zij herinnerde zich de hevige
debatten tusschen haar vader en haar echtgenoot, zij dacht
aan do bulderende gramschap van den oerste over Thorbecke's
laatste regeeringsdaden in April en aan de kalme gelatenheid,
waarmee de tweede dit alles had beantwoord.
;, Zoodra het nieuwe ministerie in de staatscourant stond,
zag ik met verrassing," — Bing Van Reelant voort -- „dat
eon oud vriend van mijn vader tot minister van buitenlandsche
zaken benoemd was. Ik richtte dadelijk eon schrijven aan
zijne excellentie, en deed eon trouw verhaal van mijn toestand.
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Het antwoord luiddo veel gunstiger dan ik had durven hoped.
Eon paar dagen later was ik in Den Haag, en hield eene
lange conferentie met den minister. Acht dagen lang bleef ik
op zijn raad bezoeken brengen bij gezaghebbende vrienden
van het nieuwe ministerie. Daarna duurde het nog een week
of vijf, voor ik jets vernam, totdat eindelijk Zaterdagmorgen
mijne benoeming kwam — referendaris bij buitenlandsehe
zaken !"
„'n Prachtige promotie !"
,,Zeker! Er zal genoeg over geredeneerd en gebabbeld worded
in Den Haag. De ondergeschikte ambtenaren aan het ministerie
zullen woedend zijn, maar do minister zal mij krachtig steunen!
En nu ligt de weg voor me open....
„Maar mij laat je buiten je berekeningen.... aan mij heb
je niet gedacht!"
Van Reelant ontstelde. Hij stond van zijne tabouret op,
duwde haar weg en zette zich op de sofa naast Suze, die met
vast gesloten mond voor zich uit staarde.
Vleiend trok hij haar aan zijne zijde, en sprak:
,,Heb ik niet aan je gedacht? Neon, dat weet je wel beter,
Suze! En het bewijs is, dat ik Zaterdag dadelijk besloot in
dezen niets to doen zonder jou. Vroeger zou ik natuurlijk met
bijzondere tevredenheid de eervolle benoeming hebben aangenomen, maar dat is nu niet meer zoo. Mijn hart is hier, mijne
ambitie in Den Haag. Twee jaren lang word het me dagelijks
duidelijker, dat ik je b o v en all e s liefheb.... .
Suze legde haar hoofd aan zijn schouder, zag hem scherp
in de oogen, en vroeg op kwijnenden toon:
,,Boven alles? Ook boven je mooie vooruitzichten in Den
Haag ?"
„Zees zeker! Mijne vooruitzichten en mijne toekomst behooren jou, Suze! De gelukkigste dagen van mijn leven sleet
ik door de overtuiging, dat je mij boven alien had uitgelezen...
Ik kan dat geluk niet missen, ik wil bier blijven en den
minister bedanken !"
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De jonge vrouw legde hare hand op zijn schouder, en drukto
het hoofd nogmaals aan zijn borst, terwijl zij met stralende
blikken tot hem opzag.
„Dus is het waar? Het is je moor waard •hier to blijven,
dan in Den Haag referendaris to worden ?"
Van Reelant boog zijn gelaat naar het hare, en fluisterde
in vollen ernst, op dat oogenblik althans :
,,Het is waar, Suze! Ja, het is waar !"
Suze zweeg eene pooze, en begon raadselachtig to glimlachen.
Eensklaps vraagt ze :
„En wil je nu mijno opinie over die zaak weten?"
„Natuurlijk !"
„Schrijf aan den minister, dat je met buitengewone vreugde
de benoeming aanneemt !"
„Aanneemt ?"
Dat spreekt van zelf ! Moot ik niet altijd de verstandigste
van ons beiden zijn !"
,,Dus scheiden...."
„Woes niet kinderachtig ! Als jij in Den Haag woont, kan
ik er immers ook komen
,,Ja, maar..... De Huibert?"
Je houdt me dan wel voor heel onhandig en heel onnoozel ?"
,, Waarachtig niet...."
,, Wacht even! Ik zal je ook eons wat nieuws vertellen.
Wanneer ga je naar Den Haag?"
„Over acht dagen ga ik met verlof voorloopig naar Den Haag,
en zoodra ik mijn ontslag kan krijgen, blijf ik er voor good !"
?"
,,Kun je den 1d' n Juli en volgende dagen in Derr Haag zijn?"
„Welzeker !"
„Dan kern ik ook!"
,,Hoe is het mogelijk ?"
Juli......
,,Je weet, op den 16
„'t Is waar, dat is je jaardag? Zou ik het ooit kunnen
vergeten ?"
,,De Huibert vroeg me, of ik op then dag naar Norderney
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Wilde gaan — ik stelde Den Haag en Scheveningen voor ... .
clip s volg ik je op den voet !"
Van Reelant klemt haar vaster in zijne armen, en dankt
haar jubelend. .
Beiden zwijgen eene poos. De stilte van den zomernacht
wordt door niets gestoord. Zelfs het fluisteren van den wind
schijnt achter de lichtroode gordijnen to verstommen. Maar Suze,
(lie niet van pauzen in .het gesprek houdt, roept glimlachend:
„Je ziet, dat ik bij de hand ben !"
„Maar dat is nu alles heel good en wel voor die eerste
dagen .... Hoe zal het later gaan?"
„Uitstekend ! Mijne plannen zijn klaar !"
,,Je plannen?"
,,Natuurlijk! Ik wist, zoodra ik je leerde kennen, dat je geen
moeite zoudt sparen, om uit Osterwolde naar de eene of andere
grootere stad verplaatst to worden. Je hebt het nu heel good
getrofen ! Om je in den weg to staan en je hier to houden.. .
daar denk ik goon oogenblik aan. Neon, Arnold! wat ik je
eenmaal beloofde, zal ik houden. In het belang van mijne ouders
word ik De Huibert's vrouw. Nu zal ik je bewijzen, dat ik
mijn eigen belang zal weten in 't oog to houden. Binnen eon
jaar, op zijn hoogst binnen twee jaren, woon ik met Do
Huibert in Den Haag !"
„Maas....,'
„Geen maar! Je zei daar zooeven, dat je vooruitzichten en
je toekomst mij behoorden. Dat zal niet tevergeefs gezegd zijn!
Ik heb vast besloten op de eene of andere wij ze naar Den
Haag to verhuizen. Misschien zal ik geduld moeten oefenen,
maar mijn doel zal ik bereiken. Van De Huibert kan ik mot
eon beetje tact veel gedaan krijgen. Wat zou je or van denken,
als ik hem eons wist over to halm zich bij de eerste do beste
gelegenheid candidaat voor de Tweede Kamer to stellen?"
,,Aardig gevonden ! Maar do acme man heeft hoegenaamd
goon ambitie !"
,,Hij zal ambitio krijgen, als ik het wil !"
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,,Daar twijfel ik niet aan! Maar dat is nog niet alles !"
En Van Reelant noemde den naam van een bekend lid der
Tweede Kamer, die sedert 1849 het hoofdkiesdistrict Osterwolde
vertegenwoordigde.
Suze schudde hare verwarde krullen.
,,Laat mij maar begaan" — antwoordde zij — „ik zal mij met
hart en ziel op de politiek gaan toeleggen, en De Huibert, eon
van de grootste grondbezitters in dit district, gaat naar de
Eerste Kamer. als het met de Tweede niet lukt !"
„Ik maak je mijn compliment, Suze! We zullen triomfeeren !'a
Daarop volgt eene vurige omhelzing.
Van Reelant hief het hoofd vol fierheid omhoog.
Met eene geestkracht, als der vrouwe van Lindenstein eigen
was, zou men alle bezwaren to boven komen — hij had zijne
liefde aan Beene onwaardige geschonkeh.
Maar, bliksemsnel, zonder eon woord to uiten, als door eene
giftige adder gebeten, vliegt hij van de sofa op, en deinst hij
achteruit... .
Suze slaakt op datzelfde oogenblik eon luid krijschenden gil.....
Bedaard en waardig, met den hoed in de hand, treedt t&
voorschijn .... de hoer Wigbold de Huibert van Vliethuysen,.
rechter in de arrondissements-rechtbank van Osterwolde
rechter nu over bolder schuldigen hartstocht.
Hot plotseling verschijnen van doze dreigende gestalte —
zonder gerucht uit de duisternis van den achtergrond der kamer
opdoemende als onverbidclelijke Nemesis, nauwelijks beschenen
door eon enkelen straal der waskaars op den schoorsteenmantel -- had eon verpletterend gevolg. De kreten der bestraften verrieden angst. Zij hadden hunne zelfbeheersching
verloren. Zij waxen overwonnen zonder strijd...
Wigbold de Huibert blijft op eon paar schreden afstands
van de sofa staan. Bij het flauwe licht blijkt het nauwelijksr
dat hij met vonkenschietende oogen en saamgeklemde lippen
naar de vrouw van zijn ongelukkigen brooder staart. Hij haalt
diep adorn en zegt, kalm, vastberaden, langzaain :
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,, Sedort een half uur zijn hier twee getuigen bij uw ondorhoud geweest! Mijn brooder Onno en ik !"
Hij wijst naar het deurgordijn.
Suze is in de sofa achterovergezonken. Zij klemt zich met
beide handen aan de rugleuning, en staart naar Van Reelant,
de oogen wijdgeopend als eene zinnelooze.
De griffier is achteruitgedeinsd naar den wand, zjjne godaante verliest zich in de schaduw.
Wigbold de Huibert gaat voort:
,,Er zal hier goon scene voorvallen. Uit naarn van mijn
brooder gelast ik Van Reelant op staanden voet doze kamer
n dit huis to vorlaten.... In geval van weigering zijn wij
vast bosloton. . . ."
Lafhartig, zonder eon woord to spreken, snelt de aanstaande
Teferendaris van buitenlandsche zaken naar de dour.
Suze springt van de sofa, en strekt hare handen naar horn
uit. Eon vreeselijke angstkroet weergalmt door de kamer.
De hoer Wigbold slaat or goon acht op. Hij opent de dour,
die naar het portaal leidt, met eon sleutel en maakt eon gebaar naar Van Reelant. Doze stort zich in wilden angst naar
buiten, maar wordt aangehouden.
,,Moneer Van Reelant!" zegt de rechter met eene zonderlinge trilling in zijne stem. - ,,Mag ik u mijn hoed aanbieden.
Den uwe heeft u bij ongeluk vergeten, en behoort bier to
blijven als souvenir!"
De hoer Wigbold heeft opnieuw naar de p o r tier e der slaapkamer gewezen. De betrapte griffier grijpt den hoed, en verdwijnt in de duistornis. ..
Suze heeft twee of driemaal zijn naam gillend uitgostooten,
daarna zinkt zlj op den vloer.
Wigbold de Huibert komt langzaam nader, en zogt:
,,Movrouw! Sta op! Neem eon hoed en eon sjaal! Volg mij.
Hot rijtuig wacht !"
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TWAALFDE HOOFDSTUK.
Len woelige dag voor den notaris,
Maandag, 4 Juli, was de heer Muller Belmonte naar gowoonte alleen in zijn kantoor.
De klok had juist halfeen geslagen. 't Was een rustige
morgen. De notaris hield zich bezig met een berg van stukken en schrifturen, die hij opgeruimd en weltevreden rangschikte. Do hitte daarbuiten word getemperd door de vier
hooge steenen muren en do omstandigheid, dat het eenige
breede venster op het oosten slechts in den vroegen morgen
enkele zonnestralen binnenliet.
De heer Muller wijdde zich ijveriger dan ooit aan do altijd
drukke bezigheden van zijn ambt. Sinds de beide laatste jaren
had hij groote huiselijke kalmte en rust genoten. Na het
huwelijk van Suze en de uitbesteding zijner beide zonen ter
^erdere opleiding bij den predikant van Dalwierda, had hij
geheel onbewolkte dagen doorgebracht. Nu kwamen or wel
nieuwe zorgen, want Brain zou met September naar do academic.
maar de notaris was altijd eon vijand geweest van al to ver
vooruitziende bekommeringen. Hij wilde het ten minste beproeven of het gaan zou met zijn veelbelovenden oudste. Brain
zou to Utrecht in de rechten studeeren ; men zou de noodige
maatregelen nemen, en daartoe behoorde in de eerste plants.
dat de aanstaande student tot op het laatste oogenblik onder
do hoede van zijn mentor zou blij ven.
Er word geklopt. Een klerk steekt het hoofd binnen de
dour, en zegt :
„Piet Boerma !"
Do hoer Muller Belmonte knikte deftig. Hij is altijd to spreken voor zijn vermogenden client.
Toen de deli- openging, wilde de notaris als van ouds vroolijk de hand toesteken aan den binnentredende ; maar plotse-
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ling wijzigde hij de joviale uitdrukking van zijn gelaat. Er
verscheen eon heer, die al heel weinig op Piet Boerma geleek.
Die hoer was jong en. welgekleed. Hij droeg eon deftig zwart
pak en nette handschoenen. Hij hield eon grijzen zomerhoed
in de hand en boog met zekere afgemetenheid voor den notaris.
Doze hief zich deftig nit zijn stool op, en richtte eon vragenden blik naar den vreemdeling.
„Pardon, meneer Muller !" — begon doze. — „Ik ben Piet
Boerma, junior, candidaat in do rechten to Groningen !"
„0, zoo! Ik meende, dat uw vader er was! Neem plaats,
meneer Boerma !"
De notaris schijnt door doze snelle wijziging van personeel
eon weinig verrast. Maar hij laat er niet het minst van bespeuren, daar hij met eon gullen en aanmoedigenden lack
voortgaat:
„Ja, nu herinner ik het mu! Uw vader vertelde mij nog
laatst, dat zijn oudste zoon to Groningen studeerde."
De hoer Boerma, junior, was gaan zitten. Met jets gedwongens en verlegens begint hij:
„Treurige omstandigheden noodzaken mu u op to zoeken,.
meneer Muller !"
Woes voorzichtig, notaris! uw gelaat teekent ontsteltenis!
loud u waardig en bedaard !
„Mijn vader" — gnat de candidaat in do rechten voort ,, is eergisteren overladen !"
Wat was dat, meneer Muller? Gij waart op hot punt al
de echo's van uw kantoor door eon woesten kreet wakker to
roepen !
„Voor acht dagen was de oude hoer nog volkomen well" ging men voort. — „Toen heeft hij op eon sjees thuis komend
zware kou gevat, is dadelijk ziek geworden, en na vijf dagen
overleden !"
Do jonge Boerma spreekt ernstig en langzaam, doch zonder
vertoon van uiterlijke droefheid.
De notaris heeft weder volkomen macht over zijne aandoe-
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ningen en zijne stem, die hij in toom houdt, nu hij antwoordt:
,,Dat is eene vreeselijke tijding, meneer Boerma! Ik had er
niets van gehoord! En hoe oud was meneer uw vader ?"
,,Vijf en vijftig jaar!"
,,Hij zag er nog zoo jong en zoo krachtig nit! Ik dacht,
dat hij minstens diep in de zeventig zou geworden zijn
,,Ja, het is heel plotseling, heel plotseling !"
De jonkman wendde somber den blik af.
Er heerschte stilte in het kantoor.
Onder het wisselen dozer weinige woorden had de notaris
om zeer geldige redenen eon plan van aanval en verdediging
opgemaakt. Hij voorzag wat er komen zou, en was op alles
voorbereid.
Piet Boerma, junior, hief hot hoofd op, en zei eenigszins
sneller:
,,Mijn vader deed zaken met u, meneer Muller! Mag ik
weten of hij eon testament nalaat ?"
,,Ik geloof het niet! Ten minste ik heb er geen voor hem
gemaakt !"
,,En ik hob er goon van hem gevondon! Dit verwonderde
mij evenwel zoo stork niet, als het ontbreken van ale mogelijke hypotheek-akten, orndat ik dacht, dat de oude hoer er
eon massa zou bezitton
,,En waarom dacht u dat, als ik vragen mag ?"
Vriendelijker en edelaardiger glimlach speelde wel nooit om
de lippen van eenig aanzienlijk en hooggeacht rnagistraatspersoon, dan de glimlach, waarmee notaris Muller den jongen
Boerma thans uitnoodigde to spreken.
Do oude heer heeft mij dikwijls verteld, dat hij groote
kapitalen in hypotheken belegdo. Hij zeide mij, dat hij zijn
geld naar Osterwolde bracht, en in uwe handen stelde. Dat i
immers zoo ?"
,,Ja.... dat is zoo, meneer Boerma !"
,,Al wat ik vond was eon aantal quitanties, door u geteekend, meneer Muller! Ik lob ze meegehraeht
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De notaris zag spreker zeer scherp aan. Deze haalde eene
brieventasch nit zijn borstzak, opende die, en bracht eon bundeltje papieren to voorschijn, om het even vluchtig in to
kijken. Beiden zwegen.
De jonge Boerma scheen iets to berekenen. De notaris staarde
hem heimelijk aan met gedwongen welwillendheid en slecht
verborgen toorn. Toen hij merkte, dat de jonkman hem aanzag, schitterde plotseling tevredenheid nit zijne oogen.
,,Meneer Muller !" -- klonk het hem to gemoet. — „Ik ben
in het bezit van negentien quitantien tegen een bedrag van
zes en negentig duizend gulden. Dit geld is door mijn vader
ten uwen kantore gestort, om het to beleggen onder verband
van vaste goederen. Hoe is het mogelijk, dat mijn vader geen
enkele hypotheek-akte heeft ontvangen ?"
De notaris verstaat de kunst over zijne gewaarwordingen to
heerschen. Hij antwoordt snel on ongedwongen:
,,Dat is doodeenvoudig, meneer Boerma! Uw vader verzocht
mij zijn geld onder hypothecair-verband to beleggen, en de
akten voor hem to bewaren ...."
,,Neem me niet kwalijk, maar dat was eene groote dwaasheid van den ouden hoer !"
„Ik neem het u niet kwalijk, meneer Boerma! Uw vader
schonk mij zijn voile vertrouwen ! Ik heb jarenlang zijne belangen voorgestaan, en schrijf het aan uw jeugdigen leeftijd
en het geleden verlies too, dat u eon al to vrijmoedigen toon
tegen mij aanslaat !"
Meesterlijk, hoer notaris! De talentvolste p e r e n o b 10 zou
zijne rol niet waardiger hebben kunnen spelen!
Piet Boerma, junior, kook eenigszins onthutst op. En terwijl
hij de quitantien weer wegbergt, zegt hij op kalmen toon:
„Mawr die toestand kan zoo niet blijvon ! Bij de boedelscheiding moeten de akten in mijne handen zijn !"
„Natuurlijk, meneer! Bij de boedelscheiding zal ik u de
akten overleggen! Uw vader Wilde or Bever niet moo to maken
hebberi, en kwam ieder halfjaar hier op het kantoor zijne
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rente innen. Daar u dit niet schijnt to behagen, zal ik do
akten voor u doen klaarmaken !"
„Ik heb twee minderjarige zusters, en moot voor hare belangen zorgen. Dus zal ik gaarne de akten ontvangen!
,,Dat is volkomen tot uw dienst !"
De notaris deed de voile bastonen van zijne stem doorklinken, — eon middel ter verluchting, bij hot drukkend warme
weer zeker slecht gekozen
De jonge Boerma scheen onaangenaam getroffen door do
krachtige geluidstroomingen. Hij vroeg strak:
,,En kan dit binnen eon paar dagen gebeuren ?"
Nu haalde de notaris alle registers nit:
,,Binnen eon paar dagen? Waar denk je aan, meneer Boerma
Daar komt vrij wat schrijfwerk bij to pus, en ik heb maar
twee klerken ! Over drie weken ben ik je man, de boedelscheiding heeft toch zoo'n ontzettenden haast niet ?"
De Groninger candidaat word bleek. Na eon korten inwendigen strijd, antwoordde hij :
„Ik houd mij aan uw woord, meneer Muller! Over drie
weken boedelscheiding ! De hypotheek-akten worden dan mijn
eigendom tegen rembours der quitantien !"
,,Perfect! Over drie weken! Hot kan niet vlugger !"
„Wel mogelijk, maar dat is juist het lastige van hypotheken !"
,,De geldbelegging door hypotheken schijnt u niet bijzonder
to bevallen !"
,,Om u de waarheid to zeggen, neon !"
,,Maar daar is mad op, meneer Boerma! U bezit quitantien
voor zes en negentig duizend gulden door mijne handteekening
gedekt. Wil je dat geld in contanten of in soliede effecten,
het is mjj onverschillig ?"
Piet Boerma, junior, ziet den notaris verwonderd aan. Haastig
herneemt hij:
,,Meent u dat wezenlijk, meneer Muller ?"
,,Hoe heb ik het met u, meneer Boerma? Als ik u lets
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voorstel, valt daar riiet aan te twijfelen. Ik verzoek u n1ij
:zonder omwegen te antwoorden !"
Be klerken in het voorvertrek getuigden later, dat zij den
patroon nog nooit zoo luid hadden hooren bulderen.
De jonge Boerma stamelde eene verontschuldiging.
De heer Muller Belmonte zag hem nit de hoogte aan, en
wachtte bedaard.
Eindelijk klonk het half bedeesd, half korzelig:
,,Uw voorstel is mij bijzonder aangenaam! In mime omstancligheden zoude dat kapitaal in contanten of effecten mij zeer
welkom zijn! Wanneer ...."
„floor eons, mijn waarde hoer! Ik betreur het buitengewoon,
dat uw brave en ronde vader zoo snel is heengegaan ! Wij
hebben nu lang genoeg over de zaak gesproken. Het geld
ligt hier tot uwe dispositie. Laat eons zien .... vandaag
4 Juli .... Kom over veertien dagen terug, dan zullen wij de
rekening sluiten !"
Piet Boerma, junior, stond op. Voor hij heenging, bleef hij
nog even toeven, en zei :
„Over veertien dagen koln ik terug, om de zaak nit de
wergild to maken. Ik zal dan met u afspreken, wanneer het u
schikt ens te helpen bij de boedelscheiding. Mocht het u verwonderen, dat ik wat onbeleefd heb gesproken, dan wil ik u
gaarne mijn gedrag verklaren. Mijn vader had de zonderlinge
gewoonte om niets rnee to deelen omtrent zijn geldzaken.
Hij was or zeer geheimzinnig moo. Wij moisten, dat hij zeer
veel verdiende, dat hij goede zaken maakte, maar dat was
Mlles. Ternauwernood hoorde ik, dat hij zijne kapitalen door
uwe tusschenkomst belegde. Teen ik na zijn deed niets dan
-eon paar voddige strookjes papier vond, door u geteekend,
goon enkele hypotheek-akte .... ja, maar ik moot het bekennen, teen ontstelde ik. . ."
De notaris was opgestaan, en strekte den rech terarm uit
met de majesteit van eon vorst.
„vat was volkomen overbodig, meneer Boerma !" — schreeuwde
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hij. — „Als u eon recu bezit met mijn naam er onder, is dat
net zoo goed als eon bankbiljet of als eon sour in baar geld.
Mijn kantoor heeft al eon kwart van eon eeuw bestaan, en
voor moor millioenen zaken gedaan, dan de duizenden die
wij to vereffenen hebben. Dat weet heel Osterwolde en doze
heele provineie. TJw varier wist het ook. En ik houd het er
voor, dat u het nu ook weet !"
De hoer Muller ,Belmonte boog, ironiseh lachende.
Boorma, junior, groette en verdween, overtuigd, dat er voor
het oogenblik niet anders aan de zaak to doen was, dan
veertien dagen wachten.
Nauw viol de dour achter horn toe, of de notaris barstte
in ziedende drift los. Hij stoof het vertrek met onstuiYnig
snelle schreden door. Hij mompelde met zachte stem, want
zijne klerken mochten niets hooren. Zijn gelaat is vuurrood,
de aders zwellen op zijn voorhoofd. Bij al zijne razende verbittering moot hij zich zelf beheersehen ...
Die ellendige kwajongen .... aan zijne goede trouw
twijfelen ... , zoo'n koud, zelfzuchtig boerenwelp .... alleen
op geldelijk belang nit.... denkt niet aan den dood van zijn
vader .... vraagt onmiddellijk naar de erfenis .... heeft niets
haastigers to doen, dan den vertrouwden raadsman zljns
vaders to beleedigen ... .
Tot tweernaal blijft de woedende man bij zijne schrijftafel
staan, en slaat met de rechtervuist zoo krachtig op eon stapel
papieren, dat doze nit elkander vliegen en den grond bedekken. Hij bekreunt er zich niet om. Hij kan zich niet in
toom houden. Hij heeft behoefte aan lucht en aan een voorwerp,
om den storm van zijn kokend blood to bevredigen ...
Plotseling staat hij roerloos stil.
Wat beteekonde dat? Eene hevige duizeling duet hem
wankelen. Hij klenit zich aan den wand vast. Eon fluitend
gesuis klinkt in zijne ooren. De adeln begeeft hem. Doodsangst
schroeft hem de keel toe. . . .
Goddank ! Hot is niets Het gnat voorbij. Hij herstelt zich.
Y.
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Overspanning, natuurlijk! Dat plotselinge bericht van Boerma's
dood, die onbeschofte rekel van een jongen, dat alles te zaam,
dat had het hem gedaan ! Maar hij moest kalmer wezen, zich
bedwingen, nadenken, den toestand rustig overzien ... .
De hoer Muller Belmonte zet zich voor de schrijftafel. Hij
kijkt even achter zich, bukt en opent het aardige eikenhouten
kastje. Een karaf met portwijn komt te voorschijn. Met
grooten ijver drinkt de notaris twee boordevolle glazen, en
bergt alles met nog grooter ijver weder weg.
Daarna herademt hij. En nu zet hij zich tot kalme overweging. Boerma dood.... binnen veertien dagen afdoening
van zes en negentig duizend gulden .... de quaestie der
hypotheek-akten kan blijven rusten .... de secure student
was dadelijk gewonnen voor het denkbeeld, om het door zijn
vader gedeponeerde geld in contanten of effecten terug to
ontvangen .... dat alles was zeer duidelijk.
Tot elken prijs moest hU zijn woord houden, zijn naam en
krediet redden. Oogenblikkelijk Bing hij aan het cijferen. Eon
uur fang zag hij niet op van zijn arbeid, telkens binnensmonds
verwenschingen mompelend over den onverwachten dood van
zijn client. Eindelijk bleek het noodlottig resultaat, dat hij
oogenblikkelijk over niet moor dan over een kleine tien duizend
gulden had te beschikken.
Daar er enkele personen kwamen, om over zaken te spreken,
moest hij zich geweld aandoen en op de gewone, vriendelijke
manier allerlei inlichtingen geven. Toen hij weer alleen was,
nam hij eon kort besluit. Met tien duizend gulden in kas kon
hij niet rustig blijven wachten naar wat er nog in de komende
veertien dagen zou kunnen toevloeien. Hypotheek nemen op
huffs en erve, daaraan mocht eon solied en vermogend notaris
als de heer Muller Belmonte niet denken. Maar hij had eon
schatrijken schoonzoon, Jhr. Onno de Huibert van Vliethuysen,
hij zou hem zijne oogenblikkelijke en voorbijgaande verlegenheid zoo holder mogelijk uiteenzetten; hij zou hem de meest
afdoende zekerheid geven, dat de voorgeschoten golden binnen
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korten termijn zouden afgedaan worden, en De Huibert was
zeer meegaande .... De Huibert kon helpen en zou helpen ...
De notaris glimlachte tevreden over dit besluit.
Zijn horloge weer kwart na twee. Daar hij gewoon was
de heeren-societeit in „de Zon" van twee tot drie to bezoeken, wilde hij nu vooral niet wegblijven. Niemand ter
wereld mocht vermoeden, dat er iets buitengemeens gesehied
was; alles moest als naar gewoonte plaats grijpen.
De hoer Muller Belmonte verscheen in blakenden welstand
op de societeit. Hij nam eon ijverig deel in de gesprekken,
en dronk ter verfi-issching voor de drukkende warmte twee
groote glazen madera met seltzerwater. Van Reelant, tot wien
hij in het voorbijgaan sprak, moist hem moo to deelen, dat
Onno de Huibert de opening der zomervergadering van do
provincials staten was gaan bijwonen, maar Zaterdag weer
thuis zou zijn.
De notaris hield zich, of de zaak horn in 't geheel niet
g anging. To drie wren huiswaarts keerend on1 to eten, bedacht
lllj, dat niets horn verhinderde zijn schoonzoon na to reizen,
en in eon geschikt oogenblik aan to klampen. Aan tafel had
hij veel to vertellen onder eerbiedig stilzwijgen van zijne
vrouw en Betsy. De laatste zei, dat Suze haar den vorigen
(lag ook met eon enkel woord over het nit de stad gaan van
De Huibert gesproken had, maardat zij or eigenlijk niet veel
op had gelet.
Betsy verscheen dikwijls op Lindenstein, de beide schoonouders maakten het niet to druk met De Huibert. Op doze
wijze word de eendracht in de familie het best gehandhaafd.
De notaris kondigde nog in den loop van het gesprek aan,
dat hij eerstdaags voor tweemaal vier en twintig uren op
reis moest. dock dit kwanl zoo dikwijls voor, dat niemand er
lets vreemds in vond.
A lies lisp verder of volgens het gewoon programma op
die rl warmen 4den Juli. De notaris bracht eenige uren boven
in zijn bibliotheek door, de dames zochten verademing in den
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tuin. Na het theedrinken op het terras voor de tuinkamer
waren de kranten gekomen, en hield de notaris eene lange
redevoering over den dreigenden oorlog tusschen Turkije en
Rusland. Dat Gortschakoff de Donauvorstendommen had bezet, was do gewichtigste tijding van dien dag. De hoer Muller
Belmonte voorspelde eon algemeenen Europeeschen oorlog. De
Franschen en Engelschen, die nu met hunne vloten den ingang
van de Dardanellen afsloten, zouden het or niet bij laten. Zij
zouden zonder eenigen twijfel de benauwde Turken bijspringen,
nu de kolossale Russische beer zijne klauwen uitsloeg.
Mevrouw Muller en Betsy luisterden zeer verstrooid. De beide
dames stelden hoegenaamd goon belang in de bezetting der
Donauvorstendommen, zelfs zou het kunnen betwijfeld worden,
of mevrouw Muller ooit ernstig aan de Dardanellen gedacht
had, en of mejuffrouw Betsy wel geheel op de hoogte was der
,,Oostersche quaestie." To rnidden van doze debatten verscheen
het Handelsblad, met de lezing van welks nieuwspapier de
notaris gewoonlijk, als nienland eon bezoek kwam brengen,
het laatste deel van zijn avond in de tuinkamer doorbracht.
Door de warmte genoopt, bleef de familie nu wat langer in
de buitenlucht zitten. Daar de notaris evenwel to nieuwsgierig
was naar den stand van zaken in het dreigend conflict tusschen Rusland en Turkije, verzocht hij Betsy eene lamp in
de tuinkamer op to steken. Hij vlijde zich op eon sofa bij de
geopende vensterdeur, plaatste eon tafeltje met de lamp naast
zich en beval zijne vrouw eon flesch Hochheimer uit den kelder
to doen halm. Hij zette zich nu eons recht op zijn gemak,
om de tijdingen, al in de provincials kranten gelezen, voor de
tweede reize in het Handelsblad herhaald to zien. Alle zorgen
van dien dag waren nu vergeten. Hij had zijn plan gemaakt.
en durfde zich met zekerheid voorstellen, dat hij door do machtige pulp van zijn schoonzoon elks financieele moeilijkheid
zegevierend zou oplossen.
Betsy bleef met hare moeder buiten zitten, nadat de duisternis gevallen was. De beide vrouwen spraken zeer zacht uit

DE FAMILIE HULLER EELMONTE,

ly

beleefdheid voor den lezenden notaris. Men vernam niets dan
het knetterend gerucht door het omslaan van eene bladzijde
der kraut gemaakt, en het eigenaardig klokken bij het inschenken van eon glas wijn. 't Werd kwart na tienen, halfelf, voordat do notaris zich nit zijne liggende houding van de sofa oprichtte. Mevrouw en Betsy kwamen aanstonds binnen. Zij staken eon tweede lamp op, en maakten eon eenvoudig „boterhammetje" klaar. De hoer des huizes bood de dames eon glaasje
Hochheimer, en zorgde, dat or eon nieuwe flesch in reserve
word gehouden. Hij verkoos bij het geopende raam zijne sigaar
to rooken., en liet der dames voile vrijheid, zich aan de gastronomische genietingen van haar „boterhammetje" to wijden.
Eindelijk kwamen Betsy en mevrouw met hare glaasjes naar
de sofa, en zetten zij zich op leunstoelen in do schaduw van
do nieuwe flesch Hochheimer.
De notaris kook deftig op, en sprak :
,,Wat denken do dames er van?"
„Waarvan, papa ?" — vroeg Betsy.
„Wel van den aanstaanden oorlog tusschen Rusland en
Turkije ?"
„Ik, niemendal, papa."
,, Schaam je, Betsy! We gaan eon merkwaardigen tijd to
gemoet. Misschien krijgen we er nog last genoeg van !"
„Komt er hier oorlog ?" — vroeg mevrouw Muller.
„Och, jelui begrijpt er toch niets van !" — schreeuwde de
notaris. — ,,Haar als je 't nu weten wilt, dan zal ik het je
zeggen. De zaak is zoo eenvoudig niet. In Rusland zit eon
brutaal despoot op den troo p , keizer Nicolaas, en in 't westen
zijn vrijzinnige mannen aan 't roer, Napoleon III, lord Clarendon en lord Palmerston, Cavour..... enfin, verstandige, fatsoenlijke liberalen. De Russische tyran heeft or al lang zijn work
van gemaakt, om den boel to Constantinopel in de war to
sturen. Hij wil de Turken uit Europa jagen, dat is alles. Maar
de Franschen en Engelschen zijn op hun hoede. Voor eenigen
tijd heeft de Porte op verzoek van Napoleon aan de Latijnsche
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Christenen vrijheid gegeven het Heilige Graf to bezoeken. Dadelijk komt de Russische gezant Menzikoff namens den Czaar
het protectoraat over de Grieksche Christenen in Tnrkjje
. .. .. ..""
De notaris hield op.
De beide dames zagen elkander verwonderd aan.
Zij hooren het ratelen van eon rijtuig in de Niezelstraat eon vreemd verschijnsel, zoo laat.... kwart na elf, bijna halftwaalf.
Het ratelon komt nader en nader, plotseling houdt het op.
Na eenige seconden wordt er hevig aan de voordeur gebeld.
Van waar die schrik bij vader, moeder en dochter?
De notaris vliegt doodsbleek van de sofa, maar hij herstelt
zich aanstonds.
De onzekerheid duurt niet lang. Kees vertoont zijne slaperige
trekken om den hook van de dour, en zegt:
,,Moneer De Huibert van Osterwolde ....
...
Verwarde uitroepingen volgen.
Wat komt De Huibert doen? Onno is immers op reis gegaan ? Zou er eon ongeluk .... Maar dan zou men het op
Lindenstein wel geweten hebbon....
Er klonken stappen in de gang. Kees verdwijnt.
De hoer Wigbold de Huibert treedt langzaam en statig
groetend binnen. Niemand spreekt. Half verbazing; half schrik,
en moor nog dan doze beide boeide onbestemde vrees aller
tong. De hoer De Huibert blijft stilstaan. Hij kijkt om, en
wenkt met de hand.
Aarzelend verschijnt eene gesluierde figuur - eene dame in
wit negligO, eene veelkleurige sjaal van cachemir over de
schouders geworpen, eon hood en witte voile haastig om het
hoofd gebonden.
Wigbold De Huibert grijpt haar bij de hand, voordat iemand
eon kreet of eon woord kan uiten, en zegt:
,,Ik kom met eon beleofd vorzoek, dames! Mijn brooder Onno
kan om zeer gewichtigo redenen niet langer samenwonen met
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zijne vrouw .... Wil u haar gastvrijhoid bewijzen, mevrouw
Muller `'"
De gesluierde figuur rukt hoed en voile van het hoofd —
tuid weenend werpt Suze zich in de armen van hare moeder.
,,Breng mij weg ! Verberg mU !" — snikt ze.
Oogenblikkelijk deinst mevrouw Muller met hare .dochter
naar den achtergrond, Bets y helpt de wankelende Suze in het
gaan.
Maar de notaris blijft met opgeheven hoofde, purperkleurig
gelaat, en wijd geopende oogen voor den hoer Wigbold de
Huibert staan.
,,Hoe is hot, meneer De Huibert ?" — dreunt het door de
kamer — ,,krijgen we op den laten avond nog comedie ?"
De rechter in de arrondissements-rechtbank trotseert den
uitdagenden blik van den notaris.
. Meneer Muller! Ik hob geen plan met a eene onnoodige
woordenwisseling to beginnen. U kent het motief van mijn
hezoek ! Ik heb do eer u to groeten !"
De notaris gevoelde bij die woorden eon nieuwen aanval
van dezelfde duizelingen, Welke hem then eigen morgen zoo
heftig hadden geschokt.
Haastig, zich zelf nauwelijks meester, strekt hij de hand
uit, en stottert:
.; Maar, in God snaam ! De Huibert! Zeg mij dan toch, wat
.lit alle y beteekent !"
Jonkheer \\Tigbold komt terug op zijne schreden naar de
dour, en antwoordt:
„Ik weiger niet je rekensehap to geven, Muller! Als je 't
me vraagt op do manier. die order fatsoenlijke lui gebruikelijk is!"
De drie dames warm onhoorbaar uit het vertrek weggeslopen.
De hoer Do Huibert neemt eon stool, de notaris zinkt naast
horn in eon fauteuil, zwaaz• adorn scheppend, het vollemaansgelaat vaalbleek.
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„Het spijt me" — begint Jonkheer Wigbold — „dat ik je eene
slechte tijding heb moeten brengen, maar mijn arme broer
Onno is er nog veel erger aan toe. Sedert lang werd hij gemarteld door een duister vermoeden, dat S«ze hem .... bedroog.
Blijf, als 't je blieft, bedaard, Muller! De zaak is voor ens
beiden even onaangenaam. Onno was evenwel to loyaal, om
bloot op vermoeden zijne vrouw to verdenken. Hij hield zich
goed, en zag geen bezwaar in de drukke visites van Van
Reelant."
,,De ellendige schoft ! Ik dacht het wel !" — barstte de notaris
los. En tusschen de tanden mompelde hij eene gruwelijke verwensching.
,,Van Reelant" — ging de heer De Huibert voort — „was
vriend van den huize, en liep sans gene in en nit. Hoewel
Onno scherp op hem lette, ken hij evenwel niets ontdekken.
Langzamerhand zette hij zich zijne vrees uit het hoofd. Van
middag, teen hij in zijn rijtuig stapte, kreeg hij van een jongetje een brief zonder adres ...."
De notaris lijdt vreeselijk. Duizelingen en doodsangsten wisselen elkaar af. Met ijzeren wil beheerscht hij zijne aandoeningen. Hij wil geen woord van het verhaal missen, hij wil
den vollen omvang van den ontzettenden slag kennen.
En de heer De Huibert vertelde hem, hoe zijn breeder Onno
door den brief zonder adres, een enkelen regel maar geen naamteekening inhoudend, op het spoor was gekomen van eene
misdadige betrekking tusschen zijne vrouw en den griffier;
hoe Onno aan hem zelven het briefje had getoond, waarop
hij — Wigbold — de hand van Van Reelant had herkend ; hoe
men een lang en nauwkeurig onderzoek had ingesteld bij
Cammingha, den banketbakker, omdat het vreemde jongetje,
brenger van den geheimzinnigen brief, den naam van Van
Reelants eerzamen huiswaard had genoemd; hoe het eindelijk
bleek, dat een zusje van Suze's kamenier Hanna (loopmeisje
bij den banketbakker) briefjes van den griffier naar Lindenstein
placht to brengen; hoe dat zusje den vorigen Zaterdag weder
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met zulk eon epistel belast was geworden, maar het vergeten
had; hoe ze Zondags daarna ziek geworden, eerst Maandag aan
eon jongeren broer de bezorging had opgedragen.
De oorsprong van het b ill e t-d o u x was dus met groote
waarschijnlijkheid ontdokt. Het kattebelletje bevatte enkel de
tijding, dat men elkander Maandag zen zien. Beiden konden
weten, dat Onno des Maandagmiddags voor eenige dagen op
reis zen gaan -- waarschijnlijk Zen Van Reelant dus namiddag
en avond aan de vrouwe van Lindenstein schenken. Teen
beide broeders zoo ver gevorderd waren, had Wigbeld de lei(ling van zaken aanvaard, daar Onno, diep ontroerd en hevig
geschokt, zijn toestand niet met eon keel heofd ken beoordeelen. Eerst omstreeks tien uren des avonds waren beide
heeren De Huibert zoo ongemerkt mogelijk op Lindenstein
teruggekomen. De kamenier Hanna was geroepen on ondervraagd. Het had vrij wat moeite gekost de looze deem tot,
bekentenis to brengen. Ten slotte word alle twjfel weggenomen, Hanna in de bibliotheek opgesloten, en had men eon
onderhoud tusschen Suze en Van Reelant afgeluisterd.
En nu verhaalde de hoer Do Huibert nog de laatste gobeurtonissen bij zijn eigen optreden in het boudoir van zijns breeders vrouw.
De notaris had scherp geluisterd, en zich hersteld van de
duizelingen, die hem benauwden.
Hij richtte zich op in zijn leunstoel. De vale kleur en do
ontsteltonis zijner trekken trokken zelfs do opmorkzaamheid
van Jonkheer Wigbold.
Beide mannen zwegen veer een oogenblik.
Zoodra do notaris weer bogen to spreken, klonk zijne stern
def en haperend. Hot oude stentorgeluid scheen to entbroken.
Zijne vingeren beefden, teen hij de hand uitstrekte.
,,En nu, De Huibert! Wat meet or in (Tedsnaam van miju
kind worden? Wat denkt Onno te deen?"
Wigbeld stond langzaam op. Bedaard luidde het antwoerd:
,,Stel je gerust. Het schandaal van een scheiclingspreces zal
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niet plaats grijpen. Mijn broer gaat morgen met zijne kinderen
voor eon paar jaar naar Duitschland. Hij is wanhopig, diep
beklagenswaard! Na zoo grievend beleedigd to zijn, wil hij
zijne vrouw nimmer terugzien! Maar de zaak blijft zooveel
mogelijk tusschen ons. Aan u de zorg den schijn voor de
buitenwereld to redden !"
Duidelijk klonk dit vonnis den barren heer Muller Belmonte
in de ooren. Hij boog het hoofd, alles schemerde hem voor
de oogen.. .. eon vreemd gerucht raasde in zijne ooren, hij
zonk in zijn leunstoel achterover ... .
Een kwartier ours later sloeg de notaris de oogen op. Hij
zat alleen in zijne tuinkamer. Wigbold de Huibert was vertrokken. Hij moist niet moor, of hij afscheid van hem genomen
had. Hij rees haastig overeind. Bliksemsnel herinnerde hij
Mich alles. De schrik, de duizeling hadden hem zijne bezinning
ontroofd. Hij had zich lafhartig gedragen! Hij had zijne
dochter beter rnoeten verdedigen .... zijne dochter, die hem
in dit verschrikkelijke oogenblik de laatste hoop op redding
had ontnomen!
Er was geen tijd moor to verliezen, aan hulp of steun van
den zwaar gekrenkten schoonzoon viol niet meer to denken.
Zijne berekeningen hadden gefaald, zijne plannen lagen in
duigen, zijn doorzicht was ijdel geweest, zijne hoop dwaasheid,
zijn leven mislukt. De dag der afrekening was gekomen ... .
Welnu, hij zal het hoofd omhoogheffen, hij zal volharden!
Wanhopend de handen in den schoot to leggen, zich overwonnen
to verklaren is kinderachtig ! De storm is aan alle zijden losgebroken — geen nood, hij blijft aan het roer! Hij heeft reeds
duizendmaal do gevaren van eene mogelijke schipbreuk voorzien,
en, nu onverwacht alles tegenloopt, nu hij in stikdonkeren
nacht rondtast, nu komt het or op aan geestkracht to toonen !
Zijne hulpbronnen zUn nog niet uitgeput, hij heeft nog niet
alle kansen overwogen, hij heeft to snel op zijn schoonzoon
gerekend !
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Terwijl deze overwegingen hem eenige minuten bezlghouden,
snelt hij plotseling naar de sofa aan het venster, waar hij
dien avond had zitten lezen. Een dronk wljn zal hem verkwikken. Hij volt en ledigt zUn glas met koortsachtige snelheid.
Verkwikt herhaalt hij doze proefneming, tot de inhoud det•
flesch is uitgeput.
Een gei• itsel trekt op eons zijne aandacht.
Uit de wijd opengeslagen vensterdeur naar buiten ziende,
ontdekt hij zijne vrouw en dochters, angstig zwijgend bij
elkander schuilend op den versten uithoek van het terras.
Alsof eene booze daemon hem eensklaps met razernij had
getroffen, springt hij naar buiten, braakt hij schielijk achter
elkander met schorre stem allerlei woeste vervloekingen nit.
De drie vrouwen vluchten haastig. Zich vasthoudend aan eon
tulntoel op het terms, blijft hij staan. Het is onverstandig
zich driftig to maken. Hij heeft nu vooral een holder hoof i
noodig. Hij moot eon plarl maken voor de toekomst, zich eon
weg barren tot eon eervollen aftocht, eerst dan zal hij weder
kunnen denken en handelen !
Hij bait de vuisten tegen den donkeren nacht in den tuin, gaat
terug naar de kamer, grijpt eene lamp, en ijlt snel been. Hij zal
zich opsluiten in zijn kantoor, en alles bedaard overwegen ... .
Zoodra hij verdwenen is, komen de drie vrouwen nit den
tuin. Op de teenen sluipen ze hem na. Hij is de breede gang
afgeloopen, heeft eene dour geopend, en verdween. Zonder
gerucht zweven moeder en dochters naar de deur, die in de
kamer der klerken brengt. Zaclitkens naderen zij de kantoordeur.
Met ingehouden adenl lulsteren zij.
Diepe stilte heerscht in 't rondo.
Het hart bonzend van angst, heeft mevrouw Muller Belmonte
het oor aan de I• eet der dour gelegd.
Voetstappen klinken in het kantoor.
Geritsel van papieren, beweging en het murmelen als van
eene zacht sprekende stein is alles, wat zij eon kwartier lang
kan waarnemen.
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Daarna .... eon luide schreeuw, die haar het bloed in do
aderen doet stollen, daarna eon dreunende slag, dof alsof eon
zwaar lichaam ternederploft, en tevens het knetterend broken
van glaswerk .... daarna ijzingwekkende stilte.
De vrouwen werpen zich met wanhopige kreten op de dour.
De dour is gesloten, en biedt weerstand aan al hare pogingen.

DEIITIENDE HOOFDSTUK.
De laatste illusie.
Dokter Robberts had het zeer druk met zijne talrijke
zieken in het laatst van Juli 1853. Galkoortsen, kolieken,
geelzucht en allerlei akeligheden wachtten hem dag aan dag
in do schamele buurten van Osterwolde of in de naaste
omstreken. Maar al doze dingen gaven hem niet zooveel hoofdbrekens als eene patiente, die hij dagelijks bezocht — mevrouw
Van Gestel.
Zonderlinger patiente had hij nog nimmer gehad.
Sedert het voorjaar van 1852 was de vrouw van den rector
ongesteld, zonder aan eene bepaalde ziekte to lijden. Huiselijke
zorgen en rampen hadden haar zeer geschokt, maar nu or
eenige rust gekomen was, hield de toestand van afgematheid
en neerslachtigheid niet op. Langzaam, maar zeker, scheen
zij door eene noodlottige kwaal to worden ondermijnd. Dokter
Robberts had al do middelen, die zijne veeljarige ervaring
hem aan de hand deed, uitgeput, maar volstrekt geene verandering in den toestand zijner zieke bespeurd. Tevergeefs
had hij invloed op de zielssternming der lijderes pogen to
oefenen, verstrooiingen, bezigheden, lectuur aanbevolen —
niets baatte. Mevrouw Van Gestel ontving hem steeds met
denzelfden doffen oogopslag en denzelfden bleeken glimlach.
Immer klonk hare stem weemoediger, troosteloozer, matter.
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Tegen den uur des middags begaf hij zich gewoonlijk naar
het huffs van den rector. Bij de tropische hitte van de laatste
dagen vond hij zijne zieke in den tuin onder den grooten
kastanjeboom. Ook nu was zij daar, heel alleen. Dokter
Robberts bleef even staan, wijl zij het gerucht zijner kalme
schreden niet had vernomen.
Mevrouw Van Gestel zat op een leunstoel aan de tuintafel.
Eon book lag geopend voor haar. Zij las evenwe] niet. Zij
rustte ineengedoken, en hield de oogen gesloten. De zen
blaakte met zoo vurige stralen over boomen en struiken, dat
misschien de folio flikkering haar hinderde. Do bewoners van
Osterwo]de, die de vrouw van den rector in de beide laatste
jaren uit het oog hadden verloren, zouden haar thans niet
herkend hebben.
Als eene oude vrouw van over de zestig jaren scheen zij
in doffe sluimering weg to zinken. Wasachtig geel was de
tint van haar gelaat; de rimpels groefden zich met duidelijk
zichtbare sporen over het voorhoofd en langs den mond ; het
eenniaal glansrijke, zwarte hair was nu sneeuwwit, en vooral
dit laatste had eon bedriegelijken schijn. Men zou mevrouw
Van Gestel voor afge]eefd hebben gehouden, haar hebben
beklaagd als aan den rand des grafs, en zij had haar drie-enveertigste levensjaar nog niet vervuld.
Dokter Robberts was aan velerlei ellende gewoon, Loch
maakte eene aandoening van diep mededoogen zich van hem
meester, zoo dikwijls hij haar zag. RU had haar gekend van
den eersten dag af, teen zij in Osterwolde kwam wonen, en
met oogverblindende schoonheid, met wegsleepende bevalligheid
aller harten veroverde. Hij had haar huiselijk Leven gadege
slagen, hare trouble plichtsver vulling gewaardeerd; hij had
den snellen aangroei van het gezin, do klimmende zorgen
der ouders, do dappere zelfopoffering der moeder gedurende
bijna eene kwarteeuw waargenomen ; hij had aan hare zijde
gestaan in menig benauw d oogenblik, en altijd had hij haa1°
bewonderd om haar ongemeene geestkracht.
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Van die oude geestkracht was nu geen spoor achtergebleven.
In het voorjaar van 1852 had mevrouw Van Gestel door een
noodlottigen samenloop van omstandigheden den moed laten
zinken, en sedert dat tijdstip boezemde haar toestand hem
de grootste bekommering in.
Toen dokter Robberts binnen het groote prieel trad, sloeg
mevrouw Van Gestel de oogen op. Zij bewoog hare rechterhand, en antwoordde fluisterend op den groet van haar geneesheer.
Het was, of zij al den gloed harer donkere oogen had weggeweend, zoo dof was de bilk, waarmee zij dokter Robberts
aanzag, Coen doze zich bij haar nederzette, terwijl hij zwijgend
haar pols onderzocht.
,,Vandaag is het wat beter !" — sprak de arts bedaard.
Klankloos antwoordde ze:
,,Goede tijding, dokter! Christiaan is binnen. Over een paar
dagen komt hij thuis !"
„Dat doet mij recht veel plezier. Hij komt, of hij geroepen
was. U zal er van opleven, mevrouwtje ! Houd u nu vooral
good, en probeer eons een wandelingetje in den tuin tegen
den nadenmiddag ...."
Mevrouw Van Oestel zag den goeden man met een flauwen
schemer van eon glimlach aan.
,, Ik probeer het alle middagen, al s de kinderen thuis komen
van school," — zuchtte ze -- „maar ik ben dadelijk moe, en
heb dan zoo'n last van het hoesten .. , ."
,,En de pijn in den rug ?"
,,Vandaag gelukkig niet veel !"
,,Bravo! We gaan vooruit! Doe toch voorai wat ik u zeg,
mevrouw! Eon paar glazen wijn iederen dag, dat is afgesproken. Christiaan zal u wel verder opknappen !"
„De beste jongen is nu haast een jaar weggeweest. Hij
schrijft me zoo lief. . . . en hij is al derde stuurman, dokter !"
,,Ja, ja! Hij is eon flinke jongen! Me dunkt, nu zal de opgeruimdheid ook wel terugkomen !"
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Bijna verschrikt sloeg de zwakke vrouw de oogen op. Hare
stem haperde, teen zij Wilde antwoorden. Eindelijk sprak ze:
„Er is zooveel gebeurd, dokter..........
„Maar het is heel verkeerd u dat zoo aan to trekken. U is
toch niet verantwoordelijk voor wat er door uw zwager is
gedaan !''
.,Dat meen ik niet, dokter. Mijn zwager en zijne familie
hebben ons altijd met groote onverschilligheid behandeld. Ik
heb mU daarom die zaak niet sterk aangetrokken. Arne menschen ! Ik wou toch, dat ik wat voor hen doen kon, nu ze
zoo ongelukkig zijn. Wordt or nog veel over gesproken?"
Dokter Robberts bedwong zijne voldoening. Hij had bij zijne
patiente in tijden zooveel belangstelling niet opgemerkt. Hij
haastte zich to zeggen :
,,Heel Osterwolde babbelt dagelijks over deze verschrikkelijke zaak. In de eerste maanden zal er wel van niets anders
worden gesproken. Iedereen dacht, dat de notaris eon man
van veel fortuin was. Maar nu blijkt het, dat hij eigenlijk
niet moor nalaat dan huis, erf, mobilair, schilderijen, rijtuigen,
paarden en omstreeks tienduizend gulden in geldswaarde. Goon
cent daarvan valt in handers van zijne vrouw en kinderen. Na.
zijn flood zijrl van alle kanten menschen komen opdagen, die
hem groote sommen hadden toevertrouwd. De notaris zou dat
geld voor die menschen heleggen, maar het schijnt nu to
blijken, dat hij ze al to zaam behendig opgelicht en het
schandelijkst mishrulk van vertrouwen heeft gepleegd. De zaak
is in harden der justitie !''
„Mijn schoonzuster heeft goon afscheid van ons genomen,.
toen zij heenging !" -- antwoordde des rectors vrouw. — ,,Voor
het overige gingen we ook niet druk met de Mutters om!
Van Gestel heeft veel to doen met zijne zuster, maar wat
zullen wij or nan veranderen. We weten niet eons, waar ze
eigen]ijk zijn heengegaan !''
Dokter Bobberts had gevreesd, dat de geweldige val van.
het huis Muller Belmonte eon nadeeligen invioed op zijne
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zieke zou oefenen. De tragische gebeurtenis, waarover ieder
to Osterwolde en uren in den omtrek dagelijks handelde, had
in het gezin van den rector maar eene betrekkelijke ontsteltenis teweeggebracht. De rampen der laatste jaren maakten
mevrouw Van Gestel bijna ongevoelig voor het Teed van anderen.
Haar zwager had gedurende twintig jaar den rector en de zijnen,
uls het ware, den rug gewend. Nu zoo geheel onverwacht de
tijding kwam, dat de notaris aan 00110 beroerte was overladen,
en acht dagen later ruchtbaar word, dat hij zijne zaken in
reddeloozen staat achterliet, had de familie van den rector
tevergeefs beproefd hartelijke deelneming to toonen. De dames
Muller Belmonte wilden niemand ontvangen, en verdwenen Lien
dagen na den dood van den notaris spoorloos uit Osterwolde.
De Van Gestels mochten het betreuren, dat zelfs het ongeluk
de banden der bloedverwantschap niet nauwer samensnoerde,
in alle kringen van Osterwolde heerschte de levendigste beweging, de zonderlingste nieuwsgierigheid, om ales to weten,
wat het „schandaal" Muller Belmonte betrof.
Osterwolde had van den vijfden tot den twintigsten Juli
1853 bijna geene andere stof tot gesprek.
Zeldzaam had de achterklap — woekerplant van kleine nesten
als Osterwolde — heerlijker terrein.
De notaris had jarenlang geheerscht, beslist, orders gegeven
en bevolen, hij had zich talrijke vijanden gemaakt, die zich nu
jubelend over zijn ondergang verblijdden. En daar ze zich niet
moor aan hem zelven konden wreken, deden ze hun uiterste
best de achtergebleven faniilie zoo zwart mogelijk to maken.
Degenen, die het meeste recht van spreken hadden, zij, die
door den notaris Muller Belmonte voor aanzienlijke sommen
waren bedrogen, toonden zich niet zoo fel in hunne woede
tegen den overleden schelm, als menigeen, die hem zelfs nimmer ontmoet of gesproken had.
Men moist van alles to zeggen en to verhalen.
Had Lesage met hulp van zijn kreupelen duivel de daken der
huizen in Osterwolde kunnen oplichten, hij zou vernomen hebben:
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dat de overladen notaris voor zeven of acht ton had „verelonkeremaand" ;
dat al wat hij naliet nog geen halve ton zou bedragen ;
dat men van eene beroerte sprak, maar dat het vrij wat
nauwkeuriger zou zijn van zelfmoord door vergiftiging to
spreken;
dat zijne vrouw en dochters medeplichtig waren aan het
verduisteren van al dat geld;
dat ze evenwel eon ellendig leven hadden geleid, omdat de
notaris ze dagelijks op de ruwste wijze mishandelde;
dat de notaris eon volledig dronkaard was;
dat het onderzoek der justitie nog wel moor aan 't licht
zou brengen ;
dat Jonkheer Onno de Huibert niet langer op Lindenstein
Wilde blijven woven, omdat de schande van zijn sehoonvader
hem het leven in de nabijheid van Osterwolde tot eene onmogeUjkheid maakte ;
dat de rest der familie Muller Belmonte naar het eon of
ander klein dorp was gevlucht, waar zij nu wel van de lief
dadigheid hunner rijke bloedverwanten zouden moeten leven;
dat mevrouw Onno do Huibert hare moeder en zuster in
alles had bijgestaan, en dat ze zelfs to zaam op reis waren
gegaan.
Nadat dokter Robberts doze berichten aan mevrouw Van
Gestel op zijne eigenaardige kalme wijze had meegedeeld,
voegde hij or bij, dat niet alles, wat men zei, volkomen waar
was. Men had hem des nachts bij het lijk van den notaris
geroepen. Eene hevige beroerte had den reusachtigen man op
hot onverwachts terneergeveld. Van den staat zij nor zaken
was nog niets met zekerhoid mee to deelen — hot gerechtelijk onderzoek was nauwelijks begonnen.
Mevrouw Van Gestel dankte haar dokter met eon vriendelijken blik, toen hij opstond. Hare stem klonk wat vaster
Naar oogopslag scheen levendiger.
,,U weet wel, dokter! dat ik niet onverschillig kan ziin
X.
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voor de rampen mijner familie, maar na alles, wat mij getroffen heeft, ben ik bijna op iedere slechte tijding voorbereid .... en verwonder mij over niets meer !"
Eon lichte blos tintte hare wangen. Plotseling bewoog eon
aanval van kramphoest hare vermagerde gestalte. De geneesheer greep snel naar eon fleschje met medicijn en eene karaf
water op do tuintafel. Haastig hielp hij haar. Maar de hoestbui
duurde voort. Eerst na eon tweede glas droppen herademde
de kranke.
Dokter Robberts fronste het voorhoofd. Hij stond zwijgend
stil bij zijne patiente, die met gesloten oogen naar adorn hijgde.
„Altijd die groote prikkelbaarheid !" — mompelde hij in zich
zelven.
En wederom eene poos nadenkend nar hij ras zijn schrijf
boekje, om eon nieuw recept to ontwerpen.
Hot was doodstii in 't rondo, Coen de geneesheer rrievrouw
Van Gestel had verlaten. Hot huffs en de twin van don rector
schenen uitgestorven. Daar was reden voor. De twaalfjarige
Mina was altijd bij de hand, om moeder to helpen. Zij paste
in den laatsten tijd op de beide jongste kinderen, en speelde
zoo aardig voor huismoedertje, dat do rector haar soms met
eon ernstig gezicht raadpleegde, alsof zij reeds eene volwassen
dame was.
De laatste jaren hadden veel veranderd bij de familie Van
Gestel. Do gewone gang van zaken was volkomen gewijzigd.
Niemand, die er moor van verhalen kon, dan de arme kranke,
nu ineengedoken order de zacht lispelende bladeren van den
kastanjeboom, nu vruchteloos zoekend naar eene p005 vergeteiheid in eene korte sluimering. Mevrouw Van Gestel heeft
de geschiedenis der beide laatste jaren al to dikwijls overdacht .... vraag haar niet, wat er geschied is, zij antwoordt
alleen met haar bleeken glimlach, haar doffen oogopslag, zelfs,
zoo het mogelijk is dit to zeggen, met hare .... witte hairen.
In December 1851 was de lieveling van het gezin, de kleine
Jan, overleden. Diep terneergeslagen had moeder stil gevraagd,
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scat Loch de kleine engel risdaan had, waarom het jonge,
schuldelooze leven zoo snel moest worden afgesneden. Dora
had al hare geestkracht noodig; om hare moeder op to roepen,
tot de plichten van het dagelijksche levee. Mevrouw Van Gestel
zweeg, maar moest den strijd voortzetten in hare eigen bange
overpeinzingen. De dood van het bloeiende knaapje legde haar
nieuwe vragen op de lippen.
Hot leven word haar nog grooter mysterie.
Dikwerf overviel haar naamlooze angst, eon gevoel, of langzaam de grond onder hare voeten wegbrokkelde, en zij in
eene donkere diepte neerstortte ; of wel het scheen haar, dat
de hemel zich sloot boven haar hoofd tot een eng gewelf
zonder uitgang.
Zij had goon tijd, om rustig to bedenken, of hare fel geschokte zenuwen haar misschien tot overdreven droefgeestigheid zouden kunnen leiden. Zij moest nieuwe zorgen en bez waren het hoofd bieden.
In Januari 1852 word de lijdende Jacques door eene folio
zenuwkoorts aangetast. Sinds den dood van zijn jonger broertje
had Jacques zich hoe langer hoe moor verbitterd gotoond.
Men scheen niet moor om hem to geven, klaagde hij. Mevrouw
Van Gestel stond met bloedend hart dag en nacht aan zijn
ziekbed. De koorts werd dagelijks ernstiger. Buien van ijlhoofdigheid en verwoede drift deden de omstanders sidderen. Dokter
Robberts putte zich nit in allerlei vonden, om de ellende van
zijn toestand to verzachten. Dora en moeder wisselden elkaar
met stille onderwerping af. Dit duurde drie lange weken. Eindelijk waren de zwakke krachten van den patient gebroken...
Jacques blies den laatsten adem uit, zes weken nadat de vroolijke
„Janneman" zoo plotseling overleden was.
Dat do ter dood veroordeelde knaap, wiens bijna veertienjarig leven een lange strijd met den dood was geweest, eindelijk het hoofd nederlegde tot eeuwige rust, zou de eon of
ander welverstandige vriend der familie misschien als eene
verlossing nit drukkenden nood hebben begroet !
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Maar de moeder, die veertien jaren lang had geworsteld om
zijn leven to redden — de moeder zou met innigen afschuw
dit denkbeeld hebben bestreden. Toen de rector, diep gebogen,
onder eene hevige sneeuwbui het lijk van Jacques naar het
kleine kerkhof van C^ sterwolde bracht, zonk zijne echtgenoote
in eene langdurige bezwijming, die zich denzelfden dag nog
tweemaal herhaalde. Ieder beijverde zich haar met diep mededoogen bij to staan. Eene hevige ziekte volgde. Aanvankelijk
overwonnen, sproot uit doze ongesteldheid eene algemeene
verzwakking, die, trots alles wat er aan gedaan word, eon
chronisch karakter aannam.
Mevrouw Van Gestel antwoordde bijna nimmer moor, als
Dora of haar echtgenoot met vriendelijke vermaningen haar
poogden op to beuren. Zij verzocht als gunst, dat men haar
rustig in eenzaamheid zou laten herademen. Dora zorgde als
moeder voor de jongste kleinen. Oscar ging met de drie zusters
Mina, Lina en Jet op school. Zoo ontstond de kans, dat er
eindelijk rust en ontspanning voor het zwaar beproefde gezin
zou aanbreken.
De fool der smart was evenwel nog niet geledigd.
Toen do drukten der beide sterfgevallen achter den rug
waren, kwam in het Bind van Februari 1852 eon brief, die
den reeds eenigszins herstelden rector geheel van zijn stuk
bracht.
Er leefde in Osterwolde eon, waarschijnlijk hoogst achtenswaardig schoenmaker, die antwoordde op den naam van Van
Lommel; eon persoon, Wiens menschenliefde in omgekeerde
verhouding klom - naast zijn toeleg om door schielijke winsten
eon aardig kapitaal over to leggen. Misschien strookte het met
de droog- en taaiheid der grondstof van zijn fabrikaat, dat hij
voor alles onverschillig was, behalve voor grove winsten, wier
bedrag hij aan niemand zou hebben durven openbaren: misschien mocht de aanleg van voorzegden Van Lommel niet
van do schitterendste geacht worden — Sint Crispijn houde
mij doze veronderstelling ten goede ! — maar zeker is he
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dat deze droevige ridder van de best het beklagenswaardig
gezin van Dr. Van Gestel op duldelooze wijze pijnigde.
Al meermalen had hij zich bijzonder onhandelbaar getoond,
wanneer zijne rekening voor geleverde schoenen of gemaakte
herstellingen niet word voldaan naar zijn eisch, en telkens
had de heer Van Gestel door betalingen van een deel zijner
schuld den vrede weten to handhaven. In den zomer van
1851 had deze door den edelmoedigen bijstand van zijn vriend
Van den Vijver al het achterstallige bij Van Lommel afgedaan. Nu was er sinds dien tijd web weder eene nieuwe
schuld ontstaan, maar gelukkig was dit bedrag niet hoog.
In Februari 1852 ontving hU een brief van den schoenmaker, die hem op het onverwachts in de uiterste verlegenheid dompelde.
De „achtenswaardige" Van Lommel berichtte hem, dat hij
om redenen van „particulieren" aard van den hoer Koningswinter overgenomen had eene schuldvordering van f 233.33
voor wijnen. De redenen van „particulieren" aard waren lichtelijk to vermoeden. Koningswinter's oonige zuster was Van
Lommel's allereerzaamste gade. Hot was duidelijk, dat stifle
begeerte tot wraak over Dora's weigering den wijnhandelaar
en collectant der „nederduitsche" hervormde gemeente to
Osterwolde had bewogen, om het gezin van den rector to vervolgen. Drie weken werden er onder do alleronaangenaamste
kwellingen doorgebracht.
Van Lommel begon met onmiddellijke betaling to eischen.
De rector was to edelaardig en to onbeholpen tevens om zich
tegen de verwisseling der schuldeischers aan to kanten. Hij
beproefde to onderhandelen. Van Lommel dreigde met eon
advocaat, en de advocaat dreigde met een deurwaarder. Do
beide ouders en Dora leden hevige angsten. Men sprak herhaaldelijk over domino Van den Vijver, maar doze grootmoedige
vriend had met primo Januari zijn ontslag verkregen uit het
predikambt to Hekwerd, en was voorloopig als particulier to
Amsterdam gaan wonen. Bij zijn vertrek had hij den rector
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met een enkel woord ontslagen van alle terugbetaling der door
hem voorgeschoten golden.
Hoe hoog de nood ook was, men durfde er niet aan te
denken then nogmaals aan den heer Van den Vijver te klagen.
Eene poging bij den notaris mislukte natuurlijk. In den angst
des harten met den deurwaarder op den drempel, besloot de
rector zijne boekerij te verkoopen, en pakte zijne vrouw hare
weinige juweelen en gouden sieraden met wat er van het
tafelzilver was overgebleven bij elkaar, om het zoo duur mogelijk aan den man to brengen. In dezen staat van zaken verzocht Dora plotseling nog vier en twintig wren uitstel. Den
volgenden dag betaalde zij tot groote en onuitsprekelijke vreugde
van haar vader de som van f 233.33 aan den waardigen Van
Lommel.
Dora had uitvoering gegeven aan een lang te voren beraamd plan. Zij had zich verbonden als gouvernante naar
Samarang te vertrekken. Mevrouw De Brune had haar sedert
een jaar in dit voornemen behulpzaam geweest. Na den dood
van Jacques aarzelde zij niet langer. Zij voorzag nog menig
droevigen strijd met het rampzalig noodlot harer familie —
geldgebrek. Zij zou in Indio genoeg verdienen om hare
ouders een rustig leven to waarborgen. En zij hoopte, dat
hare moeder bij minder zorgen, nu de huiselijke kring zich
inkromp tot eon vijftal kinderen, waarvan de oudste Mina, zich
onderscheidde door vriendelijko gedienstigheid, weldra hare gewone kalmte en geestkracht zou terugkrijgen.
De uitkomst scheen haar buitengewoon gunstig.
Haar vader juichte haar kloek plan van ganscher harte toe.
Hare moeder wierp alle moedeloosheid verre van zich, en
ijverde, als van ouds, om Dora to helpen. Hot was duidelijk,
dat zij haar innig geliefd kind goon oogenblik wilde bedroeven
of verhinderen in hare heldhaftige zelfopoffering.
Dora vertrok in April 1852.
Nu openbaarde zich eene terugwerking van den allerbedenkelijksten aard bij mevrouw Van Gestel.
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Mistroostige dof heid, droefgeestige melancholia, maakten zich
cm strijd van haar meester. De wakkere dokter Robberts
spande zich dagelijks in, maar stuitte op de zonderlingste verschijnselen. Zijne patiente volgde zijn raad met de stipste
nauwkeurigheid, maar verergerde dagelijks.
Mevrouw Van Gestel gaf alle hoop op. Dat zij hare Dora
moest missen, dat de liefste van hare kinderen voor haar
ievend dood was, dat was haar genadeslag. Zij had Been
woord gesproken, om het plan to verhinderen. Dora meende,
dat zij door geldelijke hulp hare moeder voor veel ellende in
de toekomst zou bewaren — en dit was inderdaad het geval —
maar zij vergat to overwegen Welk een knagend leed hare
afwezigheid zou achterlaten.
In weinige maanden was de echtgenoot van den rector
vervallen en vergrijsd als eene oude vrouw. Zij zocht niet
sneer naar eene oplossing van de raadselen des levens. Zij
had van harte in de liefderijke leiding van haar lot geloofd,
zij had lang gestreden tegen elken twijfel in welken vorm
ook — nu was do grond haar onder de voeten weggezonken.
Zij verwonderde or zich alleen over, dat zij nog zoo lang
bleef voortbestaan. Met blijdschap had zij eenmaal als jonge
vrouw de plichten van gade en moeder aanvaard, zij had
ijverig hoofd en handen geweerd en nooit versaagd, maar nu
zag zij al to duidelijk, dat de grond van heel haar lijden zich
samenperste in den enkel woord — geldgebrek.
Menschen, toevallig met middelen gezegend, die goon duizendste deel van hare plichtsvervulling en jarenlange zorgen
konden vermoeden, hadden zich nooit to bekommeren gehad
over zulke treurige kleinigheden, als haar nu twintig jaren
met altijd machtiger geweld hadden terneergedrukt en vernietigd .... Dora had haar alleen gelaten, louter om .... geld!
Wat hielpen opgeruimde, heerlijke brieven en de sommen, die
zij geregeld zond na hare aankomst to Samarang? Moeder
miste haar kind, hare dagelijksche aanwezigheid, hare vriendehjke stem en steun .... zij kon niet langer worstelen tegen
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de opeenvolging van zoovele rampen .... zij dacht dikwerf met
weemoedig heimwee aan het lot der beide kinderen, die haar
waren voorgegaan .... het vruchteloos hopen, bidden, verwachten .... de onafgebroken reeks teleurstellingen, de stortvloed van bittere ervaringen sinds zoovele jaren — dit alles
had de liefelijke bloom des geloofs, die geurde in haar hart,
doen verwelken voor altij d ... .
In de geheele apotheek van den veelbeproefden arts, dokter
Robberts, 'was geen kruid aanwezig, om dit kwaad met wortel
en tak uit to roeien ! Goon wonder, dat hij tevergeefs arbeidde.
Hij had wel gezegd, dat het vooruitzicht van Christiaan's
komst afleiding zou geven, maar hij geloofde er misschien zelf
niet aan.
Toen de rector twee dagen later des middags kwart na
twaalf bij het veerhuis wachtend de schuit zag aankomen,
word hij terstond Christiaan gewaar, die van uit den stuurstool hem eon vroolijken groet toeriep. De jonge zeeman
sprong vlug aan wal en drukte in opgewonden blijdschap do
beide handen zijns vaders. Mina, Lina, Jet en Oscar waren er
ook, om hartelijk omhelsd to worden door den grooten broer
met zijne verbruinde wangen en zijn zwierig zeemanspak.
Chris zag er kapitaal uit. Hij was zoo lang als zijn vader,
maar er breed en gezet bij, terwijl de oude trouwhartigheid
hem nog steeds nit de lichtblauwe oogen straalde.
Na de eerste begroeting zorgdo hij snel en handig de eenvoudige maar net onderhouden zeemanskist uit do schuit aan
wal to brengen. Daarna vloog hij weer naar den rector:
,,En hoe gaat hot met mania ?"
Do rector was voorbereid op die vraag, en Loch schudde hij
eerst zwijgend het hoofd. Zijn voorkomen was weinig veranderd, het dunne hoofdhair aan zijne slapen geheel zilverwit.
Chris herhaalt met aandrang zijne vraag.
De rector houdt hem staande bij het veerhuis, on licht hem
chop zuchtend omtrent den toestand der laatste maanden in.
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Aanstonds verdwijnt do glimlach, then de stevige zeeman
van zijne verre reis scheen to hebben meegebracht. Na eene
kleine poos van overleg zegt Chris:
,,Laat ons niet klagen, papa! Er moot gehandeld worden.
Geloof me, er is maar een middel, om mama to genezen Dora moot terugkomen ...."
,,Maar hoe kan dat?"
„Wanneer verwacht u weer eon brief uit Samarang ?"
„De mail kan alle dag aankomen !"
,,En wat schreef ze in haar laatsten ?"
„Heel good nieuws ! De hoer Polman, chef der firma Brandelaar & Co, had haar ten huwelijk gevraagd !"
,,Dat weet ik. Van Yokohama naar Java zeilend, hob ik to
Samarang 0011 paar dagen in lading gelegen — en Dora gesproken . , .. Dus heeft u nog goon nader bericht ?"
,,Dat is to zeggen .... Dora spreekt in hare beide laatsto
brieven van 0011 flauwe hoop, dat zij misschien eerder naar
Holland terug zal komen, dan wij vermoeden , ..."
„Heel good! Laat ons dus gauw naar mama gaan, ik weeter nog wel wat moor van."
De geheele familie had moeite den driftig vooruitstrevenden
Christiaan bij to houden.
Mevrouw Van Gestel zat in den tuin onder haar geliefden
kastanjeboom. De koffie was er klaar gezot ter eere van Christiaan's thuiskomst. Moeder had zich met moeite gekleed, en
luisterde beweegloos naar het snappen van haar jongste, eon
aardig ventjo tusschen de drie en vier jaar, en naar het luidruchtig vogelkoor in de takken van den kastanjeboom. Daar
klonk nit dit concert voor haar lets liefelijks, dat hare aandacht
trok, dat haar al stil eon traan ontlokte, zonder haar to
schokken. Zouden de vogels haar misschien willen vertellen,
dat er goede tijding zou komen uit Samarang? Zou er waarlijk
nog lets voor haar to hopen overig blijven? Hot vroolijk
vogelenkoor zong luider en luider, en zachtkens biggelden de
tranen langs hare verdorde wangen.
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Mina komt voorzichtig waarschuwen, dat Christiaan met papa
in aantocht is. Moeder wischt de tranen weg. Daar klinkt een
vroolijke groet .... de kerngezonde, van welstand blakende
zeeman knielt naast den stool zijner tot eene schim vermagerde
moeder. Christiaan had beloofd zich goed to houden, maar
onwillekeurig boog hij het hoofd omlaag. Hij wilde zijne
pijnlijke verrassing niet laten blijken ...
Mevrouw Van Gestel had geglimlacht, dock zonk langzaam
ineen, Coen zij bemerkte, Welk eon treurigen indruk zij op
haar armen jongen maakte. Chris overwon met eene snelle
krachtsinspanning zijne eerste droevige aandoening. Hij hief
zich op, omhelsde haar met ridderlijke voorzichtigheid, met
kinderlijke teederheid, en begon blijde maar met halve stem
to spreken, alsof hij vreesde eene sluimerende kranke wakker
to maken. De rector stond op eon afstand en raadpleegde met
Mina, die de vier jongeren om zich heen verzamelde, en langzaam
den aftocht blies naar den moestuin, waar de frambozen overvloedig en rijp waren. Moeder, vader en zoon bleven bij elkaar.
Chris zette zich bij de tuintafel naast zijne moeder, en zei
schertsend, dat hij Bens toonen zou, hoe goed hij de honneurs
kon waarnemen : dat mama geen vinger mocht uitsteken; dat
hij aan boord als derde stuurman voor Janmaat dagelijks als
Schenker optrad, en tevens greep hij naar de koffiekan, terwijl
zijn oog heimelijk met onuitsprekelijk mededoogen de tot
onkenbaar wordens toe vervallen gestalte zijner moeder waarnain.
Mevrouw Van Gestel glimlachte vriendelijk, telkens . gehinderd
door eene hoestbui, die Christiaan deed verbleeken. Hij trachtte
zijn angst to ontveinzen, en sprak zoo opgeruimd als hem
mogelijk was.
Hij deed eon verhaal van zijn reis, terwijl hij zijne forsche
stem in toom hield, en wachtte tot moeder geheel kalm zou
zijn voor hij jets werkelijk belangrijks mededeelde. Hij merkte
eindelijk, dat zij met zichtbaar genoegen naar hem luisterde
en beijverde zich, hoewel zijne ontsteltenis nog niet geheel
meester, moeder aangenaam bezig to houden.
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,,En ik ben ook in Amsterdam geweest, mama !" — ging
hij voort. — „Ik moest domine Van den Vijver Loch de hand
gaan drukken. Hij woont nu heel mooi op do Heerengracht !
En hij was zoo hartelijk ! Hij vroeg naar u allen, en zei, dat
hij in langen tijd geen brief had ontvangen! Mevrouw was
overgelukkig met haar springlevend zoontje, en meneer....
neen, maar ziet u eens, wat hij mij heeft gegeven, omdat ik
derde stuurman ben geworden !"
Christiaan toonde zijnen ouders een prachtigen, splinternieuwen gouden chronometer.
De hoer Van den Vijver, uitermate tevreden over de gunstige
getuigenissen, die hij van kapitein en reeders omtrent Christiaan's
zeemanschap ontving, had woord gehouden. Er blonk weer
eon traan in moeders oog, toen zij den fermen jonkman voor
zich zag staan met eon blos van voldoening op de wangen,
het uurwerk in triumf omhooghoudend.
,,Wacht maar !" — ging hij voort — Ik zal zoo meteen
mijn kist uitpakken, en u eons laten zien wat ik nit Japan
heb meegebracht !"
Moeder en zoon wisselden eon innigen handdrik.
De rector vroeg bedaard:
,,Ben je niet met je schip to Samarang stil geweest, Chris ?"
,,Ja, papa! En Dora was zoo lief, en ze verzoekt de vriendelijkste complimenten aan mama en aan u en aan alien ...."
Alsof er eon buitengewoon licht over moeders trekken
straalde, zoo opgewekt blonken plotseling hare oogen, en
glimlachte haar mond.
„Dora !" — sprak ze sneller — „Je hebt Dora gezien, Chris!
en je vertelt me niets ?"
,,Wacht maar, mama! Ik zal u alles zeggen. Vooreerst ziet
Dora er heerlijk uit. 0, ze is zoo mooi geworden in den
laatsten tijd! En ze heeft het heel good bij meneer en mevrouw
Donker. U weet al, dat do jonge meneer Polman, chef van
de Brandelaar & C°, haar het hof maakt. Ze heeft me verteld,
natuurlijk in diep geheim, dat ze heel gelukkig is, dat Polman
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zoo gauw mogelijk wil trouwen; dat ze van u een brief hoopt
to ontvangen met uwe toestemming ...."
„Die is al onder weg !" — viol de rector in.
Mevrouw Van Gestel hing met do uiterste inspanning aan
Christiaan's lippen. Sinds eenige oogenblikken word de wasachtige, gele kleur harer wangen getint door eon hoog blosje.
,,En weet u, mama !" — ging do jonge stuurman voort — „wat
haar het meeste plezier doet? Zoodra ze mevrouw Polman is,
zal ze haar man overhalen, om naar Holland terug to komen,
zoo niet voor good, dan Loch voor eon paar jaar!"
Het was der lijdende moeder of ze eene hemelsche muziek
hoorde .... Dora terugkomen .... dat had do vroolijke vogelenzang haar dien morgen voorspeld! Ze sloot de oogen en
vlijde zich achterover. Daar klonk het blijde koor haar nogmaals
in de ooren .... In fonkelend licht verscheen Dora's gestalte
met den bruidskrans op het donkerbruine hair ... .
Toen zij de oogen weer opsloeg, hield dokter Robberts hare
hand vast, en zag ze haar echtgenoot en noon in angstige
spanning zwijgend naar eon antwoord van den arts wachten.
Eene korte bezwijming door overmaat van vreugde en aandoening .... daar moest niemand zich over verwonderen!
Dokter Robberts gaf het haar onmiddellijk toe.
,,En dokter !" — sprak ze haastig — „Ik voel me zoo heel
anders! Dora komt weerom! Zou ik beter worden binnen
eon paar maanden ?"
Hot blosje op de wangen der kranke teekende zich scherper
af. Zij zag al de omstanders vriondelijk en glimlachend aan.
Dokter Robberts knikte, maar zweeg.
,,Dora gaat trouwen met den jongen meneer Polman, van
Wien ik u laatst vertelde !" — klonk het luider. — „En dan
komt ze dadelijk naar Holland. Ze kan immers in eon week
of zes ...."
Eene hoestbui maakte haar het spreken onmogelijk. Tweemaal moest ze droppen nemen, voordat ze tot rust kwam.
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Dokter Robberts verbood haar met kalme stem het spreken,
en raadde ernstig aan een paar uur uit to rusten .... Hij
antwoordde niet op de vragende blikken van vader en zoon,
maar herinnerde zich in dat oogenblik den titel van een
Fransch tooneelstukje: „La joie fait peur !"
Tweemaal vier en twintig wren lang koesterde mevrouw
Van Gestel de laatste illusie haars levens. Toen kwam or
eon mailbrief. Dora schreef, dat zij tegen September zou gaan
trouwen; dat Polman haar plechtig beloofd had hard to
werken, om veer good naar het moederland terug to keeren,
maar dat het in elk geval nog wel eon jaar of vijf zou duren.
Na het lezen van dit nieuws boog mevrouw Van Gestel
het hoofd .... ales was nu veer good verloren. Zij miste de
kracht om vijf jaren to wachten. Zwijgend en hoestend zat
zij iederen avond nu aan het venster van Dora's kamertje,
waar ze eenmaal met haar kind zoo hoopvol naar den tintelenden starrenhemel had opgezien, maar het hemelsche licht
straalde niet moor in dat arme hart, op welks bodem zelfs
do laatste vonk van hoop was uitgebluscht ... .

Teen Dora vijf jaren later als de rijke mevrouw Polman
naar Holland kwam, rustte hare moeder naast Jan en Jacques
op het kleine kerkhof van Osterwolde. Zusters, broers en
vader waren in goeden welstand. En de rector verklaarde
haar onmiddellijk, dat hij zich vleide binnen eon paar jaar
zijn greet work over Theocritus to zullen voltooien.
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