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EEN WOORD TOT TOELICHTING.

In 1885 verscheen bij mijn vriend A. W.

SIJTHOFF

eene

eerste volledige uitgaaf mijner Romans en Novelle n.
In 1893 begint nu eene nieuwe populaire editie in elf deelen
to verschijnen, zoo goring van prijs, dat deze nieuwe uitgaaf
misschien in vrij uitgebreiden kring van lezers en lezeressen
zal bekend worden. Tot deze laatsten heeft de auteur een
woord van toelichting to spreken.
In de eerste plaats dient or op gewezen, dat deze populaire
editie tegen een halven gulden het deel, geenszins de chronologische orde der verschijning mijner geschriften volgt, hetgem voor haar doel ook minder noodzakelijk mag geacht
worden.
Thans zullen verschijnen :
I — II.

De Sehoonzoon van Mevrouw de Roggeveen,
(1872 — 1873), 2 deelen.

III.

Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht,
(1865), 1 deel.

IV — V. Oost-Indisehe

Heeren en Dames,

(1863 — 1866), 2 deelen.
VI. Nederlandsehe Dames en Heeren,
(1862 —1872), 1 deel.
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II

VII. Drie Reissehetsen,
(1861 — 1877), 1 deel.

VIII. Jeannette en Juanito, en Novellen,
(1857 — 1877), 1 deel.

IX. Het verloren Kind,
(1879), 1 deel,

X. De familie Muller-Belmonte,
(1880), 1 deel.

XI. Eene sehitterende Carriere,
(1881), 1 deel.
Aan de chronologische orde heeft men hier niet gedacht,
daar vele lezers van letterkundige kunstwerken voor dit
onderwerp zeer weinig belangstelling koesteren. Voor hen
echter, die eenig gewicht hechten aan de geschiedenis van
het boek, dat zij lazen, geef ik de volgende bijzonderheden
ten beste.
Het oudste verhaal in deze verzameling opgenomen, komt
voor in het VIII deel onder de Novelle n, en is getiteld :
„Speelschul d". Het werd geschreven in 1855 en verscheen
in den Utrechtschen Studenten-Almanak van 1856. Een dergelijk
verhaal, door mij „V a n v ij f de minst e" genoemd, verscheen
in den Studenten-Almanak van 1857. Latere schetsen van
1858, '1859 en 1860, eveneens in den Utrechtschen StudentenAlmanak verschenen, zijn niet in deze uitgaaf opgenomen,
omdat ze weinig belangrijks inhouden.
Dan volgen in het VII deel twee der „D rie Rei sschetsen", eerst: „Op de grenzen der Preanger" (1861),
dan: „D rie dagen in Egypt e" (1862). Beide opstellen beleven
hier hun v i e r d e n druk ; beide zijn op reis geschreven —
het eerste bij gelegenheid van een uitstap van Batavia naar
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de grenzen der Preanger-Regentschappen, aan den voet van
den vulkaan Tangkoeban Prahoe, te midden der verrukkelijke
natuur van West-Java ; — het tweede aan boord van het fregatschip „Rotterdam", op reis van Batavia naar het vaderland.
In het vierde en vijfde deel komen dan mijne „0 o s tIndische Dames en Heere n", geschreven in Den Haag
met drie tusschenpoozen. Het tijdschrift Ned e r land nam in
1863 mijn eerste opstel over deze stof op, met den titel :
„P r a k t i s c he Mons c h e n", onder den pseudoniem JAN
VAN HOUTEN. Met 1 Januari 1864 verscheen in den Nede r1 a n d s c h e (n) Sp e c tat or de tweede novelle dezer serie,
onder den titel: „Met vliegende vendels en slaande
t r o m", onder denzelfden schuilnaam. De hernieuwde L e t t e roefeninge n, onder redactie der predikanten BOK en VAN EYk,
namen eene derde novelle op, door mij „E en o n t z e t t en d
k o o p j e" geheeten. In 1866 verzocht de uitgever D. A. THIEME
mij deze drie verhalen met nog een vierde te vervolgen, en
die to doen uitgeven in zijne bekende Guldens-editie.
Ik voldeed aan dit verlangen, en schreef : „De groote
i n t r i g e ," waarmee deze serie besloten werd, en onder den
titel „Oost-Indische Dames en Heeren" in twee deelen
werd uitgegeven met den naam van den auteur. In deze
nieuwe editie worden de genoemde vier novellen voor de
z e s de maal gedrukt.
In daze schildering van de Europeesche maatschappij to
Batavia zijn zeer vele fantastische neuzen op historische gelaatstrekken geplaatst — is zoowel waarheid als verdichting medegedeeld, maar de fantazie leverde de hoofdelementen. De
mannelijke marque-rollen zijn bijna geheel verdichting. De
groote intrigant, Jhr. van Spranckhuyzen, treedt alleen op
terwille van verwikkeling en ontknooping, en werd geheel
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door de verdichting te voorschijn geroepen. De derde en vierde
novellen missen elken historischen bodem.
In 1868 vertolkte -WILHELM BERG (MeVrOUW LINA SCHNEIDER)
dit werk in het Duitsch onder den titel: „O s t -I ndische
D a m en u n d Herr e n" (Leipzig, LEOPOLD DENICKE, 1868, 4 din.)
Het Journal de Paris van 1868 en 1869, (December —Juli)
bevatte eene overzetting in het Fransch door A. BORTZE onder
den titel: Le Beau monde B a t a v e. Deze vertolker heeft
veelovergeslagen. „J'ai presque entiOrement supprime
la troisieme parti e" — schreef mij (12 Januari 1870)
„(mon) traducteur infidele". Het plan, deze vertaling „e n
v o 1 u m e" uit te geven, moest worden ter zijde gelegd wegens
de staatkundige gebeurtenissen van 1870.
Thans volgt (in het tweede deel dezer editie) „H et vuur,
dat niet wordt uitgebluscht", eerst opgenomen in het
tijdschrift Nederland (1865) met den schuilnaam Jan van
Houten, en in 1868 als boekdeel uitgegeven in de Guldenseditie. Nu verschijnt dit werk voor de v ij f d e maal, reeds
in 1868 met mijn naam voorzien. Een eenigszins langdurig
verblijf in eene kleine Noord-Brabantsche provinciestad bracht
mij op het denkbeeld een drama uit de fantazie in dezen kring
to plaatsen. De teekening van het plaatselijke is vrij getrouw,
maar de handelende personen zijn met zeer enkele uitzonderingen kinderen van des auteurs verbeelding. Deze novelle
ward in het Zweedsch vertaald door MATHILDE LANGLET onder
den titel: „En eld so m al drig slo cknar" (Stockholm,
SIGFRID FLODIN, 1880) en in het Duitsch door MeVrOUW LINA
SCHNEIDER (1882).
De tegenwoordige uitgaaf mijner verzamelde Romans en
Nov ellen begint in het eerste en tweede deel met „D e (n)
Schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen." Deze roman
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ward begonnen in 1872 als bijdrage voor een nieuw tijdschrift,
dat de uitgever K. H. SCHADD onder mijne redactie met den
titel De Haagsche B ij enkorf in het licht zou doen verschijnen. Reeds bij het uitwerken der eerste hoofdstukken
zag ik of van de redactie eener nieuwe periodieke uitgaaf, en
verzocht mijn roman als afzonderlijk geheel door den druk
algemeen to maken, hetgeen in 1872 en 1873 plaats greep.
„De Schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen"
bevat de vrucht van vele ervaringen en opmerkingen, gedurende
mijn verblijf in de residentie (1862 — 1872) opgedaan. Het verhaal
zelve is geheel en al verdichting. De hoofdpersoon, Mevrouw
de Roggeveen, kwam mij voor den geest op Sint-Nikolaasdag
van 1871, toen ik op de stoep eener zeer voorname confiseurswinkel eene niet minder voorname, mij onbekende, dame tegen
een armen oppasser geweldig hoorde uitvaren, omdat daze
eenige hem opgedragen boodschappen nog niet verricht had.
De twee personen van Mevrouw de Roggeveen en Dorus
den oppasser kregen toen eene bepaalde gestalte, doch alleen
maar eene gestalte, daar al het overige door de verdichting
ward geleverd. In den held : Willem Plankman trachtte ik
mijn ideaal-jongmensch to schilderen — een ex-theologisch
student, die door de lessen van Prof. Opzoomer to Utrecht,
door de lectuur van Strauss, Bauer, Renan en Hilgenfeld, zijne
positief christelijke wereldbeschouwing verwisselde voor eene
ruimere, ethisch-humanistische wijsbegeerte. De Fransche edelman, die de marquérol speelt, met heel de adellijke wereld, die
hem omringt, is alles looter uit de fantazie gegrepen. Juist
hetgeen bij de lazing het minst waarschijnlijk voorkomt —
de zonderlinge, geheimzinnige verhouding tusschen de Barones
van Duyvenvoorde en den heer Van Roggeveen berust op
een nu reeds lang vergeten historisch felt.
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Thans verschijnt dit boek voor de vi e r de maal. Voor de
„Westermannische Monatshefte" ward het vertaald
door Dr. ADOLF GLASER (1875), en een jaar later verscheen :
„Der Schwiegersohn der Frau von Roggeveen. Dem
Holldndischen nacherzahet von Adolf Glaser, 2
Bande (Braunschweig, GEORGE WESTERMANN 1876)." NM)
Duitsche vertaling bevestigt het Italiaansche spreekwoord :
Tr a d u t t or e Tr a dit ore — want groote gedeelten zijn geheel
overgeslagen — en de namen der handelende personen op de
zonderlingste wijze onkenbaar gemaakt. Op den rugtitel der
beide deelen van 1876 geeft Dr. ADOLF GLASER zich voor den
auteur van den roman uit. Eigenaardig is hierbij tevens het
verschijnsel, dat noch Dr. A. GLASER, noch GEORGE WESTERMANN,
mij om eerie vergunning tot daze vertaling hebben aangesproken, dat zij mij met geen enkel woord van het bestaan der
vertolking hebben kennis gegeven, zelfs geen enkel exemplaar
van het werk hebben overgezonden.
In het zesde deal dezer editie vindt men eene verzameling
kleinere novellen die van 1862 tot 1872 in verschillende tijdschriften het licht zagen — meestal in Nederlan d. Eene
dergelijke collectie vindt men in het achtste deal, geschreven
van 1857 tot 1877. In hetzelfde deal verschijnt de novelle
„J e an nette en J u an i t o" geschreven in 1876, en eerst verschenen als feuilleton in het Nieuw s van den D a g, Coen
in 1877 als boekdeel (Leiden, P. VAN SANTEN). Hier wordt
daze novelle voor de vierde reis gedrukt. Het was nogmaals
Dr. ADOLF GLASER, die er eene Duitsche vertaling van gaf voor
de Universal-Bibliothek van PHILIPP RECLAM jun.
Mijnederde Reisschets, „Van Den Haag naar Parijs",
in 1877 voor het tijdschrift N e d er 1 and geschreven, in 1879
in de Guldens-Editie herhaald, komt hier in het zevende deel
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voor de vi e r de reis uit. En in de drie laatste deelen der
tegenwoordige uitgaaf verschijnen de tot Oene serie behoorende
drie romans: Het verloren Kind, De Familie MullerBelmonte, Eene schitterende Carriers, in de jaren
1879, 1880 en 1881 het eerst bij den uitgever dezer editie
verschenen, en nu voor de der de maal het licht ziende.
In de beide eerste verhalen heeft de auteur van eenige
herinneringen aan zijne geboorteplaats in het Noorden van
ons vaderland gebruik gemaakt — het derde speelt weder in
de residentie. In de beide eerste romans zijn de lokale
schilderingen zoo getrouw mogelijk, terwij1 enkele karakters
aan de levensgeschiedenis van den auteur zijn ontleend. De
voorvallen met den zonderlingen heer Leuven Van Houtenisse
zijn bijna volledig uit de werkelijkheid gegrepen. De leden
der familie Muller-Belmonte zijn meestal verdicht het gezin
van den rector Van Gestel is historisch.
En hiermede zouden mijne toelichtingen kunnen besloten
worden, ware het niet, dat ik in: E e n w o o r d ter inle
ding bij de eerste volledige uitgaaf mijner Romans en
No v ellen (1885), verzekerd had, dat „ambtsbezigheden mij
verhinderden bij de (toen verschenen) twaalf deelen ooit een
vervolg to schrijven!" Zij die de beweging onzer letteren van
1885 tot 1893 gevolgd hebben, zullen mij nu misschien herinneren, dat ik in 1890: „Jan Starter en zijn wijf, Eene
novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche
Letteren" en in 1891 en 1892: „De Bredero's, Twee
novellen uit de geschiedenis der Nederlandsche
Letteren" heb in het licht gezonden.
Het zij mij vergund op to merken, dat beide werken geheel
en al verschillen van de in deze nieuwe uitgaaf bijeengebrachte.
De studie onzer Nederlandsche Letteren tot stof to gebruiken
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van eene episch-dramatische voorstelling is een denkbeeld,
reeds door A. DROST in zijne novelle M e e r h u y s en en door
Jos. ALB. ALBERDINGK THUM in zijne Portretten van
Vondel met groot succes in praktijk gebracht. Het goede
voorbeeld van deze beide meesters volgend, heb ik, naar
het mij voorkomt, geen vervolg gegeven op mijne vroegere
Romans en Novelle n, maar iets geheel nieuws beproefd,
waarin ik hoop voor een klein deel to zijn geslaagd. Met den
wensch, dat deze volkseditie mijner moderne romans en vertellingen een groot aantal lezers moge vinden, besluit ik deze
korte mededeelingen.
JANUARI 1893.

JAN TEN BRINK.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van den Haagschen bijenkort

De zomerzon fonkelt.
Juli is gekomen, en de zoele zuidooster koeltjes kussen de
kwijnende bloemen wakker, die van de gure voorjaarsdagen
tot nog toe maar al to veal moesten lijden.
Rozen en geraniums in de tuinen der villa's schijnen to
glimlachen, als een fijn wit vlindertje langs hare purperen
schoonheid henen fladdert.
Ver buiton de stad gonzen de bijen over de velden, en
trillend van blijdschap buigt het slanke riet zich aan den oever
van de vaart, als de warme adem van den zomerwind koozend
langs den oever stoeit.
't Is feast onder de beuken van het Haagsche Bosch; de
jonge, vrije vogelkens reppen hunne wieken in de hoogste
takken, en babbelen zoo drok en prettig, alsof ze hun jeugdig
bestaan binnen de wanden van het allerdeftigste praatcollege
hadden doorgebracht.
De zwanen stevenen statig over de gladde oppervlakte der
vijvers, en buigen den slanken nek uit hoogmoed over hun
sierlijk spiegelbeeld in den vloed. De eenden heffen een luid
concert aan in het gevoel harer minderheid, en pogen de deftige
zwanen op kleine schaal to evenaren.
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De fraai gedoste zwerm der wandelaars to voet, to paard,
in rijtuigen stroomt uit de stad. De kleine burgerij drukt
weldra hunne schreden.
Het vogelenconcert, de stemmen der menschen, het suizen
van den wind vloeien harmonisch to zaam.
't Is feest daarbuiten — de zomerzon fonkelt.
Onder de schaduwrijke boomen in het dichtst van het Bosch,
zoover mogelijk van het menschengewoel, zijn liefelijke plekjes,
om uit to rusten.
Al het gedruisch en gesuis van de wereld daar buiten smelt
zachtkens ineen tot een dof gemurmel. De zonnevonken schitteren over het groen, en dit gemurmel doet mijmeren . . . .
Mijmeren over het bedrijvig gommen en gonzen van gindsche
ijverige honigbij, aan uw voet in het struikgewas rondzwermend, en de schaarsche bloemen verschrikkend, die onder het
kreupelgewas wegschuilen.
Zoo gonst en murmelt van verre de menschenwereld 1 Zij
verlaten hunne cellen, de bijen der residentie en zwermen
in den zonneschijn. Zijn het alleen de bijen? Of vliegen de
ijdele hommels vooruit — terwijl het nijvere gezin in de korven
schuilt, arbeidend voor het geheele bijenrijk, van de geeerbiedigde koningin tot den minste der broederen?
Daar is inspanning en ijver ginds in dien reusachtigen bijenkorf! Inspanning, grooter dan overal elders, omdat het zwaar
valt de cellen to vullen, waar het leger der hommels talrijker
is dan overal elders.
Welk eene vlijt daarginds, waar het hoogste heil der bijenmaatschappij door weinige uitverkorenen wordt behartigd ! Zij
vliegen en strijken van al de hoeken des lands to zaam, de
geuren der bloemen van Noord en Zuid meedragend in den
korf. Hun gegons klinkt boven al het ander gedruisch uit —
zij roepen, zij waarschuwen, zij klagen, zij juichen en zij
„interpelleeren" . . ..
Ja, zij „interpelleeren" den wel uitgedosten stoet van hornmels, die daar buiten zweeft, alsof het hell hunner insecten-
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maatschappij niet van het krachtig streven der uitverkoren
werkbijen afhankelijk ware!
De zomerzon fonkelt en weerkaatst met verblindend schitterlicht op de ruiten van de aanzienlijke huizen in de
residentie. Zij straalt een regen van gouden vonken uit over
elk voorwerp, dat zij ontmoet : over den rug van den Zwijger
op het Plein, over de toppen der boomen aan den Vijverberg,
over het eilandje en het spiegelgladde water, dat het oude
torentje naast het Mauritshuis bespoelt, over de gevels, die
in het Voorhout rijzen, over de glinsterende leien van de
Kloosterkerk, over de ruischende popels voor de Willemskerk,
over het onoogelijk stellage in het Willemspark — want wij
schrijven 1864 — over dit alles weeft de sehitterende zomerzon
een mantel van doorschijnend goud.
Mild en grootmoedig van natuur, spatten hare straalbundels
met kwistigen overvloed langs hooge muren en grauwe daken
naar omlaag, en zoo daalt een schemer van haren gloed in de
vochtige keukenkelders aan de straat. Zij dringt verder door,
en bezoekt de nederige huisjes der achterbuurten, de stark
bevolkte hofjes, en groat de kwijnende bloempotten der oude
vrouwtjes. Zij werpt een blik in de kleine vertrekjes, en zendt
een gulden groat aan de legerstede der armoede, waar hopelooze lijders tevergeefs naar lafenis smachten.
Zij zet hare reis voort over schuren en daken, en schiet
hare gouden pijlen in morsige steegjes en gore sloppen, waar
havelooze kinderen onder luid gekrijsch een armen vreemden
hond met steenworpen verjagen, waar schorre stemmen bij
het open- en toeslaan der deuren klinken, waar een dronkaard
met wankelenden stap over hobbelige steenen en vuilnis naar
huis spoedt, terwijl hij de vuist bait tegen de lieve zon, die
elke ellende zonder schaamte verlicht.
Maar ginds spelen de zonnestralen over de purperen gordijnen, die de pronkvertrekken der fraaie villa's en paleizen
aan de Zeestraat en de Javastraat beschermen, en gluren naar
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binnen om benijdenswaardig levensgenot of neerslachtige verveling to bespieden, of het statig gelaat der officieele bezoekers
aan zware beproevingen to onderwerpen. De zomerzon rijst
hoog boven den luid gonzenden bijenzwerm in den grooten
bijenkorf der residentie — zij schenkt haar goud gratis aan
purper en aan lompen, zij verheldert de cel van den gevangene,
het leger van den eenzamen kranke, de werktafel van den
bezigen arbeider en de rustbank der loege weelde. —
Bij al haar luister was de zomerzon Loch min of meer hinderlijk voor wie. met grooten spoed zich langs de straten
bewoog, als bleek uit het rood geblakerd gelaat van een man,
die, haastig stappend langs de Wagenstraat, zich naar het
station van den Hollandschen spoorweg begaf. In de schaduw
van het voorportaal tredend, scheen hij met voldoening op to
merken, dat hij tijdig gekomen was — en begon hij langzaam
heen en weer to loopen.
Deze man was onachtzaam, zelfs slordig gekleed. Zijn gelaat
was weinig belangwekkend. lets magers, iets scherps, sprak
uit zijne geheele gestalte. Een gedeukte grijze zomerhoed was
diep over het voorhoofd getrokken, zijne oogleden vielen bijna
over zijne oogen heen. Hij scheen mistroostig naar zijne versletene schoenen to staren, en verborg zijne handen, ondanks
de warmte, in zijne zakken. Hij bleef geduldig op en neer
wandelen to midden van eene langzaam to zaam stroomende
menigte, daar de sneltrein van Rotterdam omstreeks halfeen
des middags werd verwacht.
Zoodra het gillend gefluit der locomotief zich deed hooren,
bleef de man met den grijzen hoed staan, eene lichte trilling
om zijn mond verried innerlijke belangstelling. Dreunend vloog
de trein naar binnen — de conducteurs openden weldra de
portieren, onder het eentonig roepen van den naam der residentie-stad. Een zwerm van reizigers verspreidde zich naar
buiten. Luide welkomstkreten van vrienden, die vrienden
kwamen afhalen, drukte van fraai uitgedoste logóes, die met
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gedienstige neven zich over hare koffers bekommerden, magere
gezichten met kaal versleten jassen, sollicitanten, die naar
eene betrekking zochten, een paar langzaam slenterende plattelandslui — alles was een oogenblik verward in den chaos van
een aankomenden trein.
De man met den grijzen hoed scheen in al dit gewoel verloren. Toen echter de menigte wat aftrok, zag men hem plotsoling op een reiziger toesnellen, die met een ontevreden
gelaat op zijne bagage wachtte. De reiziger knikte vrij onverschillig, daarna fluisterden zij geruimen tijd zeer levendig.
Reeds lang had deze reiziger zijne beide koffers gekregen,
waarbij het bleek, dat hij vreemdeling was, daar hij eenige
woorden in het Fransch sprak, en nog stonden doze twee
even ijverig to fluisteren. De man met den grijzen hoed maakte
soms levendige gebaren, de reiziger bleef kalm, maar sprak
vrij lang achtereen. De overlegging scheen tot wederzijdsch
genoegen of to loopen. De man met den grijzen hoed sloeg
zijne oogen op, en het bleek, dat zij zeer donker en schitterend waren. Hij beschouwde de koffers met een zonderlingen
blik, en buiten verder toeven greep hij den zwaarsten op, terwijl
een besteller in een witten kiel den anderen torste.
Eene vigilante werd geroepen, de koffers opgeladen. De
reiziger en de man met den grijzen hoed stegen beiden in
het rijtuig, terwijl de besteller met den witten kiel alleronderdanigst boog voor het hooge drinkgeld, 't welk de reiziger
achteloos uit het portier wierp. In alles wat deze reiziger
verrichtte, terwijl hij zich achter in het rijtuig terugtrok, en
nauwelijks lette op zijn gezel, die, zwijgend en zonder eenige
uitdrukking op zijn gelaat, zich tegenover hem had neergezet,
was duidelijk een sterk gevoel van zelfwaardeering to bespeuren.
De reiziger was een zeer knap man. Hij was lang en
kloek van gestalte, ongemeen sierlijk in zijne bewegingen, en
vertoonde een gelaat, 't welk een alleraangenaamsten indruk
maakte. Zijn leeftijd kon tusschen dertig en veertig gesteld
worden. Daar er nu zekere vermoeienis over zijne trekken
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verspreid was, een gevolg van zijne refs wellicht, kwam de
fijne, bleeke tint van voorhoofd en wang nog sterker uit
bij den krullenden knevel en den baard, die in schoone
lijnen tot midden op de borst nederdaalde. Ztjn oogopslag
verraste door het levendig, fraai blauw der pupillen, 't welk
bij de holder bruine kleur van hair en baard een treffend
contrast vormde.
De man met den grijzen hoed had aan den koetsier in gebroken Nederlandsch eene buurt opgegeven, die meer met zijn
eigen voorkomen dan met het uiterlijk van den reiziger strookte.
Schoon met stof overdekt, was de grijze zomerkleeding van
dozen buitengemeen zwierig. Reistasch en pet getuigden, hoe
angstig de welgemaakte man voor de minste bijzonderheden
van zijn persoonlijken tooi zorgde. Behoorlijk afgestoft, zou
hij aanstonds in de stalles der opera of op het terrein to
Scheveningen onder de schitterende starren van het seizoen
geteld zijn.
De vigilante rolde steeds voort en naderde de minder aanzienlijke wijken. In eene zeer stille zijstraat, waar de rust der
bewoners zeldzaam gestoord ward door het rollen van eenig
rijtuig, hield zij op. Een koffer word naar binnen getild, de
beide mannen volgden, de koetsier word last gegeven to
wachten.
Eene kleine beweging van nieuwsgierigheid openbaarde
zich in de buurt. Op den hook van de zijstraat was eene
tapperij. De waard stond op den drempel met een kort
pijpje in den mond, en richtte strakke blikken naar de
vigilante, die bleef wachten. Een uitdrager, die ook op zijn
drempel stond, en ook uitkeek, wipte even over naar de eigenaar der tapperij.
„Wie woont daar ?" — vroeg de uitdrager.
„Beneden woont juffrouw Snook, die eon naaiwinkel heit,
als je west. En boven woont een hear, een trotsche vent,
die me nooit groat. Op de tweeds verdieping woont een
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arme kerel, die soms in den vooravond, als 't donker wordt, bij
me aan de toonbank een glaasje vraagt . . . . Maar waarom . . . ."
„Wel, omdat ik wel eens wou weten voor wien die vigilante daar staat met dien grooten koffer !" — antwoordde de
uitdrager in een tongval, die zijn Israblietischen oorsprong
verried.
„Voor juffrouw Snoek zeker niet !" — begon de tapper,
nadenkend. — „Want daar zie je nooit iemand ingaan — en
nou kan het wel wezen, dat er vrinden van dien trotschen
vent overkomen . . . ."
Twee arbeiders met kalkvlakken op mouw en broek, die
een paar straten verder op karrewei werkten aan een nieuw
gebouw, vertoonden zich met het kennelijk voornemen de
zaken in de tapperij levendig te houden. De tapper ging hen
voor, en de uitdrager besloot van de ongezochte gelegenheid
gebruik te maken.
De vigilante wachtte nog steeds.
Eene oude juffrouw, die in de zijstraat woonde, en eene
bijzondere genegenheid koesterde voor vier bloempotten en
eene oude kat, gluurde over haar horretje, en peinsde zeer
diep aan wie Loch dit bezoek mocht gericht zijn. Zij
staarde geduldig naar den overkant, en bemerkte, dat beneden bij juffrouw Snoek in den winkel niets te zien
was, dat de gordijnen op de eerste verdieping het inkijken
verhinderden, en naar de tweede verdieping keek zij niet.
De oude juffrouw had juist geene dringende bezigheden,
en bleef kijken.
Er verliep een half uur.
Daarna word de deur bij juffrouw Snoek snel geopend.
Een heer sprong in de vigilante. De koetsier hielp een bediende
in livrei den koffer opladen, en voort ratelde het rijtuig,
nadat de bediende op den bok had plaatsgenomen. De
oude juffrouw van den overkant schudde het hoofd, en besloot dien middag een praatje met juffrouw Snoek te
houden. De mannen uit de tapperij verschenen haastig op
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den drempel, maar de vigilante verdween naar de ander°
zijde — zij hadden niets ontdekt.
Thans zat de reiziger all een in het voertuig. Alle stof en
wanorde in zijne kleeding was verdwenen. Zijne oogen blikten
nieuwsgierig en uitdagend in 't rondo. Hij zag met een lichten
trek van minachting de straten en gebouwen onzer residentie
aan. Tweemaal bedwong hij door eene beweging zijner hand,
nu met fraaie lichtgrijze glace's bekleed, eene op welling tot
glimlachen. Eindelijk reed men langs het Plein, en door de
Houtstraat, om op de stoop van het hotel Paulez het einddoel der reis to bereiken.
De portier, de jager, de knechts en de eigen lakei van
den reiziger schoten toe. Met groote eerbewijzingen word
hij ontvangen. Mijnheer was zeer „gefatigeerd," heette het
in 't Fransch, mijnheer moest aanstonds naar zijne appartementen, om uit to rusten. De koffers werden de trap opgedragen, mijnheers kamerdienaar en lakei gaf orders in 't Fransch,
en nadat men het bericht had ingewonnen, dat de open tafel
to vijf uren zou aanvangen, verdwenen mijnheer en de kamerdienaar in de gezegde appartementen.
Een kwartier later stond de lakei van den nieuw aangekomen gast in het voorportaal van het hotel. Zijne livrei was
van den besten smaak, zwart met zilver en grijs lakensche
slobkousen. Hij tuurde en draaide gedurig heen en weer, liep
naar buiten, keek het Voorhout in, en slenterde langzaam
weder naar de stoop.
Een knecht met een zwarten rok en een servet over den
arm keek hem deftig aan en vroeg :
„Komi mijnheer aan tafel ?"
De lakei schudde het hoofd, en antwoordde :
„Nous sommes Francais, mon cher?"
De knecht herhaalde de vraag in hotel-Fransch, en vernam, dat „m onsieur le Vicomte" aan de open tafel zou
deelnemen. De knecht had veel lust, om door to babbelen,
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maar zijn voorraad Fransch was zeer beperkt. De vreemde
lakei had daarbij iets zeer aanmatigends, en nadat nog
was gebleken, hoe het hotel op dat oogenblik het voorrecht had onder zijn dak een aanzienlijk vreemdeling, een
„Vicomte Coppin de Vergennes" to herbergen, hoorde
de knecht een schel overgaan, die een eind aan het gesprek maakte.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Waarin een familieraad gehouden wordt, en een zonderling jongmensoh een kloek besluit neemt,

De klok sloeg tien uren.
Een zeer dik heer met een rood gelaat haalde een zwaar
gouden uurwerk uit zijn vestzak, en keek het gezelschap aan.
Dit gezelschap zat in eene achterkamer van een zeer eenvoudig burgerlijk huis, gelegen in een weinig aanzienlijke
straat eener Hollandsche provinciestad.
De achterkamer zag er mode zeer alledaagsch uit, en weinig
pogingen schenen in het work gesteld, om iets tot verfraaiing
of veraangenaming dier vier kale wanden bij to brengen. Er
hingen twee verbleekte lichtdrukken. De eene stelde eerie
dame van middelbare jaron voor, de andere een officier met
witte haren en witten knevel. Er stond eene ouderwetsche
tafel in die achterkamer, waarop een inktkoker en een stapel
papieren lag. Rondom die tatel zaten eenige deftige heeren.
Een heer met een gladgeschoren gelaat en dikke wangen, in
een zwarten rok en eene zeer kunstig om den hals gestrengelde
das scheen voorzitter to zijn. Tegenover hem zat een ander
heer kaarsrecht voor de tafel, in de papieren zoekend. Hij
droeg eene hooge zwarte stropdas en eene tot den hals
toegeknoopte engsluitende jas. De derde heer was zeer
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zwaarlijvig en zeer rood in zijn gelaat, hij droeg made een
rok en witte das, en haalde juist zijn gouden uurwerk uit,
toen de klok tien uren van den voormiddag sloeg.
De deur van het vertrek ward nu uiterst voorzichtig geopend, na een klein beleefd tikje. Een mager persoon met
een purpervlak op iedere wang en vrij wat karmozijn om de
beide neusvleugels stak het hoofd naar binnen, terwij1 hij eene
hand met een hoogen aansprekershoed plechtig to voorschijn
bracht. Op schor fluisterenden toon zeide hij een paar woorden,
die de beteekenis hadden, of „de vrienden en bloedverwanten
den doode nog eens wilden zien."
De heer met de stropdas en de kaarsrechte gestalte stond
oogenblikkelijk op, en begaf zich naar de deur. De twee anderen
stonden ook op, maar toen de eerste het vertrek verlaten had,
zagen zij elkander weifelend aan, en vielen zij in hunne stoelen
terug. De heer, die het vertrek verlaten had, ging de gang
door, klom een trapje van weinige treden op, en ward door
den purperen aanspreker in eene zijkamer gelaten.
Daar heerschte een doorzichtig halfdonker, omdat men de
gordijnen had doen vallen. Bij het raam, op schragen, stond
de doodkist — naast daze teekende zich de kloeke gedaante
van een jonkman tegen het gordijn. Toen de aanspreker
binnen wilde treden, wenkte daze hem driftig wag to gaan.
De heer met de stropdas trad statig op hem toe, en bleef
naast de doodkist staan. De jonkman scheen het doel van
zijne komst to begrijpen, want hij schoof met bevende vingeren het deksel terug, sloeg het witte laken ter zijde en
ontblootte het hoofd van den doode.
Zelfs in den dood was dat hoofd eerbiedwaardig. Het grijze
haar om de slapen, de witte baard en knevel, de wat strenge,
maar edele trekken spraken van een gelaat, dat weleer in
den vollen bloei des levens indrukwekkend moest geweest
zijn. De bezoeker, die den doode nog voor 't laatst had
willen zien, strekte langzaam de hand boven het lijk uit, en
sprak plechtig :
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„Afgelost, brave kameraad !"
De jonkman scheen te beven, want hij wendde het hoofd
af, en steunde het tegen den muur.
De bezoeker staarde nog eene poos op het gelaat van den
doode, en fluisterde :
„Arme kinderen !"
Daarna sprak hij nog eenige onverstaanbare woorden, en
boog zich om de kist te sluiten.
Op dat oogenblik hoorde men een snellen tred door het
vertrek. Een meisje van vijftien jaren vloog naar het lijk. Zij
boog haar hoofd over den ontslapene.
„Och, laat mij hem nog even zien, nog even !" — riep zij
luide, de tranen met de vingers wegwisschend. — „Die goede,
lieve Pa ! Och, breng hem nog niet vveg, Willem Waarom
stierf hij Loch, wij spreken altijd saam van ons plan, om
saam eene reis to maken naar den Haag ! 0, vaderlief, o vaderlief, waarom laat u ons alleen !"
Zij had haar luiden toon laten varen, en sprak nu bijna
onhoorbaar. Zij legde bet hoofdje op den rand der lijkkist.
Het lange, golvende, lichtblonde haar roerde de kille slapen
van den overledene aan. Stil vloeiden de tranen over hare Wang.
„Nu gaan wij niet meer wandelen met ons beiden !"
fluisterde zij bijna aan het oor des dooden — „Nu spreken
wij niet meer van Moe, die ik nooit heb gekend — nu babbelen wij niet meer van ons tuintje ! 0 Pa, Hove Pa ! van
morgen zijn de witte rozen zoo heerlijk gaan bloeien — en
dat mocht U niet eens zien ! Altijd wees hij mij op de mooie
knoppen, die zouden uitkomen, en dan lachte hij zoo vriendelijk, die goede Pa ! Neem mij mee, vaderlief ! neem mij
mee — want zij leggen u niet onder den akeligen grond,
neon ! Daar ginder ligt het mooie land, waarvan ik heb gedroomd — daar gaat hij heen, daar zijn alle menschen vriendelijk en zacht voor hem !"
De jonkman had zich opgericht, hij greep het meisje bij
de hand.
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„Kom Louise !" — fluisterde hij.
Het meisje hief haar betraand gelaat op.
Zij bleef nog een oogenblik staan, en aarzelde.
Eindelijk boog zij zich snel over den ontslapene, en drukte
een kus op het ijzige voorhoofd.
„Dag Pa !" — riep zij luide met hare vorige heldere stem,
en liet zich door den jonkman ras uit het vertrek brengen.
De uitvaart was volbracht.
Het kerkhof was niet ver. Daar waren geene koetsen
noodig geweest, want het was eene heel eenvoudige begrafenis. De dragers hadden geen verren tocht to maken. De
aanspreker was bijna gestruikeld, want bij het binnengaan
van het hek aan 't kerkhof stiet hij met den voet tegen een
steen, en sprong zoo haastig op, dat zijn steek voorover viol,
en alleen nog de punt van den karmozijnen neus zichtbaar
was. De deftige heeren uit de achterkamer hadden zich statig
bij den stoet aangesloten. De jonkman, dien wij Willem
hoorden noemen, lisp naast zijn vriend met de hooge gestalts
en de stropdas.
Er was niet gesproken bij de geopende groove.
Een oogenblik scheen het, of de hoer met de dikke wangen
en kunstig saamgestrengelde das plan had eenige woorden to
zeggen, maar daar het somber ploffen der bruine aarde op de
doodkist vernomen word, en Willem hierbij op forsche wijze
de hand van zijn vriend greep, terwij1 hij zijn hoed gedachteloos op den grond deed vallen, scheen de hoer met dikke
wangen eenigszins ontsticht, en zweeg hij. De aanspreker
alleen bleek dit kleine voorval op to merken. Hij wuifde geruststellend met de zwarte lamfers aan zijn steek, en bukte,
om den gevallen hoed aan den jonkman ter hand to stellen.
Daarna waren de heeren naar . het sterfhuis teruggekeerd.
Zij zaten nu aan de ouderwetsche tafel met papieren. Aan
een zijtafeltje stond eene oude getrouwe, die koffie schonk.
Louise stond ook bij dat tafeltje, met den rug tegen den
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muur, de handen ineengeslagen over de Witte schort. Zij
hield het hoofd afgewend, de oogen halfgesloten. De oude
vrouw fluisterde zacht tot haar en vulde de kopjes voor de
heeren. Dezen murmelden eenige onbeduidende klanken, slurpten
koffie, en knikten.
Toen ging de oude meid heen — de zitting begon.
De heer met de dikke wangen knikte tegen den zi.vaarlijvigen heer met het roode gezicht, en deze knikte zeer gewichtig tegen de anderen. De corpulente ving aan :
„Nu we hier toch bijeen zijn, vrienden I moesten we maar
dadelijk beginnen met de zaken in orde to brengen — als
dominó het goedvindt."
De heer met de dikke wangen maakte een bevredigend
gebaar, en scheen een glimlach op touw to zetten, die echter
in zijn oorsprong mislukte, en stierf.
„Daar er niemand van de familie overgekomen is" — ging
de zwaarlijvige voort — „zullen we met medewerking van
den toezienden voogd" — hier knikte hij naar den heer met
de stropdas
„eens moeten overleggen, hoe to handelen."
De zwaarlijvige greep de papieren, die op tafel lagen. Hij
maakte er een bundel van en vervolgde :
„'t Is ons niet onbekend, dat wij hier in zeer moeilijke
omstandigheden verkeeren, mijne heeren ! De waardige overledene neemt zijn pensioen mee in 't graf. De nagelatene
betrekkingen geraken hierdoor in geene geringe ongelegenheid."
De jonkman, wiens naam : "Willem, wij kennen, hief hier
het hoofd op, tot nog toe mistroostig afgewend, en riep :
„Met uw verlof, notaris !"
Maar de toeziende voogd zag hem ernstig aan, en de jonkman zweeg. De notaris ging voort :
„De nagelatene betrekkingen geraken, zooals ik zeide, in
geene geringe ongelegenheid. De waardige overledene laat
niets na dan deze papieren, waaruit blijkt, dat hij hier en
elders nog eenige kleine sommen to betalen heeft. Dit zal
evenwel geen bezwaar maken, daar de waardige overledene
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een inboedel achterlaat, die tegen deze geringe schulden
opweegt. Hadden nu de vermogende bloedverwanten van de
nagelaten betrekkingen zich doze zaak aangetrokken, dan
behoefden wij ons over hun lot niet to bekommeren maar
uit een schrijven, dozen morgen door domino ontvangen,
blijkt niet veel gunstigs."
De hoer met de dikke wangen haalde een brief uit zijn
rokzak, zag het gezelschap zeer gewichtig aan, en begon, na
den brief langzaam to hebben gladgestreken, aldus :
„ „WelEerwaarde Zeergeleerde Heer ! Voor eenige dagen
„ „ontvingen wij UwtdelGeb schrijven, meldende de ernstige
„ „ongesteldheid van mijn hooggeschatten zwager, Majoor
„ „Plankman, en gisteren trof ons UwEdGeb. bericht van.
„ „zijnen dood. Drukke bezigheden aan mijn ministerie verhin„ „deren mij de begrafenis bij to wonen, de gezondheid mijner
„ „vrouw en dochters permitteert niet haar aan de fatigues
„„eener reis bloot to stellen. Wil mijne belangstelling aan
„ „mijn neef en nichtje betuigen, en hen uit mijnen naam
„ „recht deelnemend condoleeren. Mochten zij onze residentie
„ „met een bezoek vereeren, zoo recommandeer ik mij en de
„„mijnen. Neem de verzekering mijner hoogachting aan en
„ „geloof mij — WelEerwaarde Zeergeleerde Heer ! — uw
„ „dienstwilligen dienaar, L. F. G. S. van Roggeveen.” ”
„Een vriendelijk man, die oom Van Roggeveen !" — riep
Willem plotseling uit.
De domino maakte eene beweging van ongeduld, en sprak :
„'t Is nog niet uit. Er is een postscriptum, dat luidt als volgt :
„„UWelEdelGeb. schrijft omtrent de moeielijke omstandigheden,
„ „waarin de kinderen achterblijven. Ik zou gaarne mijn nichtje
„ „ten mijnent willen nemen, doch mijne tweede dochter is
„ „juist uit Brussel van haar kostschool thuis gekomen, dus
„„ontbreekt mij de plaats. Voor het overige ben ik bereid
„ „de voogdij to aanvaarden." "
„Geen plaats !" — viol Willem weer in. — „Oom Van
Roggeveen woont in een prachtig huis aan het Voorhout
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in den Haag ! Maar wij willen zijne genade niet, niet waar
Louise ?"
Het jonge meisje sloeg hare oogen op, en schudde diep
bedroefd het hoofd. Daarop nam zij een tabouret en zette zich
vlak naast haar broeder aan de tafel. De heeren zwegen.
Louise zag allen met oogen vol tranen aan, en sprak :
„Ik naar Den Haag gaan, naar Den Haag zonder mijn lieven,
braven Pa! Nooit! Wij hadden het saam zoo dikwijls afgesproken ! In den volgenden zomer, aanstaande jaar, zouden
wij gaan. Maar niet naar die trotsche familie van het Voorhout, die van Pa niet weten wou, omdat mijne lieve Moe,
die ik nooit gekend heb, geene voorname familie had ! En
nu — nu is alles voorbij."
Louise legde haar blond hoofd voorover op de tafel, en
poogde met hare handen de tranen to verbergen, die haars
ondanks den rand der tafel bevochtigden. Willem sloeg de
hand om hare schouders, en fluisterde haar zachte wo orden
van troost toe.
De notaris klopte met den bundel papieren op tafel en
kuchte.
„Wij weten dus, vrienden !" — begon hij weer — „dat de
vermogende bloedverwanten van de nagelatene betrekkingen
ons hunne hulp ontzeggen. De waardige overledene schijnt
geene vriendschappelijke relatiön met de familie in Den Haag
to hebben onderhouden, 't geen te meer to bejammeren is,
daar ..... "
Willem had de doffe oogen met zekere verontwaardiging
wijd geopend. De toeziende voogd gaf hem nogmaals een
wenk, en viel in :
„Met verlof, notaris ! Wij hebben mijn braven, overleden
kameraad niet to beoordeelen. Majoor Plankman heeft in
zijn leven genoeg van de aanmerkingen der lui te lijden gehad.
Hij was een rond man, met een hoog gevoel van zelfstandigheid. Zijne rijke familie heeft hem zijn gelukkig huwelijk met
een eenvoudig burgermeisje nooit vergeven. Wij zien nu weder
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hoe zelfzuchtig en onverschillig zij het bericht van puns
zwagers dood beantwoorden, Laat ons van de kinderen spreken !"
De notaris scheen een weinig rooder in zijn gelaat to
worden, en kuchte nog eens.
„Mij goed" — antwoordde hij haastig — „maar wij zullen
een voogd to benoemen hebben. Mijnheer Van Roggeveen
aanvaardt de voogdij, en ik zou, onder uw welnemen, vrienden,
zeer stark adviseeren, hem, den eigen oom, een man van
middelen, definitief tot voogd to benoemen."
De domino, wiens dikke wangen over de nette plooien van
zijne das uitpuilden, sloeg de oogen naar de zoldering, en hief aan :
„Niemand zal het nut van den maatregel betwisten, door
onzen geachten notaris voorgesteld. Mijn advies zou zijn, het
welwillend aanbod van den heer Van Roggeveen dankbaar
to aanvaarden. Wij moeten den toestand zonder schroom overwegen. De Heer van dood en leven heeft in Zijne oppermachtige voorzienigheid den vader van dit gezin tot zich
geroepen. Twee weezen blijven over zonder tijdelijke middelen.
En schoon wij vertrouwen, dat ook de Heer hierin voorzien
zal, omdat Hij nog nimmer de leliên des velds heeft vergeten,
mogen wij niet ophouden to arbeiden in Zijne vreeze, wetende
dat hun, die gelooven, alle dingen medewerken ten goede 1"
De beide weezen schenen van al daze welsprekendheid
weinig to genieten. Willem fluisterde zacht tot Louise, en
daze scheen hare tranen langzaam to bedwingen. De toeziende
voogd, die voortdurend stokstijf en ongebogen op zijn stool
had gezeten, haalde de schouders op, en antwoordde :
„Schoon het geen good doet, kwaad doet het niet. Laat de
Haagsche oom voogd zijn. Het kan mij niet schelen 1 1k zal
de kinderen van mijn ouden -wapenbroeder niet vergeten !"
„Wij verheugen ons over uwe belangelooze vriendschap,
Overste Valkenier !" — antwoordde de domino, — „Maar
de jongelui weten, dat zij den engen wag des Heeren niet
kunnen bewandelen zonder made to werken in vreeze en
bevinge. Zij weten, dat zij ter liefde van den eenigen 1Viiddelaar
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en Borg, die Zijn bloed gegeven heeft tot een rantsoen voor
velen, hebben to arbeiden in Zijnen wijngaard. Zijt gij daartoe
bereid, mijn vriend ?"
De vraag was tot Willem gericht. Deze zag den predikant
vol verbazing aan.
„Of ik bereid ben tot werken, dominó? Ik wil hopen, dat
niemand daaraan twijfelt I Het waren de laatste woorden van
mijn dierbaren vader: „Werken, jongen! Van niemand
afhank el ij k z ij n !" Ik heb hem plechtig beloofd ninimer
een beet genadebrood to eten, zijn laatste zwakke glimlach
was mijn loon . ..."
Willem schaamde zich bijna voor den traan, die zijn oog
verduisterde, Coen hij den plechtigen blik van den predikant ontmoette, maar Louise hief zich op, en sloeg haar arm om zijn
hals, terwij1 zij haar hoofdje aan zijne borst vlijde. Zoo bleven
de weezen zitten, gedurende het gesprek, dat volgde.

De notaris brak de stilte af, die geheerscht had na Willem's
laatste woorden.
„Zeer goed en verstandig gesproken ! Maar we moeten nu
een practisch besluit nemen, vrienden! Willem is op dit
oogenblik student in de theologie to Utrecht, door zijns vaders
dood ontvallen hem de middelen, die de waardige overledene
hem met inspanning van al zijne krachten verleende. Hierin
moet voorzien worden."
De jonkman voelde een blos naar zijn wangen stijgen, en
riep
„Laat mij zelf daar in voorzien! Niemand . . .."
Maar overste Valkenier, de toeziende voogd, legde zijne
hand op de vooruitgestokene hand van den student, en sprak :
„Ik geloof, dat domine ons wat to zeggen heeft. Luistert,
kinderen !"
„Ja, Overste !" hief de predikant aan, zijn hoofd in zijne
das terugtrekkend, zoodat onderkin en wangen een halven
cirkel vormden — „Willem heeft het vrome plan gevormd
eenmaal een dienstknecht van den Heere Jezus to zijn, en
I.
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nu reeds wordt hij op jeugdigen leeftijd beproefd om het kruis
van het Lam to torsen. Wij moeten hem helpen, mannenbrooders ! En ik durf zeggen, dat ik hulpe west. Enkele
mijner vrienden, die volharden in de leer der Genade door
het offerbloed des Zoons, zullen volgaarne telken jaar lets
bij dragen voor Willems studien. Zij verlangen geene dankbaarheid, wetende dat hunne linkerhand niet mag vragen naar
de daden der rechter. Zij willen alleen een ijverigen arbeider in
den wijngaard huns Heeren roepen, die met ons in deze bangs
tijden eendrachtelijk den naam zal belijden van den trouwen
en drieeenigen God des Verbonds. Wat is uw antwoord daarop,
mijn jonge vriend ?"
-Willem had scherp geluisterd. Er fonkelde een levendig
vuur in zijn oog, toen hij zonder aarzelen vroeg :
„En hoe zoude het zijn, als ik niet in de theologie, maar,
bij voorbeeld, in de letteren studeerde ?"
De predikant fronste de wenkbrauwen. Hij sloot daarna de
kleine, donkere oogen, en antwoordde :
„Dan zou dit plan natuurlijk dadelijk in duigen vallen !"
„Ik verwachtte dit" — ging Willem voort — „en daarom
vroeg ik zoo. Mijn antwoord is gereed. Reeds een half jaar
geleden besloot ik met goedkeuring van mijn braven vader
mijne studien naar de letteren over to brengen. Ernstige bezwaren tegen het predikambt bepaalden mijn besluit. Ik bereidde mij in den laatsten tijd voor tot het candidaats in de
letteren, maar dit zou nu nog een klein jaar aanhouden. En
al wilds men mij nu ook in dezen toestand ondersteunen, ik
zoude dien steun niet aannemen, want ik wil geene hulp !
„Van niemand afhankelijk zijn !" zeide mijn vader op zijn
doodsbed, en u begrijpt zeer wel, domine ! dat ik, ook bij het
vervolgen van mijne theologische studien, nooit de voorwaarde
zou aannemen, om de opinien mijner weldoeners uit gevoel
van verplichting to belijden. Ik ben een wees, ik ben arm —
maar mijne overtuiging, mijne beginselen zijn mij heilig, en
voor niemand to koop !"
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Overste Valkenier haalde luid adem, en drukte zonder een
woord to zeggen de hand van zijn jongen vriend.
De predikant vestigde zijne oogen op den zolder, en zag
met kalme minachting naar het plafond.
„Dat is alles mooi en wel" riep de notaris, ongeduldig op
zijn uurwerk ziende — „maar wij moeten hier tot een besluit
komen. Als Willem niet geholpen wil worden, wat naar mijn
advies eene groote dwaasheid is, dan zal hij zich op eene ander°
manier moeten redden. En wat zal er van Louise worden ?"
De jonkman klemde zijn arm om de leeft zijner zuster, en
antwoordde fier :
„Ik zal voor Louise zorgen ! Ik verlaat de academie, en zet
mijne studiön in stilte voort. Daar ik mijn propaedeutisch
examen gedaan heb, ben ik licht bruikbaar tot secondant aan
eenige kostschool. Ik zal daar snel arbeiden, am candidaat in
de letteren to worden, en dan eene plaats vragen aan eene
hoogere burgerschool of een gymnasium, en Louise zal geen
gebrek lijden !"
De notaris trok de schouders op — de predikant speelde
met zijn zwaren gouden horlogeketting.
„En waar vind je die plaats zoo gauw ?" — vroeg de eerste.
Overste Valkenier stond plechtig op. Zijne lippen beefden,
terwijl hij sprak — de uitdrukking van zijn gelaat getuigde,
dat hij een opkomend gevoel van toorn bedwong.
„Ik geloof, mijne heeren ! dat wij nu genoeg weten. Willem
zal des noods aan zijn oom en voogd in Den Haag vragen,
om hem bij de eene of andere school aan to bevelen. Dat kan
geschieden zonder eenige schade voor zijn karakter ! En wat
Louise betreft, zij zal mij, ouden man, to Breda gezelschap
houden, en mijn eenvoudig stukje brood met mij deelen tot
Willem haar komt opeischen. De kinderen van een braaf
officier zullen geen gebrek lijden, zoolang een oud vriend van
hun vader leeft. Men doe ons de eer aan zich over niets verder
to bekommeren !"
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DERDE HOOFDSTUK.
De zon schijnt in het Voorhout binnen Den Haag en in
eene achterkamer, waar het seer kil is.

De zomerzon was nog aan het fonkelen, dezelfde zomerzon,
die des morgens den Vicomte Coppin de Vergennes binnen
de residentie welkom had geheeten. Breeds schaduwen vallen
langs de linden van het Voorhout, waaronder de reijubliek
der kinderwagentjes, der Fransche bonnes en der Haagsche
kinderjuffers is ingesteld. Huygens bezong het nog als „Bataafsch
Tempe", en zag er den hofstoet met de Oranje-Prinsen en den
Boheemschen Winterkoning in voile statigheid spanseeren,
thans is diezelfde lindelaan de uithof van bezorgde moeders,
die hare zwakkelijke telgjes in ijzeren wagentjes voortkruien,
of het koffiehuis der meiden, bakers, Ammen, Nurses en
Bonnes, waartusschen zich van tijd tot tijd ook het een of
ander verloren lid der jeugdige „nobility", of een pronksieraad
„du monde" komt vertoonen.
Dit evenwel was het geval niet met een zeer net gekleed
heertje, die, hoe zwierig ook uitgedost, hoe glanzig ook zwarte
knevel en kort afgeknipt haar mochten blinken, toch met elks
beweging verried, dat hij zijn vijftigste jaar zeer nabij was,
zoo hij het niet reeds voorbijstteefde — en die waarlijk niet
uit nieuwsgierigheid zich tusschen de kinderwagentjes van
het Voorhout vertoonde. Hij lisp haastig, van den Kneuterdijk komend, op eene der fraaiste huizen van het Voorhout
toe. Met een miniatuursleuteltje verschafte hij zich toegang,
en wipte even in een zijvertrekje, waar zich een kabinet zijner
hoeden en rottingen beyond.
Daarna opende hij de deur van een prachtig salon, waar
alles van goud, marmer en vuurrood scheen to zijn vervaardigd, schoof het zware gordijn van de suite weg en trad in
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den boezem van zijn gezin. Vier personen vormden deze
familie. Vooreerst mevrouw, eene dame van bij de vijftig, zeer
omvangrijk van schouders en gestalte, zeer weidsch van toilet,
waarbij het doorschijnend gaas en kant iets zeer jeugdigs aan
hare eenigszins verjaarde schoonheid zouden moeten bijzetten.
Drie dochters zaten in de schaduw van deze ontzagwekkende
heerscheres des huizes, de oudste was achttien jaren, mager,
bleek, maar met een geestigen oogopslag ; de tweede, zestien
jaren oud, was een zeer knap meisje met prachtig zwarte
vlechten ; de jongste was een kind van acht jaren, en scheen
een zeer alledaagsch wezen.
De heer des huizes trad met een bijzonder vroolijken, maar
wel wat gemaakten glimlach binnen. De dames fluisterden
een onverstaanbaren welkomstgroet, alleen de zestienjarige
met de fraaie zwarte vlechten stond op, bood haar vader zeer
plechtig haar voorhoofd ter omhelzing aan, en zeide met eene
zeer heldere stem :
„Bonjour, cher Papa!"
Daarna zette zij zich neer, en zag op hare zusters, of zij
zeggen wilde : „die kinderen hebben geene educatie gehad."
Mevrouw was wat uit haar humour, en zei kortaf tot hare
jongste spruit :
„Sibylle! va sonner!"
Sibylle belde. Een lakei verscheen. De heer des huizes
gaf met een wenk last, om een paar flesschen wtjn op een
buffet open to trekken. Daarna zette hij zich neer, en liet zich
een schotel met gebraad en eene schaal met vruchten aangeven.
Hierop zond hij den knecht weg, en eene flesch grijpend,
vroeg hij, zich tot zijne vrouw wendend :
„Een glas sherry, Adrienne ?"
„Merci !"
„Er mankeert toch niets aan ?"
„Hoofdpijn !"
„Ah, hoofdpijn I"
Het gesprek, hoe kort, was op scherpen toon gevoerd.
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Vervolgens richtte de heer des huizes zich tot zijne oudste,
schonk haar een glas sherry in, en sprak tot de tweede :
„Zal onze schoone Brusselsche dame ons de eer doen ?"
„Tres peu, cher Papa!"
En haar glas met de fijne vingers ophoudend, tot er eenige
druppels in geschonken waren, nam zij het lachend weg, dronk
den inhoud met een vroolijk gebaar leeg, en riep :
„Quelle prouesse!"
De heer des huizes schiep in dit alles groot genoegen, en
lachte luid. Mevrouw had zich achterover geworpen, en bracht
de breede zwarte haarwrong in onzachte aanraking met den
rug van haar leunstoel. Men zweeg. Eindelijk zei mijnheer :
„Geen nieuws vandaag?"
„Jawel!" — zei mevrouw. — „De jongedames hebben gekibbeld, en mij den heelen dag getaquineerd !"
„Maar, Mama !" — riep de oudste.
„Comment, chOre maman!" — zei de tweede.
De jongste, Sibylle, sprak geen woord, omdat zij juist in
een taartje had gebeten.
Mijnheer scheen dit nieuws weinig belang in to boezemen,
hij schonk zich nog een glas in.
De oudste dochter zag hare moeder ernstig aan.
„Nu mama er van spreekt," — begon ze — „behoef ik niet
to zwijgen. Ik zeide van morgen, dat oom Plankman vandaag begraven werd, en vroeg mama, of er niet aan gedacht
was, om in den rouw to gaan. Ik heb die familie nooit gekend,
omdat oom zich gemesallieerd heeft — zegt mama, maar
ik vind het toch wel wat vreemd er zoo in het geheel geene
notitie van to nemen. De Majoor Plankman was mama's
eigen broer!"
„On pourrait arranger des toilettes de deuil
pour la saison!" — voegde de Brusselsche schoone er bij.
Mevrouw zetto zich rechtop in haren zetel, en antwoordde :
„Ik verlang geene lessen van Eugenie ! Wij zij n sedert
twee en twintig jaren gebrouilleerd met mijn broer over zijne
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mesalliance en zijn geheel vreemd aan elkaar geworden.
En wat Jane betreft 't is heel goed Fransch te spreken
voor Sibylle en in de wereld, maar in huffs uitgelachen te
worden, omdat ik geen Brusselsch-Fransch spreek, door mijne
eigene kinderen, dat zal ik nooit permitteeren !"
Mevrouw was rood van toorn, en sloeg met de hand op de
tafel. De geheele familie keek wat verschrikt op hare borden.
't Was ook wat slim. Mijnheer en mevrouw hadden hunne
veelbelovende tweede dochter Jane naar een Brusselsch kostschool gezonden, en nu was zij teruggekomen, om hare moeder
op taalfouten te betrappen.
Het gezin bleef eenige oogenblikken verlegen rondkijken.
Mijnheer begreep de geheele zaak oogenblikkelijk. Hij scheen
er zich spoedig over te troosten. Hij koos eene fraaie perzik
uit de schaal, en zei zoo deftig mogelijk :
„Als mevrouw Van Roggeveen zelve dus beslist heeft, dan
zullen wij ook verder van dat sterfgeval geene notitie nemen !"
„Maar in dien brief van den DominO stond nog iets van
twee weezen, die het zeer bekrompen zouden hebben !" — zei
Eugenie zeer zacht.
„Ja, kind !" antwoordde de heer Van Roggeveen — „Wat
zullen wij daaraan doen? We zouden ze bij ons hebben
kunnen nemen, maar nu Jane thuis is, hebben wij geene
enkele kamer meer vrij, behalve de logeerkamer, en die moet
vrij blijven. Ze hebben gelukkig nog al goede vrienden en
kennissen — dit bleek me uit den brief van dien Dominó. Het
eenige, wat ik niet kon afwijzen, was als voogd voor de twee
weezen op te treden, wat natuurlijk niet insluit, dat wij ze
met geldelijke hulp zouden behoeven bij te staan !"
Mevrouw de Roggeveen — op hare visitekaartjes stond te
lezen : Madame de Roggeveen, née de Plankman — bewoog
zich ongeduldig, zoodat het breede paarse lint van haar
ceintuur en de dito, dito van hare gedeukte haarwrong
zich met onrustig ritselen deden hooren. Zij wierp het hoofd
achterover :
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„Ik heb niets tegen de kinderen van mijn broer. Tegen
hunne moeder en vader had ik ernstige bezwaren, zij zouden
ons gecompromitteerd hebben. Maar de kinderen, dat is wat
anders, laat Van Roggeveen voogd zijn, uitstekend! Van
ondersteuning in geld komt niets in! Wij zouden ons bezuinigen, is er gezegd, en daarom blijven wij van 't jaar in
Den Haag !"
De schoone Brusselsche Jane stond van haar stool op,
legde haar arm op den schouder van haren vader, en zei:
„Ce n'est pas sérieux, cher Papa! Nous allons
voyager! Tout le monde est a Trouville!"
Mijnheer Van Roggeveen had goon klein behagen in de
frissche kleur, de donkere oogen, de fraaie zwarte vlechten
van zijne knappe Jane, maar hare woorden brachten hem
in niet geringe verlegenheid. Reeds onderscheidene keeren
had Jane en de heele familie op eon uitstapje aangedrongen.
„Verleden jaar zeide u, dat wij wachten zouden op Jane's
thuiskomst !" — voegde Eugenie er bij. — „Nu is er niets in
den wog dan papa's zuinigheid !"
„Eene zuinigheid, waarvan ik niets begrijp 1" — vervolgde
mevrouw — „Hendrik en Francois hebben ieder eon nieuwen
hoed en eon nieuw pak met goud galon gekregen, wij
bouwen eon serre in den tuin, er zijn twee nieuwe schilderijen gekocht voor de studeerkamer, die moor geld kosten
dan onze geheele reis, en toch bezuinigen .... ik begrijp
het niet I"
„Gingen we maar eons naar Brussel !" — riep de jongste
spruit. — „Jane vertelt zoo veel moois van Brussel !"
De hoer Van Roggeveen doorstond dit kruisvuur met
gelatenheid. Hij zag de zijnen beurtelings in het gelaat, naarmate zij het woord opvatten. Daarna koos hij nog eene perzik
uit, en antwoordde :
„En toch, mijne lieve dames! kan er niets van eon uitstapje komen. De misère s, waar mama van spreekt, hebben
niets to beduiden. Wij moeten ons inderdaad bezuinigen. Ik
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heb zorg genoeg met de administratie van mijn vermogen,
dat telkens bedreigd wordt door allerlei verwikkelingen in de
politiek. En ik zie niet in, dat wij hier in Den Haag geen
aangenamen zomer zouden kunnen doorbrengen! Onze stad
wordt door allerlei aanzienlijke vreemdelingen bezocht. Scheveningen wordt spoedig de verzamelplaats der buitenlandsche
diplomaten. Prinsen van den bloede, Duitsche en Fransche
adel, de maarschalken en staatslieden van Europa, onze Nederlandsche aanzienlijkste familien kiezen Scheveningen tot zomerverblijf! Wat wil je meer 1 Ik weet niet waarom ik naar
Trouville of Homburg zou gaan !"
Jane, de welopgevoede, keerde haar vader den rug toe,
toen hij deze lange rede eindigde, en terwijl zij een zeer
ontevreden gezicht vertoonde, liep zij de kamer door, plaatste
zich plotseling voor eene piano aan het venster, en ving
ijverig aan een zeer geruchtmakend stuk vol onoverkomelijke
moeilijkheden to spelen. Mevrouw de Roggeveen deed een
]akei binnenkomen, en bestelde over een kwartier het rijtuig,
om to toeren. De jonge dames zochten elk een goad heenkomen.
Sibylle hield mama gezelschap. Eugenie zocht hare kamer op,
waar zij zich in een stapel Fransche en Duitsche tijdschriften
verdiepte. Jane koesterde het voornemen, al hare Brusselsche
muziek achtereenvolgens to doorloopen.
Onder doze omstandigheden dronk de hoer Van Roggeveen
zijn laatste glas, en maakte hij zich gereed eenige oogenblikken in zijne studeerkamer door to brengen. Aldaar aangekomen, zag hij al de sierlijke meubels en schilderijen
aan den wand met een gemelijk oog aan, en zonk in zijn
fraaien leunstoel met een zucht, die niet van tevredenheid
getuigde. Langzaam schenen zijne gedachten een eenigszins
aangenamer loop to nemen. Hij hief zich op, schoof zijn zetel
bij eene kostbare schrijftafel, nam een blad keurig briefpapier
en schreef met zonderlinge, gedwongen karakters :
„Hedenmiddag of avond op het terras."
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Dit epistel vouwde hij zorgvuldig, verborg het in een
omslag, en verzegelde het met een cachet zonder letter of
wapen. Hij belde nu. Een lakei verscheen.
„Is Dorus er nog?"
„Om u to dienen, mijnheer 1"
„Laat hem boven komen !"
De lakei maakte eene beweging van onderdanigheid, en bood
zijn heer op een blad een pak papieren en brieven. Daze greep
ze snel, en zette zich weder aan zijne schrijftafel. Eerst opende
hij een grooten vierkanten brief met het postmerk Amsterdam.
Een effectenmakelaar ried den verkoop van eene partij Oostenrijksche spoorwegobligatiOn of — zij stonden to laag. De
Turken mochten tot geenen prijs verkocht -worden, daar er
in to speculeeren vial. Bij hooge noodzakelijkheid zou men
eenige stukken kunnen beleenen. Er vertoonde zich weder
een zeer ontevreden trek op zijn gelaat. Toen hij een tweeden
brief opnam, word er bescheiden geklopt aan de deur. De
gevraagde persoon, Dorus, verscheen.
Dorus was geen lakei, maar een zoogenaamde oppasser.
Hij zag er zeer armoedig, maar niet slordig uit. Hij was de
duivelstoejager der overige bedienden, en deed boodschappen
voor mijnheer.
„Dorus !" — begon de heer Van Roggeveen, den brief zonder
adres opnemend, — „stook dien brief bij je, en bezorg hem
aan zijn adres I"
Dorus bekeek den brief zonder bevreemding, en stak hem
terstond in den zijzak van zijne kale jas.
„En Dorus !" — ging de heer Van Roggeveen voort. — „Je moat
om zes uur nog eens aankomen, ik heb brieven to schrijven !"
„Ja wel, meneer !"
De heer des huizes ging voort zijne brieven to openon.
„Anders niets van uw orders, meneer !"
„Neen, dank je, Dorus !"
De oppasser wierp een schuchteren blik op zijn heer, en
scheen schoorvoetend to dralen.
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„Wat is er, Dorus ?"
„Meneer zal 't niet kwalijk nemen, alsdat ik meneer vriendelijk verzoek om vijf gulden voorschot, m'n vrouw klaagt
zoo van de duurte
weet u . . .."
De heer Van Roggeveen wierp een verstoorden blik naar
zijn oppasser. Hierna trok hij eene lade open, en greep er
vijf gulden uit.
„Daar ! Voor 't laatst, hoor ! En denk om van avond
zes uur !"
De oppasser kleurde, boog, en verdween.
Met zekere verwoedheid scheurde de heer Van Roggeveen
een briefomslag in stukken. Doch zijne gramschap werd afgeleid door een schrijven van een zijner leveranciers, 't welk
kortaf met : „Mijnheer !" aanving.
„Zoo beginnen die ezels altemaal, als ze om geld zaniken !" —
barstte hij los, en wierp den brief ongelezen in de scheurmand. —

VIERDE HOOFDSTUK.
Oude en nieuwe kennissen aan 't strand to Scheveningen
pogen hunne zorgen to vergeten.

de Barones was onaangenaam.
dit verschijnsel reeds al den gloed der eerste frischheld verloren had, scheen mijnheer de Baron zeer kalm to
blijven.
Mevrouw de Barones had geen lust in spreken, en liet
haar echtgenoot ruimschoots de gelegenheid zijne denkbeelden
to ontwikkelen.
Zij zaten in een mooi rijtuig, door mooie schimmels getrokken — en, als het mogelijk ware zoo to spreken, zou men
er mogen bijvoegen, dat er ook een mooie koetsier op den
Mevrouw

Daar
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bok zat. A lies was mooi, wat mevrouw de Barones onmiddellijk omringde. De parasol in hare kleine hand was een
meesterstuk, en de witte schoothond, die tegeno ver haar op
de leverkleurige kussens van het rijtuig dommelde, zou eene
medaille gewonnen hebben op eene hondententoonstelling.
Mevrouw de Barones stak bij al die fraaiigheden wel niet
geheel ongunstig af, maar er behoorde zeker eene goede
hoeveelheid vleierij toe, om haar schoon to noemen. Haar
leeftijd scheen naar de veertig to loopen, haar gelaat was
lang ovaal, hare oogen konden zeer innemend opzien, haar
mond zeer bevallig lachen, doch daar beide de gewoonte
hadden aangenomen zeer zeldzaam to bewijzen, wat zij vermochten, stonden hare trekken meest in eene onvergenoegde
plooi, zoodat zij door de stark uitgedrukte mondhoeken iets
zeer wreveligs, zelfs iets terugstootends plachten to vertoonen.
Dat mevrouw de Barones eene buitengewone aandacht voor
hare kleeding veil had, bleak bij den eersten oogopslag. In
de kleinste bijzonderheid was de angstigste zorg to lezen, om
zooveel mogelijk partij to trekken van al wat haar uiterlijk
zou kunnen doen schitteren. Daar zij van de natuur eene
fijne, blanke tint had ontvangen, vreesde zij niet een buitengewoon zwierig kleed van helderroode zijde to dragon, met
tal van kleine strooken bezaaid en flonkerende door een
wonderschoonen kanten sjaal, die met voornamen zwier om
hare welgebouwde schouders geworpen was. Zoo vormde
zij een opmerkelijk verschil met den man, die aan hare
zijde zat.
De Baron bood misschien een wat al to groot verschil aan,
als men beide echtelingen to zamen in hunne schitterende
equipage naar Scheveningen zag rijden. De man scheen er
zich to kwader ure op to hebben toegelegd, volstrekt niet
in 't oog to vallen. Hij was een fatsoenlijk man, zooals
er duizend fatsoenlijke lieden zijn, zonder eenig uiterlijk kenmerk. Zijn gelaat was een gewoon gelaat, niet onaangenaam
om to ontmoeten, zoodat menigeen, die verplicht was voor den
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Baron zijn hoed of te nemen, bij zulk eene ontmoeting het
even goed doen konde uit blijdschap een vriendelijk gezicht te
zien, als om de zeer bijzondere gronden van kennismaking
en beleefdheid.
De Baron scheen al naar de zestig te loopen, als men
het grijze hair en de grijze wenkbrauwen alleen in aanmerking nam, dock zijn oogopslag was zoo vol leven, dat men
hem met gemak voor een goeden vijftiger kon houden. Als
hij zweeg, dwaalde er eene peinzende uitdrukking over zijne
trekken, die iets hoog ernstigs, somtijds iets weemoedigs in
den loop zijner gedachten verried. Hij speak met eene heldere,
luide stem, en gaf den indruk van iemand, die in alle opzichten
zeker is van zijne woorden, aandoeningen en overtuigingen.
Mevrouw de Barones was onaangenaam.
Zij Het haar echtgenoot spreken, en murmelde alleen korte
klanken tot antwoord.
„Altijd een lieve weg !" — zei mijnheer.
Mevrouw wenkte flauw toestemmend.
„'t Verwondert me, dat men daze kostelijke laan niet de
Hu y g e n s-laan noemt ! Men had er de gedachtenis van een
braaf en vernuftig man mee kunnen in eere houden !"
Mevrouw zweeg.
„We hebben wel een Huygens-plein in de stad, maar op
die plek was volstrekt geene herinnering aan den geestigen
staatsman — 't is zonderling. We zouden nog wel een greintje
meer eerbied voor onze beroemde mannen van vroegere eeuwen
kunnen velen . .. . maar wie zal dat den menschen beduiden !"
Mevrouw zweeg.
„De weg is lief, heel lief," — ging mijnheer weer voort —
„en Scheveningen heeft voor mij iets bijzonder sympathieks !
Daar is ruimte .... ruimte !"
Thans zwegen beide echtgenooten.
„De zeewind maakt me altijd het hoofd frisch en den adem
vrij ! Ik houd van Scheveningen en toch — toch moat ik be-

30

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

kennen, Marianne I dat mijn hart weer naar de Alpen of
naar den Hartz trekt. Je moest eens zien, of je ook lust hadt
tot een kort toertje !"
Mevrouw gaf eenige teekenen van leven, schudde het fijne
kopje, dat ze nauw met een klein modegewrocht van wit stroo
bedekt had, en zei met eene zachte, sleepende stem :
„Ik houd niet van reizen, dat weet je wel !"
„En je was voor twee jaar zoo tevreden over onzen tocht
door Frankrijk, over Parijs, Lyon, Marseille !"
„Parijs gaat redelijk wel, maar je sleept me naar zoo ontzettend veel vervelende kabinetten met vervelende schilderijen, en
nog vervelender beelden — dat ik er hartelijk moe van ben . .. ."
n 't Is wonderlijk, Marianne ! Altijd hoor ik van dingen,
die je vervelen. Ik voor mij zou den heelen dag in het Louvre
willen slijten . . .."
„Dat heb ik voor twee jaren gemerkt. Ik krijg er hoofdpijn van !"
Mijnheer de Baron schudde op zijne ernstige wijze het hoofd.
Hij zweeg eene poos.
„Ik had plan naar Munchen en Tyrol to reizen. We konden
dan de meren in het Noorden van Italia gaan zien. Een verrukkelijk oord !"
„Maar ik blijf liever thuis. Ik kan niet tegen die fatigues,
mij ne zenuwen lijden er verschrikkelijk onder 1 En altijd duffe
kamers, ongemakkelijke stoelen, slechte diners, en die eeuwige
schilderijen ! Dat is voor mij geen leven !"
De Baron glimlachte bijna weemoedig.
,Zou je zelve misschien een goed reisplan weten, Marianne?
Ik geef mijn idea voor een beter !"
Mevrouw de Barones wendde hare parasol wat ter zijde, en
sloeg een vluchtigen blik op haar echtgenoot, welken zij gedurende daze geheele woordenwisseling bijna niet had aangezien. De hoeken van haren mond drukten grooten onwil uit.
Fluisterend en sleepender dan ooit antwoordde zij :
„Ik een plan vormen ! Je weet het al to goed, Duyven-
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voorde ! dat ik nooit plannen maak ! Daar is mijn hoofd to zwak
voor ! Waar zouden wij gaan? In Wiesbaden, in Homburg,
in Spa is nu toch geene fatsoenlijke plaats meer to krijgen.
De appartementen zijn bezet ! Ik zou me enorm fatigeeren, en
braaf ziek worden — neen ! ik verzoek rustig to blijven,
waar ik ben !"
De Baron van Duyvenvoorde zweeg geruimen tijd. Het
rijtuig had den zijweg naar het Badhuis ingeslagen. Mevrouw
kreeg veal hinder van de dalende Juli-zon en de beeldige
parasol, die van dezelfde helderroode zijne scheen vervaardigd,
als waaruit mevrouws kleed was gesneden, belette voor goad
de uitdrukking harer gelaatstrekken to bespieden. De Baron
had de wenkbrauwen gefronst, daarna luid ademgehaald, en
zijne aandacht gevestigd op rijtuigen en voorbijgangers. Zoo
naderde men het Badhuis to midden van eene lange rij omnibussen, waggons van het paardenspoor en andere voertuigen.
Eensklaps scheen het, alsof mevrouw de Barones iets belangrijks to binnen vial. Zij vouwde hare parasol to zaam,
tikte haar hondje op zijn kop, en sprak wat radder ;
„Als je reizen wilt, Duyvenvoorde ! geneer je niet voor mij!
Je bent sterker, en geniet er meer van dan ik,!"
De hear Van Duyvenvoorde zag zijne echtgenoote uitvorschend aan. Hij antwoordde met iets onzekers in zijne stem,
't walk hem zeer zeldzaam gebeurde :
„Ik zou er over kunnen denken, en Julie meenemen !"
Dit antwoord scheen mevrouw een weinig to verrassen. Zij
glimlachte snel, en hervatte :
„Misschien ook wel Miss Mac-Donald?"
Het rijtuig hield juist stil voor de steenen trappen van het
Badhuis. Het portier ward geopend. De Baron was er vlug
uitgesprongen, zijne echtgenoote had echter uit eerbied voor
haar schitterend kostuum wat meer tijd noodig. Zij had den
kleinen witten keffer en hare roode parasol aan haar gemaal
vertrouwd; nu volgde zij langzaam en met majesteit. De verschijning van het echtpaar op het terras vOOr het Badhuis
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bracht eene menigte hoeden in beweging. De heer Van
Duyvenvoorde groette ieder met eenvoudige en ongekunstelde
beleefdheid, mevrouw bewoog zich op geheel verschillende,
maar steeds zeer statige wijze.
Het tafereel aan het strand was zoo vroolijk, zoo indrukwekkend, zoo vol kleur en poêzie, als ooit. De laatste zonnestralen kusten de zacht kabbelende golven, en dekten ze met
een mantel van karmijn. De heldere hemel was naar het
zuiden door eene reeks vlokkige witte wolkjes gebroken, die
het zonnelicht aan de purperen randen weerkaatsten. Eene
flauwe bries verjoeg de drukkende hitte van den dag — de
zee ruischte harmonisch en geheimzinnig.

Het orkest van het stedelijk Badhuis deed zich dapper
hooren — maar vele wandelaars daalden of naar het strand.
De heer Van Duyvenvoorde volgde dit voorbeeld, daar zijne
echtgenoote, die de menigte met een verstrooid oog had overzien, naar de zee haastte. Het verrukkelijk tooneel, door de
langzaam dalende zon en de helder verlichte zee gevormd,
scheen mevrouw Van Duyvenvoorde nauwelijks to boeien. Zij
wierp een blik naar het strand, en bleef zwijgend in 't ronde
staren. Het echtpaar wandelde deftig voort.
Luide stemmen klonken eensklaps achter hen.
De Barones keek om — en bleef staan.
Een bont gezelschap haalde hen in, en riep hun met de
levendigste hartelijkheid een vroolijk welkom toe.
Het was mevrouw de Roggeveen, die de Hove Barones de
hand drukte, 't was allercharmantst, dat ze gekomen was,
maar wie kon met zoo'n delicieusen avond in de stad blijven,
niet waar? 't Was de heer Van Roggeveen, die wat verstrooid
scheen, want hij sprak geen woord. 't Waren de drie dames
de Roggeveen, geheel in wit neteldoek en met zulke breeds,
schitterende blauwe linten, beschermd door de zorgen van een
tweetal jongelieden, die beiden op het wellevendst bogen voor
de Van Duyvenvoordes.
Een dier jongelieden was een vreemdeling, juist dien dag
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in Den Haag aangekomen voor het seizoen to Scheveningen.
De heer Van Roggeveen scheen in zijne verstrooidheid geene
dringender bezigheid to vervullen to hebben dan het voorstellen van den vreemdeling. Hij wendde zich tot de Barones,
terwijl hij den zwierigen jonkman eerbiedig buigend aan hare
opmerkzaamheid onderwierp
„Madame la Baronne de Duyvenvoorde de
Bloys — Mon sieur le Vicomte Achille Coppin de
Vergennes!"
De plechtigheid was indrukwekkend.
Mevrouw Van Duyvenvoorde bewoog zich met vorstelijke
grootmoedigheid, en veroorloofde den schitterenden Franschen
edelman al zijne opgetogenheid over de „fraicheur" en de
„beaute van het Scheveningsche strand to luchten. Zij antwoordde hem vlug en net, schoon het duidelijk was, dat zij
niet de minste belangstelling voor deze ontmoeting koesterde.
M. le Vicomte had het zeer druk over Parijs, over zijne reis,
over de politiek : keizer Maximiliaan en keizer Napoleon, over
alles, wat in korte, vlugge zinnen over de dingen van den
dag kon gezegd worden. De Barones begon spaarzamer met
hare woorden to worden, en liep, terwijl het geheele gezelschap
volgde, zeer langzaam voorwaarts.
Een tweetal Scheveningsche kinderen vermaakte zich aan
het strand met geulen to graven, waartoe ze zonder aarzelen
hunne handen gebruikten.
M. le Vicomte bleef eensklaps stilstaan, en slaakte een
uitroep van verwondering. Het eigenaardig kostuum dier
kinderen vond in hem een weetgierig bewonderaar. Mevrouw
Van Duyvenvoorde van Bloys wendde zich ongemerkt af, en
wierp een blik in 't ronde, die door den vluggen heer Van
Roggeveen werd opgevangen. Zijne dochters Jane en Sybille
ontfermden zich over den Franschen reiziger, en gaven hem
vrlendelijke inlichtingen over de Scheveningers in ethnographisch
en geographisch opzicht.
De heer Van Roggeveen wandelde zeer rustig aan de zijne
1.

3
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van zijne gade, en beantwoordde den blik der Barones door een
oogenblik stil te staan, en haar in te wachten. Toen mevrouw
Van Duyvenvoorde beiden bereikte, zei ze op haar gewonen,
sleependen toon :
„Voor het eerst wat koel van avond !"
„Ach ja, lieve Barones ! Vandaag affreus warm geweest !"
antwoordde mevrouw de Roggeveen. — „Als we Scheveningen
niet hadden, het zou impossibel worden in Den Haag !"
„Scheveningen is de eenige plaats, die mij op den duur
bevalt — hoewel het er vrij druk wordt, en drukte mij verveelt !"
merkte de Barones op.
„De vreemdelingen releveeren het plaatsje, en zoo krijgt
Scheveningen een cachet ! De Vicomte de Vergennes bewijst
het weer ! Hij verlaat zijn vaderland en al de fraaie badplaatsen
van Frankrijk, Etrótat en Trouville, om ons nederig Scheveningen op to zoeken !"
„Hoe heet die meneer ?" — vroeg de Barones.
De hoer Van Roggeveen, die tot nog toe het gesprek der
dames niet had afgebroken, viol haastig in :
„Coppin de Vergennes ! Hij schijnt een alleraangenaamst
mensch. De jonge de Beaumont van Almkerk heeft hem van
middag bij Paulez ontmoet en aan ons gepresenteerd."
„Zoo !" — zei de Barones. — „Ik heb iets tegen de meeste
Franschen. Zij vermoeien mij. Mijn hoofd is veel to zwak
voor dat drukke gebabbel. En daarenboven die heeren hebben
zooveel op met zich zelven, dat ze volstrekt niet bedenken,
of ze ook lastig worden met die massa's van ratelende woorden !"
„Galante menschen anders die Franschen !" — antwoordde
mevrouw de Roggeveen.
„Galant of niet galant — ze zijn mij to druk !" — besloot
de Barones.
Het voorwerp dozer overwegingen was nu in levendig
gesprek met mejuffrouw Jane van Roggeveen, wier „gesoigneerde educatie" haar volkomen in staat stelde op de beleefdheden van den prachtigen Vicomte to antwoorden. M. de
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Vergennes scheen een man, die zich met het grootste gemak
in de aanzienlijkste kringen bewoog. Aan tafel bij Paulez had
hij een jong Hagenaar ontmoet, die, na wisseling van eenige
beleefdheden en van kaartjes, hem aanstonds naar Scheveningen had vergezeld, en hem gaarne aan zijne kennissen had
voorgesteld. Doze kennissen hadden aanvankelijk bestaan in
de Roggeveens, die als gewoonlijk au grand complet op het
terras van het Badhuis te vinden waren. De Van Duyvenvoordes schenen den Vicomte geene groote belangstelling in
te boezemen; hij zocht althans geene gelegenheid het afgebroken onderhoud met de Barones te hervatten.
Te ijveriger daarentegen zette hij zijn gesprek met mejuffrouw Jane voort. Het jonge Brusselsche dametje snapte
vroolijk en onbekommerd, zij scheen den vreemdeling de eer
van haar gezelschap met vreugde te gunnen. De Vicomte
Coppin de Vergennes was uiterlijk juist de man, om een
jong meisje als Jane te bevallen. Een sierlijk wandeltoilet
had het grijze reispak van den morgen vervangen — hij zag
er uit als eene uitmuntende kopie van de fraaiste modeplaat.
Hij droeg een geurige agaatroos met twee groote groene
bladeren in het knoopsgat van zijne toegeknoopte jas, en zag
Jane met hoffelijken eerbied in de donkere oogen.
Hun gesprek in het Fransch bevatte niet veal merkwaardigs.
Mademoiselle was in Brussel geweest, en vond Brussel zeer
elegant, monsieur le Vicomte evenzoo, maar hij gaf de voorkeur aan Parijs, zijne geboortestad.
Mademoiselle was als kind eens to Parijs geweest, maar
herinnerde er zich niet veal meer van ; monsieur le Vicomte
meende, dat een uitstapje naar de hoofdstad der beschaving
zeer wel bevallen zou aan mademoiselle, hoewel hij SkOveningue zeer lief vond om het uitgezochte en geestige gezelschap.
Waarop mademoiselle wat verlegen ward, en de oogen
neersloeg, en monsieur le Vicomte, vriendelijk glimlachende,
het lorgnet, dat gevallen was, met eene sierlijke beweging
in den rechter-ooghoek vastzette.
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Monsieur de Vergennes verwonderde zich daarop, dat er
bij zooveel „monde" geen casino to Skeveningue bestond,
geene speel- of danszaal, en mademoiselle uitte eenige verzuchtingen over het primitieve karakter der plaats, hoewel
ze er vergoelijkend bijvoegde, dat men plannen scheen to
vormen tot het bouwen van een gezelschapszaal of danszaal.
Mademoiselle gaf daarenboven to kennen, dat men zich
schadeloos stelde in den „vrai monde" door drukke bijeenkomsten in den winter, en dat men in den zomer — voor
zoover men niet reisde — elkaar ook nog wel zag, waarbij
zij een snellen blik wierp op de schoone figuur en den fraaien
baard van den Vicomte.
Het thema van dit onderhoud scheen nog lang niet uitgeput, want zij wandelden druk pratend het strand verder op,
terwijl de achtjarige Sibylle met een trekje van verveling om
de lippon als figurante diende.
Het overige gezelschap volgde hen langzaam in twee groepen.
De eerste bestond uit het echtpaar de Roggeveen met de
Barones van Duyvenvoorde van Bloys de tweede uit den
Baron van dien naam, mejuffrouw Eugenie en den jongen
Hagenaar, den heer de Beaumont van Almkerk. Daze laatste
was een tenger jongmensch, die behalve zijn mooien naam
en zijn dunnen knevel niet veel uiterlijke aanlokkelijkheden
bezat. Door zijne aanzienlijke familie was hij aan een baantje
geholpen, en liep hij des morgens zoo wat rond in eenige
zalen van een ministerie, maar voor het overige had hij een
mager gezichtje zonder eenige uitdrukking, en zweeg hij meestal
zeer diplomatisch.
De heer Van Duyvenvoorde sprak luid en opgewekt met
daze beide jongelui.
„En wat vooral aan het strand hier to genieten valt," —
ging hij voort — „is de verscheidenheid van tinten op de zee
en de wonderlijk mooie lichtspelingen in de luchten."
vial Eugenie in. — „Dikwijls verbaas ik
„Niet waar ?"
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mij over de verrassende nieuwheid van het zeegezicht. Telkens
een ander licht, eene andere kleur van water en lucht !"
„Eene ware goudmijn voor artisten ! Van de Van de Veldes
tot Louis Meijer hebben ze allen aan dit strand gestudeerd.
Kent u de Van de Veldes, meneer De Beaumont?"
„De Van de Veldes . .. ." — antwoordde daze jongeling —
„de Van de Veldes .... dat is to zeggen . . .."
„Ik bedoel de beide groote Hollandsche meesters der zeventondo eeuw !"
De Beaumont van Almkerk schepte diep adorn.
„Neen, meneer Van Duyvenvoorde! ik heb volstrekt de eer
niet . ..."
„Toen ik verleden jaar met Papa in Duitschland was" —
zei Eugdnie, die wellicht onmerkbaar had geglimlacht —
„heb ik de museums to Brunswijk en Kassel gezien. Ik
herinner mij nog zeer goad een wonderlijk knap stuk van
een der Van de Veldes, een strandgezicht bij Scheveningen."
„Juist ! Dat is een juweeltje van Adriaen van de Velde,
een der keurigste stukken to Kassel. Hoeft u de Duitsche
museums bezocht, meneer De Beaumont?"
„In Brunswijk heb ik een kijkje genomen !" — antwoordde
doze. — „Maar het verveelt mij telkens zooveel schilderijen
bij mekaar to zien !"
„U zoudt u op dit punt zeer wel kunnen verstaan met
mevrouw Van Duyvenvoorde !" — hernam de Baron — „Er
zijn genietingen in de kunst, waarvoor men eene bijzondere
stemming noodig heeft !"
„Men heeft in Duitschland wel veal schilderijen, maar men
kan er geen behoorlijken maaltijd voor zijn geld krijgen ; Dat
is een kolossaal gebrek !" — meende de jonge Hagenaar.
„leder heeft zijne opvattingen in een vreemd land !" — ging
EugOnie opgewekt voort. — „Mij streelde het bijzonder in de
Duitsche kabinetten zooveel Nederlandsche meesterstukken to
ontmoeten! Zoo schilderen onze kunstenaars niet moor!"
„Zeg dat niet !" — vial de hear Van Duyvenvoorde in. —
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„Wij hebben nog zeer knappe lui ! Zie Binds, daar komt
Drostman, een uitmuntend artist, een jongmensch van den
meest belovenden aanleg !"
De jonge de Beaumont kleefde zijn kijkglaasje even in
zijn oog, en hief toen met zeker gevoel van voldoening zijn
hoofd op — hij kende dit individu niet.
Maar de heer Van Duyvenvoorde bekommerde er zich weinig
om, en drukte in het voorbijgaan de hand van den schilder.
„Nog niet klaar ?" — vroeg hij.
„Bijna! Ik verwacht u spoedig op mijn atelier !" — antwoordde Dorstman.
„Dforgen kun je op me rekenen ! Ik ben zeer nieuwsgierig 1"
„Bonsoir, meneer Van Duyvenvoorde 1"
„Bonsoir, meneer Drostman 1"
Dit gesprek werd in eenige seconden gevoerd, zonder de
wandeling veel of te breken. De Beaumont had ontzettend
strak gekeken naar de zee, en scheen volstrekt niet op te
merken, wat er geschiedde.
„Een jongmensch van groot talent !" — ging de heer Van
Duyvenvoorde voort. „llij is druk aan 't werk met een
stuk voor de tentoonstelling, dat uitmuntend zal slagen!
Scheveningsch sujet ! En daarenboven is hij een uitmuntende
jongen, vol geest en karakter !"
„Maar" — begon de jonge Hagenaar, met iets zenuwachtigs
en gejaagds — „maar vindt u niet, meneer Van Duyvenvoorde,
dat al die jongelui onder de artisten, of ze schilders of schrijvers
of solisten zijn, altemaal iets lomps en arrogants hebben, waardoor zij zich zelven in den weg staan terwijl ze daarenboven
nooit op relation of connection kunnen rekenen, om ze wat
voort te helpen !"
De heer Van Duyvenvoorde glimlachte rustig, en antwoordde :
„Vooroordeel, meneer De Beaumont! 1k tel vele kunstenaren onder mijne vrienden — hier en in 't buitenland. Vooroordeel! Onder hen, als onder ons, treft men gewetenlooze
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beunhazen aan, maar een waarachtig geniaal man vindt zijn
weg. Frans Hals en Rembrandt hadden niet veel connection
en relation, en toch, ik geloof niet, dat onze namen beter
zullen klinken over een honderd jaar dan de hunne !"
Eugenie verheugde zich zeer in de wending, die het gesprek
genomen had. Met zekere blijmoedige ongedwongenheid riep
zij uit :
„ meneer Van Duyvenvoorde ! hoe dikwijls hob ik zoo
gedacht, maar het nooit durven zeggen, uit vrees, dat men
er om lachen zou! Fijnheid van geest, talent, ambitie stel ik
oneindig hooger dan de toevallige glorie van een aanzienlijken
naam ! Ik vrees, dat de dingen, welke iederen dag onze aandacht bezighouden, zoo onbeduidend en nietig zijn ik vrees,
dat ons leven zal voorbijgaan in ceremoniön en uitmuntend
waargenomen vormen — dat wij rondzwerven als sierlijke
vlinders met schitterend gekleurde wieken, maar zonder ernstig
levensdoel !"
De hoer Van Duyvenvoorde antwoordde met warmte en.
instemming. Er was iets buitengewoon hartelijks en welwillends in zijn toon, hij sprak met eene overtuiging en eene
opgewektheid, die verrieden, dat Eugenie bij hem eene licht
to treffen snaar had aangeroerd. Toen hij echter zich eensklaps
tot den jongen de Beaumont richtte, bemerkten beiden, dat
doze jeugdige held zich zonder veel plechtigheid van hun
gezelschap had verwijderd.
De duisternis begon to vallen.
Het gezelschap voegde zich bijeen, en besloot een oogenblik
naar de muziek to luisteren.
Weldra wandelden ze ander de bonte menigte op het terras.
De hoer Van Roggeveen liet zijne ontzagwekkende gade
haar eigen gezelschap zoeken, en belastte zich met mevrouw
Van Duyvenvoorde aangenaam bezig to houden. Zij spraken
zoo zacht fluisterend, dat het onmogelijk was een enkel woord
van hun onderhoud op to vangen. Dat de Barones zich daarbij
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echter niet verveelde, was in 't oog loopend — de invallende
duisternis belette to onderscheiden, hoe aangenaam ze van
tijd tot tijd glimlachte — een verschijnsel, dat anders zeker
de aandacht van haar gezelschap zou getrokken hebben.
Op een tweetal banken in de bocht van het terras, ver
van de tafeltjes der gewone stervelingen verwijderd, zat de
druk sprekende Fransche edelman met de jongste dames de
Roggeveen, terwijl mama op zeer welwillende wijze de verzuchtingen aanhoorde van den jongen de Beaumont Van
Almkerk. Mevrouw was het geheel eons met haar jeugdigen
vriend, dat er iets zeer zonderlings in den toon van meneer
Van Duyvenvoorde viol to remarkeeren. Mevrouw de Roggeveen
meende het quasi-origineele en bizarre van zijn toon to moeten
wijten aan eene mesalliance van des Barons vader, die met
de dochter van een notaris gehuwd was — vandaar misschien,
dat hij zoo bourgeois was. Daarenboven, gedurende 's mans
eerste huwelijk met een landelijk Geldersch freuletje had hij
nooit in Den Haag geleefd, en zich altijd onder de boeren
bewogen — zijne tweede vrouw, eene gravin Van Erckenraedt
van geboorte, dwong hem nu zich moor to vertoonen in de
wereld. Mevrouw de Roggeveen twijfelde niet, of de Barones,
de arme, lieve vrouw ! had reeds dikwijls opgemerkt, hoe er
iets van den „manant" aan haar echtgenoot was blijven kleven I
Meneer de Beaumont had het maar al to good gezien! Doch
er zouden altijd menschen blijven bestaan, die hunne vrienden
en kennissen zochten onder de lui, Welke met twee messen
aten en hunne nagels niet konden tailleeren ! Daar scheen
jets voortreffelijks in to schuilen. Voorts gaf hij met zachte
stem antwoord op mevrouw de Roggeveen's information aangaande den Vicomte, die nog steeds een levendig gesprek met
mejuffrouw Jane voortzette. Een en ander bleek tot volkomen
tevredenheid van de aanzienlijke dame of to loopen — zij
nam weldra deel aan het onderhoud der jongelieden. Te
midden der geestige opmerkingen van den prachtigen edelman
bleef eensklaps zijn lakei diep buigend voor het gezelschap
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stilstaan, terwijl hij den met zilver gegalonneerden hoed in de
hand hield. De Vergennes sprong op, trad eenige schreden
met zijn knecht ter zijde, die hem, steeds buigend, een brief
scheen te overhandigen. Hij luisterde vervolgens een oogenblik naar het bericht van den lakei, tastte in zijn borstzak,
bracht er een klein brieventaschje uit te voorschijn, en gaf
hem een papier terug.
De lakei verwijderde zich haastig, liep het terras af, en
verdween achter de rijtuigen terzijde van het Badhuis. Toen
stond hij stil, en beschouwde bij het licht van een rijtuig het
ontvangen papier. Hij glimlachte — het was een muntbiljet
van tien gulden.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Willem Plankman neemt afscheid van de Utrechtsche Academie
en wordt overstelpt met beleefdheden.

„Je kunt het niet weigeren, kerel !"
„Ja, maar Frans ! idenk toch eens na! 1k heb mijn vader
verloren. .."
„Wij nemen hartelijk deel in je verlies, jongen! Dat weet
je ! Ze hebben altemaal het land, dat je heengaat — en zoo
maar in een oogenblik verdwijnen, dat gaat niet, dat is onredelijk. Je hebt vrienden, Willem! die je zonder een woord
van afscheid niet moogt verlaten. Wij zijn nu in ons vierde
jaar te Utrecht, ik geloof niet, dat we ooit een standje scam
hebben gehad, zoo Lang ik je ken! Kom dus van avond een
oogenblik !"
Willem Plankman greep de hand van zijn vriend, drukte
die met een ernstigen blik, en antwoordde :
„Frans ! je bent de beste, trouwste vriend, dien ik in mijn
studententijd gevonden heb ! Wij zul]en vrienden blijven, niet
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waar ? Dus begrijp je, dat ik onmogelijk een avond onder
jongelui meer kan doorbrengen. Je bent een flinke gastheer,
en zult voor een goed glas wijn zorgen wat zou ik to
midden van druk pratende, vroolijke vrienden kunnen doen,
dan zwijgen
Neen kerel, je kunt het niet verlangen !"
Frans Croonwinckel, Willems boezemvriend, zag zeer teleurgesteld in 't ronde. Hij was overtuigd, maar het deed hem
feed — hij had op dien laatsten avond gerekend. Peinzend
ging hij de kamer op en neer, terwijl Willem eenige stapels
papieren doorliep, sommige verscheurde, andere ter zijde
legde — de administratie en de correspondentie van zijn snel
afgebroken studietijd. 't Waren meest blijde en aangename
herinneringen, kostbare brieven van huis, waarin vader en
zuster hunne bezorgdheid, hunne liefde met dien eenvoud en
die teederheid uitdrukten, welke zijn jong studentenhart in de
eerste jaren van zijn academieleven zoo krachtig hadden gesterkt.
Terwij1 Willem dus zijne papieren ordende, liep Frans
Croonwinckel nog half ontevreden heen en weer. Er was een
opmerkelijk verschil in het uiterlijke dezer jongelieden. Willem
Plankman, eene slanke gestalte met ftjne trekken en glanzend
lichtbruin hair achter de ooren weggestreken, maakte aanstonds
een gunstigen, maar ernstigen indrukti op wie hem mochten
ontmoeten. Zijn oogopslag was bijzonder levendig en doordringend, zijn oog fonkelde, als hij met overtuiging sprak,
zijne hand volgde den bewegelijken stroom zijner gedachten,
zoodat hij meer gebaren maakte, dan een deftig oud heer zou
kunnen verdragen. Frans Croonwinckel was gezet, breed,
vierkant van bouw, had een rond gelaat, kort afgesneden
zwart haar en sierlijk gekrulden knevel hij was een roodblozende, gulhartige Hercules bij de tengere, Apollinische
gedaante van zijn vriend.
Croonwinckel was de zoon van een zeer vermogend industrieel uit Noord-Brabant, hij had de natuurwetenschappen
gekozen, om eenmaal aan het hoofd eener belangrijke onderneming to staan, en begrepen, dat eene wetenschappelijke
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voorbereiding en een wetenschappelijke titel nuttige diensten
konden bewijzen aan een toekomstig bestuurder van een
tweetal bloeiende beetwortelsuikerfabrieken. De beide jongelieden hadden elkander van hun eerste optreden aan de
academie gekend — derhalve was Croonwinckel buitengewoon
teleurgesteld door het plotseling vertrek van Willem Plankman.
Aanstonds had hij macht van plannen gemaakt, om zijn
vriend in zijn voornemen to dwarsboomen, die voor de eenvoudige werkelijkheid niet bestand bleken eindelijk had hij
zich geschikt, en zelfs het denkbeeld van een schitterend
afscheidsfeest opgegeven.
Schoon de beide vensters der eenvoudige studentenkamer
hoog waren opgeschoven, was het drukkend warm daar binnen.
Het water van eene der Stichtelijke grachten, 't welk onder
het venster voorbijdreef, bracht niet veel verfrissching aan —
Croonwinekel stak het hoofd uit het venster, en poogde eon

vluchtig koeltje op to vangen.
„Daar loopen Walhout, Van Wensen en Reael !" — riep hij,
zijn hoofd terugtrekkend. — „Misschien komen ze je opzoeken !"
„Ik heb niet thuis gegeven ! Zeg, Frans ! pas op, dat ze
je niet zien I"
„Ja maar, daar storen ze zich niet aan ! De juffrouw gaf
me ook niet thuis, maar dat moist ik beter."
Mings liep Willem naar de schel en belde luid.
Eene burgerjuffrouw van middelbare jaren verscheen vrij snel.
„Ik ben in geen geval thuis !" — riep Willem haar toe. —
„Voor niemand, juffrouw,!"
„Goad meheer ! Ik heb het zoo strakkies nog aan meheer
Walhout gezegd, als dat uw6 niet ontvangt — maar meheer
Croonwinckel was me to gauw !"
„Ja, juffrouw !" — zei Croonwinckel lachend. „Dat komt,
omdat u met geen ernstig gezicht onwaarheid spreken kunt.
We kennen mekaar nu al vier jaren !"
„Wat zal ik uwó zeggen, meheer !" — antwoordde de juffrouw,
die eene houding aannam bij de deur, alsof ze een betoog
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ging beginnen. — „Van morgen, zei ik nog teugen vader, wat
jammer, dat meheer Plankman van 't akedemie gaat, zei ik,
het heugt me nog, dat meheer hier voor vier jaar kwam,
net of 't gisteren gebeurde, zei ik, en vader zei, dat we niet
gauw een heer zouen krijgen met zoo'n braaf koerakter,
zei hij, en ik zei, dat we vroeger meheer Bellinga gehad
hadden, ook een beste mensch, zei ik, en meheer Van
Louteren, die nu Domine is in Zeeland, en die nog altijd
aankomt, als hij in de stad is, omdat hij hier een neefje op
school heit liggen, daar hij alle vikantie naar komt kijken ...."
„Och, juffrouw I" — viel Willem snel in. — „Doe me
plezier, en breng me eene karaf met frisch water, meneer
Croonwinckel zal wel dorst hebben !"
De juffrouw verdween — Willem glimlachte flauw, en
ging aan zijne vorige bezigheid. Frans boog zich weder uit
het venster, en overlegde, wat hij doen zou, om den laatsten
avond met zijn vriend to slijten.
Toen de juffrouw een blaadje met karaf en glazen zonder
spreken had neergezet, zag Willem op, en vroeg hij, of er
nog niet een restantje sherry in de kast stond. De juffrouw
bracht een fleschje to voorschijn, en hield het onderzoekend
tegen het licht. Zij knikte, en plaatste het op tafel.
n lieheer,. als uwe altemet niet genoeg heeft, zult uwe dan
bellen? Ik mag er niet aan denken, dat uwe nu na de groote
vikantie niet terugkomt! En als meheer nu nog maar een
paar dagen wou blijven, maar alles mot maar zoo vivelefors
er door ! Ik kan uwe niet zeggen, meheer Croonwinckel,
hoe of dat we geschrokken waren toen onze meheer schreef
van 't sterfgeval in meheers famielje — want wij hebben verleden jaar nog 'n tante in Zwol verloren, die twintig jaar
doof is geweest, en ons nooit meer schreef, maar we hebben
nog al familiezwak, en daarom zei vader ...."
„Juffrouw Betje !" — viel Willem plotseling in. — „Ik moat
voor den eten nog al mijne papieren in orde hebben en
meneer Croonwinkel zal me helpen .. .."
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„Jawel, meheer, maar uwe moet me óón ding beloven !"
„Dat is!"
„Uwe wilt morgen met den tweeden trein weg — maar
ik laat uwe niet gaan, of uwe moet van avond bij vader
en de zusters g'endag komen zeggen, anders zou uwe ons
veraffronteeren en daarvoor .... waren we toch altijd to goeie
vrienden
niet waar, meheer?"
Juffrouw Betje bracht de magere vingeren aan hare oogen,
en keek zeer bedroefd. Croonwinckel wenkte haar plotseling
aanmoedigend toe, zonder dat zijn vriend er acht op sloeg.
„'t Is wel, juffrouw! Ik zal van avond even komen afscheid
nemen, maar niet lang, want meneer Croonwinckel zou me
nog wat gezelschap houden !"
De juffrouw ging snikkend de kamer uit.
Frans volgde haar ongemerkt. Toen hij terugkwam, had
Willem zijne papieren in orde, en zetten de vrienden zich
tot een geregeld gesprek neder. —
Ongeveer negen uren des avonds van dienzelfden dag herinnerde Willem Plankman zich, welke belofte hij aan de
welsprekende dochter van zijn huiswaard had afgelegd. Sinds
vier jaren had hij boven een houden- en pettenwinkel gewoond,
welks eigenaar, de zeer deftige en ouderwetsche heer Jacobsen,
nog bovendien kamers verhuurd had aan den theologischen
student Walhout, Willems contubernaal. De deftige pettenkoopman had een bijzonderen eerbied voor theologische studenten,
omdat hij zelf, voortdurend in kerkelijke eerambten werkzaam,
eene onbegrensde bewondering koesterde voor kansel en toga —
had ook de laatste hem aanvankelijk menige bedenking ontlokt.
Met het gezin van den heer Jacobsen had Willem steeds
vrij vriendschappelijk omgegaan, mocht trouwens de gelegenheid om in den huiselijken kring van den pettenkoopman to
verschijnen niet altijd door hem even gretig zijn aanvaard.
Dit gezin bestond uit vader-weduwnaar en drie dochters :
juffrouw Mietje, eene jongedame van bij de veertig met eene
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ontzagwekkende muts, juffrouw Betje, die gewoonlijk de jongelui
bediende, en eindelijk juffrouw Therese, de jongste en mooiste
dochter des huizes. Zij alien hadden eene onverdeelde hoogachting voor „meheer" Plankman, al mocht hij sours wat
kortaf wezen, zooals juffrouw Betje zei. Die hoogachting steunde
op twee gronden. Vooreerst, „meheer" studeerde voor Doming
en vervolgens was hij zeer „braaf". Dit laatste beteekende in den
mond der dames Jacobsen, dat Willem geene nachtelijke feesten
bijwoonde, veel studeerde, en niet door „beren" werd achtervolgd.
Toen Willem de trap afging, van zijne kamer naar den
eenvoudigén winkel, en vandaar naar de huiskamer van het
gezin, meende hij eene menigte luide en vroolijke stemmen te
hooren. Hij stond even stil, doch het gerucht verstierf, toen
hij in den winkel kwam, en aan de glazen deur met heldere
witte gordijnen klopte. Op het luide „Binnen !" met de vrij
schelle stemmen der beide oudste juffrouwen uitgeroepen,
trad hij in het huisvertrek, en beyond hij zich eensklaps in
een talrijk gezelschap. Daar de duisternis langzaam begon te
vallen, en de achterkamer aan de gracht nooit zeer helder
verlicht was, begreep hij in de eerste oogenblikken niet wie
hij de eer had te ontmoeten. Hij trad op den huisheer toe,
die aan het venster in een leunstoel met eene deftige Goudsche
pijp in gepeinzen scheen verzonken. 't Was een klein manneke
met een zwart kalotje op de weinige grijze haren. Deze stond
haastig op, en joeg de vette, grijze kat weg, die op een
leegen stoel tegenover hem rustig lag te slapen.
„ G'en avond, meheer Plankman ! Daar doet uwO wel an,
dat uwO komt ! De dames Los van hierover, die uwO wel
kent, en meheer Walhout houden ons van avond een poosje
gezelschap !"
Willem boog met een gevoel van teleurstelling voor de
dames Los, de oudste met eene muts als juffrouw Mietje en
de jongste met een sierlijk kapsel als juffrouw Therese, de
dochters van een vermogend grutter. Hij reikte Walhout de
hand, en plaatste zich op den stoel bij zijn huiswaard.
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„Ik kom even afscheid nemen," — begon Willem — „omdat
ik het juffrouw Betje beloofd hob. U zal mij niet kwalijk
nemen, dat ik het kort moat maken . .. ."
„Lieve gunst, meheer! wat heeft uwe een haast !" — riep
juffrouw Mietje.
„Och, dat meent meheer zoo niet 1" — voegde juffrouw
Betje er bij.
„fa, meheer 1" — ving de pettenkoopman aan, terwijl hij
een rood pennetje op zijne Goudsche pijp schoof, en de kat,
die op zijne knieen gesprongen was, vrij onzacht wegjoeg —
„ja, meheer ! zoo als ik u gisteren zei bij uwees thuiskomst,
een mensch kan al veel narigheid in z'n familie beleven,
maar dat leit er zoo toe hier beneden, en trekt ons altijd
naar Hooger ! De menschen zijn zwakke vaten, meheer Plankman 1 en daarom zeg ik altijd met Domino Van Naersen :
weest niet to veel ontrust in uw gemoed 1 leder dag heeft
genoeg aan zijn zelfs kwaad! .... Trees ! presenteer meheer
toch een glaasje rijnschen wijn !"
Mejuffrouw Therese, die bloosde, omdat vader haar naam
zoo lomp uitsprak, naderde Willem met een ingeschonken
glas. Zij was een hupsch meisje van een drie en twintig jaar,
wat al to gezet misschien, wat al to rood in het rondo gelaat,
maar zij had fraaie, zachte, blauwe oogen en rossig blond
hair. Bij hare zusters stak zij of door zekeren smaak, door
iets moderns in hare kleeding, 't welk door de familie oogluikend geduld ward.
„Dat kunt uwO niet weigeren, meheer !" — sprak ze beleefd. —
„Wie weet, of ik het uwO ooit weer mag aanbieden !"
„Foei, kind! zwijg toch !" — riep juffrouw Mietje.
„'t Is zonde, we willen het niet hopen !" — voegde juffrouw
Betje er bij.
Willem had willen weigeren, maar de vriendelijke aandrang
der gezusters, die hem gedurende zijn vierjarig verblijf to
Utrecht met zooveel goedhartige welwillendheid hadden bejegend, was hem to machtig.

48

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

De pettenkoopman nam zijn glas, en boog naar Willem.
Willem zette het glas aan zijne lippen, en verwierf zich in
stilte de dankbaarheid der dames Jacobsen. De gastheer blies
zijn tabaksrook statig voor zich uit en sprak :
„Het spijt me wel, meheer, dat uw6 om zoo te zeggen
van 't studie afgaat, maar uw6 komt toch weerom om je
voorste1 1 ) te doen, en dan zou het me niet verwonderen, of
uw6 zou een heel goed talent hebben. 1k zou u graag eens
op stoel zien, meheer Plankman! Het zal best gaan, uwe
heeft ommers altijd trouw van 't keleeszie gebruik gemaakt —
en ik zeg maar met Domin g Van Naersen : een trouw arbeider
is zijns loons waard ! .... Vort toch, poes 1"
De kat werd wederom weggejaagd, en juffrouw Mietje dreef
daarop het verschrikte dier onder veel krijschend roepen den
Winkel in.
De heer Jacobsen sprak zeer deftig met eene kra ssende
stem, terwijl hij knipte met zijne kleine oogjes, en de howling
van een beschermend Maecenas aannam, waartoe hij zich als
ouderling tegenover een aankomend predikant gerechtigd achtte.
Willem hielp hem echter uit den droom.
„Van voorstel en preeken zal wel niets komen, ik ga aanstonds bij het onderwijs !"
„Zoo, meheer ! Zeer verstandig ! Een mensch mot zich
redden door de beslommeringen dezes aardschen levens, en
uw6 kan later toch altijd op stoel komen. Me vriend Looyenga
is eerst tot zijn acht-en-dertigste jaar zeepzieder geweest, en
Coen kwam eene stem tot hem, meheer ! en met zijn drie-enveertigste was hij dienaar des woords op de heide in de
Veluwe — een schoon talent, meheer ! eene stem des
roependen . ..."
Willem vigil hier den ouderling in de rede door op to staan.
„Meneer Jacobsen! Ik wacht mijri vriend Croonwinckel !
Het is mijn laatste avond, ik moet gaan ! Ik dank u ...."
1)

Proefpreek van een candidaat in de theologie.

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

49

Hier vielen de drie dames Jacobsen tegelijk in met allerlei
uitroepingen van verwondering en beklag. Meheer mocht niet
gaan, kon niet gaan, meheer moest eerst nog een „borretje"
met aardbeien en een glaasje Rhijnschen wijn gebruiken — en
de dames Los, die onophoudelijk luide hadden gebabbeld met
den student Walhout, voegden er zich in koor bij.
Willem kwam in verzoeking eene lompheid te zeggen,
maar werd door de ongeveinsde hartelijkheid te veel getroffen.
Hij riep dus vrij luide :
„Onmogelijk, dames ! ik heb mijn woord aan meneer Croonwinckel gegeven, dus . ."
„Dat zullen we wel vinden," — viel eensklaps de stem van
een nieuwen gast in, — „als meneer en de juffrouwen Jacobsen
er niet tegen hebben !"
„Meheer Croonwinckel! Meheer Croonwinckel !" klonk het
van alle zijden, en deze trad schielijk de kamer binnen.
Hij reikte ieder beleefd en vroolijk de hand, en fluisterde
tot Willem, toen hij naast dozen stond :
„Blijf toch, kerel ! Je zoudt de goeie menschen anders beleedigen, en mij doe je er een plezier mee !"
Willem knikte half aarzelend.
Hij zag, dat men hem tot elken prijs Wilde houden, en dat
zelfs Croonwinckel in het geheim was — hij besloot dus to
blij ven.
Croonwinckel kreeg weldra een stoel bij Willem en den
gastheer, die zich juist gereedmaakte tot eene gewichtige
mededeeling, toen het den pettenkoopman te binnen viel, dat
het bijna geheel duister was.
„Zouden we de lamp niet opsteken, Bet?" — riep hij.
A anstonds beweerden de dames Los, dat ze het zoo prettig
vonden, om to schemeren, en dat ze de lichten aan den overkant van de gracht zoo mooi konden zien flonkeren. Juffrouw
Mietje vond het niet fatsoenlijk, de heeren in donker to laten
zitten, en achtte daarenboven de schemering gevaarlijk voor
hare wijnglazen. Daarom stond juffrouw Betje op, waarna
I.
4
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student Walhout moest opstaan, om haar door to laten.
„'t Wordt duister mijn Roosje Kom, speel nu niet meer!" —
riep deze, zich houdende of hij de waardige juffrouw Betje
niet wilde laten gaan, terwijl de dames Los schaterlachten.
„Foei, meneer Walhout ! wat kunt uwe een mensch
plagen !" — antwoordde juffrouw Betje.
„Staak liefje, dat woelen! Vlei rustig u neer !" — vervolgde
Walhout.
„Blijf maar, Bet !" — vial juffrouw Therese in, de lamp op
de tafel plaatsend, en vlug aanstekend.
Juffrouw Betje meesmuilde, en liet de gordijnen vallen, de
overige dames zagen Walhout met zekere verbazing over zijne
geestigheid aan.
Daze, Willems contubernaal en tevens een goede kennis,
was een vrij zvvierig theoloog met een grijs zomerpak en
eene hemelsblauwe das. Hij droeg zijn bruin hair midden op
het hoofd gescheiden, en muntte uit door zijn nabootsend
talent: rollen met de oogen, opensperren van den mond,
kluchtige houdingen.
Daar er een oogenblik stilte heerschte na de drukte van
de lamp en de gordijnen, zei de deftige ouderling :
„Zoo'n licht is wel noodig, als ...."
„Juist, meneer Jacobsen !" — vial Walhout in — „nu kunnen
wij zien wat wij zeggen !"
Alle dames lachten en de pettenkoopman, die eigenlijk jets
deftigs over het licht der waarheid had willen zeggen, zweeg
nu teleurgesteld, en dampte met groote statigheid.
Willem had zwijgend zijn stool wat bij de tafel geschoven,
waarover de ouderwetsche spaarlamp met haren peervormigen
glazen bol maar een matig licht verspreidde. Juffrouw Therese
scheen van plaats veranderd, want zij zat nu naast hem, en
daarom sprak hij een beleefd woord tot haar, terwijl Croonwinckel een verhaal van den ouderling genoot.
Een algemeen gelach vestigde de aandacht weder op Walhout, die de poes, Welke met Croonwinckel binnen was
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gekomen, stil had opgevangen en haar nu op zijne knieên,
met eene toga, van zijn zakdoek gevormd, allerdeftigste gebaren
deed maken.
„Dat stomme dier !" — riep juffrouw Mietje goedig.
„Die meheer Walhout heeft ook altijd wat grappigs !" —
zei de jongste gruttersdochter met het kapsel.
Eene nieuwe uitbarsting van vroolijkheid volgde, toen de
arme kat met dreigend geblaas zich aan de onvrijwillige vertooning onttrok.
„Het heugt me nog best, toen meheer Van Louteren bij
ons woonde," — viel juffrouw Betje in — „dat hij op vaders
verjaardag altijd een boterham kwam eten, en een kop
chocolaad dronk vader is in December jarig — en dat hij
dan altijd wat moois vertelde, en me onverwacht een slag op
den schouder gaf, dat ik er geducht van schrikte, en m'n
kommetje liet vallen over eene nieuwe japon van bruin
merinos, en dat ik er de vlakken nooit uit kon krijgen . . . ."
„Meheer Van Louteren was een heel best mensch !"
merkte de gastheer op. — „Altijd spraakzaam, as ik in den
winkel stond, en, as de kinderen er bij waren, zoo'n aardig
man ! Maar ik zou hem evel niet op den stoel willen zien
met zoo'n grappig gezicht — hij zal nu wel veranderd wezen,
al komt hij jaar in jaar uit nog met dezelfde vroolijkheid
mijn winkel binnen. Ja, heeren ! Er hebben al vrij wat
jongelui op m'n kamers gewoond, die nu werken in den
wijngaard
."
„Dat i s nog zoo'n kwaad baantje niet !" — viel Walhout in,
die zijn glas met een deftig gezicht leegdronk.
Daar al de dames lachten, kon de heer Jacobsen niet verontwaardigd zijn, schoon hij herinnerde, dat hij altijd met
dominó Van Naersen gewoon was to zeggen : „laat alle
dingen in eerbaarheid geschieden !"
De paus in het gesprek werd nu aangevuld door de jongste
juffrouw Los :
„Wel, meheer Walhout ! uw6 mocht wel Bens wat reciteeren!"
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„ Wat krijg ik dan ?" — vroeg Walhout.
Juffrouw Therese lachte zoo luide om die vraag, dat de
pettenkoopman haar berispen wilde, maar hij bedacht zich
en riep :
„Trees, geef me de tabak eens !"
Juffrouw Therese stond lachende op, terwiji de dames
Walhout toeriepen, dat hij er een „borretje" aardbeien voor
hebben zou.
De jeugdige theoloog verklaarde zich echter ongeneigd zijne
talenten tot dien prijs to doen bewonderen talenten, die
minder in het voordragen van een vers, dan wel in kluchtige
kunstverrichtingen bestonden.
„Geef dan ereis een raadsel op, meheer Walhout !" — riep
juffrouw Mietje.
„Gunst, ja I" — zei de oudste juffrouw Los.
„Met plezier !" — verklaarde de muzenzoon weder — „Maar
als jelui dames het niet raden kunt, krijg ik een zoen van
juffrouw Therese."
Onder luid gejuich word deze voorslag door de overige
dames toegestemd, terwiji de blonde Therese zich zeer verstoord toonde, en allerijverigst de glazen ging vullen. Intusschen
vervolgde de heer Jacobsen een tang verhaal over zijn vriend
Looyenga op de Veluwe, waarin hij met dominé Van Naersen
zeide, dat alle beslommeringen dezes aardschen levens verstuiven als kaf voor den wind, en dat een goed herder zich
opoffert voor zijne kudde, waarop Willem en Croonwinckel,
die hem volgden, het antwoord schuldig bleven, daar zij den
goeden gastheer in zijne vlucht niet konden bijhouden.
Walhout maakte zich verdienstelijk met raadsels. De dames
gierden van pret, en gaven de zonderlingste op]ossingen.
Willem dacht met een gevoel van stillen weemoed aan de
naderende scheiding en zijne eenzame plaats in de wereld.
Te midden van de luidruchtige vroolijkheid teekenden zich
ernstige trekken op zijn gelaat. In zijn vader had hij eene
immer rijkelijk vloeiende bron van goedheid en vriendschap
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verloren, nu ging hij ook de hand reiken tot afscheid aan
zijne beste kennissen.
De jongelieden waren van hunne stoelen opgestaan, daar
het spelletje met de raadsels wat ruimte vereischte. De heer
Jacobsen had zich naar zijn winkel begeven, om to sluiten
en het gas uit to doen. Croonwinckel ward in den kring
gelokt, en om een raadsel geplaagd. De oude juffrouw Mietje
spreidde een fijn damast servet over de tafel, en maakte de
boterham met aardbeien klaar. Zij zag Willem belangstellend
aan, terwijl hij alleen bij de tafel zat.
„Ik begrijp heel wel, meheer Plankman !" zei ze fluisterondo, terwij1 ze de lamp verplaatste — „dat uwO in de stilte
komt ! De jongelui ziijn zoo druk, niet waar ? 't Is wonderlijk,
hoe sommige menschen zich over hun chagrijn kunnen heen
zetten — maar dat zou uwO niet kunnen, dat zie ik wel ! Ik
zei van ochtend nog teugen vader, 't is nu al drie jaar van
Moe, zei ik, en 't lijkent me nog, of 't gister was. Ik geloof
niet, dat de zusters veal om Moe denken, zei ik, maar as je
mij vraagt, ik zie het mensch duidelijk voor me, meheer
Plankman ! Op dezelfde plaats waar uwO zit, meheer ! met de
breikous en de krant en de poes naast 'er — en uwO weet
wel, voor vier jaren, op dien dag, toen uwees Papa uwO
bracht aan 't akkedemie, toen zei hij nog zoo : „Nu, juffouw
Jacobsen, pas op m'n jongen !" en Moe lachte zoo vroolijk
en uwees Papa gaf ons alien de hand, zoo vrij en zoo hartelijk.
Hij was een braaf en een goad man — en nu zijn ze beiden
al weg !"
„Mijn vader was een braaf man ! Dat geloof ik, juffrouw
Mietje !"
Willem boog het hoofd, en hield de hand voor de oogen,
want de spaarlamp scheen nu zeer strak op zijn gelaat.
De jongelui schaterden het uit. De oudste juffrouw Los
had een raadsel van Croonwinckel geraden, en mocht als
haar recht een zoen van den opgever eischen. Daar beiden
met de zaak zeer verlegen schenen, en het geroep steeds
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hooger steeg, poogde Walhout als scheidsrechter op te treden,
't geen met een zeer sterk verzet der jongere dames gepaard
ging. In 't midden van de luidruchtige kibbelarij werd de
glazen deur geopend, en trad de deftige huisheer binnen, die
nu tot aller vreugd in den kring getrokken werd, en de zoen
van de oudste juffrouw Los ontving.
Men werd nu aan tafel genoodigd.
De ouderling zweeg, want hij herinnerde zich geen enkel
voorschrift van domin6 Van Naersen, 't welk op het onderhavig geval van toepassing was.
De jongere dames, Therese en de gekapte juffrouw Los,
kwamen met zeer hoogroode koonen aan den disch. Er was
veel verwarring, en juffrouw Betje ordende de bonte rij.

Willem zat naast juffrouw Mietje en juffrouw Therese, terwijl
Walhout bijna stikte in eene wanhopige poging om een
ernstig gelaat te toonen, toen de gastheer zijn kapje afnam,
en luide met een kunstig trillende stem bad voor de boterham
en de aardbeien. Niemand merkte dit gelukkig op, en men
gebruikte met hooge opgewektheid de „goede gaven." Walhout
was onuitputtelijk in aardigheden, toepasselijk op messen,
borden, glazen, aardbeien en Rhijnschen wijn.
De heer Jacobsen zweeg na al het gebeurde, doch leefde
eensklaps weder op, teen Croonwinckel aan 't Bind van den
disch kortelijk zeide :
„Vrienden ! Een hartelijk geluk wordt met dit glas gewenscht
aan onzen lieven vriend, aan Willem Plankman 't Gaat ons
aan 't hart, niet waar, maar daarom geen moed verloren !
Willem is van een goed ras en het zal hem welgaan in alle
weer en wind ! Adieu, brave jongen ! adieu !"
Men stond op. Men klonk met Willem, die ontroerd de
hand van zijn vriend drukte en — men zweeg.
Juffrouw Mietje had haar zakdoek gegrepen. Walhout deed
zijn uiterste best eene nieuwe flesch open te trekken, en
vertoonde daarbij dwaze verplooiingen van zijn mond, die de
jongste juffrouw Los deden. schateren. Zeer waarschijnlijk had
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de heer Jacobsen eene lange rede willen beginnen met
allerlei deftige leering, doch Willem merkte, dat de stoel
naast hem leeg stond.
Juffrouw Therese had stil schreiend de kamer verlaten.

ZESDE HOOFDSTUK.
Waarin Willem Plankman nog weer beleefdheden ondervindt
en een nieuwen kennis opdoet.
Des anderen daags, halfnegen in den voormiddag, was het
woelig en druk aan het station van den Rijnspoorweg to
Utrecht — zooals gewoonlijk, maar in 't oog vallend druk en
woelig voor een der reizigers, een jonkman met een klein handkoffertje door een zwerm van luid babbelen de jongelui omringd.
Er zijn tijdvakken en tijdpunten in het studentenleven, die
een diepen indruk maken op het beweeglijk gemoed van den
jongen academieburger — het komen en gaan to midden van
vrienden en kennissen blijft echter het langste bij. Zij, die
ons het eerst en het laatst de hand drukten, nemen iets mee
van ons verviogen Leven, de herinnering aan velerlei lief en
Teed, broederlijk gedeeld. Er schittert onder de studentenhoed
misschien geen schielijke traan van weemoed over de scheiding,
maar de kracht, waarmee vrienden den laatsten handdruk
wisselen, getuigt van de zeldzame hartelijkheid hunner gevoelens. Academische vriendschapsbanden omstrengelen nog
dikwerf de harten in later dagen, als de aanraking met de
groote maatschappij de ontvankelijkheid van het jonge hart
heeft gedood, en voorzichtige berekening de leidsvrouw geworden is onzer „talrijke connecter' en relatien."
De jonkman met het kleine handkoffertje ging scheiden van
Utrecht. Willem Plankman stond op het punt de academie to
verlaten. leder sprak natuurlijk van spoedig terugkomen,
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't walk oppervlakkig een zeer behendig voorwendsel was, om
Willem alle denkbeeld van scheiding to ontnemen. Inderdaad
was het zijn plan zich zoo snel mogelijk tot het afleggen van
het candidaats-examen in de letteren to bekwamen, en dan
voor korten tijd naar Utrecht terug to komen. Maar Willem
vermoedde zeer levendig, dat er nog veel water door den
Rhijn moest vloeien, voor dat dit heuglijk oogenblik kon aanbreken, zoodat hij met een vrij beklemd gemoed in den kring
zijner vrienden stond..
„Nou, Plank ! — hou je good, kerel !" — zei een dikke
medicus, hem op den schouder kloppend.
„Na de vacantie zal ik je kamers huren," — riep een theoloog met een bril, — „alleen maar om dat mooie ploertinnetje,
dat je wanhopig achterlaat !"
„Neen!" — vial Walhout in, die met een kluchtig gebaar
zijn breeden stroohoed naar het achterhoofd wierp. — „Dat is
mijne zaak ! De blonde pettenmaakster heeft gisteren om
Plank gehuild — maar om mij heeft ze gelachen !"
„De kwade wereld zegt," — hernam de medicus, — „dat Plank
z'n hof aan al de drie pettenknipsters gemaakt heeft, en dat
hij het er nu zoo kwaad kreeg, dat hij niet langer kon blijven."
„Juist ter contrarie, meneer !" — schreeuwde Walhout. —
„De pettenknutselaressen hebben Plank zoo enorm veel lagen
gelegd, ' dat hij nu op de vlucht slaat, om niet veroordeeld to
worden tot verbeurdverklaring van zijn hart."
Een vroolijk gelach klonk Willem van rondom tegen —
eene ernstige stein fluisterde:
„Willem, mag ik je nog even spreken ?"
't Was Croonwinekel, die hem een oogenblik uit de groep
der studenten meetroonde naar een ander gedeelte van het
plankier. Toen sprak daze snel:
„Willem 1 kerel. Het is nog tijd om je to bedenken ! Waarom
neem je mijn voorstel niet aan?"
„Omdat ik niet mag, niet kan !" — zei Willem haastig. —
„Ik ben zeer getroffen door je goedheid, Frans ! Mijn heele
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leven blijf ik je dankbaar, maar mijn stervende vader waarschuwde mij to ernstig : van niemand afhankelijk te zijn . . . .
to werken!"
„Willem, je bent koppig. Mijne familie is rijk, je kunt en
zult alles later afdoen, dat zei ik gisteravond nog bij ons
scheiden. Je wilt me eenvoudig de eer niet gunnen . . . ."
„ Zwijg kerel I" — viol Willem schielijk in. — „Ik ben diep
ontroerd door je voorstel, en heel mijn leven zal ik dit
oogenblik niet vergeten . Maar ik moet trouw blijven aan
mij zelv en en aan den raad van vader !"
Er volgde een stilzwijgende handdruk.
Willems oog fonkelde, als had hij een onwaardeerbaren
lauwer in den strijd gewonnen.
„Harmelen, Woerden, Oudewater, Rotterdam !" — klonk het
van alle zijden.
De stroom der reizigers golfde over het plankier.
Willem werd door den drom der op hem losstormende studenten
in een waggon der tweede klasse bijna getild. Zoodra het portier
gesloten werd, stak hij het bovenlijf uit het raam, en drukte
ieder der vrienden voor de zesde maal de hand ten afscheid.
„Bonjour, Plank ! Amuseer je in Den Haag !" — riep do
dikke medicus.
„Adieu, kerel Ik zal juffrouw Therese wel troosten !" —
verzekerde Walhout.
„Zoo'n Don Juan !" — plaagde de theoloog met den bril. —
„Hij neemt drie treurende harten mee, en belet niet, dat een
paar mooie blauwe oogen in tranen zwemmen !"
Daar klonk de fluit van den conducteur.
Zwijgend wuifde Willem, half lachend, half ontroerd, zijnen
vrienden een laatst vaarwei toe. Reeds dreunde de locomotief
voorwaarts. Het allerlaatste, wat hij zag, was het open gelaat
en de guile glimlach van Croonwinckel.
Hij zette zich met een bezwaard gemoed in een hoek van
den waggon, zonder acht te slaan op den eenigen reiziger,
die zich tegenover hem had geplaatst.
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Een gelukkig tijdperk lag afgesloten achter hem. De grievende
slag van zijns vaders dood had ook dit afscheid noodzakelijk
gemaakt. Van het eerste oogenblik had hij begrepen, dat hij
alleen op zich zelf moest vertrouwen voor de toekomst.
Steeds had het tot zijne droomen behoord, na voltooide
studie, voor vader en zuster een runner levensonderhoud te
winnen — nu stond hij met de laatste alleen, en deinsde hij
niet terug voor de noodzakelijkheid jets vroeger met deze
eervolle tack aan te vangen. Maar de vraag was, hoe en waar ?
Zoo rees voor zijne verbeelding de kloeke, ongebogen gestalte van den trouwen vriend zijns vaders, van Overste
Valckenier, zijn toezienden voogd. In vroegere dagen kwam
deze altijd eens in 't jaar, meest met het Kerstfeest en
Nieuwejaar een paar dagen bij zijn vriend, Majoor Plankman,
slijten. Willem herinnerde zich levendig met welke blijmoedigheid de beide oude soldaten konden ophalen van Hasselt,
Leuven en de Citadel, en hoe vroolijk en gezellig Oudejaarsavond in zijns vaders woning werd doorgebracht.
Daarna dacht hij aan zijne eenige zuster Louise, aan de
tranen, bij hun jongste afscheid geweend, Coen zij, met Overste
Valckenier hem tot Utrecht vergezellend, elkaar voor langen
tijd hadden vaarwel gezegd. Louise had voor een meisje van
vijftien jaren jets buitengewoon ernstigs bij jets kinderlijk
teeders voor ieder, dien zij in haren kleinen kring had leeren
liefhebben. Zij scheen geheel terneergedrukt door den dood
van haar vader, door het vertrek van haar broeder, voor
welke beiden zij tot nog toe alleen had geleefd. Maar Overste
Valckenier bewees haar zooveel kiesche voorkomendheid, was
zoo ridderlijk oplettend voor zijne jeugdige gezellin, dat Willem
hen met volkomen gerustheid de reis naar Breda had zien
aannemen.
't Was tusschen Willem en zijn toezienden voogd tot de
afspraak gekomen, dat hij aanstonds naar Den Haag zou vertrekken, dat hij zich bij zijn oom en voogd, den heer Van
Roggeveen, zou aanmelden, om eenvoudiglijk door diens tusschen-
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komst en diens veelzijdigen invloed eene plaats to verkrijgen
aan de eene of andere kostschool, misschien bij de eene of
andere familie mocht • dit niet gelukken, dan zou men adverteeren in de oprechte Haarlenimer, en intusschen zooveel
mogelijk de hand aan 't werk slaan.
Dat Willem echter op dit oogenblik grooten moed had, dat
hij met eenige goede hoop aan den uitslag van zijn bezoek
bij zijn oom dacht, mocht hij zich zelven niet diets maken.
Zijn vader had altijd dit onderwerp vermeden. Majoor Plankman
had de onvergeeflijke zonde begaan van „eene mesalliance"
zooals mevrouw de Roggeveen verklaarde — door de lieftallige, maar onbemiddelde dochter van een apotheker in
Middelburg to huwen. Kort na Louise's geboorte was -Willem's
beminnelijke, maar steeds lijdende moeder gestorven. Van dit
sterfgeval was door de Haagsche bloedverwanten geene de
minste „notitie" genomen. Dus had de majoor sinds zijn
huwelijk alle deelneming gemist, alien omgang gestaakt met
zijne zuster. Willem vreesde, dat zijne verschijning, bij deze
geheel onbekende en hooghartige bloedverwanten tot onaangename bejegeningen aanleiding zou geven, en was volkomen
zeker van zich zelven. Bij de eerste verschijnselen van onhartelijkheid of tegenzin zou hij zich onmiddellijk terugtrekken.
Zoo mijmerend wuifde hij zich met zijn laaggebold, grijs
studentenhoedje wat koelte toe, want de Juli-zon brandde
steeds met overmoedigen gloed over weidevelden en groene
slooten, en zond ook eenige nieuwsgierige straalbundels in den
hoek van den waggon. Voor het eerst zag Willem nu zijn
reismakker aan. 't Was eene vrij zonderlinge gestalte. Eer
klein, dan groot, trok deze reiziger de aandacht door jets
bijzonder uitheemsch en ongewoons in heel zijn voorkomen.
Zijn hoofd was van eenig kort afgeknipt grijs hair voorzien,
zijn gelaat vrij rood en rond zonder jets karakteristieks,
behalve een gouden bril, waarachter een paar donkere, beweeglijke oogjes fonkelden.
De reiziger droeg een wit kostuum, dat er vrij net uitzag,
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bovendien pronkte hij met een zwaren gouden ketting aan
zijn uurwerk, en vertoonde hij een gouden ring met een schitterenden flonkersteen aan zijne rechterhand. Zoo lang Willem,
in ernstig gemijmer verzonken, zijn blik werktuiglijk naar
buiten op de voorbijsnellende reeks van groene velden en
boerenwoningen had gericht, had ook deze zijne oogen onophoudelijk naar denzelfden kant gewend, en in stilte Willem
nauwkeurig opgenomen. Bij het eerste rondzien van den
jonkman maakte de heer in 't wit een levendig gebaar.
„'n Afrikaansche hitte, meneer !" riep hij met eene
schelle stem. — „'k Wist niet, dat jelui hier in dit oude
Holland er nog zoo'n gloeiende zon op nahield. En dan die
dekselsche kasten van wagens. zonder ventilatie of eenig gemak.
Vijftig jaar ten achteren, meneer ! De heele winkel deugt
geene penny !"
Willem zag eenigszins verrast op.
„Neen, meneer !" — ging de heer in 't wit aanstonds voort. —
„Jelui blijft altijd even secuurtjes op de dubbeltjes zien !
Voor twintig jaar was de boel hier precies zoo, waggons
als kinderwagentjes, stations om in mijn zak te stoppen,
en eene snelheid van een kreupel vigilante-paard. Holland
wordt oud !"
Willem volgde den levendigen spreker met zekere nieuwsgierigheid. De heer in 't wit had eene zonderlinge manier
van zijn hoofd heen en weer te werpen, hij sloeg met zijne
breede handen op zijne knieên onder luid gerucht.
waagde
„Meneer is misschien lang op reis geweest !"
Willem in 't midden te brengen.
„Altijd op reis geweest, meneer Jong vertrokken, ter zee
gevaren, overal geweest. Je raakt er hier heelendal uit, meneer
als je zoo'n twintig jaar rondzwerft ! Alles blijft hier nog zoo
wat bij de oude routine Ga eens naar Amerika! Daar zie je
wat anders !"
Willem kon onmogelijk zijn lust tot glimlachen bedwingen
over de korte, stuipachtige gebaren van zijn reismakker. Toen
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hij van Amerika sprak, had hij de handen hoog boven het
hoofd opgeheven, en was even van zijne plaats opgestaan,
om even schielijk weer te gaan zitten.
„Ga naar Amerika meneer !" — klonk het nog luider. —
„Zie daar eens een gebouw als een centraalstation ! Zie daar
de waggons ! — Zalen, meneer ! met fijne meubels, first rate !
En snel, om onlekker to worden, als je 't nooit beleefd hebt !"
„En spoorwegongelukken !" — wierp Willem op.
„Wie maakt je dat wijs, meneer ! Vergelijk dit kikker- en
kaasland eens met Amerika, en reken eens uit hoeveel millioenen
mijlen rails ze daar gelegd hebben in verhouding tot onze weggetjes. Tel dan het getal ongelukken op, en stel een gemiddeld
cijfer per mijl, dan valt er niets aan te merken op Amerika !"
Willem had natuurlijk weinig werk gemaakt van de statistiek
der spoorwegongelukken, maar de zonderling uitdagende toon
van den lofredenaar op Amerika prikkelde hem tot verzet.
„Ik spreek uwe redeneering niet tegen," — antwoordde hij
levendig „omdat ik niet van gemiddelde cijfers houd. Als
men de ellende onder cijfers brengt, dan stelt men eene
optelsom tegenover verwoeste menschenlevens, om to besluiten,
dat er dagelijks een offer gevraagd wordt door een spoorwegnet
van honderd of duizend mijlen — het doet er niet toe, de
zaak blijft even afschuwelijk."
De advocaat der Amerikaansche spoorweg-maatschappijen
bleef een oogenblik onbeweeglijk zitten, staarde Willem oplettend aan door zijne schitterende brilleglazen, en zei:
„Dat is een preek, meneer ! Maar geen logica. Als je de
verwoesting van menschenlevens zoo afschuwelijk vindt, dan
moet je vragen naar de oorzaken, waardoor ze verloren gaan.
En dat kun je nooit zekerder weten, dan door eerst eene
nauwkeurige optelling van de afzonderlijke gevallen to maken,
en de gemiddelde cijfers per honderd en duizend mijl to berekenen, om vast to stellen Welke lijnen het slechtst worden
gecontroleerd !"
„Maar intusschen gaan nieuwe levens teloor bij uwe om-

62

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

slachtige wijze van handelen. Bij elk afzonderlijk geval moet
aanstonds van staatswege eene vervolging ingesteld worden
tegen de personen, die het ongeluk door verzuim of onwetendheid deden ontstaan. De staat gaf de concessie, de staat blijft
verantwoordelijk tegenover het reizend publiek, zoo goed als
de spoorweg-maatschappij tegenover den staat !"
De heer in 't wit zag Willem opnieuw doordringend aan.
Toen zei hij, eensklaps een vervaarlijken slag met de vlakke
hand aan zijne knie toebrengend:
„'t Is mogelijk, dat ik me vergis, meneer ! Maar anders
houd ik het er voor, dat je een schoonen aanleg hebt voor
een Hollandsch journalist !"
-Willem's verwondering steeg ten toppunt. Verscheidene
keeren woelde hij met de vingeren door het glanzige bruins
hair, dat hij gewoonlijk achter de ooren wegstreek, zoodra
eene of andere levendige aandoening hem trof.
„Hollandsch journalist 1 Hoe is 't mogelijk, meneer !" —
riep hij met ongedwongene verbazing. — „Ik heb nooit een
woord in eene krant geschreven !"
„Heb je wel eens wat geschreven?"
„Van tijd tot tijd in onzen almanak !"
„Almanak ?"
„Studenten-Almanak, meneer! Ik ben student to Utrecht."
„Zoo ! maar je hebt Loch aanleg, jonge man! Toen ik je
zoo even tegen mijne argumenten hoorde polemiseeren, dacht
ik aanstonds, daar treedt een jong journalistje op. Geloof me,
ik heb ondervinding — ik heb vijftien jaren lang een paar
groote nieuwsbladen helpen schrijven,"
„Maar ik dacht, dat u een zeeman was?"
„Van alles geweest, meneer ! In Valparaiso schreef ik
Spaansche artikelen, voor een radicaal blad, in Soerabaia heb
ik zelf eene liberals krant geredigeerd, den laatsten tijd was
ik lid van de redactie der True Sun in New-York !"
Daar de trein hier stilhield bij een tusschenstation, riep
een conducteur naar binnen :
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„Passagiers voor Oudewater !"
„Al weer wat aardigs 1" riep de reizende journalist. —
„ Overal stilhouden en tijdverliezen ! Als men in Amerika zoo
met den tijd leefde als hier, zouden er zooveel groote werken
niet worden tot stand gebracht !"
„Maar nu is daar wel wat anders aan de orde !" — merkte
Willem op.
„De burgeroorlog ! Juist ! Ware er geen oorlog, je zoudt me
hier niet zien ! De True Sun had partij getrokken voor het
Noorden, natuurlijk, maar in een paar artikelen nam ik de
vrijheid enkele warme woorden to zeggen over de onmiskenbare talenten van Jefferson Davis — aanstonds gaat de helft
van de geabonneerden op de vlucht, en pak ik mijn koffer !"
„Er is Loch vrijheid van spreken . . . ."
De heer in 't wit sprong weder van zijn zetel, en sloeg
zijne handen naar de zoldering van den waggon.
„Vrijheid, meneer ? Zooveel je maar wilt, en dollars en
revolvers ook ! Maar je moat vooraf weten, dat je als journalist een ontzettend lastig tyran moat bevallen — het publiek.
Weet je daze majesteit to behagen, dan kun je het ver
brengen, jonge man! Dan is de journalistiek bijna eene goudmijn."
„Aileen in Amerika !" — merkte Willem op.
„Misschien ja! De Yankees hebben een zeer korten catechismus,
meneer! Zij zeggen: „Be honest, my son! be honest,
if possible.... but make money!"
„Dat is mijn cathechismus niet. Geld winnen ten koste van
ons karakter is eene laagheid . . . . Ik zou bij die Yankees
niet passen !"
De heer in 't wit bleef vijf minuten dood bedaard stilzitten
met over elkander gekruiste armen, daarna sprong hij weder
op, en greep Willems beide handen, luid uitvallend :
„Jonge man ! Je moat mijn vriend worden ! Je bevalt me !
Zulke jongelui had ik in Amerika moeten hebben, dan had
ik eene krant kunnen schrijven ! Zeg me je naam !"
Schoon eenigszins overrompeld, en half aarzelend, noemde
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Willem zijn naam, waarna de Amerikaansche journalist hem
op zeer behendige wijze tot het vertellen zijner geschiedenis
noopte, zonder den schijn op zich te laden, alsof hij hem
uithoorde. Toen zij te Rotterdam een half uur moesten wachten,
dwong de heer in 't wit, die een zonderlingen helmvormigen
hoed had opgezet, Willem aan het buffet van het station een
glas portwijn te drinken. Daarna verhaalde de reiziger in zeer
weinig woorden, hoe hij, als zeeman begonnen, bediende,
klerk, tolk en journalist geweest was, hoe hij in Soerabaia
zich de ongunst der regeering had berokkend door al te luid
de waarheid to zeggen, hoe hij in Zuid- en Noord-Amerika
had rondgezworven en met het gewonnen klein kapitaal in
Nederland het een of ander zou pogen te ondernemen.
Reeds lang hadden zij Rotterdam achter den rug, en steeds
ward het gesprek levendiger, hartelijker.
„Eon ding moat ik je raden, meneer Plankman !" — sprak
de witte man. — „Sluit je niet in zoo'n duffe kostschool op,
daar is geen fortuin mee te maken, en je verslijt daarenboven
de veerkracht van je geest ! Je wordt oud en suf van de
sleur, zooals de meeste luidjes hier. 't Is je niet om de dubbeltjes alleen to doen, zeg je. Patent, maar je zoudt er niet
tegen hebben, op eene fatsoenlijke manier eene scheepslading
vol met dubbeltjes to verdienen. niet waar? Als je maar op
eene eervolle wijze werkzaam kunt zijn, zeg je. Uitstekend!
Schrijf eons een stuk over wat je wilt, zend het mij, en ik
zal zien, of ik geene betere betrekking voor je weet !"
„Schrijven was wel mime liefste uitspanning," — riep Willem. —
„Maar ik twijfel of ik ooit zal slagen! Niet ieder is aanstonds
kunstenaar !"
„Hoe ernstiger je er over denkt, hoe beter !" — zei de
reizende journalist. — „Oefen je, studeer, work ! — Hier in
Nederland is door de pers nog veel goads to stichten, in
sommige sociale zaken is men hier nog een halve eeuw ten
achter. Daar heb je bij voorbeeld de zegelbelasting ! Zonder
daze ging ik morgen een kolossaal blad stichten — nu
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moet ik het bedaard overwegen. Zonder de zegelbelasting zou
ik zeggen : meneer Plankman! ga met me mee, en kies eene
plaats in mijne bureelen — nu wacht ik, tot ik je wat nader
zal kennen !"
Willem hoorde dit als met groote verrassing aan. De breede
beschouwingswijze van zijn nieuwen vriend bezat iets aantrekkelijks, vooral door het verschil met al het bekrompene,
dat hem dagelijks omringd had. Evenwel bleef een duistere
twijfel bij hem achter. Hij zweeg eenigszins overbluft stil.
„In de eerste plaats moet ik menschen vinden, die me
helpen !" — ging de witte man voort. — „Een dagblad moet
eene vaste overtuiging hebben, en de mannen van onze beginselen moeten ons steunen. Mijne overtuiging is je bekend
Steeds v o o r w a a r t s met jeugdige kracht. Ik reken vooral
op de jongelui hier in Holland, en daarom doet het me
plezier, dat ik zoo onverwacht met een krachtig jonkman
van goeden wil heb kennis gemaakt !"
De locomotief hief een gillend gekrijsch aan.
De train naderde Den Haag — Willem gevoelde een lichte
hartklopping. Hij dacht aan zijn oom, aan zijne plannen en
al wat hij daar juist vernam. Hij vermande zich, en antwoordde :
„Ik dank u voor uwe goede meaning, meneer . . . . meneer .... !"
„Mijn naam is Schnellman, adres Amsterdam, Nieuwendijk ."
„Den Haag ! Den Haag !" — klonk hot luid.
De train stond stil. De witte man had schielijk een kaartje uit
zijne brieventasch genomen, zijn valies gegrepen, en terwijl hij
Willem hartelijk de hand drukte, bood hij hem het kaartje aan.
Oogenblikkelijk daarop verdween hij onder de menigte. Langzaam
volgde de jonkman den stroom naar buiten. Toen las hij het kaartje:

j.,E0 VAN DEN JOORN ISCHNELLMAN,

AMSTERDAM, Nieuwendijk 8.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Waarin zaken gedaan, verrassingen voorbereid, en teleurstellingen
ondervonden worden.

't Is tusschen tienen en elven, eenige dagen vOOr de laatste
gebeurtenissen.
Langs Veenestraat, Hoogstraat en Kneuterdijk vertoont zich
alleen een klein deel der Haagsche bevolking menschen,
die voor zaken hunne woning verlaten hebben, bedienden van
allerlei soort, eerzame verdedigers des vaderlands, die in
hunne qualiteit van oppassers, allerlei boodschappen des vredes
verrichten, eindelijk eenige heeren met handschoenen en hoeden,
die zich waarschijnlijk zoo haasten om den verloren tijd in
te halen, Welke zij op een of ander bureel van staatsbestuur
aan hun vaderland schuldig zijn.
Zoo rept zich op dit oogenblik de jeugdige heer de Beaumont van Almkerk, waarschijnlijk, omdat hij vreest wat laat
aan zijn ministerie te verschijnen. Als we hem goed in zijne
oogen zien, schijnt het, dat hij eenigszins ongesteld is, zelfs
zou men kunnen twijfelen, of hij zich wel vast ter been,
gevoelt. Geene levende ziel, die daarom eenig ongepast vermoeden tegen den jongen dienaar van den staat zou mogen
koesteren — de zaak is zeer eenvoudig. De heer de Beaumont
heeft de eer der residentie willen handhaven tegenover Parijs,
en daarom den vorigen avond, nadat hij zoo aangenaam gekeuveld had met mevrouw de Roggeveen te Scheveningen,
zich als gastheer opgeworpen van den zoo zeer „gedistingeerden" Vicomte de Vergennes. De schitterende zalen der
even „gedistingeerde" sociöteit de Place Royale hadden beiden
opgenomen, en tot een zeer „vergevorderd uur" waren de
nieuwe kennissen aangenaam bezig gehouden door to kijken
naar de speeltafels, welk genoegen wederom afgewisseld was
door meer stoffelijke genietingen.
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Onze jeugdige Hagenaar keek vrij ontstemd voor zich uit,
terwijl hij de schaduwzijde van de Hoogstraat koos. Dat de
zomerzon zoo schitterend fonkelde op de gavels en spiegel_
ruiten aan den overkant was voor zijn kloppend hoofd in
't geheel niet aangenaam. Het eenige, waarmee hij zich troostte,
was de genoeglijke kennismaking met een zoo uitstekend
vreemdeling, als de Vergennes en tevens met eenige dunne
strookjes papier, die hij door „parieeren" zich als zijn wettig
eigendom zag toekennen. Eenigszins gesterkt door deze gedachte hief hij het hoofd wat meer op, en zag hij plotseling
eene jongedame aan zijne zijde vooruitstreven, die hem eene
l evendige belangstelling scheen in to boezemen, want hij versnelde zooveel mogelijk zijne schreden.
De jongedame bezat een net figuurtje, nette laarsjes en een
net parasolletje. Zij had den jeugdigen staatsdienaar niet
opgemerkt, en was er zelfs onbewust van, dat deze zijn
uiterste best deed, om haar in to halen. Zij snelde waarlijk
al to driftig vooruit, de Beaumont zag geene kans aanstonds
hare nabijheid to bereiken. Eindelijk bleef zij stilstaan voor
een kleinen, netten winkel, waar handschoenen, parfumerien
en andere snuisterijen verkocht warden. Hij bereikte bijna op
hetzelfde oogenblik met haar de stoep, toen de deur van den
winkel openging, en er een man uit to voorschijn kwam, die
aanstonds zeer eerbiedig de pet voor hem afnam.
Wie was dat individu ? Juist, hij herinnerde het zich — de
oppasser van de familie de Roggeveen. De jongedame stapte
achter naar binnen, en meneer de Beaumont gaf zich de
moeite niet verder over dien kerel na to denken. Hij trad
snel binnen, en wendde zich tot eene zwierige juffrouw achter
de toonbank, om handschoenen to koopen. Nu had de jongedame hem gezien, en zich naar de andere zijde van den winkel
begeven. Natuurlijk moest hij zich met den aankoop zijner
handschoenen bezighouden. De zwierige verkoopster boeide
zijne aandacht, en zoo kon hij niet bemerken, dat het juffertje
met het nette figuurtje achter zijn rug een brief zonder adres
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omhooghield, waarop de zwierige verkoopster onmerkbaar
knikte, zonder een oogenblik de Beaumont uit het oog to
verliezen.
De koop was spoedig gesloten. Een klein papiertje van
meneer moest gewisseld worden. De verkoopster wipte even
den winkel uit.
„Caroline !" — fluisterde de Beaumont.
Het juffertje met het netts figuurtje had snel den brief
weggeborgen, en legde den vinger op de lippen.
„Houd je mond !" — luidde het bijna onhoorbaar antwoord,
terwijl zij onzen jeugdigen vriend gramstorig aanzag.
De verkoopster stelde hem nu eenig zilvergeld ter hand,
en daar hij op hare vraag, of er anders niets van zijne_ orders
was, ontkennend moest antwoorden, bleef hem geene keus
meer over, dan to groeten en to vertrekken met het paar
handschoenen, 't Welk zoo onverwacht zijn eigendom geworden
was. Zeer ontevreden over den uitslag zijner onderneming,
besloot hij de terugkomst der jongejuffrouw met het netts
figuurtje to bespieden, en drentelde hij doelloos de straat door.
Daar klonk de vlugge stap van de dame, die hij Caroline
genoemd had. De Beaumont wendde zich schielijk om, en
groette haar beleefd, terwijl hij staan bleef. Een kort gesprek
volgde :
„Caroline ben je boos ?"
„Houd me niet op ! Ik heb geen tijd !"
„Ja, maar je antwoord niet op mijne briefjes ! Wat is er dan ?"
„Kom, laat me met rust. En houd je briefjes maar voor je ?"
„Maar, lieve kind ! Dat is onredelijk. ."
„floor eens, Charles ! Ik ben van je complimenten niet
gediend ! Mooie praatjes geven niets !"
„Ik hoop je spoedig eons to zien. .
„Ik zou je danken ! En nu uit den weg, ik heb haast ! De
Barones wacht !"
Zonder veel ontzag duwde Caroline den jeugdigen de Beaumont ter zijde, en snelde ijlings weg. Onze vriend keek haar
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moedeloos na, peinsde eenigen tijd aan een paar dure weeldeartikelen, en zag Coen op zijn uurwerk.
Het was bij elven, en het werd nu heusch tijd aan zijn
ministerie te denken.
Caroline haastte zich zooveel zij kon.
Den Kneuterdijk langs, naar het Willemspark — later in
Plein van 1813 te herdoopen — hield zij eindelijk op met
rennen voor eene huizing, die meer van eene villa had dan
van een aanzienlijk heerenhuis. Deze lag bekoorlijk in een
goed onderhouden tuin, en was van drie zijden met schaduwrijke veranda's omringd. Alles scheen met uitmuntenden
smaak geordend. Dichte groene palmhagen, achter een sierlijk
gekruld tralie-werk, verborgen bijna het in de zon wit schitterende hoofdgebouw aan de voorbijgangers in het Willemspark.
De ruimste veranda, die op de purperen en rooskleurige bloombedden uitzag, was in Moorschen stijl met grillig gebroken
ronde lijnen in kapiteel en zuilen opgetrokken, waarlangs een
weelderig slingergewas met azuren klokjes in jongen overmood omhoogklom.
Caroline vermeed opzettelijk deze veranda voorbij to gaan,
en sloeg een zijpad in, waardoor zij aan eene kleine deur
kwam, in officiêelen stijl, „la porte de service" genoemd.
Haastig ontdeed zij zich van hoed en parasol, en snelde de
breede trappen op, die naar de bovenverdieping voerden. Voor
eene der deuren stilstaande, klopte zij zacht, en trad daarop
onmiddellijk binnen.
Mevrouw de Barones van Duyvenvoorde van Bloys bevindt
zich alleen in haar uitermate prachtig kleedvertrek. Zij ligt
uitgestrekt op eene sofa, die, wat sierlijkheid en gemak aangaat, voor haar persoonlijk schijnt uitgevonden. Haar witte
keffer dommelt op een kussen aan hare voeten. Zij houdt een
net boekdeel in de handen. Zoodra Caroline binnentreedt,
laat zij het achteloos vallen. Het titelblad ligt opengeslagen.
Wij kunnen er even naar kijken in 't voorbijgaan. De naam
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van den schrijver is to lezen : Arsône Houssaye ! Eene geschiedenis van „p6cheresses blondes" en van „les enfants du
siècle" is 't — eene verzameling van dartelheden en geurige
Parijsche dwaasheid.
Caroline loopt schielijk op hare meesteres toe, en overhandigt haar een brief zonder adres. Mevrouw Van Duyvenvoorde
knikt goedkeurend, en opent den brief. Caroline wacht. Mevrouw
heft het hoofd met een flauw glimlachje op, en lispelt :
„Van middag — neen, straks na het dójeuner kun je antwoord krijgen !"
Caroline buigt.
„En nu, open de gordijnen ! Maak licht, om mij to kappen!"
De deftige dame schuift eigenhandig een met blauwe zij de
bekleeden leunstoel naar de kaptafel. Caroline wikkelt het
zwarte hair uit de papillotten. De witte keffer is ontwaakt
en vermaakt zich met zijne witte tanden aan Arsône Houssaye to beproeven.
In de benedenverdieping dezer villa was eene luchtige tuinkamer, die aan de groote veranda paalde. Daar be yond zich
nu eon klein gezelschap. Vooreerst de heer Van Duyvenvoorde,
die met een gelukkig gelaat het vertrek doorkruiste. Voorts
vinden wij or een kind van zes jaren, een meisje, allerliefst,
om to zien dartelen in de met glas beschoten galerij der
veranda en Wings weg to zien snellen naar den tuin, waaruit
zij telkens handen vol bloemen brengt.
Aan de tafel stond eene dame al deze bloemen tot een
grooten ruiker to ordenen. Zij had reeds overal kleine vaasjes
met bloemen gevuld, die de ruime kamer iets feestelijks
bijzetten. De dame mocht misschien bij de dertig of or even
over heen gestapt zijn — zij was eene merkwaardige persoon
van eene ernstige schoonheid. Haar gelaat had eene zoo
buitengewone, teedere blankheid, als de dochteren van het
Angelsaksische ras bij het fijnste korenblond hair vereenigen.
Hare groote, lichtblauwe, kalme oogen volgden de bewegingen
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van het meisje, terwij1 deze telkens aan en of lisp met een
nieuwen buit van prachtige bloemen.
„A ssez! ma c h ere !" sprak de blonde dame vriendelijk,
toen het kind een grooten voorraad op de tafel gelegd had. —
„Aide-moi maintenant! Tu pourras arranger quelques petits bouquets!"
De kleine slaakte een uitroep van blijdschap, en verzamelde
nu ijverig een ruiker van witte rozen.
De heer Van Duyvenvoorde stond een oogenblik stil bij
de tafel, en wierp een blik van welgevallen op zijne vlijtige,
vroolijke, vlugge Julie. Zij was het eenig kind uit zijn vorig
huwelijk, al wat hij bezat — een dubbele schat. De kleine
had iets zeer eigenaardigs. Zij was slank en fijn van gestalte, en trok aller aandacht door hare weelderig golvende
en buitengemeen glanzende donkere lokken, die natuurlijk
en bijna wild in kleine cirkeltjes om het geestig gezichtje
speelden, en in rijken overvloed langs schouders en rug
afdaalden.
Zij zag opgeruimd haar vader in de oogen.
„Zouden we de kamer klaar kNgen, Pa?" — vroeg ze, ijverig
voortwerkend.
„Stellig kind ! En als je dan gedaan hebt, zou je dan nog
niet eens even repeteeren ?"
Julie zag op naar de blonde dame.
Deze was de Engelsche onderwijzeres, Miss Mary Mac-Donald,
die Julie na den dood van de eerste Barones had opgevoed.
Miss Mac-Donald begreep ieder woord in het Nederlandsch
gesproken, maar durfde zich nog niet van onze taal bedienen,
zij antwoordde dus altijd in het Fransch, terwij1 zij zich
tegenover den heer Van Duyvenvoorde soms van het Engelsch
bediende, als het eenige zaak gold, die men aan de opmerkzaamheid der kleine Julie wilde onttrekken. Met de Barones
werd elk gesprek in het Fransch gevoerd.
Intusschen had Miss Mac-Donald den grooten ruiker klaar,
die in eene sierlijke witte vaas geplaatst, een wonder van
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fijne kleurschakeering aanbood. Een krans van voile Witte
rozen omringde een hart van lichtpaarse heliotropen, terwijl
frisch groen en kleine donkerblauwe viooltjes den overgang
vormden. Daarenboven was hier en daar een takje met purperen fuchsia's gekozen, een geheel, 't Welk door het drietal
met voldoening werd bekeken.
„Uwe ruikers bevallen mij beter dan die van den bloemist !" — zei de heer Van Duyvenvoorde in het Engelsch
tot Miss Mac-Donald.
„Zullen we Julie nog eens hooren, meneer ?" — was haar
ontwijkend antwoord, terwijl zij met een ernstigen trek hare
bloemen bezag.
Julie was bereid op verzoek van haar vader zich naar het
klavier te begeven, en vroeg, terwijl de gouvernante hare
muziek klaarlegde :
„Mama kan immers niets hooren ?"
„Geen enkelen toon, melieve !" — antwoordde de Baron. —
„Mama's boudoir is vOorboven, zoover mogelijk van alle huiselijke drukte. . . ."
De kleine zesjarige greep nu vlug over de toetsen van het
klavier, en speelde voor een kind van haren leeftijd bijzonder
vaardig. Miss Mac-Donald volgde hare leerlinge oplettend, en
glimlachte voor het eerst, toen deze de kleine e' tude zonder
eenige feil had voltooid.
De heer Van Duyvenvoorde legde de hand vol blijden trots
op het hoofd van zijn dochtertje.
„Braaf, Julie Braaf, kind ! Wat zal Mama verrast zijn, dat
je 't zoover gebracht hebt !"
Miss Mac-Donald omhelsde hare leerlinge met voldoening,
en fluisterde iets opgeruimder :
„Nous avons travaille pendant deux mois de
tout noire zele, n'est-ce pas, ma chere?"
„Ah, mademoiselle, vous 6tes trop bonne pour
m o i !" riep Julie, de hand der gouvernante grijpende : want
het dartele, levenslustige kind wist maar al te goed, hoe
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dikwijls zij door onachtzaamheid de hoop van hare onderwijzeres had beschaamd.
Een deftige knecht met grijs hair, geheel in 't z wart, een
soort van hofmeester en bottelier, verscheen in de glazen
galerij, en begon met een paar helpers eene ontbijttafel voor
een keurig dOjeuner klaar to maken. De Baron had zijn gezin
aan zekere landelijke stiptheid van uren gewend, zooals hij
vroeger op zijn buiten bij Nijmegen, tijdens het leven zijner
eerste vrouw, had ingevoerd. Mevrouw de Barones had er
reeds bij herhaling mee gespot, doch haar echtgenoot had
met zachten dwang de zaken naar zijne gewoonte gehandhaafd. Om den uur moest er gebeld worden voor het tweede
ddjeuner, dat steeds door de leden van het gezin in de tuinkamer of onder de veranda werd gebruikt — tenzij mevrouw
Van Duyvenvoorde zich wegens hoofdpijn list verontschuldigen,
zooals niet zelden plaats greep.
Julie had haar vroolijk op en neer loopen tusschen den
tuin en het vertrek hervat. Miss Mac-Donald wierp een blik
op de tafel in de galerij, en verzocht den hofmeester den
grooten ruiker uit de tuinkamer to brengen. 't Was een
prachtige lunch, waarbij fijne vruchten en lichte spijzen de
hoofdrol vervulden de bloemen, de schoone kristallen glazen
van verschillenden vorm, het zilveren koelvat, alles voltooide
een bevallig geheel, waarbij het uitzicht op den ruimen tuin,
de bruins beuken en het dichte groen dit plekje tot een allerliefelijkst oord maakten.
De heer Van Duyvenvoorde had zich verwijderd. Julie
stormde echter plotseling de kamer binnen, Coen zij haar
vader zag terugkomen met twee knechts, die een groot schilderij
naar binnen droegen, en het naar aanwijzingen van den Baron
op een tweetal stoelen bij den wand plaatsten. Toen nam de
heer Van Duyvenvoorde het groene kleed weg, 't welk de
schilderij verborg.
„Mijn Papa, mijn lieve Papa !" — riep de kleine jubelend uit.
't Was een levensgroot portret van den Baron, meesterlijk
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van gelijkenis en breed geschilderd. Het ernstige, innemende,
blozende gelaat, de grijzende hairen waren in een gelukkigen,
helder verlichten toon gehouden, waarmee de sombere kleur
van het fond en der kleeding uitstekend overeenstemde.
De heer Van Duyvenvoorde knikte tevreden, en zag om naar
Miss Mac-Donald, die hare leerlinge bij de hand vatte, om eene
al to nieuwsgierige beschouwing van het kunstwerk to verhinderen.
„Een meesterstuk van Drostman !" — riep hij uit in het
Fransch. — „Ik kan er zelf misschien niet onpartijdig over
oordeelen. Wat zegt u, Miss Mac-Donald ?"
De gouvernante bleef zwijgend naar het portret staren met
hare gewone kalme uitdrukking, en gaf alleen door een
onwillekeurig gebaar hare bewondering to kennen.
Luide werd er nu aan de bel voor het dOjeuner getrokken.
De Baron wierp het kleed weder over het portret, en alien
bleven in opgeruimde verwachting bij de glazen galerij stilstaan.
Ruim tien minuten later daalde mevrouw Van Duyvenvoorde
uit haar boudoir naar de tuinkamer af. Haar morgengewaad,
een kostelijk kleed van wit gaas en witte kanten, deed met
het breede zwarte lint om haren hals de zeldzame blankheid van
haar mager ovaal gelaat voordeelig uitschijnen. Zij droeg het
trotsche hoofd met eene weergalooze beweging van hooge
onverschilligheid, en bracht de hand even aan het fraaie kapsel —
waaraan Caroline zooveel zorg besteed had — toen zij de
tuinkamer binnentrad.
Julie vloog haar aanstonds to gemoet. Het vroolijke kind
had eene enkele prachtige purperen stamroos in hare hand,
en riep :
„Lieve Ma ! ik feliciteer u !"
Mevrouw Van Duyvenvoorde stond stil, nam de roos, knikte
tegen Julie, en reikte statig hare witte vingeren aan den
Baron, die in harteltjke oprechtheid haar gelukwenschte met
haar jaarfeest.
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„Marianne !" — sprak hij ontroerd — „Gun mij het genoegen
je eene kleine verrassing to bereiden. 1k wist ditmaal niets
beters, dan je een souvenir van mij zelven to schenken. Ik
hoop, dat het je niet tegen zal vallen — ziedaar !"
De heer Van Duyvenvoorde had al sprekend vrouw en dochter
naar de schilderij geleid, en nam plotseling het groene gordijn weg.
De Barones keek aandachtig, maar zonder eenige uitdrukking
hoegenaamd, naar het portret. leder zweeg gedurende een
paar minuten. Toen zeide de jarige vrouw des huizes sleepender
dan ooit.
„De gelijkenis is frappant, Duyvenvoorde! Zeker van je
protOge, Drostman ?"
„Juist, Marianne ! Het is een uitmuntend stuk van onzen
vriend Drostman. Het doet me genoegen, dat de gelijkenis
je bevalt !"
„Voor zoover ik met mijn zwak hoofd over schilderijen kan
oordeelen", — vervolgde zij uiterst langzaam — „vind ik je
portret heel wel !"
Mevrouw wendde zich nu om, en ging van de haren gevolgd
naar de veranda.
Halfweg het vertrek gekomen, liet zij de purperen roos gedachteloos uit hare vingeren glippen
Julie had de hand van haren vader gegrepen, en keek verstrooid rond. De Baron zag de roos vallen, een paar diepe
rimpels plooiden zich in zijn voorhoofd. Aan de ontbijttafel
stond Miss Mac-Donald rustig en peinzend to wachten. Den
vluchtigen hoofdknik van de Barones beantwoordde zij met
een hoffelijken gelukwensch.
„Merci, Mademoiselle !" — klonk het statig, maar ijskoud,
terwijl zij in een leunstoel van bamboos neerzonk. Daarna
bewoog zij een breeden waaier van wit satijn, en zuchtte,
zonder zich tot iemand to richten :
„Quelle ch aleur!"
De heer Van Duyvenvoorde zette zich zwijgend. De gelukkige uitdrukking was van zijne trekken verdwenen. Julie
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keek zeer strak voor zich, en wisselde soms een steelschen
blik met de gouvernante. De oude, deftige bottelier bediende.
Mevrouw proefde even aan de gerechten, en gebruikte een
half glaasje sherry, dien zij echter in stilte to steak afgekoeld
oordeelde.
„'t Doet me plezier, dat we vandaag zoo'n heerlijken da g
treffen !" zei de Baron met eenige verlegenheid.
„Maar drukkend ! Mijn hoofd klopt. Ik vrees, dat ik bij het
diner weer hoofdpijn zal krijgen !"
Algemeen stilzwijgen en klimmende verlegenheid.
Het diner zou een schitterend feestmaal zijn, waarmee de
geboortedag van mevrouw Van Duyvenvoorde luisterrUk zou
worden herdacht.
„ Wat ruiken die bloemen stork !" — riep zij eensklaps uit,
met den waaier naar het schoone bouquet van Miss MacDonald wijzend.
„Neem dien ruiker weg, Johan !" — beval de Baron luid.
De bottelier haastte zich to gehoorzamen.
De heer Van Duyvenvoorde vestigde nu een ernstigen blik
op zijne gemalin en zeide :
„Wij hadden zoo wat to zaam die bloemen geschikt,
Marianne ! Julie heeft ze geplukt, Miss Mac-Donald heeft ze
uitgekozen, en ik heb ze bewonderd. Jammer maar, dat ze
je zoo hinderen I"
„Ja, Duyvenvoorde ! Ik heb vroeger ook heel veel van
bloemen gehouden. Maar sedert ik elken dag meer met hoofdpijn word gekweld, zie ik ze hover op eon afstand !"
Miss Mac-Donald had met wonderlijke deftigheid dit gesprek
gehoord, en zich blijkbaar tot taak gesteld door geene enkele
beweging iets van hare gewaarwordingen to laten merken.
De kleine Julie volgde echter den bottelier met de oogen,
terwijl deze de bloemen naar de tuinkamer terugbracht en
riep eensklaps :
„Hoe jammer !"
Mevrouw Van Duyvenvoorde zag Naar met bevreem ding
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aan, en de gouvernante fluisterde een oogenblik met hare
leerlinge. De Baron deed zijn uiterste best, en zeide vriendelijk :
„Marianne ! We hebben nog eene kleine verrassing voor je,
niet waar, Julie ?"
De kleine zesjarige bewoog zich onrustig, en schudde het
glinsterende zwarte hair.
Miss Mac-Donald ving den uitvorschenden blik der Barones
op, en zeide zoo bescheiden mogelijk :
„Il s'agit d'un petit morceau de musique, que
Julie avait Otudió pour votre fete, Madame!"
De Barones wuifde langzaam op en neer met haren schitterenden waaier, en knikte goedkeurend tegen Julie, zonder
to spreken.
„ Zij heeft braaf haar best gedaan !" — hernam de heer Van
Duyvenvoorde, aanmoedigend tot zijn dochtertje sprekend. —
„Zij zal u gaarne laten hooren .... hoever ze gevorderd is ....
indien niet .... of zoo je misschien ...."
De Barones had de oogen met eene pijnlijke uitdrukking
half gesloten, en lispelde :
„Ik vind het aller]iefst, Duyvenvoorde 1 Van morgen ben ik
zeer gevoelig in mijn hoofd — dus liever op een ander tijd !"
En zich tot Miss Mac-Donald wendend, voegde hij er met
statige waardigheid bij :
„Ce sera done pour demain, n'est- ce pas?"
Ook de gouvernante boog zonder to spreken.
De heer des huizes zag strak voor zich uit in den tuin —
Julie alleen scheen vrij wel in de schikking to berusten. Na
zekere inspanning verhief zich de jarige uit haren zetel, en
zei plotseling met . wat meer uitdrukking in hare stem :
„Ik vergat nog naar onze gasten to vragen. Ze komen
Loch, Duyvenvoorde ?"
De Baron glimlachte bijna onmerkbaar, en antwoordde :
„Niemand ontbreekt. De geheele familie Van Roggeveen, de
jonge de Beaumont en de overigen . . . . evenwel heb ik nog
iemand uitgenoodigd, van Wien ik je vergat to spreken, maar

78

DE SCHOONZOON VAN 2YIEVROUW DE ROGGEVEEN.

die zich veel inspanning voor dezen dag heeft getroost —
onzen vriend Drostman !"
„Behoort die wel tot onzen kring ?" viel mevrouw Van
Duyvenvoorde bijna snel in. — „Bij mijn vader, den Graaf van
Erkenraedt, herinner ik mij nooit schilders te hebben ontmoet !"
De Baron was nu opgerezen, en antwoordde met hoogen ernst :
„Ik heb. Drostman uitgenoodigd bij de laatste zitting voor
mijn portret. Daar dit voor je verjaardag bestemd was, en
hij zijn talent leende, om je eene verrassing te bereiden, had
hij recht op mijne erkentelijkheid in meer dan een opzicht.
Het doet mij een genoegen hem te ontvangen en ik vlei mij,
Marianne ! dat je hem als mijn Bast zult willen dulden !"
Mevrouw Van Duyvenvoorde vouwde haar waaier te zamen,
en maakte eene beweging, die zekere lijdelijke berusting zou
te kennen geven. Daarna sprak zij even van vermoeienis en
toilet — en keerde langzaam naar haar boudoir terug.
De kamer, waarin de heer Van Duyvenvoorde zijne kunstschatten en zijne kunstbibliotheek had verzameld, was met
eene deur aan het tuinvertrek verbonden. Zonder eenige aandacht voor al het schoone, langs de wanden hem lokkend,
zonk hij eenige oogenblikken later diep teleurgesteld in zijn
gewonen bamboezen leunstoel. Hij ondersteunde het hoofd
met den linkerarm, en liet zijner gedachten den vrijen loop.
Diepe rimpels groefden zich in zijn voorhoofd — het doffe
oog dwaalde lusteloos rond. Een bittere glimlach plooide zijne
lippen.
Zeer zacht opende zich nu de deur, en snel op hem afkomend,
wierp zijn dochtertje Julie zich in zijne armen.
„Lieve, goede Papa! Wij zullen het ons niet aantrekken,
niet waar ?" riep zij, met hartstocht de tranen wegwisschend,
die in hare groote donkere oogen schitterden.
De heer Van Duyvenvoorde klemde Julie in zijne armen.
Zwijgend streek hij het kostelijk krullend hair van hare slapen
en fluisterde :
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„ Wat gelijkt ze op hare moeder !"
„Och Papa! vertel me nog eens van Mama !"
De Baron glimlachte weemoedig.
„Herinner je eens, Julie !" — antwoordde hij — „hoe wij
Mama's verjaardag op Sparrenstein plachten to vieren !"
„Hoe oud was ik, Pa ?"
„brie jaar kind ! Je zult er nog wel iets van onthouden
hebben !"
„Ik weet heel goad, hoe lief Mama was, en hoe bleek —
en hoe ze mij kuste met vochtige oogen, als ik de mooiste
bloemen uit den tuin bracht !"
„Juist, lief kind ! We hadden ons al vroeg aan 't werk
begeven. Des morgens voor achten waren we beiden in onzen
grooten tuin. Je had een arm vol seringen en jasmijns — toen
we Mama zagen komen. . . .
„Met den grooten, witten tuinhoed !"
„Ja, lieve ! En ik nam je op mijne armen, en we liepen
luid juichend naar onze dierbare jarige, die ons met tranen
omhelsde !"
De Baron boog zich voorover, en verborg zijn gelaat aan
het lokkenhoofd van zijn eenig kind.
Beiden zwegen.
De heer Van Duyvenvoorde hief het hoofd weer op, en
wendde zich van het licht af, alsof hij vreesde, dat Julie de
ontroering, die in zijne trekken trilde, zou opmerken.
„Dat waren blijde dagen !" — vervolgde hij kalmer. — „Hoe
dankbaar en aangedaan was de lieve vrouw voor elke kleine
verrassing. En nu is zij voor altijd van ons heengegaan — de
rozen bloeien nu om haar grafzerk op het stille kerkhof van
Ubbergen I"
Julie zag haar vader bijzonder ernstig aan.
„Maar Miss Mac-Donald zegt, dat Mama nu onder de engelen
leeft in den hemel, en dat zij dagelijks op mij nederziet I"
De weemoedige glimlach vertoonde zich weder om den mond
van den vader.
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„Zoo, zegt Miss Mac-Donald dat ?"
„Ja, Papa! en Miss Mac-Donald weet alles !"
„Nu, Julie laat ons hopen, dat zij de waarheid heeft
gesproken !"

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Willem Plankman doorleeft zijn eersten voormiddag in de
residentie, en maakt verschillende opmerkingen.
Mevrouw de Roggeveen stond met een zeer donker gelaat
midden in het zoogenaamde studeervertrek van haar echtgenoot. De heer des huizes lag in zijn leunstoel voor de schrijftafel, en speelde met een kostbaar vouwbeen.
Beiden zwegen. 't Was eene pauze in den strijd. Reeds
waren er vele en hooge woorden gevallen, en het einde scheen
nog niet to voorzien.
Eindelijk geeuwde de heer Van Roggeveen, en riep ongeduldig :
„Maar wat wil je dan eigenlijk, Adrienne ! Voor zoover ik
zien kan, heb je alles naar eigen goedvinden geregeld !"
„Dat spreekt van zelf! Een diner to geven behoort tot mijn
departement !"
„Intusschen blijf ik eischen, dat men mij raadpleegt over
de invitation — en zoo niet, dan ontvang ik niemand !"
„Des to beter !"
„Waarom des to beter ?"
„Omdat we je niet zouden rnissen!"
De hoer Van Roggeveen sprong uit zijn stool op, terwijl
zijne oogen fonkelden — maar zette zich aanstonds weer in
zijne vroegere houding neder, terwijl een glimlach van minachting zijne lippen krulde. Met zeer gemaakte bedaardheid
sprak hij :
„Mij opnieuw boos to maken over je zotte pretentien,
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mevrouw de Roggeveen née de Plankman! zou al to veel eer
zijn ! 1k zal van avond dien meneer de Vergennes ontvangen,
omdat hij een fatsoenlijk man schijnt, maar ik zal Jane verbieden eene zoo luidruchtige conversatie to voeren, als wij nu
rinds eenige dagen to Scheveningen hebben genoten ! Eene
dochter, die mij zooveel geld heeft gekost, moest fatsoenlijker
manieren bezitten — maar wat helpen alle dure kostscholen,
wanneer de moeder hare kinderen niet beter controleert."
Thans was het de beurt van mevrouw de Roggeveen met
glinsterende oogen een paar schreden nader to komen, en luide
uit to roepen :
„Ga voort, Louis ! Geneer je niet — er zijn nog scheldwoorden ! 1k heb nog niet veel gehoord, je zoudt er nog wat
bij kunnen voegen .. . . ga voort . . . ."
Maar de heer Van Roggeveen wendde zich van zijne echtgenoote af, terwijl hij eene schrijfportefeuille opnam, waarin
hij begon to bladeren.
Mevrouw sloeg de handen krampachtig ineen, en drukte de
lippen vast op elkaar. Twee malen stampte zij met den voet
op het tapijt. Daarna rukte zij met de vingeren aan een blauw
satijnen lint, waaraan een diamanten kruis hing — en trok
zoo driftig aan het halssieraad, dat het lint scheurde en het
kruis voor hare voeten viel. Misschien schonk haar dit eene
kleine verademing, want langzaam trilde er een traan in hare
trotsche oogen.
„Dit alles moet ik daaglijks hooren !" — sprak zij met
heesche stem — „Ik ben niet fatsoenlijk genoeg ! Mijne
dochters moesten fatsoenlijker manieren hebben ! Ik controleer
ze niet, zooals 't behoort ! En wat heb ik in zijn heele leven
anders gewild, dan eene onberispelijke educatie aan mijne
kinderen to geven, dan ze gesoigneerde manieren to leeren,
opdat ze konden verschijnen in de wereld als de dochters
van den heer de Roggeveen — den man, die mij eens bezworen heeft, dat hij mij lief had . . . ."
„'t Is lang geleden, Adrienne ! en de tijden zijn veranderd !"
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„Niets is veranderd, dan de man, wiens hand ik aannam in
de vaste overtuiging, dat ik zijne liefde was, en omdat ik
de vervallen patricische familie, waartoe ik behoorde, wilde
opheffen door mijn huwelijk. Maar bijna al mijne illusien zijn
vervlogen , na eenige jaren van kalmte is dat laffe twisten
begonnen, waarbij zelfs mijne kinderen tegen mij optreden !"
„Dat is onwaar !" — riep de heer Van Roggeveen opnieuw
vertoornd uit — „ik dacht bij mijn huwelijk, dat je even verstandig en goedhartig zoudt zijn, als je destijds mooi waart !
Ik was trotsch op mijne mooie, knappe vrouw, maar verwachtte niet, dat ik tot trait-d'union zou gebruikt worden,
om het verarmde geslacht der Plankmans er bovenop to
helpen !"
„Mijne familie was eenmaal aanzienlijk in Amsterdam —
mijne ouders hebben het mij bewezen, en daarom wilden
ze, dat ik het voorstel van den heer de Roggeveen zou
aannemen. De patricische Hagenaar was de schoonzoon van
hunne keus !"
„Ik ken die geschiedenis, Adrienne! Zwijg er van ! Ik zou
er eene andere bij kunnen voegen van een jong meisje en
een jong officier, die elkander schenen lief to hebben, totdat
de ongelukkige jongen zijn afscheid kreeg, daar er een aanzienlijker pretendent kwam! Wat er van den diep beleedigden
officier geworden is, weet ik niet !"
Mevrouw de Roggeveen lachte schel.
„Het staat je fraai mij dat to verwijten, Louis ! Met de hartstochtelijkste woorden heb je me eons voor dat besluit gedankt !"
De aangevallene rees driftig op.
„'t Is waar !" — antwoordde hij — „Ik heb je eens gedankt, omdat ik dacht, dat je een hart bezat , omdat ik meende,
dat je mij dat hart had geschonken, zonder onrecht to plegen_
tegenover mijn mededinger. Wij zijn nu bijna vijf en twintig
jaren getrouwd, maar van de existentie van je hart heb ik
in dien tijd niet veel gemerkt !"
Mevrouw de Roggeveen lachte nu weder.
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„Ik wist niet, dat je zoo teergevoelig waart, meneer de
Roggeveen...."
„Mijn naam is Van Roggeveen !"
„Zeer wel, meneer Van Roggeveen ! Meer dan eenmaal
hebben wij gespot met die burgerlijke sentimentaliteit, waarbij
telkens van zulke dramatische dingen als harten en smarten
sprake was ! Ik feliciteer je met je bekeering trouwens nu
Jane thuis is, heb ik je al meer op dergelijke gevoeligheden
betrapt !"
De wijze, waarop daze vrouw hare verwijten voordroeg,
was tergend, bedaard en bitter. Zij was nu volkomen meester
van hare drift, en herstelde met hare nog altijd sierlijke
vingeren het verscheurde blauwe satijnen lint om haren
statigen hals. Haar echtgenoot bukte zich, en nam het diamanten
halssieraad van den grond op.
„Hier is het kruis !"
zeide hij.
Beiden zwegen eenige minuten.
De heer Van Roggeveen liep zijne studeerkamer met snelle
schreden op en neer. Zijn gelaat drukte groote verbolgenheid uit.
„wij hadden afgesproken het verleden to laten rusten!
Maar je begint er telkens -weer van ! Laat mij de rekening
eens op maken ! Van de eerste dagen onzer kennismaking is
het mijne taak geweest je beide ouders in Den Haag to
installeeren, ze tot oude grootheid terug to brengen. Jij zelve
hebt je geheel gewijd aan de Haagsche wereld, en mij als
den sleutel beschouwd, die je toegang gaf tot alle voorname
kringen en uitspanningen. De kinderen hebben weinig met je
omgegaan. Toen je ouders gestorven waren, en je broer zich
had gemesalliêerd, was het uit met de glorie der Plankmannen — maar vond ik je opnieuw terug, toen de beide
oudste meisjes de plants van hare moeder in de wereld
konden innemen. Zoolang je zelve als eerste persoon mocht
optreden en een schaar jonge of oudere lui om je heen verzameldet, die je het hof maakten uit verveling, heb ik je
nooit met eenige opmerking lastig gevallen . . . ."
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Mevrouw de Roggeveen werd bleek van toorn en riep :
„Omdat je me niets verwijten kon !"
„Ik zeg, zoolang je zelve brilleerdet, heb ik je met rust
gelaten, maar nu mime dochters bijna volwassen zijn — nu
wil ik niet, dat ze door hare moeder worden geendoctrineerd
tot het sluiten van schitterende hu-welijken. Die meneer de
Vergennes moge zoo aanzienlijk zijn, als hij voorgeeft — Jane
is nog een kind, ik moat voor haar zorgen en, zoover ik
oordeel heb, schijnt daze Fransche meneer mij zeer ongeschikt
haar echtgenoot en mijn schoonzoon to worden. Mevrouw
de Roggeveen had reeds het plan gevormd, Jane als Vicomtesse
to begroeten, zij werpt hare dochter in de armen van den
dat is de zaak !"
vreemdeling uit zuiver egoisme
Zeer moeilijk zou het zijn uit to vorschen, wat mevrouw
de Roggeveen had willen antwoorden, want zij begon reeds
smadelijk to glimlachen — toen er vrij luide aan de deur
der kamer werd geklopt. Aanstonds liep zij naar een venster
en vestigde haar oog op de boomen in het Voorhout.
Een lakei verscheen, en bood een kaartje van een bezoeker aan.
De heer Van Roggeveen las het met zekere bevreemding,
en zeide toen luid:
„Willem Plankman. Student in de Letteren.""
De lakei bleef wachten. Niemand sprak.
Ongeduldig trad de vrouw des huizes naar de deur, zonder
Naar echtgenoot met een blik to verwaardigen.
„Hendrik ! Laat meneer hier boven !"
beval deze, en beyond zich weldra alleen.
Toen Willem Plankman uit den train stapte, na het druk
gesprek met zijn Amerikaanschen vriend, wiens adreskaart
hij zorgvuldig wegborg in zijne brieventasch, ijlde hij snel den
stationsweg op, den drom der lastige wegwijzers en pakjesdragers zooveel mogelijk ontwijkend. Het lag niet in zijn
aard zich in kleinigheden door anderen to doen helpen hij
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besloot den weg alleen to vinden. Aanvankelijk gelukte hem
dit vrij wel. Hij bereikte de Wagenstraat en herinnerde zich
den naam van een geschikt logement, 't welk volgens Overste
Valckenier in het midden der stad gevonden word.
De drukte en het onophoudelijk geratel van allerlei voertuig
trof hem aanstonds bij de betrekkelijke stilte der academiestad, waaraan hij in de laatste jaren gewoon was geworden.
Zijne stemming was niet zeer opgeruimd. Al dit vreemd en
bont gewoel droeg er niet toe bij hem vroolijker to maken.
Terwijl hij bij den ingang der Veenestraat op zij sprong voor
een rijtuig, dat hem rakelings voorbij stoof, richtte hij zich
tot een daar dwalenden agent van politie, om den verderen
weg to vernemen.
Na eenig vragen kwam hij bij het bedoeld logement, en toefde
er een oogenblik. Zijne kleeding was hem van geen overwegend
belang, maar hij richtte zich zoo in, dat hij voegzaam voor
zijne aanzienlijke familie kon verschijnen. Op raad van Overste
Valckenier nam hij zijn intrek in dit logement, daar hij in
goon geval zich zelf wilde opdringen, en men besloten had,
dat hij zoo kort mogelijk in Den Haag vertoeven zou.
Met een nieuw paar grijze glac6's, die zijn net grijs zomerpak voltooiden, in de hand, vernam Willem de inliehting van
den beleefden knecht, die hem aanwees, waar hij het Voorhout en de woning van zijn oom Van Roggeveen zou kunnen
ontdekken. Reeds het noemen van zijne bloedverwantschap
met de familie Van Roggeveen deed hem aanmerkelijk ripen
in de achting van den knecht, die diepere buigingen tegenover hem maakte, dan hem ooit ter studentensocieteit : „Placet
Hic" waren ten deel gevallen. Een en ander deed hem den
gang naar de weidsche woning van zijn oom en voogd nog
moeilijker vallen, en ernstig vermaande hij zich zelven zoo
vrijmoedig en ongedwongen mogelijk op to treden.
Toen de lakei hem het antwoord bracht, dat meneer hem
ontvangen zou — raapte hij spoedig al zijne tegenwoordigheid
van geest bij elkaar en steeg hij de trap op, die naar de
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studeerkamer van zijn oom voerde. Bij zijn binnentreden stond
de heer Van Roggeveen snel op, om hem uit eigene beweging
de hand aan to bieden, en met zekere haast vriendelijk welkom te heeten.
„Wel, neef ! hoe maak je 't? Welkom in Den Haag!
't Doet me plezier je bij me te zien! Je ziet er goed uit, jongen! Neem plaats! 't Was me onmogelijk bij de begrafenis
van je vader to komen ik kan mijn ministerie zoo moeilijk
verlaten . maar neem toch plaats, en vertel me nu je
plannen eons !"
Willem stond een oogenblik geheel verlegen. Hij had zich
oom Van Roggeveen als een zeer statig man voorgesteld, die
hem zeer uit de hoogte zou behandelen. De vriendelijke toon,
de haast, de voorkomendheid van zijn bloedverwant kwamen
hem bijna als een wonder voor. Welke ondervindingen zijn
oom van familietrots en patricischen hoogmoed mocht hebben opgedaan, was hem onbekend dus moest al deze beleefdheid hem een wonder blijven.
Een oogenblik slechts duurde Willem's verlegenheid, en
toen hij op den stoel bij zijns ooms schrijftafel plaats nam,
was deze laatste ruim zoo verlegen als zijn neef. Willem
Plankman, met zijn open, fijn gelaat, zijn levendig donkerbruin oog, zijn eenvoudig, bescheiden voorkomen, maakte een
allergunstigsten indruk op zijn oom. Zoodra hij zat, had
Willem met bedaarden ernst zijn blik naar den heer Van
Roggeveen gewend, en ving hij dus aan:
„Ik dank u voor uwe vriendelijke ontvangst, oom 1 Het zal
u niet verwonderen, als ik u openhartig beken daarop niet to
zijn voorbereid. Mijn brave vader zweeg meestal over zijne
familie, maar verhaalde ons toch meer dan eens, hoe zijne
zuster en zijn zwager niets van hem wilden weten, omdat
hij met de vrouw, die hij liefhad, de dochter van een apotheker, getrouwd was !"
„Uw oom heeft zich in doze zaak niets to verwijten I Uwe
dat is wat anders !"
tante .
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„Ik zeg het, omdat ik zulk eene zaak niet begrijp ! Ik heb
geen verstand van mdsalliances !"
„Uwe grootouders dachten er anders over, neef! Zij waren
't met uwe tante volkomen eens...."
„Maar op wat redelijken grond steunt dit alles?"
„De familie Plankman heeft in de vorige eeuw verschillende harer leden onder de Amsterdamsche Schepenen geteld — dat is de zaak !"
„Maar dat is immers onzin, oom?"
De heer Van Roggeveen zeide in stilte volmondig: ja —
doch vergenoegde zich alleen met gedwongen te glimlachen.
„Laat mij nu van mijne plannen spreken !" vervolgde
Willem, daar hij voorzag, dat het aangeroerde onderwerp
nieuwe hindernis zou geven, en hij van zijne zijde niet beginnen wilde in schijnbare onwellevendheid. Met zijn gewonen
ernstigen blik ging hij voort:
„Ware met mijn vader mijn eenige steun in deze wereld
mij niet ontvallen, u zoude mij hier niet voor u zien, oom !
Ik ben vier jaren student in de theologie en letteren geweest.
Bezwaren tegen het domin6 worden, die geheel van persoonlijken aard zijn en u weinig zouden interesseeren, deden mij
voor een half jaar het besluit • opvatten, in de letteren te
studeeren. Mijn vader keurde dit besluit goed. Ik begon zoo
snel mogelijk, om mij voor het candidaats-examen in dat yak
klaar te maken — toen mijn vader stied...."
Willem poogde de ontroering, die zich opnieuw van hem
meestermaakte, to bedwingen door drie of vier malen het
glanzige bruine hair achter de ooren weg to strijken — daarop
voelde hij een blos naar zijne wangen stijgen, en met haperende
stem sprak hij :
„Mijn vader stierf, en reikte niij de hand ten afscheid met
de woorden : „Werken, Willem ! Van niemand of hankelijk
zijn !" Mijn toeziende voogd, Overste Valckenier. .."
„Overste Valckenier !"
vial de heer Van Roggeveen plotseling zeer levendig in.
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„Ja, oom! Overste Valckenier, mijn toeziende voogd, een
gepensionneerd hoofdofficier uit Ginneken, bij Breda . ik
dacht, dat u het wist . . . ."
„Ga voort, Willem! De naam scheen mij oppervlakkig bekend, maar ik kan mij vergissen Ik heb er niet op gelet,
Coen ik onlangs een brief van je notaris ontving. Ga voort !"
Wederom trof het Willem, dat de heer Van Roggeveen met
zekere onhandige haast zich van de zaak afmaakte, en daarom
hernam hij steeds meer op zijn gemak:
„Mijn toeziende voogd, Overste Valckenier, maakte nu met
mij het plan, dat ik zooveel mogelijk zou probeeren mijne
studien in de letteren door to zetten, maar voorloopig niet
aan de universiteit — daartoe ontbreken de middelen. Wat ik
nu noodig heb, is een beetje aanbeveling en, ronduit gesproken, die kom ik u vragen !"
De heer Van Roggeveen reikte Willem de hand, en antwoordde hartelijk :
„Zooveel ik kan, zal ik je helpen, neef 1"
„Ik dank u, oom! Ik ben verrast en beschaamd door uwe
goedheid! Mijn geval is zeer eenvoudig. Omdat ik geen candidaat in de letteren ben, heb ik nog geene bevoegdheid als
leeraar op to treden. Ik zoude echter dienst kunnen doen op eene
of andere fatsoenlijke kostschool, door de jongelui de beginselen der classieke talen to onderwijzen, onder belofte zoo
spoedig mogelijk mijn examen of to leggen. Misschien zou ik
door uw invloed ergens kunnen geplaatst worden !"
De heer Van Roggeveen stond op, en wandelde eene pons,
in gedachten verdiept, het vertrek op en neer. Eindelijk voor
Willem stilstaande, vroeg hij :
„Zou je ook lust hebben op een ministerie to komen
schrijven? Eene fatsoenlijke betrekking, Willem !"
„Onmogelijk, oom ! Ik kan het kapitaal, 't welk mijn goede
vader vier jaren lang zoo hoopvol aan mijne studiên besteedde, niet renteloos laten liggen! Ware ik student in de
rechten geweest, dan misschien wel, nu staan mij maar twee
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wegen open: het onderwijs of het redigeeren van eene krantdoch voor het laatste ben ik nog to jong en zonder eenige
ondervinding !"
„Nu wij zullen zien! 1k zal me eens rijpelijk bedenken, en
zeker wat voor je vinden. Stel je gerust! We hebben nu op
aangename wijze kennis gemaakt en je blijft wat bij mij in
Den Haag...."
De deur van de studeerkamer word zonder kloppen geopend.
Willem zag eene dame binnentreden, zooals hij er nog nooit
eene gezien had. Het fijne, bleeke gelaat, de donkere, geestige
oogen, de smaakvolle gestalte in wit neteldoek met breede,
zwart fluweelen ceintuur, boeiden oogenblikkelijk zijne aandacht. De jongedame aarzelde verder to gaan, toen haar vader
haar opgeruimd toeriep :
„Korn binnen, Eugenie Wij hebben hier onzen neef
Willem Plankman uit Utrecht. Mijne oudste dochter Eugenie,
neef !"
Willem stond eenigszins verlegen van zijn stoel op. Maar
Eugenie trad schielijk naar hem toe, en sprak :
„Ik ben recht in mijn schik u eens te ontmoeten, neef! Het
scheen wel of we nooit iemand van Mama's familie zouden
mogen zien ! Eon treurig verlies brengt u hier — ik heb er
hartelijk deel in genomen !"
En Eugenie reikte hem met de grootste ongedwongenheid
de blanke, teere hand.
Moeilijk zou het to beschrijven zijn, wat thans met Willem
voorviel. De ongedachte, natuurlijke, treffende welwillendheid
van de jongedame, die hij als zijne nicht mocht begroeten,
overstroomde hem plotseling met eene gewaarwording van
blijdschap en geluk, zooals hij nog nooit ondervonden had.
Zijn gewone blos steeg weer naar zijne wangen — hij deed
zich geweld aan, want eon traan zou bijna zijne aandoening
hebben verraden. Fluisterend antwoordde hij :
„Ik dank u voor uwe goedheid, nicht !"
„Mijne goedheid ! — hervatte Eugenie glimlachend. — „Ik zou
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er niet to veel op rekenen! Als we later nader kennis maken,
val ik je stellig af, niet waar, Papa ?"
„Daar kan ik niet over oordeelen, dat behoort niet tot mijn
departement, zooals je moeder zou zeggen !" — antwoordde de
heer Van Roggeveen evenzoo glimlachend.
„Neef Plankman! We geven vandaag een diner ! Heeft Papa
u geinviteerd ?"
Willem kook vluchtig naar zijn oom, en daar doze snel
wenkte, boog hij stilzwijgend.
„Willem komt bij ons logeeren, niet waar?" — vroeg de
heer Van Roggeveen.
De buitengewone hartelijkheid van vader en dochter deden
den jonkman bijna de bewustheid van zijn toestand verliezen — het was of hij in eene tooverwereld leefde. De onbekende
tante echter bleef hem voor den geest zweven, en riep al het
verleden wakker. Daarom zeide hij zoo beleefd mogelijk, dat
hij maar voor een paar dagen in Den Haag kon blijven, dat
hij zijn intrek in een hotel genomen had, maar dat hij van
harte gaarne den maaltijd zou bijwonen.
„Nu good 1 Dat zal zich later schikken ! Van middag maak
je kennis met sommige onzer Haagsche vrienden! Eugenie !
zul-je 't Mama zeggen ?"
Eugenie zag Naar vader vragend aan, en begreep door een
schielijken wenk, dat zij de heeren alleen moest laten. Nauw
was zij met een vluchtig afscheidswoord tot Willems verbazing
verdwenen, of de heer Van Roggeveen trad op hem toe, en
zeide:
„Neel Willem ! Nu moat je me eons eene confidentie doen!
Ik geloof niet, dat je aan je oom die vraag kwalijk zult
nemen! Wij hebben hier zekere ceremoniön en aardigheden,
die Jo ook wel kennen zult, vooral bij onze diners. Je tante
is er buitengewoon aan gehecht, en daarom, jongen! woes niet
boos — maar heb je eon zwart pak bij je, een zwarten rok ?"
„Wel wis en zeker, oom 1 In mijn koffertje, in 't hotel ...."
„Welnu! Doe me dan pleizier, en zoek je hotel spoedig op,
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trek je rok aan, en kom bij me terug Ik moet je nog aan
je tante presenteeren, en daar behoort plechtigheid bij
Beide mannen glimlachten
hierop vloog Willem Wings
nit het studeervertrek.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Willem Plankman vindt een modus vivendi met zijne tante ; de familie
Van Roggeveen geeft een schitterend diner.
Omstreeks drie uren des namiddags van dienzelfden dag
was de familie Van Roggeveen in het groot salon bijeen.
Wat de vier dames aanging, bestond er het plan van eene
kleine wandeling naar het Bosch, met uitzondering van
Eugenie, die wegens de drukte van het aanstaand diner besloten had een oog op de bedienden en de voorbereidselen
van den maaltijd to houden. In dit gewichtig oogenblik trad
ook de hoer des huizes binnen, terwijl hij onzen vriend
Willem Plankman, zeer net, schoon niet volkomen naar het
laatst Parijsch model, in 't zwart gekleed, op ongedwongen
wijze aan vrouw en dochters voorstelde :
„Dames ! Je neef Willem Plankman ! Adrienne ! De oudste
noon van je overleden broer !"
Mevrouw de Roggeveen hief het hoofd snel op — zij moist,
dat haar neef was aangekomen, en verwachtte een zeer burgerlijk to zien optreden in een woord volkomen
ongeschikt om in hare nabijheid to verschijnen, „impossible
a recevoir" zooals ze zeer deftig tot hare jongste spruit,
Sibylle, had gezegd. Zoodra Willem evenwel met eene beleefde
buiging haar to gemoet trad, helderde haar blik op. Zijn voorkomen en kleeding waren alleszins dragelijk — en daarenboven, zij had besloten haar neef to dulden, zoo hij in nets
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aan zijne burgerlijke moeder herinnerde. Van dit edelmoedige
voornemen was Willem gelukkig onkundig gebleven, dus was
hij niet weinig verbaasd, toen zijne tante zeer vriendelijk
hem de hand reikte, en in den salon-coon tot hem zeide :
„Hoe maak je 't, neef? Je gelijkt frappant op mijn broer,
den Majoor !"
Willem drukte die hand aangedaan, en sprak een paar
woorden over de vriendelijkheid zijner tante. Mevrouw de
Roggeveen keurde zijne betuigingen zeer goed en glimlachte
even tot Eugenie, die reeds lets in 't voordeel van haar neef
gezegd had. De beide jongedames, Jane en Sibylle, reikten
hem daarna hare sierlijk gehandschoende vingertjes, en glimlachten zoo deftig als gewoonlijk.
De familie stond op het punt van uit to gaan, zeide
mevrouw. Zou neef Plankman de dames niet vergezellen? —
vroeg Eugenie. Willem word er verlegen mee, toen het gezelschap hem vragend aanzag, Maar daar zijn oom hem over de
breed° schouders van zijne tante aanmo-edigend toeknikte,
nam hij het voorstel zoo hoffelijk mogelijk aan.
Het was waarlijk geene geringe zaak voor Willem, om met
zijne statige, prachtige tante en niet minder prachtige nichten
door Den Haag to wandelen. Mevrouw de Roggeveen was
zoo indrukwekkend met het ruischende kleed van donkerbruine zijde en de kostbare kanten mantilla, de beide dames
zweefden in zulk een wolk van hemelsblauw neteldoek —
dat Willem onwillekeurig aan de bijna armoedige levenswijze
van zijn vader herinnerd word, en zich zelven afvroeg, wat
de nichtjes wel van het eenvoudige, katoenen kleedje zijner
zuster Louise zouden zeggen.
Maar een woord van zijn oom — toen men gereed was de
kamer to verlaten - had hem merkélijk gerustgesteld. De
hoer Van Roggeveen had zijn hoed gegrepen, en gezegd:
„Ik voor mij ga naar de sociêteit! Neef Willem zal mijne
dames wel onder zijne hoede nemen."
En fluisterend tot zijne echtgenoote voegde hij er bij :
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„De arms jongen heeft veal verdriet gehad in den laatsten
tijd. Laat het verleden rusten, Adrienne !"
Zoo beyond hij zich nu onder de statige linden van het
Voorhout en alles scheen hem een Broom. De beide nichten
streefden voorwaarts als schitterende, lichtblauwe prinsessen
uit een tooververtelling en zijne tante ward omruischt door
een gesuis en geritsel van zware zijde, dat hem vreemd in
de ooren klonk, al poogde hij er in stilts om to glimlachen.
Willem had to Utrecht uitsluitend met een drie- of viertal
vrienden omgegaan, en niet dan zeer zeldzaam zich op de
wandel- en verblijfplaatsen der hoogere kringen vertoond. Wat
zou hij er doen, de onbemiddelde zoon van een onbemiddeld
officier ! Van alle Utrechtsche dames wist hij zich op dat
oogenblik geene andere to herinneren, dan de blonde dochter
van zijn huiswaard, mejuffrouw Therese Jacobsen !
Terwijl men voortwandelde, en de brug naderde, die naar
het Haagsche Bosch leidt, had Willem reeds zoo dikwijls
naar zijn hoed gegrepen voor de talrijke kennissen der
dames de Roggeveen, dat hij zich op een lichte neiging tot
wrevel betrapte. Hij deed daarom zijn best uitsluitend to
letten op het fraaie bosch- en stadsgezicht, 't walk zich voor
hem ontvouwde. Een frissche bries temperde de zonnehitte,
zoodat een groot aantal wandelaars en ruiters zich in de
lanen en rijwegen van het Bosch vertoonden. Het nieuwe
aantrekkelijke, werkelijk zonnige tafereel maakte echter niet
den gewenschten indruk op zijn anders ontvankelijk gemoed.
Er was iets zeer kwellends en ontmoedigends in al dien
luister der natuur en in al die bonte pracht der menschen.
Het gevoel van eenzaamheid, 't walk hem na het verlies van
zijn vader, sinds het verlaten van zijn gewonen werkkring,
onophoudelijk had gedrukt, vial hem nog zwaarder dan ooit
op het hart. Zijne tante weidde inmiddels uit, over de „charmante promenade" in het Bosch, en Willem wilde niet lanen
merken, dat hij zich ontstemd begon to gevoelen, daar de
hupsche ontvangst van zijn oom, daar de vriendelijke woorden
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van Eugenie hem eer tot dankbaarheid dan tot mistroostigheid
zouden moeten bewegen.
Mevrouw de Roggeveen had zich in al hare gewone grootheid en pracht door het fatsoenlijk publiek doers bewonderen.
Hare wijze van groeten, als de hoeden van alle zijden werden
afgenomen, mocht iets drukker en guller schijnen, dan aan
zulk eene grootheid als mevrouw de Roggeveen voegde, haar
neef Willem zou het niet bemerken. Al wat hij bemerkte,
was, dat hij zijne tante uitmuntend scheen to bevallen, zoolang hij zweeg, en naar hare mededeelingen met aandacht
luisterde. Daarom zweeg hij stelselmatig, en won daardoor
werkelijk meer in verdraagzame stemming en aanvankelijke
beleefdheid bij zijne tante, dan hij zelf kon bevroeden.
Men volgde het wandelpad naast den rijweg. De menschen,
die to paard of in rijtuigen hen ontmoetten, schenen het
evenzeer op Willem's hoed gemunt to hebben, als de voetgangers. Bijzonder hartelijke groeten werden er gewisselg
tusschen de dames en een zeer voornaam heer in een elegant
open rijtuig. Paarden, rijtuig, lakei, alles was even schitterend.
De heer echter, die er in zat, scheen het toppunt van al daze
pracht to vormen, — doch ward door Willem in stilte met de
vrijmoedigheid van een student naast de swells uit den Punch
op eene lijn gesteld. Eerst wisselde daze prachtige man allerbeleefdste groeten met de beide dames Jane en Sibylle, die
een weinig vooruitliepen, daarna herhaalde hij zijne beleefdheid
voor mevrouw de Roggeveen.
Het was naar aanleiding van daze ontmoeting, dat Willem
eene lange rode zijner tante genoot, die hij stilzwijgend scheen
to volgen.
„Dat is een zeer gedistingeerd vreemdeling" — sprak mevrouw
de Roggeveen op een Loon van iemand, die met zekere goedhartigheid afdaalt van eene aanzienlijke hoogte tot het lager
standpunt van den hoorder „dat is Mr. le Vicomte Coppin
de Vergennes. Hij heeft mij beloofd vandaag mijn diner niet
to vergeten. Een uitstekend homme du monde ! Een edelman
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van de oudste Fransche noblesse, exemplair in alles, voorkomen, manieren, conversatie — de interessantste man, dien
ik ooit in Den Haag heb gezien. hebben hem de vorige
week to Scheveningen ontmoet, waar meneer de Beaumont
hem aan ons heeft gepresenteerd. Hij heeft ons al een paar
dagen trouw gezelschap gehouden aan het strand — hij spreekt
admirabel en zoo faciel over alles, wat je maar denken kunt,
neef! Gisteren heeft hij mij de genealogie van zijne familie,
geexpliceerd. De Vicomtes de Vergennes vinden hunne voorouders onder de noblesse, die met Louis le Saint naar het
Heilige Land trok, en die altijd aan het Fransche hof eene
schitterende rol speelde. Drie Vergennes zijn maróchal de
France geweest, een was gouverneur van Parijs onder Louis XV,
cle grootvader van dezen Vicomte streed in de Vendee, en
was grand-veneur onder Charles X. Zijne moeder is eene
Baronesse de la Belinay de Saint-Fern, eene der aanzienlijkste geslachten uit Normandie. 't Spreekt van zelf, dat onze
vriend de groote principes van zijne voorouders in sere houdt !"
Mevrouw de Roggeveen moest even zwijgen, daar Jane
zich tot haar wendde met het bericht, dat de beide jongedames zeer gefatigeerd waren, en dat men nog toilet moest
maken voor het diner.
Toen men dus den terugtocht begon aan to nemen, en
Willem het nog niet met zich zelven eens was, wat men
eigenlijk onder de „groote principes" van des heeren de Vergennes' voorouders had to verstaan, zag mevrouw de Roggeveen
opnieuw naar haar neef om met zekere tevreden minzaamheid,
waarachter zich hare reusachtige zelfgenoegzaamheid slechts
armoedig kon verschuilen.
„Ja, neef ! Ik wil het u niet cacheeren, dat ik zeer met
onzen nieuwen vriend ben ingenomen. De Vicomte heeft zoo
het echte cachet van den gentilhomme, de Vicomte is een
ideaal van elegance en goeden smaak. 1k gevoel mijne familie
geflatteerd door zijne kennismaking, en merk met groote
voldoening op, dat hij zich in ons gezelschap altijd op zijn
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gemak vindt ja, confidentieel zou ik er bij durven voegen,
dat hij uwe nichten bijzonder distingeert. Trouwens, onze
familie, hoewel niet van de Hollandsche noblesse, mag zonder
vrees naast den Vicomte optreden. Uw oom stamt uit de
oude patricische geslachten der Roggeveens en der Bredenbroecks. Een tak dier familie is van adel : onze neven de
Jonkheeren Van Roggeveen van Hillegaertsbergen. Mijne ouders
en uwe grootouders ziijn in rechte lijn verwant met den
Amsterdamschen Burgemeester Willem Hendrikszoon Plankman,
die in de zeventiende eeuw leefde. Nog tot op Willem V
zaten zijne zonen in Burgemeesterskamer, waar zij de Oranjemannen trouw ter zij stonden. Door de treurige revolutie
van '95 is mijne familie achteruitgegaan, doch later hebben
wij ons hersteld. Niemand zal mij kunnen verwijten, dat ik
de eer der familie niet heb opgehouden !"
Willem hief het hoofd snel op. Zijne trekken waren plotsoling doodsbleek geworden hij wilde zeer ernstig antwoorden, hij meende, dat zijne tante met deze woorden de bedoeling koesterde iets ten nadeele van ziijn braven vader to
zeggen, en hij zweeg alleen in de eerste seconden, omdat
hare woorden hem al te pijnlijk troffen. Daar mevrouw de
Roggeveen op dit oogenblik echter aan niets anders dan aan
zich zelve dacht, was zij in zeker opzicht onschuldig aan
zulk een toeleg. Zij merkte Willem's ontroering volstrekt niet
op, en vervolgde, na een paar voorbijgangers zeer innemend
te hebben gegroet, met steeds sterker nederbuigende welwillendheid :
„In dit opzicht heb ik mijne vaste opinien. Uwe grootouders
hebben mij altijd bijzondere achting voor onzen naam ingeboezemd. In mijne jeugd heb ik zeer moeilijke dagen doorleefd, Coen mijne ouders to Amsterdam met allerlei bezwaren
hadden to worstelen. Nu kan ik mij dien tijd moeilijk meer
voor de verbeelding terugroepen, en doe het ook ongaarne.
Uwe grootouders leerden mij vOOr alles, dat geen tegenspoed
of ontbering van welken aard ook, dat geene humiliatie, ons
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door de hardheid van het lot ten deal gevallen, ooit zou
mogen medewerken orn ons te doen vergeten, dat wij van
eon der eerste geslachten in den lande afstammen. Mijne
ouders werkten beiden dagelijks aan mijne educatie, schoon
mijn vader destijds velerlei vernederende besonjes moest waarnemen, om to leven. Zoo ontving ik eene opvoeding, als aan
mijnen rang en stand betaamde — zoo word je vader tot
officier opgeleid, de loopbaan, welke wij alien voor hem gekozen hadden. Na mijn huwelijk met je oom veranderde
alles ten goede, en beleefden je grootouders hier in Den
Haag nog eenige jaren van stillen vrede, die ik als de schoonste
belooning voor hunne onveranderlijke trouw aan hunne prindpes heb beschouwd !"
Gedurende doze zeer deftige redo had Willem zich genoegzaam hersteld van zijne ontroering, schoon hij duidelijk gevoelde, dat zijne tante eene poging wilde aanwenden, om hem
tot hare denkbeelden to bekeeren. Het word hem hoe langer
hoe onaangenamer to moede, daar hij de wijde kloof, die
tusschen hem en doze eenige zuster van zijn overladen vader
gaapte, hoe langer hoe wanhopiger afmetingen zag aannemen.
Zijn vast besluit, onafhankelijk to blijven, had hem alle hulp
doen weigeren van ieder, die ze hem bieden wilde, en juist
daarom had hij met zekere zelfverloochening besloten het
denkbeeld van zijn toezienden voogd, Overste Valckenier, to
volgen, en bescherming to zoeken bij zijn natuurlijken steun,
zijn vermogenden Haagschen oom. Terwijl dit alles hem
terneerdrukte, begreep hij tevens, dat langer zwijgen hem
eene soort van instemming oplegde in de denkbeelden zijner
tante. Hij waagde dus zoo bescheiden mogelijk to beweren :
„Ik geloof, dat in het algemeen de invloed onzer ouders
op onze denkwijze in later leeftijd van groote beteekenis is.
Mijne ouders, beiden helaas ! mij ontvallen, leerden mij minder
belangstelling koesteren voor mijn naam, dan wel daarvoor,
dat ik dien naam in de wereld ongerept en onafhankelijk
zou mogen voeren door eerlijk gedrag, door eerlijk work
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bovenal! 1k heb aan mijne beide ouders beloofd in dien geest
to handelen, en durf u niet verbergen, dat ik vrees
somtijds in uwe meeningen niet to kunnen deelen,
tante !"
Mevrouw de Roggeveen glimlachte.
Zij verwonderde zich over de naiveteit van den verweesden
neef, welken zij om zijn vrij gunstig voorkomen genadig had
willen toelaten haar to vergezellen, maar zij vormde zich
volstrekt geen denkbeeld, dat die neef opiniön zou kunnen
koesteren, walks van de hare afweken. Met nog nederbuigender
vriendelijkheid antwoordde zij dus :
„Gehechtheid aan onze ouders is eene goads qualiteit, neef
En je moogt gerust van mijne opiniên afwijken ! Eene w&opgevoede vrouw is natuurlijk aristocrate — zij vreest niet
voor hare principes uit to komen. Maar wij zullen het wel
eons worden, m o n ami! Je bent een Plankman — en : „b o n
sang ne pout mentir!" "
Na daze woorden zwegen beiden gedurende den verderen
terugtocht.
Een paar uren later vereenigden zich de gasten van mevrouw
de Roggeveen in het groote salon.
De gastvrouw stond bij een donkerrooden divan, en ontving
de begroetingen van hare vrienden, die zich langzaam ten
harent verzamelden.
De eenigszins in 't oog vallende bontheid van kleuren in
dit vertrek, waar goud, brons, marmer en donkerrood satijn
of fluweel den bilk vermoeiden, werd wat getemperd door
blauw porseleinen schotels op bronzen standaards, waarin een
schat van kostbare en welriekende bloemen met goeden smaak
was geordend. Daarenboven werd daze kamer nu gevuld door
eene steeds aangroeiende menigte van dames, die in hare
lichtkleurige zomerkleedij eene niet onaardige tegenstelling
vormden met den donkerrooden toon van de wanden.
Willem Plankman stand ter zijde. Hij poogde rustig de
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menigte der hem vreemde gasten te overzien. Schoon plotseling in eene bijna onbekende wereld overgeplaatst, vreesde
hij niet zich op zijne eenvoudige wijze te midden van dien
schitterenden stoet te vertoonen. Hij had menschen- en wereldkennis genoeg, om niet op zijne hoede te zijn voor den
linkschen schroom der oningewijden, en zijne fierheid redde
hem telkens, als zijn gebrek aan ervaring hem in moeilijkheden dreigde to wikkelen. Zijne tante scheen zijne'vrijmoedige
woorden niet euvel te hebben geduid. Zij had hem na hare
thuiskomst geheel overgelaten aan Eugenie, en deze had hem
geraadpleegd over het plaatsen der bloemen in de porseleinen
vazen, waarop hij met eene hem vrij hinderlijke verlegenheid
van tijd tot tijd eenigen raad had gegeven.
Hij trachtte zich vooreerst geheel op den achtergrond te
houden, en waar te nemen, zonder dat men hem in zijne
eenzaamheid stoorde. En inderdaad merkte niemand der aanzienlijke gasten den onbekenden jonkman op, terwijl men zich
in veelkleurige groepen rondom de vrouw en de dochters des
huizes bijeenvoegde.
Naast zijne tante merkte Willem eene zeer eerbiedwekkende
dame op — eene rijzige vrouw, die de eerste jeugd reeds
achter den rug had, met een koud, bleek, uiterst blank gelaat
en fraai zwart hair, waartusschen stralende juweelen fonkelden.
Een deel van het gesprek tusscheri deze beiden bereikte
zijn oor :
„Ik gevoel mij zeer geflatteerd, lieve Barones !"
„Och, ik had geen animo thuis te blijven ! Duyvenvoorde
is volstrekt niet ernstig ongesteld — hij moat zijne kamer
houden !"
„Verleden Woensdag op uw charmant diner vond ik den
Baron reeds wat souffrant."
„Duyvenvoorde schijnt soms aan melancholia te lijden . .
Wat heeft u daar allerliefste bloemen !"
De Barones van Duyvenvoorde van Bloys boog zich over
de blauwe vaas, die in hare nabijheid stond. Daar zij in
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't minst niet gekweld ward door hare merkwaardige hoofdpijn,
kon zij ongestraft vooroverbukken, en den geur der blozende
rozen genieten.
Willem trok zich onwillekeurig terug, hij vreesde instinctmatig den kouden blik dezer trotsche vrouw to ontmoeten.
Zich omwendende, bemerkte hij den zwierigen heer, die zoo
vriendelijk gegroet had in het Bosch, en die van zoo ouden
Franschen adel stamde, als zijne tante beweerde. De heer
de Vergennes had reeds een paar beleefde woorden met de
vrouw des huizes gewisseld, en stond nu op het allerhoffelijkst onder de jonge meisjes te babbelen. Willem vestigde
eene pooze zijn blik op die groep. Hij kon niet ontkennen,
dat die Fransche edelman een gunstig voorkomen bezat, maar
de overmaat van sierlijkheid in houding en kostuum noopte
hem tot herhaling van zijn oordeel: een Fransche „swell",
een Engelsche „petit crev6" met een merkwaardig mooien
baard !"
Een ander jonkman, die hem onbekend was, maar die met
zijn bleak en betrokken gelaat in zijn zwarten rok er vrij
ongelukkig uitzag, volgde de gesprekken aan daze zijde, en
trachtte telkens een zenuwachtig lachje te doen hooren, als
de jongedames, waaronder de beide jongste dochters des huizes,
de vriendelijke vleierijen des heeren de Vergennes beantwoordden. De komst van een paar nieuwe gasten deed daze
groep uiteenwijken. De beide jongelieden stonden nu met den
rug naar Willem gewend. Zoo trof hem het volgend gesprek.
De Vicomte fluisterde.,
„A quand la revanche?"
„A ce soir!"
„A minuit?"
„Bien! A, minuit!"
Willem trad ter zijde, om niet tegen zijn zin een gesprek
of to luisteren, dat zeer vertrouwelijk scheen to zullen worden,
en zag nu, dat de nieuwaangekomene gasten bijzonder oplettend
worden ontvangen door zijn oom. 't Was een opmerkelijk
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tweetal, een oud, mager heertje met grijsachtig hair en eene
jonge vrouw met een uitbundig prachtig toilet. De oude heer
bezat zulk een zonderling klein, mager, gerimpeld gelaat,
zulke vreemde, bijna onzichtbare oogen achter een fijnen bril
met glinsterende blauwe glazen, en de jongedame zweefde in
hare groen satijnen sleepjapon, waarboven witte wolken van
kant en gaas dreven, met zulk eon zonderling luid ritselend
gerucht voorwaarts, dat Willem plotseling herinnerd werd
aan eene voorstelling in den schouwburg bij het binnentreden
van een paar belangwekkende acteurs in het een of ander
nieuw drama.
De heer Van Roggeveen drukte den ouden heer met zekere
onderscheiding de hand. Doze knikte even met het hoofd, en
bleef daarop stokstijf staan. De jonge dame werd aanstonds
door eene menigte van gasten omringd, vooral de jonge
meisjes beijverden zich haar de hand to drukken. Willem
scheen to midden van zijne overpeinzingen niet to bemerken,
dat zijne oudste nicht Eugënie, een oogenblik alleen staande,
zich glimlachende tot hem wendde.
„Wel, neef!" fluisterde zij zoo plotseling, dat hij or bijna
van ontstelde. -- „Nu zou je wel eons willen weten, wie al
die vreemde lui waren, geloof ik ?"
„Ik zou vreezen de massa van vreemde namen niet te gelijk
to kunnen onthouden, nicht ?"
„Heb maar een oogenblik geduld. Aan tafel zal ik je naast
mij plaatsen, en dan zal ik je op mijn gemak de menschen
leeren kennen !"
Eugenie mengde zich weder in het gewoel der gasten.
Haar glimlach had Willem goedgedaan — hij volgde hare
slanke gestalte met eene gewaarwording, waarin dankbaarheid
en belangstelling om den voorrang dongen. To midden van al
doze vreemden een vriendelijk woord to vernemen was hem
eene verademing, vooral daar het gesprek met zijne tante
hem in stilte deed zorgen voor eene schielijke vredebreuk.
Het gedruisch van een aantal sleepende kleedjes deed hem
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uit zijne mijmering ontwaken. Het gezelschap was op weg
naar de eetzaal. Hij wachtte, dat de stroom hem voorbij was
komen golven. Hij zag zijn oom den arm bieden aan de
rijzige dame met het bleeke gelaat, die de bloemen in de
porseleinen vazen zoo oplettend had bekeken. Zij spraken niet
tot elkander, maar schenen snel een blik to wisselen, als
oude, goede vrienden. Onder de laatste personen, die zich bij
den optocht aansloten, bemerkte hij zijn jongste nichtje, de
achtjarige Sibylle.
vroeg hij.
„Zullen we den trein sluiten ?"
knikte, en zoo zag men hem een weinig vooroverbuigen, om het meisje zijn arm aan to bieden, terwijl beiden
daarna met de volkomenste deftigheid de breede gang door
wandelden, aan het slot van den bonten stoet der gasten.
Toen ons tweetal de luchtige eetzaal binnentrad, die met wijd
opengeslagen glazen deuren naar den tuin voerde, stieten zij
op de knappe Jane, die met een boos glimlachje plaats maakte.
Door een alledaagschen samenloop van omstandigheden was
de welopgevoede, Brusselsche kostschoolleerlinge aan den arm
van eene dame binnengeleid. Het aantal der dames overtrof
dat der heeren — de galante Vicomte de Vergennes had aan
niemand minder dan hare moeder zelve zijn arm afgestaan.
Met groote vertooning van statigheid had mevrouw de Roggeveen zich door de eetzaal bewogen, en met evenveel statigheid werd door de meeste gasten naar de plaats gezocht,
welke het beleid van de gastvrouw en Eugenie zoo aangenaam mogelijk voor ieder bijzonder persoon had bepaald.
Zwijgend ging men aanzitten, terwijl ieder naar een denkbeeld scheen to zoeken, om het fluisterend aan zijn buurman
mee to deelen. Daarna ving het diner even stilzwijgend aan,
en bewogen de lakeien met witte handschoenen zich ijverig
heen en weer.
Mevrouw de Roggeveen hulde zich voortduren.d in het feestgewaad harer minzaamste hooghartigheid. Zij had de Vergennes
aan hare rechterzijde en luisterde met passend welgevallen
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naar de geestige opmerkingen van haren hoogen gast. Mejuffrouw Jane was hun vis-a-vi s, en deelde soms met een
beminnelijk trekje van teleurstelling om den mooien mond in
het gesprek van den aanzienlijken vreemdeling. Zij zelve had
den jongen de Beaumont tot dischgenoot, doch deze sprak
gewoonlijk zeer weinig, en bepaalde zich tot korte antwoorden.
De gastheer zat aan het hooger einde in gezelschap van de
Barones van Duyvenvoorde en van den ouden heer met den
blauwen bril. Ook hier was het gesprek niet zeer levendig.
De Barones wuifde gestaag met een wonderprachtigen waaier,
en alle dames in hare nabijheid volgden haar voorbeeld. Kostelijke schotels werden aangeboden, en keurige wijn geschonken, maar de temperatuur der gemoederen scheen in volkomen
tegenstelling te zullen blijven met de zoele zomerlucht, die
uit den tuin naar binnen stroomde. De oude heer met den
blauwen bril begon een paar malen aan eene poging tot
uiting zijner gedachten, maar scheen zich plotseling to bezinnen, en dronk dan snel zijn glas uit.
De heer Van Roggeveen bemerkte, dat zijn gast een aanloop zocht, om to beginnen, en zei dus beleefd :
„De Hollandsche warmte zal u wel niet hinderen, meneer
Breelant ?"
„Geen zier, meneer Van Roggeveen ! Vooral in mijn eigen
huis niet!"
„TT bedoelt uwe villa aan den Scheveningschen weg ?"
„Juist ! Oostersch ingericht — good geventileerd."
„Ja, dat hebben wo laatst bewonderd. Maar met den winter . . . ."
„Kom ik in de stad wonen ! Weet-je een geschikt huis
voor me ?"
En nu ving een dier wijdloopige gesprekken over huizen
en woningen aan, zooals or duizendmaal gehouden zijn in dit
ondermaansche, en dat hier derhalve wordt overgeslagen.
Mevrouw Van Duyvenvoorde van Bloys had met nauw merk-
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bare minachting dit gesprek moeten volgen zonder er zich in
te mengen.
Eindelijk lispelde zij op haven gewonen, langzamen toon :
„Ik begrijp niet, hoe u het in de Oost heeft kunnen uithouden, als het er nog drukkender is dan hier van dezen
zomer 1"
De heer Breelant, emeritus groot-ambtenaar van ons koloniaal bestuur, vestigde met zekeren triumf zijne blauwe brilleglazen op de Barones :
• „'t Is in de Oost nooit drukkend, mevrouw 1 Alles is ruim
en practisch gebouwd naar de eischen van het klimaat! Maar
hier is 't in den winter to koud en in den zomer to warm I"
„Nu, als dat waar is, wil ik wel Bens een uitstapje naar
Java maken !"
„Niets zou je beter bevallen, mevrouw 1"
De Barones zweeg, want zij verlangde niet „getutoyeerd"
te worden door den oud-gast. Zij wachtte daarom een oogenblik, totdat de heer Breelant zijne aandacht wijdde aan een
fijn gerecht en dito glas, om half fluisterend tot den gastheer
te zeggen :
„Dat zou eene illusie voor mij kunnen zijn — naar het Oosten
te reizen en het droomende Oostersche leven mee te droomen,
zonder al die pretentien op grootheid van ziel, waarmee men
mij kwelt in ons klein vaderland !"
De heer Van Roggeveen sprak even fluisterend, doch al do
trekken van zijn gelaat dwingend tot een zeer deftigen plooi:
„Wij zouden dit plan nader kunnen overleggen."
De Barones wuifde weder met haar waaier, en scheen niet
van voornemen iets meer in 't midden te brengen.
De oud-gast had zijn gastronomisch onderzoek gestaakt, en
richtte weder het woord tot zijne buren.
„Java is een goed land, en je hebt er een goed leven
maar ze beginnen den boel hier in Holland mooi in de war
te sturen. Dan praten ze van : „de Javaan wordt mishandeld !"
en zulken nonsens 1 Een Javaan heeft het veel beter dan een
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Hollandsch arbeider — dat heb ik achttien jaar lang in de
Oost ondervonden !"
De Barones van Duyvenvoorde hief het hoofd op met een
begin van belangstelling, en zei :
„Zulke ideeön komen alleen in omloop door de dwaze sentimentaliteit van onzen tijd. Ziekelijk sentimenteel zich apitoyeeren
over Javanen, die het goed hebben, is even belachelijk als
het vervelend uitweiden over gemoedsbezwaren van Hollandsche menschen, die to veel over zich zelven denken !"
De heer Breelant knikte tevreden :
„Mevrouw de Barones spreekt juist mijne meening uit ! De
menschen in Nederland toonen bijzonder groote belangstelling
in de vraag of een Javaan genoeg to eten heeft, maar als je
ze uitlegt, dat de Javanen niet half genoeg spoorwegen
krijgen, willen ze niet langer naar je hooren !"
Mevrouw Van Duyvenvoorde hield haar waaier voor den
mond. Misschien gaapte zij.
De gastheer fluisterde, zonder de deftige uitdrukking van
zijn gelaat in 't minst to wijzigen :
„Als hij op dat thema doorgaat, zijn wij hem nog in geen
twee uur kwijt !"
De algemeene toon van het onderhoud was intusschen wat
levendiger geworden, terwijl de maaltijd verder vorderde, en
de lakeien met witte handschoenen allerlei titels van wijnsoorten opnoemden, die aan Willem Plankman onbekend en
aan den heer de Vergennes onverstaanbaar voorkwamen. De
eerste was geplaatst naast de buitengewoon zwierige jonge
dame, welke door den heer Breelant was binnengeleid, en aan
de andere zijde had zijne nicht Eugenia plaats genomen.
Zoodra zij gezeten waren, had Eugenie haar neef aan mevrouw
van Doornebeeck bekend gemaakt, waarop deze dame een
vluchtigen blik geschonken had aan bet uiterlijk voorkomen
van haar buurman. Zij had daarbij nagenoeg niets gezegd, en
even dapper met een waaier van fijn Oost-Indisch hout gewuifd als de Barones van Duyvenvoorde aan den overkant.
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Willem had onwillekeurig zijne buurvrouw aangezien, en
zich verwonderd over de mirakelen van haar toilet. Zij bezat
een aangenaam en jong gelaat, van eene zoo zeldzame blankheid en met zoo teeder rozerood op de wangen, dat hij
zonder boos opzet over den oorsprong dier kunstrijke schoonheld begon to mijmeren. Daarenboven prijkte mevrouw van
Doornebeeck met even gadeloos blanke schouders en hals,
waarom een gouden snoer met flonkersteenen gewonden was.
Wellicht had dat halssieraad een nog dieperen indruk op
Willem gemaakt, hadde hij niet met zekere kiesche bverlegenheid den blik afgewend. Mevrouw Van Doornebeeck scheen
een ijverig partijgangster voor het stelsel der laag uitgesneden gala-japonnen.
Reeds had hij het gewaagd een enkel woord met zijne
nicht to wisselen. Eugenie had hem voorkomend geantwoord.
Poch toen er in het algemeen wat ijveriger ward gesnapt en
gekeuveld, toen mevrouw Van Doornebeeck zich in een Fransch
gesprek had gewikkeld met een rijk gedecoreerd jongmensch,
aan een buitenlandsch gezantschap als at t a ch6 verbonden,
was het Eugenie, die zich met onmiskenbare welwillendheid
tot hem richtte. Zij vreesde, dat de bescheiden Utrechtsche
student zich eenzaam mocht gevoelen to midden der schitterende Haagsche wereld, waarin hij voor het eerst optrad,
en daarom vroeg zij hem :
„Willen wij ons nu eens wat oriênteeren, neef ?"
„Gaarne !"
„We zullen maar met Mama beginnen. Rechts zit die Fransche
meneer, de Vicomte de Vergennes, die nu zoo deftig spreekt
met Jane en haar buurman, meneer Beaumont van Almkerk !"
Willem herkende den bleeken jonkman, die met den Franschman over „rev an c h e" gesproken had.
„Zeker een heel voornaam heer ?" zei hij met een begin
van spot.
„Ik zal het u aanstonds zeggen, maar je moat me eerst
beloven wat zachter to spreken ?"
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Willem had in deze voorwaarde geen bezwaar. De gemakkelijke wijze, waarop Eugenie met hem omging, als met een
oud vriend, was hem uiterst streelend. Hij had nooit verwacht,
dat zijne bloedverwanten in Den Haag hem eenige belangstelling zouden betoonen, en nu vond hij eene nicht, die met de
natuurlijke minzaamheid van eene bloedverwante de onverwachte
welwillendheid eener geestige jonkvrouw vereenigde. Misschien
gevoelde hij zich weder eenigszins ontroerd, Coen hij antwoordde :
„Als u mij het voorrecht schenkt fluisterend tot u to
spreken, nicht ! dan zal ik daar gebruik van maken !"
„Natuurlijk ! Hoe zou ik je anders van onze gasten kunnen
vertellen. Luister dus ! Meneer de Beaumont is een aanzienlijk
Haagsch jonkman, die niet van Duitschland houdt, omdat men
er zoo slecht eet, en niet van het ministerie van Financien,
omdat hij er van tijd tot tijd werken moet voor de lens !"
„Ze schijnen het nu zeer druk to hebben ! De heer de
Vergennes is aan 't woord !"
Zonder to verraden, dat zij luisterden, zwegen beiden plotsoling. Zij vernamen de volgende woorden :
„Il y a des gens mal informOs, qui assurent, que
la Hollande est le pays des Chinois de l'Europe.
Permettez-moi, mademoiselle! de m'y opposer vicement. Je ne connais rien de si pittoresque, de
si agrdable que cette ville de la Haye, rien de si
riant, de si spacieux que vOtre -V ivies et vOtre
Voorhout — rien de si frais et de si beau, que votre
Bois, que vaut bien cent foil nOtre Bois de
Boulogne...."
„Vous exag6rez, Mr. le Vicomte!" — wierp Jane tegen.
„Au contraire! Si je no craignais pas de blesser
votre modestie, j'ajouterais, que ce n'est certainement pas en Chine, qu'on rencontre des belles
dames de la noblesse du pays.... nobles par
l'esprit et le coeur
comme vous!"
Mejuffrouw Jane seheen zich op dit oogenblik to ijverig
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bezig to houden met een fragment van eene gebradene kip, om
deze lieflijkheden te beantwoorden. Zij glimlachte verlegen,
en vestigde de donkere oogen zeer zedig op haar bord. De heer
de Vergennes had zulk een allerbeleefdsten trant van spreken,
dat het onmogelijk was met hem van gevoelen to verschillen.
Willem Plankman had zijne nicht Eugenie half vragend
aangezien. Hij maakte van het hem geschonken recht gebruik,
en sprak zacht fluisterend :
„Meneer de Vergennes schijnt bijzonder veel bewondering
voor uwe zuster to gevoelen, nicht !"
„Jane neemt alles voor goede munt op I " — zei Eugenie. —
„Zij is nog zeer jong, en komt pas van het pensionaat!"
„Wie is die oude heer met zijn blauwen bril ?" — ging
Willem voort.
„Een groot man uit de Oost ! Zijn naam is Breelant. Mama
houdt niet van hem, omdat hij tegen iedereen : „jij" en „jou"
zegt, maar we vragen hem meestal, omdat hij zijne dochter,
je buurvrouw, mevrouw Van Doornebeeck, gezelschap houdt !"
„Is die dame dan eene weduwe?" vroeg Willem, bijna
onhoorbaar fluisterend.
„Waarom?"
„Omdat ze met haar vader komt. Haar man schijnt dus
overleden ?"
Eugenie schudde zachtkens het hoofd.
„Meneer Van Doornebeeck is in goeden welstand thuis gebleven. Hij houdt niet van partijen, en amuseert zich met zijne
beide kinderen !"
Onwillekeurig vestigde Willem zijn blik weder op zijne
zwierige buurvrouw aan de andere zijde, die steeds ijverig
met den waaier wuifde, en zijn blik met een tegenblik beantwoordde, die hem eenigszins onthutst zijn vertrouwelijk gefluister deed staken. Op zulk een oogenblik, als men zich
bewust is gesproken to hebben van iemand, die ons plotseling
een uitvorschenden blik toewerpt, komt eene kleine gewetenswroeging ons de vrees inboezemen beluisterd te zijn. Willem
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verkeerde in die stemming en zei, om zich eene houding te
geven, tot mevrouw Van Doornebeeck :
„'t Schijnt buiten in den tuin koeler to worden, mevrouw !"
„Wel mogelijk, meneer ! Maar de gaskronen brengen nieuwe
warmte in de zaal !"
Mevrouw Van Doornebeeck sprak op niet weinig spijtigen
toon, daar ze zich ergerde naast een onbekend jonkman te
zitten, die, mocht hij ook als neef van den gastheer
optreden, niet scheen to begrijpen, dat het zijn eerste plicht
was zich met haar, en niet met zijne nicht bezig te houden.
Tot overmaat van ramp was de attaché aan hare rechterzijde
niet zeer spraakzaam, en vermaakte deze zich met beurtelings
het oog te vestigen op zijne eigene ridderorden of op de
schitterend blanke schouders van zijne buurvrouw. Deze sprakelooze hulde begon mevrouw Van Doornebeeck te vervelen,
en daarom sprak zij vrij bits tot Willem.
Bedremmeld zocht deze zijne toevlucht in een schotel met
heerlijke druiven, en bood de vruchten zoo beleefd mogelijk
aan de vertoornde dame.
„Dank u, meneer Plankman ! Ik gebruik bijna nooit Hollandsche vruchten !"
„De Oostersche zijn fijner, zegt men !"
„Juist, meneer Plankman ! Alles is fijner en beter in de
Oost — de menschen, de manieren, het leven !"
„Ik wist, dat men eene verrukkelijke natuur had daarginds,
maar ik hoorde nooit, dat men er gezelliger en huiselijker
leefde dan hier !"
Mevrouw Van Doornebeeck sloeg haren waaier onder luid
geritsel ineen, en zag Willem met kwalijk verborgen schamperheid aan.
„In de Oost leeft men zeer gezellig, meneer Plankman! Ik
weet niet of men er huiselijk leeft, omdat er hier in Holland
zulke vreemde ideeen van huiselijkheid bestaan. Wij sluiten
ons niet in eene kooi op als een kanarievogel, we leven liefst
vrij en zonder traliên !"
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Willem zag zeer verrast op. Hij antwoordde levendig:
„Ik heb ons huiselijk leven nog nooit bij eene gevangenis
hooren vergelijken, mevrouw ! En de vogels, die vrij in de
natuur leven, keeren naar hunne nesten terug, om hunne
jongen to verzorgen !"
„Dat zal wel zoo zijn, meneer Plankman! Ik heb to weinig
verstand van natuurlijke historie, om het tegen to spreken.
Maar in Holland leven de menschen meest achter de tralien
van hunne huiskamers met een hoop kinderen om zich
heen — juist als op een verlaten eiland."
Willem gevoelde grooten lust deze Oostersche theorie to
bestrijden, toen Eugenie inviel :
„In Den Haag houdt men anders nogal van conversatie en
amusement, mevrouw !"
„Zoo tamelijk, Eugenie! Maar het verveelt me onze dames
en heeren zoo dikwijls in eene kinderkamer aan to treffen, en
lange discoursen to moeten hooren over de lievigheden van
hun kroost. Ik begrijp niet, waar baboes, bonnes, meiden en
gouvernantes dan voor dienen !"
„Mag ik zoo vrij zijn mevrouw eene vraag to doen ?" —
vroeg Willem.
Mevrouw Van Doornebeeck bewoog zonder to spreken
het hoofd.
„Mevrouw heeft immers ook kinderen .... ?"
De waaier werd wijd uitgespreid over den schitterenden
hals en bomem gelegd, terwiji het hoofd weer knikte.
„Dan gis ik," — ging Willem voort — „dat mevrouw niet
van kinderen houdt !"
„In het algemeen, neen, meneer Plankman! Mijne beide
meisjes zijn heel aardige poppetjes, maar de oudste is
omstreeks vijf jaar, en kan me dus nog geen gezelschap
houden !"
Willems oog schitterde van een buitengewone aandoening,
toen hij antwoordde :
„Ik vrees, dat mevrouw mij bijzonder dom zal vinden, maar
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ik herinner mij met onuitsprekelijken weemoed, hoe lief mij
het gezelschap mijner moeder werd, toen ik een kind van vijf,
zes en zeven jaren was. Ik heb Nederland nooit verlaten, en
dus altijd zoo wat achter de trali6n geleefd. Nimmer zal ik
evenwel die eerste gelukkige jaren van mijne kindsheid vergeten ! Ik heb mijne moeder verloren, toen ik een knaap van
zeven jaren was, maar nog op dit oogenblik stel ik mij haar
zoo levendig voor ! Zij was eene rijzige vrouw met lange blonde
lokken en zulke diepe blauwe oogen, dat ik dikwijls stilzwijgend haar zat aan to staren, zonder een woord to spreken.
En ik had als kind somtijds wel eens verdriet, me vrouw
Zoodra moeder mij dan de hand op 't hoofd legde, en mijn
naam uitsprak, werd ik eensklaps zoo tevreden, zoo nameloos
gerust, alsof geene enkele macht der wereld mij kon deren
Dat heb ik nooit vergeten in de jaren, toen ik mijne moeder
moest missen, en ik weet niet, wat er van mij zou geworden
zijn, als mijne moeder mij niet had willen zien voor mijn
vijfde jaar !"
„On servira le cafe dans le jardin!" — sprak de
gedecoreerde attaché met krassende stem.
Mevrouw Van Doornebeeck had gedurende Willems antwoord hare lange, smetteloos witte handschoenen aangetrokken. Hare kleine handen kwamen hierbij zeer voordeelig
uit. Zwijgend aanvaardde zij den arm van den buigenden
diplomaat, en volgde de gasten naar den uitgestrekten thin
des gastheers.
Willem begreep, dat hij tevergeefs had gesproken. Toen hij
opstond, bemerkte hij zijne nicht Eugenie, die met een hoog
ernstigen blik bleef zitten, terwijl de anderen vertrokken. Zoodra
zij uit hare mijmering opwaakte, en schielijk van haren zetel
rees, bood Willem haar zijn arm.
„Ik heb u wat to vragen, neef Willem !" — zei ze met
eenige ontroering in hare stem — „Laat ons een oogenblik in
den twin gaan !"
Hare hand trilde, toen zij die op zijn arm legde.
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vermande zich, om niet aangedaan te schijnen, maar zijn hart
klopte hevig, toen hij de rijzige gestalte zijner nicht aan zijne
zijde zag gaan. Het was of er een zoete muziek ruischte door
de lindentoppen, zoodra hij in den tuin kwam. Beiden zwegen.

TIENDE HOOFDSTTJK.
Verschillende min of meer diepzinnige gesprekken worden gevoerd,
en uitzichten op de toekomst geopend.

De tuin van mevrouw de Roggeveen was een ouderwetsche,
echt Hollandsche tuin, zooals bij het deftig heerenhuis in het
Voorhout behoorde te worden aangetroffen. Het gedeelte, dat
aan de eetzaal paalde, was vol bloemen en in harmonie gebracht met de weidsch gemeubelde vertrekken, die er op uitzagen. Maar het •grootste deel herinnerde aan vroegere dagen,
toen hoog opgaand palmgroen rechthoekig werd afgeschoren
mar de theorie van een bekend Fransch tuinbouwkundige. Do
palmhagen waren in het midden weggeruimd, maar verhieven
zich nog aan de beide flanken, terwijl groepen van degelijke
vruchtboomen naar de stallen leidden in plaats der sierlijke
boschjes van jonge bruine beuken, seringen en ander weeldegroen, Welke men bij het verlaten der eetzaal gewaarwerd.
De gastvrouw had op een bezoek in den tuin gerekend.
Lampions, Chineesche lantarens van gekleurd papier, verspreidden een zwak, maar aangenaam, licht. De schemerachtige
duisternis van den aanbrekenden zomernacht hulde heel het
terrein in een geheimzinnig waas, waaruit de zware massa's
van groen bijna somber omhoogrezen, terwijl de flikkerende
vlammen der illuminatie alleen de laagste takken grillig
verlichtten. Aan den helderen hemel tintelden de starren —
eene zachte koelte zuchtte door de toppen der boomen en
ritselde door de hooge palmhagen.
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De groote menigte der gasten stond uiterst deftig in kleine
groepen bij het groote perk met stamrozen, 't welk in slingers
met gekleurde lampions was verlicht en bij het naar buiten
komen 't eerst de aandacht trok. De lakeien liepen met al
den toestel voor een geurig kop koffie rond. De stemmen der
luid sprekende dames en heeren klonken vrij wat opgewekter,
dan bij het begin van het diner.
Eugenie had met Willem eene zijlaan ingeslagen. Aan de
ernstige uitdrukking van haar wezen kon men duidelijk bespeuren, dat zij een voor haar gewichtig vraagstuk overwoog.
Men zou niet kunnen beweerd hebben, dat de ernst, die tot
zwaarmoedig wordens toe zich op het gelaat van het jonge
meisje afteekende, haar in het minst ontsierde. De gewone
glimlach der dagelijksche gesprekken nam veeleer het geestige
vuur weg, 't welk nu in hare donkerbruine oogen fonkelde.
Zij blikte een paar malen met zekere verlegenheid naar Willem.
en boog het hoofd weer voorover.
Onze jonge vriend gevoelde zich zonderling bewogen. Het
prachtig onthaal bij zijn oom, de menigte der even prachtige
gasten, de verrukkelijke zomernacht, de tooverachtige tuin en
het zacht gekleurde Licht maakten indruk op hem. Maar boven
dat alles en meer dan dat alles to zaam trof hem zijne nicht
Eugenie. Hij had in zijn leven thuis en aan de universiteit
slechts ervaring van heusche welwillendheid en vriendschap
opgedaan, droomen van lieflijker aandoeningen, van teedere
aanhankelijkheid rezon alleen bij wijlen in zijne verbeelding.
als hij mijmerend het ver verwijderd tooverland zijner droomen
opzocht — en dat deed hij steeds gaarne.
Toon het gedruisch der luid sprekende stemmen wat
minder duidelijk hoorbaar was, hief Eugenie het hoofd snel
op, en begon zij :
„Het gesprek met mevrouw Van Doornebeeck heeft mij
zeer geinteresseerd. De zaak schijnt oppervlakkig buitengewoon eenvoudig. Eene jongedame met een groot fortuin
trouwt, wordt eene jonge moeder, en houdt volstrekt niet
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ijverig deel te nemen aan onze Haagsche amusementen,
terwiji haar echtgenoot zich terugtrekt, en het gezelschap
zijner kinderen zoekt. Daarin is niets ongewoons, men zou
zelfs van het gebruikelijke Haagsche standpunt zich eer
mogen verwonderen over zekere bizarrerie bij den beer Van
Doornebeeck — zijne vrouw is een voorbeeld van gezellige
wellevendheid, eene schitterende star in onze kringen en
toch, toen ik je hoorde spreken, neef ! kwam mij al dat uitstekende en schitterende volkomen beteekenloos en armoedig
voor . . . . en ik besloot je eens ernstig iets te vragen !"
Willem zou misschien hebben moeten zeggen, dat zijne
nicht hem eene uitstekende eer bewees, maar hij was nog
onervaren in de klankvolle taal der beleefdheidsbetuigingen,
en zweeg dus met eene onwillekeurige beweging van het
hoofd.
„ Als ik me niet vergis" — ging Eugdnie voort — „ dan
scheen je weinig in to stemmen met mevrouw Van Doornebeeck, en vond je iets stuitends in het denkbeeld, dat eene
moeder zoo weinig naar hare kinderen omziet !"
„Natuurlijk, nicht !"
„Waarom natuurlijk ?"
„ Omdat het de plicht eener moeder is zich geheel aan hare
kinderen te wijden !"
„Maar de beschaafde vrouw heeft toch ook hare plichten
tegenover de wereld !"
„Aileen in zoover als deze laatste niet met hare moederlijke plichten strijden !"
„Dit vermoedde ik ! Onze Haagsche samenleving heeft •
echter zulk eene strenge opvatting niet van de taak eener
moeder. Jonge vrouwen, die de zaak zoo ernstig opnemen
wilden, als je daar bedoelt, zouden hier altijd min of meer
belachelijk zijn. Voor geld kan men allerlei soort van opvoeding koopen, en als er later lets mocht verwaarloosd zijn in
den aanleg der kinderen, dat kan door eene uitmuntende buiten landsche kostschool worden gecorrigeerd !"
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„Een mooi systeem ! Maar zou het ook mogelijk zijn, voor
geld een moederhart te koopen ? Zou het ook mogelijk zijn
voor geld die ouderlijke zorg en liefde in te ruilen, welke
later de weldadige en heerlijke herinneringen blijven eener
kommerlooze, gelukkige jeugd ?"'
Eugenie had Willem tot aan het einde der zijlaan gevoerd,
waar het licht der lampions vrij helder scheen. Als bij stilzwijgende afspraak keerden zij beiden terug, en bleven zij de
laan op en neer loopen.
Het gesprek werd voortgezet. Eugenie antwoordde :
„Het komt zoo uit, als ik meende. Wanneer men over
sommige omstandigheden van ons Haagsch leven wat ernstiger
nadenkt, dan stuit men op zekere ontevredenheid over ....
over gebrek aan waarheid en natuurlijkheid . 't Is immers
niet bespottelijk, om eens wat na to denken, neef?"
„Bespottelijk ? — Zeker niet ! Nadenken, ons rekenschap
geven van onze overtuiging is een eerste plicht. Een gedachteloos leven is louter dwaasheid — de planten zouden het ons
kunnen verbeteren !"
„Ziedaar nu juist de zaak, waarover ik je wilde spreken!
Ik heb nog niemand gevonden onder onze vrienden, die zich
de moeite heeft gegeven mij eens to helpen bij mijn denken.
Wel ontmoet ik soms enkele kennissen, die mij een week
geven, maar dan word ik belet, door mijne timiditeit, om
door to vragen. Laatst sprak ik met den Baron Van Duyvenvoorde ....
hij is van avond niet hier, daar hij ongesteld
is .... maar hij is altijd bereid mij toe to geven, dat wij in
ons gewoon leven van uitgaan, menschen zien, van praten
en wandelen, lets wezenlijks missen — dat wij eigenlijk niet
leven! Ik wilde zoo gaarne leven en niet vegeteeren ! Daarom
heb ik nagedacht en veel gelezen Neem me niet kwalijk,
neef Willem ! dat ik je dadelijk zoo met mijn gebabbel lastig
val — maar je bent nu juist de rechte man voor me ! Met
een lid van onze familie, met een neef durf ik vrij spreken,
omdat ik zie, dat hij niet van het gewone slag onzer voor-
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name vrienden is, die het me kwalijk zouden nemen, als ik
ronduit voor mijne zeer vreemde opinion uitkwam !"
„Mag een jong meisje hier dan geene overtuiging, geene
eigene meening hebben?"
„Ik vrees het. Als ik mij veroorloofde soms mijne eigene
gedachten uit te spreken, werd ik uit de hoogte behandeld.
Mijne moeder heeft geene andere stof tot gesprek, dan de
geschiedenis onzer familie — en daar wij die dikwijls gehoord
hebben, wordt dit op den duur eentonig. Mijn vader leeft
meer in den bijzonderen kring zijner vrienden, en stemt mij
alles toe, zonder mij veel to antwoorden. Mijne zusters zijn
nog zeer jong, eigenlijke vrienden heb ik niet — of het moest
meneer Van Duyvenvoorde zijn, maar ik zie hem veel te
zeidzaam. Hij laat zich meestal door mevrouw vertegenwoordigen, en bemerkt het niet, dat ik hem zoo gaarne hoor
spreken over kunst, over schilderkunst in 't bijzonder . ."
Willem's linkerhand woelde snel door zijne krullende bruine
hairen, en voor het eerst viol hij Eugenie in de redo :
„Ik hoorde dezen middag eene zeer statige dame tot uwe
Mama van haar echtgenoot, den hoer Van Duyvenvoorde
spreken . . .."
„Juist, de dame, die aan tafel naast Papa zat !"
„Het is to hopen, dat haar echtgenoot wat minder verpletterend voornaam en trotsch optreedt dan deze dame . , .
„Dat wilde ik je juist zeggen ! De Baron is een allervriendelijkst, allervoorkomendst man, bijna twintig jaren ouder dan
de Barones, 't welk niet het eenige verschil tusschen beiden
uitmaakt. Hij is zeer thuis in kunstzaken en heeft me al
menig nuttigen wenk gegeven !"
„'t Is toch niet over kunst alleen, dat door u veel is
gedacht en gelezen, nicht Eugénie?"
„Neon, waarlijk niet, hoewel ik veel belang stel in alles
wat de kunst aangaat. Maar ik was juist bezig je uit to
leggen, hoe het mij onmogelijk is met iemand over ernstige
dingen to spreken. En daarom wilde ik gaarne nu de gelegen-

DE SCHOONZOON VAN IVIEVROUW DE ROGGEVEEN.

117

held waarnemen, om je gevoelen eens over een en ander to
hooren. Papa vertelde me, dat je vier jaren aan de universiteit to Utrecht hebt gestudeerd in de theologie. Jo zoudt dus
uitmuntend voor mijn biechtvader kunnen optreden, want ik
heb gemerkt, dat je zeer serieus tegen de hier algemeen
goedgekeurde meeningen van mevrouw Van Doornebeeck hebt
gesproken — en ik stond vroeger heel alleen, als ik op mijne
wijze opponeerde !"
„Ja, maar lieve nicht ! daar heeft de theologie niets mee
uit to staan !"
,Des to beter, want ik houd niet van theologie !"
„Waarom niet ?"
„Omdat ik niets lees dan gekijf tusschen geleerden over
buitengewoon onbegrijpelijke dingen. Het eenige, wat ik mij
met genoegen herinner, is Renan's Vie de J d s u s." Wat
dank je daarvan, neef Willem ?"

„Allerliefst geschreven. De schilderingen van de Palestijnsche natuur zijn verrukkelijk, maar het geheel is extraFran sch : zeer helder, klaar, aangenaam, hoewel aan den
anderen kant weer al to optimistisch en to idealistisch !"
„Dat doet mij feed ! Ik had zulk een verheven indruk ontvangen van Jezus, die mij niet anders bekend was ge worden
dan door het deftig kerkelijk onderwijs'van een deftig predikant, waarin ik voor een paar jaar geleden eenvoudig berustte,
omdat dat zoo hoort, als Mama zegt !"
„Den verheven indruk wil ik u niet ontnemen !" riep
Willem snel en met maar vrijmoedigheid, dan hij Binds den
aanvang van dit gesprek had doen blijken — „Renan's Jezus
i s eene edele, poetische gestalt°, hier en daar geidealiseerd,
inisschien soms niet op de hoogte van de historische persoonlijkheid !"
Eugenie stond een oogenblik stiff, en vroeg fluisterend :
„En wat is uw idee omtrent Jezus ?"
Zij hadden tot nog toe bijna vertrouwelijk gearmd de laan
op en neer gewandeld. Thans trok Eugenie hare hand terug,
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terwijl zij verstrooid een takje plukte, en op antwoord
wachtte.
Willem's oogen drukten hooge belangstelling uit, toen hij
met onbeschroomdheid antwoordde:
„Er is in den Faust van Goethe eene bekende plaats, waar
Gretchen vraagt: „Nun sag', wie bast du's mit der
Religio n ?" Gretchen, zoo nalef, zoo vertrouwelijk, zoo kinderlijk vroom, was maar half tevreden met het antwoord van
Faust, en nu vrees ik, dat mijne nicht, die zooveel beter ontwikkeld is dan de arme Gretchen, misschien even ontevreden
zal zijn over de meaning van den Utrechtschen student, die
zooveel lager staat dan Faust. Maar ik wil u mijn gevoelen
niet verbergen ! Wat wij met zekerheid van Jezus weten is
juist niet al to overvloedig, degelijke Duitsche wetenschap
heeft het aangetoond. Trekken wij dit alles to zaam, en vraagt
u mij, wat is je gevoelen omtrent Jezus, dan antwoord ik : hij
was een dier geniale martelaren, dier onsterfelijke heroen, die
voor het heil der menschheid zijn leven gal. ! Hij heeft met
het gezag van zijn genie eene poetische, door en door gemoedelijke oplossing gegeven van de duistere wereldraadselen —
hij heeft onuitsprekelijk zoeten balsam doen droppelen in de
bloedige wonden zijner lijdende broeders — hij heeft met onweerstaanbare geestdrift de heilige zedenwet der menschenliefde
gepredikt, en zijne hartenveroverende leer gewijd door een
verheven geloof aan den persoonlijken God der vaderlijke
liefde — maar hij was een kind van zijnen tijd, wel oneindig
ver verheven boven de menigte zijner haters en vijanden, die
een kruis voor hem plantten op Golgotha, doch daarom desniettemin een kind van zijn tijd !"
Eugenie had al de bladeren van haar takje geplukt, wierp
het met blozende wangen wag, en liep zwijgend naast Willem
voort.
Eensklaps vroeg zij weer:
„En wat versta je daarmee — een kind van zijn tijd ?"
„Ik bedoel daarmee, dat Jezus het Hebreeuwsche standpunt
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nooit heeft kunnen verlaten ! De Oostersche, semitische menschenrassen hebben eene buitengewone begaafdheid voor
religieuse bespiegeling. Het bovenzinnelijke trekt in de morgenlanden, waar de prachtige majesteit der natuur reeds aanstonds
het gemoed met ontzag vervult, en tot geestdrift stemt. In
treffend contrast hiermee vertoont de Orientalische samenleving
zeer dikwijls een tafereel van stoffelijke ellende en grove zinnelijkheid. Jezus leefde in een tijd van nationalen rampspoed
en diepe verbastering. Zijne stem drong daarom krachtig door
tot alle lijders en verdrukten. Hij plaatste immers het vaderland van de vermoeiden en belasten aan gene zijde van het
graf. Hij riep de kinderkens, de eenvoudigen, de weenenden,
de armen, die hongerden naar het brood dezer wereld — en
opende ze een horizon van blijde hoop. Dit alles is de heerlijke,
verheven poezie der troostrijke leer van den Nazarener, maar
hij blijft Hebreeuwsch, en moot zoo blijven. Dat de ernst des
levens, de strijd om waarheid en deugd, het ondoorgrondelijk
mysterie der Hemelsche machten, ons nopen tot ernstiger
Bingen dan dichterlijke bespiegeling, dat dus ook de zaligste
overwinningen van den mensch aan deze zijde van het graf
liggen dit behoorde nimmer tot de prediking van den stichter
des Christendoms !"
Eugenie scheen getroffen door deze woorden. Zij Wilde spreken,
maar moest zwijgen. Een viertal gasten sloeg dezelfde zijlaan
in, en ontmoette hen op dit oogenblik. Een luid Fransch gesprek klonk in het rond. Mejuffrouw Jane wandelde aan den
arm van den hoer de Vergennes. Mevrouw Van Doornebeeck
vergunde den jongen de Beaumont haar zijne roksmouwen
tot steunpunt aan to bieden. Men lette niet op Willem en
Eugenie — alleen wuifde Jane met haar waxier ten teeken van
begroeting, daarna verdween het viertal langs de palmhaag
naar den boomgaard.
Toen de schelle klank der Fransche woorden zich verloor
onder het groen, begon Eugenie weder met een blos van op
gewektheid en belangstelling to spreken :
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„Wat je daar zegt, is mij niet alles nieuw, maar voor het
eerst holder en overtuigend. Jezus' leer had voor mij twee
onverklaarbare mysterien, zoo heerlijk uitgedrukt door de
termen: „het Huis mijn Vaders" en het machtwoord: „die in
mij gelooft zal leven !" Hoe begrijp je die, Willem ?"
Tot nog toe had ze neef Willem gezegd — nu reeds
Willem ! Onze wakkere vriend zag zijne nicht op deze vraag
een oogenblik zwijgend aan met iets hoopvols en schitterends in zijn blik, 't welk eene wereld van gedachten verried.
Eugenie bemerkte er niets van, en bleef geduldig wachten.
„Wat die beide uitspraken betreft" — viol hij snel en

eenigszins gejaagd in — „zoo ze mysterien moesten blijven,
zou aan den profeet van Nazareth een bovenzinnelijk karakter
moeten toegekend worden. 1k zeide u, Eugenie, wat ik van
den genialen heros, den verheven martelaar meende to moeten
zeggen. Hij sprak van het Huis zijns Vaders — en ziedaar
joist een uitvloeisel van zijne dichterlijke, door en door
Hebreeuwsche wereldbeschouwing. Hij kon de disharmoniên
van de hem omringende maatschappij, de raadselen van het
Joodsche leven zijner dagen niet anders oplossen clan door
twee hypothesen : het bestaan des Vaders en de onsterfelijkheid van den persoonlijken mensch. De eerste hypothese was
reeds eeuwen in ruwen vorm de geliefkoosde droom zijner
natie. Jezus predikte het eerst, dat de oud-Hebreeuwsche
Jahveh met zijne Sinaltische wetten moest plaats maken voor
zijnen „Vader, die in de Hemelen is." Hij idealiseerde het
Hebreeuwsche godsbegrip — en voegde er onmiddellijk den
eisch bij der onsterfelijkheid, reeds door vroegere Israedietische
godsdienstige denkers duister geformu]eerd. Zoo bracht hij
harmonie in het wereldplan van zijnen „Vader," zoo kon hij
het „welzalig" aan de armen en lijdenden, aan de paria's
zijner dagen toeroepen met het machtwoord : „Die in mij
gelooft, zal leven !"
„En je berust dus niet in doze autoriteit?"
Willem bleef staan. Hoogst ernstig greep hij een oogenblik
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Eugënie's rechterhand, liet ze met een plotselingen schrik
over zijne vrijmoedigheid weer varen, en antwoordde :
„Het heeft mij zeer veel worstelens gekost, maar ik mag
het u niet verbergen — ik kan mij aan het gezag van Jezus'
uitspraken niet onderwerpen. Wij menschen brengen alien
een onlesehbaren dorst naar de kennis der waarheid mode,
en als wij de grenzen onzer kennis bereiken, stappen wij
met onze fantasie en ons gemoed over op het gebied der
gissingen. leder mensch van eenige ontwikkeling streeft er
naar, de geheimen van leven en dood to dOorvorschen — ieder
ook maar matig nadenkend wezen vraagt onophoudelljk het
waarom van de feiten en verschijnselen. Zoodra onze verbeeldingskracht en ons gevoel een uitweg zoeken door de
sehepping van bovenzinnelijke krachten en oorzaken, begint
ons godsdienstig leven. Bij iederen stap op dit gebied herinnert evenwel onze redo aan de gewichtige vraag naar de
juistheid onzer godsdienstige begrippen. Wij gevoelen behoefte
aan eene harmonische oplossing der wereldraadselen — en ons
hart neigt naar iederen meester, die met autoriteit optredend
zegt : „Ik ben de waarheid, ik ben het leven !" De illusion
onzer jeugdige jaren schilderen ons dien hemelsehen meester
zoo aantrekkelijk, zoo vertroostend totdat de kring van
ons weten zilch verder uitbreidt, en bij elke teug uit den
levenwekkenden beker der wetensehap blijft een seherpe
nasmaak — de twijfel aan de realiteit onzer godsdienstige
voorstellingen !"
Eugenie richtte de zwartbruine, zielvolle oogen met de
hoogste belangstelling naar haren neef, en vroeg :
„iVlaar je zoudt predikant worden ? Hoe is dat nu mogelijk ?"
„Ik hob er van afgezien !"
„Bravo !"
„Je prijst mij ?"
„Natuurlijk. Je handelt verstandig en consequent, Willem !"
„Ik vlei er mij mode ! Gesteld ook, dat ik bij mijn plan
was gebleven — toegegeven, dat ik de hoofdstellingen van
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Jezus' leer met rede en gemoed zou mogen omhelzen, dan
nog zou ik nu geen predikant kunnen worden. Achttien
eeuwen hebben al het mogelijke bijeengebracht, om de eenvoudige taal van den grooten Nazarener te verontreinigen —
de bron, bij den aanvang zoo klaar en doorschijnend, is als
een breede, steeds breeder wordende stroom troebel geworden,
nu bruisen die ontzagwekkende wateren voort, donkergekleurd
door het logge slijk der menschelijke, der kerkelijke dwalingen.
Aan de eene zijde het drukkend gezag der kerkleeraren met
wat schittering eri klank binnen het kerkgebouw voor den
gedweeen leek — aan de andere zijde de niet minder drukkende autoriteit der schriften en formulieren, met volkomene
verwaarloozing van alle ernstige waardeering der Schoonheid.
Geloof me, nicht ! dat louter overwegingen van aesthetischen
aard mij al voldoende zouden hebben kunnen bewegen, om
mijne eerste levensbestemming op te geven. Onze voorstellingen nemen zeker nimmer eene meer verheven vlucht, dan
wanneer wij de raadselen der stoffelijke wereld pogen te verklaren — en zoo nu steeds afgezaagde gemeenplaatsen, smakelooze spreekwijzen, zinledige klanken in paradepak voor ons
worden uitgegalmd als het merg der menschelijke wijsheid,
dan komt ons schoonheidsgevoel met onze rede tegelijk in
verzet. Voeg hierbij, dat ik mij aan de academie op letteren
en wijsbegeerte poogde toe te leggen, en u kan begrijpen,
dat mijn plan om predikant te worden onuitvoerbaar werd !"
Beide jongelieden zwegen eene poos. Zij wandelden zonder
bepaald overleg de laan uit, waarin zij eenige oogenblikken
hadden getoefd, en naderden het rozenperk, met guirlandes
van lampions verlicht. De gasten stonden nog in vele bonte
groepen verspreid, en dronken koffie of likeuren. Sommige
jongelui rookten in een schuilhoek. Mevrouw de Roggeveen
zat op eene sierlijke tuinbank in een drom van aandachtige
hoorderessen, en verdiepte zich in de genealogie van de voornaamste Nederlandsche familien.
Eugenie werd oogenblikkelijk door een paar jongedames in
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beslag genomen. Willem trok zich bescheiden terug. Eon
lakei bood hem kotlie ; hij bleef een oogenblik op een afstand
het voornaam gewoel der gasten overzien. Eene zonderlinge,
gelukkige stemming deed zijn hart luide kloppen. Hij had
niet noodig een oogenblik na te denken — hij was er zeker
van. Het gesprek met Eugenie zou over zijn leven beslissen,
de klank harer stem, de gloed van haar oog betooverden hem
nog voortdurend. Hij sprak zijn gevoel zelfs niet voor zich
zelven nit, hij poogde geen vorm te geven aan de gewaarwording, die hem deed mijmeren met gadelooze verrukking.
Hij sloop stil terug naar de laan, waar hij zoo zoete aandoening had leeren smaken, en de ruischende wind in de
toppen der boomen fluisterde : „Eugenie !" Hij dwaalde daarna
naar het minder verlichte deel van den tuin, en het ritselde
weder in de palmhagen : „Eugenie !" Hij plukte een takje van
een jasmijnstruik, en de maagdelijke witte kelken der bloemen
geurden : „Eugenie !"
Eensklaps stond hij stil. Eene bittere gedachte deed hem
sidderen. Hij herinnerde zich de „mesalliance" van zijn vader
naar het gevoelen zijner tante. Het gesprek van dien morgen
met Eugenie's moeder viel hem pijnlijk op het hart. Zijne
mijmeringen voerden hem reeds zoo verre — en plotseling
vervulde de overweging der werkelijkheid hem met bangen
schrik. Wie was hij ? Wat zoude er van hem worden ? Was
het geene dwaasheid aan zijne voorname nicht to denken met
een gevoel, waarbij de teederste genegenheid zich zijns ondanks
in nameloozen rijkdom openbaarde ? Binnen een enkel oogenblik daalde hij van de hoogste opgewektheid tot de uiterste
moedeloosheid, en wederom fluisterde de wind in de palmhagen : „Eugenie !"
Hij stond daar misschien langer to peinzen dan hij vermoedde. Zachte schreden, die naderden, deden hem ontwaken.
Men kwam van de andere zijde der haag. Onwillekeurig zag
hij door het groen en bespeurde hij bij het dwalend licht van
een paar lampions zijne nicht Jane, die aan den arm van den
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schitterenden Franschman hing. Zij fluisterden. Willem besloot
te wachten, tot zij hem waren voorbijgegaan. Beiden staan
plotseling stil in zijne onmiddellijke nabijheid — alleen de haag
is tusschen hen en hoog genoeg, om Willem te verbergen.
Hij blijft roerloos staan. Hij vangt elk gerucht, elk woord op.
„C'est plus fort que moi! Rien au monde ne
pout me defendre de vous adorer, Jane!"
„Mais si! Je vous le defends serieusementl"
„Je vous deplais done...."
„Pas tout-h-fait!"
„Merci! Merci! Je respire!"
„Il n'y a pas de quoi!"
„Au contraire! vous l'avez dit!"
„C'est une erreur!"
„Non! Je ne me trompe pas! Soyez gónereuse,
mon angel Voyons, si je ne vous deplais pas, moi
je vous ai cede mon Coeur, quand le premier
sourire de vos yeux m'electrisa d'une joie
celeste! .... Jane! repondez done!"
De hoer de Vergennes sloeg den arm om de nette leest
van zijne dame, en voerde haar zachtkens verder. Het kwam
Willem voor, dat zijne nicht het hoofdje met de fraaie zvvarte
vlechten naar den Vicomte wendde, terwijl hare fluisterende
stem geheel onhoorbaar werd. Willem haastte zich zijn onvrijwilligen schuilhoek to verlaten — hij had ongaarne door eenig
gerucht zijne tegenwoordigheid verraden, en den schijn op
zich geladen van to luisteren. Hij glimlachte en haastte zich
de verlichte laan, waar de gasten op en neer wandelden, in
to gaan.
„Willem ! 1k zoek je !"
Eugenie trad hem bij den ingang to gemoet. Zij legde argeloos haren arm in den zijne. Willem's hart klopte hevig,
maar hij bedwong zijne aandoening. Hij poogde met hoogen
ernst de opwellingen van zijn gemoed to onderdrukken — en
de vermetelheid zij ner godachten tot stilstand te brengen.
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Eugenie richtte haar geestigen blik weder naar haar neef,
en sprak :
„Ik heb van avond zooveel interessants van je gehoord,
dat ik nieuwsgierig geworden ben. We kunnen nog een
oogenblik spreken, voordat de menschen heengaan, en ik
wilde zoo gaarne jets meer van je weten ! Ik heb 'anger
over deze dingen gedacht in de laatste twee jaren, dan een
man van studie en overtuiging uit mijne dwaze vragen zou
opmaken . . . ."
n Lieve nicht !" viel Willem in. — „Ik mag u niet van
dwaze vragen hooren spreken. Uwe vriendelijke woorden
hebben mij heden te aangenaam getroffen !"
Met schalken glimlach antwoordde Eugenie
„De atmosfeer van de residentie begint zijn invloed op je
te oefenen . . . . — Maar ik heb je jets serieus te vragen ! Je
opvatting van den godsdienst, van Jezus' persoon was verrassend voor me, en nu wilde ik meer weten ! Ik wilde
vragen — en daaraan hecht ik bijzonder gewicht — wat is
onze bestemming in dit leven, zoo wij ons hart niet kunnen
schenken aan den liefderijken God, welken Christus ons heeft
gepredikt ?"
Een donkere blos bedekte de wangen van den jonkman.
Hij stond eene poos stil in hoogst ernstige gedachten, toen
riep hij met schielijke levendigheid uit :
„Herinner u Faust en Gretchen ! „W e r d a r f s a gen: I c h
glaub' an Gott! Wer sich unterwinden, zu sagen:
Ich g 1 a u b' ihn-ni c h t !" Wij staan hier op het hachelijke
terrein der hypothese. En zou u denken, dat 1k, de jonge,
onervaren, ongeoefende student u met gezag zou kunnen
zeggen, wat gedurende alle eeuwen door de edelste harten
met nameloos heimwee is gevraagd en gezocht ? Ik vergenoeg
mij alleen met een negatief resultaat wij zoeken tevergeefs!
Het atheisme is even goed eene hypothese, als het dichterlijk
theisme van Jezus, als het oratorisch pantheisme van Faust.
En nu vraagt u mij : wat is onze bestemming in dit leven,
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welke idealen behooren wij ons te vormen van leven en
sterven? Mij dunkt de ervaring kan ons hier min of meer
op den weg brengen. Bestemming veronderstelt eene bestemmende macht, waarover ik niets stelligs waag te verklaren.
Bij deze onzekerheid blijft mij niets over, dan mij rekenschap
van mij zelven te geven, en ernstig te vragen, wat ben ik zelf?
hoe kom ik tot de hoogste volkomenheid als mensch? Het
Evangelie eischt overgave des harten aan eene nobele illusie,
met verwerping van alles, wat onze zinnen verheft of streelt —
de Islam gebiedt eene zelfde wijding des geestes aan het
gezag van een mensch met de hoop op toekomstig zinnelijk
geluk — beide treden vijandelijk op tegen het leven dozer
wereld. En toch bevinden wij ons in deze wereld, en vormen
wij een belangrijken schakel in de bezielde natuur. Zoo behooren wij te streven naar ontwikkeling van alle natuurlijke
krachten, die ons deel zijn, om niet achter to blijven bij plant
en dier, die in gunstige omstandigheden eene betrekkelijke
volmaaktheid bereiken. De historie heeft ons het beeld nagelaten van de edelste helden op het gebied van leven, denken
en arbeiden mijn hart klopt van bewondering voor een
Socrates, een Jezus, een Dante, een Petrarca, een Erasmus,
een Spinoza — ik zal tevreden zijn, als ik zonder schaamte
in de schaduw van deze groote heroen der menschheid kan
optreden, ook al moest ik getuigen, dat de raadselen van
deze wereld mij nimmer werden opgelost !"
Eugenie had met ademlooze belangstelling naar Willem's
woorden geluisterd.
„Dat is een edel plan !" — zei ze met opgeheven hoofd. —
„Zoo zou ik ook willen leven !"
De twee jongelieden zwegen onder den indruk van het
gesprokene. De gasten ontmoetten hen van tijd tot tijd, terwijl zij beiden tot het groote perk met rozen naderden de
meestal Fransche uitroepingen van de vroolijk sprekende menigte deden hun eigen gesprek verflauwen.
„Later heb ik je nog meer to vragen" — hernam Eugenie
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„en nu reeds heb je ms bijzonder verplicht, Willem ! Ik hoop,
dat we je dikwijls zullen zien !"
„Mijn lot zal weldra beslist worden !" — hernarn Willem
verbleekend. — Morgen zal ik met oom nader overleggen !"
„Mij dunkt het zal je niet kwalijk kunnen gaan, Willem !
Ik heb goede hoop in je toekomst !"
Eugenie reikte hem vriendelijk de hand.
Hij drukte die een oogenblik met gevoel, en woes op eerie
prachtige witte roos, die Eugenie spelend in haar ceintuur
had gestoken.
„Zoo goof mij doze bloom als symbool van u we goede
hoop !" — fluisterde hij.
Zij greep de roos zonder een oogenblik to aarzelen.
Bevend aanvaardde Willem het geschenk toen hij omzag,
was Eugenie verdwenen.
Mevrouw Van Doornebeeck was zeer ontevreden over den
jongen de Beaumont van Almkerk. Zij had dozen jeugdigen
Hagenaar het belangrijke voorrecht gegund haar gezelschap
to houden, daar de gedecoreerde attaché zich onder een of
ander voorwendsel uit de voeten had gemaakt. De waardige
diplomaat wilde zich het genoegen gunner, van eene der
geurige havanna's zijns gastheers to genieten. Zoo was de
Beaumont als dienend ridder bij mevrouw Van Doornebeeck
opgetreden.
Maar hij kweet zich onhandig van zijne taak.
Hij luisterde onderdanig genoeg, maar had niet veel to
antwoorden. Daarbij kwam nu eensklaps, dat mevrouw Van
Doornebeeck met schrik bemerkte haren fraaien kanten zakdoek to hebben verloren. De Beaumont moest gaan zoeken
op alle paden en wegen van den tuin, terwiji de vergramdedame hare toevlucht vond in den kring, welke mevrouw de
Roggeveen omringde.
De jonge Hagenaar zocht ijverig, en bukte zich overal met
'neer opoffering, dan men van zijne stramme leden zon hel)-
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ben mogen verwachten. Achter in den tuin meende hij eindelijk lets wits to onderscheiden, doch stond plotseling stil, toen
hij op eene tuinbank onder een ouderwetschen noteboom een
tweetal gasten in vertrouwelijken kout vond. Zij wendden
hem den rug toe en bemerkten niet, dat hij op zijne teenen
dicht achter hen sloop.
't Was zijn vriend, de Vicomte de Vergennes en mejuffrouw
Jane Van Roggeveen. De laatste had het hoofd aan den
schouder van den vreemdeling gelegd. Zij spraken zoo onhoorbaar, dat de Beaumont niets kon beluisteren. Eindelijk rezen
zij op.
„Amour ô t erne 1 !"
klonk het duidelijk met de stem

van den Vicomte.
„A la vie et a 1 a m or t !" — antwoordde Jane.
Daarna scheidden zij, zonder de Beaumont op to merken.

ELFDE HOOFDSTUK.
Wat er na middernacht geschiedde in de appartementen van
den Vicomte, mitsgaders verschillende geheimzinnige
wenken en inlichtingen.
De gemeubelde vertrekken van den Vicomte Coppin de
Vergennes prijkten in het schelle licht van eene breede gaskroon en talrijke waskaarsen.
De hoog opgeschoven ramen, die naar een der schoonste
pleinen van de residentie uitzagen, lieten vrij spel aan de
aangename nachtelijke bries, welke met de overgordijnen van
wit neteldoek stoeide, en ze dikwijls onder geheimzinnig geritsel deed omhoogwaaien.
De pendule op den marmeren schoorsteenmantel wees eenige
minuten over middernacht.
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Slechts een persoon was in die vertrekken aanwezig —
de lakei.
Hij stond met bijna gesloten oogleden te mijmeren in de
ruime kamer, die tot salon diende. Hij had zich geplaatst voor
eene sierlijke schrijftafel, en scheen te verwachten, dat het gesloten cylindervormige deksel zich uit eigen beweging zou
openen, zoo ingespannen tuurde hij op dit meubelstuk.
Wie den man aldus een oogenblik had kunnen bespieden,
zou een zeer terugstootenden trek op zijn mager gelaat hebben waargenomen. Zijn mond was strak gesloten, en gaf eene
dreigende uitdrukking aan zijn geheele voorkomen. Voor het
overige was hij allerfatsoenlijkst van kostuum en gestalte.
Zijn zwarte rok was spaarzaam met zilveren biezen afgezet,
grijs lakensche slobkousen dekten zijne dunne beenen, die in
zwart fluweel waren gestoken.
Het gerucht van naderende voetstappen deed hem met een
schichtigen blik uit zijne overpeinzingen ontwaken. Schielijk
zag hij de kamer rond. Eon tweetal speeltafeltjes, van brandonde waskaarsen voorzien, een groote voorraad ververschingen, vooral van wijnen, op een marmeren buffet in een hook,
voorts aan alle zijden glans en gloed van zorgvuldige netheid
en nieuwheid over de vrij sierlijke meubelen verspreid — dit
alles overtuigde horn, dat hij de komst zips meesters met
kalmte zou kunnen afwachten.
De vertrekken van den Vicomte waren zoo aangenaam en
zoo good gestoffeerd, als van gehuurde kamers voor een buitengemeen hoogen prijs to verwachten scheen. De Vergennes
was in het geheel niet tevreden met zekere plompheid in de
Hollandsche stoffage, doch had nog geen ander middel tot
herstel gevonden, dan door het plaatsen op den schoorsteenmantel
van twee gladbruine bronzen Bacchanten naar Carpeaux, verwonderlijk fraai gemodelleerd, maar wel een ziertje al to
vrijrnoedig in houding en gebaar.
De voetstappen waren intusschen genaderd. Stemmen, die
luide Fransche volzinnen uitriepen, waren duidelijk to onder-
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kennen. De lakei opende de deur van de kamer, plaatste zich
aan de trap en wachtte. Met vlugge schreden naar boven
klimmend, vertoonde zich weldra de eerste der bezoekers —
een jongmensch met eon kaal hoofd, zwarten rok, decoration
en witte handschoenen. Zoo verschenen er vijf gasten. De
Vicomte trad het laatst binnen. De lakei nam de lichte, grijze
overjassen en de rottingen in bewaring — de heeren verzamelden zich in het salon.
Onder luid spreken en schertsen liep men het vertrek op
en neer. De Vergennes was uitmuntend gestemd, en de hoffelijkste gastheer, dien men verlangen kon. De jeugdige Beaumont van Almkerk vertoonde mode eon zeer geheimzinnigen
glimlach, daar hij nog geheel onder den indruk was zijner
avonturen in den tuin van mevrouw de Roggeveen. Hij had
het vaste voornemen opgevat, mots van zijn geheim to laten
blijken, maar zooveel mogelijk het vertrouwen van zijn voortreffelijken Franschen vriend uit to lokken. Het streelde hem,
dat hij de onwillekeurige aanleiding had gegeven tot dusdanig
eene schittterende verbintenis, als nu wel eerlang tusschen
zoo aanzienlijke geslachten gelijk de Roggeveens en de Vergennes zoude worden gesloten. Vroeger had hij wel eons
voor korte pons aan Mejonkvrouwe Eugênie gedacht, maar
daze had iets stugs tegenover hem aan den dag gelegd,
't walk hem voor good had genezen.
De vier overige gasten bleven rondloopen, en babbelden voortdurend met zekere opgewondenheid. Twee van dozen hadden
den maaltijd van mevrouw de Roggeveen bijgewoond. Inderdaad herkennen wij in den jonkman met kaal hoofd en talrijke
decoration den attache, Welke zulk eene oprechte bewondering
voor de schitterende schouders van mevrouw Van Doornebeeck
had aan den dag gelegd. De beide anderen, die het diner niet
hadden genoten, waren jeugdige laden van de Haagsche gentry,
de eon met eon academischen titel : Jhr. Mr. Alfred van der
Straeten van Hazerswoude en de andere alleen met eon adellijken rang: Willem Frederik Ridder Sonneveldt van Almonde.
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De heeren hadden na afloop der feestelijke bijeenkomst in
den geillumin.eerden tuin zich een oogenblik verveeld ter societeit de Place Royale, en vervolgens na aanwinst van het genoemde tweetal de vriendelijke uitnoodiging van den Vicomte
de Vergennes ontvangen. De Fransche edelman had op de
stoep van den hoer de Roggeveen zijn ijverigen lakei gevonden,
en dozen bevel gegeven alles voor eene schitterende receptie
in gereedheid to brengen.
Sedert een kleine acht dagen had men de Vergennes opgenomen in den niet weinig voornamen vriendenkring, waar
de Beaumont en Van der Straeten het oppergezag in handen
hadden. Men wijdde een groot deal van den nacht aan het een
of ander belangwekkend kaartspel, daar de schoone zomeravonden aan het strand to Scheveningen de bijeenkomsten zeer
laat deden beginner'. Tot nog toe had men zich ter societeit
verzameld, met uitzondering van den vorigen avond, toen Bidder
Sonneveldt van Almonde de heeren ten zijnent had ontvangen.
De belangstelling in het spel was sedert de komst van den
Franschen edelman zoo mogelijk nog gestegen. 't Was opmerkelijk, dat de Vergennes voor alle kans- en hazardspelen eene
buitengewone veine bezat, en dat hij met ridderlijke zorgeloosheid de stoutste waagstukken aanging, welke meestal met
gunstigen uitslag werden bekroond.
Hij beloofde telkens „revanche" — en gaf ze nu met de
onbekrompenste gastvrijheid. De lakei bewoog zich zeer deftig
en uiterst gepast tusschen de aanzienlijke gasten, terwijl hij
ververschingen aanbood. De jeugdige Hagenaar de Beaumont
van Almkerk glimlachte met voldoening, de uitmuntend „gefrappeerde" champagne van zijn „gedistingeerden" buitenlandschen vriend overtrof zijne stoutste verwachting.
Intusschen vormde men een cirkel bij eene der speeltafeltjes. De gastheer zag om naar zijn vijfden gast, die mode
aan den kostelijken disch der familie de Roggeveen was verschenen. Doze stond bij den marmeren schoorsteenmantel, en
scheen een buitengewoon kunstgenot to smaken in de oplet-
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tende beschouwing van de beide dartele, glimmend bruine
Bacchanten. Daar men zijn naam noemde, zag hij op.
Het was de heer Breelant met blauwen bril en grijze
hairen. Eenigszins verrast wendde hij zich om, en mengde
zich onder de jongelieden. Men sprak natuurlijk steeds Fransch,
hoewel Breelant van tijd tot tijd een paar woorden in zijne
moedertaal mompelde, 't Welk men als een blijk van 's mans
originaliteit opvatte, en waardeerde. De heer Breelant was
een hooggeschat vriend van de Beaumont en Van der Straeten,
daar hij met de loffelijkste eerzucht er naar streefde in
belangstelling voor kansspelen al zijne jeugdige vrienden to
overtreffen.
Weinige oogenblikken later was een der speeltafeltjes bezet Breelant tegenover de Vergennes, Ridder Sonneveldt
van Almonde tegenover den attaché. Van der Straeten en de
Beaumont stonden er bij, en zouden met raad, daad en klinkende munt den strijd volgen. 't Was een doodeenvoudig
partijtje OcartO, waarbij beurtelings een paar van het viertal
de kaarten ter hand nam, en de overigen zich vergenoegden
geldsommen bij den aanzienlijken inzet van den een of den
ander der kampende partijen to plaatsen.
Men speelde aanvankelijk vrij stilzvvijgend.
De lakei sloop bijna onhoorbaar door het vertrek, en vulde
de glazen, die naast de spelers op fraaie tafeltjes eene wijkplaats hadden gevonden. Hij sloeg de oogen steeds uiterst
bescheiden ter neder, en gluurde slechts van ter zijde naar
het hooge gezelschap. Opmerkelijk was het vooral, dat hij,
zonder door iemand der gasten to worden waargenomen, een
snellen blik wijdde aan het spel van den heer Breelant. Nog

opmerkelijker, schoon door niemand opgemerkte, mocht het
schijnen, dat hij zijn meester, die tegenover den Oosterling
zat, zonder eenige uitdrukking vluchtig aanzag.
De heer Breelant verloor met de hoogste kalmte — het
geluk begunstigde, als naar gewoonte, den Vicomte. De oudgast nam revanche door tegen den gastheer to zetten, die
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zich nu met den attaché ging meten. Intusschen zag de
grijsaard half zoekend in 't rond, en bracht eindelijk een
sierlijken sigarenkoker van Oostindisch vlechtwerk te voorschijn. De gastheer maakte eene lichte beweging met de
wenkbrauwen — het rooken was ook eene eigenaardigheid van
den Oosterschen heer, en de Vergennes verfoeide alle mogelijke soorten van tabak. De oplettende lakei bood even plechtstatig als altijd eene brandende bougie aan den heer Breelant.
't Schoen bijna of de bediende op verren afstand in het
genoegen deelde, waarmee de oud-gast de eerste wolkjes van
zijne manilla uitblies.
De Vergennes had nu verloren, en Breelant won zijn geld
terug. De zeer aanzienlijke inzet word op voorstel van den
attaché verhoogd — de Vergennes waagde zijn geld naast dat
van den diplomaat. De lakei beilverde zich op dit oogenblik
het glas van den Bidder Sonneveldt van Almonde to vullen,
die juist zijne kaarten opnam. De uitdrukkinglooze blik tusschen meester en knecht volgde.
De jeugdige de Beaumont zag met leedwezen, dat de attaché
als overwinnaar uit den strijd kwam, daar hij eenige muntjes
bij den inzet van Almonde had gewaagd, die nu den gastheer
ten goede kwamen. Om zich to troosten ledigde hij een paar
glazen champagne, en sprak hij met zekeren humor in het
Fransch :
„Ik west niet, of de heeren het mij kunnen toegeven,
maar ik vind, dat Mlle. Jane de Roggeveen or allerliefst
uitziet !"
„Nog een kind !" — merkte Breelant op in zijne moedertaal,
Jonkheer van der Straeten van Hazerswoude kook vrij
verwonderd naar den oud-gast, en vervolgde het gesprek in
het Fransch, evenals de anderen.
„ 't Spijt me, dat ik het feest niet ken bijwonen" — zei hij —
„Roggeveen heeft veel succes met die tweede dochter !"
„Zeer veel succes!" — bevestigde de Beaumont.
„Charmante lui !"
meende de attaché.
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„De gastvrouw was zeer geanimeerd !" — sprak Breelant.
Het spel ward geregeld vervolgd. De Vergennes sprak maar
een paar onverschillige woorden, en scheen zich beleefdelijk
to onthouden van een oordeel. Ridder Sonneveldt van Almonde.
een lang, mager jonkman, met onbehaaglijk aschblond hair
en dito knevelbaard, haalde bijna onmerkbaar de schouders
op, en zei snel :
„De heeren zullen mij het willen ten goede houden, maar
ik dweep niet met mevrouw de Roggeveen. Zij is vervelend
en vol pretentiên op den naam en het vermogen van haar man !"
Men zweeg meer uit belangstelling in den uitslag van het
spel tusschen Breelant en den gastheer, dan nit hooge waardeering voor mevrouw de Roggeveen. Nadat de kaarten weder
ten nadeele van den Oosterling hadden beslist, vroeg daze
met een zweem van opgewektheid in zeker ouderwetsch
Fransch :
71 Maar is de Roggeveen wel zoo vermogend ?"
„Geen twijfel !" — antwoordde Almonde. — „Voor eenige
jaren heeft hij geerfd van zijn neef Roggeveen van Hinegaertsbergen, die ook uit de verte aan mijne familie was
geparenteerd. Eene zeer aanzienlijke som is in zijne handen
overgegaan !"
Niemand vermoedde, dat de Vergennes eenige acht sloeg
op doze woorden. Hij had in een hook van het vertrek de
oogen van zijn lakei zien glinsteren — hij had het alleen
gezien, en onmerkbaar gewenkt. De man verscheen weer
Wings aan het speeltafeltje, om zonder eenig gerucht de glazen
to vullen, en met zijne ingezonken oogen onzichtbare telegrammen of to zenden naar zijn hoer.
De Beaumont zag met een zoo goad mogelijk onderdrukt
gevoel van ijverzucht naar den Vicomte, die op sierlijke,
tactvolle wijze de kaarten deed vallen en een vrij aardig
sommetje aan bankpapier en zilver op de netste wijze in een
klein bestek had gerangschikt. Steeds bewoog de Vergennes
zich bescheiden en smaakvol. Hij wierp de kaarten zoo vlug
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en handig dooreen, greep de bladen zoo snel met de toppen
zijner witte vingeren op, en woelde met de linkerhand zoo
ongekunsteld door den langen, fraaien, bruinen baard, dat hij
aan de Beaumont als de type van den meest volmaakten
gentleman voorkwam.
De hoer Breelant bleef met de meeste ongedwongenheid
kleinere of grootere sommen verliezen, en schoon hij met
even groote ongedwongenheid zijn dorst leschte uit de sierlijke coupes met goudgelen champagne, scheen dit niet den
minsten invloed op 's mans gemoedsstemming uit to oefenen.
Hij zag de Beaumont een oogenblik aan, en zei toen in zijn
ouderwetsch Fransch :
„Wat bij de Roggeveens mij niet bevalt, is die wonderlijk
hooghartige dame, die altijd met den gastheer fluistert
de Barones . . . . hoe hoot zij toch, de Beaumont?"
„Mevrouw Van Duyvenvoorde !" — antwoordde doze met
een glimlach, die voor fijn zou doorgaan.
Al de heeren schenen een oogenblik hunne aandacht in
het spel op to geven, en Breelant om zijne nalveteit aan to
staren.
„Welnu!"
riep doze. — „Het is toch niet verboden over
mevrou-w Van Duyvenvoorde to spreken ?"
„Volstrekt niet !" — antwoordde Almonde. „Mevrouw Van
Duyvenvoorde is eene zeer interessante vrouw, die er nog
vrij knap uitziet !"
„Zoo schijnt Roggeveen er ook over to denken !"
Op doze woorden van den rondborstigen Oosterling volgde
een recht vroolijk gelach, het eerste, 't walk dien nacht door
het salon van den Vicomte had geklonken.
Breelant word onrustig, en zei vrij barsch :
„Met je verlof, meneer van Almonde! 1k geloof, dat er
niets ridicuuls in mijne woorden mag gevonden worden !"
Ridder Sonneveldt van Almonde plukte met een schalk
gezicht aan zijn aschblonden knevel, wilde antwoorden, maar
barstte eensklaps in een homerisch geschater ult. Het felt
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was, dat de weledelgeboren chevalier door het gebruiken van
den schuimenden wijn en door de prikkeling der kansen van
het wisselvallig 6cart6 een weinig zenuwachtig gestemd werd.
De Oosterling was doodsbleek geworden. Hij wilde den mond
openen, en scheen een zeer ernstig woord van verontwaardiging
to zullen spreken, Coen de Vergennes hem voorkwam, en met
de uitstekendste bedaardheid opmerkte :
„Er is hier geene sprake van ridicuul ! Almonde stemt het
volkomen toe — niet waar, mime heeren ? Maar wij werden
niet weinig getroffen door uwe combinatie, mijn waarde
meneer Breelant ! tusschen onzen gastheer de Roggeveen en
de trotsche Barones ! Het is uwe beurt om to geven, meneer
Breelant !"
De oud-gast greep de kaarten. Hij zweeg, omdat hij zijne
verontwaardiging niet snel genoeg in het Fransch kon uitdrukken, en dewijl hij vermoedde, dat eenige hem onbekende
omstandigheid de jongelui had doen lachen. Maar hij besloot
aanstonds to vertrekken, want hij was heimelijk gekrenkt,
en kon zijne drift geen lucht geven. Het gezelschap was
plotseling zeer deftig geworden, en geheel in het spel verdiept.
Breelant kreeg schitterende kaarten, en vergat voor een
oogenblik zijne grieven.
Jonkheer van der Straeten nam de gelegenheid waar op
to merken :
„Ik voor mij zou het met meneer Breelant volkomen eens
zijn, dat de Barones van Duyvenvoorde al hare beleefdheid
en vriendelijkheid alleen voor de familie Van Roggeveen
bewaart. Overal, waar ik haar elders ontmoet, is zij ongenaakbaar !"
Terwijl de heer Breelant een aardigen inzet won, en daar mede bezig werd gehouden, riep de attaché uit, die meestal
zweeg :
„De Barones is eene allergeestigste vrouw, die zich verveelt
in gezelschap van haar zeer omslachtigen en zeer weinig
amusanten heer gemaal. Ik vat niet, waarom zij geen recht
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heeft zich voortdurend met onzen vluggen en aangenamen
vriend de Roggeveen to onderhouden ! Dat is wader een der
mysterien van uwe Hollandsche samenleving ! 't Is de moeite
niet waard er over to spreken !"
De heer Breelant, die wat bekomen was van zijne verontwaardiging, antwoordde
„Ik heb er niets tegen, meneer ! dat men de lui opzoekt, die
ons het meest bevallen ! Maar aan tafel zat ik naast de Barones en, in plaats van mij to antwoorden, fluisterde zij achter
haar waaier met Roggeveen. Daarna, toen men in den tuin
koffie dronk, en ik in mijne eenzaamheid naar iemand zocht,
om met mij to spreken, zag ik beiden van nieuws ter zijde
op een paar tuinstoelen in druk gesprek, en er al zeer weinig
mee ingenomen, dat ik mij bij hen voegde, om een woord
met hen to wisselen. Dat vindt men in Holland niet aangenaam — en in Duitschland evenmin, mean ik !"
De heeren schenen op het punt van nieu-ws in luid lachen
to zullen uitbarsten, toen de Beaumont inviel :
„ paar is niets vreemds in, meneer Breelant Mevrouw Van
Duyvenvoorde heeft hare jeugd in Den Haag, als jongste
clochter van Graaf van Erckenraedt doorgebracht. Toen reeds
was zij met Roggeveen bekend. Ik geloof zelfs vOOr zijn
huwelijk. En als ik u alles zeggen kon, wat ik er van west,
zou de zaak u even eenvoudig schijnen als aan meneer Von
Charnowitz !"
Met dezen naam ward de veal gedecoreerde attaché aangeduid, die daarop vrij stiff en onbehaaglijk boog, zonder to
antwoorden.
Ridder Sonneveldt van Almonds hief het hoofd met kluchtige plechtigheid op, en riep
„Als de Beaumont er meer van west, dan behoeft hij niet
to zwijgen. In ons gezelschap heeft hij waarborgen genoeg
van discrete !"
De jeugdige de Beaumont vertoonde nu een zeer gewiehtig
gelaat, terwiji allen, uitgezonderd de gastheer, die de kaarten
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schudde, zich tot hem wendden met vragende blikken. Maar
de Beaumont scheen nu al zijne oplettendheid aan de kansen
van het aanstaande spel te willen wijden. De beer Von Charnowitz richtte daarop een zeer uitvorschenden blik naar de
Beaumont. Hij legde zijne kaarten neer, bevestigde zijn lorgnet
in den linkerooghoek, en zei met veelbeduidende deftigheid
„Meneer de Beaumont heeft de verzekering van onzen kring,
dat wij discreet zullen zijn — meneer de Beaumont heeft zich
eenige geheimzinnige toespelingen omtrent de Barones van
Duyvenvoorde veroorloofd — mij dunkt, dat zijne eer gebiedend
vordert, zoo spoedig mogelijk nadere opheldering te geven!"
De Beaumont was juist geen held, en de toon van den
diplomaat was zeer dringend. Men was in den kring deter
heeren gewoon nog al vrijmoedig met de Beaumont om te
springen, daar hij niet zelden tot ' het mikpunt van velerlei
geestigheden gekozen werd. Thans scheen hij zich echter
minder bereid to toonen, daar hij luchtig de schouders ophaalde,
en uitriep :
„De zaak heeft met mijne eer niets te maken !"
„Niets te maken ! U hoort het, mijne heeren !" — riep Von
Charnowitz. — „Eene insinuatie tegen eene allerachtenswaardigste dame mag in ons gezelschap niet onopgelost blijven.
1k eisch van meneer de Beaumont volledige opheldering, zoo
Viet
."
De gastheer had met nauw merkbaar misnoegen het gesprek
gevolgd, en viel nu plotseling in :
„De Beaumont zal ons zeer verplichten met eenige nadere
inlichting, zoo het mogelijk is . . . ."
De Beaumont werd zeer korselig, en antwoordde :
„Wat ik zeggen kan, zullen de heeren weten. Het schijnt,
dat er geene groote harmonie bestaat tusschen de Van Duyvenvoordes. Van eene zeer goed ingelichte zijde weet ik, dat
de echtgenooten elkaar te huis meer vermij den, dan opzoeken.
Voorts maakt de Barones rijtoertjes, die vrij wat geheimzinnigs opleveren, en schijnt zij geen bezwaar to vinden, om in
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het publiek, vooral te Scheveningen, zich den heelen avond
aan de zijde van den heer de Roggeveen te vertoonen !"
„Dat weten wij alien reeds !" — antwoordde Von Charnowitz
met gemaakte gestrengheid. — „Wat hebben wij er aan, of
meneer de Beaumont van eene goed ingelichte zijde spreekt,
het komt er juist op aan te bewijzen, dat men goed ingelichte
personen heeft geraadpleegd, anders houd ik al zijne beweringen voor gewaagd, zoo niet ongepast !"
„Ik zou het je ten minste zeer kwalijk nemen, als je geene
andere bewijzen hadt voor wat je vertelt !" zei Breelant
plotseling. De oud-gast nam de zaak geheel ernstig op, en had
de lichte nuance van spot in de woorden des heeren Von
Charnowitz niet opgemerkt.
De Beaumont ledigde zijn glas met groote haast, en zei Coen :
„Er is hier nog eene dame in 't spel, en daarom sprak ik
wat geheimzinnig. Als u er echter zoo groote belangstelling
voor toont, meneer Breelant ! dan wil ik het u wel zeggen.
Mevrouw Van Duyvenvoorde heeft eene zeer knappe kamenier,
die mij somtijds incognito vergund haar cavalier to Deze
kamenier heeft het volkomen vertrouwen van hare meesteres,
en dus zullen de heeren wel begrijpen . . . ."
Het gelach der heeren klonk nu zeer luide.
De oud-gast lachte mee, en vond de zaak geheel opgehelderd. Von Charnowitz lachte het langst en luidruchtigst —
de Vergennes het kortst. De laatste roerde daarbij de kaarten
aan, die gerust hadden, en het spel hernam zijn loop.
Op het oogenblik, dat de Beaumont van de kamenier der
Barones had gesproken, stond de lakei achter hem, om het
glas, dat hij zoo snel had geledigd, to vullen. Wanneer iemand
Coen op den knecht gelet had, zou men bemerkt hebben, dat
hij ontstelde, en een boozen blik op de Beaumont wierp. Dit
alles greep echter zoo snel plaats, en de man nam zoo ras
weer zijne gewone uitdrukking van gelaat aan, dat het uiterst
moeilijk zou geweest zijn hem op eenigen ongepasten toorn
to betrappen.
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Het gesprek liep nu over de sentimenteele ridderlijkheid van
de Beaumont, die menige schertsende opmerking van Almonde
en van den grijzen Breelant had of to weren. Ten slotte wijdde
men zich geheel aan het spel, terwij1 de inzet tot prikkeling
der belangstelling en onder invloed van den edelen wijn voortdurend werd verhoogd.
Het geluk wendde den heer Breelant, die zich van zijne
eerste verliezen hersteld had, opnieuw den rug. In een uur
verloor hij al het munt- en bankpapier uit zijne portefeuille.
Volkomen onbewogen zag hij op zijn uurwerk en riep :
„Half vier 1 Voor een man op mijne jaren is het tijd
to gaan I Ik heb mijn heele fortuin voor van avond verspeeld !"
De Vergennes, die steeds in even klein bestek belangrijker
sommen aan papier en zilver arrangeerde, putte zich uit in
beleefde aanbiedingen. Maar de oud-gast had genoeg genoten
van het spel en wilde vertrekken. Hij stak zijne zesde manilla
aan, en vroeg zijne grijze overjas.
„De dag breekt aan ! 't Zal wel frisch wezen !" — ging hij
voort. — ,,En nu heb ik nog zulk eene lange reis naar mijne
villa op den Scheveningschen weg. Zou onze goede vriend
mij niet eene vigilante willen bestellen?"
De „goede vriend" was de lakei, die allereerbiedigst boog,
Coen de Vergennes hem beval eene vigilante to bestellen —
en die daarna bescheiden opmerkte, dat het misschien to laat
zou zijn. Jonkheer van der Straeten gaf echter aanstonds
een adres, waar rijtuigen „a toute heure de la nuit" to verkrijgen waren. De lakei verdween. Breelant was opgestaan,
zijne plaats werd aanstonds ingenomen door Van der Straeten.
Het spel werd ijverig voortgezet. De Oosterling stapte dampend door het vertrek, en nam voor een venster de huizen
aan de overzijde waar, die in den grauwen morgennevel nog
rustig schenen to dommelen.
Daarna liep hij de kamer een paar malen op en neer, en
greep een schitterend folio-album, dat op een tafeltje voor de
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sofa lag. Hij zette zich neer, en opende het album. Eene
kleine beweging van verbazing ontsnapte hem, toen hij de
lichtdrukken bekeek. Daarna verdiepte hij zich ijverig in de
studie dier kunstwerken.
NI de speeltafel ging men steeds voort met klimmende
belangstelling de nukken der fortuin to bespieden, en merkte
niemand op, dat Adolphe, de lakei, was teruggekomen, en
de vigilante naar den heer Breelant stond to wachten. Het
morgenlicht drong door tot de speeltafel, en worstelde
nog tevergeefs met het schelle gaslicht en de talrijke waskaarsen.
De Vergennes, die op zijne beurt door Van der Straeten
was overwonnen, wendde zich even om, en zag naar den
heer Breelant.
„Uw rijtuig wacht !" — riep hij hem toe.
Breelant sloeg het album dicht, en antwoordde :
„Interessante prentjes !"
„Niet waar ? De beroemdste beautós van mijn vaderland
zijn zoo goed geweest er voor to poseeren !"
„Ik kom ze later nog eons nader zien ! Adieu, messieurs !"
leder groette den vroolijken Oosterling.
Breelant haastte zich naar het rijtuig, en toen hij zijne
grijze hairen tegen den wand der vigilante drukte, om met
geslotene oogen te mijmeren, vertoonden zich de figuren uit
het album voor zijne fantasie — eene wilds rij van Maenaden,
die in schaamtelooze naaktheid de brutaalste werkelijkheid en
de verdorvenste verbeelding nog verre overtroffen.
Het was zeven uren in den morgenstond, toen men eindeBA het spel staakte. Almonde en Von Charnowitz hadden
vrij aanzienlijke sommen verloren, Van der Straeten en de
Beaumont hadden reden van tevredenheid, doch de gastheer
was geheel verlegen met zijn geluk. Het gezelschap zag er
bij den helderen zonneschijn, die triumfeerend naar binnen
kwam stroomen, vrij onoogelijk uit. Er moest nog eene
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vigilante besteld worden, en daarna ging men met vrij wat
gemaakte opgewektheid uiteen.
Toen Adolphe, de lakei, het salon weer binnentrad, na de
heeren to hebben uitgeleid, vond hij de Vergennes bezig de
fraaie schrijftafel to sluiten. Doze had zijne nieuwe verzameling munt- en bankpapier zorgvuldig geborgen. Adolphe wierp
een donkeren blik naar zijn meester. De Vergennes bracht
zijne hand aan het hoofd, en fluisterde :
„Die ellendige tabakslucht !"
Adolphe antwoordde niet.
De Vicomte murmelde eenige woorden, en stapte naar het
zijne kleed- en slaapkamer.
zijvertrek
De lakei deed eenige stappen voorwaarts, en sprak :
„Wij hebben goede zaken gedaan !"
„Natuurlijk !"
„De information naar de Roggeveens en de Van Duyvenvoordes zijn volkomen juist !"
„Ik twtjfelde er niet aan ! Ik zal mijn program volgen, en
alles zal wel gaan !"
„U ziet, dat ik mij niet bedrogen hob I"
„Gelukkig niet ! Ik ben vermoeid. Ik heb hoofdpijn — ik
ga rusten, later moor daarvan !"
Verwonderlijk was de toon van dit onderhoud geweest.
Adolphe had gesproken op eene wijze, ver verheven boven
zijn nederigen staat. De Vicomte hield zekeren afstand in
het oog, dien Adolphe geenszins overschreed, hoewel zekere
nederige hoogmoed in alles, wat de lakei sprak, om den
hook gluurde. Toen de Vergennes van vermoeidheid gewaagde,
glimlachte Adolphe bijna onmerkbaar.
„Hoe laat beginnen we van daag?" — ging de lakei voort.
„Kom mij wekken tegen vier uren Die lompe Breelant
heeft het geheele salon verpest met zijne sigaren, en ik vrees
niet to kunnen slapen van hoofdpijn !"
', Dozen avond weer reunie ?"
„Ja, in den cercle !"
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„Geen diner ?"
„Neen Er is een concert in het Bosch !"
„Alzoo voortgaan !"
„Natuurlijk! adieu !"
Hoe vertrouwelijk ook de stof van het onderhoud mocht
zijn, de vorm was van beide zijden weinig familiaar. De
Vergennes drukte zich juist en sierlijk uit. Adolphe sprak
met een eenigszins vreemden tongval, alsof hij het Fransch
to Luik of te Doornik had leeren spreken. De Vicomte scheen
zich met moeite to bedwingen, om niet onbeleefd to worden —
Adolphe deed alsof hij niets bemerkte.
„Nog iets !"
zei hij snel, toen zijn meester naar de deur
der kleedkamer trad. — „Vandaag vervalt mijn huur !"
De Vergennes fronste de wenkbrauwen, en maakte een
driftig gebaar. Eensklaps echter scheen hij zich to bezinnen,
en wees hij naar de speeltafel, waar eenige stapels zilvergeld waren blijven liggen. Toon verwijderde hij zich zwijgend.
Adolphe naderde de speeltafel.
Met een smadelijken glimlach greep hij de zilveren schijven,
telde ze met verwonderlijke snelheid en borg ze. Daarna
wijdde hij een blik aan het salon, aan het buffet met geledigde flesschen, aan de schrijftafel en aan de kaarten op
het speeltafeltje, stil bij zich zelven fluisterend, alsof hij
tegen een afwezige dreigementen uitte. Eene half ledige flesch
champagne scheen een oogenblik zijne opmerkzaamheid te
trekken, doch hij fronste de wenkbrauwen, en zag er met de
uiterste verachting op neer.
Toen verliet hij het salon, en opende hij in de gang de
deur van eene wijde kast. Zijne livrei en slobkousen verdwenen in een oogenblik. Een eenvoudig zwart jasje en eon
blinkende zwarte hoed hervormden hem in een uiterlijk vrij
dragelijk burgerheer. Hij verzuinide niet netts handschoenen
aan zijn kostuum toe to voegen, en sloop zachtkens de
trap af.
Het heerlijke zomerweer stemde hem weinig zachtmoedig.
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Hij fluisterde nog steeds dreigend tot zijn afwezigen tegenstander, en haastte zich door de aanzienlijke wijken der
residentie. Hij scheen evenals zijn heer naar rust te verlangen,
en versnelde zijn tred, toen hij in de geringere en afgelegene
kwartieren der stad aankwam. Eindelijk liep hij eene stille
zijstraat in. Op den hoek stond een forsche kerel, de waard
eener tapperij, die in zijne hemdsmouwen eene pijp rookte.
„Morgan, meneer !" — riep de waard.
Adolphe knikte even, en vervolgde zijn weg.
„'t Schijnt hem voor den wind te gaan — hij schaamt zich
binnen te komen !" — mompelde de waard. — „Ik zou het
niet op hem hebben !"
„Ik ook niet !" — riep een uitdrager, die juist aan den
overkant van de nauwe straat zich in zijne deur vertoonde. —
„Altemaal Fransche bluf, je weet er alles van !"
De waard hulde zich in tabaksrook, en knipte geheimzinnig de
oogen toe. De uitdrager scheen in ernstige gepeinzen verzonken.
Adolphe haalde een sleutel te voorschijn, toen hij midden
in de zijstraat gekomen was, en opende de deur, ter zijde
waarvan op een koperen plaatje de naam van Snoek stond
gegraveerd. Daarna stapte hij ijlings binnen, en snelde hij de
vrij duistere trap op.
Ter eerste verdieping gekomen, ging eensklaps eene deur
open, en kwam hij bijna in onzachte aanraking met een heer,
die naar beneden wilds gaan.
„Mille pardons !"
sprak Adolphe zeer hoffelijk en snel,
de trap der tweeds verdieping opstijgend.
„Neem niet kwalijk !" — bracht Drostman, de schilder en
bewoner der eerste verdieping uit, maar Adolphe was reeds
verdwenen.
Drostman stond een oogenblik verwonderd stil, en dacht,
terwiji hij bedaard de trappen afsteeg :
„Dien man heb ik meer gezien ! Waar mag ik hem vroeger
ontmoet hebben ?"
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TWAALFDE HOOFDSTUK.
Willem gaat uit op avonturen, maakt nieuwe kennissen, en ontmoet
een ouden vriend.
Drukkend was de hitte reeds des morgens geweest, drukkender nog was zij in den voormiddag.
Willem Plankman liep desniettemin met haastige sehreden
onder de linden van het Voorhout. Hij had juist de NV011 in
van zijn oom verlaten. De heer Van Roggeveen had woord
gehouden. Twee brieven, voor aanzienlijke mannen in de
residentie bestemd, waren Willem ter hand gesteld.
Hij wandelde met zeer gemengde gewaarwordingen in de
schaduw der prachtige lindenlaan. Wat met hem geschied
was, sedert zijne komst naar Den Haag, in het korte tijdsverloop van vier en twintig uren, scheen hem een geheel
tijdvak van zijn leven to beslaan. Vooreerst de ontvangst
van zijn oom, wiens naam gedurende het leven zijner ouders
als bij stilzwijgende afspraak nooit genoemd ward. Dan de
ontzettende voornaamheid zijner tante, die hem wilde diets
maken, dat de eenvoudige naam Plankman eene aristocratische kleur bezat !
En dan . . . , Eugënie !
Nog altijd ruischte het geluid harer stem in zijne ooren,
zooals zij den vorigen avond tot hem gesproken had in den
tuin — toen zij hem die prachtige witte roos had geschonken.
Het was of er zich eene tooverkracht in die roos verscholen
had, zoo lang had hij daze bekeken, nadat hij in de ongezellige
kamer van zijn logement was aangekomen. Duizenden van
beelden en droomen verdrongen zich in den bonten loop
zijner mUmeringen — dan Bens overstroomde hem het gevoel
eener grenzenlooze voldoening, dan weder ontwaakte hij tot
eene bange vrees voor zijne onzekere toekomst.
Tot nog toe had hij steeds onder alle omstandigheden van
10

146

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

zijn studentenleven een kalmen blik, jets vastberadens, jets
onverschrokkens aan den dag gelegd, het was hem nu, of die
zekerheid van besluit en blik hem verlaten had, daar hij
sedert de ontmoeting met zijne nicht zich bijna geene rekenschap meer durfde geven van zijne gewaarwordingen en aandoeningen. Een enkel besluit had hij genomen, en hij riep
het zich in het geheugen, terwiji hij op het punt was het Voorhout to verlaten, om den weg naar het Kanaal in to slaan.
Door bescherming van zijn oom en voogd zou hij misschien
middelen vinden, om in zijn onderhoud en verdere studien to
voorzien. Geene gedachte aan jets anders mocht hem afleiden
van het plan, de belangstelling zijns ooms to verdienen door
noeste vlijt, door inspanning, om een onafhankelijk man to
worden. Onafhankelijk to zijn van anderen in de uitoefening
zijner levenstaak — het ideaal van zijn vader — had hij vast
besloten to verwezenlijken, en nu mocht geen enkel beeld,
hoe liefelijk ook, zich tusschen hem en dit ideaal stellen.
Plotseling stond hij stil. 't Was niet alleen om het brandende hoofd to verkoelen, want hij bekommerde zich weinig
over de buitengewone hitte van dien dag. Terwijl hij zijn
grijzen zomerhoed een oogenblik in de hand nam, bleef hij
staan onder den indruk van eene nieuwe, treffende gedachte.
Zou hij zijn ideaal, de onaf hankelijkheid, niet sneller bereiken, als de herinnering aan dat liefelijke beeld hem schraagde
op den weg naar wat hij niet durfde uitspreken, maar 't geen
op den bodem zijns hasten leefde, en waarin zijne nicht
Eugenie de hoofdrol speelde ? Arbeiden en nog eens arbeiden,
worstelen en triumfeeren, om eindelijk de liefste hoop van
zijn Leven vervuld to zien — zoo teekende zich plotseling de
toekomst voor hem af. Hij glimlachte vol opgewektheid, en
haastte zich weer snel vooruit.
Toen hij den weg langs het Kanaal afliep naar de aanwijzing van Francois, den lakei van zijn oom, bracht hij de
beide brieven to voorschijn. De heer -Van Roggeveen vervulde
eene soort van betrekking aan eon onzer ministeriön, en
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verscheen er dagelijks eenige uren in den voormiddag —
Willem had dus zijn oom niet meer ontmoet. Naar eene
afspraak van den vorigen avond zou hij de brieven in den
voormiddag komen halen, en later den uitslag mededeelen.
Willem had tevens niemand der familie gezien, en, schoon
hierin niets gewichtigs viel op te merken, was het Loch eene
der oorzaken geworden, waarom hij zoo rusteloos liep to
mijmeren, zonder zich te bepalen bij de bezoeken, welke hij
op het punt was af to leggen bij een paar zeer invloedrijke
Haagsche heeren, vrienden van zijn oom.
Hij herlas langzaam de adressen.
De eerste was gericht aan „Jonkheer Mr. F. W. de Beaumont
van Almkerk. Princessegracht." Hij had dien naam uit Eugónie's
mond het eerst vernomen gedurende het diner — hij wist van
zijn oom, dat het den vader gold van dien jeugdigen Hagenaar, welke zich een zoo trouw vriend van den schitterenden
Franschman had betoond. Willem zou bij den ouden heer de
Beaumont met den brief van zijn oom eene poging wagen,
om zich aan to bevelen voor de eene of andere passende
betrekking bij het onderwijs. De oude heer de Beaumont was
een groot man in onderwijszaken, had oom Van Roggeveen
verzekerd, en zou ongetwijfeld aan Willem goeden raad willen
verschaffen, misschien moor.
De tweeds brief was gericht aan den „Baron van Duyvenvoorde van Bloys, Willemspark." Eugenie had dezen zoo
vurig geprezen, dat hij zich zeer opgewekt gevoelde den
kunstlievenden man nader to leeren kennen, zoo diens ongesteldheid het niet mocht verhinderen. Oom Van Roggeveen
had Willem gewaarschuwd, dat hij misschien den Baron niet
zou kunnen zien, en er bijgevoegd, dat hij zijn brief maar
bezorgen, en een paar dagen op antwoord in Den Haag moest
blijven wachten — wanneer de oude heer de Beaumont hem
geene hulp kon verschaffen. Hij herinnerde zich daze afspraak nu
nauwkeurig, en poogde zich eenigszins voor to bereiden op het
af to leggen bezoek bij den invloedrijken onderwijsbeschermer.
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Oplettend las hij al de namen aan de deurposten der
weidsche huizen, terwijl hij de richting volgde, hem door den
lakei gewezen. Willem had nog nooit eenig bezoek afgelegd,
om to solliciteeren, en de eerste opwelling van zijn hart was
een onbestemde tegenzin geweest. Spoedig had hij die opwelling onderdrukt, en zich van het noodzakelijke der onderneming overtuigd, terwijl hij in stilte vaststeide, dat hij
nauwelijks aan het begin van eene moeielijke reis stond, dat
hij vOOr alles moest volharden. Zoo onderdrukte hij nu elke
andere gedachte, en las hij weder oplettend de namen aan
de deurposten.
Langzaam trad hij in de schaduw der hooge gebouwen
voorwaarts, maar ontdekte nog den naam van de Beaumont
niet. Hij besloot eindelijk een voorbijganger to vragen. 't Was
een lakei met een eerbiedwekkend lange jas van dofgeel laken,
waarop zilveren knoopen blonken. Nu ontstond het volgende
gesprek :
„Zoudt u me ook kunnen helpen met het adres van meneer
de Beaumont van Almkerk ? Hij woont hier immers op de
Princessegracht ?" — vroeg Willem.
„Dan ben je al to ver !" — was 't antwoord. — „Een huis
of twintig terug, daar woont Beaumont !"
„Staat de naam aan de deur ?'!
„'k Weet er niet van ! Een huis of twintig terug, een klein
."
huis met twee ramen
De lakei had met rustige hoogheid op Willem neergezien,
en zijn voorhoofd gerimpeld, toen Willem den naam van de
Beaumont noemde. Er lag eene wereld van minachting in
's mans blik, toen hij met de gehandschoende vingeren in de
richting van het gevraagde adres woes, en zonder een woord
to spreken vooruitsnelde, alsof de zaak zijne aandacht volkomen onwaardig was.
Willem keerde snel terug, ijlde een twintigtal huizen voorbij,
en nam de volgende woningen oplettend waar. Een vrij
onaanzienlijk gebouw tusschen twee trotsche heerenhuizingen,
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zonder naam aan den deurpost, scheen hem overeen to komen
met- de aanwijzing van den lakei. Hij besloot aan to schellen.
Het duurde vrij lang eer eene oude dienstbode horn opende,
en hem met wantrouwende blikken verzekerde, dat hij juist
gezien had. De dienstbode weifelde eenige oogenblikken, voordat
zij hem in een klein zijvertrekje binnenliet, na hem eerst
verzocht to hebben zijn rotting in de gang achter to laten,
alsof zij vreesde, dat hij met dit wapen de meubelen zou
beschadigen.
't Zag er alles bijzonder rustig en plechtig uit in de gang
en het zijvertrekje. Eene groote klok tikte zoo luid, alsof zij
eene vermaning richtte tot de binnentredenden. Aan de wanden
van 't kamertje, dat er wat stoffig en ongezellig uitzag, prijkte
een ouderwetsche steendruk, een „Ecce Homo", naast eene
zeer gebrekkige ets naar Rubens „Kruisafneming". Willem
had volkomen den tijd dit alles waar to nemen, want er verliepen ruim tien minuten, voordat de hijgende keukenprinses
hem kwam berichten, dat meneer de Beaumont gereed was
hem to ontvangen.
Willem had nu een aantal trappen to beklimmen, waar het
zeer donker was, portalen over to steken, waar men kasten
met boeken had geborgen, om eindelijk in eon bijzonder
donkeren hook bij eene deur stil to staan en aan to kioppen.
Na tweemalen luid to hebben aangetikt zonder antwoord to
bekomen, trad hij binnen. 't Was of hij in een magazijn van
oude en nieuwe boeken aankwam, zooveel kasten, tafels en
stoelen vol boeken verrezen er voor zijne voeten, toen hij
eenige schreden voorwaarts deed. Eindelijk ontdekte hij eene
ineengedoken gestalte in een kale, versleten, zwarte jas bij
eene tafel. De gestalte stond even op, en viol dadelijk weer
in een matten leunstoel neder. De oude hoer de Beaumont
van Almkerk was een mager manneke met geelbleeke, scherpe
trekken, en groote borstelige grijze wenkbrauwen, waaronder
een paar beweeglijke, blinkende oogen schuw in 't rondo
zagen. Zijn rug was eenigszins gebogen, zijn kaal hoofd rnet
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een stoffig zwart kalotje bedekt. Hij zag Willem van ter zijde
aan, en verzocht hem met eene zeer zachte stem plaats
to nemen.
Willem bood zijn brief aan, en ging zitten.
De heer de Beaumont schoof zijn kalotje naar het achterhoofd, legde zijn linker duim en vinger aan zijne kin, en
hield met de rechter den brief van den heer Van Roggeveen
voor zijn gelaat. Willem had den tijd een oogenblik in 't rond
to zien, en ontdekte, to midden der woestenij van boeken,
verschillende portretten aan den wand van mannen uit vorige
eeuwen met baard en stolpkraag, benevens dat tweetal bekende
platen, 't walk eene groep van hervormers voorstelt. De oude
de Beaumont legde intusschen den brief voor zich, en vestigde
een zwijgenden blik op den jonkman.
„Mijne vrijpostigheid . . .." begon Willem.
„Geenszins, meneer !" — vial de oude man hem met eene
klanklooze stem in de rede, terwij1 hij de dunne vingeren
zijner rechterhand vooruitstak, alsof het helder geluid van
Willem's woorden hem kwetste. — „De heer Van Roggeveen
heeft mij eene zeer warme aanbeveling uwer belangen geschreven. 1k stel de vriendschap dier geachte familie op
hoogen prijs. Mijn eenige zoon verschijnt dikwijls in haren
kring. Uw naam alzoo is Willem Plankman, student in de
Letteren to Utrecht. U heeft uw vader verloren en zoekt nu
uw eigen onderhoud to winnen, ten einde uwe studien voort
to zetten. Zeer loffelijk, meneer Plankman Gelukkig sta ik
in relatie tot zeer vele bijzondere scholen, en zal ik u waarschijnlijk gemakkelijk kunnen helpen. Vooraf echter een paar
vragen !"
De oude heer hield zijn wijsvinger steeds dreigend naar
Willem gericht, die onder gemengde aandoeningen naar de
deftige, bijna onverstaanbare rede had geluisterd. Reeds wilde
hij antwoorden, toen de fluisterende stem, geheimzinnig zacht,
alsof eene schim tot hem sprak, hervatte :
„Vie waren uwe vrienden aan de academie?"
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„De jonge Croonwinckel was mijn beste vriend. Kennissen
had ik vele, onder anderen Reael, Van Wensen, Walhout ...."
De heer de Beaumont had zijne wenkbrauwen hoog opgetrokken, en de hoeken van zijn scherpen, ingevallen mond
bewogen. De stem uit de schimmenwereld viel weder in :
„Walhout is een goede naam. Zijn vader is mijn hooggeschatte vriend !"
„Ook ik heb kennis met domin6 Walhout gemaakt, want
hij is predikant in mijne geboorteplaats Wierhooven !"
„Juist, meneer Plankman ! U komt alzoo uit Wierhooven!
Bij wien heeft u belijdenis des geloofs afgelegd ?"
„Bij dominó Walhout, toen ik zeventien jaar oud was !"
„Tot dusver gaat alles uitmuntend. Eon leerling van een
man als Walhout kan rekenen op mijne sympathie, nu ik
bovendien bemerk, dat de jonge Walhout tot uwe vrienden
behoort
„Ik moot eerlijk bekennen, dat mijn omgang met den
jongen Walhout niet bijzonder intiem was, meneer de Beaumont ! Als stadgenooten zagen wij elkander van tijd tot tijd,
vooral omdat we in hetzelfde huis kamers hadden !"
Wederom trok de heer de Beaumont zijne zware wenkbrauwen op, en bewoog zijne glimmende oogen rusteloos
heen en weer.
Toen ruischte de geestenstem opnieuw :
„U wil bij het onderwijs komen en dat is een zeer schoon
plan, meneer ! Niets verdient onze belangstelling meer dan
het onderwijs. Mijn geheele leven door heb ik gewaakt voor
de belangen van het onderwijs, daar men mij de eer deed
bij de oprichting van onderscheidene bijzondere kostscholen
voor meer uitgebreid lager en middelbaar onderwijs mijn
advies to vragen en mijn toezicht op prijs to stellen. Daarom
wenschte ik nu to weten, wat uwe meening is omtrent ons
Nederlandsch staatsonderwijs?"
Zulk eene vraag had Willem niet verwacht. Hij begreep,
dat de heer de Beaumont belangstelde in zijn antwoord, want
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de glinsterende oogen van het manneke schoten zenuwachtig
van den eenen hoek naar den anderen. 't Werd hem onaangenaam to moede, schoon hij zich aanstonds herinnerde, dat
hij zoo lang mogelijk de welwillendheid moest op prijs stellen
van een man, die misschien op het punt stond over zijne
toekomst een beslissend woord to spreken.
Hij antwoordde dus zoo gevat mogelijk :
„Als student to Utrecht heb ik alleen met den toestand
."
van het hooger onderwijs wat nader kennis gemaakt
De grafstem vial Wings in :
„Ik bedoel ons lager en middelbaar onderwijs ! U heeft
zeker verleden jaar de beraadslagingen in de Staten-Generaal
over de wet op het middelbaar onderwijs met aandacht gevolgd?"
„Niet al to getrouw, meneer de Beaumont ! Ik verzoek
dringend verschooning — mijne studien beletten mij alles
nauwkeurig na to gaan. Evenwel ben ik genoegzaam op de
hoogte der wet, wat den inhoud aangaat, en hoop ik zelfs
na mijn candidaats-examen bij de eene of andere HoogereBurgerschool mijne diensten aan to bieden !"
De oude man vormde voor het eerst met zijne dorre lippen
een zweem van glimlach. Daarna zuchtte hij, en murmelde :
„Maar ons lager onderwijs dan?"
„Zooveel mij bekend ward, verdient het alien lof. Jammer
evenwel, dat men er zoo weinig geregeld gebruik van maakt !"
De oude heer hief zijn wijsvinger weer dreigend op, en
sprak nu luider :
„Er wordt nog veel to veel gebruik van gemaakt, meneer !
Ik wijt het aan uw leeftijd en uitsluitend letterkundige studien,
dat u daze levensquaestie onzes yolks niet grondiger hebt
beoefend. Laat het mij vergund zijn u eenige inlichting to
verschaffen !"
Willem voelde een donkeren blos naar zijne wangen rijzen.
De doceerende toon van den grijsaard, zijn heesche, klanklooze woorden en rusteloos dwalende oogen maakten een
alleronaangenaamsten indruk op hem. Hij gaf alle hoop op
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ooit van dozen mummie-achtigen man eenigen goeden raad to
krijgen, en was evenwel uit beleefdheid gedwongen to zwijgen.
„U heeft het onderwijs tot levenstaak gekozen, meneer
Plankman !" — murmelde de grijsaard. — „Het onderwijs
beslist over de toekomst van een yolk. Daarom is het zeer
gevaarlijk het onderwijs bij staatswet to regelen. Onderwijs
vormt de jeugdige gemoederen tot alles goods of tot alles
kwaads, en zoo eenige staatswet bepaalt, dat onderwijs alleen
wetenschappelijke kennis behoort aan to kweeken, miskent
zij de roeping van het onderwijs. De school moot vormen
voor het leven, dat wil zeggen voor het leven van den
Christen. Buiten het Christendom bestaat er voor mij geen
leven, en daar het nu voor ons alien duidelijk genoeg is, dat
de Nederlandsche staatswetten op het lager en middelbaar
onderwijs eene onchristelijke strekking bezitten, vooral de
laatste, moon ik met recht to mogen beweren, dat er nog
veal to veel gebruik gemaakt wordt van onze staatsscholen!"
Willem had nu meer dan genoeg gehoord, om zijn man to
begrijpen. Hij wenschte nooit met hem in aanraking to zijn
gekomen, daar hij nu voor het eerst gewaarwerd, hoe onbegrijpelijk moeilijk het zou vallen eigene dierbare overtuiging
met fierheid to handhaven tegenover lieden, die vermeenen,
dat een dienstbetoon van hunne zijde moot gekocht worden
tegen den onmogelijken prijs van verloochening dier eigen
overtuiging.
Onze jonge vriend waagde het thans tegen to werpen :
„De verspreiding van kundigheden onder de volksklassen
zou dus tot schadelijke resultaten leiden, dit begrijp ik niet
volkomen !"
De oude hoer woelde met zijne dorre vingeren door de
dunne grijze hairen ter zijde van zijn hoofd, en sprak steeds
doceerend en fluisterend
„Volstrekt niet! Verspreid nuttige kundigheden, zooveel go
wilt, maar draag het monopolie niet aan den Staat op 1 De
Staat poogt zich voortdurend meer oppermachtig tegenover
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de kerk to verheffen — in deze staatsalmacht schuilt eene der
treurigste kwalen van ons kwijnend vaderland. Dat wisten
onze vaderen beter !"
Willem kon op een en ander niet wel antwoorden, dat de
heer de Beaumont vrij duidelijk als zijn ideaal : de almacht
der oud-Nederlandsche Hervormde kerk over het onderwijs,
deed doorschemeren — hij wenschte zoolang mogelijk op een
onzijdig terrein to blijven. Hij zweeg dus, en bleef teleurgesteld
de hoopen boeken aanstaren, die van alle zijden als uit den
grond oprezen.
De oude heer zakte in zijn fauteuil terug, nam tusschen
vinger en duim eene goede hoeveelheid snuff uit eene zilveren
doos, en sprak bedaard :

„Laat ons op uw verzoek terugkomen, meneer Plankman !
Ik zal zeer gaarne aan het verlangen van den heer Van
Roggeveen gevolg geven, maar ik wilde u eerst mededeelen
naar welken geest de scholen zijn ingericht, waarop u eene
plaats als docent in de classieke talen zoudt kunnen vervullen. Wij strijden tegen alle staatsonderwijs, wij kampen
voor volledige vrijheid van onderwijs, een liberaal beginsel,
meneer Plankman Wij richten met onze eigene krachten
onze scholen in, wij verlangen van niemand subsidien — en
wij eischen voor alles, dat onze onderwijzers, zonder eene
enkele uitzondering, de evangelische waarheid als de hoogste
wetenschap zullen huldigen !"
„Maar dat stemt niet overeen met uwe volledige vrijheid
van onderwijs !" — riep Willem vrij wat hartstochtelijk uit.
De oude heer de Beaumont scheen, ontsteld en sprakeloos,
deze stoute verklaring onbeantwoord to zullen laten, toen
plotseling de oude dienstbode hem kwam zeggen, dat domin6
Walhout uit Wierhooven een kort onderhoud verzocht. Willem
greep haastig naar zijn hoed, hij herinnerde zich nog al to
levendig, wat er op den dag der begrafenis van zijn vader
had plaats gegrepen. Hij wenschte elke ontmoeting met den
predikant to vermijden.
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De heer de Beaumont daarentegen blikte met ongemeen
glinsterende oogen in 't rond, en zeide, zoo luid als nimmer
te voren :
„Doe mij het genoegen, en blijf nog een oogenblik meneer,
Plankman ! Wij zullen straks ons gesprek voortzetten, en ik
twijfel niet, of wij zullen eindigen met volkomene overeenstemming op de hoofdpunten . . . ."
Willem stond gereed te vertrekken, en viel schielijk in :
„Aan overeenstemming valt zeer zeker niet te denken,
meneer de Beaumont ! Ik dank u zeer voor de mij geschonkene
inlichtingen, die al te duidelijk bewijzen, dat op uwe scholen
voor mij geene plaats
."
„Hoe vaart mijn geachte vriend, mijn waardige heer de
Beaumont ?" — klonk de luide stem van den predikant Walhout, wiens kunstig om den hals gestrengelde witte das en
boven de plooien dier das uitpuilende wangen ons reeds eenmaal, bij den familieraad na het overlijden van majoor Plankman,
in 't oog zijn gevallen.
De heer de Beaumont stond uit zijn stoel op, en drukte
de hand van den predikant met zichtbare ingenomenheid.
„Wij spraken daar juist van u met meneer Plankman, uw
leerling, dominO ! Dat zal gewoonlijk zoo treffen, als men van
iemand spreekt, staat hij meestal spoedig voor onze oogen !
Welkom weder in Den Haag !"
Domin6 Walhout zag Willem uitvorschend aan. De jonkman
boog zich vlug, en beantwoordde dien blik met volkomene
kalmte. Hij wilde nu ten spoedigste het vertrek verlaten,
maar, daar de heer de Beaumont zijne poging om een afscheidsgroet tot hem to richten, niet scheen op to merken,
was hij genoodzaakt met zijn hoed in de hand een oogenblik
to wachten. Intusschen zette zich de predikant aan de tafel
bij den ouden heer, terwij1 hij Willem bleef aanstaren, en
zijne kin zoo diep mogelijk op den achtergrond van zijne das
terugtrok.
sprak
„Meneer Plankman was eenmaal mijn leerling"
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hij „toen was hij nog bijna een kind. Toen had hij de
wijsheid der Stichtsche hoogeschool nog niet genoten, nu vlei
ik mij niet langer in hem een mijner discipelen to zien !"
De grafstem van den ouden heer hief plotseling aan :
„Ik hoop, dat ge u bedriegt, geachte vriend! De heer
Plankman komt mij eene plaats vragen op eene der onder
cans toezicht staande bijzondere scholen, zoude hij dus niet
volharden in het evangelie van den drieeenigen God des
Verbonds ?"
„Neon!" — vial de predikant oogenblikkelijk weder in. —
„Hij is naar Utrecht gegaan, om zich voor het heilig herderambt to bekwamen, toen is de geest der verwaandheid, die
uit daze booze wergild is, over hem gekomen, en hij heeft
mijne huip versmaad na zijns vaders dood. Hoe is het
mogelijk, dat hij de uwe komt verzoeken, waarde heer de
Beaumont ?"
Willem deed een paar schreden voorwaarts naar de tafel,
waar de twee geestverwanten zaten.
„Er heerscht hier misverstand, meneer de Beaumont! Ik
vroeg mijn oom en voogd om eenige aanbeveling bij invloedrijke mannen, ten einde ergens als docent voor het Latijn en
Grieksch op eene of andere kostschool geplaatst to kunnen
worden. Mijn oom gaf mij een brief aan u, zonder mij to verwittigen, dat u van mij eene volkomene instemming met al
awe overtuigingen zou vorderen. Had ik dat geweten, ik
ware hier nimmer verschenen Vergun mij dus u nogmaals
to danken voor dit onderhoud . ..."
„Nog een woord, meneer Plankman !" — murmelde de specialiteit in onderwijszaken. — „Ik wilde zoo gaarne iets voor u
doen — de familie Van Roggeveen heeft aanspraak op mijne
erkentelijkheid. Ik vermoed, dat gij in mij een tegenstander
der zoogenaamde liberale beginselen ziet. Ach, ik bid u,
geloof een man met grijze hairen, als de mijne — wij a 11 e e n
zijn voorstanders der ware liberaliteit. Is de eisch naar vrij
onderwijs niet liberaal? Wij huldigen geene andere autoriteit
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als de waarheid, die in het Heilige Woord Gods is geopenbaard. Hoe kan men zich tegen deze autoriteit verzetten?
verlang van u geen enkel offer uwer beginselen, zoolang u
dit gezag kunt huldigen, en bedenk eens, hoe onze bescherming u zoude kunnen steunen op de loopbaan, die u gekozen
heeft !"
Willem had ongeduldig zijn hoed in 't ronde gedraaid gedurende deze rede, en antwoordde:
„Ik acht elke transactie met mijne overtuiging eene laagheid, meneer de Beaumont ! En ik ben ten stelligste overtuigd, dat uwe beginselen de mijne nooit kunnen worden! Ik
zal u niet langer ophouden . ."
„Bedenk wat je doet, jonkman !" — viel domine Walhout
in. — „Binnen weinige jaren kunnen je overtuigingen gewijzigd zijn, en dan zul je tevergeefs om onze hulp vragen. Je
werpt eene schitterende toekomst weg! Neem een voorbeeld
aan christelijke jongelieden, zooals mijn zoon, die uw vriend
was aan de academie! Zulke jongelieden worden nuttige en
gewichtige leden der maatschappij — mijn zoon
."
„Inderdaad, uw zoon munt zeer uit . ."
Willem had er bij willen voegen: „in het smeden van zoutelooze aardigheden !" — toen hij zich eensklaps bedacht, eene
snelle buiging maakte voor de beide gemoedelijke mannen, en
Wings uit het vertrek wegliep.
Domin6 Walhout en de oude heer bleven eene pooze sprakeloos zitten.
Eindelijk zeide de heer de Beaumont:
„Er zit veel karakter in dien jongen !"
Dominó Walhout glimlachte, en antwoordde :
„Udelheid en trots, anders niets ! Bij den dood van zijn
varier had ik hem willen helpen, om zijne studien in de
theologie voort to zetten, hij heeft me met groote aanmatiging bedankt!"
„Zou die jongen dus predikant worden?"
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„Ik had er hem toe opgeleid door mijn invloed ter catechisatie, en door mijn omgang met het gezin. Te Utrecht is de
knaap in den grond bedorven, ondanks den goeden geest der
faculteit. En nu wil hij bij het onderwijs !"
„Wij hebben gebrek aan talentvolle jongelui, vriend Walhout !
Onze partij telt weinig aanhangers bij het jonge Nederland !
Ik wenschte, dat wij dien jongen behouden hadden !"
„Stel u gerust, er hebben reeds verschillende begaafde jongelieden in onze gelederen plaats genomen ! Wij kunnen dien
opgeblazen knaap missen !"
„Trots is de hoofdqualiteit dier familie naar het schijnt.
Mevrouw de Roggeveen, zijne tante, geloof ik, is in deze stad
de type van ouderwetschen patriciershoogmoed — een weinig
beschimmeld, maar toch zeer zwaarwichtig !"
De oude heer fluisterde de laatste woorden bijna onhoorbaar,
en vergezelde ze van een duchtigen greep uit zijne snuifdoos.
DominO Walhout dacht in stilts na, hoe hij het best tot
het doel zou komen, 't Welk hem naar dit duffe boekvertrek
had gevoerd.
Hij zweeg opzettelijk eenige oogenblikken.
De oude heer bemerkte het, en, de grafstem een weinig uitzettende, vroeg hij :
„Ik vergat nog to informeeren, Domine ! wat nieuws u mij
uit Wierhooven brengt ?"
De predikant drukte zijne beide wangen stijf tegen zijne
das, zoodat zij stark uitpuilden over de randen, en ving aan:
„Nieuws breng ik u niet. Maar ik kom u iets vragen. Wat
zal er hier geschieden ?"
„Hier geschieden ?"
„Natuurlijk! Onze oude vriend Copperman Hooft is op het
punt to bezwijken ...."
„Hij leeft nog! Wij mogen de raadslagen Gods niet vooruitloopen !"
„Geenszins! Maar wij zouden mogen overwegen, wat er in
het belang der goede zaak behoorde gedaan to worden. wan-
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neer een zoo krachtige steun onzer partij, als de gevierde
predikant Copperman Hooft, ward opgeroepen tot de eeuwige
verheerlij king!"
„Ik heb er nog niet over durven denken, doch nu gij het
doet, vriend Washout ! zal ik de zaak in overweging nemen !"
„Bedenk, dat de residentie voor eon groot deal rein is gebleven van de afschuwelijke dwalingen dezer dagen1De stemme
der duisterlingen verstomt hier voor het ernstig woord der
waarheid — en nu, wie zal hier den herdersstaf voeren na den
flood van den uitverkoren dienaar ?"
„Daar zullen wij in voorzien naar plicht en geweten. Bekommer u niet, Domine ! Ik zal al mijn invloed doen gelden !"
De predikant stak het hoofd op, zoodat onderkin en wangen
zich uit haren gedrukten toestand konden opheffen, en zeide
met eene fluisterende stem :
„Uw invloed is beslissend, vriend En daarom kom ik mij
bij u aanbevelen 1 Benoem mij tot predikant in de aanstaande
vacature !"

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Nieuwe avonturen van Willem Plankman, De Barones van
Duyvenvoorde verbaast haar echtgenoot.
Met stormpas liep Willem het Kanaal af.
Het deerde horn weinig, of de hitte zich voortdurend drukkender deed gevoelen, of de zon, achter een dun wolkgordijn
verborgen, soms enkele malen met dofgelen glans to voorschijn
schoot, of er aan de kimmen dreigende loodblauwe wolken
rezen
hij ijlde voort.
Eene groote bitterheid vervulde zijn gemoed. Juist op het
oogenblik, nu hij moedig zijn eigen wag poogde to 'pan, nu
hij nederig aanklopte om eerlijken steun to vinden, nu ver
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scheen weder de dwingelandij van de manners der belijdenissen
en der stelsels — nu kwam weder die predikant van zijns
vaders laatste woonplaats, om hem opnieuw de ruiling van
zijn eerstgeboorterecht tegen den schotel met linzen eene
orthodoxe protectie aan te bieden.
Hij herinnerde zich al den invloed door domin6 Walhout op
zijn leven als knaap geoefend. Allereerst had hij zich geheel
door het onderwijs van dien man laten medesleepen, en had
hij als jongeling van zeventien jaren vast be sloten, om met
al den ijver van een jong leerling de geestelijke erfenis
der Synodus-vaderen van Dordrecht te verdedigen tegen de
duivelsche critiek van het moderne ongeloof. Aan de universiteit
te Utrecht met open armen ontvangen door de „huisgenooten
des geloofs," had zijne ernstige studie der classieke letteren
weldra zijn geheele gemoed ingenomen. De omgang met velerlei
jongelieden van allerlei ontwikkeling en talent, de invloed zijner
hoogleeraren, had hem tot een geheel nieuw onderzoek zijner
beginselen gebracht — de orthodoxie van den knaap maakte
plaats voor de sceptische wereldbeschouwing van den theologischen student.
De ontwikkeling zijner denkbeelden in anti-kerkelijken zin
mocht somtijds aan zijn edelen vader bekommering hebben
ingeboezemd, met domino Walhout had hij uit bescheidenheid
hierover geen spiegelgevecht ondernomen, daar de aanmatigende
kiem van 's mans woorden en manieren hem in den hoogsten
graad ondragelijk was geworden. Met instemming zijns vaders
had hij gedurende zijn vierde studiejaar zijne plannen gewijzigd, en de letteren tot zijne bestemming gekozen. Het predikambt was hem onmogelijk geworden, en zijne humanistische
richting dreef hem steeds nader tot de beoefening der literatuur. Hij had gehoopt met dominó Walhout in dit opzicht te
hebben afgedaan door zijne onbewimpelde verklaring op den
droevigen dag van zijns vaders teraardebestelling — het was
hem hoogst onwelkom, dat de loop der gebeurtenissen hem
opnieuw in aanraking had gebracht met dien predikant.
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Te midden zijner neerslachtige stemming kwam de herinnering aan het gesprek met zijne nicht Eugenie hem eindelijk
nieuwen moed schenken. Het ernstige streven naar eene
redelijke overtuiging bij dit jonge meisje, 't Welk zich met
edelen moed boven den oppervlakkigen ideeenkring van het
Haagsche modeleven poogde to verheffen, had den diepen
indruk harer persoonlijkheid op zijn gemoed met onafwijsbaren aandrang bevestigd. Zelfs al beproefde hij nu het vaste
voornemen op to vatten, om zich ten opzichte zijner nicht
niet aan kinderachtige droomen schuldig to maken, bleef de gedachte aan hare persoon, de herinnering aan den klank harer
stern, aan den innemenden blik harer donkerbruine oogen
hem steeds heimelijk bezighouden. Hij was reeds bij de Boschbrug aan het Korte Voorhout gekomen, Coen hij opschrikte
uit zijne mijmering, en zich to binnenbracht, dat hij nu den
tweeden brief aan zijn adres moest bezorgen.
Willem was vreemdeling in Den Haag, en dus begon hij
aanstonds to overwegen, wat de lakei Francois horn van het
Willemspark had gezegd. Hij moest allereerst terug door het
Voorhout tot aan zijns ooms huis, en dan eene zijstraat inslaan.
Terwijl hij zich weder in de schaduw der linden voortspoedde,
bemerkte hij, dat het zeer drukkend warm was, en dat een
onweer in aantocht scheen. Slechts een oogenblik wijdde hij
zijne aandacht aan deze omstandigheid, terwijl een plotseling
opgestoken wind zandwolken voor hem uitjoeg, en eene hevige
paniek verspreidde onder de b o n n e s en kinderjuffrouwen,
die met hare wagentjes en het haar toevertrouwd spelend
kroost ijlings den terugtocht naar hare huizen aannamen.
Bij de Kloosterkerk stond hij stil. Hij meende nu de zijstraat
bereikt to hebben, maar was niet geheel zeker van zijne zaak.
Toen hij opzag, om naar den weg to vragen, bemerkte hij
wederom een lakei met eene lange, gele jas en kolossale
knoopen — de hooge toon van den eersten had hem echter
gewaarschuwd voor dit menschensoort. Hij liep daarom op
eon klein meisje toe, een kind van een jaar of Lien, met een
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vriendelijk gezichtje en een armoedig gelapt jurkje. Toon hij
haar vroeg naar het Willemspark, liep zij luid snappend een
eind mee, en toonde zij Willem, dat hij op den rechten weg was.
Terwijl Willem haar vriendelijk dankte, keek zij hem vragend
aan en zei :
„Hoe laat is het, meneer ?"
Willem zag op zijn uurwerk, en antwoordde verwonderd,
dat het kwart na den was.
Het kind hep met eene teleurgestelde houding weg in de
richting van de Kloosterkerk.
Onze jonkman vervolgde zijn weg, en peinsde er over, of
het de gewoonte kon zijn in de residentie haar den tijd to
vragen. Het kleine meisje had gesproken op een Loon, alsof
zij een zeer alledaagsch onderzoek in 't werk stelde, en hij
besloot, dat men in Den Haag, Of weinig op de hoogte van
den tijd was, Of wel gebrek gevoelde aan genoegzaam hooge
kerktorens met spelende uurwerken. Hij bereikte nu het
Willemspark, en nadat hij de planken stellage, waarachter
eens een monument voor 1813 zou verrijzen, had ter zijde
gelaten, gelukte het hem na eenig zoeken de villa van den
Baron van Duyvenvoorde to ontdekken.
Een knecht met grijs hair en in een zwarten rok berichtte
hem, dat de Baron to huis was, en hem ontvangen zou.
Willem volgde den deftigen bediende langs den breeden rijweg
in den tuin naar eene zijdeur, en werd door hem naar een
rijk gestoffeerd vertrek geleid, waarin eene bijna volslagen
duisternis heerschte, daar de jaloezieen zoo scherp mogelijk
gesloten waren. Toen Willem dit vertrek binnentrad, zag hij
in de gang eene jonge vrouw met de houding van eene
bediende en het uiterlijk van eene dame, die hem nauwkeurig
scheen op to nemen.
De grijze knecht opende de zonneschermen, zoodat het
bleeke licht van den betrokken hemel naar binnen kon
dringen. Aanstonds werd Willem geboeid door de fraaie
schilderijen, die van alle zijden hem noodigden tot bewonde-
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ring. Een levensgroot portret van een kloek man in de schilderachtige dracht van het midden der zeventiende eeuw trok
hem het eerst. Met ernstigen blik zag de indrukwekkende
gestalte uit den donkeren achtergrond der schilderij naar den.
beschouwer. 't Was een krijgsman, als het fonkelende borstharnas scheen aan to duiden. De geheele figuur drukte kracht
en waardigheid uit, van de lichtblauwe oogen of tot de welgevormde hand, die het gevest van een fijnen degen omvatte.
Willem was zoo zeer in het opzien naar dit portret verdiept,
dat hij de schreden niet hoorde, welke uit den tuin naar de
veranda werden gerucht. De twee groote ramen, door den
grijzen knecht geopend, gaven toegang tot de galerij aan de
zuidzijde der villa. De schreden naderden — de Baron van
Duyvenvoorde trad binnen. Willem stond met den rug gewend
naar den binnentredende — het gerucht van een voetstap op
den glinsterenden parketvloer deed hem ijlings omzien. Daar
ontmoet hij weder diezelfde lichtblauwe oogen als op het
portret, maar zij staarden hem aan met eene uitdrukking
van welwillendheid en goedheid, die de krijgsman aan den
wand scheen to missen.
„Verschooning, meneer Van Duyvenvoorde !" — stamelde
Willem.
De Baron wenkte even met de hand, en bood zijn bezoeker
een met wapens geborduurden fluweelen zetel aan. Vrij
onhandig en onthutst zette Willem zich neer, en bracht snel
zijn brief to voorschijn. De heer Van Duyvenvoorde plaatste
zich bijzonder rustig tegenover den jonkman, en las. Willem
vestigde zijne aandacht onwillekeurig weder op het portret
aan den m uur, en bemerkte nu, dat de uitdrukking van
waardigheid zich ook bij den lezenden edelman vertoonde,
terwijl zijne trekken in rust waren.
„Het is mij aangenaam u to leeren kennen, meneer Plankman !" — ving de Baron aan. — „Meneer Van Roggeveen verzoekt mij, u bij dezen of genen mijner bekenden aan to beveled ! 1k zal gaarne zien, wat ik doen kan, maar weet zoo
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aanstonds niet jets passends voor u to vinden. Ik zal mij
eens rijpelijk bedenken ! Wees zoo goed nog een oogenblik
to wachten, misschien valt mij een of ander to binnen !"
Een dof dreunende donderslag deed beiden opzien.
„Het onweer komt naderl 't Dreigde reeds lang !" sprak
de Baron. — „Het is hier drukkend in de zaal. Doe mij het
genoegen, mij even naar een ander vertrek to volgen !"
„'t Is moeielijk van zooveel moois to scheiden !" -- antwoorddo Willem opstaande, het oog naar de schilderijen
gevestigd.
„U houdt van kunst?"
„Met al mijn hart !"
„Ik zag u daar zooeven voor dit portret. 't Is Anthony
van Duyvenvoorde van Warmond, kolonel van de staatsche
ruiterij, die met Frederik Hendrik Wezel won en Den Bosch
bedwong Een kapitaal doek van Govert Flink !"
„Meesterlijk I"
De Baron glimlachte, en wierp den jonkman een goodkeurenden blik toe. Reeds bij zijne eerste verschijning had
Willem een vrij gunstigen indruk gemaakt. De hoer Van
Duyvenvoorde koesterde geene bijzondere sympathie voor het
huisgezin der Roggeveens, daar zij evenwel tot de oudste
vrienden der Barones behoorden, had hij zich vol ridderlijkheid
geschikt in de noodzakelijkheid hen somtijds to ontmoeten.
Doch altijd maar weinig vertrouwelijk, omdat hij de gesprekken van mevrouw de Roggeveen met uiterst geringa
opgewektheid volgde. De vreemde student evenwel, warm
door den heer Van Roggeveen aanbevolen, scheen hem een
aangenaam jongmensch, inzonderheid, daar deze terstond met
smaakvolle belangstelling over kunst sprak.
En de Baron lette er nu niet op, dat de donder bleef
dreunen, maar toonde opgeruimd en hoffelijk als
immer, zijne juweeltjes van oude kunst. Aart van der Neer
met een zeldzaam fraai maanlicht, Frans Hals, die een kluchtigen rommelpotspeler had gekonterfeit en Jan Molenaer, die

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

165

een vroolijk gezelschap drinkende boeren voorstelde, waren de
belangrijkste stukken van den Baron, Willem volgde de aanwijzingen van den heer Van Duyvenvoorde, zich verontschuldigende, dat hij onbescheiden lang van het geduld zijns gastheers partij trok.
Een haastige tred op het glibberig parket deed de beide
heeren opzien. Mevrouw de Barones naderde. Eene wolk van
wit neteldoek, waaronder korenblauw satijn fonkelde, omhulde
hare gestalte. Het trotsche hoofd was fier opgehev en, doch
haar mond glimlachte. Luide zeide zij :
„Het booze weer belet mij in den tuin to blijven ! En nu
kom ik hierheen vluchten, want ik vrees, dat het gaat
regenen I"
De heer Van Duyvenvoorde verwonderde zich. Zijne echtgenoote sprak vriendelijker, dan bij dergelijke teleurstellingen
bet geval placht to zijn. Van den diep buigenden jonkman
nam zij zelfs notitie, en beantwoordde zijne beleefdheid met
cane sierlijke beweging van 't hoofd.
„Meneer Plankman, Marianne !"
„Ik geloof, dat ik het genoegen had, meneer gisteravond
op het diner van mevrouw de Roggeveen to zien !"
Willem bleef buigen, en dacht, dat de ontzagwekkende
dame van den vorigen dag in hare eigene woning zich beminnelijker voordeed dan daar buiten. De verwondering van
den Baron klom. Een luid ruischende regen vial op het afdak
der galerij. De Baron sloot de zware ramen voor den opstekenden wind, maar opende een paar deuren, die naar de
aangrenzende vertrekken voerden. Mevrouw Van Duyvenvoorde
ging zwijgend vooruit, en leidde de beide heeren naar een
binnenvertrek, waar een aangenaam halfdonker en een koele
atmosfeer heerschten.
„Meneer Plankman zal zeker nog wat blijven schuilen voor
de bui !" — zeide zij, op een sierlijken, rooden divan plaats
nemend. „Hadden de heeren elkander vroeger al ontmoet?"
De Baron wist, dat zijne echtgenoote soms in den kring
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harer vrienden voorkomend en aangenaam kon zijn, hij verwonderde zich steeds, maar verblijdde zich tevens, dat zijn
jongen bezoeker zulk een voorraad van onverwachte goede
luim ten deel viel.
„Meneer Plankman komt mij een brief van zijn oom brengen,
Marianne !" — antwoordde hij.
„En meneer Van Duyvenvoorde was zoo buitengewoon
vriendelijk mij zijne heerlijke schilderijen te leeren bewonderen !"
„Is u ook kunstenaar, meneer Plankman?"
„Ik zou het gaarne zijn, mevrouw ! doch tot nog toe was
ik maar student ! Onlangs leed ik een treurig verlies door
het sterven van mijn vader, en nu mag ik zelfs niet Langer
student blijven!"
De schemering verborg eenigszins de uitdrukking der trekken
van de Barones. Zij had eene aanvechting om te geeuwen,
en toch bleef zij zeer minzaam naar Willem's gesprek luisteren,
De beer Van Duyvenvoorde vermoedde, dat zijne echtgenoote
juist geen buitengewone belangstelling voor de geschiedenis
van den jonkman kon koesteren, en viel dus ras in :
„Meneer Plankman heeft zich op de letteren aan de academie
to Utrecht toegelegd, maar is nu verplicht zijne studiön te
staken ! Hij vraagt mij om raad en aanbeveling !"
De Barones luisterde oplettend, en bedwong alle symptomen
van verveling. Intusschen bleef de donder ratelen, en viel de
regen bij stroomen. De hoer Van Duyvenvoorde verheugde
zich over de opgewektheid zijner gade, en richtte zich daarom
opnieuw tot den jonkman, die na zijne laatste woorden wat
verlegen had gezwegen.
„U zou gaarne op eene aanzienlijke kostschool geplaatst
worden, denk ik, meneer Plankman ?"
„Zeer gaarne, meneer ! Ik gevoel mij in staat de beginselen
van de classieke talon to onderwijzen !"
„Maar, Duyvenvoorde !" — viel de ,Barones in — „zou meneer
Plankman niet als ambtenaar op een onzer ministeriên kunnen
geplaatst worden? Wij zouden hem kunnen aanbevelen. . . ."
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„Dat zou wellicht gelukken, maar evengoed kunnen mislukken. Wij leven in den tijd der examens en diploma's. En
daarenboven zou meneer Plankman misschien daartoe geene
roeping gevoelen !"
Willem had reeds verschillende keeren het lichtbruine hair
van zijn voorhoofd weggeschoven, en viel nu schielijk in:
„Ik hoop, dat mevrouw het niet kwalijk zal nemen, maar ik
kan mijn plan niet wijzigen. Oom Van Roggeveen keurde het
goed — en was zoo vriendelijk me bij u aan te bevelen. Het
geven van onderwijs houd ik voor mijne taak, omdat mijne
studiön mij daar onwillekeurig toe brachten. De vruchten
eener inspanning van vier jaren aan de Hoogeschool kan ik
niet zoo gauw laten varen !"
Mevrouw Van Duyvenvoorde bleef belangstellen, en sprak,
terwij1 de Baron in stilte glimlachte :
„Dat begrijp ik, meneer Plankman ! Maar als ik mijne
opinie mag zeggen, dan vind ik het onderwijsgeven eene
zaak, die voor jongelui van goede familie toch zeer onaangenaam moat zijn, om dat het publiek gewoonlijk al zeer
weinig notitie van onderwijzers neemt. 't Zijn goede, nuttige
menschen, maar in het algemeen toch zeer vervelende, en
soms niet weinig belachelijke lui !"
„Dat moge zoo zijn, mevrouw ! Ik heb er tot nog toe
weinig ervaring van opgedaan ! Mijn eenig streven is met de
door mij verworven kennis mijn voordeel te doen. Ik ben
een wees, ik heb geen fortuin, ik bezit eene lieve zuster, en
zal in ons beider onderhoud moeten voorzien !"
De Barones dacht in stilte, dat het jammer was van een
jongmensch met een zoo gunstig uiterlijk als Willem een
schoolmeester te maken, maar begreep aanstonds, dat een
koppig prater, als hij, zeer moeilijk van zijne plannen zou
zijn of te brengen.
„Als ik mij goed herinner, dan zou ik wellicht voor u het
een of ander kunnen beproeven !" — viel de Baron in. — „Ik
deel niet in het vooroordeel van sommigen tegen den allerver-
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dienstelijksten onderwijzersstand, en daarom ben ik misschien
voor een tiental jaren tot schoolopziener. in een der districten
van Gelderland gekozen. Steeds bleef ik in relatie met de
talrijke kostscholen in die provincie, sommige heeren beroepen
zich op mijne ondersteuning en verwijzen de ouders naar mij.
Als ik u een brief van aanbeveling gaf, zou men . . . ."
„Maar, Duyvenvoorde ! wanneer men geen personeel meer
noodig had, zou men meneer Plankman toch niet plaatsen.
Van die instituteurs verwacht ik niet veel heil ! Denk Hever
eens aan meneer en mevrouw Van der Meulen van Scheibeek,
die danken hunne opkomst aan onze bemoeiing !"
Met nieuwe verwondering en den welwillendsten glimlach
ter wereld antwoordde de Baron :
„Juist, Marianne Je helpt me uit de verlegenheid. De
familie Van der Meulen van Scheibeek zou iemand als meneer
Plankman zeer wel kunnen plaatsen. De laatste brief van de
brave menschen was vol van hervormingsplannen. Het middelbaar onderwijs, verleden jaar bij de wet geregeld, noopte
hen meer hulp voor hunne school to zoeken. 1k geloof, dat
we er zijn !"
Willem had met zekere ontroering geluisterd. Er werd daar
mogelijk over zijne toekomst beslist. Hij had scherp acht
gegeven op elk woord van het gesprek. De buitengewone
vriendelijkheid van het aanzienlijk echtpaar vervulde hem met
groote dankbaarheid, maar deed hem tegelijk stilzwijgen en
overleggen, dat hij bij het aannemen van eene weldaad als
deze eene aanzienlijke schuld op zijne schouders laadde. Maar
hij moest immers zijn weg door de wereld vinden, en hij
was arm ! Hier werden geene onteerende voorwaarden gemaakt; hij had gevraagd, hij moest aanvaarden.
Mevrouw Van Duyvenvoorde, die den loop van het gesprek met aandacht gevolgd had, zei nu wat langzamer en
kwijnender :
„Het onweer is bedaard. Ik hoor geen regen meer ! 't Zal
wel frisch zijn in de lucht !"

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

169

De Baron stelde voor het in de galerij to beproeven.
Willem had nog veel to vragen — Loch meende hij nu to
moeten vertrekken. Maar de heer Van Duyvenvoorde hield
hem tegen met de verzekering, dat hij hem het een en ander
had mee to deelen. Het gezelschap kwam door het salon der
oude meesters naar eene ruime veranda. Het bleek, dat de
regen langzaam verminderde, en dat het onweer afdreef.
De Barones groette Willem uiterst minzaam, maar was in
een oogenblik verdwenen.
De heer Van Duyvenvoorde plaatste Willem in een tuinstool, en begon opgeruimd met hem to spreken. De slotsom
was, dat er ergens in eene bloeiende landstad van Gelderland
eene druk bezochte kostschool bestond, vooral ten dienste
van jongelieden nit fatsoenlijke en gegoede familiön. Een
geleerd en zeer humaan man, Dr. Van der Meulen van Scheibeek, stond aan het hoofd van die inrichting, en had vele
redenen, om de vriendschap van den Baron op prijs to stellen.
Willem zou een brief van aanbeveling ontvangen, en daarmee
gewapend, persoonlijk eene poging wagen.
Toen de jonkman dit alles moist, en met bewogen stem zijn
dank uitsprak, antwoordde de Baron
„Wel, meneer Plankman ! het zal mij lief zijn to vernemen,
dat u naar wensch is geslaagd, maar dank mij daarvoor niet —
het is een zeer kleine dienst! Neen! ik verzeker het u in
alien ernst, daar hecht ik volstrekt niet aan !"
„Vergun mij dan ten minste u voor mijn weldoener to
mogen houden, meneer Van Duyvenvoorde Geheel vreemd
kwam ik hier, en aanstonds heeft u mij onuitsprekelijk veel
verplicht ! Tot nog toe bewoog ik mij in een kleinen kring,
mijn leven was verdeeld tussehen mijn vader, dien ik verloren heb, mijne zuster en nog een besten vriend aan de
academie ! Vergeef mij, dat ik u hiermee lastig val, maar
nu ik zooveel onverdiende goedheid ondervind, mag ik
u niet ontveinzen, hoeveel aanspraak u heeft op dankbaar.."
heid
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De Baron reikte Willem gul zijne hand, en aanvaardde
glimlachende de betuigingen van den jonkman.
„Het beste zal clan maar zijn, meneer Plankman ! dat je
mij eene plaats in dien kleinen vriendenkring inruimt ! Laat
mij van tijd tot tijd hooren, hoe het je gaat, en voor het
overige geen woord meer. Groet Dr. Van der Meulen van
mij, en zeg hem, dat hij de rest in mijn brief kan lezen !"
De heer Van Duyvenvoorde liep met vlugge schreden door
zijn keurig onderhouden tuin.
Een frissche wind had de drukkende hitte na het onweer
vervangen. Er joegen nog donkere wolken aan den hemel,
die westwaarts wegspoedden, er ritselde nog een enkele drop
tusschen de bladeren, en sours dreunde nog de donder van
verre, steeds zwakker en meer verwijderd.
De Baron haalde ruimer adem, en herinnerde zich de opgewekte stemming zijner echtgenoote, voor hem sinds geruimen
tijd eene beteekenisvolle gebeurtenis. Zij had den jonkman op
hupsche wijze gehoord, en daarom had hij zelf zijne eerste
gunstige meaning krachtig versterkt gevoeld. Daar was iets
eenvoudigs in dit jonge mensch, 't walk horn zeer beviel. De
heer Plankman scheen den vorigen dag de ingenomenheid der
Barones to hebben gewonnen op dat schitterend diner der
Roggevedns, 't walk hij wegens een geringen aanval van
zijn gewoon asthma billijkerwijze aan zijne echtgenoote had
overgelaten.
Bij een kleurig perk geraniums zag hij plotseling zijne vrouw,
die ijverig bezig was eenige bloemen to verzamelen. Toen
hij naderde, trad zij vlug op horn toe, en sprak :
„De zaak met dat jongemensch zal terecht komen — niet
waar, Duyvenvoorde ?"
De Baron stond stil, en beschouwde de sierlijke, trotsche
figuur zijner echtgenoote met onuitsprekelijk welgevallen.
„Als het je genoegen
„Ja, Marianne !" — antwoordde hij.
kan doen, zal ik Dr. Van der Meulen aanstonds een paar
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woorden schrijven. 1k geloof, dat meneer Plankman onze
belangstelling waard is. Hij was bijzonder getroffen door
mijne belofte !"
„De Roggeveens hebben hem zeer aanbevolen. Familieomstandigheden schijnen hem eenigszins afhankelijk to maken !"
De Barones ordende hare geraniums, terwip zij deze woorden sprak, en zag met genoegen op haar kleinen ruiker. De
heer Van Duyvenvoorde plukte een takje met dubbele Witte
geraniums, en bood het glimlachende aan zijne vrouw.
„Prachtige bloemen en zonder sterken geur !" — fluisterde zij.
Daarna wandelde zij eene pooze aan de zijde van den
Baron. Doze zweeg. De minzaamheid der Barones trof hem
even aangenaam, als de frissche bries, die door struiken en
boomen ruischte.
„ Zie, Marianne !" sprak hij met gevoel. — „Daar schitteren de eerste zonnestralen weder uit de regenwolken 1 Is
dit eene profetie van geluk ?"
De Barones zag hem een oogenblik met hare donkere oogen
scherp aan, en glimlachte Coen zeer vriendelijk. De hoer Van
Duyvenvoorde greep hare hand, en hield die eene pooze met
innige genegenheid vast. Daarop glimlachte zijne gade nog
eons, en snelde heen.
Hij staarde haar na, tot zij onder de veranda verdwenen was.
Zonneschijn was het alom. Zonneschijn over de bloemen en
zonneschijn op hare lippen !
Onthoud dien glimlach, Baron van Duyvenvoorde ! Onthoud
dien zoeten glimlach voor de jaren, die komen zullen ! Daar
straks dreigen nieuwe donkere wolken het zonnelicht to onderscheppen, en daarom wenschen wij u eeuwig groene heugenis
van dien verkwikkenden, dubbelen glimlach !
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin Dorus, de oppasser, verschijnt en een nieuwe storm losbreekt
met gewichtige gevolgen.
Daar zijn onaanzienlijke wijken en buurten in de residentie,
welke door de voorname wereld en de vreemdelingen zeer
zeldzaam worden bezocht. Uitlokkend zijn ze niet die enge
straten en stegen, waar het meestal onbekende land der
armoede zich uitstrekt, vol treurige, vervelooze geveltjes en
gebarsten ruiten, waarachter soms de schamele schatten van
een centssnoepwinkeltje of het havelooze gelaat van een ijverig
arbeidenden schoenlapper om den hoek gluren.
Het tienjarige meisje, 't walk dien morgen to kwart na
een aan Willem Plankman bij de Kloosterkerk naar den tijd
gevraagd had, liep met zekere haast langs een dier treurige
straatjes, welke reeds door het verwaarloosde plaveisel staven,
dat zij ook in dit opzicht tot de minst bevoorrechte wijken
der hofstad behooren. Het kind was zeker armoedig gekleed,
de rok van haar katoenen jurkje was versteld, maar slordig
of terugstootend was haar voorkomen niet. Het gezichtje was
helder, en de donkere oogen zagen zeer vriendelijk op onder
het hoedje van bruin stroo, dat eenmaal een voornamer hoofd
scheen to hebben getooid.
Steeds liep het meisje vrij snel langs de armoedige huisjes,
en stapte haastig eene woning binnen. 't Was een gebouwtje
van eene verdieping, met een raam en eene kleine deur. Voor
het raam stonden ouderwetsche glazen, waarin doosjes met
spelden, met lucifers en griffels, waarin voorts kleine versnaperingen voor de straatjeugd en andere geringe snuisterijen
to koop werden aangeboden. Zoodra zij in het kleine vertrek
met roode steenen vloer was binnengetreden, zei zij levendig :
„Vader niet gezien, Moe !"
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Eene bleeke vrouw met eene nette, witte muts op, rees
schielijk van haren stoel op, en riep :
„Waar ben je toch geweest, meid? Ben je niet nat geworden
met dat akelige weer ? Je moogt zoo lang niet uitblijven !"
„Maar ik kon niet anders, Moe ! Toen het begon, was ik
op het Buitenhof, en ben maar gauw naar het Binnenhof
geloopen, om onder de poort en in de gangen te schuilen.
't Word zoo erg, dat ik niet weg kon, Moe !"
„Was je dan niet bang?"
„Neen — er waren nog meer menschen !"
De vrouw bukte zich, om hare dochter met hartelijkheid te
omhelzen. Zij was even als deze vrij rein en helder in de
plunje, hoewel alles in het kamertje van behoefte sprak, zonder
daarom tot onoogelijke armoede te vervallen. Het meisje zette
haar bruin hoedje voorzichtig af, en babbeide :
„Eerst heb ik gewacht, Moe ! bij de Kloosterkerk, en toen
op de stoep bij den kapper, maar vader was nergens te zien.
Toen ben ik nog eens naar 't Buitenhof gaan kijken, maar
niets, Moe ! niets !"
„Och Trui ! ik ben zoo ongerust geweest Gelukkig, dat je
niet nat ben Heb je geen dorst, kind ?"
„Ja, Moe!"
„Daar staat een kommetje met koffie voor je !"
De kleine dronk de versnapering gretig uit.
De vrouw zette zich neer, en nam het grove breiwerk op,
dat ze even had ter zij de gelegd. Trui ging naast haar staan,
en streek het lange donkerblonde hair achter de ooren. Het
kind bezat een aardig hupsch gezicht, en zag hare moeder
glimlachend aan.
„Ja, vader zal ook wel door 't weer overvallen zijn !" —
zei de vrouw. — „Hij zal zoo wel komen ! Je hebt nu lang
genoeg op straat geweest, ga gauw aan je werk !"
Trui gehoorzaamde zonder tegenzin. Zij nam eene stoof
uit een hoek van 't vertrek, en droeg die naast den stoel
van hare moeder. Toen bracht ook zij een groot breiwerk
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to voorschijn, en begon zij ijverig de naalden to bewegen.
Bij den ingespannen arbeid spraken beiden niet druk.
De moeder scheen gerust en blijde, dat haar kind veilig
thuis was gekomen, en haastte zich de schade in to halen,
die zij door spanning, ongerustheid en daaruit gevolgde werkeloosheid zich onwillekeurig had op den hals gehaald. De tienjarige deerne zag minnelijk glimlachend naar hare moeder op,
en werkte braaf door.
„O Moe I" vial zij na eenig zwijgen in. — „Daar was bij
de Kloosterkerk zoo'n vriendelijk hear Een jong hear met
sane mooie grijze jas, en die vroeg me naar den wag !"
De vrouw list de naalden rusten, en zag haar kind nieuwsgierig aan.
„Jal" — ging Trui voort. — „'t Was een vriendelijk mensch,
en hij wist niet, hoe of hij naar het Willemspark most !
Zeker zoo'n vreemde !"
„En wat zei hij ?"
„ „Dank je, kindlief!" — zei hij en anders niets. Ik dacht, dat
hij me een dubbeltje zou geven — maar ja wel !"
„Nou, maar dat hoeft ook niet, Trui ! Schaam je wat !"
Het kind braids Uverig door — zij dacht aan de winkels
met heerlijke vruchten, en zuchtte stil.
Daar klonk de stap van een man, die de deur opende, en
beiden riepen :
„Vader !"
De oppasser van den hear Van Roggeveen, de lange, magere
Dorus, verscheen in 't vertrek.
„Dag Mie ! dag Trui !" — zei hij eenigszins schor.
Moeder zag den man eens duchtig in de oogen, en Dorus
keek naar Trui, dio hij even op 't hoofd klopte.
„Wat een weer !" — sprak hij, zich bij een houten tafeltje
aan 't raam plaatsend, dat voor toonbank van het winkeltje
diende.
„Waar ben je zoo lang gebleven, Dorus ?"
„'k Most voor meneer loopen met drie brieven, je west wel,
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en de messen slijpen, en helpen in den boel van gisteren.
Een gulden extra gehad !"
De vrouw keek vroolijk op, maar zweeg, toen ze aan het
starende oog van den oppasser iets onwelkoms meende te
bespeuren.
„Neon Mie ! daarvan niet !" — antwoordde Dorus. — „G-eef
me gauw me boterhammen en me koffie I"
De oppasser bracht een gulden te voorschijn. De vrouw
nam dien bedaard weg, en zette bruin brood met boter en
koffie op een hoek van 't tafeltje.
Dorus ving snel aan met eten, en zag vrouw en kind vrij
opgeruimd aan.
„Strak mot ik weer weg, om tusschen vieren en vijven
antwoord op de brieven te halen, en dan nog naar 't Voorhout, maar van avond tot Lien uur vrij. 't Is Woensdagavond,
de lui motten naar 't Bosch — de koetsier is om acht uur besteld !"
„Trui heit naar je gezocht, Dorus !"
„Ja, dat wil ik wel gelooven ! Maar toen ik naar den
kapper most, kwam die Fransche mesju van laatst mo achterop.
Uwe zijt wel een domestiek van mesju de Roggeveen — zeit
hij, en praat me, praat, dat ik er niet wijs uit kon worden,
wel een kwartier. 't Is een fatsoenlijk mensch, en hij liep
met me op en neer, en hij wou weten of mesju de Roggeveen niet van de rijkste lui uit de stad was, en zoo wat
meer. En je kunt begrijpen, ik zei maar wat ik kwijt wou
wezen, en hij heit me nog een borrel toegegeven — maar,
Mie I hij weet er het fijne toch niet van !"
De vrouw zag Naar man half verwijtend aan, en zei :
„Dorus, Dorus !"
„Hou jij je mond met je „Dorus, Dorus !" Denk je, dat ik
me van zoo'n vent laat bepraten ! Daar moet je Dorus niet
voor hebben !"
En de oppasser stak heimelijk de hand in zijn vestzak, waar
hij een rijksdaalder ontmoette, die hem in stilte een glimlach
ontlokte.
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„Maar wat wil die kerel dan toch ?" — vroeg Mie.
„Dat begrijp ik niet ! Hij komt me soms op straat tegen,
en hij woont daar ginder in de buurt bij juffrouw Snoek, die
een naaiwinkel heit. Zijn spraak is ook zoo vreemd, dan zeit
hij wat op z'n Fransch, dan weer wat op z'n Brabantsch,
maar ik houd me maar van den domme, zie je !"
„Wees maar voorzichtig, Dorus ! — zei Mie zeer ernstig. —
„Je hebt nu je verdienste bij menheer, en as die merkte, dat
je van hem sprak ...."
„Wat zou menheer merken, ik spreek niet van menheer !"
Dorus keek vOOr zich, en zweeg. Hij scheen niet op zUn
gemak, en toch had hij verscheidene borrels in het kroegje
op den hoek van het naaste zij straatje gebruikt, welke borrels
de Fransche '„mesju" hem zeer liberaal had aangeboden.
Mie breide ijverig door, en sprak niet, maar dacht, dat
zoo'n vreemde man Dorus toch zeker niet voor niemendal
had onthaald. En Dorus was wel een oppassend mensch,
doch hij dronk meer dan haar lief was, en sneller doorwerkende, naarmate zij . zich meer ergerde in stilte, bespiedde zij
heimelijk elke beweging van den oppasser.
„'t Zal wel haast vier uur wezen !" — zei Dorus, zijne pet
grijpend, en langzaam opstaand.
„Ik ikom vader straks halen !" — riep Trui.
„As 't niet regent!" — zei moeder.
De oppasser vertrok, en begon met bijzonderen ijver de
hem opgedragen boodschappen ten uitvoer to brengen, daar
hij door zijne ontmoeting met den vreemdeling er een paar
-van had uitgesteld tot later zorg.
Vrouw en dochter bleven nog een half uur doorarbeiden,
terwij1 de °erste besloot haar man zeer ernstig to waarschuwen tegen den vreemden verzoeker. Tot Trui sprak ze
er niet van, want het kind mocht niets van vader merken.
Trui was een braaf en een gehoorzaam kind, aan vader en
moeder gehecht, zelfs, nu ze op haar tiende jaar van de
school was, eene groote hulp in 't winkeltje, zoodat moeder
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haar gaarne elk klein genoegen inwilligde. Het meisje kwam
haar vader steeds te gemoet loopen, als hij van zijne dagelijksche omzwervingen door de hofstad huiswaarts keerde.
Mie kon haar dus ditmaal niet tegenhouden, want of de zon
al achter stapels wolken verscholen was, het bleef droog en
frisch buiten, en het kind haakte weer naar de straat.
Toen Willem Plankman den Baron van Duyvenvoorde verlaten had, en met een verruimd gemoed uit het Willemspark
naar het Voorhout snelde, was zijne eerste gedachte oom Van
Roggeveen met den gelukkigen uitslag van zijn ]aatst bezoek
bekend te maken.
Aan het huis van zijne familie gekomen, berichtte hem
Francois, dat het geheele gezin van de heerlijke lucht na het
onweer „proflteerde", en dat meneer naar de sociöteit was.
Willem wandelde dus ook maar weer het Voorhout uit, hij
werd tegen zes uur aan een familiaar diner bij zijn oom verwacht, had de lakei gezegd. De dames zouden waarschijnlijk
in het Bosch to vinden zijn. Willem kende nu den weg, en
richtte zijne schreden daarheen.
Wat zou hij zijner zuster Louise een vroolijken brief schrijven !
Hoe zou hij Overste Valckenier vermaken met de uitvoerige
beschrijving zijner lotgevallen in de residentie ! De aanbeveling
van den Baron zou zeker baten, en dan wilde hij zoo ijverig
aan den arbeid gaan, dat ieder zich over hem verbazen zou.
Dan wilde hij studeeren voor zijn examen, en zich weldra
verheffen uit zijn nederigen staat — doch midden in den loop
zijner opgeruimde bespiegelingen bleef hij steken, om zacht
to fluisteren „Eugenie !"
Al wat hem onaangenaams bejegend was, scheen weggevaagd uit zijne herinnering en, terwijl hij den vorigen dag
met eene gedrukte stemming het fraaie Haagsche Bosch had
doorwandeld, trad hij nu vol blijdschap onder de schaduw
der eeuwenheugende beuken. Vele wandelaars en rijtuigen
hadden zich naar buiten begeven na den storm. Tevergeefs
12

178

DE SCHOONZOON VAN 1VIEVROUW DE ROGGEVEEN.

zag Willem naar zijne tante en nichten om. Van tijd tot tijd
hinderde hem wel het denkbeeld, dat zijne tante hem uit de
hoogte hare minachting voor zijne aanstaande betrekking zou
to kennen geven, maar hij besloot zich daardoor niet uit het
veld te doen slaan. Wat mevrouw de Roggeveen mocht oordeelen was hem nu eigenlijk onverschillig. Zijn oom had
immers alles goedgekeurd, en Eugenie was to verstandig, om
met de vooroordeelen harer moeder in to stemmen.
Doch zou Eugenie zich wel zoo bijzonder om zijne belangen
bekommeren ? Zeker — zij was recht vriendelijk en voorkomend geweest, maar dit was een gevolg van haar uitnemend karakter. Zij zou tegenover ieder lid harer familie
even beleefd zijn, dat was waarlijk geene groote onderscheiding. Hoe zou zij, eene zoo welbeschaafde Haagsche jonkvrouw, zich kunnen bekommeren over den Utrechtschen student
met zijn kleinsteedsch voorkomen Het gesprek was levendig
en niet onbelangrijk geweest, maar 't was haar om zaken,
niet om personen to doen.
En zoo mijmerde hij voort, totdat hij bespeurde, hoe zijne
gelukkige stemming bijna geheel geweken was. Toen deed
hij eene krachtige poging, om alle onnoodige en dwaze bekommeringen ter zij to zetten, en richtte hij zijne aandacht
op zijne omgeving. Maar de fraai uitgedoste wandelaars, de
dames in hare veelkleurige kostumen noopten hem telkens
terug te keeren tot zijn uitgangspunt. Zou hij ooit voet
kunnen winnen in de weidsche hofstad, in de wereld der
Roggeveens, der Breelants, der de Beaumonts, der Van Doornebeecks? Hij dacht aan zijn eenvoudigen kring to Wierhooven,
aan zijne brave makkers to Utrecht, en begon zich to kwellen
over zijne zonderlinge droomen.
Tot nog toe had hij alles het hoofd geboden, het grievend
verlies door den dood zijns vaders had hij met geestkracht
gedragen. Aanstonds had hij zijn plan voor de toekomst gevormd, maar nu bekroop hem eene heimelijke vrees, een gevoel
van onvoldaanheid, van ontevredenheid, zooals hij nooit to
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voren had gekend. En dit alles, omdat hij welwillender, dan
hij had mogen verwachten, door zijne familie was ontvangen,
omdat een meisje als Eugenie hem met onverhoopte goedheid
de hand had gereikt. Herhaaldelijk glimlachte 14 over zijne
zonderlinge ontroering, en telkens was zijn eindbesluit, moedig
to volharden op den ingeslagen weg. Hij had een eenzaam
pad in 't Bosch gekozen, en wandelde zonder doel langzaam
verder.
Zijne overpeinzingen namen nu eene andere richting.
Hij begreep, dat hij een nieuw tijdvak van zijn leven was
ingetreden. Daar was een zeer ernstig gevoel van genegenheid, eene eensklaps ontwaakte liefde, die al zijn denken beheerschte — en hij worstelde tevergeefs, om deze telkens in
kracht toenemende aandoening to bestrijden. Zoodra hij maar
voor een enkel oogenblik zijne bekommeringen ter zijde stiet,
was alles jubel en geluk in zijn hart, en scheen hem eene
zoete muziek in de ooren to klinken, als hij zachtkens stamelde :
Eugenie ! Zijne verbeelding ijide dan plotseling weg met zijn
gewoon kalm overleg, en schilderde hem eene heerlijke toekomst. Hij wilde kampen voor zijn ideaal, hij wilde de kleuren
der geliefde jonkvrouw heimelijk op het hart dragon, als een
„preux chevalier", en door haar worden gekroond na jarenlangen strijd. Hij gevoelde zich stork en moedig, als hij aan
deze uitkomst dacht, en besloot in elk geval Eugenie waardig
to worden door onderscheiding, verworven in de worsteling
om het geluk zijns levens.
Middelerwij1 had onze droomer niet bemerkt, dat de droppels
van een zachten regen in de toppen der boomen ruischten.
Daar het nu luider begon te spatten op de bladeren, keerde
hij ijlings om; de lucht scheen zwaar bewolkt door de groene
kronen der boomen henen, en wederom dreunde zacht een
verwijderde donder. De drukkende zoelheid in de atmosfeer
was teruggekeerd, de wind stak soms heftig op, soms
was het bladstil. Willem haastte zich uit het Bosch, terwij1
een groote stroom van wandelaars, rijtuigen en rijpaarden
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Wings naar de stad snelde. Ook hij verhaastte zijn pas, daar
hij bemerkte, dat het bij vijven . was, en omdat hij nog eerst
zijn hotel moest aandoen.
Gelukkig bedaarde de regen, toen hij het Bosch verliet,
schoon de lucht er van alle kanten dreigend uitzag. Te midden
van een gedurig ratelen der rijtuigen, (Ire hem voorbijsnelden
met door den regen verraste dames, stapte hij spoedig het
hotel Paulez voorbij naar den Vijverberg. Hij volgde den weg
dicht langs de statige huizen, toen hij plotseling genoodzaakt
ward in aller ijl uit to wijken, daar sane equipage goedvond
rakelings langs de huizen to rijden. Op hetzelfde oogenblik
kwam een coupe met een paard bespannen in vliegenden draf
van den Kneuterdijk den Vijverberg oprijden.
Willem beyond zich dus plotseling tusschen twee vuren.
De equipage verdrong hem van de zi_jde der huizen en de
coupe naderde in hollende vaart. Eensklaps staat hij stil.
Een klein meisje, dat voor hem uit lisp en in den zelfden
toestand verkeerde, gaat nu verschrikt uit den weg springen,
maar komt to laat. De coupe rijdt zonder eenige notitie
van het kind to nemen door, met een gil stort het arms
wicht mean.
Dit geschiedde op eenige schreden afstands van onzen wandelaar. Met de snelheid der gedachte en bijna instinctmatig
werpt hij zich, zijn rotting opheffend, voor het paard van
't rijtuig. De koetsier bedwingt het paard.
„Lomperd !" — schreeuwt Willem, rood van gramstorige
verontwaardiging. — „Zia je dat kind niet ?"
„En arriere !" - donderde de koetsier.
„En arriOre — dat zullen wij eens zien !" — antwoordt
Willem, met klimmenden toorn de hand naar den teugel uitstrekkend.
krijscht de koetsier, en zwaait
„A ttendez canaille !"
met een knallenden slag de zweep naar Willems hoofd.
Gelukkig roerde de zweep alleen zijn hoed aan, die van zijn
hoofd vloog, daar hij plotseling ter zijde sprong, maar tevens
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met zijn rotting een welgemikten slag ter afwering van de
zweep op den arm des koetsiers deed nederdalen.
Met een woedenden vloek grijpt de koetsier het dunne einde
van de zweep, maar eene luide stem roept bevelend :
„Pas de scandale, Adolphe! En avant!"
't Was of het paard die stem verstond. In vliegenden rid.
ijlt de coupe voort. De koetsier had binnen de weinige seconden, waarin dit tooneel plaats greep, geene gelegenheid zijn
plan uit to voeren, daar hij de strak aangetrokken teugels
niet kon loslaten bij het -wegrennen -wierp hij Willem een
blik vol kwaadaardigen haat na. De stem, die uit het venster
van de coupe klonk, behoorde aan den net uitgedosten hoer
Vicomte de Vergennes. Willem zag zijn gelaat maar een oogwenk to voorschijn komen, doch hij herkende hem terstond.
Een vijftal voorbijgangers omringde 'Willem, die naar zijn
hoed bukte, en hijgend in 't rondo zag. Een hunner, een.
welgekleed heer, had het arme kind van de steenen opgegrepen. Willem boog zich met deernis over het bloedende
hoofd — hij herkende het gelaat van 't meisje, 't welk hem
dien morgen gevraagd had, hoe laat het was. Het kind was
van den schok in onmacht gevallen.
„Bravo, meneer !" — zei de menschlievende man. — „U
heeft het kind het leven gored !"
„Maar zij is ernstig gewond I Wat to doen ?"
„Schel hier even aan, meneerl Wij zullen haar binnenbrengen !"
Willem zag op, en be y ond, dat hij voor de stoop van een
zeer aanzienlijk huis stond. Hij vloog snel de trappen op. De
andere heer volgde hem met de gewonde in zUne armen. Op
dit oogenblik was de groep voorbijgangers en nieuwsgierigen
reeds zeer stork aangegroeid, en rezen or allerlei kreten van
medelijden en verontwaardiging over het gebeurde. Willem
had forsch gebeld. De deur ging langzaam open. Een deftig
man, met eene witte jas over een geel livrei-vest en bruine
slobkousen, zag ten uiterste verbaasd naar de verzameling op
de stoop. Willem sprak het eerst :
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„Daar is een kind overreden, en nu wilde ik gaarne een
glas water . . . ."
„Meneer en mevrouw zijn naar buiten" — antwoordde de
man zeer bedaard — „en we kunnen hier zulk een spectakel
niet hebben op de stoep !"
„Aanstonds een glas water ! aanstonds !" — riep de heer,
die met het gewonde kind naar binnendrong.
De lakei scheen dezen toon niet goed weerstand to kunnen
bieden, hij deinsde achteruit. Willem volgde den menschlievenden heer — de deur viol achter hen dicht. Hoewel een
en ander binnen zeer weinige oogenblikken voorviel, groeide
de groep van omstanders en vragers op merkwaardige wijze
aan, schoon, zooals eene vrouw met eene havelooze muts
opmerkte, „er weer goon minsch van de pelitie to zien was."
Binnenshuis groep het volgende plaats.
Op eene sierlijke ijzeren bank was het gewonde meisje
gelegd. Eene deftige oude vrouw met eene karaf en een
reukfleschje hielp de beide heeren. Zij wiesch het hoofdje van
het kind zachtkens af, terwijl de lakei op den achtergrond
tusschen zijne tanden verwenschingen bromde.
„Zij bekomt !" — roept Willem blijde. — „Zij opent de oogen !"
Het meisje, de vroolijke en ijverige Trui, die vader Dorus,
den oppasser, zou to gemoet snellen, en wederom door den
regen overvallen was, hief het hoofdje op, terwijl zij de hand
met een pijnlijken trek aan het achterhoofd bracht. Toon zag
zij met schuchtere verbazing in 't rond, en vestigde haar
oog eindelijk op Willem.
„Hoe is 't, kindlief?" — vroeg daze. — „Heb je pijn?"
„Ja, meneer ! achter aan 't hoofd !" — stamelde de kleine
met verlegen stem, maar schielijk glimlachend, voegde zij er
bij : — „Ik hob u van morgen gevraagd, hoe laat het was !"
„Juist, meidlief ! Heb je veal pijn?"
Trui knikte.
De vriendelijke hoer, die haar binnen had gedragen, sprak
tot Willem :
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„Het gaat nogal, denk ik. Zouden we geen chirurgijn kunnen
krijgen ?"
De lakei springt to voorschijn, en antwoordt :
„Als meneer zelf zoo beleefd wou zijn, om naar den chirurgijn te gaan, en het kind meteen mee te nemen, dan raakten
we hier het spectakel kwijt !"
De oude vrouw zag om, en wierp een blik van minachting
naar den man met de witte jas.
Hierop fluisterde Willem eene pooze met zijn onverwachten
helper, en zij besloten schielijk, dat doze laatste eene vigilante
zou halen, om het meisje bij een wondheeler to brengen, daar
Willem een vreemdeling was in Den Haag, en tevens zoolang
op het arme kind kon letten.
Toen de menschlievende heer de stoop afdaalde, vroeg men
hem van alle zijden naar den toestand der gekwetste. Zijne
verklaring, dat de verwonding niet belangrijk scheen, bevredigde
zoo snel de nieuwsgierigheid, dat het standje voor de deur
gaandeweg verminderde en toen hij vijf minuten later met
de vigilante terugkeerde, bleef er bijna niemand moor van
over. Hadde zijn bericht verontrustend geklonken, en ware er
maar een schijn van kans geweest, dat het ongeluk een
doodelijken afloop zou hebben kunnen opleveren, dan had de
lakei daarbinnen waarschijnlijk het „spectakel" zoo spoedig
niet kwijtgeraakt.
Nu kwam Willem met Trui aan de hand, die men een
breeden, witten doek om het gewonde hoofdje gewikkeld had,
de stoop af. Beiden stegen in. De vriendelijke heer stak zijn
hoofd in 't portier en zei glimlachend :
„Ik mag onze gewonde dame nu immers wel aan uwe
zorgen toevertrouwen, meneer ? Mijne bezigheden roepen mij
naar huis ! Ik zal den koetsier een good adres geven !"
„Zeer wel !" — antwoordde Willem. — „Ik dank u voor
uwe vriendelijke hulp, meneer . . . ."
„Mijn naam is Koenraad Drostman, schilder — en de uwe ?"
„Willem Plankman, student !"
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„Ik zal uw naam niet vergeten! U heeft zich kloek gedragen
en het kind gored !"
„Spreek er niet van ! Zonder u had ik niets kunnen doen !"
De beide jongelieden drukten elkaar hartelijk de hand.
Daarna gaf Drostman den koetsier het adres van eon bekend
wondheeler, en spoedde zich haastig voort.
Willem sprak der kleine Trui zooveel mogelijk troost in,
die nu eerst dapper begon to huilen, daar het denkbeeld van
den chirurgijn haar beangst maakte. Gelukkig had de blooding
opgehouden en scheen de kwetsuur weinig belangrijk. Maar
het kind vroeg telkens door hare tranen heen, of ze niet naar
moeder mocht gaan, en wat moeder wel zou zeggen, en dan
volgde er weer eon wanhopig geween.
Willem hield zich good, en poogde Trui tot stilts to brengen,
toen zij het huis van den heelmeester binnentraden. Doze list
vrij lang op zich wachten. Meneer zat juist aan tafel — had
de maid gezegd. Het arme kind rilde van angst, en stond
zwijgend midden in de wachtkamer, terwijl haar geleider in
gedachten de toevallige gravures bewonderde, die het vertrek
van den wondheeler versierden.
De wachtkamer van eon chirurgijn heeft iets onheimelijks
en benauwends voor den bezorgden lijder, die zijn vonnis
komt vernemen. 't Is of de wanden en stoelen van vreeselijke of doodelijke kwalen vertellen — er heerscht eon drukkende lucht in zulke vertrekken, men ademt met moeite.
Willem keerde zich naar zijne tienjarige vriendin, en, terwiji
hij haar zoo opgewekt mogelijk toeknikte, zei hij :
„Hoe hest je, meidlief?"
„Trui!" — snikte de kleine.
„En je vader?"
„Dorus !"
„Wat doet je vader?"
„Vader doet boodschappen voor meneer Roggeveen nit het
Voorhout !"
Terwill Willem onwillekeurig verwonderd opzag, en het
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meisje van nieuws bitterlijk in tranen uitbarstte, kraakte de
deur, en trad een beer van middelbare jaren met een glad
geschoren gelaat en scherpe trekken binnen.
„Wat is hier te doen ?" — riep doze met vrij barsche stem.
Trui staakte oogenblikkelijk haar schreien, en Willem verhaalde den chirurgijn de toedracht der zaak. Deze knikte, en
noodigde met dezelfde barsche uitdrukking in zijne stem hem
te volgen naar zijne werkkamer. Met angstig smeekende
blikken zag het gewonde kind naar den heelmeester. Doze
wikkelde den doek handig los en plaatste haar hoofd in
't voile licht. Terwij1 hij het lange donkerblonde hair ter
zijde schoof, begon het kind to rillen, en rolden dikke tranen
zonder snikken langs hare wangen.
„Kom, maid ! je moet niet huilen !" — zei de chirurgijn
wat zachter. — „Er is niets kapot, hoor ! Het hoofd wat
geschaafd aan de steenen, we zullen er een klein speldje in
steken !"
Willem knikte verheugd tot zijne beschermeling, en beloofde
haar dadelijk in de vigilante naar moeder to brengen. Trui
boog het hoofd met eene uitdrukking van lijdelijke gedweeheid en onderworpen smart, die zelfs den wondheeler trof.
Hij had schielijk een schaar genomen en knipte een vlok van
het hair rondom de gekwetste plaats. Ten einde de aandacht
van het kind of -to leiden, zei hij :
„En heeft die rakker van een koetsier je zoo doen vallen,
kind? Wees maar blij, dat het zoo goad afloopt ! 1k heb in
den laatsten tijd al vrij wat ergere gevallen gehad met dat
Avoeste rijen hier !"
„Maar is daar geen toezicht van de politie op !" — vroeg
Willem verbaasd.
„Natuurlijk wordt er verondersteld, dat er toezicht is,
meneer !" — antwoordde de arts. — „Er is hier politie, en er
bestaat eene verordening op het rijen. Maar het valt zoo
gemakkelijk niet er de hand aan to houden. In de meeste
gevallen zijn de overtreders aanzienlijke lui, wier koetsiers
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tot stelregel hebben, dat je den schrik onder de voetgangers
houden moet. Alle andere soorten van voertuigen volgen dat
voorbeeld dapper na. Roept men een agent, om hem op het
onbeschaamd rijden to wijzen, dan zegt die, dat hij de zaak
niet aandurft. Een enkelen keer wordt eene boerenkar bekeurd
pour acquit de conscience!"
Trui deed een zwakken kreet hooren, daar de chirurg de
gewonde plaats met eene spoils aanraakte en een oogenblik
zweeg, om oplettend de kwetsuur to bekijken.
„'t Is niemendal waard, kind ! Je hoeft niet bang to wezen,
daar zal je geen last van krijgen. Voor een half jaar ward ik
gehaald, meneer ! bij eene radelooze familie. De menschen
hadden maar een kind, een meisje zoo oud als onze patient.
Het kind was door de maid uit school gehaald, vroolijk loopt
ze eerie brug af, toen een groote vrachtwagen in woeste
vaart ter zijde uitschiet en het kind letterlijk verplettert 1) —
niets aan to doen, meneer !"
Een luide, pijnlijke gil van Trui brak het verhaal af. De
heelmeester had behendig Odegescheurde opperhuid met een
speld to zaam gebracht. Het kind had zich opgericht, en
strekte de handen afwerend uit.
„'t Is aanstonds gedaan, kindlief!" — sprak Willem bemoedigend. „Straks mag je me om alles vragen, wat je wilt,
maar laat je nu helpen !"
De chirurg stelde haar eindelijk gerust door to zeggen, dat
ze den doek nu wel af kon laten en haar hoedje mocht
opzetten, maar thuis de wond vochtig moest houden. Met
verwonderlijke blijdschap maakte zij van dit verlof gebruik,
en verzekerde herhaaldelijk, dat zij in het geheel geene pun
aan het achterhoofd maar gevoelde.
n Ik vind de zaak zeer treurig !" — sprak Willem, op de
mededeeling van den chirurgijn terugkomende. — „Het is
buitengewoon vreemd, dat niemand zich dezen toestand aan-
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trekt. Mij dunkt de publieke opinie zou in dit geval zich
moeten doen golden. Ik verzeker u, dat ik den eigenaar van
het rijtuig herkend heb, wiens koetsier dit meisje op onverantwoordelijke wijze heeft omvergestooten. Ik zal zorgen dat
hij het kind schadevergoeding geeft !"
De wondheeler haalde de schouders op.
„Ik wensch u geluk, maar stel mij er niet veel van voor.
Verleden jaar liep een achtenswaardig gepensionneerd officier,
een man van in de tachtig jaar, die zijn vaderland in moeielijke tijden eminente diensten had bewezen, door eene zijstraat.
Hij was zeer doof en bemerkte niet, dat een wagon vrij
driftig kwam aanrollen. De koetsier schreeuwde wel, maar
de oude man hoorde niet. Voor een voetganger to wachten,
dat ging de eer van een koetsier to na. Men reed form door,
zoodat de grijsaard voorover stortte en eenige dagen later
aan de gevolgen overleed. ') Van schadevergoeding aan de
familie heb ik nog niets gehoord ! Denk eons, meneer ! `na
eon welbesteed leven van tachtig jaar to worden overreden
door een schelmschen koetsier — hoe verkwikkelijk !"
Trui zag Willem vragend aan — zij wilde naar huis, naar
moeder. De jonkman zweeg uit verbazing over 't goon hem
word medegedeeld, en greep onwillekeurig zijn hoed, om to
vertrekken. De wondheeler glimlachte, en ging hen voor.
„De kosten der operatie . . . ." begon Willem met eene
beleefde buiging. De chirurg kook hem scherp in de oogen,
en vroeg :
„Is dit kind u bekend ?"
„Neen, meneer ! Ik zag het ongeluk gebeuren, verhoedde,
dat het rijtuig het kind verpletterde, en meende ook voor
verdere hulp to moeten zorgen !"
„Welnu, dan zullen wij samen de eer deelen. Dat is arm e npr akt ij k, meneer !"
Er was verder niets aan to doen.
1)

Historisch.
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Vriendelijk met de hand wenkend, verdween de man met
de scherpe trekken en de barsche stem.
Willem gevoelde zich ontroerd door de onverwachte edelmoedigheid. Hij greep Trui, die er bijna opgeruimd uitzag,
bij de hand en haastte zich naar de vigilante. 't Was over
halfzes. Hij dacht even aan zijn diner bij de Roggeveens, en
berekende, dat hij waarschijnlijk nog tij dig zou kunnen verschijnen. De humaniteit van den uiterlijk wat ruwen wondheeler spoorde hem aan, zijne tack ten einde toe te vervullen.
Op de stoep noemde Trui den naam van het steegje, 't welk
de koetsier dadelijk begreep. Toen zij weer insteeg, zag zij
Willem dankbaar en vriendelijk aan.
„Ja, Truitje !" — zei de jonkman — n Je hebt je heel goed
gehouden, en nu vraag je me misschien om wat ik je beloofd heb !"
Het meisje wendde beschaamd het hoofdje af.
„'k Wou voor moeder wat aalbessen en kersen meebrengen !" fluisterde zij, alsof ze Willem een staatsgeheim
vertrouwde.
De vigilante, die reeds voortrolde, werd weder in hare vaart
gestuit, en de koetsier moest aanrijden bij een vruchtenwinkel.
Daar gekomen, kocht Willem een kolossalen papieren zak vol
vruchten, zoodat Trui moeite had hem te dragen. Van pijn
of vrees kwam nu niets meer in -- zij was zoo dankbaar en
gelukkig, dat zij geen woord sprak, maar alleen opgetogen
blikken naar haar weldoener richtte. Weldra rolde men over
het hobbelig plaveisel van de afgelegen steeg, die het kind
had genoemd.
Willem deed het rijtuig stilhouden en wachten. Daarop
trad hij met Trui, die haren buit blijde torste, langzaam
vooruit, om hare woning te zoeken. Dit kostte weinig moeite.
Hooge onrust en zorg wegens het voortdurend slechte weer,
daar er nog bij tusschenpoozen regen viel, hadden de moeder
van het kind naar buiten gedreven. Zij stond op hare stoep
uit te zien. Met een blijden uitroep vloog zij Trui te gemoet,
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maar deinsde weer terug, toen zij Willem zag. Deze wenkte
haar met de hand vriendelijk tegen, en binnen weinige seconden
waren alle drie in het nederig snoepwinkeltje vereenigd, waar
Mie de geschiedenis van het ongeval in verwarde uitroepingen
van Trui vernam.
Moeder knielde op den grond, en drukte haar kind zacht
weenend in de armen, Trui huilde van aandoening mede, en
liet den dierbaren zak met vruchten op den grond rollers.
Willem bukte zich, om ze weer to verzamelen. Op de stoep
verscheen Dorus met zijne pet tusschen de vingers — niet
recht begrijpend, wat er eigenlijk voorviel.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Schitterende zonsondergang en heerlijke muziek, gevolgd door
eenige nadere verklaringen, die de verontwaardiging
wekken van mevrouw de Roggeveen.
Het diner was gereed.
Mevrouw de Roggeveen had plaats genomen aan het hoofd
der tafel. Jane en Sibylle hadden haar voorbeeld gevolgd.
Eugenie stond bij de glazen deur, die naar den tuin uitzag,
en sprak een paar woorden met haar vader over het weer,
daar de regen geheel opgehouden had, en de zon van nieuws
to voorschijn kwam.
„Is neef Plankman geinviteerd?" — vroeg Sibylle, die het
wachten verdroot, en naar den aanvang van den maaltijd
verlangde.
Niemand antwoordde. Mevrouw zag met statige deftigheid
naar de pendule, en hernam na korte pauze :
„'t Is juist zes uur. Sibylle, v a s o n n e r !"
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Het jonge meisje wipte spoedig op, en schelde. De beide
lakeien, wederom met Witte handschoenen, traden binnen .
Hendrik plaatste de soep voor het couvert van zijn heer,
Francois posteerde zich indrukwekkend bij het buffet. Allen
namen hunne zetels in. Te midden van de stilte des gebeds
klonk de bel in de gang, en vernam men weldra een luchtigen
tred. Gelukkig was men juist gereed met het diner to beginnen, toen Willem Plankman verscheen.
Zekere verlegenheid in zijne houding was onmiskenbaar.
Zijne tante beantwoordde zijne diepe buiging met een zeer
stijven hoofdknik, zijn oom reikte hem stilzwijgend de hand,
Eugenie insgelijks, de twee andere dames vergenoegden zich
het voorbeeld harer moeder to volgen. Hendrik plaatste een
stoel tusschen den heer en de vrouw des huizes — Willem
zette zich, en zeide zoo bedaard mogelijk :
„Het spijt me bijzonder, dat ik zoo lomp ben to laat to
komen, maar ik ward onverwacht opgehouden !"
„Ben je goad geslaagd, Willem ?" — vroeg zijn oom met
lets aanmoedigends in zijne stem.
„Kostelijk geslaagd, Oom ! 1k heb een zeer gelukkigen dag
gehad, met uitzondering van een kleinen tegenspoed in den
beginne !"
„Dus ben je voor zaken zoo lang geoccupeerd geweest ?" —
vroeg mevrouw de Roggeveen op een bijzonder bits-kouden toon.
„Gisteren sprak ik er van, Adrienne !" — vial haar echtgenoot haastig in. — „Willem wenscht spoedig eene betrekking to vinden, en ik vlei mij, dat hij zijn doel al bereikt
heeft !"
De jonkman • hield zich vrij ontstemd met zijne soep bezig.
Hij achtte het voorzichtig zijne lotgevallen niet aanstonds
mee to deelen, hij vreesde half en half, dat zijne belangstelling in het kind van den oppasser hem niet tot lof zou
worden aangerekend door zijne tante.
Daze laatste antwoordde :
„En walk soort van betrekking heeft Willem gekozen ?"
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„Ik wenschte docent te worden in de classieke talen,
Tante !" — sprak Willem snel.
Mevrouw de Roggeveen hief het hoofd op met eene majesteit
als alleen bij eene opkomende bui van toorn behoorde. Mejuffrouw Jane glimlachte, en dacht aan hare professeurs in de
historie en de talen aan het pensionaat te Brussel — ze vond
het door en door „ridicuul". Hare moeder schudde de reusachtige haarwrong en de schitterende diamanten spelden, die
er in flonkerden, en zei met lets ongemeen welwillends,
't Welk een storm verborg :
„Docent in de classieke talen ! Wat is dat toch? Zulke
betrekkingen ken ik eigenlijk niet goed Onderwijzers behooren, geloof ik, .niet tot den stand, waarin een Plankman
zich met recht mag bewegen !"
„Met uw verlof, Tante !" — viel Willem in, die bleek werd
van aandoening. — „Docent to zijn komt mij voor eene
zeer achtenswaardige betrekking to zijn, welko men niet
dan na eene ernstige wetenschappelijke voorbereiding kan
bekleeden !"
„Het is zeer mogelijk, dat ik mij vergis !" — antwoordde
mevrouw de Roggeveen met klimmend ongenoegen. — „Er
zijn tegenwoordig zulke vreemde opinien in omloop. Als men
mij vroeg, zou ik meenen, dat een lid mijner familie, van
Willem's leeftijd en positie, niets beter zou kunnen doen, dan
naar een rang bij het leger of bij de marine to dingen !"
„Het is de vraag, Tante !" — antwoordde Willem weder zoo
bedaard en rustig mogelijk, terwij1 Eugenie hem met belangstelling in 't oog hield : — „of men roeping heeft voor een
rang bij leger of vloot ! Opgedrongen betrekkingen, die men
niet vrijwillig kiest, leiden meestal tot groot leed en voortdurende zorg, zooals het voorbeeld van mijn vader mij duidelljk
heeft geleerd !"
Mevrouw de Roggeveen glimlachte, en zoo Willem haar had
gekend, zou hij geweten hebben, dat dit voor hem een zeer
kwaad teeken was. Adrienne Plankman had met medewerking
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harer ouders in vroeger dagen haar broeder bijna zedelijk
gedwongen officier te worden.
„Maar" — viel Jane met een bevallig stemmetje in — „Papa
zei ons laatst, dat u predikant zou worden, Neef ! Me dunkt,
dat was zeer comme i l faut!"
zei hare moeder.
„Vooral bij de Oglise walonne !"
„Willem heeft zijn plan gewijzigd" — haastte zich de gastheer te zeggen, terwijl hij met een blik op de bedienden er
bijvoegde : — „en als de dames mij een pleizier willen doen,
moesten we ons discours over zaken maar laten rusten, daar
dat aan tafel misschien ook niet c o m m e i l faut is !"
Een algemeen stilzwijgen volgde.
Verwisseling van schotels, inschenken van wijn vulden de
pauze.
„Is er geen nieuws, Papa?" — vroeg Eugenie.
„Ja, kind. Er komt v r e d e tusschen de Duitschers en
Denemarken !"
„Dat vind ik heerlijk ! Die reuzen konden dien kleinen
dwerg zoo gemakkelijk verpletteren !"
„Maar zij hebben zich uitmuntend gehouden !" — viel
Willem in.
„Francois ! Doe de beide tuinramen open! De zon schijnt !" —
sprak mevrouw gebiedend.
De lakei gehoorzaamde.
Het gesprek over de politiek stierf door dit voorval weder
uit, en er ontstond eene nieuwe gaping in het onderhoud
aan tafel.
De heer Van Roggeveen wilde zijn neef ongaarne aan het
bitse oordeel zijner echtgenoote blootstel]en, daar hij duidelijk
bemerkte, dat Willem alle krachten aanwendde om den beleefden en welwillenden Loon niet uit het oog te verliezen.
Na eenige opmerkingen van gering belang tusschen de jongste
dames, vroeg hij :
„Hoe is je meneer de Beaumont bevallen?"
„Ik ben er waarlijk verlegen mee, Oom I maar ik trof het
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er nog al ongelukkig. Meneer de Beaumont wilde mij een
examen afnemen over de betrekking tusschen kerk en staat,
en over het Nederlandsche staatsonderwijs, zoo lager als
middelbaar, en ik moet tot mijne schande bekennen, dat ik
zeker geloof gedropen to zijn !"
„De Beaumonts stammen van eene zeer gedistingeerde familie,
en de jonge de Beaumont is zeer hupsch !" oordeelde
mevrouw de Roggeveen.
„Ja, maar Adrienne ! Willem is bij den ouden heer de
Beaumont geweest — dat oude kromme mannetje met zijne
zachte stem en zijne snuifdoos !"
„Die komt niet in de wereld !" verklaarde mevrouw.
„zijn zoon schijnt me over het algemeen toch niet zeer
diepzinnig !" merkte Eugenie met een schalken glimlach op.
„Iedereen behoeft geen savant to zijn !"
bracht Jane in.
Het scheen, dat er dien middag een noodlot rustte op alles,
wat gezegd werd. Mejuffrouw Jane had met zekere heftigheid
gesproken, die misschien niet geheel in het kader van hare
„gesoigneerde educatie" paste. Onder deze omstandigheden
vorderde de maaltijd, die steeds door de tegenwoordigheid en
de trouwe zorgen van Hendrik en Francois werd opgeluisterd.
Bij het dessert werden zij echter weggezonden, en gelukte
het een oogenbJik over algemeene dingen to spreken, die
nieniands afkeuring opwekten.
Mevrouw de Roggeveen zei, dat het „horribel" weer geweest
was, en dat ze in 't Bosch na de tweede onweersbui door
een stortregen waren overvallen. Daarop vroeg de jongste spruit :
„Zou er wel concert zijn in 't Bosch van avond?"
„ Zeker, kind !" — merkte Jane op. — „We zullen een magnifieken coucher du soleil hebben!"
„Hoe heb je 't met den storm gemaakt, Willem ?" — vroeg
de heer des huizes.
„Ik heb het nogal getroffen, Oom ! Ik was juist bij den
Baron van Duyvenvoorde. De Barones was zoo beleefd mij
Bone schuilplaats aan to bieden !"
I.
13
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De heer Van Roggeveen knikte zeer bedaard.
Mevrouw schudde weer de fonkelende diamanten-naalden
in haar kapsel van hooge waarde, en begon :
„Als we nu over zaken mogen spreken, zou ik wel eens
willen weten, of neef Willem 14 de Van Duyvenvoordes is
gaan solliciteeren, en wat men hem heeft geantwoord ?"
„Ik werd uitmuntend ontvangen !" — sprak — „De
Baron zal mij een brief zenden aan een voornaam kostschoolhouder in Gelderland, die juist naar een docent in de classieke talen vraagt, en aan den heer Van Duyvenvoorde groote
verplichting heeft. Ik hoop daar to zullen slagen !"
„Bravo — dat is in orde !" — riep de gastheer.
„En vroeg de Barones je niet, waarom je zoo bijzonder
ingenomen bent met eene betrekking als docent ?" — klonk
het zeer bedaard uit den mond van de gastvrouw.
„De Barones heeft enkel beleefde vragen tot mij gericht,
Tante !" — was het even bedaarde antwoord.
De heer Van Roggeveen beproefde tevergeefs zijn glimlach
in to houden, en zijne echtgenoote merkte het zeer wel. Eugenie
vreesde, dat ernstige onaangenaamheden zouden volgen, en
zei daarom snel :
„Het is reeds over halfacht ! Hoe zal het met de muziek
in 't Bosch gaan?"
„Ja !" — viel haar vader in, die de afleiding insgelijks niet ongepast vond — „Hoe zal 't met het concert in 't Bosch gaan?"
Mejuffrouw Jane wilde tot elken prijs en om goede redenen
het concert bijwonen. Hare moeder desgelijks. Mejuffrouw
Sibylle wenschte niet thuis te blijven. De fraaie equipage der
familie bood hoogstens vijf zitplaatsen. De heer des huizes
besliste de zaak — die weldra aller aandacht gewonnen had,
trots de schijnbare minachting, waarmee de betrokkene personen haar behandelden — door te verklaren, dat hij bezigheden had voor zijn ministerie, en dus ditmaal zijn neef
Willem Plankman de taak oplegde, zijne dames naar het
Bosch te vergezellen.
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Willem, die stilzwijgend moest berusten, had evenwel eene
buitengewone teleurstelling het hoofd to bieden. Eugenie verklaarde, dat zij geene de minste opgewektheid gevoelde, om
mee to gaan.
't Was een heerlijke avond.
De allerlaatste stralen van de ondergaande zon kleurden
de wollige wolkjes aan de westerkim met een warm karmozijn. Tusschen de hooge beuken van het Haagsche Bosch zag
men dien rooden gloed in 't Westen schitteren, terwijl de langzaam dalende avondschemering de werking van het gloeiend
licht to midden van 't reeds heerschend halfdonker order het
bladerrijk loofdak op schilderachtige wijze verhoogde.
De onweersbuien hadden den dampkring verfrischt. Van
alle kanten stroomde het wandelaars, en rolden rijtuigen
voorbij met het doel het gewone Woensdagsche concert bij to
wonen. Te midden van het statige woud, schooner dan eenig
bosch, 't Welk het ijverig ontginnend landvolk van Holland
elders spaarde, was het thans eene weelde to hooren naar de
tonen, die het muziekkorps onzer garde met steeds stijgend
meesterschap to genieten gaf.
De geheele Haagsche bevolking verzamelde zich op dit
oogenblik in den omtrek der muziek. leder Nederlander bijna
kent de waarde dier concerten, waarom het overbodig is aan
to stippen, dat onze vriend Willem Plankman zeer verheugd
was door oprecht gemeende belangstelling in de muziek ontslagen to zijn van de verplichting, een zeer slecht vlottend
gesprek met zijne zwijgende tante en knikkende nichten to
voeren.
Het deftige rijtuig stond stil in de nabijheid der Societeitstent. Men wilds in de equipage de muziek een oogenblik
volgen, Mevrouw de Roggeveen had geen woord tot Naar
neef gericht. Zij hulde zich in hare voorname minachting en
in haren mooi gebloemden sjaal. Soms sprak zij een enkel
woord met Jane. Willem poogde zijne nicht Sibylle bezig to
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houden, maar deze jongedame was niet zeer spraakzaam.
Ofschoon zijne tante hem in geen enkel opzicht met verstaanbare woorden hare ontevredenheid had to kennen gegeven,
zat hij daar in het rijtuig naast de zwijgende Sibylle in de
vaste overtuiging, dat hij de goede gunst van mevrouw
de Roggeveen had verloren. Hij gevoelde zich zeer verplicht
tegenover zijn oom, maar daarom behoefde hij de voorname
wereldbeschouwing zijner tante nog niet to volgen. 't Was
duidelijk, dat de achtbare dame een grilligen tegenzin voor
de docenten in de classieke talen koesterde, en dat zij aan
de jonge officieren van leger en vloot hare bijzondere bescherming verleende.
Het rijtuig stond intusschen op den grooten rijweg in het
Bosch, en duidelijk klonken de schoone akkoorden van Dunklers kapel in het ronde. Willem luisterde met eerbiedige
aandacht — het was of de heerlijke muziek hem met een
zachten weemoed omvloeide, of er troostende stemmen tot
hem kwamen onder het dichte looverdak der boomen. Het
scheen, dat hij antwoord gaf op dien tonenstroom, want er
ontwaakte in zijn hart bijna onbewust de neiging, om zijne
stemming in woorden over to brengen. Hij verdiepte zich
meer en meer in de golving der heerlijke geluiden, en betrapte zich op heele en halve versregels, die in stilte zijne
lippen ontvloeiden.
Een luid gerucht van stemmen deed hem plotseling ontwaken. Mevrouw de Roggeveen boog zich allerhartelijkst voor
monsieur de Charnowitz, mejuffrouw Jane aanvaardde eon
eerbiedigen handdruk van den Vicomte de Vergennes, terwijl
Jonkheer van der Straeten van Hazerswoude zijn hoed omhoog
hield aan het adres van mejuffrouw Sibylle en van Willem.
De ontmoeting scheen tot aller hooge tevredenheid plaats to
grijpen. Een onbegrijpelijk druk en „geanimeerd" gesprek
volgde, alleen van Willem namen de heeren weinig „notitie".
Niet lang had het drietal heeren aan het rijtuig staan babbelen,
of men kwam op den inval, om eene wandeling door het
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Bosch to maken, en een bezoek aan de tent of te leggen.
De dames worden allerhoffelijkst uit het rijtuig geholpen.
Weldra zette de stoet zich in beweging. Men mengde zich
voorzichtig onder de menigte, die rondom de Societeits-tent
dwaalde en ging statig eene reis afleggen langs de meest
bezochte paden. Mevrouw de Roggeveen werd alleraangenaamst
beziggehouden door den Franschen Vicomte. Op eon kleinen
afstand volgde Jane, begeleid door den attaché en door Van
der Straeten. Willem verbleef de taak, aan zijn nichtje Sibylle
gezelschap to houden, 't welk, zekere nufflge aanmatiging van
het kind in overweging genomen, niet tot de aangenaamste
omstandigheden mocht worden gerekend.
De Vicomte de Vergennes was bezig de genoegens van
den vorigen avond to herdenken, en mevrouw de Roggeveen
gevoelde zich zoo gelukkig, dat de zaligste glimlach steeds
hare lippen bleef omspelen. Het gesprek werd weldra zeer
gewichtig, en roerde de ernstigste vraagstukken aan. De Vergennes fluisterde zeer hoffelijk en in den eerbiedigsten toon,
mevrouw de Roggeveen antwoordde zoo goed zij kon, en
stalde al den voorraad van Fransche woorden uit, die zij
sinds hare jeugd had kunnen machtig worden. De Vergennes
dacht, dat hij met deze ontzagwekkende dame reeds eene
kleine proefneming kon wagen, en nu volgde een zeer vertrouwelijke kout, welke, vrij vertolkt, aldus kan luiden :
„Ik gevoel mij al geheel Hollandsch, madame ! door de
beminnelijke ontvangst, welke mij van uwe familie ten deel
valt. Soms denk ik reeds serieus mij hier te vestigen, en alleen
in het najaar, als de jachttijd komt, voor korten tijd naar
mijn kasteel in Bretagne to trekken !"
„Dat zou eene aanwinst voor onze kringen zijn, meneer
de Vicomte ! Maar Den Haag biedt zoo weinig wezenlijk uitstekends voor een man van uwe positie en uwen smaak !"
„Ach, madame ! Den Haag zou voor mij een paradijs kunnen
worden, als i e der e en mij met uwe edelmoedige welwillendheid bejegende !"
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„Wat wil dat zeggen, meneer de Vicomte ?"
Jets onuitsprekelijk belangwekkends voor mij, madame !
Laat ons veronderstellen, dat ik in de gastvrije en zeer gedistingeerde kringen, welke mij zouden willen ontvangen,
plotseling getroffen werd door de nobele schoonheid eener
jonkvrouw van goeden huize, mag men dan gelooven, dat
iedereen den vreemdeling met uwe voorkomendheid zoude
bejegenen ?"
„Zonder eenigen twijfel, meneer de Vicomte 1 Naar mijne
meening zou iedere Hollandsche moeder van goeden huize
zich mogen verheugen, zoo ze u tot schoonzoon verkreeg !"
„Ik dank u uit den grond van mijn hart, madame Mijne
familie heb ik u voor korten tijd nader bekend gemaakt. De
Vergennes hebben alt0 in lief en Teed trouw gezworen aan
het zwaar beproefde huis van Bourbon — ik vrees daarom,
dat men in het liberale Holland niet spoedig een legitimistischen schoonzoon zou adopteeren !"
„Integendeel, meneer de Vicomte ! In onze meest gedistingeerde kringen eerbiedigt men ten voile de edele tradition
van eene aanzienlijke geboorte. Uwe trouw aan de rampspoedige Bourbons zal u door ons alien als een eeretitel
worden toegerekend !"
Op dit oogenblik moest men midden door den stroom der
wandelaars dringen, en daar eenige verheugde manschappen
der Nederlandsche ruiterij onder het neuriên van een smaakvol volksdeuntje voorbijdrongen, word het gesprek gestaakt,
dewijl de Vergennes zijne dame to behoeden had voor den
woesten aandrang der gezegde cavaleristen. Een oogenblik
daarna word het gewichtig gesprek voortgezet:
„Uwe buitengewone sympathie, madame ! beweegt mij u
geene enkele mijner gedachten to verbergen. In uwen familiekring gevoel ik mij volmaakt gelukkig! Uwe drie dochters ...."
„Mijne dochters zijn ten zeerste gevleid door uwe eervolle
onderscheiding !" — antwoordde mevrouw de Roggeveen,
terwiji haar hart zwol van trots, en hare hand beefde op
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den arm, welken de Vicomte haar in het gewoel vol hoffelijkheid had aangeboden.
„Ik bid u zeer om verschooning, madame! zoo ik onbescheiden ben, maar ik mag u niet ontveinzen, dat Mlle Jane
een buitengewonen, beslissenden indruk Ik waag het bijna
niet mijne meening te zeggen !"
„Ik begrijp u, mijn waarde Vicomte ! Uwe woorden maken
mij onuitsprekelijk gelukkig !"
De Vergennes drukte nu vol eerbied de gehandschoende
hand, welke nog op zijn rechterarm rustte men zweeg eenige
oogenblikken, als door den indruk van het gesprokene overstelpt.
Mevrouw de Roggeveen scheen in jubelende overwinning
den grond nauw te raken. Een zoo edel jonkman als de
Vicomte eens haar schoonzoon te mogen noemen, dat was
het toppunt harer geheimste wenschen. Zij moest zich geweld
aandoen, om hare vreugde niet al te duidelijk te doen doorschemeren, en al de waardigheid bij een to houden, die het
aan de moeder eener sprint uit de familiên de Roggeveen en
Plankman betaamde aan den dag to leggen.
Het gesprek word nu vertrouwelijker.
„In dit heerlijke oogenblik mag ik u niets verzwijgen,
madame ! Ik geloof, dat Mlle Jane mijn aanzoek niet van de
hand zal wijzen!"
„Jane moot natuurlijk zelve beslissen !"
„Daarover ben ik ten voile gerust. Ik had gisteren het
voorrecht mademoiselle uwe dochter van ter zijde to poison,
laat mij mijne zaak verder bij haar mogen bepleiten !"
„Beschouw ons huffs als het uwe !"
„Maar wat zal het gevoelen zijn van den hear de Roggeveen ?"
De gelukkige moeder scheen plotseling to ontstellen, want
zij antwoordde eerst na eenige aarzeling :
„Ik weet, dat meneer de Roggeveen het geluk zijner kinderen zeer hoog waardeert, en twijfel niet in 't minst, of hij
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zal zich door uw voorstel vereerd gevoelen, meneer de Vicomte !
U kan hem daarover eerlang raadplegen !"
„Zou het voorzichtig zijn al aanstonds bij meneer uw echtgenoot met mijn voorstel to verschijnen Wij kunnen elkaar
nog zoo weinig, of zoude u misschien, waarde madame ! .... "
„Het eenige bezwaar zoude zijn, dat Jane nog zeer jong
is, meneer de Vicomte ! Maar wij behoeven uw huwelijk nog
niet dadelijk to voltrekken, en zouden tot een volgend jaar
kunnen wachten !?'
„Ach, madame ! welk eene vreeselijke beproeving legt u mij
op Een jaar, maar dat is eene eeuwigheid I Natuurlijk zou
ik in al uwe schikkingen berusten ! Nog eene omstandigheid
bekommert mij !"
„Wat kan dat zijn, meneer de Vicomte ?"
„Mijn fortuin is niet zeer aanzienlijk. Mijne familie heeft
vele verliezen geleden in de Revolutie. Mij rest mijn kasteel
bij Saint-Brieuc en mijne landgoederen in le Morbihan !"
„Onze familie is niet geheel onvermogend, waarde Vicomte 1
De bruidsschat mijner dochter zou bij uw fortuin u volkomen
in staat stellen uw rang en dien uwer echtgenoote op to
houden !"
De Vergennes herhaalde zijn eerbiedigen handdruk. Men
stond stil. Het gezelschap was bij de Sociêteits-tent aangekomen. Mejuffrouw Jane wendde zich met hare beide volgelingen tot hare moeder — zij wenschte uit to rusten. Statig
stevende het gezelschap naar binnen, terwijl Van der Straeten
zorgde, dat aan Willem introductie verleend werd.
De drie heeren hadden tot nog toe volstrekt niet omgezien
naar Willem. Terwijl men bij het binnenkomen in het licht
der sierlijke societeitslampen trad, zag de Vergennes met
eene zekere verbazing onzen vriend in het gelaat. Aanstonds
drong hij met mevrouw de Roggeveen verder, gevolgd door
Jane, die den arm van den attaché had gegrepen. De Vicomte
vroeg nu zacht fluisterend :
„Wie is die hoer, welke zich in uw gezelschap bevindt,
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madame Ik meen hem gisteren bij uw diner to hebben
opgemerkt !"
„Juist, waarde Vicomte ! 't Is mijn neef, de heer Plankman, een zeer jong mensch, nog student aan de Universiteit
to Utrecht !"
„'t Zal mij aangenaam zijn hem to worden voorgesteld !"
„Bekommer u daarover niet ! Hij is alleen toevallig in onzen
kring, en verlaat Den Haag binnen weinige dagen !"
De Vergennes glimlachte even bij deze tijding.
Hij had Willem dien middag op den Vijverberg volkomen
goed herkend, en zijn lakei Adolphe had hem de gebeurtenis
met buitengemeene ontevredenheid verhaald. 't Was duidelijk
dat de jongeheer Plankman partij had getrokken voor het
kind, dat bij toeval gestruikeld was, toen zijn coupe — hij
meende den coupe, dien hij gehuurd had — voorbij rolde.
Madame de Roggeveen scheen evenwel ten eenenmale onbekend
met het nietsbeteekenend voorval, en dus besloot de Vicomte
geene enkele gedachte meer aan deze „futiliteit" to wijden.
Men zocht eene plaats onder de zwaar getakte boomen, en
weldra hadden Von Charnowitz en de Vicomte een geschikt
tafeltje, door het licht van eene lampionkroon bestraald, tot
rustplaats der familie de Roggeveen uitgekozen. Toen Meek
het, dat er geen stoelen genoeg waren, en de ridderlijke
Vergennes ijlde weg om daarin to voorzien. Niet aanstonds
slaagde hij. De stoelen waren door een overtalrijk publiek
bezet, en daarom begaf hij zich langs de vele paden en zijpaden, om to zoeken. Na eenig dwalen stuitte hij op Jonkheer van der Straeten van Hazerswoude, die met Sibylle en
Willem naar de rustplaats der overigen zocht. De Vicomte
beduidde hun, waar zij de dames vinden konden, en wilde
zich weder aan zijne taak wijden, toen Willem, de anderen
verlatend, op hem toetrad, en hem beleefd in het Fransch vroeg :
„Mag ik u even lastig vallen, meneer ?"
De Vergennes bracht zijn lorgnet snel voor zijn rechteroog,
en antwoordde :
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„Waarin kan ik u van dienst zijn?"
„Dozen middag, omstreeks vijf uren, heeft uw koetsier op
den Vijverberg een arm kind overreden, 't welk eons ernstige
verwonding aan het hoofd kreeg. Zonder er nu op terug to
komen, dat uw bediende het kind zou verpletterd hebben,
zoo ik het niet belet had — noch u to verzekeren, dat ik den
koetsier aan de justitie zou bekend maken, indien zekere
oorzaken mij niet weerhielden — wensch ik u nu alleen to
vragen, of het u billijk voorkomt, aan de behoeftige ouders
van dat kind schadevergoeding to verleenen voor de verwonding
aan hunne dochter toegebracht ?"
De Vergennes nam Willem nogmaals van het hoofd tot de
voeten op, en zei met een trotschen glimlach :
„Jongmensch! De zaak is mij volmaakt onverschillig ! Ik
heb de eer niet . . . ."
„Mijn naam is geenszins : jongmensch, maar Plankman,
meneer de Vergennes 1 Gisteren zag ik u aan tafel bij mijn
oom, en in den tuin geleidde u mijne nicht Jane, ik mean
dus als bekende tot u to spreken! Het gewonde kind is een
dochtertje van een knecht van mijn oom. Ik heb voor het
arms schepseltje gezorgd, maar tevens aan de ouders beloofd,
dat u alles in het work zoude stollen, om het wanbedrijf van
uw koetsier weer good to maken !"
De Vicomte hield op met lachen. Hij kon zijn toorn nauw
bedwingen — maar hij rekende snel uit wat het meest raadzaam zou zijn in daze omstandigheid.
„Ik begrijp niet, wat er van mij verlangd wordt" — antwoordde hij zeer uit de hoogte. — „Is iemand nadeel berokkend, zoo kan men schadevergoeding krijgen. Wat eischt u
voor uwe protegee ?"
„Ik eisch niets, meneer de Vergennes ! Maar ik verwacht,
dat u zich het lot van de kleine zult aantrekken als man
van eer Ik hob uw naam en adres aan hare ouders bekendgemaakt I"
Willem boog, en list den Vicomte staan.
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Het korte gesprek had den zwierigen edelman bijzonder
ontstemd. Binnensmonds allerlei verwenschingen prevelende,
herinnerde hij zich, dat hij een bediende zocht om stoelen
voor de dames aan te dragen, en haastte hij zich ten einde
zijne taak te volvoeren. Toen hij eindelijk met een knecht
en de zetels verscheen bij zijn gezelschap, bemerkte hij, dat
Van der Straeten en Von Charnowitz reeds lang voor de dames
gezorgd hadden. Terwijl hij zich zoo ongedwongen mogelijk
naast Jane neerzette, boog deze het schoone hoofd met
schalke vreugde naar zijne zijde, en fluisterde zij hem, zonder
dat de anderen het konden bemerken, met een paar blijde
woorden in het oor, dat zij reeds van hare moeder de vurigste
„felicitatien" ontvangen had. Daar juist een treffend schoon
werk van Beethoven word uitgevoerd door het orkest, mocht
hij van de gelegenheid gebruik maken, en fluisterden zij beiden
zachtkens voort.
Von Charnowitz toonde veel waardeering voor de muziek,
en zweeg uiterst deftig. Mevrouw de Roggeveen zweefde in
de hoogste sferen der zaligste overpeinzing, alles was rozerood en hemelsblauw in de toekomst, Jonker van der Straeten
dacht aan ververschingen, Sibylle bleef knorrig.
Het concert was afgeloopen.
De dames Van Roggeveen werden door hare allerijverigste
cavaliers in het rijtuig geholpen. Toen Willem Plankman
to voorschijn trad, om in to stijgen, verwijderden de heeren
zich. Mevrouw riep den koetsier, met iets dreigends in haar
stem toe, snel te rijden, en wierp zich met de hoogste verontwaardiging in een hook. Jane zag haar neef een paar
malen zeer minachtend aan met de uitdrukking van iemand,
die een beroemd misdadiger oplettend waarneemt — allen
zwegen.
Willem had zeer lang gezocht op het hem vreemde terrein
der Societeits-tent, voordat hij zijne familie terug had gevonden, on toen hij zich bij haar wilde voegen, waren de
dames plotseling opgestaan, en was eene tweede wandeling
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gevolgd. Hij twijfelde over de oorzaak dozer vijandige houding.
Zijne tante was weinig met hem ingenomen, omdat hij als
docent in de classieke talon wilde optreden — zij had misschien
in het gezelschap der aanzienlijke jongelui zich geergerd, dat
zij met zoo onbeduidend eene persoonlijkheid als de zijne in
het publiek moest verschijnen. Zijn onderhoud met de Vergennes kon nimmer de oorzaak zijn van daze houding, daar
de Vicomte zich wel zou wachten, om de euveldaad van zijn
koetsier wereldkundig to maken.
In dozen toestand van zaken reed men naar huis.
Willem overlegde in stilte, dat hij nu lang genoeg in de
hofstad had getoefd, om er al de aanlokkelijkheden van to
hebben leeren kennen — en besloot, met den brief van den
Baron van Duyvenvoorde gewapend, den volgenden dag op
reis to gaan. Toen men aankwam in het Voorhout, begreep
Willem, dat hij zijn oom in elk geval nog moest spreken,
en dan lokte hem de mogelijkheid, dat Eugenie niet in de
algemeene minachting voor zijn persoon zou deelen. In de
gewone eetzaal brandde de gaskroon, en vond men den hoer
des huizes met den hoed in de hand, op het punt zijn gewoon
avondbezoek aan de sociêteit to brengen, terwij1 Eugenie uit
den tuin kwam met eon book in de hand.
Men bemerkte oogenblikkelijk, dat er iets gewichtigs was
voorgevallen. leder zweeg. Mevrouw de Roggeveen liet haar
kostbaren, veelkleurigen sjaal van de omvangrijke schouders
vallen, strikte de linten van haar hoed los, en viol in een
leunstoel neer als onder het gewicht van een drukkenden
last. Zij zag met ongeveinsde verontwaardiging op haar ongelukkigen neef, die zich zeer wel bewust was, dat hem iets
dreigde, maar vruchteloos naar de oorzaak van zooveel ontroering zocht. De jongedames Jane en Sibylle staarden vol
ver \yachting naar hare moeder — de hoer Van Roggeveen
vestigde een vragenden blik op -Willem.
Intusschen had de vrouw des huizes met still° drift aan
de nauwe vingertoppen van hare glace's getrokken en slaagde
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zij er eindelijk in met onheilspellend knappen en scheuren
er eene uit to trekken. Toen klonk het schor van hare lippen :
„Neef Plankman ! Ik bedank je zeer voor je aangenaam
gezelschap maar zoolang ik hier in huis nog wat to
zeggen heb, zullen mijne kinderen noch ik er meer van
profiteeren !"
„Wat beteekent dit, Adrienne?" — vroeg de heer Van Roggeveen verwonderd.
„Dat beteekent niemendal !" — antwoordde de vertoornde
vrouw met gemaakte kalmte. — „Ik waarschuw alleen maar,
dat ik niet meer op het beleefde gezelschap van neef Plankman gesteld ben."
Willem was hevig ontsteld. Doodsbleek stond hij midden
in het vertrek. Hij antwoordde onder het luide kloppen van
zijn hart :
„Waarom mij deze woorden toegevoegd worden, weet ik niet.
Wat er ook de oorzaak van zijn moge, dit staat bij mij vast,
dat noch tante, noch de nichten van mij eenigen last verder
zullen ondervinden. Ik vertrek morgen, en zal mij nimmermeer in dit huis vertoonen !"
Willem ontmoette den blik van zijn oom, die hem met de
uiterste verbazing en half verwijtend aanzag. De jonkman
sloeg de oogen neder — van dezen had hij niets dan goedheid
ondervonden, maar de scherpe woorden van zijne tante hadden
hem to zeer beleedigd, om nog iets verzachtends aan zijne
verklaring toe to voegen.
„Maar zegt dan ten minste, wat er gebeurd is !" — riep de
heer Van Roggeveen tot beide partijen to gelijk.
„Ja, ziet u, Papa !" — begon Jane, die in de haast haar
Fransch in den steek liet — „Mama is geindigneerd over neef
Plankman, omdat hij van middag den koetsier van meneer
de Vergennes met zijn rotting geslagen heeft .."
„En nog niet content met zulk eene fatsoenlijke manier
van doen, heeft hij den Vicomte, die van avond met ons in
de tent was, allerlei menaces naar het hoofd geworpen !"
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Zoo sprak mevrouw de Roggeveen to midden van de klimmende verbazing haars echtgenoots.
Willems oog fonkelde. Hij trad op zijn oom toe, en horn bij
de hand grijpend, sprak hij hartstochtelijk :
„'t Was van middag, voor het diner, op den Vijverberg. Ik
beyond mij plotseling tusschen twee rijtuigen. Een klein meisje
lisp vOOr mij, en probeerde haastig uit den weg to gaan, toen
het paard van een coupe haar omversloeg. Ik wierp mij tegen
het paard in, de koetsier knalde met de zweep naar mijn
hoofd. Ik weerde den slag met mijn rotting af. Het kind is
belangrijk gewond aan het achterhoofd, en ik heb den heer
de Vergennes van avond gezegd, dat het betamelijk was de
ouders der kleine schadevergoeding to geven voor de lompheid van zijn bediende I"
„Bravo !" — riep luide eene stem.
't Was Eugenie.
Willem zag verrast op. Mevrouw de Roggeveen verhief zich
al zittend in haar fauteuil, en vial bijna gierend in :
„Bravo 1 Welzeker ! Bravo ! Omdat een of ander morsig
straatkind struikelt, moet het rijtuig van een fatsoenlijk man
worden aangehouden. Bravo ! Omdat het misselijk creatuur
eene buil in haar hoofd valt, mag men de wandelaars in de
tent aanranden! Bravo ! 1k verwachtte niets anders van mijne
oudste dochter, die gewoon is, zich tegen mij in mijn eigen
huis to verzetten, maar daarom zal ik mij niet laten bewegen,
dit alles maar mooi en goad to vinden — daarom ben ik zeer
dankbaar, dat meneer Plankman ons van de ear zijner bezoeken zal verschoonen !"
Opmerkelijk was de buitengewone drift van de waardige vrouw.
Zij sloeg met de vlakke hand op de breeds armleuning van
den fauteuil, en trapte luide op het tapijt van de eetzaal.
De heer Van Roggeveen zag haar zeer ontstemd aan, en wilds
spreken, toen zij opnieuw voortging :
„'t Is eene brillante historie ! Meneer mijn neef, dien ik het
genoegen heb sedert gisteren to kennen, begint met zijn en
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mijn naam beroemd to maken door heldenfeiten als baldaclige studenten van de geringste soort nauwelijks aardig zouden vinden ! Mejuffrouw Eugenie roept : Bravo ! omdat ze het
passelijk vindt alle denkbeelden van fatsoen met voeten to
treden — en wie weet, wat ik er nog meer van zal moeten
hooren !"
„Juist, Adrienne !" — viel de heer Van Roggeveen in. —
„Je zult er nog meer van moeten hooren. Begrijp ik Willem
goed, dan heeft hij zich zeer knap, misschien wel wat driftig,
maar toch zeer knap gedragen ! 1k wil niet, dat er onaangenaamheden uit deze zaak ontstaan. leder moedig jongmensch
zou stelllg zoo moeten handelen, als hij gedaan heeft, en het
komt er volstrekt niet op aan, of er zich een meneer de
Vergennes in den coupe be yond, het is genoeg, dat er een
baldadig koetsier op den bok zat !"
Mevrouw de Roggeveen vloog op uit Naar zetel.
„En wie zegt, dat de koetsier baldadig was ? Zou er ook
van baldadigheid mogen gesproken worden, als een petulant
jongmensch, die er eene eer in schijnt to stellen, alle ideeen
van betamelijkheid in het gezicht to slaan, als een zoodanig
jongmensch een rijtuig aanhoudt op de openbare straat? Wanneer hij zoo bezorgd was voor het lot van dat bedelaarskind,
dan had hij het maar aanstonds moeten oprapen, zonder naar
het rijtuig om to zien !"
Willem had zich volkomen hersteld.
Het enkele woord : „Bravo !" van Eugenie had hem voor
olke beleediging schadeloos gesteld.
De kalme toon van zijn oom had hem zijne zelfbeheersching
teruggegeven, en daarom antwoordde hij bedaard op de laatste
woorden van zijne tante :
„Vergun mij, u to mogen herinneren, Tante ! dat het kind
dan in een oogenblik zou verpletterd zijn geweest. De koetsier moest zijn paard inhouden, Coen hij mij onverwacht zag
naderen, daardoor gelukte het een ander voorbijgangei, de
kleine weg to trekken en op to beuren !"
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„Ik bewonder uw heldenmoed, neef Plankman!" — hernam
mevrouw de Roggeveen, nijdig lachend. — „Uwe belangstelling in dat straatschepsel deed u in het openbaar stokslagen uitdeelen, en veroorloofde u een onberispelijk fatsoenlijk
man in 't publiek op het onbeschaamdst to accosteeren !"
Voor het eerst bloosde Willem. Zijne stem trilde toen
hij sprak :
„Laat ons de rekening der onbeschaamdheden niet opmaken, Tante! Er zou misschien een batig saldo voor mij overblijven. Het is de veil van mijn oom, dat uit daze zaak geene
verdere onaangenaamheid volge, en daarom houd ik rnijne
woorden in. Morgan verlaat ik daze stad voor goad, op dit
oogenblik spreek ik u misschien voor het laatst! Het eenige,
wat ik mij veroorloof u to antwoorden, is, dat er bij u weinig
eerbied schijnt to bestaan voor het leven van een mensch,
als men het ongeluk heeft tot de categorie van uwe „straatschepselen" to behooren, en veroorloof mij er tevens bij to
voegen, dat ik het levenslange stilzwijgen van mijn vader,
als er over zijne familie gesproken ward, heden voor het
eerst heb begrepen !"
Mevrouw de Roggeveen wierp het hoofd met wijdopengesperde oogen achterover. Zij bedwong zich zichtbaar. Met
groote kracht trek zij de gescheurde handschoen in twee
stukken, en slingerde die van zich af.
„Welzoo, meneer Plankman !" — sprak zij, snel ademhalend,
met doffs stern. — „Durf je mij aanvallen in mijn eigen huis,
en durf je beweren, dat er geene verdere onaangenaamheden
uit daze zaak moeten volgen? Het is zeer wel ! Ook ik zal
mij inhouden. Het eenige, wat ik hier nog bij to voegen heb,
is, dat je den goeden naam, welken je draagt, tot nog toe
bitter weinig op prijs schijnt to stellen, en dat mijne levenslange overtuiging omtrent je vaders burgerlijke kleingeestigheid in dit oogenblik op het schitterendst is gerechtvaardigd !"
Wat Willem thans zou geantwoord hebben, terwijl het
vuur van een snel opbruisenden toorn uit zijne oogen vlamde,
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had misschien den gespannen toestand nog verhoogd, indien
niet op dat zelfde oogenblik een bescheiden tikken aan de
deur de aandacht getrokken had, terwijl tegelijkertijd de lange
gestalte van Dorus, den oppasser, zich op den dorpel der
eetzaal vertoonde.
„G'enavond dames en heeren !" — zei Dorus zeer eerbiedig
in den gewonen, onderdanigen toon. — „Ik kwam hooren, of
er ook boodschappen voor me waren !"
Allen hadden oogenblikkelijk hunne houding veranderd. Jane
greep den arm harer inoeder, en scheen van plan de eetzaal
to verlaten. De heer des huizes antwoordde verstrooid :
„Dank je, Dorus ! Van avond niets !"
„Ja, Dorus !" — sprak Jane met eene bedoeling, die niemand
ontsnapte. — „Meneer Plankman wil morgen met den eersten
trein op reis, misschien heeft hij iemand noodig om zijne
koffers to dragen !"
Dorus had bij deze woorden zijne oogen op Willem gevestigd.
Zoodra hij Willem aanzag, herkende hij hem.
Hij deed twee schreden vooruit, en riep :
„Och, menheer, wat ben ik blijd, dat ik u ziet ! Ze is
van avond heel wel geweest, weet uvvó, en ze slaapt nu als
een roos !"
Toen hij zoover was, bleef hij verlegen steken, en viel zich
zelf in de rede :
„Vraag wel excuus, menheer en mevrouw ! Maar ik had
vandaag m'n eenig kind verloren, als menheer bier 'er niet
gered had. . . .1"
Willem hief de hand op, en Wilde hem doen zwijgen, teen
de heer Van Roggeveen snel inviel:
„Was dat jou kind, Dorus ! dat op den Vijverberg overreden is ?"
„Juist, menheer ! Ik weet niet, hoe of ik menheer bedanken zal! Want hij heeft alles voor m'n arm kind gedaan. Hij
heeft ze ergens in huis gedragen, en met de vigilant naar
een dokter gereden, en ze weer bij ons gebracht met een
1.

14
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grooten zak vol kersen. . . . Ik kan 't u zoo niet zeggen,
dames! maar m'n vrouw was d'r kapot van .... dat was ze !"
„Is het kind erg gewond ?" — vroeg Eugenie.
„Gelukkig niet, fruile ! Maar ze had best dood kunnen
wezen, als menheer d'r niet had gered !"
Dorus glimlachte beurtelings, en hield dan weer zijne mouw
voor zijne oogen. Steeds zag hij naar Willem.
„Als ik menheer morgen naar 't spoor mag brengen!". .
waagde hij voort te gaan.
„'t Is wel, Dorus !" — viel meneer Van Roggeveen in. —
„Blijf nog maar wat wachten, dan zal ik je straks nader
orders geven !"
Dorus boog met een dankbaren blik op Willem, en verdween.
Mevrouw de Roggeveen had al dien tijd op het punt gestaan, de kamer te verlaten, terwijl Jane haar zacht aan den
arm vasthield. Zoodra de oppasser vertrokken was, zag zij
met de hoogste minachting in 't ronde, en trad schielijk op
de deur toe. Jane en Sibylle geleidden haar. Niemand sprak.
Toen hare stappen in de gang uitstierven, hieven de drie
achtergeblevenen met een gevoel van voldoening het hoofd op.
Willem was de eerste, die het zijne weer deed zinken. Hij
schaamde zieh over de heftigheid, waarmede hij gesproken
had, terwijl hij zooveel verplichting gevoelde tegenover zijn
oom. De heer Van Roggeveen had dit oogenblikkelijk gemerkt,
en zonder dralen sprak deze :
„Nu, Willem 1 kerel ! hou je goed! Daar valt niet aan to
veranderen ! Als je niet zoo ongelukkig geweest waart, juist
een kind to redden, 't Welk door den koetsier van meneer
de Vergennes stond overreden to worden, dan zou je 't bij je
tante nooit zoo erg verkorven hebben ! Maar men kan Loch niet
altijd het leven behouden van patricische personen — er moeten
ook anderen onder loopen! Bekommer je daar niet over — wij
zijn deze dingen jaren en jaren gewoon geworden, en hechten
er volstrekt niet aan. Wees welgemoed, jongen ! Je hebt je
flink gehouden ! Ik verlaat je nu, want ik moet mij nog even
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op de societeit doen zien. Adieu! Als je me noodig hebt,
reken op me, schrijf aan me, en verzwijg me niets, kerel,
want ik ben je wettige oom en voogd — vergeet dat nooit !"
De toon van den heer des huizes was allerhartelijkst geweest. Hij drukte Willem met warmte de hand, terwijl deze,
overstelpt door zijne gewaarwordingen, naar woorden zocht.
Maar alles ging zoo snel in 't werk, dat hij zijn eerste woord
nog zeggen moest, toen zijn oom al lang uit het vertrek verdwenen was. Terwij1 hij verward opzag, stond Eugenie vOOr
hem, hare donkere oogen kaim en vriendelijk op hem vestigend.
Zij zag er even bekoorlijk uit, als toen Willem haar den
vorigen dag het eerst zag. Hare slanke gestalte was wederom
in wit neteldoek gehuld. In de breede ceintuur had zij een
frisschen, purperrooden rozeknop gestoken. Eene kleine pooze
spraken zij geen van beiden.
Willem ontwaakte echter snel tot de bewustheid, dat hij
gaan moest, maar gevoelde zich als door duizend banden
aan de plek, waar hij stond, gekluisterd. Eene kinderachtige
aarzeling om to spreken boeide zijne tong, met diepe neerslachtigheid zuchtte hij eindelijk :
„Laat mij afscheid van u nemen, nicht Eugenie ! Maar
vergun mij u eerst to danken voor dat heerlijke woord, voor
dat : Bravo ! mij zoo even toegeroepen. Het was eene groote
uitkomst voor me bij al de onaangenaamheden, die tante mij
heeft toegevoegd !"
„Je daad was ridderlijk, Willem ! en daarom begroette ik
ze met heel mijne sympathie. Ik weet zeer wel, dat mama
daar niets van hooren wil, maar ik heb mij in dit opzicht
geOmancipeerd !"
Eugenie glimlachte eenigszins verlegen.
Zij trad ongaarne openlijk tegen hare moeder op, en was
gewoon in dergelijke omstandigheden meestal hare meening
voor zich zelve to houden.
„Toon ik daar in dien strijd met tante was gewikkeld," —
ging Willem voort — „gevoelde ik, dat ik u aan mijne zijde
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had. Ik vreesde in geen enkel opzicht de nederlaag te zullen
lijden, want ik was volkomen meester van mij zelven, en ik
had het oog op u gericht, nicht Eugenie t"
„Noem mij Eugenie . ..."
„Zeer gaarne ! Wij voeren denzelfden strijd."
„Maar niet op hetzelfde terrein !"
„Helaas, neen! Ik verlaat morgenochtend Den Haag, en zie
dit huis, misschien u zelve, nimmer weer. Tante zal mij nooit
weer willen ontmoeten, omdat het nu al te duidelijk is, dat
ik een zoon ben van burgerlijke kleingeestigheid !"
„Je overdrijft, Willem !"
„Ik wenschte, dat het zoo ware, Eugenie ! Maar ik ben er
zeker van, dat zij mij voor altijd den oorlog heeft verklaard.
Zie maar, daar ligt de verscheurde handschoen, waarmee zij
mij heeft uitgedaagd !"
Willem bukte zich naar den grond, en greep den handschoen zijner tante.
,; Het doet mij leed, ernstig leed !" — ging hij voort, terwijl
zijne stem trilde. — „Ik had zoo gaarne den vrede bewaard.
Van jongs of vernam ik van mijn vader, dat zijne familie
hem verstooten had, daar hij de vrouw, die hij liefhad, mijne
moeder, trouwde. In stilte koesterde ik eene groote ergernis
tegen die bloedverwanten. Mijn vader verhaalde mij nooit
eenige bijzonderheid, en vond zijn geluk in onzen kring. Nu
is die kring verbroken door zijn dood. Ik werd genoodzaakt
de familie, die, naar ik meende, mijn vader uit de hoogte
den rug had gewend, te bezoeken. Ik wapende mij met groote
behoedzaamheid, en ontving plotseling een gullen handdruk
van mijn edelmoedigen oom, van uw vader. Ik waande in elk
geval hier slechts een oogenblik te zullen worden geduld,
toen uw glimlach en uwe welwillendheid mij tot in het diepst
van mijn gemoed bewogen . . .."
Willem boog het hoofd.
Hij vreesde onbescheiden te worden.
Eugenie had den purperen rozeknop uit hare ceintuur
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genomen, en hield zich ijverig bezig dien te beschouwen.
„Ik zou haast vermoeden, dat je aanleg voor poezie hebt,
Willem !" — sprak ze met iets zeer ernstigs in hare aangename stem. — „De eenvoudigste dingen ter wereld, de
simpelste vriendelijkheid, die men onder familieleden elkaar
schuldig is, worden in je oogen zeer belangrijke dingen !"
„Er is eene eenvoudige vriendelijkheid, die harten verovert,
Eugenie! In de eenzaamheid, die ik na mijns vaders dood
plotseling gewaarwerd, was het mij zoo verkwikkend een
hartelijk woord te vernemen, een woord zooals gisteravond."
„'t Is waar! Je zoudt mijn biechtvader zijn ! Maar nu je
ons zoo snel verlaten moet . . . ."
„En zeker weet, dat ik dit huis nimmermeer mag binnenkomen !"
„Al weer 1 Maar mijn vader en ik zelve zullen je zeer
gaarne zien terugkeeren !"
„Dat is mijne zoetste hoop ! Doch ik mag hier geene disharmonie brengen, en daarom zal ik mijn woord houden,
Eugenie! en tante nooit weder met mijn gezelschap lastig
vallen !"
Eugenie staakte het spel met den rozeknop.
Een lichte blos kleurde hare meestal zachtbleeke wangen.
„Disharmonie, Willem ! Die behoef je hier niet te brengen!
Die heerscht hier reeds zoolang het mij heugt ! En daarom
begrijp ik zeer goed, dat je ons huis eer vlieden dan zoeken
zult. Laat ons van doze treurige dingen zwijgen. Denk eons,
dat het drukkender is eenzaam to zijn to midden van bloodverwanten, die elkaar niet kunnen verstaan, dan alleen to
blijven door den dood van onze liefste betrekkingen !"
Daar klonk zekere weemoed in de woorden van het jonge
meisje, die Willem zonderling ontroerde.
„Ik moot vertrekken !" — fluisterde hij, ter wijl hij Naar met
schuchteren eerbied in de oogen staarde. — „Het grieft mij to
weten, dat mijne lieve nicht zich eenzaam, zonder sympathie
gevoelt, maar het doet mij goed to bedenken, dat er in dit
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opzicht althans overeenstemming bestaat in ons beider lot !"
De twee jongelieden zwegen.
Eugenie vestigde het oog onwillekeurig op het uurwerk der
pendule.
„'t Is waarlijk al te laat, om langer te blijven praten !" —
riep zij met hare gewone, levendige stem. — „Ik wensch je
goed geluk op reis, Willem ! Mijn biechtvader ben je toch,
want in geval van nood zal ik je met de eene of andere
correspondentie lastig vallen. En nu, adieu . . . adieu ...."
Willem had hare beide handen gevat.
Sidderend drukte hij die aan zijne lippen.
Eugenie ruischte plotseling weg, de geopende deur uit, naar
den tuin.
Hij stond, ademloos en diep getroffen, alleen in de groote
eetzaal, maar hij hield den purperen rozeknop, als eene kostbare bezitting, vast in zijne vingeren geklemd.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
Sneeuw en koude in Gelderland. Hoe de wintervacantie voorbereid
werd op het instituut van Dr. Van der Meulen van Scheibeek.

De Juli-zon fonkelt niet langer.
De groene zomerdos van bosch en beemd is lang verkleurd.
De herfststormen zijn over de velden heengegaan. Gure windvlagen hebben de krachtige eiken en beuken geteisterd, en
de jaarlijksche schatting van dorre bladeren bedekt den bodem
van wouden en wegen. Wintermaand is gekomen met vroege
koude, en alom valt eene dikke laag sneeuw over de Hollandsche
weiden en steden.
Niet alleen in Holland. Langs Rhijn en Waaloevers is de
sneeuw in dikke wolken neergedaald. Zij heeft de kale velden
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gedekt, en de verdorde rietstengels aan den rivierzoom gepoeierd. Zij heeft der lags boerenwoningen een witten mantel
over het dak goworpen, en een blanken kraag gebonden om
de spitse torentjes der dorpskerken. Zij heeft zich ontfermd
over de treurige kaalheid van de bloembedden in de tuinen
der landhuizen, en vergetelheid gestrooid over de zerken van
't dorpskerkhof.
Langs den grooten weg klinkt het schelletje van het voermanspaard, terwijl de raderen der kar dof dreunen in de
sneeuw. De trage Decembermorgen is aangebroken. Bleeke
zonnestralen ontsteken duizend vonken in de maagdelijke
sneeuwmassa, en beloven een mooien winterdag. De voerman
roept een aanmoedigend woord tot zijn trouwen klepper, en
dampt lustig voort. Hij rijdt tusschen het naaste station van
den spoorweg en het bloeiend landstadje Dennendaal. De weg
is groot drie kwartier gaans, aan beide zijden vertoonen zich
talrijke villa's en deftig gebouwde huizen met uitgestrekte
tuinen en dennenboschjes.
Niet ver van Dennendaal blijft de voerman even stilstaan
voor een groot heerenhuis van twee verdiepingen. 't Is een
solied, ouderwetsch gebouw met een achttiende-eeuwsch tintje.
In den gevel boven den hoofdingang leest men op een breeden,
gelen steen in sierlijke krulletters den naam : Rustenburgh.
Het huis staat in een goed onderhouden tuin, op eenigen
afstand van den grooten weg en wordt schilderachtig omsloten
door een achtergrond van hoog geboomte.
De voerman ziet scherp uit, of er acht is geslagen op zijne
komst, en heeft de voldoening to bemerken, dat eene roodwangige deerne in Geldersche boerendracht door de sneeuw
komt waden, om bij den ingang van 't hek, luid schreeuwend,
met hem een gesprek aan to knoopen. 't Was een morgengroet en de boodschap van mevrouw, dat Arie goed moest
zorgen voor de doozen en trommels, die met den laatsten
trein uit „Aorem" zouden komen, en dat hij niet schudden
aan de doozen, en vooral voorzichtig met de trommels wezen
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most, dat hij ze „eiges" most ontvangen aan 't station, en
verder most hij maar niet hard rijden, want er was geene
haast bij. Arie vroeg, of er wat to doen was op Rustenburgh,
en de deerne lachte zoo luid, dat de echo over de besneeuwde
velden klonk, en dat Arie begreep, welk eene prat er aanstaande was voor de jongens van de kostschool, die op
Rustenburgh tot alle mogelijke maatschappelijke betrekkingen
warden klaargemaakt.
Arie vertrok en knalde met zijne zweep. De deerne lachte
nog eens, en nam den terugtocht aan door de sneeuw. 't Liep
naar halfnegen, en alles verzamelde zich in de groote eetzaal
van Rustenburgh voor het ontbijt. De jongens stonden bij
deft kolossalen haard, waar een prachtig turfvuur vlamde, en
voerden een levendig gesprek met halve stem, want een der
leeraren zat aan de ontbijttafel met de Nieuwe Rotterdammer,
en wierp van tijd tot tijd een bilk op zijn personeel. Het
getal dier jongens was niet bijster groot, in het geheel
veertien, maar, als men de namen van dat veertiental hoorde
oplezen, zou men zich verzekerd hebben, dat er de baste en
aanzienlijkste titels van de G-eldersche en Hollandsche aristocratic niet bij ontbraken. 't Was eene aardige en jolige groep,
die hoop jongens, reeds in het winterochtenduur zoo bedrijvig
en opgeruimd, dat de vermelde leeraar met de Nieuwe Rotten
dammer al een paar malen vrij kregel had opgekeken, alsof
hij doodzonde vond in de levenslustige woeligheid zijner
discipelen.
De man zag er niet bijzonder aangenaam uit. Zijn gezicht
was zOO glad geschoren, dat de bekwaamste barbier er nauwelijks een critisch woordje aan gewaagd had, maar zijn hair
was en zijn afgeschoren baard zou zoo duchtig zwart geweest
zijn, dat er lets donkerblauws om mond en kin zweefde,
't welk bij de steile, zwarte kuif zijn alledaagsch wezen lets
indrukwekkends verleende. De jongens schenen zich reeds to
goad to doen aan 's mans kregelheid, en glimlachten onderling. Zoodra hij echter opkeek, heerschte er groote deftigheid
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en kalmte onder hen. Van tijd tot tijd klonk eene kleine vermaning tot dezen en genen in het Fransch, waarbij de stem
van den zwarthairigen paedagoog met krassende sehelheid
door de zaal klonk.
Aan de ontbijttafel was nog iemand op te merken — eene
jonge dame. 't Was wel der moeite waard een blik aan hare
bloeiende gestalt° te wijden. Niet ouder dan twintig jaren
kon zij wezen met haar aangenaam rond gelaat, door een
schat van zeldzaam lange en korenblonde krullen omringd.
Van tijd tot tijd sloeg zij het holder oog, van eene onzekere
lichtblauwe tint, naar eene oudervvetsche klok, wier luid
tikken hoorbaar werd, zoodra de jongelui een oogenblik geheel
rustig waren. Zij wijdde hare zorg aan koffie en thee, en
liet het oog gaan over de toebereidselen tot een zeer fatsoenlijk, hoewel eenigszins eenvoudig ontbijt.
Luide sloeg de klok nu halfnegen.
Er ontstond eene beweging onder de jongens. Te gelijker
tijd werd eene deur geopend, en traden verscheidene nieuwe
personen binnen. De belangrijkste van dozen scheen wel een
klein, net heertje met kalen schedel, waarover door groote
kunstvaardigheid eenige weinige spieren van helderkleurig
grijs hair waren verdeeld. Dit heertje zag met de meeste welwillendheid in 't rondo, terwijl zijn gelaat en levendige oogen
enkel tevredenheid uitdrukten. Groote, volkomen witte bakkebaarden, eene zeer nette, zorgvuldig toegeknoopte zwarte jas,
en buitengewoon fijne, witte handen verleenden aan zijn voorkomen iota moderns, en versterkten den indruk van jeugdige
vlugheid, welke hij door ieder van zijne gebaren bij de
omstanders poogde levendig to houden.
De jongelui bogen eerbiedig en ongedwongen, toen hij verscheen. De zwarthairige paedagoog was opgestaan en had hem
vrij stijf in 't Fransch begroet. Zoodra de nette, grijze hoer zijne
hand op den rug van een leunstoel legde, begaven de jongelui,
waarvan de helft tusschen de zestien en achttien jaren oud
was, en de rest tot twaalf en elf jaren afdaalde, zich naar
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de ontbijttafel. Zonder eenig geraas namen zij hunne vaste
plaatsen in. De netts, grijze heer zag naar eene dame van
jeugdiger kleedij, dan haar wettige ouderdom scheen to veroorloven deze knikte, en daarop volgde een algemeen gebed,
waarbij de krassende stem van den zwarthairigen leeraar in
het Fransch voorging.
Aanstonds daarna wijdden do meeste aanwezigen zich met
opgewektheid aan koffie of thee en broodjes, terwijl een oude
knecht, met zulk een rood gelaat, als het leven in de buitenlucht alleen pleegt to schenken, zich beijverde iedereen to
bedienen. Er waren verschillende personen in het vertrek verschenen met den netten, grijzen beer. Vooreerst de jeugdig
gekleede dame, zijne echtgenoote. Het jeugdigst in haar voorkomen was hare muts, die in dit ochtenduur reeds met tal
van fraaie gazen strooken en kanten prijkte, en haar gelaat
niet onvoordeelig deed uitkomen. Op dat gelaat kon men
echter de vervlogene vijftig jaren duidelijk lezen, al mocht
ook het heldere oog en het verwonderlijk jeugdig bruins hair
er nog iets bevalligs aan schenken, 't welk voornamelijk door
een allervriendelijksten glimlach ward verhoogd. In het algemeen vertoonden de trekken dezer dame iets onrustigs, 't welk
in iedere zenuw zich een uitweg scheen to zoeken door snelle
bewegingen zonder oorzaak.
Aan hare zijde zaten nog twee jonge meisjes, jonger dan
de bevallige dame aan de koffie- en theetafel, maar beiden,
even als deze, met aangename, ronde kopjes, omhuifd door
een schat van lichtblonde lokken. Bij nauwkeuriger waarneming zou men echter den palm der bevalligheid aan de oudste
hebben moeten toekennen, wegens den treffend rnooien oogopslag en de teere, blanke tint van haar gelaat.
Behalve den heer en de vrouw des huizes met hunne drie
dochters zaten er nog drie leeraren aan de ontbijttafel. De een
had zijne plaats midden onder de jongens. 't Was een vrij gezet
jonkman met een dik hoofd, slordig bruin hair en een leelijk
kneveltje. Hij zag scherp toe op zijne buren, hief het hoofd
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met groot gezag omhoog, en was bijna de eenige, die sprak
in vermanenden toon, zoodra er wat haperde. Zijne stem was
even schel, als die van den zwarthairigen paedagoog, maar zekere
sleepende toon van overreding maakte haar buitengewoon
karakteristiek. Naast de knappe dochter des huizes eindelijk
zat de derde leeraar — onze vriend Willem Plankman.
Een half jaar is er verloopen, sinds hij uit Den Haag vertrok met den brief van den Baron van Duyvenvoorde, met
eene mengeling van blijde en sombere indrukken en met een
levensideaal in het hart, 't welk hem dikwerf sterkte in zijne
dagelijksche beslommeringen, maar ook somtijds deed wanhopen wegens de duizenderlei zwarigheden, die de vervulling
er van in den weg stonden.
Dr. Van der Meulen van Scheibeek, de kleine, nette heer
met breede, witte bakkebaarden, en mevrouw, de dame met
de fraaie muts, en het jeugdig toilet, hadden hem op zeldzaam vriendelijke wijze ontvangen. 't Sprak van zelf, dat ze
hem eene plaats in de school en in hun huis aanboden. Vooreerst was elke wensch van den Baron van Duyvenvoorde
eene wet voor meneer en mevrouw Van der Meulen, en ten
andere was de betrekking van docent in de classieke talen
zoo goad als vacant, daar de heer Van der Meulen zelf bij
het aangroeien van het getal zijner dagscholieren zich meer
met het bestuur, minder met het onderwijs in de classieke
talen kon bemoeien.
Het salaris, 't welk men hem terstond had toegekend,
overtrof zijne verwachting zeer verre, zoodat hij van den
beginne of met den grootsten ijver zich aan het vervullen
van zijne dagelijksche taak had gewijd. In hoeverre hij zich
nuttig had gemaakt bij het onderwijs, kan later blijken. Thans
reeds had hij zijn eerste schoolhalfjaar achter den rug, en
terwij1 hij daar zwijgend zijne thee ontvangt uit handen
van mejuffrouw Francisca, en beleefd buigt, is er niets in
zijne hooding, 't welk aan eenige onaangename gewaarwording, van welken aard ook, zou mogen worden toegeschreven.
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Men heeft intusschen deftig en kalm ontbeten.
De beide jongere dames, welke door hare moeder met de
fraai klinkende namen van Flora en Mathilde werden aangesproken, handelden met frissche, klankvolle stemmen over de
koude en de sneeuw. Eenige der oudste leerlingen brachten
over datzelfde onderwerp zeer bescheiden hunne bedenkingen
in 't midden. Een der opmerkelijkste, althans een der langste
discipelen, een jonkman met onmiskenbaar Oostersch uiterlijk, donkere tint en vurige, zwarte oogen, die steeds zeer
rustig zweeg, en zijn blik peinzend in 't ronde deed gaan,
vestigde die voor een kort oogenblik op de bevallige Francisca.
Daarna scheen hij het mes to onderzoeken, 't welk naast
zijn bord was gelegd, en richtte hij het hoofd niet eer omhoog, voordat Dr. Van der Meulen een paar malen gekucht
had, 't welk eene aankondiging bevatte, dat de directeur lets
had mee to deelen.
De hoer Van der Meulen legde de beide fraaie, blanke handen op de armen van zijn leunstoel, en zag den kring van
zijne familie, leeraren en leerlingen met een bijzonder opgewekten glimlach aan.
„Het zal u niet onbekend zijn" — begon hij met iets overdreven deftigs in zijne stem — „dat wij heden den twee-entwintigsten December, den laatsten dag vOOr de wintervacantie
bereikt hebben. Vele mijner leerlingen wenschen van doze
vacantie gebruik to maken, om den plechtigen Kersttijd bij
hunne ouders en betrekkingen door to brengen. 1k kan
met dit billijk verlangen volkomen vereenigen. Alvorens u
echter op reis to begeven, mijne vrienden ! wenschte ik nog
den dag van morgen aan eene billijke ontspanning ten mijnent
to wijden. Namens mijne echtgenoote en familie heb ik het
genoegen u alien uit to noodigen tot een gezellig samenzijn
morgenavond, daar eenige kennissen uit den omtrek en uit
Dennendaal zich met ons zullen vereenigen !"
De jongelui bogen met vroolijke gelaatstrekken.
Een gemurmel van tevredenheid scheen langs de tafel to
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golven. Men moist sinds jaren, dat Dr. Van der Meulen gewoon was den laatsten avond vOOr de wintervacantie eene
deftige partij te geven, doch de plechtige aankondiging deed
telkenmaal eene buitengewone uitwerking. De directeur had
zijne handen nog niet van de armen zijns leunstoels weggenomen — een teeken, dat er wat volgen moest.
„De wintervacantie vangt aan op vier en twintig December.
Wij stellen u voor, op den veertienden Januari van het volgende jaar bij leven en gezondheid onzen gewonen cursus te
hervatten !"
De directeur hief zijne handen op.
„'t Is kwart voor negen, mijne vrienden ! Wij zullen onze
werkzaamheden beginnen. Meneer Plankman zal mij verplichten, de jongelui naar de klassen te vergezellen !"
Aanstonds rezen de jongens van hunne zetels. Willem
voegde zich vlug bij hen, terwijl zij beleefd buigend de eetzaal
verlieten.
Dr. Van der Meulen wenkte de beide andere leeraars een
oogenblik te blijven. Zoodra de leerlingen vertrokken waren,
plaatste de directeur zich weder in zijne gewone houding,
met de handen. op de armen van zijn stoel.
„Ik wilde u nog eene kleine mededeeling doen, mijneheeren !" — ving hij aan. — „'t Is ons voornemen aan onze
vrienden en de jongelui morgenavond eenige genoegelijke uren
te verschaffen, en met het oog hierop wenschte ik mij van
uw advies te bedienen. Monsieur Clamard" vervolgde hij,
zich tot den zwarthairigen paedagoog wendend met eene
buiging van het hoofd — „zal mij veroorloven, als gewoonlijk, dat ik in het Hollandsch voortga, daar hij mij volkomen
verstaat !"
De heer Clamard bracht zijne magere vingeren even in
aanraking met zijne steile kuif, en boog plechtig.
„Wat ik u wilde zeggen, mijneheeren !" — ging de directeur
voort — „is, dat mijne echtgenoote en familie het plan hebben opgevat, onze gasten met eenige muziek en zang, vervol-
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gens door een klein bal, bezig to houden. 1k wenschte gaarne
to weten, of dit plan op uwe ondersteuning mag rekenen,
dan wel of u ons iets beters zoudt kunnen voorstellen ?"
De heer Clamard, een Zwitser, die reeds verschillende jaren
de moderne talon en de geschiedenis aan het instituut Rustenburgh onderwees, maakte eene snelle beweging met de
rechterhand, en sprak scheller dan ooit:
„Vous me demandez mon avis! Franchement,
Mr. le Directeur! je n'approuve pas votre idee de
bal! Je ne danse pas par principe — et je crams
qu'au point de vue paedagogique it n' y out danger dans un bal d'ëleves!"
Dr. Van der Meulen zag zijn ambtgenoot zeer deftig aan,
en antwoordde :
„Ik deal uw gevoelen niet, mijn waarde Clamard ! Wij hebben bij vorige gelegenheden opgemerkt, dat onze jongelui
zich niet bijster vermaakten met voordrachten uit Racine of
Ponsard, en dat zij moeite deden, om vroolijk to blijven. Eons
in 't jaar mogen zij zich toch wel eons amuseeren onder ons
oog! Zij hebben zich met ons zooveel inspanning getroost,
mij dunkt we dienen hun wel eons een aangenamen avond
to bezorgen !"
De heer Clamard klemde de lippen vast op elkander, zoodat de blauwe wolken om zijn mond dreigender schenen to
worden.
„C'est une question de principes!" — sprak hij. —
„Je ne crois pas, quo ce soit a nous de donner
l'exomple d'une legeretó mondaine et souvent
nuisible en appuyant le projet d'un ball"
„Zoo erg is het niet, meneer Clamard !" — vial mevrouw
Van der Meulen haastig in. — „Wij geven een bal aan onze
vrienden uit Dennendaal en aan onze jongelui, die in onze
tegenwoordigheid zullen dansen. Daar steekt hoegenaamd goon
kwaad in !"
De drie jonge dames, Francisca, Flora en Mathilde zagen
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elkaar veelbeteekenend aan, terwijl zij den Zwitser met zekere
uitdagende vermetelheid opnamen, die den deftigen man niet
welkom scheen te zijn.
„Vous Otos parfaitement libre de donner votre
b a 1, madame !" — antwoordde hij stug. — J' Omets si mplement mon avis, parceque Mr. le Directeur me
fait l'honneur de me le demander!"
„Welnu, mijn waarde Clamard !" — haastte Dr. Van der
Meulen zich te zeggen : — „Ik neem de verantwoordelijkheid
van het bal geheel op mijne schouders, en dank u zeer voor
aw belangrijk advies. Ik hoop, dat uwe principes u niet
zullen beletten, ons vriendschappelijk samenzijn bij te wonen,
te meer, daar wij u in beslag nemen voor eene sonate op
het klavier !"
„En voor eene monoloog uit Racine !" — voegde de vrouw
van den directeur er
„Ik zou het niet aardig vinden, als meneer Clamard niet
meedeed !" — riep Mathilde.
„'t Zou me spijten, als meneer Clamard niet reciteerde !" —
voegde Flora er bij.
„En ik reken op onze quatre-mains !" — riep Francisca.
De Zwitser liet zich zeer noode de eer van al doze uitnoodigingen welgevallen.
„Je cede a vos ordres, mesdames!" — sprak hij met
weerzin, schoon minder stug. — „L e bal s' a r r anger a
sans moi!"
„En wat oordeelt meneer Scharp ?" — vroeg Dr. Van der
Meulen, zich tot den tweeden leeraar met het dikke hoofd en
het leelijke kneveltje wendend.
Doze had al dien tijd aan de borstelige haren van gezegd
kneveltje geplukt, en keek nu plotseling op. De hoer Scharp
was leeraar in de wiskunde en in de natuurwetenschappen
aan het instituut Rustenburgh ; hij bezat den rang van hoofdonderwijzer, en spande zich met groote wilskracht in, om de
akte voor middelbaar onderwijs to verkrijgen. Zoodra men zich
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tot hem wendde, hief hij het groote hoofd op, en antwoordde
met zekere levendigheid :
„Wat mij betreft, meneer Van der Meulen ik gun den
jongens graag wat plezier, maar ik weet waarlijk niet, wat
ik van uw plan moet oordeelen. Ik bezit volstrekt geene
gemoedsbezwaren tegen muziek en dans, maar ik kan er mij
uit het oogpunt van het gezond verstand niet mee vereenigen.
Wij spannen ons telken dag in, om de jongens redelijk to
leeren denken, en hun hoofd met solide kennis te vullen,
hoe mogen we hun nu genoegens aanbieden, die hun karakter
en ijver kunnen verzwakken, die hen zullen verweekelijken,
als de muziek en het dansen !"
„Maar, meneer Scharp !" — antwoordde de directeur — „dat
zal u geen ernst zijn ! Juist na al de ingespannen studiên
onzer leerlingen behoort eenige ontspanning te volgen. En
hoe kan men die beter genieten dan door de beoefening van
eene zoo edele kunst, als de muziek, dan door eene uitspanning, zoo algemeen geliefd, als een bal ?"
„Ik mag het u niet toegeven, meneer Van der Meulen !" —
ging de heer Scharp voort — „Kunst is gevaarlijk, hoe ook
beschouwd. Jongelui, die ernstig naar wetenschap streven,
kunnen terzelfder tijd niet van verzen droomen of sonaten
spelen. Fantasie is de erfvijandin van alle kennis. Lief hebberij
voor kunst kweekt bij jongelui allerlei gevoeligheid en
weekheid. Ik vind het onverantwoordelijk, dat men leerlingen,
die louter door ontwikkeling van hun verstand en van hunne
rede tot kennis kunnen gebracht worden, vooraf ontzenuwt
door de verslappende invloeden der kunst !"
Dr. Van der Meulen schudde zachtkens en met een fijn
glimlachje het hoofd. Daarna antwoordde hij :
„Het is merkwaardig, meneer Scharp walk eene groote
sympathie ik tusschen u en Plato mag opmerken. U, meneer
Scharp ! zou er niets tegen hebben, wanneer al die ontzenuwende kunstenaars uit den staat verbannen warden. —
Plato veroorlooft den lyrischen poêet alleen ondor toezicht
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van rechters zijne kunst to oefenen, terwijI alle epische en
dramatische dichters, zelfs Homerus en Hesiodus, uit den
staat worden verwijderd, omdat zij de gemoederen to veel
prikkelen, en de beoefening der deugd in den weg staan.
U heeft waarschijnlijk Plato's betoog in zijne Republiek
gelezen ?"
„Neen!" — hernam de wiskundige, niet weinig kregel. —
„Ik lees geen Grieksch !"
„Ik vraag u vriendelijk om verschooning, meneer Scharp !" —
haastte zich de directeur met de meeste welwillendheid in
't midden to brengen. — „Ik dacht niet genoeg na over . mijne
woorden ! Wat zou echter uw denkbeeld dan zijn omtrent
onze feestelijke bijeenkomst ?"
De heer Scharp bleef aan zijn knevel plukken, en antwoordde koeltjes :
„Laat ze gezellig onder elkaar praten, geef ze een goed
glas wijn en een fijn souper — dat zal het beste zijn !"
„Met uw verlof, meneer Scharp !" — viel de vrouw van den
directeur in — „daar is naar behooren voor gezorgd, en u
zal u toch wel niet ergeren over wat muziek en een
dansje ?"
„Daar zal wel niet veel aan to doen zijn !" — sprak de
leeraar in de wiskunde, want de drie jongedames zagen hem
vrij verontwaardigd aan, en schenen hem door hare houding
to willen beduiden, dat zij toch dansen zouden ondanks al
zijne bezwaren.
Dr. Van der Meulen hief zijne handen van de armleuningen
zijns stoels, en verzekerde met plechtigheid :
„Wij mogen dus rekenen op uwe medewerking, mijneheeren !
Het verheugt mij hier tevens to kunnen mededeelen, dat
onze ambtgenoot, de heer Plankman, mij aanstonds zijne
volkomen sympathie betuigd heeft met ons plan !"
Scharp trok de schouders op, Clamard de lippen to zaam.
De eerste zoi half aarzel end :
„Dat geloof ik wel, meneer Van der Meulen ! De jonge
I.
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Plankman is een idealist, en zal nooit een goad leeraar
worden !"
„J a m a i s I" — riep Clamard luid. — „Q u a n t au point de
vue paedagogique...."
„Het is negen uren, mijneheeren !" — vial de directeur in. —
„WU moeten beginnen! Voor 't overige ontwikkele ieder
vrij zijne eigene manier van doceeren. 1k verzeker u, dat de
manier van den hoer Plankman mij uitnemend bevalt !"
Onder het gastvrije dak van Rustenburgh werden des morgens . een twintigtal luidruchtige jongens opgenomen, die uit
Dennendaal afkomstig waren, en als dagscholieren het instituut
bezochten. Dennendaal lag zoo nabij, dat men eigenlijk in het
gaan naar de kostschool geen het minst bezwaar kon hebben
de oorzaak, dat er nog steeds zulk een goring aantal uit het
volkrijk landstadje opkwam, lag elders. Dr. Van der Meulen
van Scheibeek hield het honorarium voor zijne lessen zeer
hoog, en gaf daardoor eene voorname tint aan zijne inrichting, die met het oog op de kostleerlingen hare voortreffelijke
zijde had.
Dien morgen werden de lessen met een verstrooid oor gevolgd. De wintervacantie en eene partij — men mocht het
den jongens niet euvel duiden. De twee hoogste klassen waren
aan Willem Plankman opgedragen in het voormiddaguur, bij
de derde was Clamard verschenen, in de tweede kampte
Scharp tegen de botheid der Dennendaalsche jeugd op het
stuk van algebra. In de laagste klasse was een leeraar, dien
men niet in de ontbijtkamer zou ontdekken, omdat hij even
als de jongens uit Dennendaal kwam. 't Was een oudachtig
heertje met krullend grijs hair en een gerimpeld gelaat. Hij
droeg steeds een strak toegeknoopten rok, die juist geene
weelde van holder linnengoed verborg, eene redo, waarom de
jongens van Rustenburgh nog al eons eene aardigheid waagden
op den kleinen Herr Kruger. Meneer Kruger was een Duitscher,
die les in het teekenen gaf, en sinds jaren bij de Dennen-
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daalsche jeugd bekend stond wegens zijne goedhartigheid,
zijne drift en zijne vriendelijke spraakzaamheid.
Zoo was alles nu druk aan den arbeid, gelijk Dr. Van der
Meulen met opgeruimdheid tot zich zelven zeide, toen hij
zijne ruime schoollokalen met de uiterste minzaamheid had
doorloopen. Schoon hij aan het bestuur van zijne inrichting
eene voldoende tack scheen to bezitten, trad hij echter dik-'
wijls als leeraar in de hoogste klassen op. De jongelieden
beschouwden dit , als eene belangrijke gebeurtenis, want de
directeur was bijzonder geliefd bij zijne discipelen. De hoer
Van der Meulen hechtte een hoog gewicht aan de studio der
classieke en moderne letterkunde, en het was hierin, dat de
jongelieden hem uiterst gaarne tot Bids handen.
Thans treedt hij zijne ruime studeerkamer binnen, en wrijft
zich glimlachend de kleine, witte handen. Een holder vlammend
turfvuur scheen horn to verwelkomen to midden van zijn
dierbaren boekenschat, waarover hij zijne blikk en liet gaan
met eene ingenomenheid, die bijna aan hartstocht grensde.
Hij plaatste zich aan zijne schrijftafel, wierp een blik naar
buiten op de sneeuw, holder verlicht door de trage Decemberzon, en wreef zich nogmaals blijde in de handen, terwiji hij
zich in zijn leunstoel achteroverboog. De slotsom zijner overwegingen was zeker bevredigend, want hij bleef peinzen met
eene gelukkige uitdrukking op zijn gelaat.
Inderdaad, er waren oorzaken tot tevredenheid.
Rustenburgh was een bloeiend instituut geworden, sinds
hij het Lien jaren geleden had gesticht. Onwillekeurig kwam
hem hierbij de naam van den Baron van Duyvenvoorde voor
den geest. Hij overdacht al de weldaden van dien uitnemenden
vriend, welke hem gekend had als rector eener kleine Latijnsche
school, moedig worstelend met zijn karig inkomen, om zijn
gezin op fatsoenlijken voet to onderhouden. Toen de strijd
hem to zwaar word, toen hij bijna bezweek onder een schuldenlast, die hem martelend tot dagelijksche pijniging strekte,
kwam de Baron hem redden. Rustenburgh was het eigendom
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van den edelmoedigen man, die hem met raad en daad
bijstond, en hem het uitzicht opende er eene kostschool voor
aanzienlijke jongelui in op te richten.
Sedert zijn vertrek uit de onaanzienlijke stad in 't zuiden
der provincie naar Dennendaal was alles gewijzigd. Zijne
zorgen waren verminderd, hoewel nog veel bleef drukken,
maar in elk geval waren zijne drie dochters in gelukkiger
omstandigheden opgegroeid, dan hare eerste levensjaren deden
voorspellen. Door de voorkomende vriendschap van den heer
Van Duyvenvoorde had hij het landhuis Rustenburgh met
zijne talrijke vertrekken en groote kamers in huur kunnen
nemen, terwijl de Baron hem steeds bleef gedenken door hem
jongelieden uit de aanzienlijkste standen ter opleiding te bezorgen.
Tien jaren lagen achter hem, nadat hij zijn rectoraat, dat
hem nauwelijks brood gaf, had laten varen, en zich aan het
hoofd van het instituut had gesteld. Zij waren de beste van
zijn leven, sinds hij getrouwd was. De geldelijke zorg drukte
niet meer, daar hij over ruimer vloeiende bronnen te beschikken
had, zijne kinderen waren snel opgegroeid tot bloeiende, mooie
jonkvrouwen en het getal zijner leerlingen nam niet af. Hij
genoot nu, gelijk nooit to voren, sommige rustige uren,
waarin hij zich op diepere studie van zijne antieken kon
toeleggen, en zijnen ouden hartstocht voor breed wetenschappelijk onderzoek vrijelijk kon botvieren.
Dr. Van der Meulen sloeg den blik naar zijne schrijftafel,
en greep eon boek, dat, onopengesneden, op eenige hoogere
belangstelling scheen to rekenen.
„Eene fraaie monographie over Sallustius !" — mompelde
hij. — „'k Wou, dat ik zoo'n Duitsche privaatdocent was met
eene zee van tijd, om Sallustius to kunnen bewerken . . . .
Vroeger was ik al mooi op weg . . . ."
De deur van zijne studeerkamer ward zacht geopend. Mevrouw
Van der Meulen trad vriendelijk glimlachend binnen.
„Ik hinder je immers niet, manlief?" — vroeg ze, langzaam
naar de schrijftafel tredend.
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Dr. Van der Meulen zag met een ernstigen blik op, en
legde de monographie over Sallustius ter zijde.
„Neen, Pauline !" — antwoordde hij even vriendelijk. —
„Wat is het?"
n Ik moot je nog eens wat komen vertellen en vragen over
onze soirée van morgenavond. Er moot nog het een en ander
overlegd worden !"
Mevrouw Van der Meulen plaatste zich bij de schrijftafel
en zag haar echtgenoot beteekenisvol aan. Terwijl zij de
breeds linten en kanten van hare ochtendmuts zorgvuldig ter
zijde schoof, vestigde zij haar blik met den aangenaamsten
glimlach op haar man. Dr. Van der Meulen begreep uit
ervaring, dat zijne vrouw hem het een en ander zou gaan
mededeelen, 't welk niet van belang ontbloot mocht hasten.
Hun volgend gesprek be woes het.
„In de eerste plaats wilds ik je zeggen, manlief! dat ik
mijn uiterste best gedaan hob, om de meisjes morgenavond
eons rectit netjes voor den dag to doen komen. Francisca zal
voor het eerst haar lila zijden kleed dragon met witte kant,
Flora een lichtblauw dito en Mathilde, die nog goon zestien
is, wilds ik in lichtrood satijn laten verschijnen . . . ."
„Maar de kosten, lieve Pauline ! de kosten !"
„Laat mij dat maar arrangeeren! De kinderen moeten eons
brillant voor den dag komen 1 Wij geven maar 66ne soiree in
't jaar . . . ."
„En een diner vOOr de zomervacantie !"
„Maar dat is waarlijk niet veel! Onze dochters, die er,
Goddank ! nog al tamelijk good uitzien, moeten morgenavond
op den voorgrond komen! Denk eons aan de magere kinderen
van domin g Rodenhof, aan dat spichtige ding van den notaris,
en aan do bleeke freules de Croy, als ze ons de eer aandoen
to verschijnen. Wij mogen met onze meisjes gerust voor den
dag komen ! Je weet, manlief 1 dat Francisca van alle zijden
door nederige aanbidders wordt omringd. Daar hob je Jonkhoer de Croy, om to beginnen, een knappen jongen, zeer
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gedistingeerd, die stellig komt — dan onzen postdirecteur uit
Dennendaal, dan meneer Plankman en den jongen Verkolje ...."
„Pauline ! Pauline ! wat al illusien! Onze vriend Plankman
is waarlijk veel te bescheiden, om Francisca het hof te maken,
en de jonge Verkolje, die nog maar in de vierde klasse zit,
heeft zeer zeker wel wat beters te doen !"
„Ik noem meneer Plankman alleen maar, om het getal te
completeeren ! Maar Verkolje meent het ernstig, en wij weten
met volle zekerheid, hoe buitengewoon gefortuneerd zijn vader
in de Oost is !"
„Lieve • vrouw ! wees toch verstandiger ! Hoe zou ik het
ooit kunnen goedvinden, dat eon jongmensch, aan mijne zorgen
toevertrouwd, zijn tijd besteedde met mijner dochters vleierijen
te zeggen ! Als ik daar iets van mocht merken, zou ik Verkolje
liever zien vertrekken."
Mevrouw Van der Meulen staarde teleurgesteld naar het
vloertapijt. Zij dacht, dat haar echtgenoot de wereld niet zoo
goed begreep als zij, en verkoos derhalve op dit punt den
strijd hover te staken. Nadat beiden eene kleine poos hadden
gezwegen, werd het gesprek voortgezet.
„Voor de muziek heb ik gezorgd, manlief! Meneer Kruger
zou zijne viool meebrengen en met Zuiderhof afspreken, die
er eene violoncel zal bijvoegen ! Zij beiden kunnen ons alle
mogelijke dansmuziek verschaffen !"
„Maar de kosten, Pauline ! Zuiderhof zal dat niet gratis
doen, en Kruger kan toch den heelen avond geene muziek
maken, als onze gast ! Dat zou onbeleefd zijn !"
„Maar waarom ben je nu op eons zoo vreeselijk karig? Wij
geven maar eene soiree . . . ."
„Nu ja, beste vrouw ! maar onze middelen zijn niet onuitputbaar ! Wat was onze afspraak? Wij zouden er naar streven
zuiniger to leven! Wat was ons groot plan? Te sparen en
nog eons to sparen, totdat wij eon klein kapitaaltje bijeen
hadden, om dan onzen edelmoedigen vriend Van Duyvenvoorde
voor to stellen : Rustenburgh aan ons over to doen bij perio-

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

231

dieke aflossing saner door hem to bepalen koopsom! De huurwaarde is zeer matig geschat — maar brengt eene belangrijke
uitgaaf op ons budget. Het zou mijn liefste wensch zijn, dat
wij eenmaal in het bezit van dit instituut konden komen —
moot die wensch voortdurend eene illusie blijven ?"
„Ik vind het een zeer goad plan, maar bij mij staan de
meisjes hooger ! Ik wil geene gelegenheid verzuimen, haar in
de wereld vooruit to doen komen, en dat kost altijd geld,
natuurlijk ! maar het brengt zijne rente wel op !"
Thans zweeg Dr. Van der Meulen. Eene lichte wolk van
bezorgdheid vertoonde zich op zijn effen gezicht. Hij legde de
hand aan het hoofd, en zag zijne vrouw zeer bedaard aan,
als verwachtte hij nog meer mededeelingen.
Weldra begon mevrouw Van der Meulen weder met haar
alleraangenaamsten glimlach :
„Voor het souper heb ik zeer veal zorg gedragen. Van
avond verwacht ik al het een en ander uit Arnhem .
ofschoon ....
ik most je eens laten lezen, wat Wilders mij
van morgen geschreven heeft."
„De Arnhemsche banketbakker ?"
Als antwoord reikte mevrouw Van der Meulen haar man
een geopenden brief toe.
De directeur van Rustenburgh woelde met zijne linkerhand
door de nette, witte bakkebaarden, en las den brief met gerimpeld voorhoofd.
„Hoe is 't mogelijk !" — riep hij uit met verdrietig hoofdschudden. — „Ik dacht, dat alles voldaan was, en nu nog
over de tweehonderd gulden ...."
„Een paar gulden maar !"
„Goed en wel, Pauline ! maar zoo komen wij er niet, ook
als wij het dubbel getal kostleerlingen bezaten. Ik vind het
alweer recht treurig !"
Dr. Van der Meulen legde als gewoonlijk de beide handen
op de armleuningen van zijn stoel. Zijne wederhelft, die verwachtte, dat er eene uitvoerige redeneering zou komen over
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zuinigheid, spaarzaamheid en onnoodige uitgaven van weelde,
besloot het gevaar moedig onder de oogen to zien, en voegde er bij:
„Voor de gang en het portaal heb ik wat oranjeboomen
besteld en wat heesters voor de eetzaal, waar wij zullen
dansen. Van Riet wil ze me graag bezorgen, als ik vooraf
onze nota van het vorige jaar voldoe. 't Zal een tachtig gulden
zijn, iets minder nog !"
Dr. Van der Meulen zag zijne echtgenoote met groote mismoedigheid aan.
„Je weet, hoeveel geld deze inrichting ons kost, ik had
gedacht . . . ."
„Maar, manlief! Je moest nu eens niet ontevreden zijn.
't Geldt onze eenige soirée in 't jaar. Laat ons dan voor een
enkelen keer flink en royaal optreden. Wij kunnen het heele
jaar door zuiniger zijn. 1k beloof je er al mijn best voor to
zullen doen. 't Zijn immers maar kleine sommetjes betrekkelijk. En hoe onbekrompener onze soiree is, hoe meer eer
voor Rustenburgh ! Bedenk daarbij, dat onze meisjes ook wel
eens een feestje mogen hebben. De genoegens van Dennendaal
zijn zoo overvloedig niet in den winter !"
Rustenburghs directeur bleef peinzend naar zijne boelcen
turen. 't Was eene oude geschiedenis — toch bleef zij immer
nieuw. Gelukkig, dat deze woorden hem to binnen schoten,
daar hij een groot zwak voor citaten had, en niet nalaten
kon met de kiem van een glimlach, waarin zijne echtgenoote
de vervulling van hare wenschen zag, langzaam to fluisteren :
„Es ist eine alte G-eschichte ...."
't Was echter voorbeschikt, dat Dr. Van der Meulen zijn
citaat niet zou voltooien op dien morgen, want er werd luide
geklopt. De oude knecht met de roode kleur opende de deur
even, en riep met luide stem :
„Meheer Kruger laat u weten, dat de jongens weer zoo
oproerig zijn, en of u niet even wil komen kijken ?"
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin de ongelukken van een arm teekenmeester, eene stille
binnenkamer, en de vriendelijkheden van mejuffrouw
Francisca beschreven worden.
Toon Herr Kruger dien morgen to negen uur de voor het
teekenonderwijs bestemde kamer binnentrad, vond hij de acht
knapen der eerste klasse tamelijk luidruchtig en woelig in
hunne bewegingen.
De wandeling door de sneeuw had hem bijna verkleumd,
daar hij gewoonlijk, zonder mantel of overjas, alleen in zijn
versleten rok met het gure wader den strijd ondernam. De
jongens stoorden zich niet veel aan zijn binnentreden. Hij
ontdeed zich zwijgend van een groenen halsdoek en een paar
dunne handschoenen, terwijl hij haastig naar de kachel trad
om zich to verwarmen.
Na eene pooze zwijgend het druk gesprek zijner leerlingen
to hebben laten voortgonzen, na herhaaldelijk de vacantie en
de partij van den volgenden avond to hebben hooren toejuichen, riep hij de knapen aan den arbeid.
Met loome schreden kwamen de meesten opdagen.
Herr Kruger deelde de teekenvoorbeelden uit, en beantwoordde zeer bedaard de vragen en uitroepingen van zijne
klasse. Hij sprak in vrij good Nederlandsch, doch had zijn
eigenaardig accent. Opmerkelijk vooral was de toon van zijne
stem. Jets buitengewoon hartelijks, iets, dat van stille bekommering en nederige onderwerping getuigde, vereenigd met al
de warmte van een liefhebbend gemoed, trilde in zijne vermaningen en in alles, wat hij sprak. De jongens werden
gewoonlijk beschaamd door zijne voorkomende goedhartigheid, en
toonden al den ijver, waarvoor knapen van twaalf tot veertien jaren vatbaar zijn, zonder juist een hartstochtelijke be-
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langstelling voor het teekenonderwijs aan den dag to leggen.
Dezen morgen evenwel beyond Herr Kruger, dat zijne jeugdige vrienden al zeer weinig genegenheid betoonden, om naar
hem to luisteren. Uiterlijk stonden zij wel op hunne gewone
plaatsen, in hunne gewone houdingen, met eene teekenstift in
de hand, over hun werk gebogen, maar telkens klonk een
heimelijk lachen, een voorwerp, dat bij ongeluk viel, of eenige
woorden, die vrij luid van de eene tafel naar de andere worden geroepen.
De hoer Kruger dacht, dat het eene zeer vergeeflijke joligheid was, daar de vacantie weldra ging beginnen, en dus
zweeg hij, terwijl hij ernstig bezig was, om de zwakste
knapen zooveel mogelijk voort to helpen. Gedurende het eerste
halfuur ging het tamelijk wel, vooral als de leeraar zich bij
de kachel plaatste, om zijne verstijfde vingeren to verwarmen.
Misschien zouden de acht jongens zich betrekkelijk rustig
hebben blijven gedragen, hadden zijj niet, als de ervaring
dagelijks leert, het oog gevestigd gehouden op een uit hun
midden, die gewoonlijk de leider was van alle ongeregeldheden.
Doze knaap was een zonderling klein manneke met kort
afgeknipt rood hair. Hij heette Henri de Croy, en was de
jongste zoon van een gepensionneerd ritmeester, die door zijn
adellijken naam aan de gezellige kringen van Dennendaal een
buitengewonen luister bijzette. De roodhairige jongen was dagscholier, en had zich meermalen wegens zijn wangedrag
berispingen van de andere leeraren op den hals gehaald. Hij
toonde zich nu bijzonder uitgelaten, zoodra Herr Kruger hem
den rug wendde. Allerlei kleine voorwerpen warden door hem
naar zijne kameraden gegooid, en, als de leeraar opzag, was
hij het ijverigst van allen aan den arbeid.
Intusschen deed de goedhartige Kruger zijn best, om allen
zooveel mogelijk to helpen. Soms bleef hij vrij lang bij een
enkelen leerling toeven, en dan putts Henri de Croy al zijne
vindingskracht uit, om de jongelui tot verzet aan to sporen.
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Door allerlei gebaren wist hij den algemeenen lachlust op to
wekken, terwijl hij als naar gewoonte het portret van den
niets kwaads vermoedenden Duitscher omhooghield. 't Was
juist te midden van zulk een heldenfeit, dat Kruger toevallig
omzag, en den vermetelen knaap verraste.
„Zeer schoon, Henri !" — sprak hij op zijn gewonen, hartelijken toon. — „Maar nu wat anders geteekend! Aan uw eigen
werk, jongelief! Ik kan niet gelooven, dat je den ouden Kruger
verdriet zoudt willen doen ! Wat zou je er aan hebben,
manneke ? Twee uren nablijven en rapport aan den directeur !"
Alle jongens gingen nu dubbel ijverig met teekenen voort.
Henri de Croy moest voor eenigen tijd zijne baldadigheid
bedwingen, maar nam zich in stilte voor, zoodra mogelijk
schadeloosstelling te zoeken. De stem van Herr Kruger maakte
nogal indruk bij de jongens, en daarbij zag hij met de zachte

lichtblauwe oogen zijne kleine schaar zoo kalm, maar zoo
ernstig tevens aan, dat de meesten zich voornamen rustig to
blijven. Het ging nu vrij goed. De jongens poogden soms een
gesprek met hun leeraar aan te knoopen. 't Was steeds over
de vacantie, maar meer nog over de partij. Wat zou er geschieden — was de algemeene vraag.
„We zullen ons vroolijk vermaken, beste jongens !" — antwoordde Herr Kruger, en legde zijne hand op den schouder
van een blonden knaap, die zich tevergeefs inspande, om een
oog to schaduwen.
vroeg deze.
„Zal er muziek zijn, meneer ?"
„Ik denk het wel !"
„En geene Fransche verzen van meneer Clamard?" — vroeg
een tweede.
„Dat weet ik niet zeker !" — antwoordde de Duitscher,
steeds met een vriendelijken glimlach.
„Clamard declameert !" — riep eene stem.
Lachend zagen alien op.
't Was Henri de Croy, die zeer onnoozel in 't rond keek.
Herr Kruger schudde even het hoofd.
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„Zal er comedie gespeeld worden ?" — vroeg de blonde
knaap, wiens werk door den leeraar ward terechtgebracht.
„Wacht maar, manneke ! 't Zal je meevallen !"
En de vriendelijke oude blikte opgeruimd in 't rond.
„Henri! niet bij de kachel !" — waarschuwde hij, want de
belhamei wipte telkens van zijne plaats af.
Reeds geruimen tijd had de roodhairige jongen rondom de
kachel geslopen. Zeer behendig had hij iets aan de pijp verschoven. Herr Kruger vermoedde er niets van. De jongens
begrepen het des to beter.
„'t Wordt zoo koud !" — klaagde de kleinste van het achttal.
De teekenmeester had een to goad hart, om de jongens
over iets to laten klagen. Hij naderde de kolomkachel, opende
het deurtje met den pook, en begon het kwijnend steenkoolvuur bijeen to rakelen.
Dat lag juist in het plan van den belhamel.
Bij den tweeden, krachtigen scoot met den pook in de
kachel geschiedde, wat onvermijdelijk was, de pijp, die even
maar vasthield, vial met een luid geraas naar omlaag, terwijl
sane wolk van roet en rook plotseling het vertrek overstroomde. Een algemeen luid gejuich ging onder de jongens
op, die hunne plaatsen verlieten, en zich op kleinen afstand
van den heer Kruger groepeerden. De welwillende man was
door dit toeval geheel van aard veranderd. Hij sloeg beide
handen in zijn grijs krullend hair, terwijl zijne zachtmoedige
oogen fonkelden, en zijne gerimpelde trekken met een bios
overdekt werden.
„Verfluchter Jungen !" — barstte hij uit in zijne moedertaal,
en snelde toe op Henri de Croy.
Doze, die het onweer had zien naderen, was op zijne hoede,
en sprong achteruit. Met onverstaanbare uitroepingen vloog
Herr Kruger den knaap achterna, doch daze was hem to snel.
Onder luid . geraas der jongelieden ward de jacht voortgezet,
terwijl de rook- en roetwolken het geheele vertrek vulden.
In minder dan eene minuut had de kwajongen de deur be-
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reikt, en was hij de gang ingevlogen. Het geraas steeg tot
zulk eene hoogte, dat de deuren der andere lokalen werden
geopend, en dat Scharp met een minachtend glimlachje eonsklaps den vertoornden teekenleeraar op den schouder tikte.
Men poogde daarna de kachel in orde te brengen. Dit gelukte
niet, voordat Janus, de huisknecht, geroepen was, en bijna
al de leerlingen nieuwsgierig aan de deuren hunner schoolvertrekken kwamen. Langzaam werd nu de orde hersteld.
De vensters van de teekenkamer werden geopend, de koude
Decemberlucht drong naar binnen. De jongens hielden zich
ijverig bezig met hunne teekeningen van stof te ontdoen. —
Herr Kruger stond midden in het vertrek, met de diepste
verslagenheid op het gezicht.
Ondanks zijn vast voornemen had hij zich driftig gemaakt .....
Een hoog ernstig leedwezen lag op zijn nu treurig bleek
wezen. Janus veegde de stof van den vloer, de rook trok
door de ramen weg.
Met deftige schreden trad de directeur, Dr. Van der Meulen,
in de eerste verwarring door Kruger geroepen, de teekenkamer binnen. Hij zag met zichtbaren weerzin in 't ronde, en
hoorde de toedracht der zaak van Herr Kruger. Daarna schudde
hij verscheidene keeren met het hoofd, en vroeg hij naar
Henri de Croy. Alsof er niets gebeurd was, kwam de jongen
van zijne plaats to voorschijn, waarheen hij in alle stilt° was
teruggekeerd. Daarna sprak de directeur zeer luide :
„ Ongeregeldheden als daze mogen in dit instituut niet meer
voorvallen ! Henri zal aanstonds vertrekken ! Later zal hij
meer hooren 1 Ik verzoek den heer Kruger scherper toe to
zien, en niet de geringste stoornis der orde te veroorloven !
1k houd mij overtuigd, dat daze waarschuwing niet in den
wind zal worden geslagen !"
Dr. Van der Meulen was blijkbaar uit zijne gewone vroolijke
stemming geraakt, want hij sprak zeer stijf en afgemeten.
Herr Kruger had het hoofd gebogen. Het scheen of hij nog
iets wilde zeggen, want zijne lippen trilden. maar de directeur
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vestigde zijne aandacht op het werk der johgens, en vertrok
daarna zwijgend.
Des middags tusschen een en twee uren maakten de kostleerlingen van Rustenburgh eene korte wandeling onder opzicht
van den heer Clamard.
Willem Plankman bezigde het vrije uur, om zijn vriend, den
heer Kruger, to vergezellen. De Duitsche teekenleeraar ward
to twaalf uur aan de kofiletafel van Rustenburgh toegelaten,
en mocht zich dan, als zijne dagtaak vervuld was, naar Dennendaal spoeden om zijne privaatlessen to geven. Over het
algemeen word er door het instituut weinig acht geslagen op
den hoer Kruger. Men beschouwde hem als een noodzakelijk
aanhangsel tot het onderwijs. Dr. Van der Meulen was gewoonlijk zeer welwillend gestemd tegenover den bejaarden
man, maar de dames ergerden zich, dat hij een zoo weinig
fatsoenlijk voorkomen vertoonde. Daar er sours kleine oproertjes
gedurende zijne lessen uitbraken, ward hij steeds het voorwerp der vrij scherpe beoordeeling van de heeren Clamard
en Scharp, die, volgens paedagogische en rationeele gronden,
de overbodigheid van zijne verschijning op Rustenburgh aantoonden.
Willem Plankman was van den beginne zijn vriend geworden. De nederige gelatenheid, waarmee de goede Kruger zich
aan alle omstandigheden onderwierp, de lijdende trek op zijn
gelaat, hadden Willem eerbied ingeboezemd. Hij had hem meermalen tot aan Dennendaal vergezeld. Zij hadden vroolijk en
vertrouwelijk gesproken, want de kleine heer Kruger was
bijzonder dankbaar voor elk vriendelijk woord.
Thans liepen zij zwijgend naast elkander. Willem vestigde
zijne aandacht in stilte op het mooie winterlandschap. De zon
scheen zich to haasten om wag to vlieden, terwijl zij Naar
kouden gloed over de sneeuwmassa's uitgoot. De hemel was
holder, geene gure windvlaag stoorde het genot der wandeling,
al mocht de Decemberkoude zich krachtig doen gevoelen, en
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weldra strenge vorst voorspellen. De rook steeg rechtstandig
uit de schoorsteenen der landhuizen en hoeven, die zij voorbijwandelden. Klapwiekend streken soms enkele deftige raven
aan hunne zijde onder de met sneeuwbevrachte denneboomen
neder.
Tevergeefs poogde Willem de opmerkzaamheid van den
teekenleeraar voor dit alles to winnen. Hij glimlachte somber,
en bleef zwijgen. Het gebeurde van dien morgen, de deftige
woorden van den directeur, drukten hem geheel ter neder.
„Kom, vriend Kruger !" — begon Willem nogmaals. — „Je
moat je dat zoo niet aantrekken ! De jongens zijn antlers zeer
redelijk onder je lessen ! En dat er eons eene buitengewone
aardigheid wordt vertoond, behoeft je den heelen dag niet to
bederven !"
Kruger schudde het hoofd. Toen zei hij in zijn karakteristieken, goedaardigen, onderworpen toon :
„Neen, Plankman ! Dat zal een noodlottig einde nemen !
De directeur was ontevreden, zeer ontevreden. Hij zendt den
knaap van de school af, en bij de eerstvolgende uitbarsting
van vroolijkheid onder mijne leerlingen word ik weggezonden !"
„Daar geloof ik niets van !"
„Nu, je zult het zien. Het dreigt mij Binds lang. Al mijne
collega's zijn tegen mij ! Ik heb niemand dan u, en denk eens
na — in het halfjaar, dat je bij ons waart, kreeg ik reeds
twee vermaningen van den heer directeur ! Ik ben veel to
goad voor de jongens, en dan heb ik de ongelukkige gewoonte,
mij driftig to maken, zoodat de jongens mij uitlachen. . . .
Vroeger hield ik mij beter in, maar gedurende den laatsten
tijd ben ik zoo gejaagd, zoo ongerust mijn lief kind wordt
ernstig aangegrepen door de snel invallende winterkou !"
„Uw kind, Kruger ?" — vroeg Willem, zeer verbaasd.
„Ja, Plankman ! Ik heb er je vroeger nooit van gesproken,
en men zal er je ook wel niets van hebben verteld. Op
Rustenburgh geld ik niet veel. Ofschoon ik wil niet
ondankbaar zijn, juffrouw Francisca is altijd heel vriendelijk,
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en de dames vroegen mij van morgen nog naar Adelheid !"
Willem zweeg onder den indruk zijner verwondering. Reeds
een halfjaar had hij den kleinen, goedhartigen, vriendelijk
pratenden teekenmeester gekend, en nooit had deze door een
enkel woord over zijn huiselijk leed geklaagd — hij scheen
meestal vroolijk en onbezorgd gestemd.
„Je verwondert je, lieve vriend ! dat ik mijn dagelijksch
verdriet heb verzwegen ! Wat is natuurlijker !" riep Herr
Kruger uit met een korten, bitteren lach. — „Je bent jong,
en kent nog zoo weinig de donkere zijde van 't leven! 1k
Wilde je opgeruimde stemming niet bederven door je te vertellen van mijn treurig lot. Jongelui schrikken gewoonlijk
terug voor lijden en leed, zij zoeken den zonnigen kant van
den levensweg ! Ik mag het hun niet kwalijk nemen !"
„Maar daarom behoef je 't mij niet te verbergen, Kruger !
Ik zal van harte deelnemen in je ongeluk !"
De Duitscher greep Willems hand, en drukte die geruimen
tijd met glinsterende oogen.
„Ach !" — ging hij voort „'t is zeer somber, wat ik je
ga vertellen, maar je zult het weten. 1k heb eene dochter,
Adelheid, twintig jaren oud, eene engel, met zulke heerlijke
blauwe oogen en eene hartdoordringende stem, enkel muziek,
Plankman ! enkel muziek ! Zij is alles voor mij op de wereld !
1k heb geen enkel bloedverwant, alleen mijne Adelheid ! Als ik
afgemat en knorrig thuis kom van mijne lessen, dan klinkt
de stem van mijn kind als de echo eener betere wereld mij
in 't oor. En geloof mij, dat ik gelukkig en tevreden met•
zulk eene dochter zou kunnen leven — maar, vriend 1 het is
verschrikkelijk om uit te spreken . . . . de tering . . . ."
De arme vader stond stil op den besneeuwden weg.
Hij huiverde zichtbaar, en bracht de hand aan zijde
oogen.
Willem zag hem met deernis aan. Zulk een tragisch lot
had hij nimmer verborgen geacht in het bestaan van dien
onaanzienlijken en tevens zoo zachtmoedigen man !
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„Is er dan geene hoop ? Men geneest somtijds van ergere
ziekten !" — sprak Willem fluisterend.
Kruger stond steeds roerloos. Toen hij het hoofd weer
ophief, en Willem aanzag, waren zijne trekken nog bleaker
en lUdender.
„Hoop," — antwoordde hij — „hoop blijft er altoos. Maar
ik vlei me niet, in het geheel niet, Adelheid is even als hare
moeder. Zie, Plankman ! dat is ook eene droevige :historie !
Maar je wilt nu eenmaal hooren, wat er met mij is voorgevallen I Mijne eigene Adelheid, mijne gestorvene, dierbare vrouw,
had eene borstkwaal, ik heb er nooit aan getwijfeld. Wij
waren zeer gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig, beste vriend !
't Is de oude historie — liefde, oprechte liefde maakte ons huis
een paradijs. Ik was kunstenaar, en had in mijne jeugd to
Dusseldorp eenige verwachtingen opgewekt door mijne eerste
schilderijen. Ik kwam aan huis bij een aanzienlijk man —
een majoor met een adellijken naam — ik leerde zijne dochters
en zonen teekenen. De oudste dochter was mijne Adelheid.
Nu weet je alles. Het ware beter geweest, dat ik haar nooit
had liefgehad. Maar dat scheen onvermijdelijk. Adelheid onderscheidde mij boven duizenden. Toen begon er een woedende
strijd. De trotsche majoor vloekte zijne dochter, omdat zij zulk
een „Lump", zulk een teekenmeester, lief kon hebben. Wij
vluchtten . . . . Wij kwamen naar daze streken. 0, walk een
hemel genoot ik in die korte jaren, toen zij aan mijne zijde
mocht leven! Was het de toorn van haar vader, de minachting
harer b!oedverwanten, het verlangen naar haar huis — ik
weet het niet.... maar de dierbare vrouw kwijnde weg . . . .
zij ward zwakker, lijdender dan ooit to voren na de geboorte
van onze eenige dochter. Geene bewijzen van innige liefde —
en die gaf ik haar iederen dag, ieder uur, je gelooft me,
mijn vriend ! niet waar ? — geene zorg, geene schranderheid,
als oprechte genegenheid alleen bezit, konden haar leven
rekken. Zij stierf . . . . en toen reeds dacht ik, dat de bitterheid
van mijn lot niet to peilen was . . . ."
I.
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Weder zweeg Herr Kruger. Hij had met gloed gesproken.
Langzaam wandelden beide vrienden voort. Willem zag den
ouden man vol heimlijk mededoogen aan, daar kionk in zijne
stem een nagalm van zooveel pijnlijke smart, dat onze vriend
onwillekeurig huiverde.
„ Het is nu al vijftien jaar geleden" — ging Kruger voort —
„dat mijne vrouw is heengegaan. Haar laatsten wensch heb
ik vervuld. Zij Wilde voor haar verscheiden nog eens in
Duitschland zijn, nog eens den Rhijn zien stroomen tusschen
die dichterlijke oevers, waaraan zij hare jeugd had doorgebracht.
Daar is zij gestorven . . . . en toen ik naar dit land terugkeerde
met mijne vijfjarige, moederlooze Adelheid, dacht ik to bezwijken
van weedom. Van dat oogenblik of wijdde ik mij aan mijn
kind, het eenig doel van mijn leven. Met teekeneii en mijne
lessen op Rustenburgh kon ik genoeg winnen voor ons onderhoud, schoon niet genoeg, helaas, om mijn kind een opgeruimd
en zorgeloos bestaan to verschaffen. Maar dat waren nog
heerlijke dagen voor mij! Adelheid groeide spoedig op tot een
lief, bloeiend meisje van zeldzame schranderheid en vroolijken
zin. Eerst voor drie jaren, Plankman werd ze ongesteld,
daarna soms langdurig ziek, en nu lijdt ze dagelijks. En dat
moet ik alles zien, alles bijwonen, zonder er iets aan to kun."
nen doen
„Maar wat zegt uw dokter er van ?"
„Ja, mijn dokter ! Ach, ik vraag elken dag mijn vonnis van
hem, maar hij troost mij met alledaagsche uitvluchten. Als
zij in het voorjaar eens naar zachter klimaat kon worden
overgebracht, hoe zuidelijker hoe beter — dan zou er veel
hoop op herstel zijn ! Groote God Plankman ! die dokters
hebben goed spreken, maar hoe zal ik, arme duivel, aan het
geld komen, om mijn kind naar de oevers der Middellandsche
Zee to brengen ? Wat kan ik doen, op het punt om weggejaagd to worden van Rustenburgh ? Ziedaar, nu weet je, wat
mijn lot is — en waarom ik niet bedaard kan blijven !"
De oude man had met eene bitterheid gesproken, die bijna
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aan woestheid grensde. Hij hief de gesloten vuist op, en
prevelde snel eene menigte onverstaanbare klanken. Willem
Plankman kon hem weinig antwoorden. Er is smart, die
door geene woorden kan worden geheeld, die moet worden
geeerbiedigd door stil te zwijgen, alle ijdele uitstalling van
toeschietelijken vriendentroost is kwellend en overbodig. Willem
had tact en medelijden genoeg, om dit te begrijpen, en daarom
liep hij sprakeloos naast zijn armen vriend.
Zij waren in het stadje Dennendaal aangekomen, en volgden
de breede straat, die met hare opeenvolging van lager° en
hoogere woningen den hartader van het plaatsje uitmaakte.
Zonder een woord to spreken trad Herr Kruger plotseling
een netten winkel binnen, waar hij een kleinen voorraad eener
fijne versnapering kocht. Hij glimlachte flauw, en zei, dat het
voor Adelheid was. Toen hernieuwde Willem het gestaakte
gesprek. Hij had snel een plan gevormd. Hij wilde schrijven
aan den Baron Van Duyvenvoorde, die belangstelde in het
instituut Rustenburgh, en dus ook in den goedhartigen en
zwaarbeproefden leeraar Kruger. Hij sprak maar met een
enkel woord daarvan, doch oogenblikkelijk was de oude man
in de hoogste mate dankbaar en getroffen.
„Kom, Plankman 1" — zei hij met een weinig meer opgewektheid — „Je zult wel verkleumd zijn van die wandeling
door de sneeuw Heb je den tijd, om even met mij binnen
te gaan ?"
„Tijd? Wel zeker. Te drie uren heb ik nog eene les voor
de twee middelste klassen. Is dat uw huis, Kruger ?"
Zij stonden voor eene eenvoudige woning van eene verdieping. De twee ramen aan de straat waren van blinkend
witte gordijnen voorzien. Kruger knikte toestemmend, en
opende de deur. Toen zij binnen waren gekomen, legde de
oude man een vinger aan zijne lippen, en sloop zacht vooruit.
Hij opende zonder eenig gedruisch eene deur aan 't eind van
de gang, keek even naar binnen, en wenkte Willem toen
snel to naderen.
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Zij traden een klein, war vroolijk huisvertrek binnen,
waar alles orde en aangename gezelligheid ademde. 't Was er
niet bij uitstek prachtig ingericht, maar ieder meubelstuk was
deugdelijk onderhouden, en overal merkte men den bescheiden
wensch op, om alles zoo sierlijk mogelijk te maken. Eenige
heesters en winterplanten prijkten voor het raam, dat op een
besneeuwd tuintje uitzag, en bij dat raam zat in liggende
houding, op een grooten, zeer lagon en gemakkelijken armstoel, een jong meisje.
Zoodra Kruger binnenkwam, hief zij zich zacht glimlachend
op, maar de oude man trad ijlings naar haar toe, en noopte
haar weer te gaan zitten. Hij knielde op een voetbankje naast
haar, en omhelsde haar zonder een woord to spreken.
„Adelheid, lieve, heb je 't niet eenzaam gehad? Hoe is het
geweest?" — fluisterde hij.
„Goed! vader ! zeer goed !" — antwoordde de zieke dochter
met eene zoo lieflijke stem, dat Willem verrast opzag. Het
was inderdaad muziek, fraaie muziek, zooals Kruger gezegd had.
Adelheid was bijzonder tenger en klein. Haar gezichtje was
innemend, doch treurig vermagerd. De wangen waren rondom
den kleinen mond ingevallen, maar kleurden zich somtijds
plotseling rood, als zij sprak. Hare groote donkerblauwe oogen
waren uitstekend mooi, en fonkelden van een buitengewonen
gloed. Het lange, donkerbruine hair was met een eenvoudig
blauw lint saamgebonden — hare geheele verschijning maakte
een aangenamen, roerenden indruk.
De oude Kruger stond op.
„Meneer Plankman, de goede vriend" — sprak hij zoo opgeruimd mogelijk — „waarvan ik je gesproken heb, komt eons
naar je zien, Adelheid !"
Zwijgend reikte hij haar het zakje met de gekochte versnapering. De teringlijderes opende het blij glimlachend, en
sprak met hare luide, trillende stem :
„Vader bederft me, meneer ! Altijd denkt hij aan mij, altijd
is hij angstig over mij. Ik ben zeer wel, vaderlief! de
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hoest plaagt mij minder dan gisteren. Als het zoo voortgaat,
dan word ik tegen het voorjaar weer heelemaal beter, en
kunnen wij met de aanstaande zomervacantie op refs gaan,
zooals wij hebben afgesproken !"
„Dat is heerlijk, Adelheid !" — antwoordde de teekenmeester,
die zijn best deed, een vroolijken Loon aan to slaan, maar
zich tevens omwendde, zoo het scheen met het plan de kachel
na to zien, want hij ving ijverig aan to stoken.
„De kou begint vroeg van 't jaar !" — ging Adelheid voort —
„'t Is maar goed, dat vader vacantie krijgt, want het is
's morgens om halfnegen zoo guur en zoo bar in de sneeuw
naar Rustenburgh to gaan ..... "
„Dat is niets, kindlief!" — vial Kruger in. — „Ik ben tegen
alle weer bestand
Als ik je maar niet alleen moest laten
zoo lang!"
„O, maar ik maak goed gebruik van den tijd, ik lees alle
boeken, die Francisca mij heeft gebracht, en soms komt
Bertha uit de keuken, om de kachel aan to houden, en met
me to praten !"
„Vermoei je maar niet, Hove Wij moeten in alle opzichten
kalm en voorzichtig zijn ! Te veal lezen deugt niet, zegt
dokter . . . ."
Er klonk eene schel in de gang.
„Daar zal hij juist zijn !" — murmelde Adelheid, terwij1 zij
de dunne doorschijnende vingeren aan het hoofd bracht, om
de bruine, loshangende hairen weg to strijken.
De kamerdeur ward voorzichtig geopend, en niet de verwachte persoon, maar mejuffrouw Francisca van der Meulen
van Scheibeek, de oudste dochter des directeurs op den huize
Rustenburgh, trad, welgemoed lachende, het vertrek binnen.
Aanstonds liep zij naar Adelheid toe, en nadat zij hare fraaie,
grijze mof ter zijde gelegd had, knielde zij bij haar radar, en
kuste zij haar met hartelijkheid op de bleeke wangen.
„O, 't was zoo'n frisch en zonnig weer buiten" — sprak
Francisca snel — „en daarom ben ik maar eens gauw naar
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je toe gekomen, want ik wilde volstrekt weten, hoe je
't maakte, Adelheid ! Jo vader scheen mij van morgen bezorgder
dan gewoonlijk !" — zich omwendend, terwijl zij Willem Plankman vluchtig groette — „Is het niet zoo, meneer Plankman ?"
„Neen!" viol de oude Kruger in, terwijl hij bloosde als
eon kind, — „neon, juffrouw Francisca! het was louter toeval,
want ik ben zeer in mijn schik, dat Adelheid zich zoo flunk
houdt !"
Francisca zette zich naast de kranke neder. Zij vormden
eon treffend tweetal, eene zeldzame tegenstelling ! Lijdende
bevalligheid en blozende, gezonde schoonheid reikten elkaar
zusterlijk de hand. Francisca zag er allerliefst uit in haar
winterkostuum, met haar grip bont, haar zwart fluweelen
mantel, haar paars fluweelen hoed, waaruit hare lange, blonde
lokken golfden, terwij1 de teedere blanks tint van haar gelaat
door het breeds, paarse lint, onder hare fljne kin handig vastgestrikt, allervoordeeligst uitkwam.
„Zoo, zoo !" — sprak Francisca, steeds welgemoed „komt
meneer Plankman je eons bezoeken, Adeiheid! dat vind ik
zeer vriendelijk !"
„Vader had mij vaak van meneer gesproken, mar vandaag
komen zij voor 't eerst to zaam !" antwoordde Adelheid,
licht blozend.
„We gingen met ons beiden van Rustenburgh wandelen" —
viel Willem in — „en al pratend stonden wij hier voor de
deur — 't is eon kleine afstand !"
Willem was met zijne houding wat verlegen tegenover
Francisca, daar hij altijd eon grooten tegenzin voor alle
soort van bezoeken had aan den dag gelegd. en zich immer
ten huize Rustenburgh in zijne kamer had opgesloten,
zoodra de bezoek-afleggende bewoners van Dennendaal verschenen.
De blonde dochter van den directeur had dit zeer good
opgemerkt, en om nu eene wending aan het gesprek to geven,
zei ze, terwijl zij hare mof van de tafel nam:
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„ Zie hier, Adelheid 1 de vroolijke boeken, waar je me om
gevraagd hebt. Een paar Kerstsprookjes van Dickens heb ik
er nog bijgedaan, want het is nu juist kersttijd. Dat zal je
wel bevallen ! En dan heb ik nog wat van die mooie peren
uit onzen tuin meegebracht — ik heb ze met opzet bewaard,
omdat je er zooveel van houdt !"
Adelheid glimlachte bijna kinderlijk verheugd, en drukte een
vurigen kus op Francisca's hand.
De oude teekenmeester zag dit alles vol stille vreugde geschieden, en dankte Francisca door haar een blik toe to
werpen, waaruit de volheid van zijn goed hart straalde.
„ Adelheid mag morgen wel jets hebben, om zich to amuseeren, want we kunnen u niet missen, meneer Kruger ! Wij
rekenen op u !"
„ Ach !" — stamelde deze „ik zou zoo gaarne bij mijn ziek
kind blijven! U begrijpt, juffrouw Francisca! ik pas' niet bij
zooveel vroolijkheid. Ik ben to oud !"
„Is er morgenavond weer een feast bij u ?" — vroeg Adelheid met glinsterende oogen.
„Ja, lieve ! 't Is onze gewone soirée vOOr de wintervacantie !
Vroeger placht je altijd mee to komen. Wij zullen muziek
waken en dansen ! Ten slotte zullen wij een klein souper
hebben. Ik hoop, dat het goed zal afloopen !"
De teringlijderes hief het hoofd op. Een fraai rood kleurde
hare ingevallen wangen.
„0, Francisca !" — riep ze als in verrukking uit. — „Wat
zal dat heerlijk zijn ! Muziek en dansen Wat zou ik gaarne
op zulk een bal zijn ! 't Is bij u aan huis altijd zoo vroolijk,
en alles is er zoo prachtig. Ik zie het nog, zooals het voor
drie jaren was, vol bloemen en groen ! Wat een genot, stark
en gezond to zijn Maar ik zal mijn best doen ! Wanneer ik
zoo vooruitga als nu, word ik van dit voorjaar heelemaal
beter, en kan ik op een volgend feast ook komen, als je me
ten minste hebben wilt !"
Francisca drukte haar bewogen de hand. Herr Kruger zorgde
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weer voor de kachel, toen hij eensklaps de tang wegwierp
en op zijne dochter toevloog.
Adelheid worstelde tegen eene hardnekkige hoestbui. Met
bevende lippen stolid hij naast haar, en ondersteunde zachtkens haar hoofd. Francisca deed een paar droppels medicijn
in een glas met water. Nadat de zieke gedronken had, bedaarde de hoest.
„Zij spreekt to druk !" — fluisterde Willem, terwij1 hij de
dochter van zijn chef in stilte wenkte, dat het tijd ward to
vertrekken.
Francisca volgde dien wank.
Zij omhelsde Adelheid nog eens hartelijk, en zei fluisterend
tot den teekenmeester :
„U moat stellig komen, meneer Kruger ! en . . . . vergeet
uwe viool niet !"
Willem nam ontroerd afscheid, terwijl de oude man vol
angst zijne dochter bespiedde, of de hoest zou terugkeeren.
Kruger knikte beiden verstrooid toe, en scheen hun vertrek
niet op to merken. Zijne oogen waren strak op zijne dochter
gevestigd.
Willem haastte zich in gezelschap van Francisca paar Rustenburgh terug to keeren. Zij spraken aanvankelijk van
Adelheid, maar weldra ging het jonge, levenslustige meisje
over het aanstaand feast uitweiden. Willem antwoordde niet
veel. Hij vond lets onbehaaglijks in haar aandrang bij den
teekenmeester, om op het feast to komen. Hij vreesde, dat
het voornamelijk om de viool to doen was. Francisca hield
het gesprek gaande, en was recht hupsch tegen Willem.
„Dat zal alzoo uwe eerste soiree zijn op Rustenburgh,
meneer Plankman !"
„En mijne eerste vacantie, die morgen begint !" — antwoordde Willem verstrooid.
„Houdt u van dansen ?" — ging Francisca voort, die haar
thema niet Wilde loslaten.
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„Wat zal ik u ant woorden, juffrouw Van der Meulen ! Ik
heb tot nog toe zoo bitter weinig gelegenheid gehad, om
eenig denkbeeld van dansen to vormen. Om u met eon woord
mijne mooning to zeggen — ik geloof, dat men zeer gelukkig,
zeer jong en zeer bevallig moat zijn, om van dansen to houden !"
„'t Gaat u Loch niet als meneer Clamard, die beweert uit
principe niet to zullen dansen ?"
„ Zeer zeker niet! Ik zou ongaarne voor zoo'n principeman
worden aangezien !"
„Dan zal u misschien met meneer Scharp harmonieeren,
die beweert, dat het dansen den ijver voor de wetenschap
vermindert !"
„Nock het eon, nosh het ander. Mijn gevoelen zou zijn, dat
jongelieden van ganscher harte aan eon vroolijk bal behooren
deel to nemen, als zij opgewektheid, levenslust en boven alles
talent van dansen bezitten !"
„Wat kan u dan verhinderen, morgenavond ons bal mee to
maken ?"
„In de eerste plaats mijne geringe kennis van dansen, en
dan.... mijne opgewektheid is niet groot !"
Francisca dacht eon oogenblik na, en zeide Coen met een
vriendelijken blik, dien menigeen Willem zou benijd hebben :
„Ik geloof, dat ik werkelijk zeer lomp ben geweest, meneer
Plankman ! Ik vergat, dat u in dit jaar uw vader verloren
heeft. ."
„Ik dank u, juffrouw Van der Meulen ! Ook dit stemt mij
tot ernst, evenwel
."
„Algemeen is het aangenomen, dat men in den rouw voor
zijne naaste bloedverwanten niet uitgaat !"
„Ja, wat algemeen aangenomen is, zou mij juist minder
kunnen bewegen tot volgzaamheid. Algemeen geeerbiedigde
regelen van welvoeglijkheid oefenen soms eene bespottelijke
tyrannie uit !"
Francisca zag haar geleider met de hoogste verwondering,
zelfs met iets afkeurends in haar blik aan .
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„Dat begrijp ik niet !" — riep zij uit. — „Zou u, in den
rouw zijnde, u in het publiek vertoonen ?"
„Ik zou in het geheel niet in den rouw gaan !"
„Foei, meneer Plankman !"
„Neon, juffrouw Van der IVIeulen ! Hot gebruik van rouwkleeren te dragon is, dunkt mij, lang verouderd. Zij schijnen
mij op al to luidruchtige wijze onze smart aan to kondigen.
De ware rouw is in het hart. Tradition, die beneden het peil
onzer ontwikkeling staan, moeten hare kracht verliezen !"
„Maar, als ik u wel begrijp, dan zou u ook, na het verlies
in uwe familie geleden, zonder moeite aan ons bal kunnen
deelnemen?"

„Mag ik dringend verzoeken mine mooning nog eons duidelijk te herhalen. Zoodra het eon voorschrift geldt van algemeen aangenomen welstandigheid, zou niets mij verhinderen
dit voorschrift to veronachtzamen, indien mijn geheele verstandelijke en zedelijke toestand er mee in strijd kwam. Ik
ben, bijvoorbeeld, diep getroffen door den dood van mijn
vader, maar die droefheid mag mij niet doen voorbijzien, dat
ik mijn eigen leven met zijne rechten en plichten heb to
leven. Ik treur om mijn vader, en dikwijls denk ik met
grooten weedom aan zijn verscheiden, maar daarom blijf ik
niet stilstaan op mijn levensweg, ik arbeid voort, en als ik
na trouwen arbeid eenige verpoozing kan genieten, die mij
verkwikt, dan verzeker ik u, dat geen enkel voorschrift ter
wergild mij dit zal beletten !"
Francisca zweeg. Zij oordeelde in stilte, dat de hoer Plankman
zeer zonderlinge eri ongepaste stellingen verkondigde, maar,
daar zij van den beginne of zekere welwillende houding tegenover
Willem had aangenomen, vond zij het nu niet noodig, hem
hare afkeuring duidelijker to kennen to geven.
„MU dunkt toch" antwoordde zij eindelijk „dat wtj in
de maatschappij ons uit welvoeglijkheid aan zekere, algemeen aangenomen gewoonten en begrippen moeten onderwerpen. Wie is er moor toe geroepen day, juist eon leeraar
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als u, meneer Plankman ! U kan toch aan de jongelui niet
leeren, om tegen algemeen aangenomen gebruiken to zondigen?"
„Dit is eene zaak van opvoeding, juffrouw Van der Meulen !
De opvoeding der jongelui is natuurlijk aan het hoofd onzer
inrichting, aan uw vader, opgedragen. In elk geval moat ik
u mededeelen, hoe ik met onzen geachten directeur van den
beginne hob afgesproken, dat ik hier alleen ben gekomen
voor de Grieksche en Latijnsche talon !"
Francisca lachte.
riep zij levendig.
„Daarmee ontwijkt u de zwarigheid !"
„ 0 !" - hernam Willem. — „denkt u, dat ik mij aan de
beantwoording uwer vraag zou willen onttrekken? Volstrekt
niet. U vraagt mij, of ik de jongelui radon zou algemeen
aangenomen gebruiken to verwaarloozen ? Gesteld, dat zich
het geval voordeed, gesteld, dat ik de jongelui in eene dergelijke zaak moest onderwijzen, dan zou ik zeer stellig ontraden, eenig gebruik to volgen, dat naar mime overtuiging met
rode of humaniteit in strijd was. 't Komt hier alles aan op
het uitgangspunt. Boezem jongelieden heiligen eerbied in voor
de waarheid in alle opzichten, laat ze de w a a r h e i d in
alles oprecht willen betrachten., en men zal ze uit eigene
beweging critiek zien oefenen tegen de slaafsche navolging
van maatschappelijke gebruiken, die op geene andere basis
rusten, dan op eene plechtige verklaring : „Dat is hier „r e c u",
meneer !" "
„U zou dus zonder bezwaar afwijken van hetgeen in onze
wergild „r e c u" is ? Om eon voorbeeld to gebruiken. 't Is hier
„r e c u", Zondagsmorgens naar de kerk to gaan. Tot nog toe
zag ik u alleen van tijd tot tijd in de kerk verschijnen —
welk motief noopte u daartoe ?"
Francisca had eon schertsenden toon aangeslagen, als van
iemand, die zeker is van hare zaak.
Zeer ernstig antwoordde Willem :
„Een allerbelangrijkst motief — mijn ambtsplicht. De directeur verzocht mij de kostleerlingen ter kerk to willen verge-
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zellen, en aan dezen plicht mocht ik mij in geen geval
onttrekken, zoodat mijne tegenwoordigheid in de kerk eenvoudig ambtshalve plaatsgreep !"
Francisca wist zeer wel, dat de leeraars van Rustenburgh,
ieder op hunne beurt, de jongelui des Zondagsochtends naar
de kerk moesten begeleiden. Zij wilde Willem alleen maar
plagend in verlegenheid brengen, door to bewijzen, dat er
zeer uitmuntende zaken zijn, die men als „r e C u" kan voorstollen, en waarvan geene afwijking mogelijk is. Nu echter
werd zij buitengewoon getroffen door Willems ernst, en begreep zij, dat zij eene zeer gevoelige snaar had aangeroerd.
De blonde dochter van den directeur was door domine Rodenhof uit Dennendaal in modernen geest ontwikkeld tot eene
vurig belangstellende lidmate der Nederlandsche Hervormde
kerk. Zij begon to begrijpen, dat Willem hare belangstelling
niet ten voile deelde, en daar zij groote vrees koesterde,
iemand hare vriendschap to schenken, die anti-kerkelijke
begrippen verdedigde, besloot zij Willem op de proef to
stellen.
Hare gelaatstrekken lieten elk denkbeeld van scherts verre,
toen zij eenigszins aarzelend vroeg :
„Meneer Plankman ! u gaat dus alleen ambtshalve naar
de kerk ?"
„Alleen ambtshalve ! Juist, juffrouw Van der Meulen !"
„ 0, dat is treurig !"
„Treurig, waarom ?"
„Ik vind het zoo ongelukkig, als iemand geen godsdienst
heeft !"
„Wie zegt u, dat ik geen godsdienst heb ?"
„Omdat u de kerk minacht !"
„Welnu, gesteld dat dit zoo ware — wat ik ontken — dan
nog kan men godsdienst hebben, en de Nederlandsche Hervormde kerk minder hoogachten !"
„Ja, maar welke godsdienst zal dat zijn ?"
„De godsdienst onzer overtuiging !"
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„ Alzoo zijn er verschillende godsdiensten ?"
„ Ongetwijfeld !"
„Hoe kan ik dan weten, Welke de eenige, onfeilbare godsdienst is, die op de basis der waarheid rust ?"
„Dat is zeer moeielijk to weten, en door alle eeuwen heen
hebben de godsdienstleeraars van duizenderlei richting met
elkander gestreden, ten bloede toe, ieder in de overtuiging,
dat hij den eenigen, waarachtigen godsdienst verkondigde,
berustende op de onwrikbare basis van z ij n e waarheid. Dat
is nog zoo, en ik zie vooreerst geen einde aan dien wanhopigen strijd, waarbij de hoofdbelangen der menschheid geheel op den achtergrond raken !"
„De hoofdbelangen der menschen berusten juist in den
godsdienst !"
„Dat is minstens zeer eenzijdig, en, veroorloof mij het er
bij to voegen, zeer gevaarlijk. Laat eene bekwame priesterschaar met dat woord op de lippen eenige eeuwen prediken,
en men zal practisch de geloovige menigte onder Naar schepter zien bukken. Neon, juffrouw Van der Meulen ! de hoofdbelangen der menschheid liggen niet alleen in hadden van
eene — ik wil het gaarne toegeven — niets dan goods bedoelende geestelijkheid. Priesters verwachten alles van den triumf
hunner bespiegelingen over bovenzinnelijke zaken, gestaafd —
naar zij wanen — door oude documenten, die tot allerlei uiteenloopende verklaringen aanleiding kunnen geven. De waarachtige belangen der menschheid liggen in den kring dezer
wereld, aan d e z e zij de van het graf. Zij n alle menschen
gelukkig, gezond, gegoed, geadeld door eene vruchtbare vervulling van hunne plichten, door eene fibre handhaving van
hunne rechten ? .... en toch hadden alle menschen door de
natuur recht op geluk en gezondheid, toch moest eene wel
ontwikkelde maatschappij tot gegoedheid en zedelijken adeldom kunnen leiden !"
Francisca was niet weinig teleurgesteld. Zij kon doze vreemde
leer niet zoo aanstonds weerleggen, en toch wilde zij den
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jonkman, welken zij heimlijk reeds voor een gevaarlijken
twijfelaar hield, ongaarne in 't minst toegeven.
Men naderde intusschen Rustenburgh. Zij zag Willem nog
eens ernstig in de oogen, als om een beroep te doen op edeler
gevoelens in zijne borst, en zeide toen met ontroering in
hare stem :
„Ik geloof niet, dat ik u volkomen begrijp, maar wat ik u
niet verzwijgen mag, meneer Plankman 1 is mijne verbazing,
dat u aan zedelijkheid onder de menschen gelooft, zonder
wijding van den godsdienst. Werp een blik op u zelven,
onderzoek of uwe zedelijke overtuiging, met andere woorden,
of de stem van uw geweten, u volkomen gerust laat op
dit punt !"
„Het beroep op mijn geweten zoude u uitmuntend te stade
komen, als uw geweten en het mijne geheel met dezelfde
stem spraken. Maar daar is verschil, groot verschil tusschen
ons bolder geweten, omdat wij twee verschillende menschen
zijn, omdat onze geheel verschillende, redelijke en zedelijke
ontwikkeling een daaraan evenwijdig verschil in de uitspraak
van ons geweten zal ten gevolge hebben !"
„Maar ik meende Loch, dat de stem van ieders geweten
volkomen gelijkluidend sprak in alle vraagstukken van zedelijk
goed en kwaad !"
„In alle vraagstukken — neen. In de meeste — ja. De langzaam gewonnen beschaving onzer maatschappij brengt mee,
dat ieder ontwikkeld mensch zich zeer wel bewust is, wat
hem geoorloofd is of niet. Het geweten van den moordenaar
spreekt zeker bij uitzondering wel eens even duidelijk als het
onze, meestal spreekt het in het geheel niet, als de geschiedenis
der crimineele rechtspleging leert !"
Francisca schudde zeer bedenkelijk het hoofd. Zij antwoordde
een weinig geergerd :
„Maar waarom spreekt het eene geweten minder luid dan
het •andere ! Dat begrijp ik niet ! Kwaad is kwaad, en goed
is goed !"
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„In geenen deele. De opvatting van goed en kwaad en ons
persoonlijk oordeel over het zedelijke en onzedelijke onzer
handelingen zijn beide afhankelijk van onzen geheelen toestand,
stoffelijk en geestelijk, indien ik mij gemakshalve dus mag
uitdrukken. Over velerlei zedelijke verschijnselen heeft de
ervaring van vervlogen eeuwen een vast oordeel uitgesproken,
en zoo heeft de slotsom dezer algemeene ervaring post gevat
in het volksgeweten. Maar in duizend kleine bijzonderheden
verschilt die opvatting bij den eenen mensch van den anderen,
en dus zal u spreken van een heiligenden invloed door den
godsdienst geoefend, waar ik, bijvoorbeeld, den heiligenden
invloed der wetenschap en der kunst tegenover kan plaatsen.
De stem van ons geweten is voor een groot deel afhankelijk
van onzen intellectuêelen toestand, en daarom bewijst het
beroep op ons geweten, als op een bovenzinnelijken getuige,
in het geheel niets."
De beide jongelui traden het hek van Rustenburgh binnen.
Francisca was een beetje onrustig en gejaagd. Zij had minder
naar de argumenten van den jongen leeraar geluisterd, dan
wel gestreefd, hare eigene overtuiging to verdedigen. Zij gevoelde zich geheel ter neergeslagen.
„Nu, meneer Plankman !" — zeide ze, met roods wangen
van de frissche kou en de ontroering — „daar zal ik nog
eens over nadenken, maar ik verzeker u vooraf, dat ik niet
licht de mogelijkheid van tweeörlei geweten en tweeerlei uitspraak over goed en kwaad zal aannemen !"
Willem Plankman zag haar met opgeruimdheid en vertrouwen aan.
„Ik zou u nog een bewijs van mijne stelling kunnen
geven !" — antwoordde hij. — „Als ik maar niet vreesde, u
Teed te doen !"
„Nu ben ik toch nieuwsgierig !" — riep Francisca glimlachend. — „Mag ik u verzoeken mij niets te verzwijgen. Ik
zal mij goed houden !"
„U wil het, en dus wasch ik mijne handen in onschuld.
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Morgen zullen wij hier eene soirée hebben. U heeft onzen
Kruger uitgenoodigd, om zijne viool made to brengen, en
niets zal u verhinderen vroolijk to dansen naar zijne muziek.
Mij heeft Kruger dezen morgen zijne geschiedenis verteld, die
u misschien niet kent . . . . en nu wil ik u gaarne verklaren,
dat ik, met het oog op Adelheid . . . . wel eenig gewetensbezwaar zou gevoelen mee to doen !"
Mejuifrouw Francisca trad de deur binnen, en antwoordde
niets. Was zij verstoord ? Willem vreesde het, maar vond
geene reden eenige verontschuldiging aan to bieden, zwijgend
namen beiden afscheid van elkander — Willem, om zijne
lessen voort to zetten, Francisca, om harer moeder mededeeling
van hare jongste ervaringen to doen.
Een en ander had een gewichtig gevolg.
Mevrouw Van der Meulen van Scheibeek schrapte Willems
naam van de lust der aanbidders harer oudste dochter, en
nam zich voor, haar echtgenoot met nadruk te waarschuwen
tegen de gevaren, welke er voor het instituut zouden kunnen
voortvloeien uit de aanwezigheid van een jongmensch zonder
geloof, als de heer Plankman.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
Het bestuur der muzikale en letterkundige vereeniging: „Nee timide
nee tumide" verschaft den laden een vroolijken avond, en
zorgt voor afwisseling van genoegens.

De vorstelijke residentie verheugde zich in den winter van
1864 op 1865 reeds in dat aantal van kunstlievende genootschappen, 't welk iedere rechtgeaarde Nederlandsche stad, die
eerbied voor zich zelve heeft, in daze dagen van kunstoefeningen,
voordrachten en verhandelingen behoort te kunnen aanwijzen.
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Het Haagsche genootschap : Nee timide nec tumide behoorde juist niet tot de allergewichtigste kunstminnende
kringen, maar maakte er ook geenszins de achterhoede van.
uit. Aanzienlijke familidn, als de Roggeveens en de Duyvenvoordes, waren er niet onder de laden to vinden, maar de
gulden jongelingschap verscheen er wel eons bij feestelijke
gelegenheden. Ambtenaren van de lagers rangen, een enkel
officier, de gegoede winkelwereld uit de bog- en Veenestraten, voor zoover ze in kunst belangstelde, benevens een
enorm aantal klerken onzer ministerien, waren de gewone
bezoekers.
De gezegde vereeniging : Nec t i m i d e nec tumide had
besloten bij het ten einde snellen van het jaar en vOOr het
invallen van het Kerstfeest de gewone jaarlijksche plechtige
bijeenkomst met dames to houden. Het bestuur had zeer
druk vergaderd. Er was eene feestcommissie benoemd, en
doze had een programma ontworpen, 't welk, na tallooze
amendementen van den geachten voorzitter en even tallooze
subamendementen van den geachten secretaris, eindelijk was
aangenomen. Men zou de laden onthalen op een voortreffelijk
orkest, op voordrachten van de bekwaamste laden in het
tragische en comische genre, en eindelijk, als piece de
rdsistanc e, een gemaskerd en ongemaskerd bal. Men wilde
de laden niet dwingen tot de onkosten van een rijk kostuum,
daar dit niet met de toestanden van sommige beurzen overeenkwam ; men wilde alien de vrijheid laten al of niet in kostuum
to verschijnen. Men twijfelde niet, of dit zou juist in den geest
der meeste laden vallen, en reeds mocht men van alle zijden
instemming met het plan der commissie gewaarworden.
De feestelijke avond was op Vrijdag vOOr Kerstmis vastgesteld. Eene van de ruimste zalen der residentie was gehuurd,
alles was met zorg geregeld. De werkende leden, die voordrachten zouden ten beste geven, hadden met groote voldoening
gerepeteerd. Vier anderen, verdienstelijke dilettanten, hadden
eenige quartetten voor strijkinstrumenten bestudeerd, en ver17
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wachtten geen minderen bijval. Voorts had men nog enkele
verrassingen van den zeer geachten komiek te hopen, en
ieder wist, hoezeer deze, onuitputtelijk in vonden, de gunst
van het publiek had veroverd sinds jaren herwaarts.
't Was dus niet te verwonderen, dat de leden der feestcommissie en van het bestuur der Vereeniging : N e c timid e
n e c tumide bij het aanbreken van den bewusten avond
zich in eenigszins opgewonden toestand naar het feestlokaal
spoedden. Wel lag eene dikke laag sneeuw op straten en
pleinen der hofstad, wel daalde een nog dikker mist, voorboo
van fellere koude, over de gevels der huizen, doch niets belette,
dat eene lange reeks van koetsjes en vigilanten allengs zich
voor de deur van de feestzaal kwam posteeren. Stroomen
van dames en heeren, in modern of historisch baltoilet, vulden
al spoedig de zalen. De heeren van het bestuur waren allerijverigst bezig, velerlei beschikkingen to maken, terwijl zij
met gelaatstrekken, waarop heel het gewicht hunner persoonlijkheid een bescheiden waas van vreugde verspreidde, hier
en daar aan hunne bekenden een triumfantelijken groet toewierpen.
De geachte voorzitter, met een rozet van oranje en groen
lint in 't knoopsgat, naderde onder geheimzinnig wenken den
geachten secretaris, en vroeg :
„Hoe zou het gaan met ons eerelid, den heer Breelant ?
Heb je antwoord op onze invitatie ?"
„Dat zou ik denken ! Hij heeft nog vijf entrées gevraagd !" —
antwoordde de secretaris met een bedenkelijk gezicht.
„Maar zal hij zelf komen ?"
„Hij laat het onzeker, hij schrijft mij, dat de vijf entrées
voor vijf uitstekende jongelui gevraagd worden !"
„Ik had liever, dat hij zelf kwam, ter eere van het genootschap !"
„Misschien komt hij wel !"
De geachte voorzitter wierp eon blik van tevredenheid op
het oranje-en-groen in zijn knoopsgat, alsof hij zeggen wilde,
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dat men het geachte eerelid gerust kon afwachten, en spoedde
zich toen weder ter vervulling van zijne omvangrijke en gewichtige plichten.
De balzaal was intusschen geheel gevuld door eene woelige
en opgeruimde menigte. Verreweg de meesten waren in
kostuum. Sommige heeren waren deftig in het zwart met
oranje-en-groen in 't knoopsgat, en de ingewijden moisten, dat
dezen tot de leden van de feestcommissie behoorden. De overige
laden waren met meerdere of mindere weelde uitgedost, een
groot deel als Italiaansche visschers of middeleeuwsche pages,
sommigen met domino's, anderen met koddige kostumen,
enkelen als Poolsche huzaren of Schotsche schaapherders. De
dames volgden denzelfden trant en vertoonden zich in allerlei
aangename, heldere kleuren. De meeste dames droegen daarenboven een masker, 't welk weder door de heeren niet was
in 't oog gehouden.
Eene zeer luidruchtige ouverture was door een achttal
inuzikanten aangeheven, die ergens in een hoek van de zaal
op eene estrade uit den weg waren geschoven. Zoodra de
laatste tonen der muziek werden vernomen, klonken er eenige
driftige hamerslagen door de zaal. 't Was de geachte voorzitter, die zijne stem ophief, en zeer luide sprak :
„ Geachte dames en heeren ! Laden van den muzikalen en
letterkundigen kring onder de zinspreuk : Nee timide nec
t urn i d e ! Ik open daze feestelijke bijeenkomst !"
Hier hield de voorzitter niet op. Integendeel zag hij zijne
kans zeer schoon, om eene min of meer welsprekende, maar
voor ieder der aanwezigen zeer langdurige rede to houden,
waarin alle plechtige bijvoegelijke naamwoorden op hunne
beurt eene plants kregen. Toen hij buigend van eene hoogte
tegenover het orkest daalde, hernam ieder het afgebroken
gesprek, terwijl de bedienden van het genootschap een viertal
muzieklessenaars op dezelfde verhevenheid plaatsten. Weldra
zag men het viertal dilettanten verschijnen. Zij hadden zich
naar den geest van den avond geschikt, en kwamen in kostuum.
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't Was een idee van den geachten komiek, en daarom kwamen
de vier toonkunstenaren als matrozen der Engelsche marine
to voorschijn, en voerden zij in hunne witblauwe pakken, zeer
deftig, eene sonate van Beethoven uit.
Het gezelschap stond vrij rustig stil, om naar de Engelsche
matrozen to hooren, die inderdaad met zekere kunstvaardigheid hunne strijkinstrumenten hanteerden. De toejuiching was
echter to zwak voor deze verdienstelijke uitvoering. Men
haakte naar de polonais e. De geachte ceremoniemeester
verdeelde de gekostumeerde paren in groepen, gaf een
teeken aan de acht virtuozen op de estrade, en het bal was
geopend.
Terwijl ieder zich naar hartelust vermaakte met den inleidingsdans, verschenen er aan den dorpel der balzaal eenige
nakomende paren. Eon van deze paren trad de zaal binnen,
en plaatste zich aan een der tafeltjes langs den muur. 't Was
een vrij aardig herderinnetje in hemelsblauw en wit met een
krans van rozen om een coquet stroohoedje gewonden, het
gelaat zorgvuldig bedekt door een zwart masker. Naast deze
kleurige dame zat een Sp aansch ridder in zwart fluweel met
roods handschoenen en roods laarzen, wiens gelaat evenzeer
volkomen bedekt was door een masker. Zij fluisterden zeer
vertrouwelijk, en schenen zich veel genoegen van het bal to
voorspellen. De blauwe herderin sprak zeer gebrekkig Hollandsch Fransch, de zwarte ridder drukte zich zeer gemakkelijk in het Fransch uit, doch bezat een stork Waalsch accent.
Somtijds y eranderden zij van rollen, waarbij de herderin zich
dan vlug in 't Nederlandsch, en de ridder zich slecht in.
't Vlaamsch uitdrukte. De inhoud hunner gesprekken zal ongeveer op 't volgende mogen geschat worden
„De bracelet is waarlijk heel mooi !" — begon de herderin.
„Hij heeft me ook mooi geld gekost, lieve Caroline I" —
antwoordde de ridder.
„Je hadt me al lang wat beloofd, Filip !"
„Ja, maar er was iets, dat me hinderde
je weet wel —
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als die laf bek van een Beaumont kwam, zou je toch met hem
gaan dansen !"
„Natuurlijk ! 1k heb geen eed gezworen, dat ik alleen met
jou zou dansen !"
„Dat behoeft ook niet, maar met dien Beaumont zag ik je
toch niet graag ..... "
„Wat eene dwaasheid. Beaumont is een goede kennts van
vroeger. Ik wil er niets verder van hooren !"
De polonaise was juist geeindigd, zoodat ons paar zich
onder de wandelende menigte kon begeven. Men zag ze in
't voorbijgaan scherp aan, maar niemand scheen ze to kennen. Ook groetten ze niemand. De Spaansche ridder had met
groote belangstelling alle aanwezigen, die niet gemaskerd waren, opgenomen. Hij Wilde zich juist weder tot zijne herderin
wenden, toen de hamer van den voorzitter luide klonk, en
een lid der vereeniging in het kostuum van Apollo de redenaarsverhevenheid beklom, en luide uitriep :
„De wraak eens echtgenoots !"
Deze woorden behelsden namelijk den titel van een gedicht,
't welk op hoogst tragischen toon door een der verdienstelijksten onder de werkende leden zou worden gedeclameerd.
Genoemde Apollo stelde zich in de houding van een wanhopenden gemaal, en ving aldus aan :
„De nare wind bruit woedend door d' arkaden
„Van 't oude slot. De maan schijnt hel.
„'t Is middernacht. Geen mensch had kunnen raden
„Wie daar, als een hyena kruipend, fel
„Van bloeddorst, stil komt naderen in de schailwe —
„'t Is Ermingard, een edelman !
„Het ideaal van riddermoed en trouwe,
„Zoo als deez' eeuw er geen aanschouwen kan.
„Hij was bedrogen — wreed bedrogen door Elfriede...."

Zoo klonk de aanhef van het gedicht, 't well door den
Apollo van Nee t i m i de nee t u m i d e met gevoelvolle stem
word voorgedragen. Het stuk was minstens vijfhonderd regels
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lang, en duurde geruimen tijd. De woorden : w r e e d en t r o u w e
werden met eene zonderlinge tragische rateling uitgesproken,
die waarschijnlijk grooten indruk maakte, want vele gekostumeerde paartjes stonden doodstil te luisteren. 't Was eene
versehrikkelijke geschiedenis, verhalend, hoe de ridder Ermingard zijne gade Elfriede in de armen van haar minnaar Kuno
aan zijn degen rijgt, om weldra zich zelven van de tinne
eens kasteels te werpen en zich den schedel te verpletteren.
Er word tamelijk luid in de handen geklapt. De bijval was
groot. Een letterlievend jonkman spoedde zich naar den
blozenden Apollo, en vroeg hem met een van bewondering
stralend gelaat, wie de auteur was van „De wraak eens
echtgenoots". De Apollo bedacht zich eene poos, en antwoordde Coen, dat hij het vers uit een boek had overgeschreven, zonder op den naam van den dichter te letten. Waarop
het letterlievend jongmensch in stilte met stijgende bewondering vaststelde, dat Apollo zelf er de dichter van was.
De Spaansche ridder met roode handschoenen en zijne
hemelsblauwe herderin hadden de voordracht geheel verschillend beoordeeld. De laatste had zeer aandachtig geluisterd,
en was diep getroffen door de ongelukken van Elfriede en
Kuno, terwijl de Spanjaard verschillende keeren zijn ongeduld vrij duidelijk te kennen gaf. In een hoek van de zaal
zaten zij daarna eene wals te volgen, wijl de herderin, die
door haar gel eider Caroline was genoemd, weinig lust aan
den dag. legde, om aanstonds mee te dansen. Derhalve vervolgden zij fluisterend hun gesprek
„Caroline !" ving de zwarte ridder aan — „je weet, dat
ik het goed met je meen ! Nog een paar weken verder, en
ik ontvang eene kleine erfenis. Zeg je dienst op, en ga met
mij naar Brussel ! Wij zullen er ons brood wel vinden !"
„Mijn dienst opzeggen, Filip !" — antwoordde Caroline. —
„Dat nooit. De Barones behandelt mij met zooveel goedheid
en zoo royaal — neen, dan zou je wel wat meer dan eene
kleine erfenis moeten aanbrengen. Ik houd liever wat ik heb !"
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„De Barones heeft geene geheimen voor je, niet waar,
Caroline ?"
„De Barones heeft in 't geheel geene geheimen !"
„Natuurlijk ! 1VIaar waarom loop je dan zoo vaak naar dien
kapperswinkel, daar ginder, je weet wel?"
„Om commission te doen, om handschoenen en allerlei
to koopen ..... Intusschen, wat heb je er eigenlijk mee te
maken ?"
„Niemendal! Ik vraag excuus ! Somtijds denk ik wel eens
over het een of ander na, en dan kom ik tot allerlei gissingen. Ken-je den oppasser van den heer de Roggeveen ?"
De hemelsblauwe herderin bewoog zich tamelijk onrustig,
en antwoordde, haar waaier uitspreidend:
„Daar begint het alweer! Als we saam eons uitgaan, waartoe
je me dag aan dag sinds een half jaar inviteert, en als we
dan ergens zitten, dan begin je met je male vragen. Gis wat
je wilt, maar plaag er mij niet mee !"
De Spaansche ridder scheen to begrijpen, dat hij onhandig
was geweest. Hij zweeg een kleinen tijd, en zei toen zoo
beleefd mogelijk :
„ Wij zouden saam de quadrille kunnen dansen?"
Te midden der gekostumeerde paren zich op de maat
bewegend, k wam de vroolijke luim van Caroline terug. Zij
vestigde van tijd tot tijd een blik op haren wat ma germ
rechterarm, waaraan een gouden bracelet met een kolossalen,
groenen flonkersteen schitterde. Zij was er recht mee in haar
schik, al mocht sours de vraag bij haar rijzen, of die steen
wel echt was. De Spaansche ridder danste met volkomen
gepaste deftigheid, en niemand, die lets op het vreemde paar
to zeggen had, tenzij alleen, dat de cavalier zoo geheimzinnig
gemaskerd bleef.
Zoodra de dans geeindigd was, klonk weer de hanger van
den geachten voorzitter. De reeds lang verbeide komiek trad
op. 't Was een mager hoer van middelbare jaren met een
gelaat vol rimpels en plooien, welke hij tot ieders vroolijk-
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heid op de vreemdste wijze wist to vertrekken. Hij droeg
een allerzonderlingsten rok, met lange, in 't oog vallende,
lange panden, een ouderwetsch, groen katoenen regenscherm
onder den arm en een haveloozen, grijzen hoed diep in de
oogen. Daarna ving eene viool aan, zachtkens eene bekende
wijs to spelen, terwijl de komiek met gevouwen handen
en ten hemel geslagen oogen akelig bevend en sidderend
aanhief :
„Lach niet, mijn zoon! 'k Heb eerder lust to weenen!"

Niet zoodra was deze eerste regal gezongen, of een stormachtige bijval Monk van alle zijden. leder volgde ingespannen
de voordracht, die uit een gewoon comisch liedeke met eenig
verhaal tusschen beide bestond. Het geachte comische lid met
het zonderling gezicht vol rimpels en plooien ward tweemaal
teruggeroepen, en gaf, twee malen nog, een nieuw couplet
ten beste, 't welk de algemeene geestdrift voortdurend deed
stijgen, met uitzondering misschien van den tragischen man
in het Apollo-kostuum en van zijn bewonderaar, het letterlievend jongmensch.
Juist op dit oogenblik warden de geachte voorzitter en de
geachte secretaris zeer aangenaam verrast. Het geachtste en
oudste eerelid van de muzikale en letterkundige vereeniging :
N e c timide n e c tumid e, de heer Breelant, trail, vergezeld van eene zeer weidsch gekleede dame, de danszaal binnen. Van alle zijden warden er buigingen gemaakt door het
bestuur en door de laden der feestcommissie. Men bood den
heer Breelant een strik van oranje en groen lint, welke
onze oude kennis, de Oosterling, door zijne blauwe brilleglazen vrij bedenkelijk aanstaarde, doch eindelijk, om het bestuur
genoegen to doen, in zijn linker knoopsgat bevestigde.
De heer Breelant wilde wel eens op zijne wijze voor Maecenas spelen. Hij had een weinig vermogenden neef, boekhouder op het bankierskantoor, 't welk zijn aanzienlijk fortuin
bestuurde, en deze neef was de geachte penningmeester van
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N e c timide n e c tumid e. Zoo was de deftige heer Breelant
er toe gekomen, om de oefeningen van de vereeniging met
zijne tegenwoordigheid to vereeren, en had hij, om to staven,
dat ook hij wel spreken kon in 't publiek, bij versehillende
gelegenheden plechtige dankbetuigingen tot het bestuur gericht,
waarom men zich gehaast had hem het eerelidmaatschap aan
to bieden.
Hij poogde zich nu, zooveel mogelijk, aan verdere huldeblijken to onttrekken, en voerde de weidsch gekleede dame
naar een hoek van de zaal, waar zij beiden met de grootste
deftigheid het gewoel der dansenden zaten to volgen. De
dame was wel zeer prachtig, maar niet voor een bal gekleed.
Mevrouw Van Doornebeeck had groote nieuwsgierigheid aan
den dag gelegd, Coen haar vader met het program van N e c
t i m i d e n e c tumide voor den dag kwam, en daar doze
haar aanmoedigde zelve eens to komen zien, had zij half
aarzelend toegestemd. Maar men moest die menschen niet in
't hoofd brengen, dat zij kwam om hunne genoegens to
deelen, en daarom had zij hare hoogste zijden japon aangetrokken — geheel en toilette de vill e, zooals zij haar
vader uitdrukkelijk had voorspeld. Doch daar deze zijden
japon van een fraai zilverkleurig grijs was, en er nog daarenboven door vernuftige inknipsels gelegenheid gegeven was,
om de wonderbare blankheid van mevrouw Van Doornebeeck's
hals op prijs to stellen, gelukte het haar geenszins, de aanwezige heeren en dames op het denkbeeld to brengen, dat zij
niet dansen zou.
Niet ver van deze aanzienlijke bezoekers was Caroline met
haar zwart fluweelen. Spaanschen ridder gezeten, terwijl de
gekostumeerde dansers zich ijverig op de beoefening der polka
toelegden.
„Weet je wie dat is ?" — vroeg Caroline, den waaier bewegend in de richting van mevrouw Van Doornebeeck.
„Dat is de oude heer Breelant, die veel houdt van zijn
geld to verliezen met 6cart6!" — antwoordde de Spanjaard.
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„Neon ! Ik bedoel die dame met die heerlijke grijze japon !"
„Die ken ik niet. En wat die grijze japon aangaat — je
kunt er van mij een half dozijn krijgen, als je meegaat naar
Brussel !"
„Dat zijn maar praatjes, Filip ! die me niet bevallen ! Maar
die dame, dat is mevrouw Van Doornebeeck, die overal komt
zonder meneer Van Doornebeeck. Ik had niet gedacht, dat
die lui ook al hier zouden zijn !"
De Spaansche ridder, die Caroline met den naam van Filip
aansprak, sloeg plotseling de hand aan een sierlijken dolk,
under zijn fluweelen mantel verborgen. Hij had eene onaangename ontdekking gedaan. Een drietal jongelieden naderde
mevrouw Van Doornebeeck, en hij herkende oogenblikkelijk
den gehaten de Beaumont, den statigen heer Von Charnowitz
en Ridder Sonneveldt van Almonde. Dit drietal, zeer keurig
in 't zwart, als naar gewoonte, wendde zich met blijde uitroepingen tot mevrouw Van Doornebeeck.
„Welk eene verrassing !" — riep Almonde vroolijk uit, terwijl
hij zich ongedwongen naast de aanzienlijke dame plaatste.
„Zeer verplicht voor uwe vriendelijke introductie !" — sprak
de Beaumont van Almkerk tot den heer Breelant.
„Ja, om je de waarheid te zeggen" — antwoordde de oudgast glimlachend — „jelui moet er maar niet te veel van verwachten ! 't Is een wonderlijk troepje !"
De statige attaché zeide niets, maar kleefde zijn ]orgnet in
't rechteroog, en keek al de danseressen zeer bedaard eene
poos aan.
Mevrouw Van Doornebeeck hield zich met haar waaier en
met den heer Van Almonde bezig.
„Komt Vergennes niet?" — vroeg ze achteloos.
„Hij had plan, maar ik zie hem nog niet !"
„Zeker door mevrouw de Roggeveen in beslag genomen !"
„Ten minste, men kan er hem altijd vinden !"
„Waarom zou dat engagement niet publiek worden?"
„Ik begrijp er niets van 1 Vergennes heeft niemand van
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ons eonige mededeeling gedaan ! Men zegt wel, dat Roggeveen
zelf er niet voor is, maar dat kan ik moeilijk gelooven !"
„Zonderlinge manieren zijn er hier in Holland !" — riep
mevrouw Van Doornebeeck met groote levendigheid. — „Eerst
wordt er een jaar lang het hof gemaakt, zoodat het heele
publiek op de hoogte is, en dan ziet men de jongelui nog
weer eens voor een jaar arm aan arm rondstappen — eene
groote dwaasheid, meneer Van Almonde !"
Ridder Sonneveldt van Almonde had de gewoonte aangenomen, om mevrouw Van Doornebeeck in alles terstond toe
to geven, zoodat hij onder hare beste kennissen eene aanzienlijke plaats bekleedde. Hij deelde nu hare mooning zonder
veel inspanning, en vermaakte haar met allerlei opmerkingen
omtrent het dansend publiek.
Intusschen hadden de vier dilettanten nog eens een quartet
doen hooren, 't welk Breelant met luid handgeklap beloonde,
en trad de komiek in een nieuw grappig kostuum op, om
ten tweedenmaal met daverende toejuiching to worden ontvangen. Iedereen vond het weer even schoon, doch ditmaal
voegde zich de afkeuring van mevrouw Van Doornebeeck bij
die van Apollo en van zijn jeugdigen bewonderaar. Daarna
klonk de muziek luider dan ooit, het gezelschap uitnoodigende
tot eene quadrille des l a n c i e r s. Mevrouw Van Doornebeeck hield haar waaier voor den mond, en fluisterde tot
haar buurman :
„Dat zou ik nog wel eens willen meedoen !"
„Maar, mevrouw ! niets belet u 1 Mag ik ten minste de eer
hebben ?"
„Ik weet niet, of Papa . . . )7
En plotseling zich tot haar vader wendend, zei ze luid :
„Meneer van Almonde wil volstrekt, dat ik dansen zal, Papa !"
„Wel, kind !" — riep de hoer Breelant zeer vergenoegd uit —
„dans gerust ! Je zult er de luitjes hier plezier mee doen !"
Zoo geschiedde het, dat de Ridder van Almonde met mevrouw Van Doornebeeck door de zaal wandelde in groote
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verlegenheid voor een vis-a- vi s. Plotseling wendde zich
Almonde naar een binnentredend paar, waarin hij den Vicomte
de Vergennes en eene dame in eene wit satijnen domino
herkende. In een oogenblik was de zaak uitgemaakt. Het
gezelschap fluisterde zeer geheimzinnig. Vervolgens reikte de
witte domino hare witte hand aan mevrouw Van Doornebeeck,
en nam men plaats onder de dansenden.
De Spaansche ridder met roode laarzen had besloten naast
Caroline aan zijn tafeltje te blijven zitten, omdat hij niet
bijzonder sterk was in de quadrille des l a n c i e r s. Daarentegen had hij wijn genomen, en was hij bezig Caroline's
glaasje to vullen, nadat deze er vooraf een laag suiker in
gelegd had. Hij was buitengewoon ijverig in het vullen der
glazen, en poogde zooveel mogelijk zijde herderin in eene
opgeruimde stemming to brengen.
„Ha, bonsoir, Caroline ! Wat heb je een prachtig kostuum aan !"
Het was onze jeugdige Hagenaar, jonkheer de Beaumont
van Almkerk, die zich zoo, zonder uitgenoodigd te worden,
aan de zijde der blauwe herderin nederzette. De Spaansche
ridder bleef onbewegelijk — het masker verborg de uitdrukking zijner gelaatstrekken. Caroline zal zeker eene geldige
reden gehad hebben, om dit alles voor goede munt op to
nemen, want zij zeide met eene vroolijke stem :
„Het voegt u niet, meneer de Beaumont ! namen aan maskers to geven !"
„Nu dan, schoone herderin ! vergun mij het voorrecht, eens
met u to dansen. Is de volgende wals al weggegeven ?"
„Ik ben nog vrij !"
„Dan reken ik op u, schoone herderin !"
De Beaumont stond beleefd groetend op, en liet het tweetal
met hun wijn alleen. Wie acht op hen geslagen had, zou
licht bemerkt hebben, dat er eene vrij scherpe woordenwisseling volgde. Zoo bleven zij zwijgend naast elkander
zitten, totdat de fatale termijn kwam, en de wals begon. De
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Beaumont verscheen met een allerhoffelijksten glimlach, en
Caroline nam zijn arm aan, terwij1 zij haar waaier en haar
balboekje aan haar gekostumeerden ridder in bewaring gaf.
Nauwelijks waren zij in den drom der dansenden opgenomen, of de Beaumont vroeg haar :
„Wat is dat voor een heer ?"
„Een vreemdeling, een Franschman, dien ik van dezen
zomer to Scheveningen heb leeren kennen. Hij laat me geen
rust met zijne presenten ! Zie, dien bracelet heb ik van avond
gekregen !"
„Zoo — hm 1 de steen ziet er nogal raar uit ! Maar jij moet
het weten, Caroline ! 1k had liever een paar echte gouden
knoppen dan een valschen armband !"
De jeugdige Hagenaar zag daarbij naar Carolines ooren, die
bijna onder het masker verscholen waren, en met een paar
fonkelende oorhangers prijkten. De herderin scheen deze toespeling niet aangenaam to vinden, want zij antwoordde eenigszins spijtig :
„De bracelet is echt ! Zou je soms willen hebben, dat ik
er voor bedankte, als iemand nit galanterie me iets moois
aanbiedt ?"
„Natuurlijk !"
„Zou jij me dan schadeloosstellen, Charles ?"
De Beaumont trok de schouders op, en zonder to antwoorden legde hij den arm om de blauwe leest zijner herderin,
ten einde het goede voorbeeld der walsende groepen to volgen.
Terwijl men zoo op de waarde zijner geschenken zocht of
to dingen, zat de zwart fluweelen ridder met de roode handschoenen in gedachten verzonken. Hij had het balboekje van
Caroline in de hand. 't Was eer een net brieventaschje dan
een balboekje. Hij zag voorzichtig rond, of iemand op hem
lette, en begon toen den inhoud na to snuffelen. Op eens
ontsnapte hem een uitroep van blijdschap. Hij vond een paar
oude brieven aan Caroline, en een net toegevouwen epistel
zonder eenig adres. Met onbegrijpelijke snelheid greep hij dit
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papier, en verborg het in zijn fluweelen wambuis. Nadat hij
zich overtuigd had van de weinige waarde der andere stukken, sloot hij het brieventaschje, en legde hij het met den
waaier bij Carolines glas. Door de opening van zijn masker
kon men zijn oogen zien glinsteren — hij scheen geheel voldaan.
De genoegens van de feestelijke bijeenkomst werden gedurig meer afgewisseld. De geachte komiek droeg in gezelschap
van een zeer vlug dametje een gesprek voor, dat wel schateren deed van lachen, maar waarvan de inhoud sommige der
deftigste leden toch wat gewaagd voorkwam. Mevrouw Van
Doornebeeck, die met het grootste genoegen was blijven dansen,
zag den heer Breelant aan. Ridder Sonneveldt van Almonde
scheen al zijn geest op zijn aschblonden knevel to vestigen.
De Vicomte de Vergennes was in een druk onderhoud met
zijn witte domino gewikkeld, en bemerkte niets van wat er
voorviel. De beide andere aanzienlijke heeren hadden zich
tusschen de maskers begeven, en schenen zich wel to vermaken.
Terwijl de muziek nu plotseling inviel, sprak mevrouw
Van Doornebeeck tot haar vader :
„Het loopt naar twaalven ! De luitjes beginnen wel wat al
to vroolijk to worden ! Zullen we niet vertrekken ?"
Breelant, die het feest nogal aardig vond, zag eerst op zijn
uurwerk, en antwoordde :
„Mij goad. Hot rijtuig wacht ! Maar ik moest, dunkt me,
het bestuur nog eerst bedanken !"
Zoo geschiedde het, dat, na afloop van den dans , de heer
Breelant plotseling onder luide toejuiching de redenaarshoogte
beklom, en een deftige aanspraak begon. 't Was doodstil in
de zaal. Het geachte eerelid van de muzikale en letterkundige
vereeniging : Nec timi de nec t u m i d e wilde daze gezellige
bijeenkomst niet verlaten, voordat hij aan de leden dezer
bloeiende maatschappij, inzonderheid aan de geachte leden van
het bestuur (toejuiching) en niet het minst aan den ijverigen
voorzitter (langdurige toejuiching) zijn dank had betuigd voor
den even aangenamen als nuttigen avond, in dezen kring
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doorgebracht. Nuttig, zeide het geachte eerelid, en hij drukte
daarmede zijne voile overtuiging uit. Beoefening van kunst,
altijd een sieraad van den beschaafden mensch, word in dezen
kring op den hoogsten prijs gesteld (sensate). Er waren hier
artisten opgetreden, wier talenten zeer hoog moesten worden
gewaardeerd, (donderende toejuiching) en schoon het niet to
ontkennen was, dat het genoegen van eons flunk to dansen voor
velen, neen, voor alien, eene niet geringe aantrekkingskracht
uitoefende (algemeene hilariteit), zoo wilde het geachte eerelid daarom niet minder aandringen op algemeene waardeering
van de muzikale en letterkundige verdiensten der werkende
leden dozer vereeniging (langdurige toejuiching).
En terwij1 do hoer Breelant nu voortging in het breede op
to sommen, wat hem gedurende het feest zoo bijzonder had
behaagd, wendde de Vicomte de Vergennes zich tot zijne
witte domino, en fluisterde hij in zijne moedertaal :
„Breelant wordt langwijlig, misschien blijft hij nog een
half uur praten. Zullen wij in alle stilte vertrekken ?"
Dat scheen der zorgvuldig gemaskerde dame zeer to behagen. Terwijl onze oud-gast voor zijne welsprekendheid den
ondubbelzinnigsten bijval inoogste, en de geestdrift ten top
steeg, slopen zij beiden onopgemerkt weg. De witte domino
wikkelde zich in een mantel van wit bont, toen zij in eene
kleedkamer waren aangekomen. De Vergennes had zich in
een prachtigen pels gestoken en zich even buiten in de sneeuw
gewaagd. Aanstonds was een rijtuig verschenen, en, terwij1
de echo's van toejuiching nog uit de balzaal in hunne ooren
drongen, haastte dit paar zich Wings to vertrekken.
„Voorhout, meneer de Roggeveenl" — riep de Vicomte in
gebroken Hollandsch, en langzaam reed de vigilante door de
dikke sneeuw.
Zoodra de witte domino in het rijtuig zat, wierp zij den
mantel van hare schouders, de kap van 't hoofd, en rukte
zij, met zekere hartstochtelijkheid, het witte zijden masker
weg van haar gelaat. Bij het schemerend licht der gaslanta-
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ware het niet moeielijk geweest, thans het knappe
gezichtje en de prachtige zwarte vlechten van mejuffrou-w
Jane de Roggeveen to herkennen.
„Eindelijk !" — fluisterde zij in het Fransch, en sloeg hare
beide armen om den hals van haar geleider, terwijl zij het
fraaie hoofdje tegen den bonten kraag van zijn pels vlijde.
„'t Was wel een beetje gewaagd !" — ging zij voort. —
„Maar Mama vond het uitstekend, en daarom wilde ik je niet
alleen laten gaan, mon Achille !"
De Vergennes had de armen om hare leest geslagen, en
lachte. Jane richtte het hoofd op, en staarde hem eene pons
aan. Bewondering, vurige hartstocht en trots straalden er uit
die blikken. Plotseling stond ze op, en zich aan zijn borst
werpend, overdekte zij zijn gelaat met vurige kussen.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
Een reiziger heeft tijd om na to denken, en vindt eene
verrassing bij zijne thuiskomst.
De ijzige oosten-wind Hoot krijschend langs de oevers van
de Mer-wede. De rietbossen schenen to huiveren, zoo dikwijls
zijn gure adem over de velden streek, en de sneeuw wegblies, die de vorige daken in groote menigte was gevallen.
Alom lag het witte winterlaken over 't land, zeer koud beschenen door eene trage middagzon, die telkens achter zware
wolkstapels schuil ging. Aan den horizon teekenden de torens
en huizen van Dordrecht een scherpen omtrek aan den grijsblauwen hemel. Langzaam snelde de stoomboot voort, met
geregelden gang de gele rivier-wateren doorploegend, terwijl
de stad hoe Langer hoe duidelijker met daken, molens en
afgeknotte torenspits naar den voorgrond kwam.
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Een jonkman, die diep in zijne overjas was weggedoken,
wandelde langs het achterdek der stoomboot, en vestigde al
zijne aandacht op de aloude stad van de Synode en der familie
de Witt. Hij slant nu den kraag van zijn wintermantel naar
omlaag — wij herkennen Willem Plankman. In dit oogenblik
is hij geheel opmerkzaamheid voor. Dordrecht, want hij ziet die
stad voor de eerste reis van zijn leven, terwiji hij van Dennendaal naar Breda komt, om de wintervacantie bij Overste
Valckenier door to brengen. Al zijn reizen bepaalde zich
vroeger tusschen Wierhooven en Utrecht, hij had zich dus
niet om de koude bekommerd, en stond nu met belangstelling
de kade van Dordrecht waar to nemen, waar twee sjouwers
zich met de armen om 't lijf sloegen, ten teeken, dat zij het
zeer koud hadden.
Nadat Willem zijne eerste nieuwsgierigheid had bevredigd,
en een oogenblik gestudeerd had op de karakteristieke geveltjes uit de zeventiende eeuw en de merkwaardige poort
aan den rivierkant, verlangde hij, dat de reis mocht worden
voortgezet. De beweging van de boot hinderde hem in geen
enkel opzicht, hij verkoos in de open lucht to blijven wandelen, daar het beneden in de kajuit ondragelijk warm gestookt was door twee handelsreizigers, die, luid redekavelend,
domino speelden, terwiji er nog een paar boeren 'en boerinnen
bijzaten, welke geen enkel woord spraken, in voile bewondering voor de commis-voyageurs.
De stoomboot hernam weldra haar gang, en doorsneed de
Dordtsche-Kil met hare raderen. Willem stak eene versche
sigaar op, en ving zijne wandeling van nieuws aan. De reis
was hem in geen enkel opzicht lang gevallen. In den vroegen
morgen had hij Dennendaal verlaten, en was hij omstreeks
twaalf uren over Utrecht to Rotterdam aangekomen. De
geschiedenis van het laatst vervlogen halfjaar had hem voortdurend bezig gehouden.
Den vorigen avond had hij de groote soirée van Dr. Van der
Meulen van Scheibeek met zeer gemengde gewaarwordingen
I.
18
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bijgewoond. Allereerst was hij getroffen geweest door den
buitengewonen luister van het feest. Het portaal, de gangen,
de danszaal en de receptiezaal op Rustenburgh waren geheel
in 't groen gehuld geweest met fraai heestergewas en oranjeboomen. Overal had Willem eene schitterende verlichting
aangetroffen, alles fonkelde en glinsterde in den gloed van
tallooze waskaarsen en velerlei lampen. Maar het meest van
al hadden de dochters van den directeur met hare kleurige
zijden kleedjes zijne aandacht getrokken. Toen hij in Den
Haag bij zijn oom • het plechtige diner bijwoonde, waar mevrouw
Van Doornebeeck zijne verbazing wekte door haar laag uitgesneden galakleed, had hij voor het eerst kennis gemaakt
met dien toestand onzer beschaafde vrouwen, welken men
gewoon is „gekleed" to noemen. De jongedames Van der
Meulen van Scheibeek gaven op dit punt niets toe aan de
vriendinnen van mevrouw de Roggeveen. Ook had hij met
zeker leedwezen bemerkt, dat niet alleen Francisca, maar zelfs
Flora en Mathilde hem met eene beleefde koelheid bejegenden, die hem onverklaarbaar zou gebleven zijn, had hij niet
to recht de oorzaak van dit alles in zijn laatste gesprek met
de oudste der zusters gevonden.
Dr. Van der Meulen daarentegen was bescheidener en welwillender dari ooit geweest. Hij had zich, terwijl de vroolijke
paartjes door de in balzaal herschapen eetkamer zwierden,
langen tijd met Willem onderhouden. De oud-rector was een
fijn kenner der classieken, en Willem had hem geraadpleegd
over een en ander, 't welk zijn candidaats-examen in den
volgen den zomer betrof. Dit aangenaam onderhoud was echter
spoedig afgebroken door den heer Clamard, die met zijne
witte das en zijne zwaarmoedige deftigheid het gesprek kwam
storen.
Al wat er dien vorigen avond was geschied, vertoonde zich
nogmaals duidelijk in zijne herinnering. Het meest had Willem
zich aangetrokken gevoeld door zijn vriend Kruger, die met
een bezwaard gelaat en zijn ouden rok verschenen was,
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ter wijl hij zijne vioolkist stil in een hoek verborg. Met groote
blijdschap had Willem vernomen, dat Adelheid zich vrij wel
gevoeld had gedurende den heelen dag, dat geene hoestbuien
den armen vader hadden verontrust, en dat deze, uit besef
zijner verplichting en zijner afhankelijkheid tegenover Dr. Van
der Meulen, zich onderwonden had met zijne vioolkist onder
den arm naar Rustenburgh te komen.
Den heelen avond had Willem hem daar in een hoek zien
zitten, naast een heer met een zwarten baard, den organist
van Dennendaal, die de violoncel hanteerde. Terwijl de goede
Kruger met vlugheid allerlei walsen en polka's vedelde, had
Willem de sombere uitdrukking van zijn gelaat en de plooien
van zijn voorhoofd met deelneming waargenomen, en vermoed, hoe in het hart van den zwaar beproefden vader een
angstkreet rees over de doodelijke krankheid zijner dochter.
Er was nog iets bijzonders geschied, 't welk den heer Kruger
persoonlijk betrof. Een dik heer met een grijzen knevel en
eene ouderwetsche cavalerie-uniform, de ritmeester en Jonkheer Guillaume de Croy, was met zijn roodhairigen jongen,
die den vorigen dag zich zoo baldadig op de teekenles had
gedragen, naar Kruger toegestapt. Er waren verontschuldigingen gewisseld, de hoer Van der Meulen had zich bij de
groep gevoegd, en het gevolg scheen, dat de kwajongen weer
onder de leerlingen van het instituut was opgenomen.
Er waren nog andere bijzonderheden, die Willem zich nu
achtereenvolgens herinnerde. Mevrouw Van der Meulen was
stijf en trotsch geweest evenals hare dochters — zelfs nog in
hoogere mate, doch ook de beide collega's Clamard en Scharp,
schenen zich de feestelijke ongenade van de gastvrouw op
den hals to hebben gehaald. Mevrouw Van der Meulen was
in het dagelijksche leven eene vriendelijke, welwillende dame,
maar voor hare soirdes en diners had zij eene buitengewoon
hooghartige stemming, die gelukkig niet langer duurde dan
tweemaal vier en twintig uren na het festijn. Zij scheen dien
avond nog eene verborgene aanleiding te hebben gevonden
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tot statige voornaamheid, hoewel Willem er de oorzaak niet
van ontdekken mocht. Mevrouw Van der Meulen was wat
teleurgesteld geweest, omdat Charles de Croy, de oudste zoon
van den ritmeester, een veelbelovend ambtenaar op het postkantoor to Dennendaal, niet genoeg het hof maakte aan
Francisca. Noch Willem, noch de vrouw van den directeur
wisten, dat Charles de Croy de magere log6e van den notaris
had ten huwelijk gevraagd, maar ieder der aanwezigen had
reeds lang vernomen, dat die magere logóe van den notaris
de eenige dochter was van een gezeten couponknipper uit
Amsterdam, Keizersgracht bij den Amstel, XY, N°. 112b.
Voor het overige had Willem zeer goad opgemerkt, hoe de
fraaie kleedjes der jongedames Van der Meulen, gevoegd bij
hare knappe gezichtjes, zoowel bewondering als nijd hadden
gaande gemaakt. De bewondering had hij het meest waargenomen bij de jongelui van de kostschool, inzonderheid bij een
leerling der vierde klasse, een Oostersch jongmensch met lange
z warte hairen en vurige zwarte oogen. Hij had dezen steeds,
zeer bescheiden, zeer uit de verte, Francisca zien naderen, en
hoewel de jongedame allervriendelijkst met hem omging, had
de Oosterling zich maar een enkelen keer verstout, haar ten
dans to vragen. Uit alles bleek duidelijk, dat de jonge Verkolje — dit was de naam van Francisca's aanbidder — eene
eerbiedige, maar zeer ernstige vereering voor de oudste dochter des huizes koesterde. Dr. Van der Meulen had echter van
tijd tot tijd een uitvorschenden blik naar de jongelieden
geworpen, en daardoor was de schuchterheid van den jongen
Verkolje bijna in linksche blooheid ontaard.
Teekenen van naijver had Willem bij de schrale Freules
de Croy zeer goad onder het masker der innemendste glimlachjes verborgen gevonden, terwijl de magere log& van den
notaris, met hare schitterende juweelen, in stilte achter haar
waaier meesmuilde over het gebrek aan diamanten versierselen bij de dochters van den kostschoolhouder. Het minst
aangename deal van de soirée had Willem met de grootste
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meerderheid der gasten gevonden in de kunstverrichtingen
van den heer Clamard. Deze had een tijdlang zeer stijf en
net op het klavier gespeeld, waarbij sommige jongelieden zich
veroorloofd hadden to fluisteren. Toen hij eenmaal was begonnen, had hij van geen ophouden willen hooren, en zou
hij waarschijnlijk de jongedames tot wanhoop gebracht hebben, indien niet mevrouw Van der Meulen hem op behendige
wijze van het klavier had weggetroond.
Het souper had in uiterlijken glans en rijkdom van fijne
wijnen ieders verwachting verre overtroffen, zooals duidelijk
bleak bij monde van den heer Scharp, die met eenigszins
overdreven welsprekendheid een feestdronk op het instituut
Rustenburgh voorstelde. De heer Scharp had daarbij het ongeluk gehad, een vol glas wijn zijner buurvrouw, der spichtige
dochter van domin6 Rodenhof, door een al to haastig gebaar
in den schoot to werpen, een voorval, waarop niemand scheen
te letten, maar 't walk toch — als Willem duidelijk waarnam — groote ergernis bij alle dames had teweeggebracht.
Deze indruk was wederom weggenomen, toen dominè Rodenhof, een deftig man met blozende wangen en eene diepe
borststem, de „vrienden" uitgenoodigd had, vrouw en dochters van den huize Rustenburgh een hartelijken heildronk
to wijden.
Zoo had !het feast voortgeduurd, terwij1 Kruger in stilte
verdwenen was, na Willem de hand to hebben gedrukt, onder
het fluisteren van den naam zijner dochter. Dr. Van der
Meulen had met waardigheid en groote minzaamheid zijne
gasten zoolang mogelijk bijeengehouden, en tallooze kleine
toespraken beantwoord. De magere logëe van den notaris had
met de dito dochters van domin6 Rodenhof, waarbij zich
aanstonds de Freules de Croy aansloten, het eerst van scheiden gesproken. De bedoelde log6e had bij die gelegenheid den
arm van Jonkheer Charles de Croy aanvaard, en mevrouw
Van der Meulen met de drie dames van den huize allerhartelijkst de hand gedrukt, en bedankt voor de „charmante soirée",
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met aanbeveling van, zoo zij ooit in de hoofdstad kwamen,
een bezoek of te leggen, Keizersgracht bij den Amstel, XY,
N°. 112b.
Gelukkig, dat de familie Van der Meulen, noch Willem,
vernemen konden, wat de Freules de Croy en de juweeldragende Amsterdamsche in haar rijtuig spraken van de „impel.tinentien dier parvenu's", van de „bespottelijke toiletten dier
malle meiden, dier schoolmeestersdochters, dier ...." enz. enz.,
als meermalen na eenig prachtig souper of diner pleegt to
geschieden door de lieve gasten, die met de zoetste glimlachjes van de gelukkige gastvrouw en den verrukten gastheer afscheidnamen.
Al deze gestalten, al deze nieuwe kennissen en vrienden
zweefden eene wijl voor Willems oogen, terwij1 hij over het
dek van de stoomboot met bedaarden stap heen en weer
wandelde. De opeenvolging van besneeuwde velden leverde
niets aantrekkelijks voor zijn blik. De witte daken der boerenhoeven, de ontbladerde wilgen, de zwarte raven, die soms
klapwiekend aan den rivieroever nederstreken, boeiden hem
in te geringe mate, om hem niet terstond zijne mijmering
aan het verleden en de toekomst opnieuw to doen voortzetten. Want Willem hield natuurlijk het oog meermalen naar
de toekomst gericht. Toen hij den vorigen avond laat zijne
achterkamer op Rustenburgh binnentrad, had hij zijn eenvoudig reiskoffertje klaargemaakt voor den volgenden morgen.
Daarop had hij zich neergezet aan zijne schrijftafel, en een
brieventasch, zijn grootsten schat in de wer gild, to voorschijn
gehaald.
De gedachte aan dat oogenblik deed hem to midden zijner
wandeling stilstaan. Hij tastte naar zijne brieventasch, en
bracht haar werktuiglijk to voorschijn. Zoo ook had hij den
vorigen avond, in gepeins verzonken, die portefeuille omklemd
gehouden. Zoodra hij haar opende, had hij het eerst naar een
klein pakje gegrepen : de reliquien van zijn kort verblijf in
Den Haag, eene zorgvuldig gedroogde witte roos en een
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dergelijke purperen rozeknop. Die beide had hij van zijne
nicht Eugenie ontvangen, en hij schaamde zich niet voor het
gevoel van onuitsprekelijke teederheid, waarmee hij telkens
die getuigen van een gelukkig verleden beschouwde. Gedurende het heele halfjaar, op Rustenburgh doorgebracht, had
hij gepeinsd aan Eugenie en aan zijne wanhopige genegenheid voor eene zoo aanzienlijke jonkvrouw, wier moeder zijner
met den hooghartigsten haat moest gedenken. Peinzensmoe
had hij dikwerf alle zwarigheid ter zijde gezet, en zich met
de toekomst en eene telkens herlevende hoop getroost.
Een gering feit was daarbij voor hem van onschatbaar
gewicht. Hij had na zijne aankomst bij Dr. Van der Meulen
aan zijn oom in Den Haag getrouw verslag gedaan van zijn
wedervaren. Er was een kort en hartelijk antwoord gekomen,
en daarop had hij nog eenige brieven met den heer Van
Roggeveen gewisseld. Een dezer hield een schrijven van
Eugdnie in. Met jubelende vreugde had Willem die letteren
verslonden, en, schoon ze juist niet bijzonder -veel belangrijks
bevatten, was die brief eene groote gebeurtenis in zijn leven.
Eugdnie had hem in vriendelijke bewoordingen to kennen
gegeven, dat haar vader wegens bezigheden verhinderd was
hem to antwoorden, en dat zij daarom als geheimschrijfster
voor haar vader optrad. Zij had hem daarna van eenige
nieuwe boeken gesproken, en het voornaamste verhaald van
't geen er in Den Haag en bij de familie Van Roggeveen
voorviel. 't Bleek Willem duidelijk uit dien brief, dat
Vicomte de Vergennes een groot personage geworden was ten
huize zijner familie. Eugenie meldde hem, dat de Franscho
edelman een voorbeeld van alle fijnbeschaafde hoffelijkheid
was, maar, dat zij hem desniettemin zeer ongaarne zag. Hij
was wel niet verloofd met hare zuster Jane, maar er schoon
iets dergelijks beraamd to worden. De Vergennes had met
den heer Van Roggeveen een onderhoud gehad, waarover zij
niets naders kon berichten, omdat men er haar met geen
enkel woord van gesproken had. In elk geval kwam hij
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dagelijks in het Voorhout, en was hij onafscheidelijk van Jane.
Eugenie had meermalen opgemerkt, dat de Vicomte gewoonlijk
kwam, als hij verwachten kon, dat de heer des huizes afwezig
zijn zou. Maar hare moeder had den zwierig uitgedosten man
des to minzamer ontvangen, en Jane had zich gelukkiger en
opgewondener getoond, dan voor een welopgevoed meisje
betamelijk scheen.
Zeer weinig had Eugenie van zich zelve geschreven. Slechts
de betuiging, dat zij zich met hare geliefkoosde boeken bezighield, en veel alleen zat, om het genoegen van hare moeder
en zuster in de gesprekken met de Vergennes niet to verstoren. Uit dit alles bleek het Willem duidelijk, dat zijne
nicht aan hem in vriendschap bleef denken — meer niet.
Ontelbare malen had hij dien 66nen brief herlezen — want
het was bij een brief van Eugenie gebleven, en in de laatste
maanden ontving hij zelfs geen schrijven van zijn oom meer —
tallooze keeren had hij gepoogd iets anders uit dien brief to
lezen, maar hij kwam telkens tot dezelfde uitkomst. Eindelijk
begon hij zich to verwijten, dat hij een dwaas was, en dat
zijne nicht Eugenie, als zijne nicht, hem vriendschappelijk
uit naam haars vaders geschreven had, en dat dit alles was.
Zijn antwoord had hij met groote zorg opgesteld. Hij had
het natuurlijk niet gewaagd, van zich zelven veel to spreken,
hij had alleen geantwoord op enkele hoofdpunten in den brief
van Eugenie, en daarna eene beschrijving gegeven van het
instituut Rustenburgh, van de familie Van der Meulen en
van zijne ambtgenooten. Schertsend had hij van de drie mooie
dames Van der Meulen verhaald, en van de talrijke aanbidders,
die deze jonkvrouwen zich alom verwierven. Ten slotte
had hij Eugenie ernstig gewaarschuwd voor den Vicomte de
Vergennes, daar hij bij zijne korte kennismaking een grooten
tegenzin ten aanzien van dezen voornamen heer had opgevat.
Deze tegenzin zou niet onnatuurlijk schijnen, voegde hij er
bij, want het was door zijne ontmoeting met den coupe
en den lakei van den Vicomte, benevens de gevolgen
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van een en ander, dat de pas gesloten vriendschap met zijne
tante voor goed was verbroken. In al zijne handelingen had
deze fiere edelman zoo weinig wezenlijk edelmoedigs en groots
doen blijken, dat hij meende volkomen wettige gronden voor
zijn afkeer te bezitten.
Op dezen brief had noch Eugenie, noch zijn oom, geantwoord. Menigmaal had hij zich daarover gedurende de beide
laatste maanden gekweld. Hij vermeende somtijds, dat hij
een te vrijmoedigen toon had aangeslagen. Dan weder schreef
hij hun stilzwijgen aan onverschilligheid toe. Hij verontrustte
er zich dagelijks over, maar kwam niet tot een bevredigend
besluit. Hij had zijn brief met inspanning van al zijne krachten
geschreven, hij had elke uitdrukking nauwkeurig overwogen,
en zijn stijl zorgvuldig gekuischt. Schrijven was trouwens in
den laatsten tijd zijn lievelingswerk geworden. Er ging veel
in zijn hoofd en gemoed om, dat hij niemand mocht openbaren.
Hij had in zijne vrije uren veel geschreven, als hij moo was
van zijne studien en zijne mijmeringen. Het scheen hem wel
te gelukken, en daarom had hij alles beproefd, verzen, proza,
een dagboek, gelijk duizendmalen gedaan is door eenig jonkman, die een groot geheim te bewaren heeft, en verbeelding
genoeg bezit, om aan de vluchtige schaduwen zijner overpeinzingen eene gestalte te geven op het papier.
Intusschen dreef de stoomboot hare raderen door het
schuimend water, en stevende men naar het Hollandsch Diep.
Weldra zou men den Moerdijk bereiken. Een der commisvoyageurs vertoonde zich op het dek, en wierp Willem een
vrijmoedig woord toe over de koude, waarop hij nauwelijks
antwoordde. Hij staarde in de witte schuimwolken, die een
der raderen van den stoomer bij elken slag deed omhoogstuiven. ZOO waren zijne droomen — ook zij zouden verdwijnen,
als veelkleurige zeepbellen, die een oogenblik hadden geleefd,
om uiteen to spatten zonder spoor
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Langs den straatweg van Breda naar Ginneken rijzen
allerlei fraaie, nette en good onderhouden landhuisjes, coquette
villa's of eenvoudige, deftige buitenverblijven. De torenklokken
van de oude Oranje-veste hadden reeds vijf uren van den
namiddag doen hooren. De duisternis was gevallen. De dikke
wolken, die den hemel des namiddags bedekt hadden, begonnen
zich in een fijnen, aanhoudenden sneeuwregen op te lossen. De
wind vloog grimmig langs den straatweg, en wierp hoopen
sneeuw over de tuintjes voor de villa's in grillige vormen
ter neer. Het scheen of zijn adem telkens forscher werd,
want hij loeide van tijd tot tijd met holle stem onder de
ontblaarde boomen en langs de goed gesloten deuren en
vensters der landhuisjes. Het was doordringend guur en onaangenaam buiten op den straatweg. In de dikke duisternis kon
men zelfs de groote bergen sneeuw nauwelijks gewaarworden,
die de rukwinden aan alle zijden opeenstapelden.
In eene dezer villa's, welke bij daglicht een alleraangenaamst
en vroolijk voorkomen vertoonden, werd op dit oogenblik het
luik van een der vensters geopend. Men lichtte het gordijn
op, en tuurde naar buiten. Na lang uitgezien te hebben in de
dikke duisternis, verdween de gestalte met den lichtschijn,
welke uit het raam naar buiten stroomde. Deze gestalte
behoorde aan een jong meisje, op dit oogenblik alleen in de
keuken der villa druk aan huiselijken arbeid. Een helder
vuur brandde in een ouderwetschen haard. Een groote waterketel hing bo-ven het vuur, en zong een vroolijk kooklied,
alsof hij het gebulder van den wind wilde tot zwijgen brengen.
De jongedame liep met vluggen tred door de keuken op en
neer. Zij rangschikte eene menigte kleine benoodigdheden op
de tafel, en keek met buitengewone oplettendheid in een
blikken tulbandsvorm, waarmee zij, naar het scheen, groote
plannen had. Doter, eieren, meel, suiker, kaneel en nog veel
meer bijkomende ingredienten verzamelde zij met een vroolijken glimlach.
Bij het licht eener kleine lamp en van het helder vlam-
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mends haardvuur kwam hare vlugge, sierlijke gestalts allergeestigst uit to midden van al het keukengereedschap. Zij
was slank en rijzig, het lichtblonde hair had ze in rijke,
glanzige vlechten om de slapen en het achterhoofd gerangschikt. De lijn van haar profiel bezat iets edels en zachtmoedigs, doch, als zij de .groote, bruins oogen opende, en den
kleinen mond ontsloot, teekende iedere trek van haar gelaat
opgeruimdheid en levenslust. Ouder dan zestien jaar was zij
zeker niet, hoewel de ernst en deftigheid harer bewegingen,
terwij1 zij in de keuken, hare keuken, rondliep, zekere ontwikkeling en zelfstandigheid aanduidden, die rijper leeftijd
deden vermoeden. Zij had een hoog voorschoot zorgvuldig
over haar eenvoudig, maar smaakvol blauw kleedje gespeld
en de mouwen omgeslagen, voordat zij zich verder met de
bereiding van haar tulband bezighield. Zachtkens in zich zelve
neuriend verzamelde zij al hare grondstoffen, en droeg zij
borden en schotels aan, om het gewichtig werk zoo goed
mogelijk voor to bereiden.
Soms luisterde zij even naar den wind, en schudde dan
het blonde hoofdje met zorg. Doch weldra zong zij met den
stoomenden ketel mee, terwijl zij het meel in een grooten
schotel klaar begon to maken. Het was vermakelijk to zien,
met welken ijver zij alles deed. Nu Bens poosde zij, om na
to denken, wat er alzoo bij den tulband moest in acht genomen
worden, en zoo vaak zij twijfelde, lisp zij naar een dik boek,
dat geopend op de tafel lag, waaruit zij menig belangrijken
wenk scheen to ontleenen.
Zoo begon zij reeds goed to vorderen met het gewichtig
werk, toen zij de voordeur der villa hoorde ontsluiten, en
stappen in de gang vernam. Op hetzelfde oogenblik klonk
eene luide, krachtvolle basstem :
„Louise ! Waar ben-je, kind ?"
Louise opende haastig de keukendeur, en antwoordde :
„Hier, Oom ! In de keuken !"
Snelle schreden klonken door de gang, en op den drempel
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van Louise's keuken vertoonden zich twee heeren. Het jonge
meisje scheen maar op een der bezoekers to hebben gerekend, want zij bloosde, toen zij een vreemden heer zag,
en wikkelde hare kleine, met meel bestoven handen in haar
voorschoot.
„Geneer je niet, kind !" — riep de . oudste van de twee, een
Lang, mager man met een kaarsrechte, militaire houding. —
„Ik breng je hier den besten vriend van je broer mee,
meneer Frans Croonwinckel ! Je weet wel, op een half uur
afstand van hier staat het mooie buiten van meneers vader.
En dit" — vervolgde de oude man, schertsend op het jonge
meisje wijzend — „dit is de eenige zuster van je vriend,
Willem Plankman, de kleine, knappe en brave Louise, die
hier zoo wat den baas speelt in huis !"
De spreker had zijn zwaren militairen mantel afgeworpen,
en trad op het vuur toe. De vlammen van den haard beschenen zijne ongebogen, schoon wat schrale gestalts, en
verlichtten de krachtige, vastberaden trekken van Overste
Valckenier. Frans Croonwinckel had, vroolijk glimlachend, het
voorbeeld van den Overste gevolgd. Louise stond met een
hoogrooden bios voor haar schotel met beslag, en sprak zacht
in zich zelve.
„Kona, kind ! Wees maar niet boos, dat we zoo in je
keuken loopen ! 't Is knap koud buiten, en de sneeuw heeft
onze voeten verstijfd !"
Terwij1 Overste Valckenier dezen troostgrond voor zijn
pruilend pleegkind ontwikkelde, stond onze brave vriend,
Frans Croon-winckel, nog geheel de oude, nog geheel dezelfde
korte, breeds figuur, van verre Louise's bevallig gelaat met
groote ingenomenheid to beschouwen.
„Maar, Oom 1 Het vuur brandt in de voorkamer, waarom
brengt u meneer niet liever daar ?"
Louise had zeer kiosk haar werk hervat, toen zij deze woorden
uitsprak, en keek haar pleegvader zoo verwijtend mogelijk aan.
Overste Valckenier dreigde haar met de hand, en antwoordde :
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„Juist, omdat ik je dadelijk met Willem's goeden vriend in
kennis wilde brengen. Als onze jongen straks komt, moet de
vriendschap tusschen jelui allang gesloten zijn. Ik had het
plezier, meneer zoo even op de sociêteit te ontmoeten, zooals
voor een paar dagen. Dat heb ik je dadelijk verteld, omdat
je in alles, wat Willem aangaat, belangstelt. Nu reken ik,
dat Willem omstreeks halfnegen aan zal komen, want hij
schrijft niets bepaalds, en belooft ons alleen heden stellig te
Breda to zijn. Meneer Croonwinckel heeft een rijtuigje bij de
hand, en daarmede zullen we hem over een uur of wat gaan
halen, maar eerst wilden wij een lekker kop thee van je
vragen, Louise-lief! Heb je nog lang werk?"
„Ja, Oom !" antwoordde het jonge meisje zee' . bedaard —
„Ms de heeren mij zoo onverwacht komen overvallen, zonder
waarschuwing hoegenaamd, dan moeten ze ook maar wat
wachten. Meneer Croonwinckel heeft nu toch eenmaal gezien,
dat ik bezig ben een tulband to maken, en ik zal er dus
maar mee voortgaan, want hij wordt ter eere van Willem's
thuiskomst gebakken, en er mag niets aan mankeeren !"
Croonwinckel's oogen blonken van genoegen. Terwijl hij
zijn langen, sierlijk gekrulden knevel om een zijner dikke
vingers wond, sprak hij snel:
„Ik zou het mij nooit kunnen vergeven, als juffrouw Louise
niet rustig voortging ! Wat zou Willem wel zeggen, wanneer
de tulband niet gelukte
."
„Dat zal het geval niet zijn, meneer Croonwinckel !" —
antwoordde Louise droogjes — „Ik doe mijn best, en zoo
gauw, als ik mijn best doe, — niet waar, Oom? — gelukt alles!"
Overste Valckenier knikte in de vroolijkste luim, en vroeg:
„waar is Hanneke?"
„Och! Ik heb ze maar laten gaan, Oom 't Is morgen
Kerstdag. Ze wou graag Bens thuis zijn !"
„Maar Louise-lief! Je krijgt van avond bezoek !"
„Bezoek?"
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„Ja I want als we Willem gehaald hebben, blijft meneer
Croonwinckel bij ons den avond doorbrengen !"
„Nu, Oom ! Dat is niemendal, alles, wat de heeren noodig
hebben, kan ik zeer goed zelve in orde brengen !"
Op dit oogenblik werd er vrij driftig aan de huisbel getrokken. Overste Valckenier verliet de keuken, om te openen.
Louise had den tulbandsvorm in de hand, om dien inwendig
van boter te voorzien. Croonwinckel warmde zijne handen, en
volgde al hare bewegingen met stil genoegen.
Plotseling klonken er vroolijke uitroepingen in de gang.
Men naderde met snelle schreden. De keukendeur sprong
driftig open, en onder een blijden kreet vloog Willem Plankman naar zijne zuster. Louise liet onmiddellijk alles in den
steek, en wierp zich aan den hals van den geliefden broeder.
Niemand sprak. Zij waren ruim een halfjaar gescheiden geweest,
en veel was voor beiden in dat halfjaar geschied. Een stille
traan vloeide over de wangen van het wakkere meisje, Coen
zij eindelijk het hoofd ophief. Willem greep hare beide handen,
en zag haar met opgetogenheid aan.
„Daar ben ik nu al, Louise !" — riep hij — „Om je te verrassen, kom ik zoo vroeg mogelijk I Maar, kind ! wat ben je
groot, wat ben je knap, wat ben je lief geworden !"
Louise legde hem de vingers op de lippen, en verborg haar
hoofd aan zijn schouder. Toen keek Willem op, en ontdekte
hij Frans Croonwinckel.
„Wel, Frans ! beste Frans !" — juichte hij luid.
De beide jongelieden wisselden snel een harteliiiken handdruk. Willem bleef het drietal zwijgend aanstaren. De verrassing, alien op eens bij elkander te vinden, trof hem
buitengemeen. Hij wist dat Croonwinckel met de wintervacantie in Breda zou komen, want de vrienden hadden
enkele brieven gewisseld, maar, dat Overste Valckenier en
zijn liefste vriend elkaar ontmoet hadden, kon hij niet
vermoeden. Louise had zich het snelst hersteld, en zei op
koddigen toon :
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„Nu zijn er al drie heeren in de keuken 1 Zou het niet
beter zijn, Oom ! als ik nu een oogenblikje rust had ?"
De heeren schenen nog wel wat to willen blijven.
Willem moest uitleggen, waarom hij zoo vroeg kwam, en
hoe hij den weg naar des Oversten villa had gevonden. En
ter wijl vraag op vraag volgde, stond Louise weder ijverig aan
haar gebak to arbeiden. Ten slotte sloop Willem heimelijk
achter haar, om haar snel een kus op de van verlegenheid
en inspanning blozende wang to drukken, en daarna stoven
de drie vrienden ijlings de keuken uit.
De voorkamer van de villa scheen al tang op het gezelschap to wachten. Het vuur van den open haard knapte en
vlamde zoo luidruchtig, of het Willems thuiskomst wilde vieren.
Een helder lamplicht scheen overal door het nette vertrok,
en spiegelde zich in het fraaie zilveren theeservies, dat met
zorg en smaak was geordend. Alles was licht en helderheid
in deze eenvoudige huiskamer, op wier met donkerbruin
papier behangen muren alleen twee groote, militaire gravures, tafereelen voorstellende nit den Krim-oorlog, als versiering
waren aangebracht.
Willem stond naast Croonwinckel bij den haard. Overste
Valckenier liep met een korten, militairen tred en opgeheven
hoofd door de kamer. Er lag een glans van genoegen op het
anders strenge gelaat van den grijzen officier. Hij had de
kinderen van zijn braven overleden vriend in zijne eenzame
woning to zaam gebracht, joist op den tijd, waarin hij vroeger naar Wierhooven vertrok, om de Kerstdagen en het oude
jaar to vieren. Hij kon met volkomene gerustheid aan den
ontslapen vriend denken. Gedurende hun verkeer had overeenstemming in beider lot en in beider treurigste levenservaring een zeer hechten band gevormd tusschen de twee
vrienden. De dood had dien band wel geslaakt, maar de beide
kinderen van Majoor Plankman bleven de vertegenwoordigers
der oude vriendschap. Hij had zijn heele leven eenzaam doorgebracht, hij genoot nu in stilte van de aanwezigheid der
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jongelieden. Eensklaps naar Willem tredend, zei hij met
hoogen ernst :
„Nu ben je weer thuis, jongen !"
„Thuis, Oom I Goddank, ja ! Bij u ben ik thuis !"
„En je blijft je heele vacantie !"
„Als u het verlangt. . . ."
„Wij verlangen het alle drie. Onze brave Louise, onze vriend,
meneer Croonwinckel, en ik zelf, ik zelf vooral !"
„Hoevele jaren hebben we saam de Kerstdagen reeds doorgebracht, beste Oom! toen vader . . . ."
Overste Valckenier schudde Willem stilzwijgend de hand,
en hervatte zijne wandeling.
Een tijdlang deed zich niets anders hooren, dan het knappen van het bout en van de kolen op den haard. Croonwinckel wreef zich dapper in de handen, en zei glimlachend :
„En weet je wel, Willem ! hoe het komt, dat ik hier nu al
voor je neus sta ?"
„Neen, Frans !"
„Brutaliteit, man ! brutaliteit !"
Overste Valckenier maakte een afwijzend gebaar to midden
zijner wandeling.
„Ja!" — ging Croonwinckel voort — „toen je me in je
laatsteri brief — tusschen twee haakjes, je hadt me wel wat
meer kunnen schrijven — toen je me dus berichttet, dat je
met de wintervacantie bij meneer Valckenier zoudt komen
logeeren, heb ik aanstonds bij mijne komst uit Utrecht op
de societeit to Breda naar den Overste gevraagd. Daar de
Overste elken dag trouw komt, was het niet moeilijk mij
zelf maar brutaal voor to stellen, en zoo sta ik hier !"
„Meneer Croonwinckel . . . ." begon de oude man.
Croonwinckel, wat ik je bidden mag, Overste ! Croonwinckel,
tout court!"
„Mij wel, jonge vriend ! Alzoo . . . . Croonwinckel overdrijft,
-Willem ! Ik had het genoegen den ouden heer Croonwinckel
van Greenhof een paar malen op de sociêteit to spreken. Wij
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hebben juist over u beiden gesproken, jongelui ! maar daar
ik onzen Utrechtschen student persoonlijk niet kende, was
het zeer knap van hem, dat hij mij, ouden man, kwam aanspreken. Zoo konden wij een plan vormen, om je to verrassen — maar je bent ons to gauw geweest !"
De deur ward nu zachtkens geopend. Louise verscheen,
geheel ontdaan van haar keukenpak, met een mooi zwart
zij den schortje over haar blauw kleedje, dat haar alleraardigst
stond. leder schepte in stilte een bijzonder behagen in hare
verschijning. Willem echter stak haar terstond de hand toe,
en riep :
„Maar, Louise , kind ! Ik ken je bijna niet meer ! Van eene
kleine meid ben je haast eene dame geworden !"
„Eene kleine meid !" — antwoordde Louise, luid lachend —
„Ik verzoek je, wat meer eerbied voor je zuster to toonen.
Met November heb ik mijn zestienden verjaardag gevierd,
misschien ben je 't al weer vergeten !"
„En Louise is mijne trouwe en knappe huishoudster geweest !" — riep de Overste.
„Ach, oom ! Ik zou zelve niets kunnen doen, als u mij niet
aan alles hielp !"
„Nu Louise bij mij de baas is, Willem !" — ging de Overste
voort — „loopt elke zaak ons vlug van de hand. 't Is hier
nog nooit zoo prettig en huiselijk geweest . . .."
Maar Louise Wilde niet geprezen worden.
Zij, liep snel naar den grijzen officier, en fluisterde hem iets
in het oor. Overste Valckenier luisterde met de grootste
aandacht, en legde, minzaam lachend, zijne hand op haar
schouder. 't Was eene merkwaardige groep — die zestienjarige,
blonde, beweeglijke, slanke jonkvrouw en die bejaarde, grijze
soldaat in zijne strak toegeknoopte, half militaire jas, terwijl
zij beiden in een hoogst gewichtig gesprek verdiept waren.
Zonder een woord to spreken snelden zij de kamer uit.
Toen zij terugkwamen na eene korte pons, droeg de Overste
eene theestoof en een dampenden waterketel, terwij1 Louise
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zich aan de tafel zette, om de thee klaar to maken. De beide
jongelieden boden zich als om strijd aan, ten einde Louise
to helpen, maar het jonge meisje bleef getrouw aan haar
eersten ridder. Nadat de heeren zich om den haard hadden
geschaard, begon een vroolijk gekeuvel, een half verward
vragen en antwoorden, hoofdzakelijk over Willem's lotgevallen,
op Rustenburgh en in Den Haag. Terwijl Willem zooveel
mogelijk aan ale vragen voldeed, terwiji vooral Louise hem
met allerlei vroolijke uitvallen plaagde, merkte hij met groote
ingenomenheid op, Welke eene gunstige verandering er met
zijne zuster had plaats gegrepen. Zij had zich in het vervlogen halfjaar tot eene volwassene jonkvrouw ontwikkeld.
De uitdrukking harer trekken, als zij sprak, was frisch,
bekoorlijk, levendig in de hoogste mate, maar, zoodra ze
zweeg, zweefde er een tint van ernst over dat bloeiende
wezen, waardoor ze zelfs opmerkelijk mooi werd. Die ernst
scheen geen gevolg van zorg of smart, maar sproot, als
Willem weldra begreep, uit het voortdurend streven, om het
leven van haar pleegvader zoo gelukkig mogelijk to maken.
Louise gevoelde zich trotsch, het huis van den Overste to
mogen besturen, en met zeldzame volharding wendde zij ale
middelen aan, ten einde den ouden krijgsman aan hof en
haard to verbinden, en hem zijne eenzaamheid to doen vergeten.
Willem bespeurde met groote vreugde, dat Louise op de
beide andere aanwezigen den gunstigsten indruk maakte. Overste
Valckenier liet zich in alles door haar leiden, en was vol lof
over haar huishoudelijk beheer. En Croonwinckel, die haar
leerde kennen, schepte allerduidelijkst het hoogste behagen,
om met haar korte, kluchtige schermutselingen aan to vangen, waarin Louise's tegenwoordigheid van geest en haar
natuurlijk vernuft haar meestal met eer het slagveld deden
behouden. Men mocht wel beweren, dat dit viertal recht
aangenaam bijeenwas aan de gezellige theetafel, want daar
buiten bulderde de sneeuwstorm, en huilde de wind rondom
de woning, de vensters schuddend, met hol geraas in den
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schoorsteen vallend, terwijl men er nauwlijks acht op sloeg.
Willem zorgde voor den haard, en was juist bezig het
vroolijk vlammend vuur te doen herleven, toen Croonwinckel
uitriep :
„Dat was een ander avondje, Willem ! toen we in Utrecht
voor het laatst te zamen kwamen !"
Willem glimlachte vluchtig, en vroeg :
„Zie je de familie Jacobsen nog wel eens?"
„Niet veel! Meneer Jacobsen komt me van tijd tot tijd
voorbijstappen, meestal met de witte das en de hoogste deftigheid. Ik veronderstel, dat hij zich zeer verdienstelijk maakt
in den Stichtschen kerkeraad. Uit oude betrekking koop ik
mijne hoeden en petten bij den achtbaren man, en dan volgt
er altijd een verhaal over de heeren, die bij hem inwoonden !"
n En de dames Jacobsen ?"
„Aileen de mooie Therese heb ik een paar maal op straat
gegroet. Ze scheen nog maar niet tevreden over je vertrek !"
„De mooie Therese ! Daar heb ik nooit van gehoord !" —
riep Louise levendig uit.
„Dat wil ik wel gelooven!" — antwoordde Croonwinckel
lachend. — „Willem heeft er misschien een geheim van gemaakt. Maar ik zal u dan toch eens vertellen, dat de dames
Jacobsen — boven welke Willem kamers had in Utrecht, zooals u west — dat die dames op zeer bescheiden, zeer voorzichtige en zeer vereerende wijze aan Willem het hof hebben
gemaakt. Toen hij afscheid nam, is de mooie Therese met
tranen in de oogen uit de kamer gevlucht !"
„En hoe gaat het met Walhout ?" — viel -Willem in, die zich
hield, of hij de schertsende gebaren van Louise niet zag.
„Ja, met Walhout ga ik weinig om. Hij schijnt niet veel
to studeeren, want hij moest zijn candidaats doen, maar heeft
het weer uitgesteld. Hij heeft zonderlinge luidruchtige vrienden !"
„Domin g Walhout heeft eene mooie betrekking gekregen !"
viol de Overste in. — „Hij is, tot predikant in Den Haag benoemd ! Ik las het juist van middag."
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„Bij vaders overlijden heeft die man mij genoeg gehinderd,
en in Den Haag, waar ik hem toevallig zag, was ik op het
punt hem ernstig de waarheid te zeggen, toen hij sprak
over voorbeeldige, christelijke jongelieden, als zijn zoon !" —
antwoordde Willem.
Croonwinckel richtte het hoofd met verwondering op, terwijl hij zijn krullenden knevel, als gewoonlijk, om zijne vingers
wond. Toen viel hij in :
„Walhout een voorbeeld van christe]ijken wandel ! Daar
zijn weinig jongelui, die in den regel zooveel aanstoot geven,
zelfs aan hunne kennissen, als juist je oude contubernaal,
Willem !"
„En is meneer Jacobsen daarover niet verontwaardigd ?" —
vroeg deze.
„Ik geloof, dat hij zich van de vriendschap der dames
Jacobsen heeft meester gemaakt, want hij woont er nog
steeds !"
Terwijl de jongelieden spraken, had Louise haar theetoestel
opgeruimd, en bewoog zij zich vlug door de kamer. Geheimzinnig wenkte zij Overste Valckenier, waarop een fluisterend
onderhoud volgde, en beiden weer voor eene poos verdwenen.
De stemming der jongelieden was opgewekt en aangenaam.
Willem gevoelde zich voor het eerst weder geheel gelukkig
en vrij. Croonwinckel, die met zijn vertrouwdsten academievriend plannen vormde, om de wintervacantie recht genoeglijk door te brengen, en die zich geheel te huis gevoelde bij
den Overste, bracht niet weinig bij, om ieder door een grappig
woord of eene snedige opmerking tot hernieuwde vroolijkheid
te stemmen.
Louise bleef van tijd tot tijd de kamer verlaten en snel
terugkomen met eene gelukkige uitdrukking op haar gelaat.
Zij hield vol, om telkens zeer geheimzinnig haar pleegvader
te raadplegen, en plaatste nu een speeltafe]tje met waskaarsen
bij den haard. Niemand mocht haar bijstaan, dan de Overste.
Toen zij alles gereed had gemaakt, zei ze :

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

293

„En nu, mijneheeren ! noodig ik u uit, uw geluk met de
kaarten te beproeven Oom houdt van een partijtje ! En dan
weet ik nog zeer goed, hoe het to Wierhooven ging, als oom
Valckenier met de Kerstdagen overkwam. Mijn Hove, goede
Pa schoof elken avond het speeltafeltje van den wand, en wij
moesten stil zijn, om de heeren niet to storen !"
Louise had de herinnering aan haar vader met haperende
stem uitgesproken, maar zich aanstonds hersteld.
„Van avond mag er gesproken worden !" — riep de Overste.
En het viertal schaarde zich om het speeltafeltje.
Louise schonk vooraf uit een grooten steenen ketel, dien
zij met behulp van den Overste uit hare keuken had aangedragen, een drietal, flinke, ouderwetsche glazen, vol geurigen,
warmen wijn, en de heeren stieten met guile blijdschap de
glazen aan, om Willem's welkomst to drinken. Louise zette
de lippen even aan het glas van den Overste, en beloofde later
beter bescheid to doen. De hoer Valckenier was een zeer fijn
speler, en keek hoog ernstig naar de kaarten. De jongelieden
deden hun best. Croonwinckel begreep den Overste, en speelde
bijna even goed. Louise was zoo oplettend mogelijk, maar
Willem speelde zeer liehtzinnig. Hij moest zich bij herhaling
verontschuldigen, dat hij de geheimen van het vorstelijk
quadrille-spel nog niet volkomen doorgrond had. Alleen bij
zulke gelegenheden scheen het, dat de Overste een ziertje
van zijne opgeruimde stemming verloor, doch het duurde zoo
kort, dat niemand het bemerkte dan Louise.
Op den duur echter legde Willem grootere geschiktheid
voor het spel aan den dag, vooral, wanneer hij met den
gastheer to zamen speelde, terwijl hij er hartelijk om lachte,
als hij door het beleid van den Overste een al to haastig
aangekondigd spel verloor. Langzamerhand woken echter zijne
gedachten weer van het spel, en begon hij to verhalen van
Rustenburgh, van zijn dagelijksch work. Zijne Haagsche lotgevallen waren aan Louise en den Overste uit zijne brieven
bekend. Hij kwam alleen op het instituut terug, en ,vermeed
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met zekere zorg omtrent de Haagsche familie in bijzonderheden
to treden. Te midden der algemeene opgeruimdheid verliep
een groot deel van den avond, terwij1 de Overste met Louise
prachtige spellen won, en de beide jongelieden groote sommen
aan fiches verloren.
Ook van zijn vriend Kruger en van de zieke Adelheid
had Willem gesproken. Zoo algemeen was de belangstelling
in dit tweetal, dat zelfs Overste Valckenier de kaarten ter
zijde legde. Lang en uitvoerig verhaalde Willem al wat hij
wist. leder scheen getroffen door het lead van den armen
teekenleeraar. Louise peinsde een oogenblik met de hand aan
het hoofd, en zei toen schielijk :
„Mij dunkt, dat Willem naar Den Haag zou moeten gaan,
om zijn vriend, den Baron van Duyvenvoorde, voor den
braven heer Kruger to winnen. De hove zieke kan Kier in
dit land den winter niet doorbrengen !"
„Ik wilde den Baron schrijven" — antwoordde Willem —
„maar ik geloof ook, dat het beter is hem persoonlijk to
spreken !"
„Ga een paar dagen vroeger over Den Haag naar Gelderland, dan reizen we saam !" — sprak Croonwinckel.
„Zou de Baron van Duyvenvoorde willen helpen?" — vroeg
de Overste.
„Ik houd er mij van overtuigd ...."
„Dan zou ik Louise's raad volgen, al moeten we je een
paar dagen vroeger missen !"
„Intusschen vind ik toch" — vial Croonwinckel in, nadat
Willem met den Overste aldus had afgesproken, — „dat de
goedhartige Herr Kruger wel een beetje de oorzaak is van
zijne eigene rampen. Hij had beter moeten nadenken, toen
het hem bleak, dat de vader zijner leerlinge nimmer in een
huwelijk zou toestemmen. Hij had zich moeten terugtrekken,
en zijne geliefde niet naar een vreemd land moeten brengen,
waar zij wegkwijnde van heimwee, en aan eene ziekelijke
dochter het levee gaf I"
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„Neen, meneer Croonwinckel !" — sprak Louise snel — „dat
was onmogelijk. De beide jongelieden hadden elkander lief !"
„Ja — maar, juffrouw Louise ! die liefde bracht hun bitter
weinig geluk !"
„Integendeel ! U vergeet de gelukkige jaren, die de goede
Herr Kruger met vrouw en dochter heeft doorgebracht. Hij
had eenmaal trouw beloofd aan zijne Adeiheid, en die belofte
moest hem heilig zijn !"
„Maar zoo die belofte beiden noodzakelijk ongelukkig ging
maken, zou het dan niet verstandiger geweest zijn, zulk eene
overeenkomst to breken ?"
„Neon, meneer Croonwinckel! Zij zouden beiden diep rampzalig
geweest zijn. Eene waarachtige liefde trotseert alien tegenspoed !"
Louise had uit voile overtuiging gesproken.
Willem en Croonwinckel glimlachten met ingenomenheid.
Aileen Overste Valckenier had de armen over de borst gekruist, en staarde peinzend, half weemoedig, in den haard.
Toen wendde hij zich ernstig tot Louise, en zei met bewogene stem :
„Ik wil hopen, dat je gelijk hebt, kind ! Maar het gaat
soms geheel anders in het leven
."
Louise zag Naar pleegvader angstig en bezorgd aan. Met
bevende lippen vroeg zij :
„Heb ik u verdriet gedaan, Oom ?"
„Neon, lief kind ! Ik vreesde, dat je al to veel aan edelmoedige illusion zoudt gaan hechten, en daarom waarschuwde
ik. Een oud vrijer, als ik, heeft bijna goon recht in deze
dingen eene stem uit to brengen — evenwel ik zoude je veel
kunnen vertellen omtrent het leven van mijne vrienden en
mij zelven, ik zou je kunnen bewijzen, dat mijne bezorgdheid
niet overdreven is !"
Louise glimlachte weder, en Willem met eon schielijken
blik toewenkend, antwoordde zij :
„Het zou misschien zeer nuttig
bests Oom ! als u ons
."
eons wilde verhalen, wat u ondervonden heeft
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„Kom,. Oom !" — riep Willem — „Wij zitten hier nu Loch
zoo gezellig bij elkaar I"
Overste Valckenier mocht zeer gaarne van zijne jeugd ophalen.
Dit wist Louise, en daarom moedigde ze hem bijzonder aan.
De oude krijgsman bracht de hand aan 't voorhoofd, en bleef
zwijgen. Toen fluisterde zij hem weder jets in 't oor. Beiden
stonden zij plotseling op, terwijl Louise hem schertsend bij
den arm nam, en luide uitriep :
„Zoo straks komt het verhaal, nog een oogenblik geduld,
mijneheeren !"
Louise wilde eene kleine versnapering voor het avondeten
gereedmaken. Steeds druk doorpratend, wist zij de tafel zoo
uitlokkend en met van allerlei veelbelovende schotels te voorzien, dat de Overste behoefte gevoelde, om een oogenblik
met Willem en Croonwinckel te fluisteren over de handigheid
van zijne pleegdochter. Te midden van daze gesprekken trok
Louise hem aan den arm wag, en bleven de jongelieden een
oogenblik alleen.
„De heer Valckenier is immers geen familie van je ?" —
vroeg Croonwinckel.
„Hij was eens de beproefde en trouwe vriend van mijn
vader, hij is nu onze toeziende voogd. Op zijn verzoek noemen
wij hem oom, zooals de burgerkinderen van omstreeks 1840,
die alle vrienden en vriendinnen hunner ouders oom en tante
heetten !"
Een luide lach van Louise klonk uit de gang. De deur
ward plechtig geopend, en Overste Valckenier trad binnen
met een grooten schotel, waarop hij een prachtigen, dampenden
tulband binnendroeg. Louises werk was volkomen, zelfs boven
verwachting geslaagd.
„En nu, jongelui aan tafel I" — riep de gastheer.
Louise zag alles met van vreugde stralende oogen aan.
Eene heerlijke ham, een vorstelijke kalfsborst, een fijn glas
wijn, kostelijke druiven en peren, en, om alles to kronen,
de welgelukte tulband, to midden eener menigte van kleine
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aardigheden — zij durfde met voldoening op hare tafel zien,
ter eere van Willem's thuiskomst feestelijk aangerecht.
Overste Valckenier vulde de glazen.
„Ons welkom aan de beide vrienden !" — riep hij, niet
minder voldaan dan Louise.
Men lachte, men schertste, men stiet de glazen aan. Willem
omhelsde zijne zuster dankbaar en ontroerd. Daarna deed do
krachtige eetlust der jongelieden zich gelden. Onafgebroken.
hield Louise hen bezig met allerlei vragen, en vermaakte
Croonwinckel het gezelschap door een aantal korte verhaaltjes
omtrent Utrechtsche professoren en studenten-dwaasheden,
die aan de universiteit reeds lang hadden uitgediend, maar
thans Louise en den Overste herhaaldelijk deden schaterlachen.
Zoo werd het smakelijk maal, tot groote tevredenheid van
de ijverige huishoudster des Oversten, onder allerlei staaltjes
van gezonde kortswijl genuttigd, en ontkurkte Oom Valckenier
nog eene extra-flesch, om op Louise's gezondheid to drinken.
Bij deze gelegenheid werd tevens bepaald, dat Croonwinckel
zijne deftige titulatuur van „juffrouw Louise" zou laten varen,
en dat Louise kortweg „Croonwinckel" zou zeggen.
Bij het ontsteken van de sigaren en het aanbieden van
gember, klopte Louise met haar dessertmesje tegen haar glas,
en zei plechtig :
„Ik vraag het woord voor oom Valckenier, om ons zijn
verhaal to doen !"
Louise wilde haren ridderlijken pleegvader het genoegen
verschaffen van eons over zijne jeugd to spreken, omdat zij
wist, dat hij daarin een ongemeen behagen schepte. Overste
Valckenier vlijde zich peinzend in zijn leunstoel, en zweeg
geruime pooze. Daarna den jongelieden een ernstigen blik toewerpend, sprak hij :
„Mijn verhaal is kort, is eenvoudig, jongeluil maar het kan
misschien zijn nut hebben, dat je het eens hoort. Louise zei
daar zoo even, dat oprechte liefde alien tegenspoed overwint.
Zoo zoude het genoeg zijn, dat eon eerlijk hart vurig lief had,
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om in 't eind alle bezwaren to overwinnen, maar liefde en
vriendschap vorderen niet 66n enkel braaf gemoed, maar twee
harten, die saam zullen kloppen voor denzelfden hartstocht,
dezelfde belangen. Misschien schijnt het dwaas, dat een oud
bachelor, zooals ik, daarover theorien gaat verkondigen, maar
velerlei ervaring uit mijn leven deed mij er soms over
nadenken. Weest altijd voorzichtig, lieve vrienden ! Er zal een
tijd komen, misschien kwam hij reeds, waarin uw hart zijne
keuze doet — o, denkt dan ernstig na, voordat je je met eene
schoone hoop gaat vleien ! 1k had eens een vriend, een jong
officier. Ik zal hem maar Frederik noemen. Misschien is het
nu reeds Brie- of vier en twintig jaren geleden. Frederik was
een kloek krijgsman, zijn voorkomen mocht gunstig genoemd
worden, en daarenboven, dit weet ik zeker, zijn karakter was
onbesproken, zijne bedoelingen eerlijk en edelmoedig. Mijn
vriend trof het weinig benijdenswaardige lot, dat hij voor
geruimen tijd to Amsterdam werd geplaatst. Het was Coen
even weinig aantrekkelijk voor eon goed offlcier, om to
Amsterdam in garnizoen to liggen, als nu. Frederik had
eenige verre familieleden in de hoofdstad, bij welke hij nogal
eens bezoeken aflegde. Hij was ook een trouw habitud van
Artis, als er concerten werden gegeven hij ging zelfs
uit verveling menigen avond naar schouwburg of VariOtós.
Het geschiedde nu, dat Frederik op een concert een jong
meisje zag, dat door hare buitengewone schoonheid zijne
aandacht trok. Den heelen avond door bleef hij zeer van
verre en ongemerkt hare gestalte gadeslaan — het was als eene
betoovering. Hare fonkelende, donkere oogen en haar fraai
bruin hair, in lange lokken over hare schouders zwevende,
k-wamen hem gedurig -weder voor den geest ..."
Overste Valckenier toefde even. Schijnbaar was het zijn
doel, eene teug uit zijn glas to drinken — hij was echter to
diep in zijne mijmering verzonken, om dit plan to volvoeren.
Hij bleef met zijn glas in de hand voor zich uit staren. De
jongelieden stoorden hem niet.
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Eensklaps opschrikkend, ging hij snel voort :
„Frederik behield het beeld dezer bekoorlijke jonkvrouw in
zijne herinnering, en zocht dagelijks de hoofdstad door, maar
tevergeefs. Hij verzuimde geen enkel concert noch schouwburgavond, tevergeefs. Na twee maanden zoeken trad hij bij
een zijner bloedverwanten binnen, en daar zat tot zijne onuitsprekelijke verrassing de schoone onbekende. Adrienne — ik
zal haar maar . . . . Adrienne noemen, was even betooverend
in haar gesprek, als in hare geheele verschijning. Frederik
beleefde toen een der gelukkigste avonden van zijn leven. Hij
kon zijne be-wondering niet verbergen, en Adrienne aanvaardde
haar met eenvoudige heuschheid. Van dat oogenbllk ontmoetten de jongelieden elkander meermalen in het huis van
Frederik's familie. Adrienne scheen den jongen officier gaarne
to zien — in den woord, na vijf woken elkander bijna dagelijks te hebben gesproken, openbaarde Frederik haar zijne
liefde, en mocht hij uit haar eigen mond de bekentenis van
hare genegenheid opvangen. Adrienne schonk hem haar hart,
geheel, zonder eenige aarzeling, volkomen vrijwillig.
Ziedaar nu twee jongelieden, die elkander oprecht lief hadden, maaar de bezwaren en onaangenaamheden zouden niet
uitblijven. Adrienne's ouders waren geheel onvermogend.
Frederik had den rang van eersten luitenant verworven, maar
moest nog jaren wachten, voordat hij kapitein kon worden.
Evenwel bezat hij een klein vermogen, dat echter niet toereikend was voor de yereischte borgstelling bij een huwelijk.
Oogenblikkelijk nam Frederik het besluit, op alle mogelijke
wijze voor den aangroei van zijn klein kapitaal to werken.
Hij was veel to for, om zijn vrienden of bloedverwanten
hulp to vragen, en dat was juist zijn ongeluk. Had hij slechts
dien trots -weten to onderdrukken— Adrienne ware zeker zijne
gelukkige vrouw ge-worden. ."
Ten tweeden male zweeg de oude krijgsman. De herinneringen uit zijne vervlogene levensjaren schenen in zoo groote
menigte zich voor zijne verbeelding op to doen, dat hij een
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oogenblik zijne gasten vergat. Doch zich spoedig herstellend,
dronk hij ditmaal zijn glas leeg, dat hij voortdurend doelloos
in zijne vingeren geklemd had.
„Frederik en Adrienne waren een jaar lang — wat men
hier in ons land „geêngageerd" noemt. De jonge officier bezuinigde, spaarde, arbeidde met eene volharding en eene
inspanning, die inderdaad tot de schoonste uitkomsten schenen
te zullen leiden. Maar het is niet gemakkelijk, eenige duizenden bijeen te brengen door louter eigene inspanning — Frederik
ondervond het. Adrienne moedigde hem gestadig aan, een
enkele glimlach van haar was zijne beste belooning. Plotseling
veranderde de geliefde jonkvrouw van houding. Het was na
een diner, waartoe zij beiden door aanzienlijke vrienden van
Adrienne's ouders waren genoodigd. Reeds bij het onderhoud
aan tafel en later to midden der gasten was Adrienne verstrooid, zoodat zij Frederik nauwelijks beantwoordde, zelfs
niet naar hem luisterde. De jonge officier wilds er eerst geen
gewicht aan hechten. Eenige dagen later deed zich hetzelfde
verschijnsel voor. Toen nestelde zich eene vreeselijk folterondo gedachte in zijn hoofd — Adrienne is ontevreden.
Maar waarom en waarover dat kon Frederik volstrekt
niet vermoeden. Hij zweeg, hij Teed, hij schaamde zich over
de tranen, die hij in eenzaamheid vergoot. Iederen dag word
Adrienne hem vreemder .... eindelijk kwam de ontknooping,
die over zijn Leven beslissen zou . . . . Hij vond op dien rampzaligen avond in zijne woning eon brief van Adrienne's vader.
In zeer beleefde, uiterst kalme bewoordingen verklaarde doze
aan Frederik, dat hij, met het oog op de toekomst zijner
dochter, eene langere verloving niet kon toestaan, dat het hem
Teed deed, maar, dat het betor was in de gegevene omstandigheden de verbintenis to verbreken .."
Overste Valckenier haalde diep adem. Het anders kalme
oog fonkelde. Met eenigszins onvaste stem ging hij voort :
„Wat was nu de eigenlijke oorzaak van Adrienne's veranderde houding. Je zult het nauwelijks gelooven, Hove vrien-
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den ! Zij had op het diner, waarvan ik sprak, een schatrijk
en aanzienlijk jongmensch leeren kennen, welke niet rustte,
voordat zij hem de hand schonk, die ze aan Frederik had
verpand. De ongelukkige officier snelde naar hare woning —
tevergeefs. Men liet hem niet toe. Hij schreef eene menigte
brieven, eerbiedig, smeekende brieven — niets baatte. Het geluk
van zijn leven was voor goad gebroken, zijn hair ward vroegtijdig grijs, maar hij bukte het hoofd niet. Hij meende somtijds door het knagende leedwezen, door de dagelijksche smart
to bezwijken, maar hij hief telkens het hoofd weer op in
het gevoel van zijn recht. Zijn heels leven heeft hij eenzaam
doorgebracht. Een enkel trouw vriend heeft zijn verdriet met
hem gedeeld, maar de jaron zijn voorbijgegaan, en Frederik
is alleen gebleven . . . . alleen met zijne verwoeste hoop . . . ."
De stem van den ouden krijgsman, die van tijd tot tijd
door heimelijke aandoening luider klonk, was langzaam verminderd, en bij zijne laatste woorden bijna onverstaanbaar
geworden. Hij boog het hoofd voorover, en sloot de oogen.
Allen zwegen uit eerbied voor zijne smart.
Eensklaps richtte hij zich wader op. Louise was neergeknield aan zijne knieen. Zij had zachtkens zijne hand gegrepen.
Met oogen vol tranen zag zij hem aan.
„Daar ontbreekt nog iets aan uwe vertelling, Oom !" —
fluisterde zij met bewogene stem. — „Frederiks eenige vriend
is heengegaan, maar de kinderen van dien trouwen kameraad
leven nog, niet waar ? Frederik's huis en haard zullen niet
Danger eenzaam zijn in de toekomst, want de kinderen van
zijn makker zullen de zijnen wezen tot aan hun jongsten snik !"
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