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EERSTE HOOFDSTUK.

Len kunstenaar ontvangt bezoek op zijn atelier, en vindt gelegenheid
eenige vertrouwelijke mededeelingen te doen.
Het jaar 1865 was begonnen met sneeuw en vorst, doch
onmiddellijk daarop was weder mist, dooi en lastige vochtigheid gevolgd.
Zelfs in de straten van de sierlijke residentie is het ales
behalve aangenaam to midden der hoopen natte sneeuw,
waardoor paarden en rijtuigen een waterig spoor trekken. De
klinkers worden weer zichtbaar, en de belletjes aan de hoofden der paarden kunnen gerust wegblipen. 't Is zulk een
echt onaangename Januari-morgen, dat niemand zich buiten
waagt, als men or niet toe verplicht is. Overal druipende
mist, wit uitgeslagen muren en glibberige paden.
Al wat meeleeft in het leven der wereldsche weelde, al
wat in ledigheid droomt van nieuw genot, al wat schittert,
zoodra het zich over den dorpel zijner woning begeeft, trekt
zich nu mistroostig terug op sofa's of leunstoelen, en bladert
geeuwend in het nieuwste book van Michel Levy of Henri
Plon. Al wat arbeidt in de afdeeling der nijvere werkbijen, rept
zich door de spattende sneeuw naar zijne werkplaats, sommigen worden ontvangen in good verwarmde vertrekken,
anderen tintelen van kou en vocht, alien, de ledigen en do
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nijveren, wijden een woord van verstoordheid aan het bitter
leelijke weer, en zijn geneigd iets zeer onaangenaams to
zeggen van den guren en onherbergzamen hemel in ons welgezegend Noord-Nederland.
In eene kleine, weinig luidruchtige zijstraat van eene min
aanzienlijke buurt der hofstad zag het er dien morgen buitengewoon eentonig uit. Er kwam in den mist en den dooi
niemand naar buiten, en zeer weinigen, die hun weg door de
stille zijstraat namen. De buurt was inderdaad bijzonder rustig,
Loch was zij daarom misschien niet minder geliefd en geprezen door de eenvoudige burgergezinnen, die er hun zuinig
en bekrompen Leven leidden. In den winter kon men zich
voorstellen ergens op een kalm dorp to wonen, zoo weinig
bekommerde zich de groote levensstroom van weelde en bedrij vigheid uit het hart der residentie om de onbeduidende,
afgelegene zijstraat. De sneeuw bleef er langer liggen dan
overal elders, omdat er zoo weinig vergang was, en de rijtuigen het straatje schenen to mijden.
Op de bovenwoningen huisden meest oude jongejuffrouwen,
die voor de ramen eenige kwijnende kamerplanten verzorgden, en met eene kat op den arm naar buiten tuurden, of er
zich wat nieuws voordeed in de straat. Omstreeks halfelf van
dien mistigen Januari-morgen greep er iets belangrijks plaats.
Een zeer deftig rijtuig deed de natte sneeuw omhoogspatten
in de stille zijstraat, zoodat de oude jongejuffrouwen ijlings
over de bloempotten naar buiten gluurden, wat er to doen
was. Het deftige rijtuig word door een deftigen koetsier
gereden, die in een zwarten mantel met tal van kragen en
bont was gedoken, terwijl een knaap van een jaar of vijftien,
even deftig in 't zwart, maar met eene kokarde op zijn
zwarten hoed, naast hem op den bok zat. De jongen woes
naar een Buis midden in de straat, en het aanzienlijk rijtuig
stond stil.
De oude jongejuffrouwen lieten hare katten wegwippen van
hare teedere armen, en verwonderden zich ieder afzonderlijk,
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dat er bezoekers kwamen voor juffrouw Snoek, die een naaiwinkel had. De knaap met de kokarde was van den bok
gekiommen, en had gebeld bij juffrouw Snoek. De verwachting klom ten top bij de toekijksters. Zelfs op de derde verdieping van juffrouw Snooks domicilium gluurde een bleek
aangezicht met verwarde hairen naar buiten, maar trok zich
ijlings terug, om niet gezien te worden.
Toen de knaap met de kokarde gevraagd had, of meneer
Drostman, de schilder, thuis was, en men een gunstig antwoord had ontvangen, werd het portier geopend, en steeg
eerst de Baron van Duyvenvoorde uit het rijtuig, om vervolgens
met groote hulpvaardigheid en zorg eene slanke jongedame
en een klein meisje van zes of zeven jaren over de besneeuwde stoep naar binnen te geleiden.
Koenraad Drostman was inmiddels bezig een laatst oog to
wijden aan zijn atelier, omdat hij gasten verwachtte, en er
prijs op stelde, ze zoo waardig mogelijk to ontvangen. Men
kon het hem zeer goed aanzien, hoe hij wat ontroerd was
door de gedachte, dat hij een bezoek zou ontvangen van
zijn vriend en voorstander, den Baron van Duyvenvoorde,
van Julie, het eenig dochtertje van den Baron en van miss
Mac-Donald, de gouvernante. Hij had zijne werkplaats zoo net
en sierlijk mogelijk in orde gebracht. Op een ezel stond zijne
laatste, voltooide schilderij, welke vooral aanleiding tot dit
bezoek had geschonken. Aan ale zijden had hij studien,
schetsen in olieverf, kopieen, schilderijen van vrienden en eene
menigte voortreffelijke afgietsels van beroemde antieken geplaatst. Portefeuilles met aquarellen en allerlei proefnemingen
lagen ter zijde opeengestapeld. Alles was juist niet zoo blinkend net en van stof gereinigd, als men het verwachten kon
in eene burgerlijke Nederlandsche woonkamer, maar men
kwam hier ook in een atelier, had Drostman tot zich zelven
gezegd, terwijl hij zich met een zweem van spijt herinnerde, hoe
dikwijls juffrouw Snoek hem had aangeboden zijne werkplaats
schoon to maken, en hoe dikwijls hij er zich tegen had verzet.
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De kunstenaar had althans zijne antieke meubelen wat gerangschikt. Een kamerscherm met eene complete idylle van
herders en herderinnen uit den Pompadour-tijd stond voor de
deur, die naar de voorkamer, Drostman's „salon", geleidde.
Een drietal benijdenswaardige leunstoelen uit de zestiende
eeuw met gebeeldhouwde armleuningen en pooten, een middeleeuwsch tabouret, een klaptafeltje en een ouderwetsch kabinet
van verbruind eikenhout, waarin tallooze keurig met ivoor
versierde laadjes, stonden op dit oogenblik in zekere orde
door het atelier verspreid. Allerlei kleine, schilderachtige voorwerpen, vooral oude -wapenen, hingen of stonden aan den
wand, waar zij plaats konden vinden.
Drostman zelf was een vijand van alles, wat naar blur
zweemde, en daarom vertoonde hij zich in zijn atelier evenzoo
gekleed, als daarbuiten. 't Was mogelijk, dat hij voor daze
gelegenheid zijn lang, zwart, glanzig hair wat ordelijker droeg,
en dat hij een jasje zonder verfvlakken had genomen. Zoodra
hij het rijtuig bemerkt had, snelde hij naar het vertrek,
't welk hij schertsend zijn salon noemde. 't Was eene hoogst
eenvoudige kamer, door juffrou-w Snoek gemeubeld, om to
verhuren, 't geen natuurlijk zeggen wil, dat het er vrij bont
en stijf uitzag, met groene overgordijnen en een vuurrood
tafelkleed.
De kleine Julie trad het eerst de kamer binnen, en gar
Drostman met zekeren ernst de hand. Zij had eene kinderhike sympathie voor den kunstenaar, omdat zij hem dikwijls
bij haar vader zag, en altijd ondervond, dat de Baron opgeruimder ward door zijn gesprek. Miss Mac-Donald boog deftig
als immer, maar reikte Drostman oogenblikkelijk hare fijne
hand, zonder haar lichtpaarsen glac&handschoen uit to trek-.
ken. De Engelsche gouvernante had meermalen gelegenheid
gehad, met den kunstenaar kennis to maken, daar de Barones
zich zeer zelden om de bezoeken van Drostman bekommerde,
en de heer Van Duyvenvoorde zijne Julie en hare gouvernante gaarne bij zich in zijne bibliotheek zag.
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Goeden morgen, Drostman !" — riep de hoer Van Duyvenvoorde met luide, lustige stem. — „Ondanks den Siberischen
toestand van de straten zie je ons hier altegaar bij je, zooals we gisteren afspraken !"
„Het treft slecht met het licht !"
antwoordde Drostman,
en noodigde zijne gasten naar het atelier to komen.
„'t Is hier wel wat klein, dames !" — begon de kunstenaar
weer, toen het gezelschap in het atelier bijeenwas — „maar
met eon beetje toegevendheid zal u toch gelegenheid vinden
een en ander te zien !"
De schilder had in 't Fransch gesproken, omdat hij wist,
dat miss Mac-Donald zich ongaarne van Nederlandsche woorden bediende, hoewel ze doze volkomen good verstond. Hij
schoof twee leunstoelen naar zijn ezel, en wachtte zwijgend.
De Baron plaatste zich evenzoo zwijgend. Miss Mac-Donald
volgde zijn voorbeeld. Julie bleef aan haars vaders zijde staan.
Er verliep eene poos, niemand sprak. Dorstman bespiedde
heimelijk den indruk, welken zijn work maakte.
Miss Mac-Donald vestigde van tijd tot tijd haar oog met
eene vragende uitdrukking op den kunstenaar. Zij wilde weten, wat zijn doek voorstelde, daar zij het onderwerp niet
begreep, noch begrijpen konde.
Eindelijk reikte de hoer Van Duyvenvoorde de hand met
hartelijkheid aan Drostman, en riep, terwijl zijne oogen van
voldoening straalden :
„Ver mijne verwachting overtroffen, vriend! Ver 1 Uwe opvatting is meesterlijk ! Welk een rijkdom van figuren aan den
feestdisch I Huydecoper in den eerezetel en aan zijne rechterhand, in het volle licht, de zilveren schedel van Joost van den
Yondel ! Voortreffelijk! Voortreffelijk !"
Drostman was sterker getroffen dan zijn gelaat verried.
Hij had volledige ervaring van de fijne kunstkennis en den
beschaafden smaak des Barons, daarom verwachtte hij diens
oordeel met zekere beduchtheid. Reeds had hij zich gedurende
den arbeid omtrent het welslagen dozer schilderij gevleid,

6

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

maar soms was die opgewekte stemming verdwenen voor
zekere teleurstelling, als hij de eene of andere zwarigheid
niet spoedig naar zijn wensch had overwonnen. Ten slotte
meende hij toch al de moeilijkheden to hebben opgelost, en
daarom klopte zijn hart van vreugde bij den lof van den heer
Van Duyvenvoorde.
„Eene zeer knappe schilderij !" sprak de gouvernante in
't Fransch — „Maar ik zou wel iets meer willen vernemen
van dezen maaltijd en deze vroolijke, blozende oude Hollanders
met hunne prachtige bokalen en schilderachtige kostumen !"
Drostman trad met een voorbijgaanden blos naast den leunstoel van miss Mac-Donald, en legde haar zijn onderwerp in
korte, duidelijke bewoordingen uit :
„Wij hadden in de eeuw, toen uw Milton leefde, hier in
Holland een groot dichter en een groot burger, Joost van
den Vondel. Hij was zes en zestig jaren oud geworden, en
had eene schitterende dichterlijke werkzaamheid achter zich.
Terwijl zijne stoute verbeelding hemel en aarde doorvorschte,
deinsde hij niet terug, om den val van een aartsengel, van den
hemelstedehouder Lucifer in plechtige verzen to bezingen, gelijk
vele jaren later Milton in zijne Paradijszangen zou beproeven.
Maar Vondel bleef in burgerlijken eenvoud to Amsterdam
leven, slechts in 't voorbijgaan opgemerkt door zijne landgenooten, die bij hunne stoute krijgsverrichtingen en hun wereldomvattenden handel weinig tijd overhielden voor poezie.
En daarom besloten eenige kunstenaars, eenige broeders van
het Amsterdamsche Sint-Lucas-G-ilde, hunnen grooten stadgenoot to vieren met een feestelijk en maaltijd, waarbij hem een
eerste en eenige lauwerkrans word vereerd. De deftige heer
in het eeregestoelte is de Amsterdamsche Burgemeester Huydecoper, die al de aanzienlijke geslachten van Holland vooruit
was in waardeering van oprechte kunst, aan zijne linkerhand
zit de beroemde schilder Bartholomeus van der Helst , die
weinige jaren to voren zijn bekenden „Schuttersmaaltijd" had
voltooid en rechts van den burgemeester . ..."
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„Zit de dichter ! Welk een edel, Welk een eerwaardig hoofd !" —
riep miss Mac-Donald vol onverholen belangstelling uit.
„Uwe opvatting is knap, zeer knap !" — viel de heer Van
Duyvenvoorde in. — „De figuren bezitten karakter en zijn
historisch ! Onze Nederlandsche school heeft behoefte aan
goede historische schilderijen !"
Drostman beleefde een gelukkig uur.
Voor zoover zijne bezoekers belang bleven stellen, gaf hij
inlichting over al de feestgenooten aan den disch, over alles
wat zijn sujet: „Vondel gekroond op het Sint-Lucasfe es t" betrof. Hij toonde, dat de geheele omvang van zijne
stof door hem was begrepen, en gaf dus het beste bewijs,
waarom hij op zoo gelukkige manier de juiste uitdrukking in
zijne koppen gelegd had. Een schilder, die Vondels gelaat zoo
uitnemend wist to treffen, moest Vondel gelezen en gewaardeerd hebben. Het was miss Mac-Donald, die deze opmerking
maakte, en daarna Drostman verzocht, haar iets van den
grooten poöet to vertellen.
De heer Van Duyvenvoorde had Julie bij de hand genomen,
en haar de verschillende merkwaardige voorwerpen in Borstman's atelier getoond. Terwijl deze met hooge ingenomenheid
voortging van Vondel to spreken, had de Baron eene portefeuille met aquarellen gegrepen, en stond Julie, die van haar
vader al vroeg belangstelling in kunstwerken geleerd had,
geduldig en oplettend elke teekening to volgen. Somtijds kwam
Drostman met eene kleine opheldering tusschenbeide, om
daarna weer zijn onderhoud met de Engelsche gouvernante
to vervolgen. Eensklaps deed Julie een levendigen kreet van
bewondering hooren.
„0, hoe mooi !" — riep zij, eene teekening omhooghoudend. —
„Het portret van miss Mac-Donald !"
Inderdaad, de vrouwenkop, luchtig geschetst in zwart en
wit krijt, bood eene treffende gelijkenis met de ernstige, schoone
trekken der Gouvernante.
De uitroep van Julie bracht onder de vrienden eene soort
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van paniek teweeg. De heer Van Duyvenvoorde, die verrast
had opgezien bij de eerste verschijning der teekening, Wilde
haar daarop snel ter zij de leggen, maar de gouvernante had
het hoofd omgewend, en de schets gezien. De schilder verbleekte, doch zich zoo good mogelijk reddend, zei hij schielijk
„Een studiekop, dames ! Misschien eene toevallige gelijkenis !"
Reeds had de Baron de teekening aan het oog onttrokken,
maar Julie was niet voldaan.
„Och, meneer Drostman zulk eon prachtig portret ! Dat zou
ik het liefst van alles hebben, wat er hier in de kamer is !"
Miss Mac-Donald had zeer ontroerd gezwegen, en daarop
zwijgend en met neergeslagen oogen Julie gewenkt. Het
geestige kind schudde haar hoofdje met de lange, glanzige,
natuurlijke lokken, en zag Drostman aan. De heer Van Duyvenvoorde bracht eene mooie aquarel van eon beroemden Nederlandschen meester to voorschijn, en de schilder ving aan met
eene buitengewone levendigheid de bijzonderheden van de
teekening to loven. Het gesprek met de gouvernante ward
niet moor hervat. Na eenig kort vertoef nam zij kalm en
ernstig afscheid van Drostman, terwij1 zij hem zonder eenige
merkbare ontroering dankte voor het kunstgenot. Julie maakte
allerlei geheimzinnige teekenen tot den kunstenaar, welke
den Baron deden glimlachen, terwijl hij zich met dozen beijverde de dames naar het rijtuig to brengen.
Doch de heer Van Duyvenvoorde liet het rijtuig vertrekken,
en gelastte den koetsier terug to komen. Toen vergezelde hij
Drostman andermaal naar zijn atelier. 't Was duidelijk, dat or
eene kleine spanning bestond, en dat Drostman niet op zijn
gemak was. De Baron zette zich opnieuw voor het welgeslaagde schilderij van het Sint-Lucasfeest, en bleef er in
gedachten op staren. En altijd met de oogen op het kunstwerk, zeide hij vriendelijk en zonder eenige verstoordheid :
„Was het bij ongeluk of opzettelijk ?"
„'t Was eene krijgslist
."
Drostman had zich op een tabouret geplaatst, en zag met

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

9

over de borst gekruiste armen naar de punten van zijne
schoenen.
„Moen je 't werkelijk, amice !"
„Ik moon het met heel mijne ziel !"
„Bedenk je nog Bens, Drostman ! Zij heeft de eerste jeugd
al achter den rug zij is eene vreemdelinge, zij haakt naar
haar vaderland terug to gaan. Zij beloofde bij mij to blijven,
totdat Julie twaalf jaren oud zou zijn — zij is arm !"
„Zij is mooi en vol geest, meneer Van Duyvenvoorde ! Als
zij naar Engeland wil, zal ik haar vergezellen 1 Als zij arm
is, zal ik haar rijk maken door mijne liefde en mijn arbeid 1"
„Illusion, bests vriend ! Met de stoutste plannen zul-je
niets vermogen, als je niet eerst haar zelve gewonnen hebt....
En is dit al lang zoo ?"
De Baron stond op, en naderde Drostman met eon opgeruimd gelaat.
De schilder list het hoofd op de borst zinken, en fluisterde :
„Zoo spoedig ik haar leerde kennen, begon het. Het was
mij onmogelijk, niet aan haar to denken. Zulk eon meisje heb,
ik nooit gezien ! Iedere harer bewegingen, ieder gebaar is
schilderenswaardig, edel, vol zwier. Maar ik hield mij good.
Ik verried niets. Want ik wilds de hartelijke vriendschap,
die ik dagelijks van u ondervond, niet bederven door der
gouvernante van uwe eenige dochter het hof to maken. Reeds
eon paar jaren heb ik mijn geheim trouw bewaard. Was het
strafbaar, dat ik haar gelaat naar mijne herinnering zoo
gelijkend mogelijk schetste ! Het was eene stile hulde, die
haar niet schaden kon. Roden, toen ik u wachtte, toen het
hart mij klopte bij de gedachte, dat zij weldra hier in mijn
atelier zou verschijnen, verborg ik haar portret onder de,
andere teekeningen . . .. het was dwaas, het was onver."
standig .
De heer Van Duyvenvoorde legde zijne hand op den schouder
van den jongen kunstenaar.
sprak hij met hoogen ernst —
„Luister eons, Drostman !"
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„Het is zeer gevaarlijk in uw toestand to blijven hopen en
droomen. Het geluk van een geheel leven is er mee gemoeid.
„le moet miss Mac-Donald eene duidelijke verklaring geven,
hoe haar portret onder je teekeningen geraakt is. Je moet
weten, of zij je stil.le hulde zou kunnen aannemen. Zij is
uiterst fijn gevoelig, en zou door dit voorval zich beleedigd
kunnen wanen. Spreek met haar, en ontsteel mij in Gods
naam de bests vriendin mijner dochter, als het anders niet
kan zijn I"
De schilder greep de beide handen van zijn vriend, en
drukte ze met groote ontroering.
„Ik kan wachten, meneer Van Duyvenvoorde ! lang wachten.
Ik wil niet, dat Julie van haar gescheiden worde vOOr den
bepaalden tijd ! En wie weet of zij mij niet met verontwaardiging verstoot !"
De Baron lisp langzaam het atelier op en neer.
„Met verontwaardiging ? Neen, dat geloof ik niet, amice !
Denk er om, dat zij daarvoor to veal goeden smaak bezit.
Ik zou je niet kunnen voorspellen, wat zij er van zeggen
zal, maar herinner je, dat je altijd zeer hupsch door haar
word aangehoord . , want bij mijne diners was je stool
dikwijls naast de hare. Had ik het maar geweten !"
En de hoer Van Duyvenvoorde wreef zich vroolijk lachende
de handen.
Een zeer bescheiden tik klonk aan de deur van het atelier.
Drostman sprong op, ten einde de onwelkome stoornis to
verwijderen.
Om den hook van de deur stond juffrouw Snook, eene
oude dame in 't zwart met een coquet mutsje.
„Och, meheer Drostman ! meheer van boven vraagt, of er
niet even gelegenheid is, om Baron van Duyvenvoorde to
spreken ?"
„Wie is die meneer ?"
„Wel, meheer ! Filip Duvernet, die hier boven woont !"
„Ik ken dien man niet ! Wat is dat voor een persoon?"
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„'k Zou het u niet kunnen zeggen, meheer ! Hij betaalt
zijne huur geregeld, maar veel zie ik hem niet !"
„En hij vraagt naar meneer Van Duyvenvoorde?"
„Ja, meheer ! Hij heeft het rijtuig gezien !"
Drostman dacht een oogenblik na, en zei Coen :
„Laat hem maar even op de voorkamer !"
Daarna de deur sluitend, sprak hij met zachter stem tot
den Baron :
„Een man, die hier boven woont, die uw rijtuig heeft gezien,
en die zich Duvernot of Duvernot noemt, vraagt een oogenblik
onderhoud !"
De heer Van Duyvenvoorde trok de schouders op, en antwoordde half verstoord :
„Eene bedelpartij, Drostman ! Verlos mij van dien last !"
De schilder trad aanstonds achter zijn scherm met herders
en herderinnetjes, en opende de binnendeur, die naar zijn
„salon" voerde. Zonder opzet liet hij deze deur openstaan,
daar het kolossale scherm elken blik in het atelier onmogelijk
maakte. VOOr hem stond een fatsoenlijk gekleed burgerheer,
die diep boog, en hem eerbiedig een kaartje aanbood. Drostman
nam het kaartje werktuiglijk in handen, en herkende den
persoon, dien hij sinds een halfjaar van tijd tot tijd op de
trap ontmoet had. In het voile Licht van den dag kwam het
magere, scherpe gelaat van zijn bezoeker niet zeer voordeelig
uit. Hij hield de oogen bijna gesloten, en gluurde met een
zijdelingschen blik naar Drostman.
Deze bezag het kaartje en las :
fHILIPPE pUVERNET.
Repr6sentant de la maison BRACHET
a Rheims.
Een lichtstraal scheen eensklaps voor hem op to gaan.
De diepbuigende en knipoogende heer was reiziger voor
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eene handelsfirma in wijnen. Hij scheen een aanval te willen
doen op den Baron van Duyvenvoorde, om dezen waarschijnlijk slechten champagne voor hoog geld te leveren. Inmiddels
had de heer Duvernet nogmaals gebogen, en in het Fransch
met groote betooning van beleefdheid gevraagd :
„Zou het mogelijk zijn, den heer Baron van Duyvenvoorde
een oogenblik te spreken? Ik ben zoo vrij mij zelven to
presenteeren, omdat ik al geruimen tijd in dit huffs op de
verdieping boven u woon, en een paar maal het genoegen
had, u in het voorbijgaan te groeten. Ik heb mij tweemalen
bij den Baron aan zijne woning begeven, maar mij mocht
het geluk niet to beurt vallen, meneer den Baron to spreken..
Ik zag zoo even de equipage van den Baron hier in de
straat, en vernam, dat u, meneer Drostman ! een bezoek van
den Baron had ontvangen. Ik vaste daarom het voornemen
op, mij hier aan to melden, in de hoop, niet onbescheiden to
zijn, to moor . . . ."
Drostman maakte plotseling een einde aan dezen ratelenden
woordenstroom, door den man koelweg in de redo to vallen
met de woorden :
„De hoer Van Duyvenvoorde heeft mij opgedragen u to
berichten, dat hij verhinderd is u to woord to staan. Kan ik
misschien mij belasten
."
De man, die zich Philippe Duvernet noemde, gluurde ongemerkt naar de openstaande deur van het atelier. Hij bleef
steeds buigende, en vervolgde :
„Eene zeer gewichtige affaire noopt mij to beproeven, of
ik tot den Baron zelven zou kunnen doordringen, maar
zoo u . . . ."
„Ik ben bereid den hoer Van Duyvenvoorde uw verlangen
to kennen to geven, maar ik vrees zeer, dat de affaire niet
slagen zal, want de Baron heeft zijne eigene connecter' en
vaste leveranciers I"
Duvernet sloeg even de oogleden op, waardoor zijne drieste,
donkere oogen zich voor korte pooze vertoonden. Daarna
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antwoordde hij met een onaangenamen glimlach en eene
buiging :
„Ik ben representant van een aanzienlijk Fransch huis in
wijnen, maar ik kom hier niet voor zaken, meneer Drostman !
Ik heb eene zeer gewichtige en confidentieele mededeeling te
doen aan den Baron !"
„U zal het mij ten goede houden, meneer Duvernet !" —
hernam Drostman, naar het kaartje ziende — „maar de heer
Van Duyvenvoorde is niet gewoon confidentieele mededeelingen
van geheel onbekende personen aan te hooren !"
„Ik kan de mooning van den heer Baron in het algemeen
niet laken, doch er ztjn omstandigheden, waarbij zulk een
Principe noodlottige gevolgen zou kunnen opleveren 1"
Het was nu de beurt aan Drostman, zijne oogen eenigszins
wijder te openen, en den spreker uitvorschend aan to zien.
De persoon, die zich Duvernet titelde, stond dien blik zeer
kalm door. Voor de twintigste maal boog hij met groot
gemak, en waagde zich aan een glimlach, die niet veel heils
voorspelde.
„Ik geloof" — sprak hij nu snel en met scherp doordringende stem — „dat u een levendig belang stelt in den heer
Baron van Duyvenvoorde. Ik kan mij dus met vertrouwen
tot u wenden. Het toeval brengt ons soms tot verwonderlijke
uitkomsten. Door mijne betrekking van handelsagent kom ik
met duizenden menschen in aanraking. Ik hoor allerlei gesprekken, ik verneem allerlei nieuws. En nu werd mij de
naam des Barons van tijd tot tijd genoemd op eene wijze,
die mij wenschen deed, dat de aanzienlijke man er zelf bij
tegenwoordig ware . . . ."
Drostman ontwaarde zekere ongerustheid, terwijl de zonderlingo man tot hem sprak. Deze scheen inderdaad somtijds
het woord tot een afwezige to richten, en blikte daarbij ter
zijdo naar de openstaande deur.
„Ik vernam velerlei bijzonderheden, die het intiem leven
maar" — en hier daalde de stem
van den Baron betroffen
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des sprekers, terwijl hij zijne blikken ergens naar eene schim
scheen to wenden — „maar gesprekken en geruchten b e w ij z e n
niets. Ik wilde bewijzen, tastbare bewijzen, en dan eerst zou
ik mij aanmelden !"
„Heeft u bewijzen ?" — vroeg Drostman schielijk.
De man, die zich Duvernet noemde, boog weder.
Tot nog toe waren beiden blijven staan.
Drostman bemerkte het voor het eerst, en terwijl hij onwil lekeurig een beleefd gebaar maakte, zeide hij :
„Neem plaats, meneer Duvernet ! en laat ons zien, wat u
mij eigenlijk zal kunnen bewijzen !"

TWEEDE HOOFDSTUK.
Hoe een reiziger naar Den Haag komt, wie hij er ontmoet, wat hij
tot stand brengt, en wat hij verhindert,
Het geschiedde op dien zelfden guren Januari-morgen tusschen
tien en elf uren, dat een paar jongelieden bij den ingang van
de Hoogstraat elkaar hartelijk de hand reikten.
„Dus tot van middag vijf uren !"
„In ons hotel !"
„En van avond met den laatsten trein naar Utrecht !"
„Adieu, Frans !"
„coed geluk met je expeditie, Willem !"
Frans Croonwinckel had zijn vriend Willem Plankman naar
Den Haag vergezeld, om zoo lang mogelijk in elkanders
gezelschap to blijven, en een avond binnen Utrecht door to
brengen.
Willem ging nu beproeven, of hij zijn beschermer, den
Baron van Duyvenvoorde, zou kunnen ontmoeten. Hij haastte
zich door de glibberige, morsige sneeuw naar het Willemspark en de hem bekende woning van zijn Maecenas. Hij
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vernam tot zijne teleurstelling, dat de Baron juist was uitgereden, dat men hem te elf of twaalf uren misschien zou
kunnen vinden ten huize van den heer Drostman in eene vrij
afgelegen straat, nummer zooveel.
De naam van Drostman had Willem genoegen gedaan. Hij
herinnerde zich den stormachtigen dag van den vervlogen
zomer, toen hij bij zijn avontuur met het overreden kind den
jongen kunstenaar voor een oogenblik als een beminnelijk
en wakker man had leeren kennen. Hij besloot naar den
schilder to gaan, en den Baron aldaar met het doel van zijne
reis bekend to maken : hulp en ondersteuning voor den beklagenswaardigen en zwaar beproefden Kruger. Hij vreesde
noch den hoer Van Duyvenvoorde, noch Drostman to zullen
mishagen door doze vrijheid, daar hij beider voorkomendheid
en edelmoedigheid metterdaad had ondervonden.
Buitendien koesterde hij nog een geheim plan, waarvoor hij
tijd wilds winnen. Hij hoopte zijn oom Van Roggeveen to
zien. Hij kon dezen gaan vinden aan zijn ministerie, of later
in zijne societeit. Openhartig to vragen in hoover zijn laatste
schrijven aan Eugenie misschien ongepast mocht geweest zijn,
daar hij nummer eenig antwoord gekregen had — was zijn
stellig voornemen. Het huis zijner familie bleef natuurlijk
voor hem gesloten, maar hij meende, dat het horn ten voile
geoorloofd zou wezen, zijn oom elders op to zoeken.
Snel lisp hij intusschen naar de Hoogstraat terug, om van
daar uit het kwartier van Drostman to verkennen. Bij het
voorbijgaan van een grooten boekwinkel kon hij niet nalaten
nit oude en geliefde gewoonte to blijven staan en al de titels
der nieuw uitgekomene boeken to lezen. Eene nieuwe uitgaaf
van Thucydides historian door een Duitsch hoogleeraar trok
buitengewoon zijne aandacht. Hij zou het book voor zijn
candidaats noodig hebben. Schielijk wilds hij den prijs vragen,
en ten minste den titel opschrijven. Derhalve trad hij ijlings
naar den winkel toe, niet lettend op een sierlijken coupè, die
voor de deur stond.
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Terwijl hij wilde binnentreden, week hij plotseling eene
schrede achteruit. Zijn hart klopte eensklaps met luiden slag,
het bloed stroomde naar zijne wangen. Zijne nicht Eugenie
stond vOOr hem. Zij verliet den boekwinkel met een nieuw
gekocht werk in de hand, en wenkte den lakei Francois het
portier to openen. Willem wilde aanstonds terugblijven uit
een onbestemd gevoel van heimelijke schuchterheid, maar,
juist toen Eugenie den netten voet op de trede plaatste, zag
zij Willem. Glimlachend bleef zij staan, en reikte hem hartelijk de hand. Willem kon zijn blos niet kwijt raken, en antwoordde stamelend op hare levendige vragen.
Eugenie wipte nu schielijk in den coupe, terwijl zij Willem
schalk toefluisterde even to blijven wachten. Francois sloot
het portier van het rijtuig. Het raampje daalde onmiddellijk, en het geestig gelaat van het jonge meisje wenkte
onzen vriend. Aldus stonden zij een oogenblik to spreken, terwijl zoo wel Francois, als de koetsier, die Willem
nauwelijks herkenden, het oponthoud ongepast en vervelend
vonden.
„Ik ben zeer gelukkig, dat ik u even zien mag I" — sprak
-Willem zacht en voorzichtig. — „Reeds vele weken heb ik rnij
onrustig gevoeld, omdat . . ja, eigenlijk weet ik niet, of ik
het u zal mogen zeggen ...."
„Spreek vrij uit, Willem! Als ik je van dienst zou kunnen
. ."
zijn
„Zeer zeker ! Mag ik mijne vriendelijke nicht dan vragen,
of mijn schrijven onwelkom was ? Uw brief had mij eerst zoo
alleraangenaamst verrast, en nu hoorde ik later niets meer
van u, noch van oom 1"
Eugenie schudde met een kalmen glimlach het hoofd.
„Neen Willem !" — antwoordde ze ras — „uw brief was ons
zeer welkom, doch de schuld ligt bij Papa. Hij beloofde je
to zullen antwoorden, maar daar hij gewoonlijk zeer traag in
't schrijven is, heeft hij het tot nog toe verzuimd !"
„Ik ga nu weer voor een halfjaar naar Rustenburgh. Wat
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zoude mij daar wenschelijker en heerlijker kunnen verblij den
dan een paar woorden van uwe hand?"
„Ik zal zien !" fluisterde Eugenie, met zekere verlegenheid de oogen neerslaande. — „Veel schoons zal ik je niet
kunnen melden !"
„Blijft all es bij het oude ?"
„'t Wordt dagelijks onaangenamer. De Vicomte beheerscht
Mama en Jane. Papa geeft er niet veel om, daar hij zijne
toestemming tot de verloving afhankelijk maakte van berichten uit Frankrijk. Intusschen vind ik Jane gedurig in vertrouwelijk gesprek naast den Vicomte, terwij1 Mama van tijd
tot tijd met de wijdloopigste uitvoerigheid komt praten over
de groote plannen. Papa heeft de eerste voorstellen van Vergennes niet ten eenenmale afgeslagen, maar elk idee van verloving nog onbepaald uitgesteld !"
„Ik heb u geschreven wat ik denk. Het doet mij Teed voor
uwe zuster. . . ."
„Ook mij moog-je bekiagen, Willem! Ik heb mij de ongenade van alien op den hals gehaald, met uitzondering van
Papa, die in den laatsten tijd zwijgender en afgetrokkener is,
dan vroeger. Mijn eenige troost is mijne lectuur."
En Eugenie toonde Willem het juist verkregen boekwerk.
„De Gids, Januari, 1865 !" riep Willem, — „Ik heb hem
nog niet in handen gehad !"
„O ! er is hier eerie volledige revolutie door dit tijdschrift
gemaakt. Er vormen zich twee groote partijen voor en tegen
den Gids ! 't Is ongehoord !"
„Maar dat is, dunkt mij, eene ontwikkeling ten goede !"
„Misschien. De zaak is, dat de bekende geestige auteur van
Kronijk en Critiek den ongewonen inval heeft gehad, om
onze Koningin en hare hofdames sprekende in to voeren ter
beoordeeling van een onzer jaarboekjes. Gisteren ward er bij ons
godurende een plechtig diner langdurig over geredetwist. De
heer Breelant en mevrouw Van Doornebeeck vonden het
„infaam." De oud-gast verklaarde, dat hij den auteur zou
2

18

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

uitdagen, zoodra daze een der laden van zijne familie sprekende invoerde. De Barones van Duyvenvoorde verdedigde
den schrijver, en vond het zoo heel vreemd niet, dat men
bij de critiek van een jaarboekje, 't walk aan de Koningin
was opgedragen, eerst Bens nadacht, walk een indruk zulk
een werkje aan het hof zou maken. Mama verdedigde de
opvatting van den heer Breelant, en verklaarde, dat zij zeer
goad moist, dat daze aanval kwam van den „Roomschen"
kant !"
„En ward er toen niet geglimlacht I"
„Neen, ieder was ernstig. 1k heb het maar niet tegengesproken, want ik had het stuk nog niet gelezen, en het
voegde mij dus niet !"
„Schrijf mij uwe opinie eens. Het zal voor mij een feast
zijn to Rustenburgh !"
Eugenie trok haar hoofd terug, en reikte de kleine hand
aan Willem zonder rechtstreeks to antwoorden.
Maar even hield Willem die hand in de zijne.
Toen wenkte zijne nicht hem voor 't laatst vriendelijk toe,
en gaf zij een teeken aan den koetsier.
De coupe rolde wag, en Willem bleef verrast, verheugd en
verbijsterd op de stoep van den boekwinkel het rijtuig naoogen.

Geheel op hetzelfde oogenblik namen de zaken in Drostman's atelier voortdurend belangrijker wending.
Zoodra Duvernet van bewijzen gesproken had, begon de
schilder to vreezen, dat zijn vriend Van Duyvenvoorde, die het
gesprek misschien had gevolgd, zich plotseling door eene
opwelling van verontwaardiging in het vertrek zou komen
vertoonen. Hij wenschte wel de deur van het atelier alsnog
to kunnen sluiten, maar daardoor zou misschien juist de opmerkzaamheid van den Baron worden getrokken. Drostman
bezat eene misschien niet genoeg gerechtvaardigde overtuiging,
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dat Duvernet een gemeene oplichter was, en derhalve vreesde
hij, dat de heer van Duyvenvoorde door het overvloedig
gebruik van zijn naam op hun gesprek zou gaan letten, en
meer hooren dan voor een man van zijne kiesche en edelmoedige denkwijze nuttig was. De schilder had evenwel zorg
gedragen, dat de vertegenwoordiger van het huis Brachet in
geen enkel opzicht jets van zijne stifle overwegingen had
kunnen merken. Beiden hadden zij zich aan de tafel met het
purperen bekleedsel geplaatst, en zagen elkaar scherp aan,
voordat zij het onderhoud hervatten.
Gedurende geruimen tijd zat de Baron van Duyvenvoorde,
onbewust van hetgeen or omtrent hem werd gesproken, verdiept in eene beschouwing van eene portefeuille met etsen,
die hij nimmer to voren bij Drostman had aangetroffen. Hij
vernam somtijds eene luide stem, maar had to veel ervaring
van allerlei lastige aanvragen tot hulp en ondersteuning, om
eenig belang in de onderhandeling to stellen.
Intusschen zag de schilder zijn bezoeker scherp in 't aangezicht, en hield Duvernet zijne bijna geheel gesloten oogen
op het groengestreepte tapijt van juffrouw Snook gevestigd.
Daarna werd het gesprek aldus voortgezet :
„U spreekt van bewijzen, meneer Duvernet ! De zaak, welke
u hier brengt, zal dus van geene geringe beteekenis zijn ?"
„Eene allergewiehtigste zaak, van het hoogste belang voor
den Baron. Ik zoude mij anders hier niet hebben durven
aanmelden !"
„Ik wil het gaarne gelooven, maar kan het niet beoordeelen !"
„Vooreerst kom ik u alleen voorloopig inlichten. En daarbij
reken ik op uwe volkomen discrete !"
Drostman wenkte even met de hand, alsof hij van zijne
zijde eene verzekering van dien aard geheel overbodig achtte.
De man, die zich Philippe Duvernet noemde, keek weder ter
sluik naar de geopende deur van het atelier, en hervatte
„Laat mij de zaak kortelijk uiteenzetten. Wij veronder-
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stellen, dat er hier in de stad eon aanzienlijk man is, wiens
naam vooreerst kan verzwegen worden dat deze heer ongelukkig getrouwd is aan eene even voorname echtgenoote.
Sinds jaren wordt deze aanzienlijke man, die een allerachtenswaardigst karakter bezit, bedrogen door zijne vrouw. Hij
is geheel onbewust van het bedrog, en koestert zelfs niet
het minste vermoeden. Zijne echtgenoote evenwel onderhoudt
briefwisseling en geheime verstandhouding met een ander
aanzienlijk heer hier ter stede, welke tweede heer eveneens
is getrouwd. Het zou voor den bedrogen echtgenoot van het
hoogste belang wezen, zoo hij de bewijzen in handen had
van het wangedrag zijner vrouw — en die bewijzen zou ik
kunnen leveren !"
De vertegenwoordiger van het huis Brachet opende zijne
oogen zeer wijd voor eene seconde, en zag Drostman uitdagend aan, maar deze wierp hem een kalmen blik toe, en
ant woordde :
„Wij zouden kunnen veronderstellen, dat deze geschiedenis
op mijn vriend den Baron toepasselijk ware, en tevens, dat
door u bewijzen zouden kunnen worden gegeven van wat u
daar to voorschijn brengt. In dit geval zou natuurlijk alles
aankomen op de hoedanigheid uwer bewijzen...."
„Mijne bewijzen zijn onwederlegbaar !"
„Ook dat zou moeten gestaafd worden !"
„Natuurlijk. Ik ben bereid !"
Drostman ward ongerust. Hij begon to twijfelen, en daarom
bedekte hij zijne aandoeningen niet meer zoo voorzichtig als
bij het begin. Duvernet was zich zeer wel bewust van den
indruk, welken hij teweegbracht, en haalde met een geheimzinnig gezicht eene brieventasch to voorschijn.
„In deze portefeuille is een brief, eigenhandig geschreven
door de bedoelde dame. 1k dank het aan een gelukkig
toeval, dat ik hem heb kunnen in handen krijgen. Eene
vertrouwde bediende, welke ik om goede redenen niet noem,
verloor het biljet, zonder het to merken. 1k maakte mij er
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meester van, daar ik er aanstonds de waarde van begreep !"
„Aan wien is de brief geadresseerd ?"
„De brief heeft geen adres !"
Drostman's trekken helderden op.
riep hij, — „Hoe kan de echtheid van den
„Geen adres !"
brief dan bewezen worden ?"
„Juist door het ontbreken van 't adres. 17 begrijpt, dat de
aanzienlijke dame en haar briefschrijvende vriend zich wel
wachten, hunne brieven aan elkander to adresseeren. Zij hebben een postkantoor hier in de stad bij eene dame, die handschoenen en parfumerieen verkoopt. Brieven zonder adres
worden daar door twee vertrouwde bedienden afgehaald,
en een van die brieven is in mijn bezit — een kostbaar
exemplaar !"
„Dit alles is vrij wel bij elkander gebracht, moneer Duvernet !
Maar welk belang drijft u, om u in deze zaak to mengen?"
De aangesproken persoon boog op zijn zetel met de nederigste onderdanigheid. Hij hield voortdurend zijne brieventasch
zorgvuldig in zijne rechterhand, en scheen een oogenblik na
to denken. Toen zeide hij :
„Mijn belang is geheel van persoonlijken aard. Wanneer ik
een achtenswaardigen man, als de heer Baron, zulk een gewichtigen dienst zou kunnen bewijzen, reken ik op zijne
onclersteuning. Mijne positie in den wijnhandel is ver verwijderd van schitterend to zijn. . . ."
„Met korte woorden — u biedt den brief to koop aan !"
Philippe Duvernet boog.
„Bij den verkoop zoudt u u tevens moeten verbinden, schriftelijk verbinden, van de bewuste zaak nimmer weder tot
iemand to spreken, onder welk voorwendsel ook !"
„Zoo de Baron dit verlangt?"
n Nat u urlij k zou de Baron dit kunnen verlangen ik althans
zou het tot voorwaarde stellen, ten einde alles met de hoogste
omzichtigheid to onderzoeken, en niemand met de zaak verder to bemoeien !"

22

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

Drostman had langzamerhand iets meer en meer waarschijnlijks in het verhaal meenen te ontdekken, en zoo was
zijne bezorgdheid gestegen, dat de Baron eenig woord van
het gesprek zou vernemen. Ten slotte had hij fluisterend
gesproken, een voorbeeld, 't welk de vertegenwoordiger van
het huis Brachet gewillig volgde, om daardoor aan te toonen,
dat hij gaarne met Drostman tot eenig besluit zou willen
komen.
De schilder begreep, dat hij in elk geval verstandig handelen
zoude, wanneer hij den Baron eene ontmoeting met an
buurman spaarde. Hij wilds zich dus haasten, de zaak ten
einde te brengen. Hij boog zich wat voorover, en vervolgde,
zacht fluisterend :
„Meneer Duvernet ! Uwe mededeelingen schijnen mij n:iet
zonder gewicht. Uit den aard der zaak is deze heels geschiedenis van hoogst kiesche natuur, en zou het beter zijn, dat
ik den Baron er langzaam op voorbereidde, dan dat u onverwacht bij hem kwam !"
„Zooals u verkiest, meneer Drostman !"
„Verder zal het er op aan komen, of wij de zaak zullen
kunnen schikken tusschen ons beiden. Vooreerst wilds ik u
dus vragen, of de bewuste brief belangrijk licht verspreidt
over de zaak in quaestie, en wat uwe voorwaarden zijn, om
mij dat stuk of te staan ?"
Duvernet begreep, dat hij vorderingen maakte.
„De brief is allermerkwaardigst, maar kort. De Barones
van Duyvenvoorde meldt den bedoelden ongenoemden heer, d.at
zij verhinderd wordt hem gehoor to verleenen I"
De Fransche reiziger in wijnen had zeer voorzichtig het
gewichtige stuk to voorschijn gebracht, en sprak bijna zonder
geluid.
„Hoe is de brief onderteekend ?" — vroeg Drostman.
„De brief is in het geheel niet onderteekend !"
„Niet onderteekend ! .... Maar dan is hij ook niets waard !"
„Ik vraag beleefdelijk verschooning. Juist het ontbreken
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van adres en signatuur bewijst de echtheid. De aanzienlijke
briefschrijfster heeft gezorgd, dat bij het verloren gaan van
een harer epistelen niemand eenig licht over deze zaak zou
ontvangen. Alleen, wanneer men het kantoor aanwijst, waar
de brieven gewoonlijk bezorgd worden, wanneer de Baron
bovendien het schrift zijner echtgenoote herkent, zal hij aan
de echtheid niet twijfelen !"
Drostman dacht eene pons na.
„Naar wie verzekert u, dat de voorname dame zelve geschreven heeft?" — vroeg hij.
„Zou u denken, dat zij al hare geheimen aan een bediende
vertrouwt?"
Drostman bleef weder eene pons zwijgen.
„De zaak is zeer zonderling !" — sprak hij eindelijk, terwijl
Duvernet geduldig bleef wad-1ton. — „Het is mogelijk, dat u
op het rechte spoor is, misschien ook niet. Dit zal afhangen
van uwe verdere ophelderingen !"
„Mijne verdere ophelderingen zullen afhangen van uw bod
op mij n brief !"
„Zoo . . .. Maar wat vraagt u voor dien brief!"
Philippe Duvernet glimlachte.
„Ik vraag het geld van den heer Baron, niet van u, meneer
Drostman! Wilt u voor hem betalen, mij goed — maar de
brief moet honderd gulden opbrengen !"
Drostman wierp zich achterover in zijn stoel. Zijn gelaat
was bleek van gramschap, maar hij oordeelde het veiliger
vooreerst niets to laten blijken.
„U overdrijft !" — zei hij schijnbaar rustig. — „Mij dunkt,
wij moesten Lien gulden zeggen !"
De vertegenwoordiger van het huis Brachet stak het geschrift zonder adres of onderteekening bedaard in zijne brieventasch, en deze verdween in den zak van zijne jas.
„Wij zullen de onderhandeling of broken, meneer Drostman !
Ik heb u al meer toevertrouwd, dan noodig was. Mijn brief
zal ik wel kwijtraken !"
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„Niet aan den Baron !"
„Waarom niet ?"
„Dat is mij ne zaak 1"
„Doe wat u kan, meneer ! Indien het mij mocht blijken,
dat ik door u in het minst wordt tegengewerkt, dan ontvangt
de Baron den brief over de post, gratis, met de noodige
opheldering !"
De man, die zich Philippe Duvernet noemde, greep naar
ZUn hoed, en maakte een& beweging, of hij wilde vertrekken.
Onze schilder gevoelde zijn angst klimmen. Zijne overtuiging
aangaande de gemeene gewetenloosheid van den intrigant
ward met iedere minuut zekerder. De brief zou het leven van
den Baron voor goad vergallen — hij moest handelen zonder
verwijl.
„Meneer Duvernet! Ik wil niet veel woorden verspillen !" —
begon hij. — „Ik heb er eenig belang bij, mijn vriend Van
Duyvenvoorde persoonlijk van een en ander to onderrichten.
Wi] u mij dien brief geven voor twintig gulden ?"
De man, steeds moediger wordend, hief zijn hoed op, en
deed eene schrede naar de deur.
„Een fatsoenlijk man laat zich niet afdingen !" — sprak hij
stout.
Drostman kende de waarde van het geld vrij wel, en kon
zijne aarzeling niet spoedig to boven komen.
„Zoo u mij dien brief verkoopt," — sprak hij snel — „koop
ik van u tevens het geheele geheim met eene schriftelijke
verklaring, dat u mij de honderd gulden zult terugbetalen,
zoodra u zich omtrent daze zaak jets laat ontvallen !"
„Daar heb ik niets tegen, meneer Drostman !"
„Goed! zet u dan, en schrijf de verklaring! Ik zal u het
geld geven!"
De heer Philippe Duvernet had geen trek van zijn mager
gelaat bewogen, doch, toen Drostman zich naar een secretaire
begaf, waar hij vermoedelijk geld uit ging nemen, opende hij
zijne oogen met eene uitdrukking van boosaardige voldoening.
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De schilder had juist de sorn klaargemaakt, toen er zeer luid
aan de deur werd geklopt. Beide mannen zagen verrast op.
Drostman hield het bankpapier in de hand, en opende zonder
aarzelen.
„Meneer Drostman ! 1k kom hier toch niet ongelegen !" —
riep eene luide stem, tervvijl oogenblikkelijk daarop Willem
Plankman binnentrad, en den schilder de hand toestak.
Drostman aanvaardde die hand zonder aarzeling, maar zag
Willem met een onzekeren blik aan, daar hij zich wel hunne
vroegere ontmoeting, maar niet zijn naam herinnerde.
„Voor een halfjaar hebben wij kennis gemaakt," — zei
Willem opgeruimd — „toen dat arme kind op den Vijverberg
door dien brutalen Franschen koetsier werd overreden. Mijn
naam is Willem Plankman !"
„Welkom, meneer Plankman ! 1k ben aanstonds tot uw
dienst." — Daarna ging hij in het Fransch voort. — „Er is
nog eene kleine affaire to regelen met meneer Duvernet,
reiziger in wijnen !"
Beide vrienden wendden zich nu onwillekeurig tot den bedoelden persoon.
De vertegenwoordiger van het huffs Brachet was van zijn
stoel opgestaan, en tuurde met doodsbleeke trekken naar de
deur. Voor 't overige drukte zijne houding vermetelheid en
heimlijke woede uit. Hij had Willem aanstonds herkend, en
met de vreeselijkste vervloekingen binnensmonds zijne komst
verwenscht.
Zoodra Willem zijn gelaat in 't oog had gekregen, stond
onze vriend bewegingloos stil, en streek hij herhaalde malen
het bruine hair achter de ooren weg.
„Meneer Drostman ! Hoe heet die man ?"
„Philippe Duvernet ! .... hier is zijn kaartje !"
De schilder reikte hem het kaartje toe, maar Willem, met
een snel gebaar diens hand afwerend, en de zijne tegen den
Franschman opheffend, die eene schrede naar de deur aflegde,
riep ijlings :
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„Als die man zich Duvernet noemt, dan bedriegt hij u ! Ik
herken hem nu volkomen. Het is de lakei van den heer
de Vergennes — hij heet Adolphe, hij heeft mij met zijne zweep
naar het hoofd geslagen, Coen hij het arme kind overreed —
datzelfde arme kind, waarvan ik juist sprak. Meneer Drostman,
hoe kom je in zulk gezelschap ?"
Willem's woorden, in het Fransch gesproken, maakten een
wonderlijken indruk.
Drostman vloog naar zijne secretaire, en borg er snel zijn
geld in. Toen trad hij op den lakei toe, en wees hem de deur.
Doze bleef nog een oogenblik staan. Daarop barstte de man
eensklaps los in luide, woedende woorden :
„Het is alles volkomen waar, wat die „voyou" zegt . . . ."
Bij het woord „voyou" springt Willem naar den lakei.
Maar Drostman werpt zich snel tusschen beiden. Op iikt
oogenblik treedt de heer Van Duyvenvoorde, door de twistende
stemmen in zijn rustig kunstgenot gestoord, het vertrek
binnen.
Intusschen schreeuwt de verbitterde lakei :
„Het is alles volkomen waar, wat die „voyou" zegt. Ik
ben de koetsier en lijfknecht van den Vicomte, maar tevens
ben ik Duvernet. Men gelooft mij niet ? Welnu, ik zal het
schandaal publiek maken, en aan alle brave Hollandertjes
vertellen wat ik weet. Ik zal uw naam niet sparen, meneer
de Baron van Duyvenvoorde ! Ik zal aan de wereld toonen,
wie die heer Van Roggeveen is . . . . ik zal . . . ."
Maar Drostman had de deur geopend.
Met eene vastberadene houding greep hij den koopman in
minnebrieven bij den arm, en terwijl Willem opgewonden
tegen den schurk losstoof, was daze genoodzaakt, onder het
uiten van vele bedreigingen en scheldwoorden, zoo snel mogelijk
de trappen of to vliegen, en onmiddellijk zijn heil in de vlucht
to zoeken.
De heer Van Duyvenvoorde stond met de uiterste verbazing
de jongelieden aan to staren.
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„Wat is hier gebeurd ?" — vroeg hij onthutst. — „Wat beteekent dit, Drostman ?"
„Een oplichter, meneer Van Duyvenvoorde ! Een handelaar
in geheime praatjes uit de c h r o n i q u e scandal ens e, die
ons voor geld gewichtige ontdekkingen wilde doen ! C h a nt a g e, anders niet. Toen mijn vriend Plankman gelukkig hier
binnenkwam, was ik op het punt mij to laten bedriegen, en
vernam ik nog juist bijtijds, dat wij den Franschen lakei van
zekeren meneer de Vergennes voor ons hadden, een aartsschelm, die zich onder den naam van Duvernet voor een wijnhandelaar uitgeeft. Wij zouden de politie kunnen waarschuwen,
en tevens dien heer de Vergennes !"
„Natuurlijk ! Maar hoe kwam mijn naam en die van den
heer Van Roggeveen in den mond van dien ellendeling ?"
„Uit wraakzucht. Hij begon mij van velerlei aanzienlijke
familiOn uit deze stad to verhalen, en wilde zijne beweringen
met bewijsstukken staven, toen zijne oplichterij aan den dag
kwam. Zoo spoedig hij u zag, noemde hij uw naam uit boosaardigheid."
,; Maar waarom dan van Roggeveen gesproken ?"
„Om mij zooveel mogelijk to krenken door den naam van
mijn oom to noemen !" — viel "Willem gevat in.
De Baron schepte adem.
Hij reikte beiden jongelieden opgeruimd de hand.
„Ik ben hartelijk blij, dat de zaak zoo onbeduidend is. Men
vindt niet gaarne zijn naam op de lippen van zulke individuen.
Maar vertel mij nu Bens, meneer Plankman ! hoe ik zoo onverwacht het genoegen hob u to zien — en jij , vriend Drostman !
geef me een relaas van al wat er hier zoo even is gebeurd !"
Den schilder werd een groote last van de schouders genomen.
De heer Van Duyvenvoorde vermoedde niets van de eigenlijke toedracht der zaak.
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DERDE HOOFDSTUK.
Mevrouw de Roggeveen zet hare plannen nader uiteen, en poogt
in het bezit to komen van eene groote menigte
„châteaux en Espagne".
Al een halfjaar lang bouwde mevrouw de Roggeveen
dagelijks aan de schoonste luchtpaleizen, die ooit door de
verbeelding eener hooggeboren moeder werden ontworpen.
Hare lieve, tweede dochter Jane zou eerlang op wettige wijze
den titel voeren van Vicomtesse Coppin de Vergennes, een
titel, welken de aanzienlijkste geslachten in den lande haar
benijden zouden, want de Vergennes stamden uit oud-middeleeuwschen, Normandischen adel — zou oud, zou oud, dat de
hoogstgeboren Nederlandsche graaf er den hoed voor afnemen kon.
Het tijdstip naderde nu alras, dat de verloving aan de
vrienden zou kunnen wordon bekend gemaakt. Men was de
eerste zwarigheid to boven gekomen. Jane had onlangs haar
zeventienden geboortedag • gevierd. Ook hierop had de heer
Van Roggeveen aangedrongen, toen de volmaaktste van alle
edellieden, toen haar hooggeschatte aanstaande schoonzoon ,
op plechtige wijze om de hand van hare dochter vroeg. Daarna
had haar echtgenoot, uit zekere, al to ver gedreven voorzichtigheid, eene menigte „information" genomen omtrent den
persoon van den „ charmanten" Vicomte.
Langzamerhand waren er berichten ingekomen. Meestal
luidden zij redelijk gunstig. De Vicomte, heette het, was een
jonkman van goeden adel, niet onbekend in de aanzienlijkste
kringen, „bon gar go n," niet gierig of schraapzuchtig, een
good „homme du m o n d e", galant en ervaren in a] de
dingen van die zoogenaamde „ wereld" — doch zijn fortuin
scheen niet zeer groot to zijn. Andere berichten bevatten nog
bijzonderheden over de ongelukken van den Vicomte in zijne
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ridderlijke weddenschappen bij de wedrennen van Longchamps
en Epsom, maar men kon uit dit alles ten slotte geen volkomen ongunstig gevolg trekken.
Mevrouw de Roggeveen had met buitengewone bedaardheid
dit onderscheidene malen haar echtgenoot bewezen, en
telkens er op aangedrongen, dat daze nu in de verloving zou
toestemmen. De heer Van Roggeveen had haar eenvoudig
geantwoord, dat hij zich niet tegen de zaak zou verzetten
op tweeerlei voorwaarde. Ten eerste zou de Vicomte bewijzen,
dat de inkomsten uit zijn persoonlijk fortuin voldoende mochten
genoemd worden, om zijne toekomstige echtgenoote naar haren
rang to doen leven, en ten tweede zou de heer Van Roggeveen
niet verplicht worden, eene bijzondere huwelijksgift aan zijne
dochter bij haren echt uit to keeren.
Wel had mevrouw de Roggeveen zich over daze laatste
voorwaarde in den beginne ontzettend geergerd, maar haar
man had zeer kalm opgemerkt, dat de Vergennes niet om
de hand zijner dochter zou aanhouden, dan wanneer hij haar
werkelijk liefhad; dat, zoo hij zijn oog op het fortuin der
familie gevestigd . had, er geen beter middel bestond, om
hem to doen afdeinzen, dan de verklaring, dat Jane niets
ten huwelijk zou meebrengen — slechts datgene, wat mevrouw
de Roggeveen met een gelukkigen glimlach haar trousseau
noemde. Ten overvloede voegde de heer Van Roggeveen er
bij, dat zijn vermogen in effecten belegd was, en dat hij van
de renten in de gegevene omstandigheden niets kon missen,
zonder zijne andere dochters to benadeelen, en zijne wijze
van leven to veranderen.
Mocht ook daze tijding eenige droppels alsem in den
vreugdebeker der gelukkige moeder mengen, zij wist, dat de
uitmuntende Vicomte Jane met heel zijne ziel liefhad; dat
het ontbreken van °me aanzienlijke huwelijksgift hem niet
zou hinderen. Daarom wilde zij nu al haar best doen Jane's
trousseau en huwelijksfeesten zoo schitterend mogelijk to
maken. Zij besloot aanstonds de regeling der geldzaken aan

30

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

de heeren over te laten. Dit behoorde eigenlijk niet tot haar
departement. Zij sprak er den Vicomte derhalve niet van,
want deze had eene veel te verheven denkwijze, om zich
aan geld te storen. In den beginne had hij haar vertrouwelijk
gesproken over zijn fortuin, en ridderlijk bekend, dat zijn
vermogen niet groot was, maar hij had tevens van zijne
goederen en zijn kasteel in Normandiê gewaagd — over Jane's
toekomst behoefde zich dus niemand te bekommeren.
Zoodanig was de grondslag, waarop mevrouw de Roggeveen
hare luchtpaleizen had gebouwd.
Men zou niet hebben kunnen beweren, dat de verbeeldirig
der aanstaande schoonmoeder iets aan die prachtige kasteelen
deed ontbreken. Zij hulde Jane herhaaldelijk in het gazen
bruidskleed en in den gazen sluier, waarmee zij naar den
eigenlijken zin des woords voor het altaar zou treden, want
de Vicomte behoorde tot de katholieke kerk. Het huwelijk
zou dubbel ingezegend worden, eerst in de Kloosterkerk,
dan elders, naar de heschikking van haar schoonzoon. De
aanzienlijkste familiên zouden er zeker bij verschijnen, en
het corps diplomatique zonder twijfel. Jane moest voor die
gelegenheid eon kostbaar collier van diamanten dragon,
dat zou h a a r c a d e a u zijn, het c ad eau van de innig liefhebbende moeder aan de toekomstige Vicomtesse in de bruidsdagen.
De bruidsdagen ! Welk eene menigte van schitterende feesten
zou zij niet hebben to „ organiseeren." Alles zou op haar aankomen, zij zou alles zelve beschikken. Met Eugenie was niet
to handelen. Die bleef eigenzinnig, meer en meer eene pre,cieuse . ridicule ! Evenwel kon zij zich voorstellen, dat
Eugenie niet al to hoog ingenomen behoefde te zijn met eon
schitterend huwelijk van eene jongere en knappere zuster.
Daarom wilde zij hare oudste dochter zooveel mogelijk ongemoeid laten, wijl zij in de gelukkigste stemming ter wereld
niet al to veel eischend wilde zijn. Van hare jongste, van
Sibylle, kon zij meer verwachten, maar deze was nog bijna
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een kind. Haar man zou ten slotte door de echt ridderlijke
houding van den Vicomte bewogen worden, op de onbekrompenste wijze zijne medewerking to verleenen.
De bruidsdagen en het huwelijk maakten daarenboven niet
alleen het onderwerp harer liefste bespiegelingen uit, al had
zij tot nog toe den twijfel niet kunnen oplossen, wat Naar,
der moeder van de aanstaande Vicomtesse, het best zou voegen als feestkleed bij de inzegening van het huwelijk, donkere of lichte zijde. Mevrouw de Roggeveen streefde met hare
verbeelding nog veel verder. Zij stelde zich Jane voor als
Vicomtesse de Vergennes. Des zomers zouden de jongelui het
seizoen natuurlijk to Scheveningen doorbrengen. Al wat edel
en hooggeplaatst was, zou er eene eer in stellen, zich to doen
„presenteeren" aan de Vicomtesse. Welk eene rijk vloeiende
bron van genot beloofde de toekomst niet En dan in 't najaar
en des winters zou zij de jongelieden vergezellen naar het
oud, ridderlijk kasteel in le Morbihan. Hare verbeelding
teekende deze burcht of naar een model uit Walter Scott en
Alexander Dumas to zaam, massa's spitse torentjes met
blauwe leien en schitterend vergulde windwijzers, doch daarbinnen het weelderigst „comfort" der moderne beschaving
en, als van zelf sprak, eene lange, luisterrijke reeks familieportretten uit alle eeuwen met blazoenen en kostelijke wapenkleuren.
Eenige weken zouden de jongelieden des winters waarschijnlijk to Parijs komen wonen. De Vicomte zou zijne
jonge gade en belangstellende schoonmoeder zeker in de gelegenheid stellen al de pracht en luister in Frankrijks hoofdstad to bewonderen. Wel is waar bob oorden de Vergennes
tot de legitimisten, maar mevrouw de Roggeveen meende
toch, dat meer aanzienlijke legitimistische familiOn het niet
versmaadden den winter to Parijs door to brengen. Dan kwam
vervolgens de quaestie van het hof en de Tuilerien. De
Vicomte had altijd met zekere omzichtigheid over de politiek
gesproken, maar hij had zich nooit stellig ongunstig over het
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Keizerrijk uitgelaten. In de gegevene omstandigheden zou er
niets „compromitteerends" voor een de Vergennes • in schuilen,
zijne plaats ter Tuilerien met glans to „occupeeren," daar
even aanzienlijke geslachten als het zijne zich tijdens het
eerste en tweeds Keizerrijk uit welbegrepen politiek inzicht
aan het hof hadden vertoond.
Zoo zoude zij hare dochter, de bloeiend schoone Vicomtesse,
voorstellen aan die edele Keizerin, wier fijne smaak en nobele
godsdienstzin door heel Europa om strijd worden hooggeschat. Zoo zou zij den krachtigen en geestrijken Keizer in
al de schittering van zijn hof leeren kennen, zoo zoude zij
door haren schoonzoon bij gekroonde hoofden worden „gepresenteerd," zoo zou zij de Tuilerien betreden, waar de deugd
en de gratie van de Keizerin de schoonste sieraden aanbrengen, waar het schrander beleid van den Keizer den naijver
van heel de beschaafde wereld wekt. Intusschen zou het
mogelijk kunnen zijn, dat de Vergennes uit diaper inzicht in
de staatkunde de zaken anders opvatte, en dan besloot zij
aanstonds de Tuilerien aan het rijper oordeel van haar uitstekenden schoonzoon op to offeren.
Al daze bespiegelingen wisselden zich of in 't achtbaar,
schoon nog ongekapt hoofd van mevrouw de Roggeveen. Zij
zat in hare kleed- en slaapkamer op een gemakkelijken stool
voor een lustig brandenden .haard, terwijl daarbuiten de gure
atmosfeer van Louwmaand heerschte, en de opnieuw ingevallen vorst, na den dampigen dooi van de vorige dagen, zich
krachtig deed gevoelen. Zij besloot de Vergennes to radon,
de geldzaak met zijn aanstaanden schoonvader to schikken,
opdat het publiek zijn „engagement" mocht vernemen. Dan
was het juist de geschikte gelegenheid en tijd voor sane
„soiree dansante" ten haren huize. Zij had in haar groot
salon en suite plaats voor de jongelui, en in de eetzaal
en aangrenzende vertrekken zou zij een buffet en spooltafeltjes plaatsen. Zij vond het plan zoo uitlokkend, dat
zij wenschte de Vergennes terstond aan to moedigen, dien
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morgen nog de noodige stappen bij haar echtgenoot to doen.
Met een tevreden gelaat deed zij een bel klinken.
Francois verscheen.
„Is meneer de Vicomte gekomen ?"
vroeg ze statig.
„Voor een half uurtje, mevrouw ! Meheer is in 't klein
salon met eene van de Freules !"
„'t Is wel! .... Wat is dat ?"
Francois bood mevrouw een brief aan.
In gedachten nam zij het papier, en bleef op 't onbekende
schrift van 't adres staren, terwijl de bediende zich verwijderde.
Zij beak het bedaard open, en las :
„Madame! On pourrait vous procurer un docu„ment tres pr6cieux. Il s'agit d'une lettre 6crite
„par la Baronne de D. a, Mr. do R. On pourrait
,m6rne vous donner des renseignements tres am„pies sur la situation, moyennant un dèdomma,gement gënereux. Dans ce cas vous n'avez qu'
„à Ocrire Mr. Philippe Duvernet, la Haye, Poste
„restante.”
Mevrouw de Roggeveen las het zonderlinge schrijven tweemalen, en bleef toen eene geruime poos in diepe gedachten
stilstaan. Haar gelaat was somber, en had al zijne vroegere
opgewektheid verloren. Doch spoedig herstelde zij zich. Zij
schudde het hoofd, en nam een kloek besluit. Terwijl zij zich
haastte met haar toilet, omdat zij de Vergennes wenschte to
spreken, overdacht zij de zaak opnieuw.
De een of ander bedrieger wilde haar geld aftroggelen voor
een brief door de Barones van Duyvenvoorde aan haar man
geschreven — want er was geen twijfel aan de beteekenis
der letters. Het kon een echte en het kon een valsche brief
zijn. Zij wist zeer wel, dat haar echtgenoot eene bijzondere
vriendschap koesterde voor de Barones, maar dat „dateerde”
reeds van voor zijn huwelijk. 't Was ook wel mogelijk, dat
er brieven tusschen dat tweetal gewisseld waren — welnu,
zij zou er geene grijze hairen van krijgen. Jaloersch to zijn
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over de bewijzen van genegenheid, aan eene andere geschonken
door haar echtgenoot, kwam haar voor in de gegevene omstandigheden vrij overbodig te weten.
Had zij, Adrienne Plankman, ooit eenige liefde voor dien
man gekoesterd? Zij had den rijken twee-en-twintigjarigen
jonkman hare hand geschonken, om eene plants in de maatschappij in te nemen. Haar huwelijk was middel, geen doel
geweest. En nu naderde zij de vervulling van een barer
vurigste wenschen : hare dochter zou de hand reiken aan een
edelman van hooger aanzien, dan eenig adellijk Nederlandsch
pretendent kon bezitten. Zou het nu de geschikste tiid zijn,
om met Roggeveen to twisten over zijne brieven aan dames ?
De schoonste tijden van hun huwelijk waren in onrust en
verdrietig kijven voorbijgegaan, zou zij, die weldra hare vijftig
jaren ging tellen, nu nog jaloersch worden van haar zesen-veertigjarigen echtgenoot ? Zij achtte het geheel onnoodig,
er langer over na to denken. De hoer de Roggeveen zou in
menig opzicht moeten medewerken bij het huwelijk van zijne
dochter. Zij Wilde aan het briefje hoegenaamd geen gevolg
geven — fluisterde zij bij zich zelve, terwijl zij eene diamanten
speld in het nog weinig vergrijsde zwarte hair stak — maar
zij zou het Loch bewaren. Men kon nooit weten. Het zou
later wel dienen . . . .
Het kleine salon van mevrouw de Roggeveen was een gezellig, aangenaam vertrek, dat met eene deur of een gordijn -near het seizoen — in het groote voerde. Het zag er allervroolijkst uit, achthoekig met lichtgele divans en als goudleer
geschilderde wanden. Eerie wit porseleinen kachel verspreidde
eene aangename warmte. De beide vensters, die op het Voorhout zagen, waren door gob overgordijnen beschermd, alles
was er in een prettigen, lichten Loon gehouden, zoodat men
zich niet behoefde to verwonderen, de leden van het gezin
er bij voorkeur to zaam to vin den.
In de laatste maanden had het kleine salon eene bijzondere
aantrekkelijkheid verkregen voor den hoer Vicomte Coppin de
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Vergennes. Hij had van het aanbod der gastvrouw, om haar
huis als het zijne te beschouwen, een zoo weinig mogelijk in
't oog vallend gebruik gemaakt. Met den gastheer stond hij
op minder innigen, schoon toch zeer dragelijken voet. Men
had zijn aanzoek niet afgeslagen, maar vooreerst uitgesteld.
Jane was te jong, men zou inlichtingen vragen. Zoo was hij
bij alle „gran des entree s" der familie aanwezig gebleven,
terwijl mevrouw hem daarenboven nog tot talrijke „p etites
entrees noodigde, waarbij echter de heer des huizes niet
altijd tegenwoordig was.
Kwart na elf, zeer vroeg dus voor den zwierigen edelman,
zat hij nu op den gelen divan van het kleine salon, en Jane
aan zijne zijde. Als mevrouw de Roggeveen niet aanwezig
was, bleven de jongelieden meest alleen. Eugdnie vermeed
hun gezelschap, en Sibylle had 's morgens haar school. Zij
waren in een zeer druk en ernstig gesprek gewikkeld. Jane's
oogen schitterden vol uitdrukking, hare wangen waren hoog
van kleur. Zij omklemde de rechterhand van den Vicomte,
en luisterde aandachtig naar zijne woorden.
Het gesprek, dat in het Fransch gevoerd word, kwam
ongeveer op het volgende neer :
„Je wenscht het, mijne lieve bruid !" — sprak de Vergennes —
„en nu zal het nog heden geschieden. Omstreeks twee uren
zal je vader mij een beslissend antwoord geven. Mij dunkt,
al de zwarigheden zijn uit den weg geruimd !"
„Er kunnen geene bezwaren meer gemaakt worden
viol Jane hartstochtelijk in. — „Bovendien, Papa zal mijn
geluk niet in den weg willen staan. Hij zou mij vernietigen,
als hij je afsloeg !"
Opmerkelijk was het waar to nemen, welk een hooge ernst
er uit de trekken van het bevallige meisje sprak. Zekere
opgewondenheid was tevens onmiskenbaar in de uitdrukking
van mond en oogen.
„ !" — ging zij voort — „zonder je to leven, mon cher
co eur! zou nu volkomen cnmogelijk zijn. Ik zou je nooit
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verlaten, als men ons. zou willen scheiden ! Scheiden zou
sterven zijn !"
„Er is niets te vreezen, ma petite Jane ! Mama is op
onze zijde. Het zal heden beslist worden ! En dan zal er
geen grens zijn aan ons geluk ! De heerlijkste toekomst
wacht ons 1"
De Vergennes had met eene zachte, troostende stem gesproken. Over het gelaat van het jonge meisje trilde een
heimlijke trek van angst. Een traan rolde over hare wangen.
Daarna wierp zij zich onstuimig aan zijne borst, en fluisterde
ween end :
„Achille ! m o n c h e r m a r i! Wat zou er van mij worden,
als . ."
Jane voltooide hare woorden niet, maar verborg haar ontsteld gelaat met hare vingeren.
De Vergennes trok zacht hare handen weg, en omhelsde
haar, terwijl hij fluisterend allerlei opbeurende woorden tot
de schreiende jonkvrouw sprak.
„Schrei niet, ma chOrie! Wat maakt je zoo angstig !
Ben-je niet zeker van mijne liefde ? 1k zal je nooit verlaten,
al wilden vader en moeder beiden ons scheiden Och, ween
Loch niet, Jane, m o n ange! Zou onze trouwe, innige liefde
je ongeluk brengen, dat zou verschrikkelijk zijn !"
Jane drukte met inspanning haar zakdoek voor de in
tranen badende oogen. Zij hief het hoofd op, en poogde te
glimlachen, terwijl de Vergennes haar met de vriendelijkste
vleierijen beproefde of te leiden.
Na eene korte pons scheen zij bedaarder en geruster. Zij
schikte zich dichter en vertrouwelijker aan zijne zijde, en
streek met hare kleine, witte hand het helder bruine hair
van zijn voorhoofd weg. Zij luisterde rustig naar zijne woorden,
terwij1 zijne linkerhand hare slanke leest met kracht omklemde,
en haar donker oog zich niet scheen te vermoeien met te
staren in zijn innemend knap gelaat.
„Luister, Jane ! Luister, ma petite ch0rie Wanneer je
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vader nu toestemt, dan behoeft ons engagement niet lang te
duren. In mijn vaderland kent men zulke lange engagementen
niet, als bier in Holland. En dan wordt je mijne beeldig lieve
Vicomtesse, dan breng ik je naar het oude kasteel rnijner
familie, dan zal je de liefste c h d t e 1 a i n e zijn van den heelen
omtrek, dan zullen mijne vrienden uit Parijs komen, en je
zult ze ontvangen met zooveel gratie en talent, dat ze me
zullen benijden, c es beaux messieurs! En als we genoeg
van al die drukte hebben, zullen we ons afzonderen van heel
de wereld, en wij zullen en tete-à-tete leven, melieve !
weken en maanden achtereen !"
„En dan zullen wij 's winters naar Parijs gaan, Achille !
m o n c h e r c o e u r! En ik zal trotsch zijn op mijn ridderlijken en knappen man, en m o n Achille zal zijn klein vrouwtje
vieren en bederven, niet waar ?"
De Vergennes antwoordde niet, maar klemde haar met
onverholen hartstocht in zijne armen.
Een naderende stap uit het groote salon deed beiden van
den divan opstaan. Jane schikte haastig iets aan de gordijnen,
en de Vergennes ontdekte eenige valsche plooien in de fraaie
satijnen das, die overigens door zijn krullenden baard bijna
geheel verborgen was. De deur werd geopend, en met een
wederom van tevredenheid schitterend gelaat trad mevrouw
de Roggeveen binnen.
„Bonjour mes enfants!" — riep zij met luide stem. —
„Ik stoor je toch niet ?"
De Vergennes putte zich nit in verzekeringen, die het
tegendeel zouden te kennen geven, en schoof eene met gele
zijde bekleeden fauteuil voor zijne aanstaande schoonmoeder
naar het venster. Zoodra deze gezeten was, wierp zij beiden
een vroolijken blik toe, en begon :
„Mon c h e r vicomte! Ik heb groote plannen !"
„Des te beter !" — riep de Vergennes.
„Vandaag nog moet uw engagement publiek worden !"
Beide jongeliedon zagen verrast op.
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„Ja, vandaag nog !" — herhaalde mevrouw de Roggeveen. —
„Mij dunkt, er is nu tijd genoeg verloopen tot information,
die, ik wist het vooraf, de gunstigste uitkomsten zouden
opleveren. Mijn man zal, geloof ik, geene verdere zwarigheid
maken. De heeren kunnen de nadere regeling der geldzaken
beter met elkander vinden, daar wil ik mij hover niet in
mengen !"
De Vergennes had scherp geluisterd. Zekere voldoening
straalde er uit zijn oog, toen hij antwoordde :
„Al to lang draalde ik met mij aan to melden bij meneer uw
echtgenoot. Vandaag zal de zaak beslist warden!"
De beide jongelieden bevonden zich nu aan verschillende
zijden van het vertrek, Jane bij het venster, tegenover hare
moeder, de Vergennes bleef zich in de nabijheid van de witte
porseleinen kachel bewegen.
„Ik hob plan voor de volgende week eene s o i r de d a ns ante to arrangeeren ter gelegenheid van uw engagement !" —
ging mevrouw de Roggeveen voort. — „Wij zullen nog groote
drukte krijgen, daar het seizoen pas begonnen is. Ik stel mij
veel genoegen voor van dozen feestelijken tijd !"
„Achille merkte zoo even op, dat men in Frankrijk niet
gewoon is aan zulke lange engagementen, als bij ons !" —
viel Jane in.
De Vicomte trad eenige schreden nader, en richtte zich met
de uiterste beleefdheid tot mevrouw de Roggeveen.
„Hierin zou u mij zeer kunnen verplichten, c h e r e madame!
Laat ons engagement kart zijn! Als meneer uw echtgenoot
zijne toestemming gegeven heeft, behooren wij niet lang to
wachten. Jane is geheel van mijn gevoelen !"
Het jonge meisje staarde verlegen naar buiten.
Mevrouw de Roggeveen bleef tevreden glimlachen.
„Ja, maar, mijn waarde Vicomte ! Ik kan het huwelijk
mijner dochter tech niet improviseeren ! U mag aandringen
op eene spoedige voltrekking van eene gewenschte verbintenis,
maar Jane moot mij helpen u wat geduld to leeren. Bij zu]k
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Gene gewichtige familie-gebeurtenis moeten alle vrienden en
k.ennissen behoorlijk worden verwittigd. Wij zullen eene kleine
reeks van genoeglijke bijeenkomsten hebben to doorloopen,
en dan rest mij de aangename zorg voor Jane's trousseau....
neen, wat geduld moat er nog geoefend worden !"
Zonderling mocht het genoemd worden, dat Jane hare
moeder niet aanstonds bijsprong, dat zij zich niet beiperde
in denzelfden geest to spreken.
Haar gelaat drukte kalmte uit — dock heimelijk huiverde zij.
De Vergennes bleef beleefd glimlachen, en antwoordde op
zij ne gewone, sierlijke wijze :
n Eenig geduld wil ik zeker oefenen, lieve mevrouw ! Het
zou onbescheiden zijn anders to handelen ! Maar wees u onze
goede angel, en laat mijne dierbare Jane spoedig mijne welbeminde vrouw zijn ! Van mijn vijfde jaar was ik wees,
mevrouw ! Ik heb het familieleven nooit gekend. Tot aan
mijne meerderjarigheid genoot ik geene andere vriendschap, dan
die van mijne made-c oilOgi ens en van mijn ouden knorrigen
voogd, den Markies de Paroy. Begrijp eens, walk een heuglijke verandering voor mij, lieve mevrouw ! nu ik een c h e zm o i zal bezitten en eene innig beminde vrouw !"
Mevrouw de Roggeveen reikte de Vergennes met moederlijken trots de hand, en antwoordde :
„Ik zal zien, wat ik voor u doen kan, m o n c h e r Vicomte!
Maar alles behoort met de niterste zorg to worden behandeld,
zoodra het de heuglijke gebeurtenis geldt, die ons alien
zal vereenigen. Laat mij dit regelen, en reken er op, dat ik
zeer ongaarne afstand zal doen van mijne liefste dochter !"
De Vergennes drukte de hand van zijne aanstaande schoonmoeder met eerbiedige hoffelijkheid.
Jane's blos was geweken.
Waarom huiverde zij weder ?
„Wij hebben nog weinig gesproken" — vervolgde de gelukkige moeder — „van uwe plannen na uw huwelijk. Geheel
van Jane to scheiden zou mij niet mogelijk zijn, en daarom
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leg ik beslag op u beiden voor het zomer-seizoen te Scheveningen !"
„ Als we niet naar eene Duitsche badplaats gaan !" — riep
Jane met wat gemaakte levendigheid.
„Maar, kind ! Je wordt eene vreemdelinge, eene Francaise!
Wat kun je beter doen dan naar Scheveningen te komen I
De plaats is in de mode !"
„Achille zal 't beslissen !"
De Vergennes stond naast Jane's stoel, teen zij deze laatste
woorden sprak, en zag haar met een hoopvollen en bemoedigenden blik aan.
„En dan" — ging mevrouw de Roggeveen voort — „begrijp
ik, dat je in dit seizoen Of in Normandie Of te Parijs zult zijn !"
„Of bij een mijner vrienden in de Pyreneen !" — antwoordde
de Vergennes.
„Natuurlijk ! Maar als jelui te Parijs waart, zou onze lieve
Vicomtesse dan ook aan 't hof kunnen worden gepresenteerd ?''
Voor het eerst scheen de beleefde glimlach van de lippen
van de Vergennes te wijken. Hij legde eenige schreden of
door het salon, en antwoordde gedwongen :
„Aan 't hof, madame ! is mijne plaats niet ! Mijn voogd,
de Markies de Paroy, heeft mij van mijne vroegste jeugd
een bitteren afkeer voor den generaal Buonaparte en zijne
heele familie ingeboezemd . . . . Mijn naam mag nooit ter
Tuilerien gehoord worden, zoolang de avontuurlijke neef van
dien eersten parvenu in Frankrijk gezag heeft !"
Mevrouw de Roggeveen, hoewel eenigszins teleurgesteld,
begreep, dat zij te ver was gegaan, en poogde dus een eervollen aftocht te winnen. Met groote deftigheid hernam zij :
„Ik deel uw. gevoelen nu ten volle, maar wist niet, dat ,er
zulke belangrijke beletselen waren, die u van het hof verwijderd hielden. Ik ben niet op de hoogte van de Fransche
politiek, ik heb zeer onnauwkeurige ideeen, vergeef mij du s,
mijn waarde Vergennes ! dat ik met onze Hollandsche wereld
uwe rechtmatige antipathie niet deelde. Men waardeert hier
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den fijnen blik van den tweeden Keizer, en de Keizerin is
bij ons zeer populair om hare beminnelijke deugden en haar
godsdienstzin !"
De Vergennes glimlachte ongedwongen, en schudde het hoofd.
„Wij zullen den deerniswaardigen toestand van mijn vaderland met rust laten, waarde madame! Later zal ik u meer
verhalen van dien treurigen despoot en van zijne dubbelzinnige
echtgenoote — want het zou Jane verdrieten zoo lang over
zulke onbeduidende zaken to spreken !"
„Integendeel !" — riep Jane, die wat afleiding scheen to
zoeken. — „Vertel or mij zooveel mogelijk van ! Ik wil spoedig
geheel op de hoogte zijn van de Fransche politiek, Achille !"
De Vergennes hernam zijne plaats bij Jane's stool, en zeide,
terwijl hij hare hand vasthield :
„Er is niets zoo treurig, melieve ! als de politiek van mijn
arm vaderland. Op dit oogenblik wordt Frankrijk geexploiteerd
door eon hoop Corsikanen, Italianen, Spanjaarden en andere
vreemdelingen uit dien monde interlop e, waarin zich
vroeger de verbannen Louis Napoleon moest bewegen. De
oude kennissen en vrienden van madame de Montyo zijn
waarlijk niet veel eervoller voor Frankrijk !"
Mevrouw de Roggeveen luisterde met de hoogste aandacht
Plotseling viol zij in :
„Maar is het niet eene weldaad, dat de Keizer nu al
dertien jaren lang uw vaderland heeft bewaard voor de
afschuwelijke revolutionnairen en republikeinen ? In dit geval
schaart u zich tech aan mijne zijde, mijn waarde Vicomte ?"
De Vergennes schudde langzaam het hoofd.
„Neon, lieve mevrouw ! Frankrijk is waarlijk niet republikeinsch ! In de groote steden schuilen de woelgeesten, die
gewoonlijk enkele dwaasheden over de republiek uitgalmen,
maar het waarachtige Frankrijk is monarchaal en legitimistisch.
Normandie en Bretagne zouden ook nu weder de lelievaan
ontplooien, zoodra de fel vervolgde koning uit het huis Bourbon
hen ten strijde riep, maar zoolang Pietri en Rouher over de
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gendarmes en de generaals beschikken, moeten wij lijdelijk
toezien !"
Er wordt eerbiedig getikt op de deur.
Francois verschijnt. Het dôjeuner is gereed.
De gastvrouw neemt den arm van haar aanstaanden schoonzoon. Jane's oogen zijn licht aangedaan van het schreien,
maar haar mond glimlacht weder.

VIERDE HOOFDSTUK.
Waarin men beproeft voor de luchtkasteelen van mevrouw
de Roggeveen een steviger grondslag to leggen.
De pendule van het vertrek, 't welk men gewoonlijk de
studeerkamer van den heer Van Roggeveen noemde, sloeg
twee uren, toen de deur geopend ward, en twee personen
binnentraden.
De eerste, de Vicomte, trad met de volledigste kalmte en
waardigheid binnen, de tweeds, de heer des huizes, scheen
wat ontstemd, en haastte zich, zijn gast een leunstoel aan to
wijzen.
Er warden eenige plichtplegingen gewisseld.
De heer Van Roggeveen wierp een verstrooiden blik in
't ronde, terwijl heimelijke zorg zijn voorhoofd rimpelde. De
Vergennes glimlachte opgeruimd, en begon in zijne moedertaal :
„Meer en meer gevoel ik mij door uwe goedheid verplicht,
meer en meer word ik uw schuldenaar, meneer de Roggeveen !
Indian de vurigste wensch van mijn hart wordt vervuld, hoop
ik to staven, dat ik uwe vereerende vriendschap niet geheel
onwaardig ben. Het is nu al geruimen tijd geleden, dat ik
de ear had, u de hand van uw dochter to vragen, en u
beweest mij uw vertrouwen door mijn voorstel in overweging
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te willen nemen. Daar al mijne naaste bloedverwanten overleden zijn, heb ik mijn aanzoek tot u persoonlijk moeten
richten — ook in dit opzicht word ik buitengewoon welwillend
door u bejegend. U zeide mij, mijne dochter Jane is nog te
jong — zij behoort minstens haar zeventiende jaar bereikt to
hebben. Die tijd is vervuld, en in de overtuiging, dat mejuffrouw Jane zich onverdeeld bij mijne wenschen aansluit, verlang ik heden, als u het mij zou willen vergunnen, de zaak
opnieuw aan uw oordeel to onderwerpen !"
De heer Van Roggeveen had deze woorden, die met beleefdheid werden uitgesproken, zonder groote tevredenheid of ingenomenheid aangehoord. Hij wendde zijn blik eenigszins ter
zijde, en spande zich in, om van zijn kant niet tegen de
wetten der hoffelijkheid to zondigen. Daarom antwoordde hij
statig :
„Een huwelijk, meneer de Vergennes 1 is eene zeer ernstige
zaak, en u zal mij dus mijne Hollandsche denkbeelden moeten
ten goede houden. Ik weet, dat mijne dochter en echtgenoote
uw plan met ingenomenheid begroet hebben. Op mijn stand."
punt blijven er evenwel zwarigheden
„Die wij zullen trachten op te lossen 1" — viol de Vergennes
snel in.
De heer Van Roggeveen hief de hand op, alsof hij Wilde
zeggen : Stoor mij niet. Doch plotseling zich bezinnend, wierp
hij een doordringenden blik naar den man, die hem de hand
zijner dochter vroeg, en vervolgde :
„Om met de eerste zwarigheid te beginnen. Welk een
zonderling persoon heeft u Loch wel in uw dienst als lakei
of koetsier ?"
Op deze vraag was de Vergennes zeker niet voorbereid.
Hij moest de kunst, om elke aandoening to onderdrukken,
meesterlijk verstaan, want even snel en voorkomend als immer,
antwoordde hij :
„Adolphe is een zeer geschikt koetsier . . . . maar op mijn
woord van eer ! ik begrijp volstrekt niet .... !"
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De heer Van Roggeveen wendde zijne oogen niet van den
sierlijken edelman af, maar hernam met eene bedaardheid,
waarachter zich groote onwil verborg :
„Het zij mij vergund, meneer de Vicomte ! mijne zonderlingo vraag een weinig nader toe to lichten. Uw lakei schijnt
van tijd tot tijd nog andere functien to vervullen. Het is
mij onlangs van een ooggetuige verhaald, dat hij bij aanzienlijke familiên de ronde doet, zich uitgeeft voor een
reiziger in wijnen, en op de lichtgeloovigheid speculeert,
om door verzonnen schandelijke geruchten zich geld to verschaffen."
Een donkerroode gloed van ongeveinsde verontwaardiging
steeg den Franschman naar 't voorhoofd.
„De ellendeling !" — riep hij uit met moeilijk to bedwingen
toorn. Maar plotseling scheen hij zich to beraden, en vroeg :
„Is het werkelijk van mijn bediende, dat u spreekt, meneer
Van Roggeveen?"
„Van uw bediende? Zeer zeker ! Moot ik u verdere bijzonderheden meedeelen ?"
„Niets zal mij aangenamer zijn !"
„Uw lakei doet pogingen, om den Baron van Duyvenvoorde
geld afhandig to maken. Hij heeft zich bij hem aangemeld,
is niet toegelaten, heeft vervolgens onder een valschen naam,
in het kleed van een fatsoenlijk man, zich bij den heer
Drostman, een verdienstelijk kunstenaar, vervoegd, omdat hij
bemerkte, dat de Baron op het atelier van den schilder vertoefde — en dat alles, daar hij eene kamer bewoont in het
huis, waar de heer Drostman zijne apartementen heeft. Dit
laatste is u misschien niet onbekend ?"
„Integendeel! Adolphe heeft ergens een kwartier betrokk en,
daar ik zijne diensten gewoonlijk alleen als koetsier behoef.
Voor het overige laat ik mij met den man niet in !"
„Dit begrijp ik. Doch 't mag u niet onbekend blijven,
meneer de Vergennes dat de schelm niet alleen de eer der
Barones van Duyvenvoorde poogt aan to randen, maar tevens,
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dat hij allerlei lasteringen tegen mij zelven voor geld verkrijgbaar stelt!"
De nobele Vicomte sprong in zijn zetel op.
„Heden nog zal ik hem wegjagen uit mijn dienst — de vermetele hondsvot! Ik zal eene aanklacht bij de politie indienen !
De ellendige schurk ! Nooit heb ik lets dergelijks kunnen yen
moeden ! .... Verschoon mij, meneer de Roggeveen! uwe
."
woorden deden mij zoo pijnlijk aan
Hoezeer ook de Fransche edelman zijne aandoeningen in
den regel wist to bedwingen, ditmaal was zijne verontwaardiging hem to stork. Met den hoogsten ernst zag hij den
heer Van Roggeveen in het gelaat, ter wijl deze hem eveneons oplettend waarnam.
Beide heeren zwegen. 't Scheen, dat zij, innerlijk hoogst
onaangenaam getroffen, zich geweld aandeden, om tot kalmte
te komen. De Vergennes herstelde zich het snelst.
„Ik begrijp uw toorn !" — hernam hij. — „Maar het zij mij
vergund op to merken, dat de toevallige schurkenstreken van
een schobbejak, dien ik het ongeluk had een oogenblik als
mijn koetsier to dulden, in geen het minst verband staan met
ons tegenwoordig onderhoud !"
„Met uw verlof, meneer de Vergennes !" — en de heer
Van Roggeveen scheen bij deze woorden nog geen meester
van zijne heimlijke drift — „onze verstandhouding zal er zeer
zeker onder lijden, als uw lakei heimelijk mijn naam in
opspraak brengt. 1k geef er u nu kennis van, daar dit nieuws
mij voor een paar dagen is ter oore gekomen ik achtte
het beneden mij, u opzettelijk met deze ellendige zaak lastig
to vallen !"
De Vergennes streed een moeilijken strijd.
Telkens moest hij zich met kracht bedwingen, want ook
hij gevoelde zich gegriefd, zelfs beleedigd, maar hij vermeed
het zorgvuldig, dit to toonen.
„Mijn voormalige lakei zal heden onmiddellijk uit mijn
dienst worden ontslagen !" — hernam hij met waardigheid. —
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„Wanneer u de zaak niet in persoon vervolgt, zal ik maatregelen nemen om hem onsehadelijk to maken !"
De hoer Van Roggeveen boog zich op zijn stool, en antwoordde :
,, Handel, zooals u good zal dunken! Het geval heeft voor
mij niets belangrijks moor, nu het u bekend is, en uwe verontwaardiging wekt! De zaak is hiermee afgedaan !"
Thans maakte de Vergennes eene stijve buiging. Een
gevoel van wrevel brandde in zijn gemoed. Maar hij
wilds zich voortdurend bedwingen.
„Meneer de Roggeveen !" — ging hij voort met iets statigs,
dat niet gekunsteld was — „het ongeluk, van een schurk tot
lakei to hebben gehad, kan, dunkt mij, goon invloed uitoefenen
op de vriendschap, die door u en uwe familie mij op het
eervolst is bewezen 1 Het zoude inderdaad . ..."
„Uwe woorden hebben mij volkomen bevredigd, meneer de
Vergennes !"
Aan een scherp opmerker, gelijk de Vicomte was, ontsnapte
het niet, dat de vader van zijne Jane plotseling van Loon veranderd was, en nu haast scheen to maken, om het eerst door
hem met bitterheid aangeroerde onderwerp ten schielijkste to
1 aten varen.
Van nieuws wilde het gesprek niet vlotten, en word het
luide tikken van het uurwerk op den schoorsteen hoorbaar.
„Misschien zal u het mij nu vergunnen het hoogst belangrijk onderwerp, zoo even .. .."
„Zeer zeker, meneer de Vergennes ! Er moot tusschen ons
openhartig en zonder voorbehoud gesproken worden over doze
belangrijke aangelegenheid. Uw aanzoek is voor mij op zich
zelf zeer vleiend, maar, zooals ik u zeide, er doen zich zwarig"
heden voor
„Heb de goedheid ze mij mee to deelen !"
„Een schoonzoon van uw naam en rang zal als echtgenoot
mijner dochter zijne jonge gade in elk opzicht gelukkig willen
maken en men heeft mij bericht, dat uw fortuin in de laatste
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jaren door eene aaneenschakeling van toevallige verliezen veel
te lijden had !"
De Vergennes moest zich goedhouden. Maar 't kostte
moeite. Hij meende, dat zijn fortuin eene zaak van ondergeschikt belang was. Als hij in 't huwelijk trad, verwachtte
hij, dat zijn aanstaande schoonvader wel eerst behoorde te
gewagen van de bruidsgift zijner dochter.
„Ik heb verliezen geleden ! Dit is volkomen juist, meneer
de Roggeveen ! Maar ik maak mij niet bevreesd, met de landgoederen, die mij resten in Normandie, en den bruidsschat,
welken uwe dochter — ik vraag u dringend om verschooning, dat ik deze quaestie aanroer, maar ik heb niemand,
die voor mij kan optreden — ik meen dus, dat ik met mijne
niet onbeduidende revenuen uit mijne bezittingen en met den
bruidsschat van mijne dierbare Jane aan alle mogelijke eischen
zal kunnen voldoen."
De heer Van Roggeveen had de wenkbrauwen gefronst.
Daarna speelde er een vluchtig lachje om zijne lippen, en
antwoordde hij bedaard :
„Ik zeide u al, dat ik mijn Hollandsch standpunt Wilde
behouden. Bij u in Frankrijk maakt men zeer veel werk van
de huwelijksgift eener dochter, die trouwen gaat. Dat is
hier geene levensquaestie. De hoofdzaak is hier : hebben de
beide jongelieden elkander lief ? Zoodra deze vraag bevredigend is opgelost, verdwijnen meest al de andere bezwaren.
Een jong meisje, dat men met heel zijn hart liefheeft,
dikwerf hare hand aan den gelukkigen bruigom zonder eenigo
huwelijksgift hoegenaamd !"
De Vicomte giimlachte met groot talent.
„De zaak is in Frankrijk niet anders, m on c h e r m o nsieu r! De genegenheid der jongelieden maakt den grondslag
uit voor de onderhandelingen der ouders !"
De heer Van Roggeveen knikte zeer tevreden.
„Dan zijn wij bijna op hetzelfde terrein, m o n ch er Vic o m t e!
Daar ik nu de eer heb, tot u zelven over deze zaak te spreken,
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zoo moet ik bekennen, dat mijne toestemming voor een
huwelijk met eene mijner dochters afhangt van twee hoofdvragen. Hebben de jongelieden elkander lief? — Ziedaar de
hoofdzaak andermaal. Is het uit alle mogelijke andere oogpunten raadzaam, dat zij trouwen — omdat mijne kinderen
geen fortuin ten huwelijk aanbrengen? — Ziedaar de tweede
vraag. Wat de eerste betreft
De Vergennes viel snel in :
„Mij dunkt, dat ik over uwe eerste vraag niet behoef te
spreken. Het laatst verloopen halfjaar heeft u kunnen getuigen,
of inderdaad . ."
„Welnu! Ik neem gaarne uwe verklaring aan, zooals bij
de vorige gelegenheid, Coen u mij de eer bewezen heeft, mij
de hand mijner dochter Jane te vragen. Wij komen tot het
tweede punt!"
Veel en allerlei soort van gevaar had de Vicomte onder de
oogen gezien, talrijke hachlijke kansen had hij onverschrokken
getrotseerd, nu evenwel was het hem bang te moede. Eene
gissing, dat de vermogende man, aan wien hij om de hand
zijner dochter had gevraagd, hem misschien op de proef Wilde
stellen, had hij oogenblikkelijk gevormd, maar hij was niet
geheel zeker. Daarom had hij volkomen rustig en met meesterlijke zelfbeheersching geantwoord:
„Tot de tweede vraag alzoo, mon cher monsieur !"
„De tweede vraag weegt mij zeer zwaar, meneer de Vergennes ! Gij, jongelieden, hebt elkander lief, dit staat vast,
maar zal het u gelukken mijn kind in een vreemd land hare
ouders, hare vrienden, haar thuis te doen vergeten, zonder
dat eenige zorg haar kwelt? Oprechte liefde alleen is niet
genoeg, en indien financiêele beslommering .... !"
„Stel u gerust, meneer de Roggeveen ! De Vicomtes Coppin
de Vergennes hebben nooit met dergelijke bezwaren te
worstelen gehad."
De heer Van Roggeveen hief de hand op, en hood zeer
beleefd zijne verontschuldigingen aan.
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Toen vervolgde hij, ernstiger dan ooit te voren :
„Ter-vvij1 ik mij overtuigd houd van uwe hartelijke genegenheld, mag ik toch niet uit het oog verliezen, dat mijne dochters
niet vermogend zijn, en daarom vroeg ik u en moest ik u
vragen — naar den staat van uw fortuin !"
„In mijn vaderland zou de zaak juist eene omgekeerde richting nemen, maar ik zal mij, waar mijn geluk op het spel
staat, gaarne naar uwe inzichten voegen !"
Hij sprak deze woorden zoo rustig uit, of hij ten uiterste
voldaan was, en toch duizelde het hem, als hij poogde zich
eene voorstelling van zijn toestand to maken.
„U zal het mij dus ten goede houden" — hernam de heer
Van Roggeveen — „dat ik deze aangelegenheid ter sprake
bracht, daar het geluk van mijn kind mij boven ales gaat.
Ik wenschte van u zeer gaarne eene duidelijke verklaring te
hooren, dat u ondanks de rampen, die u troffen, u volkomen
in staat gevoelt, na uw huwelijk volgens uwen rang te
leven. Mijne Jane zal u geene andere bruidsgift brengen als
hare hand 1"
Het was eene beproeving. De Vicomte zag het duidelijk in.
Hij hernam met eon meesterlijken glimlach :
„Die hand is mijn hoogste heil ! Al het andere is mij volkomen onverschillig !"
„Dit verheugt mij uitermate, mijn waarde vriend 1k zal
nu volkomen open met u spreken. Mijne bezittingen zijn niet
zoo aanzienlijk, als het u sours zou hebben kunnen schijnen.
Mijn vermogen is in effecten belegd, en de opbrengst volstaat
maar nauwelijks, om mijne gewone levenswijze voort to zetten,
vooral daar mijne jongste operation met Amerikaansche fondsen
mij nog al schade hebben berokkend. Hoe gaarne ik overigens
aan mijne dochters eenige huwelijksgift had willen afstaan voor
het geval, dat zij trouwden, nu is dit volstrekt onmogelijk. Dit
moot u volkomen begrijpen, voordat u de hand van Jane aanvaardt !"
De Vergennes had zich snel beraden gedurende doze woorden.
II.
4
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Er wijzigde zich geen enkele trek van zijn gelaat, geene trilling
verried, wat er in hem omging, zijne ademhaling was even
rustig als gewoonlijk. Maar een hoog opgetrokken luchtkasteel,
dat maanden lang met luisterrijken glans in zijne verbeelding
had geschitterd, scheen in puin aan zijne voeten te liggen. In
weinige seconden had hij een nieuw plan gemaakt, en daarom
luidde zijn antwoord :
„De zaak is mij volkomen duidelijk ! Ik had reeds het genoegen u te verzekeren, dat geene omstandigheden van stoffelijken aard, mochten zij nog zoo ongunstig zijn, eenigen invloed
op mijn aanzoek zouden uitoefenen. In Frankrijk zou eene
toekomstige Vicomtesse de Vergennes mij zeer zeker belangrijke goederen ten huwelljk hebben kunnen brengen, nu het
lot mij evenwel in Holland het meisje deed ontmoeten, dat ik
mijn heele leven zal lief hebben, zoo onderwerp ik mij aan uwe
voorwaarden, en verzoek u nogmaals eerbiedig om uwe toestemming tot onze verloving ?"
De heer Van Roggeveen was getroffen.
Hij neigde tot toegeven, schoon aarzelend.
Welk eene snelle berekening had de Fransche edelman
inmiddels gemaakt ? Zijne gedachten zouden misschien met
eenige korte trekken aldus zijn terug te geven :
De familie Van Roggeveen is zeer vermogend. Tal van bewijzen had hij daarvoor gewonnen. Zijn vriend Van Almonde
had hem eens bij toeval verzekerd, dat aan den heer Van
Roggeveen nog voor weinige jaren eene aanzienlijke erfenis
was te beurt gevallen.
Vanwaar dus de ongehoorde schraapzucht van den vader,
die zijne dochter zonder bruidsgift wilde uithuwelijken ?
Misschien was het een masker, om den aanstaanden schoonzoon op de proef to stellen. Hij had in dit geval niets to
doen, dan to volharden.
Misschien was er gebiedende noodzakelijkheid.
De heer Van Roggeveen kon ongelukkig hebben gespeculeerd.
De Vergennes had to veel ervaring van de booze kansen der
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lichtvoetige Fortuin, om deze mogelijkheid niet als zeer waarschijnlijk te stellen.
Dan zou hij binnen korteren of langeren tijd een anderen
weg hebben in to slaan. Maar vooreerst moest hij ook in dit
geval blijven volharden. Zijne eer vorderde het gebiedend.
Zijne aanstaande schoonmoeder zou hij heden of morgen
nog poison, en wat de uitkomst ook mocht zijn, voor hem —
dit had hij zeker besloten — zou „le quart d'heure de
R a belai s" nimmer aanbreken.
Intusschen had de heer Van Roggeveen van zijne zijde overwogen, dat de Vergennes geheel belangeloos en uit werkelijke
genegenheid om de hand zijner dochter aanhield, dat Jane
inderdaad voor hem oprechte liefde scheen to gevoelen en dat
hij thans rnoeielijk zwarigheden ken maken, zoo de Vicomte
hem voldoende inlichting wilde geven, over den toestand van
zijn vermogen.
De Vergennes ving oogenblikkelljk met meesterlijk onderdrukte ergernis aan, een uitvoerig verslag to geven, omtrent
zijne landgoederen in le Morbihan. Hoevele arpents de
ter r e ab o ur a bl e, hoeveel ferm es hij bezat, hoeveel
mijlen ver zijn jachtrecht zich uitstrekte, hoevele wonderen
zijn kasteel bij Saint-Brieuc bevatte, dit alles vertelde hij vlug en
vaardig. Zijne verbeelding behoefde hem daarbij weinig dienst
to bewijzen, hij somde de bezittingen op, die hij bij zijns vaders
overlijden, nu reeds vele jaren geleden, had geêrfd, en vend
het onnoodig over de geschiedenis dier goederen in later tijden
opzettelijk uit te weiden.
Zijne plannen voor de toekomst verhaalde hij uitvoerig.
Hij wilde zich in Normandiê op de ontginning van een deel
zijner gronden toeleggen. Hij mocht zich uit eerbied voor zijne
politieke overtuiging niet met staatszaken bemoeien. Indien
de loop der gebeurtenissen eenmaal Frankrijks wettigen koning,
Henri V, op den Croon herplaatste, zoude hij zeer zeker aan
het hof zijn rang gaan innemen. Hij wilde zijne echtgenoote niet naar het Parijs van het tweede keizerrijk leiden,
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maar stelde zich integendeel voor, een deel van het zomerseizoen in Holland door te brengen.
De heer Van Roggeveen herinnerde zich de berichten, die
men hem nit Frankrijk omtrent den jongen edelman had gezonden. Hij had gaarne meer zekerheid gehad, maar de goede
smaak verbood hem nadere bewijzen omtrent de beweringen
van den Vicomte te vragen. Ook oefende de inderdaad onberispelijk fatsoenlijke, fijnbeschaafde Loon van den edelman een
zijdelingschen invloed op zijne denkbeelden uit. Eigenlijk gezegd
wantrouwen koesterde hij niet, maar hij had tot nog toe aan
den onstuimigen aandrang van zijne echtgenoote en de stile
wenschen zijner dochter Jane allerlei mogelijke zwarigheden
in den weg gelegd, omdat het huwelijksplan op zich zelf zijne
goedkeuring nooit had verworven.
Hij begreep, dat hij nu in de engte was gedreven, daar de
Vergennes zijne voorwaarden op het edelmoedigst aanvaardde.
Uitstel tot zijne toestemming voor een engagement kon hij
moeilijk meer eischen. Hij vatte dus een kort besluit en zeide :
„Meneer de Vergennes ! Uwe inlichtingen hebben mij volkomen gerustgesteld. U vergunt mij echter nog eenigen tijd
tot overdenking, voordat ik uw huwelijk met mijne dochter
onvoorwaardelijk kan goedkeuren Wil u intusschen mijne
toestemming tot een voorloopig, niet officieel engagement, zoo
zal het mij aangenaam zijn, u die op de vriendschappelijkste
wijze te verleenen !"
't Was of de winterzon er genoegen in schepte, door de
breede ramen van mevrouw de Roggeveen's groot salon eenige
bleeke stralen naar binnen te zenden.
Alles was daar jubel en feestelijkheid.
De beide heeren waren na hun onderhoud ter studeerkamer
de dames komen opzoeken.
Met angstige verwachting hadden moeder en dochter den
uitslag der onderhandeling zitten te overwegen. Zij hadden
echter hare bekommering verzwegen, want Eugenie zat in een
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fraaien stoel bij het venster, en sprak over allerlei onverschillige zaken. In 't eind had Jane zich bij het klavier neergevlijd, terwij1 zij in luid rollende tonen hare aandoeningen
en hare hoop trachtte uit te drukken. Mevrouw de Roggeveen
liep ongeduldig door het salon op en neer, terwij1 zij met
ongewone belangstelling naar een handwerk van Sibylle keek,
of voor de ramen de rijtuigen volgde, die Tangs de hooge
linden van het Voorhout voorbijsnelden.
Toen eindelijk de heer Van Roggeveen met den Vicomte
binnentrad, stonden alien op. Er volgden eenige deftige verklaringen. Weldra begreep het gezin, dat het engagement alleen
binnen den kring der familie zou bekend zijn tot op het oogenblik, waarin men eene onvoorwaardelijke toestemming aan den
Vicomte zou bekend maken. Wel waren de voornaamste zwarigheden opgelost, maar de vader moest in het belang zijner
dochter nog eenige voorzorgen nemen. De heer Van Roggeveen
dacht er over, de mededeelingen van den Vicomte aan een
nader onderzoek te toetsen. Mevrouw de Roggeveen besloot
aanstonds, dat dit bezwaar spoedig uit den weg zou worden
geruimd, en de Vergennes overlegde de beste wijze, waarop
hij ten snelste achter de waarheid nopens zijns aanstaanden
schoonvaders flnancieelen toestand zou geraken.
Al deze plechtigheid had weinig tijds gevorderd.
Zoodra Jane met hoogblozend gelaat de heuglijke uitkomst
der onderhandeling begreep, wierp zij zich plotseling aan den
hals van haar vader, en omhelsde zij hem met vurige dankbaarheid.
Daarna verborg zij haar gelaat aan den fluweelen boezem
harer zegevierende moeder, en stortte zij eenige tranen, die
aan de vreugde en de ontroering van dit gewichtig oogenblik
konden worden toegeschreven.
En nu stond zij aan den arm van den Vicomte, die de gelukwenschingen van zijne aanstaande schoonzusters beantwoordde. Eugenie had een vragenden blik op haar vader gevestigd, maar de heer Van Roggeveen staarde ernstig ter zijde.
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Een ieder scheen echter ten slotte met de gebeurtenis ingenomen, en de vrouw des huizes drukte hare tevredenheid zoo
allerondubbelzinnigst uit, dat zelfs de Vergennes naar het eind
van al hare gelukwenschingen verlangde.
Er ontstond een oogenblik, waarop ieder der aanwezigen de
behoefte scheen te gevoelen om na te denken. Jane vluchtte
met haren aanstaanden bruidegom naar het klavier terug, en
daar zetten zij zich neder, terwijl het opgetogen meisje allerlei
hartstochtelijke strofen deed hooren, om het gerucht van haar
fluisterend gesprek te overstemmen.
„Eindelijk ! Eindelijk !" — juichte zij in 't Fransch.
De Vergennes zag haar met verrukking aan.
„Ik heb veel geleden, maar nu ben ik nameloos gelukkig !" —
ging zij voort.
En de akkoorden vloeiden over van opgewondene vreugde,
en schenen het uit to schateren over de heuglijke gebeurtenis.
Telkens poogden zij saam to vloeien in een enkelen dartelen
juichtoon, en dan weder spatten zij uiteen in grillige variation,
alsof zij nimmer genoeg konden jubelen over het gadeloos
zalig oogenblik.
Zij vormden een knap paar, die beide jongelieden aan de
piano. Mevrouw de Roggeveen zat ze heimelijk met voldoening
en trots aan te staren. Hare liefste hoop zou verwezenlijkt
-worden — hare dochter was bestemd eene Vicomtesse te
heeten. De stoutste paleizen harer droomen zouden volbouwd
worden, schooner en heerlijker, dan zij ooit gedacht had.
En de muziek klonk luidruchtig voort, terwijl Jane het
bevallige hoofd fier opgeheven hield. De Fransche edelman
volgde met levendig uitgedrukte belangstelling. Alles lachte,
alles scheen blijdschap en zegepraal.
Ga voort Jane ! Eindig niet zoo snel! De schuimende beker
der levensvreugde trilt nog in uwe vingeren. Laat hem niet
zinken ! Neem u in acht . .
Een kwartier later waren de beide heeren vertrokken. De
aanstaande schoonvader en schoonzoon hadden elkander een
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eind weegs vergezeld. De heer Van Roggeveen ging ter societeit, de Vicomte zou afrekening houden met zijn koetsier, en
snel wat toilet maken, om bij zijne toekomstige schoonmoeder
het diner te gebruiken, en des avonds op een concert de
dames weder op de hoffelijkste wijze gezelschap te houden.
Juist rolde eene nette equipage voor het huis der gelukkige
mevrouw Van Roggeveen. Het was mevrouw Van Doornebeeck, die in een uitgelezen wintertoilet een bezoek kwam
afleggen. Dit trof inderdaad zeer aangenaam. De lieve mevrouw
Van Doornebeeck wend hartelijk verwelkomd door al de dames.
Eugenie was, in gedachten verdiept, uit het salon verdwenen.
Men zat weldra in een kleinen gezelligen kring bijeen.
Mevrouw Van Doornebeeck sloeg den kanten sluier op, en
lachte, zoo dikwijls zij den mond opende om te spreken,
waardoor hare fraaie witte tanden recht voordeelig uitkwamen.
Het was zoo koud, zoo affreus koud, dat zij bijna niet van
huis had durven gaan, maar zij was al zoolang van voorn.emen geweest, de dames eens to komen zien — en het horribele
weer van de vorige week had haar voortdurend belet. Mevrouw
Van Doornebeeck vond het een zeer drukken tijd in Den
Haag. Alle avonden was er eenig amusement. Waren de
dames gisteren op het Casino geweest ? Zij zelve had hoofdpijn gehad. Misschien ging de familie van avond naar het
concert?
Mevrouw de Roggeveen beantwoordde al deze snelle vragen
met opgeruimde, korte volzinnen, terwijl Jane zonder noodzakelijkheid eene echo van hare moeder vormde. En mevrouw
Van Doornebeeck zette haar gesprek voort, terwijl zij merkbaar van verlangen 'brandde, een onderwerp aan to roeren, dat
ook de dames des huizes in stilte op de lippen zweefde.
Eindelijk zei ze snel :
/1 Ik geloof, zoo even de heeren de Roggeveen en de Vergennes to zaam in het Voorhout to hebben zien wandelen !"
„De Vicomte is juist vertrokken !" — viel mevrouw de
Roggeveen met een van vreugde stralend gelaat in.
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„Ik heb den heer de Vergennes niet gezien, sinds ik hem
toevallig op eene zonderlinge partij van gekostumeerde burgerlui ontmoette, waar Papa voorzitter of zoo iets is. 't Zal
nu wel haast drie woken geleden zijn. Hij had eene alierliefste domino aan den arm . . . maar ik weet waarlijk niet
of ik mag voortgaan . . . ."
Mevrouw de Roggeveen was een weinig onthutst. Jane
bloosde schielijk, maar bleef glimlachen.
„Neon, als ik indiscreet ben, zwijg ik dadelijk 1" — riep
mevrouw Van Doornebeeck luid lachend.
„Wij zouden u gaarne meer zeggen !" — viol de vrouw des
huizes met een belangwekkend ernstig gelaat in. — „Maar de
juiste tijd is nog niet gekomen !"
„Dat doet me recht veel genoegen ! En al is de juiste
tijd nog niet aangebroken, maak ik de dames toch mijn
compliment !"
Zoo brak het ijs.
Langzamerhand ward de opening grooter en grooter, en
vloeiden de golven van het gesprek zoo krachtig voort, dat
mevrouw Van Doornebeeck, natuurlijk onder 't zegel van de
allerdiepste geheimhouding, evenveel wist als de gelukkige
dames van den huize.
Mevrouw Van Doornebeeck maakte voor den eten nog drie
bezoeken, en des namiddags to vijf uren waren er reeds zes
familien, die het belangrijke nieuws als een staatsgeheim aan
elkander hadden verteld.
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VIJFDE HOOFDSTUK.
Donkere wolken, donkere dagen en donkere gezichten op
Rustenburgh,
Des avonds omstreeks zes wren, van den la den Januari
1865 was het knap koud in den tuin rondom de huizinge
Rustenburgh. Geen wonder, dat een viertal jongelieden in
reiskostuum met een paedagogischen chef voorop, zich zooveel
mogelijk haastte, om onder dak te komen. De paedagoog
slaat den kraag van zijne deftige winterjas naar omlaag —
men herkent den gemoedelijken Clamard. Deze achtenswaardige
paedagoog had het bevel over hot viertal to Arnhem op zich
genomen, en zoo kwam men met den middagtrein naar
Rustenburgh. Den weg van het naaste station hadden de
jongelui to voet afgelegd. Ze zagen er niet bijzonder vroolijk
uit, 't welk zoowel aan de koude, als aan een gevoel van
weemoedig heimwee naar de al to snel vervlogen wintervacantie mocht toegeschreven worden.
Zoodra men binnen was, ving er een luid geroep om Janus
aan, maar de deftige Clamard gebood met passend gezag
stilte, zoodat er op behoorlijke wijze orders konden gegeven
worden aan den toeschietenden huisknecht-tuinman nopens
de koffers en valiezen der leerlingen, die met de vrachtkar
van Arie zouden worden aangebracht. Daarop snelde men
naar de studiezaal, waar de hoogste klasse in den regel
onderwezen word, en waar des avonds een toevluchtsoord
voor de jongelui gevonden werd. Eene heldere verlichting en
een good gewarmd vertrek schenen de binnentredenden wat
opgeruimder to stemmen, te meer, daar men er al de kostschoolleerlingen bijeenvond, die voor een deel des morgens
waren teruggekomen, voor een deel op Rustenburgh overwinterd hadden.
De hoer Scharp was met het toezicht belast, en ontving
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de jongens benevens zijn ambtgenoot vrij koel, als altijd
Scharp had het instituut niet verlaten, om zich met meer
kracht op zijn studien tot voorbereiding van zijn examen to
kunnen toeleggen. Hij wilde zich uit zijn in eigen oogen
nederigen staat van hoofdonderwijzer tot het leeraarschap bij
het middelbaar onderwijs verheffen, en daar hij meest altijd
in zich zelven gekeerd was, en weinig om een gezellig praatje
gaf, list hij den statigen Clamard zeer spoedig aan eigen
overpeinzingen over, terwij1 hij zich weder aan zijn werk
begaf. De jongens schaarden zich eene poos om de kachel,
en babbelden zoo opgewekt mogelijk over de genoegens, in de
verloopen vacantie gesmaakt. Daar alles weldra weer tot de
gewone orde was teruggekeerd, begreep Clamard, dat hij de
zorg voor de leerlingen aan Scharp kon overlaten, en vertrok
hij uit de studiezaal, na zijn ambtgenoot vluchtig to hebben
gewaarschuwd.
Clamard vertoonde daarna in het voorportaal aan Janus
een zeer geheimzinnig gezicht, en fluisterde met den ouden
huisknecht. Hij wilde den hoer Directeur even afzonderlijk
spreken, en vernam, dat Dr. Van der Meulen zich in zijne
studeerkamer be yond, zooals altijd na het middagmaal plaats
greep. Nu bedacht Clamard, dat hij zijn verlangen nog een
oogenblik moest ter zijde stellen, om den heer Directeur niet
in zijne welverdiende rust to storen. Daarom bleef hij een
kwartier toeven, voordat hij zijne behouden aankomst op
Rustenburgh den heer Van der Meulen deed bekend worden.
Deze evenwel zou misschien op dit oogenblik Clamard
gaarne ten gehoore hebben ontvangen, want hij zat met eene
uitdrukking van zorg en kommer voor zijn fielder vlammend
haardvuur, en scheen het antwoord schuldig to blijven aan
mevrouw Van der Meulen, die met eene hoogst ernstige nitdrukking in de vlammen staarde, en van tijd tot tijd Naar
gemaal heimelijk waarnam.
De beide echtgenooten hadden eene poos gesproken, en
schenen op eene zwarigheid to stuiten. De Directeur van
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Rustenburgh had, bij alle genegenheid voor zijne vrouw, liever
een oogenblik rustig alleen doorgebracht, en mevrouw Van
der Meulen, die wist, dat binnenkort al de bewoners van het
instituut zouden zijn teruggekomen, had zich gehaast van
het oogenblik gebruik te maken.
De oud-rector had zich juist met een diepzinnigen blik
neergezet, om het spel der vlammen aan zijn haard waar te
nemen, toen mevrouw Van der Meulen gekomen was. Voor
een paar minuten maar wilde zij haar echtvriend raadplegen.
Hun gesprek had ongeveer den volgenden loop genomen. Na
korte voorbereiding had de echtgenoote van den Directeur hare
bekommeringen aldus geopenbaard
„Missehien heb je er niet veel opgelet, manlief ! maar ik
vind, dat Francisca er tegenwoordig slecht uitziet !"
„Zoo ! Neen . . . . daar heb ik in 't geheel niets van gemerkt !"
„Ik wel. Denk eens na, wat er in de laatste dagen al zoo
is voorgevallen. Daar heb je dien Charles de Croy, die Francisca eerst zeer in 't oog loopend het hof maakte, en nu is
hij geêngageerd met dat pretentieuse Amsterdamsche dametje,
dat zoo lang bij den notaris heeft gelogeerd ! Ik geloof, dat
het arme kind zich dit zeer heeft aangetrokken ! Zij spreekt
buitengewoon weinig, en is altijd met hare eigene gedachten
bezig, zonder naar mij te luisteren — ik heb innig medelijden
met haar, maar ik moot zwijgen, want zij klaagt nooit .. .
„Hoor eens, Pauline !" — viel de heer Van der Meulen
schielijk in — „ik geloof waarlijk, dat dit alles noodelooze bezorgdheid is. Francisca zal wel zoo verstandig zijn, om zich
deze zaak niet verder aan te trekken . . . ."
„Neon, manlief De gesehiedenis is niet zoo onbeduidend,
als je misschien meent. Francisca is een beetje verwend.
leder vleit haar, omdat zij er zoo good uitziet ! En nu, eerst
wordt zij zoo lomp behandeld door een onzer doeenten, door
dien meneer Plankman, die haar allerlei observation durft to
maken, en daarna wordt het engagement publiek van de Croy
met die Amsterdamsche !"
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De oud-rector wendde zijne blikken van het lustig vlammend
haardvuur, en legde zijne handen op de armen van zijn leunstoel, terwijl eene stille verzuchting zijne borst ontsnapte.
Eindelijk antwoordde hij, ter wijl hij verstrooid de grillige
schaduwen bespiedde, die door het vlammenschijnsel aan den
wand -werden geteekend :
„Dit alles heb ik al zoo vaak van je gehoord, Pauline !
en altijd heb ik je gewaarschuwd voor ijdele illusien ! Ik
geloof, dat wij verstandiger zouden handelen, met ons van
deze zaken niets -aan to trekken. Francisca is, naar 't mij
voorkomt, zoo opgeruimd en weltevreden, als ooit. Dat zij
zich ernstig om den vrij onbeduidenden zoon van den ritmeester de Croy zou bekommeren, kan ik niet gelooven, en
wat Jo daar van Plankman zegt, ik meende, dat aan de heele
zaak niet Langer gedacht werd !"
Mevrouw Van der Meulen zweeg na eene kleine pauze. Zij
stuitte wederom op wat zij gebrek aan doorzicht en geringe
kennis van de wereld bij Naar echtgenoot noemde. 't Was
onmogelijk, den oud-rector in deze aangelegenheden tot een
gezond denkbeeld to brengen. Zij overwon dus met kracht
eene op-welling tot mismoedigheid, en ging voort:
„In elk geval zou ik wenschen, dat Francisca wat verstrooiing had, dat zij eens een poosje uit logeeren ging. Je
hebt me van morgen den beleefden brief van meneer Breelant,
den Haagschen voogd van onzen Oosterling, Eduard Verkolje,
voorgelezen. Reeds zoo dikwijls vraagt deze vriendelijke hoer
ons zelven of onze meisjes to logeeren in Den Haag ! Me
dunkt, dat moest Francisca eens aannemen ! Ze is nu juist
op den leeftijd, om wat meer van de wereld to zien dan
Rustenburgh en Dennendaal !"
„Heeft ze dat zelve gevraagd ?"
„O, zoo dikwijls Ze maakt er zich eene illusie van, om
naar Den Haag to gaan. Je wilt er wel niet van weten,
manlief! maar ik geloof, dat Eduard in stilte onze lieve
Francisca .
."
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„Alweer ! Laat die dwaze speculatien toch rusten, Pauline !
Je zoudt er Francisca in den grond mee bederven !"
De Directeur was wat korselig geworden, en kon zijne
verstoordheid niet geheel verbergen. Zijne echtgenoote troostte
zich als gewoonlijk met hare diepere inzichten en ruimere
kennis van de wereld. Zij hernam na eenig stilzwijgen :
„Wij hebben hier 's winters hoegenaamd niets in Dennendaal ! 1k zou het Francisca gaarne gunnen, dat zij eens een
paar weken naar Den Haag ging. De menschen hebben er
zeer -wel opgelet, dat de jonge de Croy haar het hof maakte,
en er zijn altijd lui, die er plezier in hebben met zoo iets te
railleeren."
„Nu, ik wil er wel eens over nadenken, en zal den brief
van den heer Breelant eens oplettend doorloopen !"
„Als Francisca gaat, zal ik zorgen, dat zij een paar lieve
toiletjes meeneemt. 't Best zou wezen, ze maar uit Utrecht
te laten komen, want in Den Haag wordt nogal gelet op
kleeding !"
Dr. Van der Meulen schudde het hoofd. Hij antwoordde :
„Veel kosten zouden mij niet convenieeren, en zoo er weer
eene groote rekening in Utrecht moet gemaakt worden, zou
ik de zaak maar geheel laten rusten !"
De echtgenoote van den Directeur slaakte een diepen zucht.
Zij koesterde de hoogste achting voor haar deftigen man,
maar op het hoofdstuk van het toilet der meisjes was hij
buitengewoon kortzichtig, en mocht het haar nooit gelukken,
hem een gezond denkbeeld mee to deelen.
Juist in dezen staat van zaken werd eerbiedig aan de deur
geklopt, en vertoonde zich Janus met een beleefd verzoek
van M. Clamard, om den Directeur to mogen spreken. Dr.
Van der Meulen begreep, dat er van zijne stille overpeinzingen bij den haard dien namiddag weinig komen zou, en gaf
gemelijk verlof, Clamard in zijn heiligdom toe to laten. Mevrouw Van der Meulen ontstak snel eene studeerlamp, en
plaatste een paar stoelen bij het vuur.
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De heer Clamard kwam nederig glimlachend binnen. Hij
reikte de beide echtgenooten statig de hand. De waardige
leeraar sprak bij plechtige gelegenheden zijne moedertaal, doch
in vertrouwelijke gesprekken drukte hij zich vrij good in.
het Nederlandsch uit, al mocht zijn accent niet zeer aangenaam klinken.
„Mevrouw en meneer de Directeur" — begon hij na de eerste
begroeting — „zullen mij willen veroorloven, een oogenblik
hier to komen praten. 1k heb in mijne vacantie 't een en
ander vernomen, dat van hoog gewicht is voor het instituut, en ik haast mij, er u onmiddellijk kennis van to
geven !"
Clamard had zich op een der stoelen bij den haard neergezet, en zag in het vuur met eene uitdrukking van welbewuste
zelfwaardeering.
Mevrouw Van der Meulen brandde van verlangen, het nieuws
to vernemen, maar Clamard begon eerst to verhalen van zijne
ontmoeting met de vier jongelui to Arnhem, en hoe hij ze
naar Rustenburgh had geleid. Eerst toen de Directeur hem
uitnoodigde, zijne gewichtige mededeelingen to doen hooren,
ving hij aan :
„Vrijdag na Nieuwjaar moest ik to Utrecht zijn. Ik had
eenige vrienden op to zoeken, en eene vergadering bij to wonen
van een genootschap. Het was op die vergadering, dat ik
belangrijk nieuws voor Rustenburgh vernam !"
„Van welk genootschap was die vergadering ?" — vroeg
mevrouw Van der Meulen, die ongeduldiger word, naarmate
Clamard langzamer sprak.
„De Christelijke jon g elingsvereeniging voor
binnenlandsche zending, mevrouw! Mij vie] de eer to
beurt, verleden jaar in het hoofdbestuur to worden gekozen,
en zoo moest ik naar Utrecht, om eene algemeene vergadering bij to wonen. De voorzitter van ons genootschap, de
alom geachte en geeerde heer de Beaumont van Almkerk uit
Den Haag heeft mij een afzonderlijk onderhoud geschonken,
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en daarbij is veel en ik durf zeggen op belangrijke wijze
gesproken over ons instituut !"
„Meneer de Beaumont is mij van naam zeer wel bekend"
viol de oud-rector in — „maar ik heb tot nog toe nooit met
hem in eenige betrekking gestaan !"
Clamard stak zijne dunne vingeren door zijne steile zwarte
kuif met eene beweging, alsof hij zeggen wilde, dat hij met
den voornamen Haagschen heer in zeer vriendschappelijke
betrekking stond.
„Meneer de Beaumont" ging hij nog deftiger voort —
„vestigt zijne aandacht voortdurend op den toestand van het
onderwijs in Nederland. De waardige man heeft door zijn
rusteloozen strijd tegen het godsdienstloos staatsonderwijs
reeds onberekenbaar nut gesticht. Dit onderwerp is door hem
op de algemeene vergadering der Christel ij k e j o n g elingsvereeniging voor binnenlandsche zending
met warmte behandeld. Ondanks het zwak orgaan van den
hooggewaardeerden spreker wist hij een zeer talrijk publiek
aan zijne lippen te doen hangen, toen hij met levendige
kleuren den treurigen toestand schilderde van ons Nederlandsch
lager en middelbaar onderwijs !"
„En wat zei hij van Rustenburgh ?" — vroeg mevrouw Van
der Meulen.
„Op de algemeene vergadering — niets, mevrouw ! maar hlj
heeft mij geruimen tijd zeer belangstellend in het particulier
onderhouden, en toen spraken wij van dit instituut. 1k schilderde hem deze inrichting naar waarheid, en hij scheen met
de levendigste oplettendheid te luisteren, toen hij op eens
zeer getroffen mij in de rede viel, daar ik . . . . omdat . . . ."
." — vulde mevrouw Van der Meulen aan.
„Omdat
„Ja, om het in den woord to zeggen, omdat ik toevallig
den naam van den heer Plankman noemde !"
„Plankman !" — riepen de beide echtgenooten tegelijk met
zeer verschillencle gewaarwordingen uit.
„Plankman !" — herhaalde Clamard met een geheimzinnig
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gebaar. — „De heer de Beaumont heeft mij omtrent onzen
ambtgenoot belangrijke wenken gegeven. Misschien zal het
onkiesch schijnen, dat ik u deze inlichtingen ga mededeel en,
maar mijn waardige vriend heeft mij aanbevolen, u ons gesprek mee te deelen, en ik geloof eene goede zaak te dienen,
door u niets te verzwijgen !"
Dr. Van der Meulen en echtgenoote bleven met onmiskenbare belangstelling de verdere woorden van den Zwitser volgen. Na eene kleine rust ging deze voort :
„De achtenswaardige heer de Beaumont sprak met weinig
ingenomenheid over onzen ambtgenoot Plankman. Hij had eens
een bezoek van hem geliad in Den Haag. Plankman bracht
eene aanbeveling van zijn oom, den heer Van Roggeveen, en
kwam den heer de Beaumont om hulp vragen, ten einde
ergens eene plaats als docent to verkrijgen. Gelukkig was
juist Domine Walhout aanwezig, die voor eenige weken tot
predikant in Den Haag beroepen is, om den heer de Beaumont
eenige belangrijke inlichtingen to geven. Domine Walhout
was toen nog leeraar to Wierhooven, hij kende Plankman
zeer goed, omdat deze to Wierhoovem zijne opvoeding ontvangen heeft. Het jongmensch had eerst in de godgeleerdheid
gestudeerd, en was met de beste bedoelingen naar de academie
vertrokken, maar daar was hij bedorven. In plaats van zijne
vrome stemming was een eigenwijs scepticisme gekom en,
zoodat hij zijne studien had laten varen, en zich nu onderscheidde door zijn vijandig standpunt tegenover kerk en
godsdienst !"
Mevrouw Van der Meulen viel plotseling met groote haast in
„Daar heb je 't al ! Ik heb het wel gezegd ! Iemand, die
aan Francisca durft to antwoorden, dat hij de kerk hier alleen
ambtshalve bezoekt, en die durft beweren, dat de stem van
het geweten geene stem van God is, met zoo iemand kan
het niet goed gaan !"
„ Zacht wat Pauline !" — vermaande de Directeur. — „Ik zie
niets onteerends in al hetgeen ons door meneer Clamard
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verteld is. Plankman is van opinie veranderd. Hij studeert nu
in de letteren. Daarin schuilt niets afkearenswaardigs !"
Clamard zag den Directeur uitvorschend aan , en hernam :
„Meneer de Beaumont zeide mij verder, dat het in deze
hoogst ernstige tijden een bedenkelijk teeken zou zijn, zoo
de bijzondere inrichtingen van onderwijs de verderfelijke strekking van het staatsonderwijs gingen volgen. Ik meende to mogen
volhouden, dat op het instituut Rustenburgh wel degelijk
een christelijke geest heerschte. Hij wierp mij toen een docent
als Plankman voor de voeten, en meende, dat het gewichtige
gevolgen kon opleveren, zoo ouders en voogden der hier
plaatste jongelieden de ware toedracht van zaken vernamen !"
„Ik ben den heer de Beaumont zeer verplicht, en ook u,
vriend Clamard !" — antwoordde de heer Van der Meulen zeer
bedaard — „maar ik verontrust mij in geen enkel opzicht!
Plankman geeft degelijk onderwijs in het Grieksch en Latijn,
en daarmee heeft zijne bijzondere denkwijze niets to maken 1"
„Toch we], meneer de directeur !" — hield Clamard vol. —
„De aanzienlijkste familiên in Holland vragen hoe langer hoe
sneer naar eene christelijke opvoeding voor hare zonen. Waar
de leeraar niet in alle dingen het Evangelie belijdt, en niet
steeds den Vorst des levens huldigt als onwankelbare rots —
daar wordt zijn onderwijs nutteloos, ja dikwijls verstikt het
de goede zaden des geloofs. En zulk een onderwijs . . . ."
„Mij dunkt, er is overdrijving in dit alley !" — viel Dr. Van
der Meulen in. — „Plankman zal den jongelui wel niets van
hun geloof ontnemen door hun Homerus en Horatius uit to
leggen !"
„En wat heeft hij dan tot Francisca gezegd ?" — wierp mevrouw Van der Meulen tegen.
Clamard bleef zeer bedenkelijk het hoofd schudden. De oud rector bedwong zijne opwelling tot toorn, pookte in den haard,
en antwoordde eindelijk :
„Ik verlang zeer naar een kop thee. Laat ons gaan zien,
of de kinderen klaar zijn'."

II.

5

66

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

De jongedames Van der Meulen vonden het gesprek aan
de theetafel niet bijzonder belangwekkend. De heer Clamard
verhaalde allerlei wetenswaardige zaken omtrent de vergadering
der Christelijke jongelingsvereeniging voor binnenlands c h e zendin g. De directeur luisterde oplettend,
want hij was steeds de humaniteit zelve, als het er op aankwam de langwijlige vertoogen van Clamard to volgen. Daarbij
kwam, dat Clamard een volhardenden oorlog voerde tegen alles,
wat niet in zijn stelsel paste. Tegen den zeloot was de oudrector soms niet opgewassen, en gaf hij uit zekere zwakheid
of traagheid van geest enkele malen toe, waar hij anders
misschien bezwaar in zou hebben gezien.
Nadat de heeren zich korten tijd in de studiezaal hadden
vertoond, en de pas aangekomen jongelui op plechtige wijze
waren verwelkomd door Dr. Van der Meulen, begon het de
aandacht to trekken, dat Willem Plankman nog niet was teruggekomen. In een schrijven had hij beloofd, dien dag in den
namiddag wederorn tegenwoordig to zullen zijn. Maar de avond
verliep, en geen Plankman verscheen. Er werden veronderstellingen gemaakt van allerlei aard. De heer Clamard dacht
aan plichtverzuim, en sprak van „toevallige verhinderingen."
Dr. Van der Meulen meende, dat Plankman den volgenden
morgen wel met den eersten trein zou komen, en mevrouw
merkte op, dat die eerst kwart na negen aan het station zou
zijn, en dat dit in elk geval stoornis zou geven. Er werd zeer
lang over dit onderwerp gesproken, zelfs moest de oud-rector,
nadat heel Rustenburgh zich ter ruste had begeven, nog geruimen tijd allerlei bedenkingen van zijne wederhelft ontzenuwen. In een ding had hij zich min of meer naar de eischen
van zijn Zwitserschen leeraar en naar de bezwaren zijner echtgenoote geschikt, door half aarzelend toe to stemmen, dat, zoo
Willem Plankman zich tegenover de jongelieden als een ongodist
deed kennen, men verstandig handelen zou met hem zijn
afscheid to geven.
Zeer weinig vermoedde intusschen het voorwerp van al
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deze overwegingen, dat er onder de Rustenburghers eene zoo
ernstige aandacht op zijn persoon gevestigd was. Dit nam echter
niet weg, dat hij in den vroegen morgen van den veertienden
Januari zich alles behalve op zijn gemak be yond. Hij had naar
afspraak reeds den vorigen dag van Utrecht naar Dennendaal
willen vertrekken, maar Croonwinckel was zoo ingenomen met
Willem's kort verblijf, dat hij op alle mogelijke wijzen een
snel vertrek zocht te verhinderen. Uit Den Haag teruggekomen,
drong men van alle kanten er bij Willem op aan, dat hij een
dag onder zijne oude academievrienden zou doorbrengen. Dus
was hij tot het uiterste tijdstip gebleven, en had men hem
zoo behendig aan allerlei uitingen van „fideliteit" blootgesteld,
dat hij natuurlijk te laat aan den trein kwam.
Wij vinden hem den bedoelden morgen haastig den weg
opwandelend van het station bij Dennendaal naar Rustenburgh.
De eerste trein bracht hem uit Utrecht. Hij verweet zich gedurig, dat hij zich den vorigen avond had laten meesleepen,
om to Utrecht to blijven. De werkzaamheden zouden op het
instituut reeds in vollen gang zijn, en men zou hem noodig
hebben, terwijl hij daarenboven zijne belofte niet vervuld had,
waarvan zijn schrijven aan Dr. Van der Meulen melding had
gemaakt. Maar hij kon aan den -vriendelijken drang van zooveel
goede kennissen geen weerstand bieden, toen hij eons to Utrecht
onder de jongelui was. Hij zou immers aan Dr. Van der
Meulen doodeenvoudig kunnen mededeelen, wat de waarheid
was, en doze zou to verstandig zijn, om hem zulk een klein
verzuim euvel to duiden. De vrienden hadden hem letterlijk
met „ovation" overstelpt, den heelen dag door en des avonds
tot laat in den nacht. Willem erkende in stilte, dat hij
zijn vrienden wat al to gereedelijk bescheid had gedaan,
maar wie wie kon zooveel trouwhartige goedrondheid onbeantwoord laten ? Was het misschien aan een niet alledaagsch gevoel van matheid en Joffe hoofdpijn toe to schrijvon, dat hem nu allerlei bezwarende voorstellingen in het
hoofd kwamen ? Hij zag gedurig op zijn uurwerk, en liep
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zoo snel mogelijk, om nog vOOr halftien op Rustenburgh aan
to komen.
De scherpe koude deerde hem niet, daar hij, snel wandelend,
een blos naar zijne wangen voelde stijgen. Weldra zag hij
den gevel van Rustenburgh uit het dorre hout en de donneboomen to voorschijn springen, en deed hij zijn best, om
schielijk zonder gejaagdheid naar binnen to gaan. Janus, die
hem inliet, berichtte, dat de heeren alien aan den arbeid waren
gegaan, en dat de hear Kruger niet gekomen was. Hij wierp
snel zijn winterkostuum ter zijde, en gluurde even in de
ontbijtzaal. Mevrouw Van der Meulen en Francisca zagen hem
met verwondering aan, toen hij buigend binnentrad. Eene korte
uitlegging volgde.
„Te laat aan den trein gekomen ! 0 zoo !" — merkte mevrouw
Van der Meulen op met zekeren nadruk.
„Mag ik u nog een kop thee geven?" — vroeg Francisca
vrij stijfjes.
Nu had Willem zeer gaarne van dit aanbod gebruik gemaakt, maar de toon van de dames was niet bijzonder welwillend, en hij gevoelde daarbij iets zeer onbehaaglijks in zijne
houding tegenover haar.
„Wel verplicht !" — luidde het antwoord. — „Ik ga onmiddellijk naar mijne klasse. Janus zegt mij, dat de heer Kruger
niet gekomen is. Is er ook jets omtrent de ziekte van zijne
dochter bekend?"
„Met Nieuwjaar heb ik Adelheid opgezocht," — sprak Francisca even stijf — „en toen was zij wat beter. Zij zag er vrij
goad uit, en sprak heel opgeruimd. Later met de groote
koude schijnt zij weer wat achteruit to zijn gegaan. Sinds
eergisteren heb ik er niets van gehoord !"
Willem wilde nu gaan medodeelen, wat hij voor Kruger bij
den Baron van Duyvenvoorde had verkregen, maar hij ward
afgeschrikt door de voortdurende statigheid der dames. Hij
begaf zich vrij neers]achtig naar zijne klasse. Toen hij het
vertrek binnentrad der hoogste afdeeling, vond hij den directeur
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reeds met de jongelieden aan 't werk. Zij spraken geruimen
tijd op fluisterenden toon. Willem verhaalde zeer eerlijk, wat
de oorzaak van zijne vertraagde komst was, en Dr. Van der
Meulen scheen de zaak vrij onbeduidend te achten. Zekere
stigheid in zijn spreken meenCle Willem aan de tegenwoordigheid der jongelieden te moeten toeschrijven, daar voor het
overige de directeur hem aanstonds vergunde zijne gewone
studien met de jongelui te hervatten.
„Kruger is niet verschenen ! Scharp heeft drie klassen voor
zijne rekening !" — zei de oud-rector wat luider. — „Ik vrees,
dat er wat hapert bij Kruger !"
„O, meneer Van der Meulen ! ik zou zoo gaarne in het
middaguur naar Kruger gaan. Ik heb goede tijding voor hem !" —
en aan het oor van zijn chef fluisterend: „Ik sprak meneer
Van Duyvenvoorde in Den Haag, en die is zeer genegen, onzen
vriend to helpen !"
De directeur antwoordde nu veel minder stijf, en men kwam
overeen, dat Willem aanstonds na afloop der voormiddaglessen
naar Dennendaal zou vertrekken, en voor tweeên terugkomen,
daar zijne tegenwoordigheid dien dag dringend noodzakelijk
was voor het instituut. Met de meeste bereidwilligheid had de
Baron van Duyvenvoorde ondersteuning beloofd, en Willem
haakte naar het oogenblik, waarop hij Kruger met doze tijding
zou verrassen. Misschien was de acme man zelf ongesteld,
daar hij goon bericht had gezonden, 't welk hij in elk ander
geval zekerlijk niet zou hebben nagelaten, ook als Adelheid
merkelijk verergerd ware.
Nog nooit was Willem de tijd zoo lang gevallen als in daze
voormiddaguren. Somtijds had hij wel eons met geringere opgewektheid de dagelijks terugkeerende taak van onderwijzen
begonnen, menigmaal had hij gesmacht naar de jaren, toen
hij als student zich zonder eenige stoornis aan zijne studien
kon wijden, maar nog nooit had eenige morgen hem zoo
onbegrijpelijk lang geschenen als doze. In hoover zijne eigene
stemming en het feest van den vorigen dag daartoe bijdroegen,
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poogde hij niet uitvoerig to onderzoeken, terwijl hij naar het
uur van twaalven haakte, om zoo snel mogelijk aan Kruger
de blijde tijding to brengen.
Somber was het landschap in het rondo, toen hij met snelle
schreden naar Dennendaal spoodde. De lucht was loodkleurig
grijs, er schenen sneeuwvlagen in aantocht. De scherpe oostenwind snood horn in 't gelaat, terwij1 hij op den hard bevrozen wog yoorthaastte. Hij gevoelde jets gejaagds, lets beklemds.
Somtijds klopte zijn hart, en stond hij buiten adem stil. Meer
en meer begon het onbekende Teed, dat Kruger moest hebben
verhinderd, dien morgen op zijn post to zijn, Willem angstig
to maken, zoodat hij zijne schreden versnelde, en bij de eerste
huizen van Dennendaal nog schielijker voortstoof, om niet
langer in onzekerheid to blijven rondtasten.
Toen hij voor de hem bekende woning gekomen was, stond
hij eon oogenblik stil, om adem to halen. Misschien had eon
onbeduidend toeval Kruger verhinderd, naar Rustenburgh to
komen, hoe welkom zou dan de tijding zijn, die hij met groote
deelneming bracht. Hij wachtte eene lange poos op de stoop,
en schelde tweemalen vrij luid. In 't eind ward de deur geopend. Kruger's trouwe bediende en huishoudster stond voor
horn. Zij word eenvoudig Bertha genoemd, maar was eene
deftige oude vrouw, die reeds langer dan twintig jaren in
Kruger's huis bevel voerde. Zij was uit Duitschland meegekomen, toen de teekenmeester met zijne jonge vrouw zijn
vaderland ontvluchtte. Zij had alle lief en Teed met de jongelieden, met den weduwnaar, met zijne zieke dochter gedeeld,
zij was veel meer dan eene bediende.
Zoodra zij Willem zag, maakte zij eene afwerende beweging,
alsof zij hem den toegang wilde verbieden. Haar goedhartig
gelaat vertoonde eene hevige aandoening, hare oogen waren
vochtig, twee vlokken zilverwit hair kwamen uit hare nauwsluitende Duitsche muts to voorschijn.
„Herr Kruger ?" — vroeg Willem.
Bertha schudde het hoofd.
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„Ik heb eene goede tijding voor hem!"
Bertha list het hoofd zinken. Zij bedekte eensklaps de oogen
met hare rimpelige, oude han den, en ging daarna uit den weg,
als om Willem den toegang vrij to laten.
Wat beteekende dit alles ?
Willem trad aarzelend vooruit. Een plotselinge schrik maakte
zich van hem meester. Hij spoedde zich naar het huisvertrek
aan het einde van de gang. Hij klopte aan de deur — geen
antwoord klonk. Toen trad hij voorzichtig binnen. Bij den eersten
blik in het huisvertrek scheen er niet veel veranderd. Op de
tafel stonden medicijnfleschjes. Een er van was omvergestooten,
het vocht was weggevloeid en vormde eene donkere vlak op
den vloer. Bij het venster be y ond zich eene sofa en daarop
lag de zieke Adelheid, het hoofd tusschen kussens verscholen.
Naast deze sofa, in zoo diep gepeins, dat hij Willem's komst
niet gewaarwerd, was Kruger op de knieên gezonken, het
gelaat verbergend in zijne saamgestrengelde handen.
Toen Willem eene schrede nader trad, sprong Kruger plotseling op. Welk een vreemde gloed straalde er uit zijne woest
in 't rondflikkerende oogen ! Hoe was heel het voorkomen
van den goedhartigen teekenleeraar veranderd! Het grijs krullend
hair zwierde ordeloos om zijne slapen. De oude zwarte rok
hing los om zijne magere leden — hij stapte met eene dreigende
uitdrukking naar Willem.
Eensklaps stond hij stil.
Ik dacht, dat het de dokter was !" — sprak hij met toon,7
looze stem. — „Ben jij het Plankman? Goed ! — maar spreek
niet luid !"
Hij vatte Willem met krachtigen greep bij de hand, en voerde
hem naar de sofa.
Daar lag de arms kranke met geslotene oogen en gevouwen
handen. De rustige uitdrukking van hare trekken kon niet
bedriegen — haar laatste strijd wat volstreden. De doodsengel
had het kalme voorhoofd aangeroerd, een laatste glimlach
scheen op hare kleurlooze lippen verstoryen.
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Kruger hield Willem's hand steeds krachtiger vast, en, terwijl zijne anders goedige oogen fonkelden, fluisterde hij met
eene doffe, van hartstocht trillende, stem :
„mood ! Mijne engelreine, lieve A_delheid is dood ! Hoor je rue,
Plankman! Zij is dood!"
Een.e koude rilling huiverde door Willem's aderen. De gelaatsuitdrukking, de stem van den wanhopenden man deden
hem sidderen. Hij waagde geen enkel woord. Hij vestigde
met diepe verslagenheid de oogen op de jonge doode. Het
lange donkerbruine hair, in den stervensstrijd losgewoeld,
deed de karakteristieke marmerkleur van het nog altijd lieve
gezicht weemoedig uitkomen.
„Luister !" — klonk Krugers gebroken, toornige stem. —
„Heden nacht is ze heengegaan ! De laatste drie dagen heeft
zij veel geleden — dat kwam van de felle koude daarbuiten,
zei de dokter."
Kruger balde de vuist tegen het venster.
„Luister, Plankman ! Zij had langer kunnen leven, ze had
kunnen herstellen, als ik haar naar warmer luchtstreek had
mogen overbrengen. Dat heeft die schelmsche dokter mij gezegd, vriend ! Begreep hij dan niet, dat hij mij de keel toeschroefde, en mij het hart brak ? Zij had kunnen herstellen,
Plankman ! Zij had kunnen herstellen !"
De oude man liet Willem's hand los, en sloeg zijne vingers
in 't grijze hair, of hij het plotseling had willen uitrukken.
Daarna ontsnapte een luide kreet aan zijne borst, en viel hij
op zijne knieen bij de ontslapene neer.
Willem bukte zich, en wilde een woord van deelneming
spreken, maar Kruger stiet hem plotseling weg, terwijl hij
het hoofd ophief, en de ontstokene, brandende oogen naar de
doode wendde.
„Adelheid !" fluisterde hij met bevende, klagende stem —
„Vergeef je ouden, armen vader, dat hij niets heeft kunnen
doen, om je beter to maken ! Vergiffenis, mijn kind ! vergiffenis !"
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Een diep medelijden greep Willem aan. Maar hij vond geen
enkel woord, geen denkbeeld van vertroosting, hij gevoelde
zich als verpletterd.
Toen richtte Kruger zich langzaam op. Hij aanvaardde de
toegestoken handen van zijn jongen vriend, en dankte hem
met kalmer blik dan te voren.
„Beste vriend
." begon Willem.
Wederom schitterden de oogen van den troosteloozen grijsaard,
en terwijl hij achteloos tegen den wand leunde, ging hij snel
en gramstorig voort :
„Vriend ! Ja, vriend — zoo heeft deze en gene me wel eens
genoemd ! Maar wat hebben ze gedaan om te beletten, dat dit
lieve kind moest sterven ? Niemand, niets heeft mij, ellendeling, bijgestaan ! Altijd zorgen, altijd zwakheid was mijn lot ....
de vloek voor vader en kind ! En Loch heb ik niemand beleedigd, niemand verongelijkt, altijd zoo goed mogelijk mijn
plicht gedaan ! Ongeluk op ongeluk heeft mij vervolgd, mijn
leven vergiftigd, mijne hairen vergrijsd ! Waarom, mijn God !
waarom ? 0, het is zoo gemakkelijk voor gelukkige 'en vermogende lui, van een liefderijk Vader te spreken, die ons met
hemelsche genade beschermt op het levenspad ! Wat heeft dit
arme kind aan God gedaan, dat het vergaan moest uit gebrek
aan lucht, aan zon, aan warmte? .... Neen, het is gel ogen !
het is schandelijk gelogen . . . . een liefderijk Vader ! dien heb
ik nooit gekend !"
Met toornige stem had Kruger altijd luider en luider gesproken, hij had de vermagerde hand omhoog gestoken, en
mompelde nu op onverstaanbare wijze. Willem vermande zich,
hij vatte de omhooggestoken hand, terwijl zij langzaam nederdaalde :
„Troosten kan ik u niet, arme vriend !" — fluisterde hij ontsteld — „maar ik wil u helpen dragen, ik wil u helpen lijden.
Kon A_delheid uwe smart nu gewaarworden, zij zou u smeeken bedaarder, geduldiger te zijn !"
„Juist, geduldiger !" — klonk eene zaehte, medelijdende stem.
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De oude huishoudster Bertha was zeer stil de kamer binnengetreden, toen de luide stem van Kruger door het huis had
geklonken. Zij naderde den wanhopenden man, en wenkte
Willem op zij de te gaan.
„Laat mij tot hem spreken !" — ging zij voort, met haar
eigenaardig, gemoedelijk Duitsch accent. — „Ik ken hem beter
dan u, meneer ! Hij zal naar me luisteren !"
Bertha trok den zwijgenden Kruger, die zonder eenige uitdrukking voor zich heen staarde, van den wand. Toen sprak
zij zacht aan zijn oor.
Maar Kruger schudde het hoofd. Hij wilde zich niet ter
ruste begeven — hij wilde niet voor zich zelven zorgen, wat
kon hem rusten of waken nu baton. De schrandere Duitsche
vrouw scheen dit aanstonds toe te geven, en sprak nu wat
luider op bemoedigenden toon. Zij weerhield hem niet, toen
hij de hand van zijne geliefde doode greep, en met steeds
schitterende oogen haar rustig wezen scheen te bespieden, of
ze nog ontwaken moest.
„Vriendelijk en mooi was Adelheid !" — sprak Bertha, terwiji ze zich schijnbaar tot Willem wendde, maar haar meester
met belangstelling gadesloeg. — „Ze was de vreugd van ons
huis, ook in de dagen, toen zij lijden moest. Ze heeft twintig
jaren met ons geleefd, en hoeveel vreugde, hoeveel blijdschap
heeft ze haar armen vader niet geschonken in dat korte leven ?
Toen hare moeder was heengegaan, toen zij zulk eene kleine
lieve engel was van vijf jaren, zat ze soms uren met hare
blauwe, heldere oogen haar zwijgenden vader aan te staren,
en hem te bemoedigen door duizend vroolijke vragen en verhalen. Dat was eene weldaad van den goeden God en dat
dat mogen wij nimmer vergeten !"
Kruger had zeer oplettend geluisterd. Het opgerichte hoofd
scheen zich langzaam to buigen.
Bertha legde nu de sidderende vingeren op zijne schouders,
en ging voort :
„Zij was de glorie van ons huis, zoolang ze als eon kind
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aan onze zijde leefde, en, Coen zij plotseling werd aangetast
door de ziekte van hare moeder, heeft ze geduldig gezwegen.
heeft ze ons alien getroost door hare kinderlijke opgewektheid Zij is glimlachend gestorven, en vroeg mij met hare
heldere, lieve stem, of ik voor haar wader en voor hare
bloemen in ons tuintje wilde zorgen, als het weer zomer
zijn zou . . . ."
Kruger zag haar snel aan, tervvij1 eene lichte siddering
zijne gestalte bewoog.
„Zal je dat nooit vergeten, nooit Bertha?" — vroeg hij met
nauw hoorbare stem.
Bertha drukte hem eerbiedig de hand, en wendde het
hoofd af.
Plotseling -wankelde de oude man, en, tervviji hij het gelaat
in beide handen verborg, barstte hij eindelijk in onstuimig
snikken uit.
Bertha wierp Willem een veelbeteekenenden blik toe — de
kracht der wanhoop was gebroken.

ZESDE HOOFDSTUK.

Wat zekere jongedame beluisterde, en hoe een trouw dienaar van
zijn meester scheidde.
De gemeubelde vertrekken, welke door den Vicomte de
Vergennes werden bewoond, vormden de bovenverdieping van
een fraai winkelhuis, aan een der pleinen van de residentie
gelegen. Er werd daar eene groote zaak in modeartikelen
gedreven. Als men door den ruimen en net gestoffeerden
winkel liep, trad men in een gezellig binnenvertrek met een
hoog licht, 't Welk door eene glazen lantaarn naar beneden
viel. Een raam, steeds zorgvuldig met gordijnen afgesloten,
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zag uit op den winkel. Van achter dit raam kon men alles
in den winkel waarnemen, maar niemand kon van daar iets
in de binnenkamer onderscheiden.
't Was een stille, deftige winkel, waarin een paar dames
zeer rustig afwachtten, dat er koopers of vraagsters zouden
verschijnen. Op dit oogenblik staat aan het eind van de toonbank een zwierig juffertje met de jongste winkeldame te
fluisteren. Daar zij achter een dikken, zwarten sluier verborgen
is, zou men niet aanstonds in haar onze oude kennis Caroline,
de kamenier van mevrouw Van Duyvenvoorde, herkend hebben.
De winkeldame, die eene dochter van den modehandelaar is,
schijnt zeer vertrouwelijk met Caroline.
„Je kunt gerust een beetje naar 't binnenkamertje gaan, en
daar wachten. Niemand zal je hinderen. Vader komt nooit op
dezen tijd thuis. En voor die daar behoef je je niet te geneeren !"
Spreekster wees op de andere winkeldame, die met een
verstrooid oog naar buiten zag, hoe de voorbijgangers zich
haastten door den kouden wind en het gure vriezende weer.
Beide dames verdwenen nu in het binnenkamertje met het
hooge licht. Caroline wierp hare mof op de tafel, en sloeg
haar sillier op. Hare vriendin glimlachte steeds aanmoedigend,
en sprak, nog altijd min of meer fluisterend :
„En hoe sta je nu met Charles ?"
„ Och, kom ! Wat zal ik je zeggen ? Hij altijd
doodelijk
. en gouden bergen in de toekomst ! Wat geeft dat ?"
„Ik zou hem niet loslaten !"
„Dat doe ik ook niet Maar hij kan soms zoo lastig worden,
dat ik geen raad met hem weet. En jaloersch is hij ook !"
„Jaloersch kan geen kwaad ! Maar ik zou me niet inlaten
met zulk yolk als die Franschman van hier boven !"
„Je hebt volkomen gelijk, kind ! 't Is een ingemeene kerel r
Ik wist niet, dat hij diende. Hij gaf zich uit voor een reiziger
in wijnen, maar, nu een veertien dagen geleden, heb ik gemerkt, wie hij was."
„Toen je hier zat?"
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„Juist! Hij kwam op straat voorbij, en Charles zei me,
dat hij een lakei was, en Adolphe heette. Ik geloof, dat de
man het gemerkt heeft, want hij durft me niet meer aanzien !"
„'t Is maar goed, dat het uit is !"
„Och, het heeft nooit veel to beduiden gehad !"
Beide dames zagen elkander geheimzinnig glimlachend aan.
Caroline's vriendin schudde vluchtig het hoofd, en hernam :
„En nu eens knap opgepast, Caroline ! met je vriend Charles.
Een klein ziertje overleg, en je zult je doel bereiken !"
„Ik geloof het niet. Hij meent het niet ernstig genoeg, en
."
dan zoo'n jonker
„Korn, kom ! Er zijn er wel meer zoo getrou-wd ! Een beetje
."
courage, en wie weet
Eensklaps zwegen beide vriendinnen.
Een zwierig gekleed heertje was den winkel ingestapt, en
vroeg met een schel en gemaakt geluid naar den heer de Vergennes. Aanstonds was de dochter des huizes naar voren
gevlogen, en had meneer de Beaumont verzocht, om maar
„as 't u belieft" binnen door to gaan. Onze jeugdige Hagenaar
moist bijzonder goed, dat een afzonderlUke opgang naar de
vertrekken van zijn vriend leidde, en hij was menigmaal langs
dien weg naar boven gegaan, nu scheen hij er een eigenaardig genoegen in to vinden, binnen door to loopen.
Oogenblikkelijk daarna was de Beaumont in het kleine vertrekje, en trad hij glimlachend op Caroline toe. De dochter
des huizes, die den fraaien naam van Suzanna droeg, verdween
in stilte met een glimlachje van verstandhouding, en hield in
den winkel een oogje in 't zeil.
Toen Caroline haar aanbidder zag verschijnen, scheen zij
eensklaps hoogst ernstig gestemd. De Beaumont reikte haar
de hand, en wilde haar schertsend omhelzen, maar de stugge
schoone ontweek hem, en fluisterde :
„Charles ! geene gekheden ! Als je me boos maakt, ga ik
dadelijk heen!"
„Is het alweer zoo laat !" — bromde de Beaumont.
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„Zoo laat ? Wat beduidt dat ?"
„Wel, dat je zoo zuinig kijkt, Lien ! en dat ik je Been zoen
mag geven 1"
„Natuurlijk niet !"
„'t Is vreemd !"
Caroline stond half afgewend met het gelaat, en staarde in
den spiegel, om het nieuw model van haar mooi winterhoedje
to bewonderen.
De Beaumont zette zich in hare nabijheid, dicht bij eon
knappend kolomkacheltje, en beschouwde haar niet onaardig
gelaat met hooge ingenomenheid.
„Wait zie je er lief uit, kind !" — riep hij opgetogen.
„Korn Je meent or niets van !"
„Caroline ! wat ben je toch onaardig. Je weet, dat ik zielsveel van je houd, en altijd lach je me nit !"
„Neon, Charles ! maar ik geef niet veel om die praatjes ! Morgen
vertel je hetzelfde aan eene andere ! Ik geloof, dat je me wat wijsdaar houd ik niet van !"
maakt, om je to amuseeren en daar
„Praatjes, zeg je, Lien ! Is het omdat ik niet altijd wat
kostbaars voor je meebreng ? Je weet, dat ik volstrekt niet
rijk ben. . . ."
„Zwijg ! Ik heb eens een paar gouden knoppen van je
aangenomen op me verjaardag. Als je me weer zulke cornplimenten maakt, dan krijg je ze terug, en dan verzoek ik je
me verder met rust to laten !"
De jeugdige Hagenaar zag teleurgesteld in 't rond. Caroline
bleef met een glimlachje van verstrooidheid onbeweeglijk stilstaan. De Beaumont roerde hare gehandschoende vingeren zoo
beleefd mogelijk aan, en zei onderdanig :
„Kom, wees niet boos, Lien ! Je weet, dat ik het van harte
goed meen !"
Misschien zou de booze luim van de fijngevoelige kamenier
een weinig zijn verzacht geworden door de ootmoedige woorden van haar aanbidder, Coen beiden plotseling hunne aandacht
op geheel iets anders vestigden.
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Dicht in hunne nabijheid trof een luid gerucht van stemmen hun oor. 't Kwam niet uit den winkel, want daar zaten
de beide dames onbeweeglijk, luisterend naar hetzelfde gerucht.
Eon luid gesprek werd op de bovenverdieping, waar de Vergennes kamers had, gevoerd. De stemmen klonken steeds
duidelijker, men begreep, dat er met groote drift en verbolgenheid werd gesproken. Toornige stappen weergalmden boven
den winkel. Met een zwaren slag viol een wichtig voorwerp,
waarschijnlijk een stool, omver.
Mejuffrouw Suzanna wipte uit den winkel, en fluisterde
met een verschrikt gelaat tot de beide jongelieden :
„Hoor jelui wel, wat een scene daar boven is ? Meneer de
Vergennes schijnt zijn lakei de waarheid to zeggen."
Nog luider werd nu op den vloer gestampt. De klank der
twistende en gramstorige stemmen word altijd duidelijker.
Mejuffrouw Suzanna legde den vinger aan de lippen, en sprak
zoo voorzichtig mogelijk :
„Als hij de meubelen maar niet stuk gooit met zijn alarm !
Klets, daar valt weer wat ! Neon, dat kan zoo niet blijven.
Wie gaat er mee ?"
Zij opende eene deur in het binnenkamertje, die op een
donker gangetje uitkwam. De drie nieuwsgierige verspieders
liepen het gangetje door, en stegen toen uiterst voorzichtig
een wenteltrap op, die naar de bovenkamers voerde. Voortdurend behoedzamer bracht Suzanna hen op een portaaltje
voor eene gesloten deur. Die deur leidde naar de gang der
bovenverdieping en was gewoonlijk afgesloten. Mejuffrouw
Suzanna had een bos met sleutels, en opende de deur zonder het minst gedruisch. Voorzichtig gluurde zij door een
kier om den hook, en wenkte de anderen toe, zich doodstil
to houden.
De gang was ledig, de deur van het salon gesloten. Het
scheen, of men daarbinnen eensklaps zweeg. Er klonk geen
gerucht meer. De drie jongelieden bogen hunne hoofden naar
de opening van de deur, die Suzanna vasthield, om ze
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de minste beweging op de gang weer to sluiten. Caroline
luisterde met de hoogste nieuwsgierigheid, de Beaumont verborg zich het meest, en hield den arm om de leest zijner
schoone, zonder dat deze thans weerstand boo-d.
Daar verhief zich weer eene stem. Hoor ! Het schijnt de
Vergennes to zijn. Wat zegt hij ? Een dreigement en een
vloek. De scherpe snijdende stem van den lakei antwoordt.
Hij heeft geen geduld meer, er moet een eind aan komen.
Hij wil schadeloosstelling. Met sprookjes laat hij zich niet
afschepen. De stemmen klinken duidelijk verstaanbaar. De
luistervinken volgen met kwalijk bedwongene voldoening. De
Beaumont heeft echter moor aandacht voor de beide dames,
dan voor den twist.
Opnieuw doet zich een vuistslag op de tafel hooren. De
Vergennes gebiedt zijn knecht to zwijgen, en dreigt horn van
de trappen to werpen, zoo hij het woord : „sprookjes" andermaal durft to bezigen. Zeer opmerkelijk is het, dat de lakei
even luid en zoo onbeschaamd mogelijk tot driewerf toe het
woord „sprookjes" herhaalt, terwijl hij den Vicomte „jij"
noemt. Hem deert de toorn van zijn meester niet, roept hij
uit, zij kennen elkaar lang genoeg, en daarom eischt hij,
dat dadelijk aan zijn verlangen worde voldaan: schadeverpeding en wel eene goede som.
De Beaumont begint nu oplettender to worden. De dames,
die wat Framch verstaan, begrijpen er genoeg van, om met
roode wangen en glinsterende oogen den twist to volgen.
Eene ontzettende uitbarsting van drift deed de Vergennes tal
van verwenschingen slaken. Hij liep in heftige gemoedsbewegin,g het vertrek op en neer. Eene poos stilte volgde. Het
drietal luistervinken hield met moeite den adem in, om geen
gerucht to verwekken.
Het krijschend geluid van den knecht deed zich weer
hooren. Dat praatje van geene bruidsgift kon waar en niet
waar zijn. Als het waar was, zou de Vergennes zeer zeker
niet trouwen. Deze kon dan later opnieuw beginnen. Maar nu
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was tijd en moeite verloren, nu wilde men hem, den ijverigen bondgenoot, van de hand doen, omdat hij taken voor
eigene rekening gedreven had, en nu wilde hij zich niet laten
afschepen met vloeken en sprookjes. Hij beval, dat er oogenblikkelijk aan zijn verlangen zou worden voldaan, en indien
men mocha aarzelen, dan zouden de Haagsche vrienden weten, met wien zij het vorstelijk Ocartó-spel hadden beoefend.
De Beaumont klemde de lippen op elkaar. De deur was
onwillekeurig wijder geopend. De luisteraars waagden zich
wat verder in de gang. Doch nu scheen het daarbinnen juist
bedaarder te worden. Qeene luide stemmen drongen meer tot
hen door. Wel ving men een enkel woord op, maar dit
schonk geen licht. 't Bleef vrij raadselachtig. 't Gesprek
scheen allengs meer vertrouwelijk te worden, het daalde tot
gefluister, waarvan niets meer to onderscheiden was. De
Beaumont wilde nu vooruit drongen, maar Suzanna hield hem
tegen.
Luister, daar klonk het openen van de schrijftafel. Het
cylindervormige deksel word met zeker eigenaardig geraas
omhooggeschoven. Mejuffrouw Suzanna fluisterde het den twee
anderen voorzichtig in 't oor.
Eene poos later klonk het gerammel van zilvergeld. De
Vergennes scheen toe to geven. De verbazing van het luisterend drietal steeg naarmate zij minder van de gesprekken
verstonden. Nog hoorden zij voetstappen en woorden, doch
de twist scheen bijgelegd. Eensklaps week ons drietal met
vaardige behoedzaamheid achter de deur, die Suzanna beweegloos sloot. 't Was tijd. Adolphe, de lakei van den Vicomte,
vertoonde zich op den drempel van het salon.
Hij liep aanstonds naar eene hangkast in de gang, met een
smadelijken trek om den mond wierp hij zijn livreipak ter zijde, en
ontknoopte hij zijne slobkousen. Daarna haalde hij eene brieventasch uit de weggeworpen jas, en kook den inhoud nauwkeurig
na. Vijf bankbiljetten van honderd gulden schenen het meest zijne
aandacht te trekken. Hij lauhte even, Coen hij ze voor good wegI
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borg. Daarna keek hij over zijn schouder naar de deur van het
salon. In zijn blik lag jets dreigends, jets zeer boosaardigs.
„Later beter afrekenen !" — mompelde hij binnensmonds.
Hij had eene nette overjas aangetrokken, en zijn blinkenden, zwarten hoed opgezet. Toen zocht hij nog wat in de
kast, en bracht er een paar kleine sleuteltjes uit te voorschijn. Zeer zorgvuldig borg hij die weg in zijn portemonnaie,
die zwaar was van zilvergeld. Een geritsel aan den muur van
de gang deed hem ademloos en hevig ontsteld stilstaan. Hij
bleef angstig luisteren. 't Gerucht kwam van de tegenovergestelde zijde van den muur. Doch niets deed zich nu meer
hooren. Alles was stil. Hij haalde de schouders op. Hij
aarzelde nog een oogenblik, of hij zou blijven wachten, maar
liep toen met een langzamen tred de trap af.
Op de onderste trede bleef hij staan. Een der kleine sleutels
uit zijn portemonnaie werd voorzichtig in de hand verborgen.
Daarna opende hij de deur zachtkens, en bleef in het portaal
staan. Hij beproefde zeer bedaard, of het slot aan de buitenzijde gemakkelijk openging. Niemand der voorbijgaanden late
op hem, daar de deur, naar de binnenzijde geopend, hem
vergunde in het portaal to blijven, zonder de stoop te betreden. Toen alles naar wensch was afgeloopen, trok hij de deur
voor goed dicht, en liep hij snel den winkel voorbij. Op
eenige schreden afstand van hem ijide juist Caroline vooruit.
Na het zonderling avontuur op de bovenverdieping had zij
eensklaps goedgevonden te vertrekken, den teleurgestelden
de Beaumont eerlang een nieuw onderhoud belovende. De exlakei Adolphe, zich noemend Philippe Duvernet, versnelde zijn
pas, en onverwacht Caroline op zijde tredend, sprak hij in
gebroken Nederlandsch:
„Hoe gaat het met mijne mooie Caroline?"
De kamenier schrikte. Na het geheimzinnig tooneel, waarbij
zij den lakei zoo gemeenzaam en brutaal tegen zijn heer had
hooren gebieden, was haar weerzin voor den zonderlingen man
tot afkeer geklommen.
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„Ga uit mijn weg ! Laat mij met rust !" — antwoordde zij
verbleekende, terwij1 de ex-lakei haar spottend in de oogen zag.
„Ben je boos, Caroline ?''
„Laat mij met rust, kerel ! Ik spreek niet met lakeien, die
zich voor heeren uitgeven !"
„Pas op je tong, kind ! en maak me niet boos, of ik vertel
aan de heele stad, dat je briefjes voor mevrouw Van Duyvenvoorde aan den kapper daar ginds brengt !"
Caroline stond beyond van ontsteltenis stil.
„Als je niet aanstonds uit den weg gaat, roep ik om hulp !" —
fluisterde ze met bevende lippen.
„Adolphe !" — klonk plotseling eene welbekende stem.
Beiden zagen op.
De jeugdige de Beaumont, die van ver het tooneel had waargenomen, stond voor hen.
In eene seconde was de ontstelde kamenier vooruitgevlogen,
met luid kloppend hart snelde zij naar het Willemspark. Een
zeer treurig licht was eensklaps voor haar opgegaan. De schurk
van een lakei had haar op het gemaskerde bal een brief van
de Barones ontstolen — den brief, dien zij zoo lang en zoo
angstig gezocht had. Waar zou ze zich bergen, als het ontdekt
werd . . . .
Intusschen had onze jeugdige Hagenaar den hoer AdolphePhilippe zeer kaim staande gehouden, en in 't Fransch toegesproken :
„Als ik je niet stoor in je interessante gesprekken met dat
meisje, zou ik je wel eons even willen spreken, Adolphe !"
„Meneer de Beaumont, je komt vrij ongelegen, en als er
geene groote haast bij is . . . ."
De ex-lakei zag met teleurstelling, dat Caroline hem ontsnapte, en wilde reeds haastig wegsnellen, Coen de Beaumont
inviel :
„Ik heb je over eene zeer belangrijke zaak to spreken. Loop
een eind met me mee !'"
Zij sloegen den weg over het Plein weer in.
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Na eon oogenblik gezwegen to hebben, sprak de Beaumont :
„Ik had je in je politiek nog nooit gezien, en kende je
bijna niet. Ben je niet meer in dienst ?"
Adolphe-Philippe zag hem norsch aan, en antwoordde :
„Ik heb mijn dienst verlaten. Maar, als je niets anders to
zeggen hebt . . . ."
„Geduld, vriendje ! .... "
„Ik ben je vriendje niet. Mijn naam is Duvernet, en zeg
maar gauw, wat je hebben wilt, want ik kan m'n tijd niet
."
verpraten
„A llons donc, meneer Duvernet ! Ik wist niet, dat ik
zoo indiscreet was. Vroeger heb ik je als lakei van de Vergennes
altijd zien buigen, maar nu je meneer Duvernet geworden bent,
."
vraag ik wel excuus
„Wat wil je eigenlijk?"
„Een paar informatien. maar Ik gis, dat je oneenigheid hebt
gehad met je hoer, en dat je plotseling je cong6 hebt gekregen !"
Duvernet zag den spreker uitvorschend aan, en antwoordde :
„Ik hob mijn dienst verlaten ! Dat weet je. De rest is
mijne zaak !"
„Ja, maar ik hob reden om to denken, dat mijn kostelijke
vriend de Vergennes een raar hoer is, enfin je zult er
wel meer van weten, meneer Duvernet !"
De ex-lakei beet zich op de lippen.
„Wat je denkt, meneer de Beaumont ! raakt me niet. Als
je me soms wilt uithooren, dan zou ik je radon op je tellen
to passen !"
„Morbleu, wat ben je gauw geraakt. Ik moon niets kwaads,
en wil je niet uithooren. Ik vraag een paar inlichtingen over
je vroegeren meester. Je hoeft het niet nit beleefdheid to doen,
want ik wil je tijd en moeite vergoeden !"
„Vergoeden
. met een paar kleine papiertjes, dank je !"
„Als je me niet vertrouwt, kom dan van avond om elf wren
bij meneer Van der Straeten, dan zal meneer Van Almonde
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or ook zijn. En wanneer je niet tevreden bent met kleine
papiertjes, dan . . . . dan kun je . . . . groote krijgen !"

In zijn ruim salon liep de Vergennes langzaam op en neer.
Hij had zijn toilet nog niet gemaakt. Misschien verwachtte
men hem spoedig bij de Roggeveens, maar hij moest nu eene
pooze nadenken. Tegen halfzes, zes uren zal hij gereed zijn.
Hij was diep neerslachtig, diep rampzalig — hoe zou hij
zijne rol van gelukkig aanstaand bruidegom kunnen spelen ?
Tevergeefs had hij den schelmschen Duvernet weerstaan.
Tevergeefs had hij zich tot ziedenden toorn opgewonden. De
schurk was hem to machtig. En dat alles vloeide eigenlijk
voort uit de groote teleurstelling van dien morgen. Geene
huwelijksgift ! Geene huwelijksgift !
Dit denkbeeld scheen hem meer to kwellen, dan al de onaangenaamheden, die hem juist hadden getroffen. Hij wilde niet
gelooven, dat de vermogende hoer de Roggeveen plan had
woord to houden. Zou deze werkelijk zulke gewichtige verliezen geleden hebben? En moest dit nu komen, terwijl hij
zijn doel juist meende to bereiken ? Alles was uitmuntend berekend. Hij had zich vast, misschien al to vast, aan de familie
de Roggeveen verbonden — en geene bruidsgift
De schurk Duvernet had dit alles sprookjes genoemd. Ware
het maar zoo ! Maar hij vreesde. En wat dan begonnen? Hij
had het stilzwijgen van den afgedankten bondgenoot gekocht,
en daardoor waren zijne zorgvuldig vergaarde middelen reeds
eenigszins verminderd. Het was noodig, een verstandig plan
to maken, hij moest nadenken en besluiten, maar zijn hoofd
klopte en duizelde . . . .
Met groote mismoedigheid wierp hij zich op de sofa aan
't venster en shoot de oogen. Eene menigte van bonte tafereelen
wisselden zich ijlings af in zijne herinnering.
Eerst zag hij zich zelven — een jongeling van achttien
jaren, bewonderd, gevleid, vermogend, gezien in de beste kringen
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van Parijs. Duizend bekende gestalten omringden hem. Hier
waren het achtbare mannen, mooie, schitterende vrouwen,
die hem welwillend ontvingen bij zijn optreden in de wereld —
daar stonden de zonderlinge helden van de speeltafel en van
de wedrennen naast de opgedirkte deernen der openbare danstuinen en de wilde makkers der carnavalsfeesten in de opera.
Bruisend parelt de champagne in de opgehevene kelken.
Luid dreunt de verlokkende dansmuziek. Bonte kostumen,
pikante domino's, fonkelende oogen sleepen hem mede. Een
koortsachtige dorst naar genot vervult zijn leven.
De hemel is onbewolkt, het renperk bezocht door duizenden
en duizenden. Zijn beroemd raspaard vliegt in ijlende vaart
naar het doel. Andere paarden dingen mede. Weddenschappen
warden opgeteekend. Mooie oogen stralen hem uit weelde:rige
rijtuigen tegen. Zijn renner wint.
Het goud stroomt toe. Grove vingeren betalen hem de gewonnen sommen. Daar pijnigt hem voor het eerst de drieste
blik van een fortuinzoeker in het kleed van een fatsoenlijk
man. Altijd ontmoet hij dezen op zijn weg. Sours deelt die
man bij weddenschappen in zijne eerste overwinningen, later
lijden zij beiden verliezen, maar trotseeren de nukken van de
bedriegelijke Fortuin vol heldenmoed.
Epsom. Zijn edel renpaard dingt naar de zege. Jaar aan
jaar vertoont hij zich onder de Engelsche voorstanders van
races en sport. Zijn vriend Duvernet, de bookmaker,
vergezelt hem sours. Herhaaldelijk delft hij het onderspit tegen
Engelsche prizewinners, en iaat een deel van zijn for Win
bij de wedrennen.
Parijs. Fonkelende oogen doen zich golden. De wereld der
paardenkoopers, makelaars van weddenschappen, stalknechts
en grooms wijkt ter zijde. Een goed vriend verlaat hem,
nu men geene kansen meer waagt om de fortuin to dwingen.
Schoone lippen danken hem voor zijne trouw. Homburg en
Baden. Eene zachte hand drukt op zijn schoucler, daar hij met
vertwijfeling aan de speeltafel zijn goud verspilt.
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Normandie. Zijne hoeven zijn in handen zijner schuldeischers.
De edele bent der woekeraars, der geldschieters, der beursspeculanten ontmoet den edelen Vicomte. Zijne schrijftafel
wordt bezoedeld door gezegeld papier. Het Beursgerucht dringt
in zijne ooren. Kans op kans wordt gewaagd. De Fortuin
schenkt horn nog eens een glimlach. Wederom Duvernet. Purperen lippen drukken zich op zijn mond, om te danken voor
zijne grootmoedige giften. Oorverdoovend geraas, wilde muziek,
bandelooze dansen trekken hem voorbij. Het goud schittert in
zijne vingeren. De drieste blik van Duvernet schijnt hem te
waarschuwen. Nieuwe waagstukken worden beproefd. Te midden
van eene wilde jacht naar genot stort zijn luchtpaleis van
speculation omver. De mannen van de Beurs verrijken zich
met de overblijfselen van zijn vermogen. Zijn alter ego is
verdwenen.
Donkere dagen volgen. De Markies De Paroy, zijn voogd,
keert hem in toorn den rug. Goode raad van vrienden wijst
hem op de mogelijkheid van een schitterend huwelijk. Hij beproeft het. De oud-Normandische adel wenscht hem niet tot
schoonzoon, nu zijne landerijen verkocht, zijn oud kasteel
onder hypotheken begraven is. In Frankrijk schijnt zijn good
gesternte hem to verlaten. Hij wil naar het buitenland. Voor
't laatst maakt hij al, wat hem nog kostbaars rest, te gelde.
Te Havre scheept hij zich in naar Londen.
Eon stormachtige overtocht. Hij loopt het dek op en neer.
Het bulderen van den orkaan, de schuimende wateren van het
Kanaal stemmen hem somber. Hij klemt zich aan de verschansing. De benauwende weeen van zeeziekte komen hem
niet verontrusten. Zijn ingespannen hoop op herstel van zijn
vermogen en van den oud-adellijken blister zijns naams houdt
hem bezig, en doen hem stortzeeen en storm vergeten.
Eene hand roert zijn schouder aan. Wederom Duvernet. Er
ligt lets veelbelovends in den blik van dien man. Zijn uiterlijk
voorkomen getuigt van vroolijkheid, tevredenheid, welgegoed
Duvernet is uit Parijs naar zijn vaderstad Luik teruggekeerd,
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en heeft zijn fortuin beproefd aan de bank te Spa onder zijne
Waalsche vrienden. Hij heeft vrij aanzienlijke sommen gewonnen,
hij vraagt naar de plannen van den Vicomte.
Een vertrouwelijk gesprek onder het bulderen van den
stormwind volgt. Duvernet vindt het huwelijksplan uitstekend,
maar raadt tevens, opnieuw de kansen van het spel te beproeven.
Maar het zijn de al]erlaatste resten van zijn vermogen. Geen
nood. Duvernet buigt zich naar zijn oor, en vertrouwt hem
geheimen, die hij nooit had behooren te weten. Er zijn middelen,
om de kwade luimen van het kansspel te bezweren. De listige
Waal geeft hem eene lange les, en beiden besluiten in Londen
opnieuw aan 't werk to gaan.
Eerst verschijnt nu de Londensche jeunesse d o r e e, dan
volgen de helden van de t u r f, de starren van de Epsom- en
Derby-r a c e s. De Vergennes beweegt zich voorzichtig in de
schitterende kringen van het high-lif e. Verscheidene huwelijksplannen beproeft hij met grooten tact, maar telkens stoot
hij het hoofd.
IJverig bewaakt hij zijn kleinen schat. Duvernet treedt van
tijd tot tijd op, en bericht hem, dat er schoone speelkansen
in Londen worden aangeboden voor kenners. Gedurende het
jachtseizoen en den winter voert Britsche gastvrijheid hem
van kasteel tot kasteel. De trotsche dochteren van de oude
Normandiers zien in hem wel een gelijke, maar neigen het
oor niet naar zijne vleitaal, ook als ze volkomen good Fransch
verstaan. Zijne krachtigste inspanningen mogen niet baton.
Vermoeid keert hij naar de hoofdstad terug, en richt zijne
blikken weer naar de groene tafel.
Nieuwe lotswisseling wacht hem. Onder leiding van Duvernet
werpt hij zijn goud niet tevergeefs weg. De guinjes komen
met goede rente als banknoten terug. Beide vrienden wagon
op verschillende plaatsen hun geluk, en maken weldra de
schrik nit van de geheime bankhouders, wier fatsoenlijk voorkomen en schitterend ingerichte salons niet beletten, dat de
Londensche policemen hen onophoudelijk met weinig ge-
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wenschte bezoeken komen verrassen. Het goud vloeit opnieuw
door zijne vingeren, stroomen van de edelste wijnen worden
geplengd, zorgeloos wordt verkwist, waar de bron onuitputtelijk schijnt.
Eons des nachts werkten fortuin en kunst beide, om zijn
spel to begunstigen. Schatten bankpapier stapelden zich voor
hem opeen. De oogen der spelers fonkelen van naijver en
verborgen woede. Intusschen bruist de champagne, de stemmen
der spelers klinken luider en luider, de verwenschingen der
verliezers grover en grover. Een onvoorzichtige blik, met
Duvernet gewisseld, wekt de verdenking op van de spelers.
Een dreigend en minachtend woord doet hem opstuiven. Als
een man vallen al de spelers op de beide Franschen aan.
Een vreeselijk tumult volgt. Vuistslagen doen zijne woede
ten top stijgen, en terwijl hij zijne aanvallers met wanhopende
inspanning van zich afwerpt, leidt de hand van een geheim
politieagent hem veilig naar buiten.
Banknoten en goud zijn hem ontstolen, maar hij durft ze
niet opeischen. London. is onmogelijk geworden. De zwerftocht
wordt voortgezet ......
Met een zucht heft de Vergennes zich van de sofa op. Al
deze beelden trokken in kort tijdsverloop voor zijne herinnering
voorbij. Hij schudt het hoofd met eene uitdrukking van wanhoop. Een blik op zijn uurwerk doet hem haastig opschrikken.
't Wordt tijd. IJlings haast hij zich, de sporen van zorg en
kommer van zijn voorhoofd wog to vagen. Zijne rol is nog
niet uitgespeeld. Misschien rest hem nog eenige kans. Hij moot
volharden. Hij heeft het vast besloten. Eenige woken kan hij
afwachten, misschien ontvangt hij dan moor licht.
En Jane ?
Met een gevoel van beklemdheid denkt hij aan zijn engagement.
Zijn voorhoofd rimpelt zich. Zooveel hartstocht, zooveel vertrouwen, zooveel hoop . . . wat zal er van worden? Rees er
toen geene gewaarwording van mededoogen in het hart van
den welgemaakten fortuinzoeker ?
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Het zou even moeilijk te bevestigen, als te ontkennen zijn
geweest. Schijnbaar kalm beschouwt hij zijne netgekleede
gestalte in den spiegel. Zijne gelaatstrekken zijn bleek. De
strijd met den laaghartigen bondgenoot heeft hem zeer vermoeid.
Reeds lang hinderde hem de brutale gemeenzaamheid van
den schelm. Toch was het beter geweest hem te sparen en
toe to geven. De heer Van Roggeveen zou geen last meer
hebben van Duvernet's intriges. Nog dien avond zou hij naar
Brussel vertrekken. Dus luidde de afspraak. Later zou men
zien. In geval van volkomen nederlaag, zou or tusschen hen
beiden opnieuw kunnen onderhandeld worden.
De Vergennes wikkelde zich in zijn prachtigen pals. Daar
hij geen koetsier meer had, bleef ook zijn coupe wag. Hij
besloot er den volgenden dag aan to denken. Langzaam begaf
hij zich nu to voet naar het Voorhout. Zijne veerkrachtige
natuur behaalde eene overwinning op zijne neerslachtige stemming. Met uitdagenden blik tuurde hij naar de voile maan,
die boven de naakte takken van de' boomen dreef. — Zoo
volgde hij verstrooid van oog de lichtschijf op zijn wag naar
het huis der Roggeveens.
Niet ver van den dorpel zag hij een zwarten wolkstapel
den zilverglans overvloeien, en, terwijl het licht plotseling
wegschoot, vial eene dreigende schaduw op het huis, waarin
men hem met gespannen verwachting to gemoet zag.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Waarin een treurige plicht vervuld, en een akelige strijd
gestreden wordt.
Het kerkhof van Dennendaal lag even buiten de stad. Het
was eene zeer gewone woestenij, met een paar rijen van oude
linden omzoomd — daze laatsten maakten al de poêzie van
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het kerkhof uit. Graven en zerken waren als gewoonlijk
buitengemeen smakeloos dooreengeworpen. Voor het overige
groeide er des zomers het gras en het onkruid met de treurige
vruchtbaarheid der doodenakkers. Aan de stemming van den
bedroefden bezoeker was niet gedacht, hij mocht zelf een
weg banen tusschen zerken en achteroverhellende houten
kruisen.
Op dit oogenblik dekt eene dunne laag sneeuw den grond.
De linden, ontbladerd en door stuifsneeuw bepoeierd, ritselen
met hare kale takken aan den kerkhofsrand. Eene grauwe
lucht, die storm voorspelt, drijft dreigend boven het witte
doodenveld. De scherpe vorst der laatste dagen staat op het
punt haar schepter aan natten en mistigen dooi over to geven.
Het is ijzingwekkend koud. De noordwestenwind slaat de
kille sneeuwjacht in 't aangezicht van eene vrij talrijke groep
mannen en jongelieden, die zich door rijtuigen naar het kerkhof
hebben laton brengen. Bij het hek staat de onder zwart laken
verborgen lijkkist, de dragers in gehuurde zwarte pakken en
met nieuwe witte handschoenen wachten, totdat de heeren
alien zullen bijeenzijn. De kerels met hunne grove, donkerroode tronien en onverschillige houdingen leunen tegen het
hek of de boomen. Op de sombere kist is een heldergele
immortellenkrans nedergelegd, het eenig voorwerp, waarop
het oog met vrede kan rusten. De mannen en jongelieden, die
uit de koetsen komen, zijn ons niet vreemd. Zij worden als
het ware door den statigen aanspreker in orde geschaard.
Langzaam wordt de kist nu opgeheven, en langs het zijpad
onder de ritselende lindeboomen trekt de stoet. Vooraan, met
zijn regenscherm, stapt bedaard en deftig domin6 Rodenhof,
netjes en blozend, zorgvuldig in de dikke overjas en warmen
bonten kraag gewikkeld. En naast hem loopt met een op de
Borst gezonken hoofd, de arms Kruger, die zijne Adelheid ten
grave gaat brengen. Voor het eerst verschijnt hij met eene
soort van winterjas over zijn versleten rok. Het kleedingstuk
is hem echter blijkbaar to wijd en de kraag vormt eene valsche
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plooi aan den hals. Hij stapt gedachteloos voort, en antwoordt
niet op de welwillende woorden van dominó Rodenhof. Hij
heeft in hetzelfde rijtuig met zijn vriend Plankman gezeten,
en had nu gaarne naast dezen gegaan. Doch ook die gedachte
verdween spoedig, Coen hij, voor zich uit, langzaam den zwarten
stoet tot het doel zag naderen.
Achter hen treedt zeer statig de directeur van Rustenburgh,
door Clamard beschermd, die zijne parapluie voor zijn chef
omhoog heeft gestoken. Dan komen de jongelui, ernstig gestemd
door den treurigen gang, en achter dezen sluiten Scharp en
Willem Plankman zich aan. Allen dragen witte dassen, en
zwij gen.
De magere en plechtig vooruitstappende aanspreker leidt de
schaar over het besneeuwde kerkhof langs hoogten en kuilen
naar het geopende graf. De bruine hoop aarde ter zijde is half
besneeuwd en stark bevroren. De aanspreker werpt een blik
op de groep achter zich, en nadat de dragers hun last naast
het graf hebben neergezet, heft hij even zijn vormloozen steek
met lamfer op, daarbij in 't rond ziende, of hij zeggen wilde :
nu heb je alien permissie om in goede orde rondom het graf
to gaan staan.
Juist hield de sneeuwjacht op, die reeds merkelijk was
verminderd, en ontstond er eenige beweging in de donkere
stormlucht, zoodat men aan eene lichtende plek de vermoedelijke plaats der zon zou hebben kunnen waarnemen. De
regenschermen werden gesloten, de mannen en jongelieden
schaarden zich eerbiedig om de groeve. Zwijgend lieten de
dienstmannen de eenvoudige lijkkist zinken. Het graf had
men niet diep gedolven, wellicht, omdat de aarde to hard
bevroren was. Eene spade met versteende brokken vial meedoogenloos luid in de groove.
De aanspreker zag zijn gezelschap weder aan, raakte nogmaals aan zijn steek, en scheen to kennen to geven : nu is
het geoorloofd, het een of ander in 't midden to brengen. Kruger
had van dit alles niets gezien, hij stond met gezonken hoofd
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n aast Willem Plankman, die hem krachtig de hand drukte,
en hem steunde. Het geluid der bevrozen aarde op de doodkist deed hem sidderen, en smeekend omzien, alsof hij de
herhaling van dat geluid wilde ontvluchten. Dominó Rodenhof
trad een paar schreden nader bij de geopende aarde, en ontblootte zich het hoofd. Daarna namen al de heeren en jongens
de hoeden af, en bleef men aandachtig staan luisteren. Met
krachtige stem ving de predikant aan to spreken. Hij vermaande tot berusting in Gods albestuur. Zoo dikwijls de
mensch in zijne bitterheid vraagt, waarom moest daze jonge
doode zoo spoedig naar het graf worden gedragen, past het
to herinneren aan het albestuur eens Vaders, die ons bezoekt
met rampen en feed, om ons op to voeden tot hooger leven.
Terwijl dominO Rodenhof dus sprak, had hij met sane lichte
buiging zijn hoed weder op het hoofd geplaatst, daar de snerpende wind hem vinnig bangs de ooren streek. Allen volgden
zijn voorbeeld, met uitzondering van Kruger, die het hoofd op
den schouder van Willem deed rusten, om zijne tranen to
verbergen. Niemand stond daar in 't ronde, die zonder oprecht
medelijden de gebogen gestalte van den armen man beschouwde,
terwijl de wind het grijs krullend hair aan zijne slapen bewoog, en zijne linkerhand den ouden, versleten hoed met
onbewuste kracht ineendrukte.
Reeds had de predikant zijne rede voortgezet. Jonge dooden
moesten minder beklaagd dan benijd worden, sprak hij. De
alwijze hemelsche Vader had ze uitgelezen, en door smartelijk lijden voorbereid, tot oneindige zaligheid. Slechts eene
kleine spanne tijds waren zij ons voor, ons herinnerend aan het
waarachtig doel van dit korte leven, voorbereiding tot eindebooze ontwikkeling en volmaking van onzen onsterfelijken
geest.
Toen dominó Rodenhof ophield met spreken, tastte de aanspreker weder naar zijn steek, want hij meende, dat het gedaan was, maar hij rekende buiten den waard en buiten
Clamard. Daze waardige paedagoog had met zekeren onwil de
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woorden van den predikant gevolgd. Hij meende, dat zulke
treffende omstandigheden, als de teraardebestelling van eene
jonge doode tot nuttige leering der aanwezige knapen en jongelieden niet ongebruikt moesten voorbijgaan. Hij trad daaro:m
snel naar voren, en, na denzelfden handgreep met zijn hoed
als de domine te hebben volbracht, ving hij met schelklinkende
stem in het Fransch aan.
Ook hem voegde het te spreken. Waar de hand des Heeren
den zondigen mensch zoo zwaar bezocht, was het noodig, ootmoedig te berusten. Doch het was vooral noodzakelijk, jongelieden met al den ernst, die in ons was, te vermanen, om to
letten op de teekenen, die de Vorst van leven en dood aan
ons deed. Daarenboven — de jongelieden waren door den doop
leden van het lichaam van Christus — zij moisten het, de
Menschenzoon had macht ontvangen over alle vleesch. Maar
in deze zeer booze tijden willen de menschen Christus weren
uit ales, wat buiten het kerkgebouw omging, en kwade voorbeelden konden spoedig de jonge harten in verzoeking brengen.
Jongelieden behoorden zich wel rekenschap van dit alles to
geven, vooral bij een geopend graf als dit. Zij moesten zich
haasten ter bekeering van hunne harten, opdat de dood hen
niet mocht overvallen als een dief in den nacht. Deze indrukwekkende plechtigheid zoude een beroep op hun hart doen,
en hen overtuigen van de valsche leeringen dergenen, die
hulde brengen aan den treurigen geest dezer verdorven eeuw.
En zoo voer de heer Clamard voort, zich richtend tot de jongelieden, terwijl Kruger bedaard het hoofd verhief, en zijn gede ukten hoed gedachteloos opzette.
ve aanspreker vestigde een korten, maar veelzeggenden bilk
op den ongelukkigen vader. Een hoed met deuken en een
kraag met plooien in den nek, dat was geen ordentelijk man,
dacht hij. Doch Clamard eindigde juist, en hij maakte zich
andermaal gereed naar zijn steek to grijpen, toen Kruger
haastig aan Willem toefluisterde :
„Bedank de heeren in mijn naam !"
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Willem trad bewogen te voorschijn. Er was veel in zijn
gemoed omgegaan, terwijl men sprak. De indruk van het gehoorde was te levendig, zijn mededoogen met den beproefden
vader te diep, en zijn eigen hart nog veel te jong, om niet
alles te openbaren, wat er in dat oogenblik bij hem opkwam.
Met haperende stem, die langzaam vaster werd, en ontdekten hoofde sprak hij :
„Mijne vrienden! Onze diepbedroefde Kruger wil, dat ik tot
u spreek, dat ik u zijn dank betuig voor uwe belangstelling
in deze pijn]ijke oogenblikken ! Te midden van de sluimerende
natuur, terwijl het blinkend sneeuwkleed de aarde bedekt,
kozen wij eene laatste rustplaats voor Adelheid! Helaas! De
natuur zal weder ontwaken uit haar winterslaap, de lentezon zal schijnen over dit stille kerkhof, de zomerkoelte zal
ruischen over deze groene zoden, de nachtegaal zal slaan in
deze bosschen, maar Adelheid zal niet tot ons terugkeeren
Gelijk de lento bloesems brengt, die ontluiken tot vluchtige
schittering van weinige dagen, zoo ontlook Adelheid, beminnelijke roos in den knop, gereed hare schoonheid te ontplooien!
Maar eon booze worm knaagde aan het hart dozer jonge bloom,
en zij boog het hoofd op den stengel, voordat zij in kleurige
pracht hare bladeren had ontvouwd . , . . Inderdaad, weinig
baat ons de vraag, waarom dat jonge leven zoo spoedig is
ondermijnd ? De orkaan volt eiken, do hagel slaat velden, het
vuur des hemels verteert hoeven en schuren, maar, noch de,
orlman, noch de hagel, noch het vuur des hemels bekommeren zich om onze klachten. Het arme menschenhart moge
plotseling wegkrimpen van weedom, de alles bezielende, alles
vernietigende, alles herscheppende natuur vervolgt in stifle
majesteit haar ontzagwekkenden arbeid . . . . Adelheid is heengegaan, en diep getroffen staat de arme vader aan mijne zijde.
Met recht hoopt hij van ons alien bemoediging, steun op zijn
duisteren weg. En die bemoediging willen wtj hem niet onthouden. Schenkt Adelheid ons niet eene schoone en troostrijke herinnering aan haar kort en vlekkeloos 'even? Hare
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zachtheid, hare opgeruimdheid, haar kinderlijke zin laten een
geur van reinheid achter, die ons verkwikken zal, zoo dikwijls
wij haar naam met weemoed zullen uitspreken . . . . De :ras
geknakte bloem heeft niet tevergeefs gebloeid ! Zij is heengegaan om ons een beeld van beminnelijkheid en eenvoud te
laten . . . . hare gestalte treedt, stralend van zachten luister,
voor onze herinnering, zoodra wij in de raadselen van dit
leven naar verademing zoeken, naar vrede, naar rust . . . . Dat
deze overtuiging het hart des vaders verkwikke, die mij opdroeg
u uit zijn naam te danken !"
De aanspreker greep snel naar zijn steek, maar moest weder
een oogenblik -wachten. De heer met den gedeukten hoed en
scheven kraag wierp zich plotseling in de armen van den
jongen man, die pas gesproken had. Alweer oponthoud ! 't Was
misschien eene Duitsche mode, dacht hij. Toen dit nu voorbij
was, gaf hij andermaal een teeken. Een der gravers bood
Kruger de spade aan, om aarde op het graf zijner dochter
to strooien. De aanspreker was niet weinig ontstemd, Coen
die onordentelijke heer zich afwendde. Zulk een deftig gebruik
niet to volgen, — 't was ongepermitteerd. Gelukkig verrichtte
domine Rodenhof snel het gevraagde werk, en nu keerde men
langzaam naar de rijtuigen terug.
De jongelui legden verschillende immortellen kransen op de
baar en het zwarte lijkkleed. Kruger wankelde voort aan
Willem's zijde. De heeren en jongelieden stapten deftig in de
rijtuigen. Toen de aanspreker het laatste rijtuig gesloten had,
keek hij met een barschen blik in 't ronde.
De begrafenis was fatsoenlijk, goed en -wel ! maar die Duitsche teekenmeester was geen ordentelijk man. En hij klom
in den lijkwagen, haastig door de sneeuw naar Dennendaal
terugrijdend, terwijl hij uitrekende, hoeveel rijksdaalders winst
er op zaten, met eene voorstelling tevens . . . . van punch en
kastanjes, waarop hij dien avond vrouw en dochter trakteeren zou
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Dien dag ward er geen onderwijs gegeven op Rustenburgh.
De treurige plechtigheid vervulde aller gemoed.
Mevrouw Van der Meulen had zich bereid verklaard, de
heeren na de begrafenis met deftigheid to ontvangen. Kruger
had er in zijne droefheid niet aan gedacht, dat het gebruikelijk
was, de vrienden ten zijnent to vereenigen. Hij wist niet, wat
er met hem geschiedde, en klemde zich bij elke zwarigheid
aan Willem vast, die horn bleef bijstaan in de droevige beslommeringen der teraardebestelling.
Mevrouw Van der Meulen vond het voor de ear van Rustenburgh noodzakelijk, een zeer kostelijk dOjeuner gereed to
maken, 't walk voornamelijk voor domin6 Rodenhof en de
jongelui bestemd was. Zoodra de heeren van de begrafenis
zouden teruggekomen zijn, zoude men zich op Rustenburgh
vereenigen, daar dit ten sterfhuize minder voegde. Kruger kon
er niet tegen hebben, dacht zij, en, schoon de diep geschokte
vader zich gaarne in zijne eenzame huiskamer had teruggetrokk en, stemde hij er op verzoek van Willem in toe, aan het
d6jeuner deal to nemen.
Bij het terugrijden van het kerkhof, greep in het rijtuig van
den directeur, waar de dominó, Clamard en Scharp to zamen
waren met Dr. Van der Meulen, eene allerlevendigste woordenwisseling plaats. Gelukkig vermoedde Willem Plankman er
niets van, want hij was het voorwerp van eene zeer heftige
en scherpe critiek. Verontwaardiging maakte Clamard welsprekend. Domin6 Rodenhof verklaarde met een glimlach, dat
Plankman een jonginensch was, en dat men niet to veel aan
zijne woorden hechten moest. De directeur was lang niet op
zijn gemak, Coen de Zwitser beweerde, dat Plankman met
even zoo vele woorden het Christendom den oorlog had verklaard, en de onsterfelijkheid van den menschelijken geest
had geloochend. Dr. Van der Meulen poogde hiertegen eenige
bedenkingen to doen hooren, maar Clamard riep, dat het eene
schande voor het instituut Rustenburgh was, en dat hij zeer
vreesde voor ruchtbaarheid der zaak, daar al de jongelui het
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zeer goed hadden kunnen merken, hoezeer Plankman er naar
gestreefd had, den indruk van de christelijke woorden, door
de anderen gesproken, geheel uit te wisschen.
In het rijtuig, waar men Kruger met Willem had alleengelaten, werd weinig geredetwist. De teekenmeester had Willem's
hand gegrepen, en hem nog eens stamelend gedankt voor zijn
vriendelijk woord aan Adelheid's graf. Zoo hadden zij hand
in hand gezeten, en gezwegen. Daarna had Willem gepoogd
hem of te leiden, en uit zijne sombere mijmering op te wekken,
maar hij had zijn hoofd tegen den wand van het rijtuig gevlijd, en wezenloos had hij voor zich uit gestaard, zonder te
spreken. Toen het rijtuig stilhield, moest Willem hem tweemaal
waarschuwen. Haastig stapten zij uit, en voegden zij zich bij
het gezelschap, dat met zekere deftigheid naar binnentrad.
Men kon het die groep van jongelieden met hunne leeraren
en den predikant duidelijk aanzien, dat zij de laatste eer aan
eene doode hadden bewezen. De veertien zoogenaamde kostjongens hadden volstrekt geen lust tot schertsen. Zij hadden
zich bijzonder bedaard in hunne rijtuigen gedragen, en traden
nu onder geleide van Scharp de eetzaal deftig binnen.
Mevrouw Van der Meulen had alles naar de treurige omstandigheden geregeld. Zij zelve was geheel in 't zwart, de drie
meisjes zeer donker gekleed. Bij het binnenkomen heerschte
zekere verlegenheid, en schier niemand sprak onder den indruk
van de ernstige omstandigheden. DominO Rodenhof wendde
al zijn tact aan, om tot de dames een vriendelijk woord to
richten, en dezen traden nu met schuchtere goedhartigheid op
Kruger toe, om hem half zwijgend, half fluisterend de hand
to drukken.
Francisca blikte den armen vader met vochtige oogen vol
deernis aan, en fluisterde :
„0, het spijt me zoo, meneer Kruger ! dat ik Adelheid in
de laatste dagen niet meer heb mogen zien, maar het kwam
ook zoo onverwacht
."
Kruger hield hare hand een poosje vast, zonder to spreken.

DE SCHOONZOON VAN NIEVROUW DE ROGGEVEEN.

99

Zij had zooveel belangstelling getoond voor zijn lief kind. De
traan, die over de wangen van den grijsaard biggelde, sprak
van veel meer erkentelijkheid, dan Francisca misschien recht
had to verwachten. De tegenwoordigheid van de jongelui verhinderde in eenig nader gesprek to komen, en daarom voegde
zich Francisca snel weder bij hare moeder en zusters, aan
welke door Dr. Van der Meulen schier onmerkbaar het een en
ander van de voorvallen bij de begrafenis werd meegedeeld.
Weldra had de directeur zijn gewonen stool aangeroerd, en
nu nam ieder zoo statig mogelijk plaats, terwij1 aan domino
Rodenhof tusschen den hoer en de vrouw des huizes de eerezetel was aangewezen, en niemand het onnatuurlijk vond, dat
de predikant in plaats van Clamard het gebed uitsprak. Kruger
zat naast den directeur, maar scheen in 't geheel geen begrip
to hebben, dat dit deftig d6jeuner eene allerliefste attentie van
de dames Van der Meulen was, waarom de vrouw des huizes
in stilte het hoofd. schudde. Doch de indruk van de droevige
plechtigheid belette Naar en de anderen, Krilgers verstrooide
houding en wezenlooze blikken aan eenige beoordeeling hoegenaamd to onderwerpen.
Zekere drukkende stilte maakte dat d6jeuner niet zeer verkwikkelijk. Begrafenis-plechtigheden stemmen altijd tot ernst,
maar thans scheen het, of de koude van buiten plotseling
naar binnen in de anders gezellige eetzaal van Rustenburgh
was gevallen. Janus had geen schuld, want de haard vlamde,
dat het een lust was to zien. Eon ding scheen wel geslaagd –
de spijs, die werd aangeboden. De jongelui hadden niets beter
to doen, dan to toonen, dat zij hun gewonen eetlust niet
hadden verloren, terwijl Clamard en Scharp ditmaal een voorbeeld schenen to nemen aan hunne leerlingen.
Domin g Rodenhof voorde hoofdzakelijk het woord, waarop
de dames of de hoer Van der Meulen deftig antwoordden.
Willem Plankman, die midden onder zijne leerlingen zat, werd
door niemand toegesproken, en wisselde een stillen blik met
Kruger, Wien de eer van het d6jeuner werkelijk scheen ter
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neer te drukken. Daarenboven begon Willem te bespeuren,
dat er iets onheilspellends in aantocht was. Dr. Van der
Meulen had nog geen enkel woord tot hem gericht, en Clamard
had tweemalen hem van ter zij de aangezien met eene uitdrukking in zijne koude oogen, alsof Willem een gevaarlijk
voorwerp was, 't welk men niet al te dicht moest naderen.
Langzamerhand hadden de jonge meisjes half fluisterend een
gesprek begonnen, zonder de deftige redeneeringen van dominè
Rodenhof daarom in 't minst to verhinderen. Inderdaad was
er een zeer gewichtig onderwerp voor de jongedames — Francisca zou gaan logeeren naar Den Haag. Papa had de vriendelijke invitatie van meneer Breelant aangenomen, en daarover
hadden Flora en Mathilde het verschrikkelijk druk. Zou Francisca
alleen naar Den Haag reizen ? Meneer Breelant had geschreven,
dat hij haar gaarne van Rotterdam zou komen afhalen, en
Francisca verklaarde, dat zij er niet tegen opzag, van het
station to Dennendaal naar Rotterdam alleen met het spoor
to gaan. Zonder dat iemand er acht op sloeg, luisterde de
Oosterling, Eduard Verkolje, naar dit voor hem allerbelangrijkst gesprek. Hij verstond alles, en maakte zijne plannen.
Binnen een paar dagen verwachtte hij eon brief van zijn voogd
Breelant, waarin hij voor een buitengewoon feest, 't welk
alleen ter eere van Francisca zou gegeven worden, uitgenoodigd zou worden, naar Den Haag to komen. Hij peinsde er
daarom over, of hij niet als Francisca's cavalier haar op reis
zou kunnen vergezellen welk een vooruitzicht ! Zijne zwarte
oogen fonkelden van stille blijdschap, want daarin had mevrouw
Van der Meulen volkomen goed gezien — de Oostersche jongeling
was in stilte een vurige aanbidder van de oudste dochter
des huizes.
Het rijtuig van den domine was voor, berichtte Janus.
De heer Rodenhof bood Kruger beleefd eene plaats aan. Het
gezelschap stond op. De jongelui maakten hun compliment, en
begaven zich van Scharp vergezeld naar hunne studiezaal.
Kruger liet zich gezeggen, en nam het geleide van den predikant
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aan. Willem Plankman belastte zich vrijwillig, hen beiden naar
het rijtuig to vergezellen — de familie Van der Meulen bleef
met Clamard alleen. Kruger vertrok zwijgend en mijmerend,
terwijl Willem hem haastig toefluisterde, dat hij hem des
namiddags zou komen gezelschap houden.
Toen de jonkman de eetzaal weder binnentrad, vond hij
niemand, dan den directeur en Clamard, die beiden stilzwijgend
en met ernstige houding zijne terugkomst schenen of to wachten.
De oud-rector legde de beide witte handen op de leuning van
zijn armstoel, en sprak :
„Meneer Plankman ! Woes zoo good, even to gaan zitten. 1k
wenschte u to spreken !"
Willem bedwong eene beweging van ongeduld, en plaatste
zich aan de tafel.
Zeer bedaard en zoo beleefd mogelijk begon Dr. Van der
Meulen :
„Ik geloof, meneer Plankman ! dat er eon klein misverstand
bestaat bij onzen ambtgenoot Clamard, 't welk wij spoedig
zullen kunnen oplossen. 1k stel er hoog belang in, dat wij alien
zooveel mogelijk harmoniêeren bij onzen arbeid. Nu houdt
onze vriend Clamard vol, dat er door u in uwe aanspraak bij
het graf dozen morgen denkbeelden geuit zip, die eene hoogst
bedenkelijke strekking zouden hebben met het oog op onze
jongelui — ja op den toekomstigen bloei van heel dit instituut.
Met leedwezen voeg ik er bij, dat mine echtgenoote doze bezorgdheid ten voile deelt. IJ weet, meneer Plankman dat ik
u met genoegen aan den arbeid gezien heb vOOr de klasse,
en daarom zou het mij Teed doen, zoo er eon misverstand roes
tusschen onze docenten. Onze vriend Clamard beweert, dat uit
uwe woorden van hedenmorgen zeer duidelijk eene vijandelUke
strekking tegen de christelijke rode van onzen predikant
vooral tegen zijne eigene woorden was to bespeuren. 1k heb
gemeend dit Touter aan een Coeval to moeten wijten, en twijfel
goon oogenblik, of u zal met ons erkennen, dat een docent
aan ons instituut niet openlijk in 't bijzijn der leerlingen tegen
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de waarheden der christelijke openbaring mag in verzet komen."
Reeds bij de eerste woorden van den Directeur had Willem
zich weinig op zijn gemak bevonden. Naarmate er gesproken
was, had hij hevige aanvechtingen, om driftig tegen Clamard
los te barsten, met meer moeite bedwongen. Hij zag somber
voor zich heen, en bleef zwijgen, nadat de heer Van der Meulen
had uitgesproken.
„Met uw verlof, meneer de directeur !" — vial Clamard met
doordringende stem in. — „Ik verzoek onder uwe goedkeuring,
den heer Plankman kortelijk uit te leggen, wat ik bedoel, ik
wensch mij in niets eenig oordeel over de woorden en daden
van mijn collega aan te matigen, inzonderheid, omdat hij,
naar ik vermeen, mij in wetenschap verre te boven gaat !
Maar ik ben nu zes jaren tot ieders genoegen aan dit instituut
verbonden geweest, en de eer, de goede naam van Rustenburgh, gaan mij boven alles. Indien er nu een der docenten
zich mocht veroorloven in 't openbaar, ten aanhoore onzer
leerlingen, de heilige waarheden van het Evangelie in twijfel
te trekken, dan zou ik meenen, dat de eer van Rustenburgh
daarbij niet ongemoeid ware gebleven ! In de woorden van
den heer Plankman, hedenmorgen gesproken, mean ik een
indirecten aanval to zien tegen de goddelijke Openbaring in
Christus, mijn Heer en mijn Koning. Geen spoor van geloof
was in zijne woorden to erkennen, de almacht des hemelschen
Vaders, waarin de zondaar nederig berust, de hope des wederziens in het huis des Vaders — dit alles scheen verre van
hem. Geen hooger denkbeeld, dan de natuur, dan de vergankelijke stof, was er uit zijne woorden op to vangen. Het
is zeer wel mogelijk, dat dit aan een misverstand is to wijten,
maar ik acht het hoog noodzakelijk, dat wij elkander hieromtrent beter verstaan, opdat zoo iets zich niet herhale in
tegenwoordigheid der leerlingen !"
De Zwitser had in zijn slecht uitgesproken Nederlandsch
met zeker vertoon van bescheidenheid gesproken, 't walk voor
een onverschillig hoorder reeds zeer verdacht had kunnen
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klinken. Willem had zijn blik vOOr zich op de tafel gevestigd,
terwijl afwisselend een blos of doodelijke bleekheid zich over
zijn gelaat verspreidde. Hij poogde kalm te blijven, terwijl
eene heftige opwelling van gramschap over de aanmatiging
van den verwaanden voorstander der orthodoxie hem het hart
gedurig luider deed kloppen. Eensklaps vestigde hij een strakken
blik op den directeur, en wilde antwoorden, Coen deze hem
voorkwam, en op zijne gewone welwillende -vvtize inviel:
„Inderdaad komt het mij meer en meer voor, dat hier
niets dan misverstand heerscht. In zijne rechtmatige deelneming, in zijne deernis voor Kruger heeft onze vriend Plankman
zijne woorden niet vooraf nauwkeurig kunnen wegen, en hij
zal er zeker niets tegen hebben, ons hiervan de eenvoudige,
geruststellende verzekering te geven ?"
„Het doet mij feed," — antwoordde Willem, voor het eerst
hoorbaar ademhalend, — „maar ik ben vast besloten, u hieromtrent het antwoord schuldig to blijven, zoolang ik den heer
Clamard hier tegenover mij zie !"
De Zwitser glimlachte bijna onmerkbaar.
„Ik hoop, dat de tegenwoordigheid van onzen vriend u niet
zal mishagen, meneer Plankman !" — antwoordde de oud-rector
steeds vriendelijk. — „Wij behooren de belangen van Rustenburgh onder elkander collegialiter te bespreken !"
„De eer van het instituut vordert overeenstemming op een
.z-oo gewichtig punt !" — herhaalde Clamard — „Het moge den
heer Plankman aangenaam zijn of niet, het is mij boven
alles der moeite waard te weten, in hoeverre onze leerlingen
gevaar loopen door zeker wetenschappelijk ongeloof te worden
besmet !"
Willem had het hoofd schielijk achterover geworpen, en
terwijl hij op den Zwitser een smadelijken blik vestigde, riep
hij met eene van toorn bevende stem
„Wat u der moeite waard is to weten, gaat mij niet aan !
Ik ben u geene rekenschap van mijne woorden schuldig
Den heer Van der Meulen zal ik gaarne in een privaat gesprek
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mijne zienswijze uitleggen, voor zoover dit noodzakelijk mocht
zijn, aan de ongepaste bemoeizucht van den heer Clamard
denk ik niet toe te geven !"
„Qui se fache a tort !" — zei de Zwitser.
„Mijne Heeren Wat ik bidden mag — geene twist ! Ik
wilde Plankman vriendschappelijk onze bekommering modedeelen, maar daaruit behoeft geene woordenwisseling to
ontstaan ! .... "
De heer Wan der Meulen poogde het naderend onweer of
te leiden, maar bleek onmachtig.
Clamard vial in :
„Het moderne Heidendom is altijd verlegen, wanneer de
taal des geloofs in zijne ooren klinkt . . . . !"
„Houd uwe scheldwoorden voor u, meneer Clamard ! Ik
ben uwe aanmatiging moede !"
Wie matigt zich hier iets aan ? U, mijnheer Plankman !
U durft in een instituut, waar de goddelijke waarheid van
't Evangelie met den vroomsten eerbied wordt beleden, uwe
onbeschaamde godsdienstloosheid to luchten hangen tot schande
van Rustenburgh !"
Willem sprong van zijn stoel op.
„Is dat uwe meaning ook, meneer de directeur ?" — vroeg
hij, terwij1 hij eene schrede naderde tot Dr. Van der Meulen,
en op dezen een hoogst ernstigen blik vestigde.
„Ik weet het waarlijk niet, mijn waarde Plankman !"
riep daze, eenigszins onthutst door de heftigheid der beide
tegenstanders. — „Clamard meent het zekerlijk zoo kwaad
niet, en u heeft ons volstrekt niet duidelijk gemaakt, wat
eigenlijk uw gevoelen is !"
„Er behoort moed toe Godloochenaar to zijn !" sprak de
Zwitser kalm.
Dit was to veel voor Willem, wiens jeugd, wiens drift en
wiens geestdrift voor zijne eigene overtuiging hem alle omzichtigheid uit het oog deden verliezen.
„Zoo, heb ik u mijn gevoelen niet gezegd, meneer Van der
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Meulen? 't Is waar, ik zweeg, omdat ik dien fijnman daar de
satisfactie niet schenken wilde, op zijn commando te spreken.
Maar nu zal ik u mijn gevoelen zonder omwegen zeggen !
Mijn gevoelen is, dat de lieden, die het Evangelie tot schild
gebruiken, om hunne grenzenlooze onverdraagzaamheid aan
anderen te boeten, lafaards zijn, lafaards, meneer Clamard !
Ik heb eerbied voor het Christendom, maar ik verklaar den
oorlog aan de Christenen, die scheldwoorden gebruiken tegenover anderen, Welke hun geloof niet deelen. Indien hun geloof
zoo krachtig en heilig ware, als zij beweren, dan moesten zij
aan het goed recht van hunne zaak geene afbreuk doen door
inquisitie en menschenhaat. Mijn gevoelen is, meneer de
directeur! d at de waarheid omtrent de dingen van
hemel en aarde niet in een boek gevonden wordt,
noch door een profeet is geopenbaard. En mijn hart
zegt mij daarenboven, dat de lieden van het soort, gelijk deze
Clamard, er ruim zoo ver van verwijderd zijn als ik !"
Dr. Van der Meulen luisterde met open mond, volkomen
beweegloos. Clamard balde met fonkelende oogen de vuisten.
Willem stond nu kalm, met een fieren glimlach, midden in
het vertrek, en streek schielijk het lange bruine hair achter
de ooren weg.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Een avond in den koninklijken Franschen Schouwburg der residentie.
Het laatste optreden van een groot acteur.
De directeur van het orkest in den koninklijken Franschen
schouwburg der residentie plaatste zich op zijn zetel, nam
zijn schepter in de hand, wenkte de kunstenaren van het
orkest, en terwijl de violen met een zacht tremolo aanhieven, trok hij de schel, die den regisseur zou ver-wittigen,
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dat de tweede acte van Verdi's „ Trovatore" kon beginnen.
Het gordijn rees langzaam, en gaf een bergachtig landschap
to bewonderen met twee kunstig nagebootste rotsblokken op
den voorgrond. Een dichte stoet van git a n o 's en gitan a 's
stond om ettelijke aanbeelden geschaard, die men schijnbaar
toevallig op reis scheen to hebben meegebracht, doch later
niet onaardig aanwendde door, al hamerende, een accompagnement to slaan voor den koorzang, die weldra het publiek
verrukte.
Op het rotsblok links zat eene statige vrouw in veelkleurige dracht met een halssnoer van paarlen en een diadeem
van gouden munten — la Zingarella, ter vier eere de hamerende koorzangers juist een koorzang aanheffen. Naast haar
zit in somber gepeins de held van het zangspel, die den
bekenden naam van Manrico draagt. De geheimzinnige Acuzena
staat onheilspellend op, en terwijl de gouden munten op
haar van de zon verbrand voorhoofd fonkelen, rollen de
dreigende tonen van haar : „Stride la vamp a !" langs de
voetlichten.
Overal scheen de zang indruk to wekken. In de stalles
hielden de deftige heeren met zwarte rokken hunne prachtige
kijkers op de hartstochtelijk rondloopende bohémienne gericht, terwij1 sommiger oogen zelfs ter zijde uitschoten, om
de min of meer fraai gedoste heidinnen van het dameskoor
aan eene welwillende critiek to onderwerpen. De bloem der
aanzienlijke Haagsche jongelingschap was er vertegenwoordigd.
De Beaumont van Almkerk fluisterde met den Ridder van.
Almonde aan de eene en met Van der Straeten van Hazerswoude aan de andere zijde. Zij schenen over zeer „interessante" nieuwtjes to handelen, want zij spraken halfluid en
glimlachten telkens veel to duidelijk voor den tragischen
toestand van Acuzena en Manrico. Vervolgens werden hunne
kijkers naar de loges van den eersten rang gericht, en greep
er eensklaps een dr ukke woordenwisseling plaats, toen men
de komst van de familie de Roggeveen had opgemerkt. Jane
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en Sibylle namen in prachtige zijden toiletten de voorste
plaatsen in. Mevrouw de Roggeveen prijkte niet minder
weidsch met donkerrood fluweel, en overschaduwde bijna geheel den beleefden heer de Vergennes, die de dames scheen
to begeleiden.
't Was misschien niet zeer beleefd van de jongelui in de
stalles, maar zij hadden blijkbaar met hunne kijkers iets zeer
bijzonders in hun Franschen vriend opgemerkt, daar zij niet
moe werden van naar hem to staren. Gelukklg achtte mevrouw de Roggeveen dit een zeer vereerend verschijnsel, en
rekende zij in stilts uit, dat het gerucht, ondanks het diep
geheim, reeds de verloving van hare dierbare Jane tot een
algemeen bekend feit zou hebben kunnen verheffen. Het
streelde haar to bemerken, hoe al die deftige heeren uit de
stalles hare lieve Jane flxeerden" — en haar ook natuurlijk „1 a mere de la fiancee!" Van de jongelui kon zij
die belangstelling best begrijpen. Jane was eene van de liefste
bruidjes uit de residentie. Daar zou ook wel wat afgunst
onder loopen ! Zoo'n schitterende partij !
De Vergennes heeft er tevens het zijne van gedacht, en
terwijl er iets zonderlings om de hoeken van zijn mond trilt,
fluistert hij Jane eene opmerking over de voorstelling in 't oor.
Acuzena heeft na het vertrek der z i n gar i haar voorgewenden noon in heftige recitatieven het bekende geheim vertrouwd.
Manrico heeft reeds met het niet minder bekende gebaar van
verwondering gevraagd :
„Jo ne Buis pas ton fils, que suis-je done, ma mere ?"

en bij het optreden van den boodschapper, die een brief aan
den minstreel brengt, waren de kijkers weer op het tooneel
gevestigd.
Het gezelschap van mevrouw de Roggeveen luisterde met
ingespannen aandacht naar de uitvoering van het zangspel,
't welk overigens noch aan de jongedames, noch aan de Vergennes nieuw kon voorkomen. Men was thans, ieder voor zich.

108

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

ruimschoots voorzien van stof, om bedaard na te denken onder
den schijn alsof men de voorstelling oplettend volgde. De
tweeds dag der geheime verloving van Jane had reeds eigenaardige bezwaren voor ieder der betrokken belanghebbenden
opgeleverd. De heer Van Roggeveen had bij het diner met
grooten ernst zijne verbazing to kunnen gegeven, dat enkele
kennissen op de societeit hem met de verloving hadden pogen
geluk to wenschen. De Vergennes had met het meeste recht
die verbazing gedeeld. Alleen de vrouw des huizes had gepoogd eenige gezochte uitvluchten to ontdekken, toen haar
echtgenoot er op aandrong, dat men in 't publiek alle mogelijke bewijzen voor het uitgestrooide gerucht zou zoeken te
vermij den.
Reeds had men ten tooneele het berglandschap voor een
kloostertuin laten varen, reeds had de ongelukkige Graaf de
Luna eene hopelooze poging gewaagd, zijne geliefde Leonore
uit de geestelijke banden der heilige zusters to verlossen,
toen Jane, bleeker dan gewoonlijk, tot den Vicomte begon
to fluisteren, die zijn hoofd vooroverboog, opdat de anderen
niets zouden kunnen vernemen.
„Zoo'n klooster" — zuchtte ze zacht in de taal van den man,
dien ze liefhad — „was vroeger toch eene uitstekende toevlucht
voor eene arme ziel, die de wereld to eng werd ! 1k zou
Leonore kunnen benijden !"
„Benijden! Waarom, m a chOrie ?"
„Och ! Ik weet niet, wat mij vandaag zoo verontrust ! Mama
heeft zulke schitterende plannen, en Papa stelde van middag
ons engagement weer als jets geheel onzekers voor ! Wanneer
zal toch aan al dien angst een Bind komen? 1k heb al zooveel geleden, en ik dacht, dat het nu voor goed was uitgemaakt !"
„Dat is het ook ! Meneer van Roggeveen heeft de zaak in
beginsel goedgekeurd. Nog een korten tijd geduld
."
„Hoe langer wij wachten, hoe erger ...."
„Stil, daar is iemand !"
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De heer Von Charnowitz boog zich voor de dames de Roggeveen. De Vergennes stond van zijn zetel op, maar de
Duitsche diplomaat scheen zijne tegenwoordigheid niet op to
merken. Integendeel. Hij nam bedaard plaats op den zetel,
welken de Vicomte verlaten had, zonder in 't minst naar
hem om to zien. Aanstonds begon de heer Von Charnowitz
een zeer beleefd gesprek met Jane en Sibylle, terwijl op
het tooneel de strijd om Leonore juist allerheftigst tusschen
de beide medeminnaars losbrandde. De Vergennes bemerkte
met zekere verwondering, dat de houding van zijn Duitschen
vriend zeer vreemd was. Misschien wilds deze geene stoornis
wekken gedurende de voorstelling, en daarom vermeed hij
luide begroetingen. Zoo althans poogde de Vergennes zich
het verschijnsel to verklaren, terwijl hij achter den leunstoel van zijne aanstaande schoonmoeder een paar gedwongen
vroolijke woorden sprak.
Mevrouw de Roggeveen zag hem glimlachend aan.
„Ik bewonder u, de Vergennes !" — sprak zij, geheimzinnig
fluisterend. — „Niemand zou het u zoo aanzien, dat u weldra
een gelukkig bruigom zijn zal ! Meneer de Roggeveen kan
tevreden zijn !"
„Dat hoop ik !"
„Och ja! Mijn man is waarlijk al to ceremonieel !"
„'t Schijnt zoo. Van mijne zijdo zijn al de zwarigheden
opgelost. U weet, dat er geene sprake hoegenaamd is van
huwelijksgift, waarin ik natuurlijk volkomen berust !"
Mevrouw de Roggeveen scheen niet geheel tevreden over
deze mededeeling, die zoo zacht aan haar oor was gefluisterd,
dat niemand in de loge er iets van had kunnen vernemen,
ook indien niet de finale van het tweeds bedrijf elk ander
gerucht had overstemd. Zij spreidde haar waaier zoo wijd
mogelijk uit en, daarachter haar gelaat verbergend, antwoordde
zij haar aanstaanden schoonzoon :
„Ik wist het niet, en heb mij met de quaestie zelve nooit
beziggehouden. Het schijnt, dat de Roggeveen in ondernemin-
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gen gewikkeld is, die hem de beschikking over zijn fortuin
niet vrij laten. Maar wat hiervan zijn moge, ik heb nooit
aan uwe bedoelingen getwijfeld, m o n c h e r Vicomte! Een
man, als u, is boven huwelijksgiften of zwarigheden van dien
aard verheven!"
Zou de dankbare glimlach, die om de Vergennes lippen
speelde, hem moeite hebben gekost ?
Mevrouw de Roggeveen opperde daze vraag in 't minst
niet, terwijl zij den schitterenden jonkman vriendelijk toewenkte, daar hij de loge verliet, om in den foyer zijn
vrienden de hand to reiken.
De gewone stroom van heeren vloeide uit den schouwburg
naar wat men op ouderwetsche wijze de „koffiekamer" zou
noemen, en luide klonken daar velerlei stemmen, die de
critiek over de vertooning met een ongeduldig eischen naar
ververschingen deden gepaard gaan. In een hoek stonden de
vrienden van de Beaumont bijeen.
„Laat ons voorzichtig zijn !" — beweerde Almonde.
„Waarom ? De kerel verdient niet de minste considerate !" —
antwoordde Van der Straeten.
„Wij .weten niets dan van hooren zeggen ! En onze zegsman is een verloopen lakei !" — hernam de eerste.
„Dat maakt niet uit !" — beweerde de tweede. — „In elk geval
verklaar ik hem dood !"
Eene zekere beweging bij den ingang der zoogezegde koffi.ekamer trok nu ieders aandacht.
Na eenig zoeken had de Vergennes niemand ontdekt, tot
wien hij het woord kon richten. Een toeval verborg de groep
zijner kennissen aan zijn oog. Hij had tweeerlei zeer onaangename gewaarwordingen to onderdrukken. Vooreerst had
mevrouw de Roggeveen hem zoo eenvoudig mogelijk toegestemd, dat de zaak van de bruidsgift haar geheel onverschillig
liet. Met ingehouden woede fluisterde hij in stilte eenige verwenschingen tegen de Nederlandsche natie, die wij h o n o :r i s
c a u s a zullen verzwijgen. Daarbij benauwde hem een pijni-

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

111

gend gevoel, dat zijn toestand onhoudbaar werd, dat ook
thans weer de grillige Fortuin hem den rug wendde. Op dit
oogenblik zag hij Von Charnowitz, die, toen hij levendig naar
hem toetrad, echter plotseling zijn gelaat afwendde, en hem,
zonder een woord to spreken, voorbijging.
De tanden op elkaar klemmend, week hij schielijk een
paar passen achteruit en zorgde hij nu, dat hij zijn diplomatischen vriend vlak in het aangezicht moest zien. Zoodra de
twee heeren tegenover elkander stonden, had de Vergennes
zich hersteld. Met eon glimlach sprak hij volkomen rustig :
„Il me semble, que nous nous evitons, mon cher
de Charnowitz!"
„J'en suis dOsoló.... Bonsoir!"
De heer Von Charnowitz mat de Vergennes met een kalmen glimlach van minachting, en wilde haastig ter zijde
treden. Verbleekend kwam de Vergennes hem nog eene schrede
nader, en sprak met gedempte stem :
„Vous vous trompez probablement, mon cher!
Je n'aime pas qu'on me toise comme ca du re-

g a rd...."
„Et moi, mon cher monsieur! je n'aime pas les
chevaliers d'industrie!"
Een luide kreet van toorn vestigde de aandacht van de
omstanders op de beide heeren. Er ontstond zekere beweging,
daar de Vergennes in de eerste opwelling van woede zijn
hand had opgeheven, maar Von Charnowitz nam hem met
een uitdagenden blik van het hoofd tot de voeten op, en
sprak luide, zoodat ieder het duidelijk hoorde :
„Je ne vous dis que ca!"
Daarna trad hij langzaam verder, zonder naar de Vergennes
om to zien. De omstanders, die den twist niet begrepen, en
ook den driftigen Franschman Wings onder de menigte zagen
verdwijnen, letten er niet verder op, maar de heer de Beaumont
van Almkerk en zijne beide vrienden stonden eensklaps naast
Von Charnowitz, en vernamen fluisterend wat er was voor-
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gevallen. Men vond de handelwijze van den diplomaat wat
forsch — doch de Beaumont, die van het tooneel, door hem
in Caroline's gezelschap bespied, niet had willen gewagen,
keurde de houding van Von Charnowitz volkomen goed.
Toen de bel de heeren had gewaarschuwd, dat het derde
bedrijf zou beginnen met een uitlokkend pas de troi s, verlieten de meesten den fo ye r. Niet ver van het buffet stond
de Vergennes, terwiji een vreeselijke storm in zijn binnenste
woedde. Wraak . . . . wraak wilde hij nemen, maar hoe, op
welke wijze ? De beleediging moest met bloed betaald worden. Hoe zoude hij Von Charnowitz terugvinden ? Straks bij
het eindigen der opera ! Maar daar zou opspraak van komen.
Men scheen reden te hebben om hem te beleedigen. Het
begon donker te worden — zeer donker . . . .
Hij had een glas in de hand, waaruit hij werktuiglijk
dronk. Hij plaatste het ijlings op de tafel, terwiji zijne yingers beefden. Had hij sedert weinige dagen het geheele gebouw zijner hoop niet zien ineenstorten, en wendden zich nu
niet alien tegen hem ? Waarom had die Duitscher hem zoo
bittere woorden toegevoegd ? Vanwaar kwam de aanval ? 't Was,
of de donkere oogen van Jane hem plotseling met eene uitdrukking van radelooze wanhoop hadden aangestaard. Eensklaps rees voor zijne herinnering eene andere gestalte uit
vroegere dagen, de blonde dochter van een garde- for e s ti er
uit Saint-Brieuc, die hij had liefgehad en . . . . bedrogen. Hij
wist niet waarom die herinnering hem nu kwam kwellen, maar
hij kon het beeld der verlatene niet verbannen uit zijne herinnering. Hij poogde een krachtig beroep to doen op zijne
vroegere wilskracht, hij wilde zich omwenden met een inchtigen glimiach. Hij was bijna alleen in de zaal, en zag Von
Charnowitz, die met een trotschen trek om den mond haastig
op hem of scheen to komen.
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Intusschen hadden de krijgsknechten van den Comte de
Luna de bohOmienne gevangengenomen. Reeds had de minstreel Manrico in galagewaad zijne bruid Leonore eenige welluidende liederen toegezongen, en nog wachtte mevrouw de
Roggeveen op de terugkoinst van haar schitterenden, aanstaanden schoonzoon. Het gesprek onder de dames was levendig
gehouden door den goeden ouden heer Breelant, die van zijne
dochter, mevrouw Van Doornebeeck, ingelicht omtrent de gebeurtenissen, welke weldra in den familiekring der Roggeveens
zouden plaats grijpen, het waagde, eenige zeer onschuldige
en vroolijke toespelingen to maken.
Jane had druk meegesproken en geantwoord, want hare
moeder had haar toegewenkt, en van ter zijde duidelijk gemaakt, dat de Vergennes zich uit kieschheid nog altijd wat
ter zijde moest houden. Meneer Breelant was, zonder het
duidelijk to doen uitkomen, volkomen in de geheimen der
familie, en daarom bleef er voortdurend zekere animo in het
gesprek, maar toen hij vertrok, heerschte er stilzwijgen bij de
dames, en keek Jane met onverklaarbaren angst door de zaal,
em to ontdekken, waar de Vergennes zich eene plaats zou

uitkiezen.
Reeds verrees IVIanrico's kerkermuur voor de oogen der
schouwburgbezoekers, en hief Leonore hare wanhopige klachten aan. Somber klonk het „Miserere", terwijl de doodsklok
luidde, toen de deur der loge zachtkens geopend werd, en de
Vergennes bijna onhoorbaar achter Jane plaatsnam. Schoon
er een passend halfdonker in do zaal heerschte, bemerkte
Jane aanstonds, dat eene ongewone bleekheid over de trekken van den geliefden man verspreid was. Zij boog het
schoone hoofd zorgvol naar hem toe, maar werd aanstonds
gerustgesteld. De Vergennes had een lichten aanval van hoofdpijn — anders niet. De drukkende warmte in de zaal hinderde
hem, hij wilde de vrije lucht gaan opzoeken, en kwam de
familie even de hand reiken. Nadat hij alien had gegroet,
hield hij Jane's hand eene korte poos in de zijne. Het jonge
11.

8
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meisje meende, dat zijne vingeren sidderden, maar kalm kionk
zijne stem :
„Adieu !"
Toen de deur der loge achter hem dichtviel, bonsde Jane's
hart met onstuimige slagen. De klaagzang uit den kerker
scheen haar buitengewoon te ontstellen, want zij huiverde,
en trok haar mantel van wit bunt over de schouders. Mevrouw
de Roggeveen beklaagde den armen de Vergennes, maar hechtte
aan het voorval geene bijzondere beteekenis. Jane vestigde
al hare aandacht op Leonore's smart en Leonore's lijden. Sibylle vond het zeer mal en pretentieus van hare oudere zuster, om in stilts tranen te wijden aan de rampen van eene
tooneelheldin. Zij fluisterde er glimlachend met hare moeder over.
Maar de Vergennes spoedde zich in allerijl naar zijne wooing. 't Was of een booze duivel hem voortdreef. Zijne lippen
waren wanhopend saamgeklemd. Hij balde de vuist met woedende drift. Hij had den genadeslag ontvangen. Hij moist nu,
waarom Von Charnowitz hem op zoo minachtenden toon had
toegesproken. De Duitsche edelman had de moeite genomen,
het hem zeer koel en rustig to zeggen. De heeren hadden
al lang de opmerking gemaakt, dat zij niet bestand waren
tegen de Vergenne's geluk aan de é c a r t 6-tafel. De Beaumont
had den uitstekenden inval gehad, om den persoon van zijn
ex-lakei to ondervragen, en doze had, voor eene vrij aanzie:nlijke som, aan de heeren Van Almonde, Van der Straeten en
Von Charnowitz de belangrijkste mededeelingen gedaan omtrent de Vergennes' verleden. Terwijl hem dit alles word
medegedeeld, en hij sprakeloos van schrik en toorn als verpletterd stond, kwamen de vermelde heeren even bedaard
hem aankondigen, dat zij zeer verheugd waren to weten, met
wien zij to doen hadden, en toen hij eindelijk, van alle zijden
in de engte gedreven, op de Beaumont was losgestoven, hadden
twee der anderen hem krachtig bij den arm gegrepen, en
hem te verstaan gegeven, dat hij bij de minste poging tot
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beleediging, kennis zou maken met den agent van politie, die
voor den f o y e r de wacht hield.
„Binnen vier-en-twintig uren zal de residentie den edelen
Vicomte de Vergennes kennen !" — zoo luidde het vonnis, dat
er over hem word uitgesproken.
Daarom stoof hij nu voort in -woedende wanhoop. Hij
moest vluchten, aanstonds, oogenblikkelijk. Men zou de familie
Van Roggeveen waarschuwen. Een ieder zou met schande de
deur voor hem sluiten. Men zou hem met vingeren nawijzen,
waar hij zich mocht vertoonen. De koude scheen hem niet
to deren, want hij had de kostelijke pelsjas niet toegeknoopt
en bekommerde er zich niet over, dat de wind op hem aanviel
en de panden van de jas achter hem deed uitwaaien. Zijn
oog zwierf zonder doel langs den bezoedelden sneeuwbodem
van de straat. Was daar weer dat bleeke gezicht? Of zijn het
Jane's trekken en Jane's oogen, die hem in doodelijke vrees
schijnen aan to staren ?
Hij heft het hoofd naar den hemel, die duister en met
dikke sneeuwwolken bedekt, hem onheilspellend begint to
dreigen. Jane — wederom Jane ! Maar alles is nu voorbij, het
wordt tijd, dat hij aan zich zelven denkt. Hij kan niet
afwachten, dat men hem met schimp de deur wijst. Er is
geene uitkomst, hij moat weg, vluchten, zijn zwerftocht voortzetten, het kwade gerucht ontvlieden, dat er van zijn naam
zal uitgaan. Een oogenblik bleef hij stilstaan. Zou hij de arme
Jane, die hem zoo teeder aanhing, nog tijdig waarschuwen,
haar in stilte meevoeren . . . . maar het rampzalige schepsel
zou hem misschien eenmaal tot last worden, ja, tot last —
hij wist het zeker.
Bij zijne woning gekomen, sloop hij als eon dief naar
binnen. Hij Wilde in alle stilte verdwijnen goon spoor nalaten.
Men moest niet eons vermoeden, dat hij zijne kamers nog
bezocht had — hij moest uit het bereik van den vertoornden
hoer de Roggeveen zijn weggevloden, voordat daze hem rekenschap kwam vragen met onweerstaanbare woede, want . . . .
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er zouden nog gewichtige ontdekkingen to doen zijn ! Hij
vormde een snel plan, terwijl zonder gerucht to maken,
zijn trap beklom. Geld en papieren zou hij ijlings bij zich
steken. In een handkoffer zou hij enkele voorwerpen van
waarde bijeenpakken, en de noodigste artikelen voor zijne
kleeding. Dan zou hij schielijk een rijtuig nemen, naar Delft
of Rotterdam, als de laatste train al vertrokken was.
Toen hij de deur van zijn salon opende, dacht hij plotseling
weer aan de blonde dochter van den gar de-for e s t i e r,
die hij zonder eenige wroeging deerlijk had bedrogen. Nog
nooit had hij aan de arme verleide eene enkele gedachte
gewijd, en nu kwam haar beeld hem telkens ontstellen, om
allengs voor Jane's doodsbleeke trekken plaats to maken.
Een zonderlinge angst overviel hem in het duistere vertrek,
terwijl daarbuiten de folio wind vochtige sneeuwvlokken
tegen zijne vensters begon to drijven. Zijne schrijftafel
opende hij uiterst voorzichtig, en stak een fikschen bundel
bankpapier in zijn borstzak. Alles, wat waarde had, verzamelde hij schielijk in het donker bij elkaar, en ieder
oogenblik kwam hem zijn toestand wanhopiger en onherstelbaarder voor.
IJlings sloop hij naar zijne slaapkamer, en het de deur half
geopend. Hij bukte in een hook naar zijn handkoffer, en
wierp er snel eenige frame kleedingstukken in. De kostbaarheden legde hij voorzichtig onder op den bodem, en taste
daarop zooveel toiletartikelen, als hij in de betrekkelijk kleine
ruimte kon bergen. Wat hij achterlaat is niet van veel waarde —
doch de bronzen beeldjes van Carpeaux mag hij niet vergeten.
Hij richt zich op. Neon dat is een zinsbedrog ! Dat kan
niet waar zijn !
Een dunne lichtstraal schijnt uit het salon in het slaapvertrek. Met gadelooze verbijstering en vertwijfeling staart
hij naar dien lichtstraal. Eene duizeling van ontzetting en
onberedeneerde vrees doet hem wankelen, hij klemt zich vast
aan zijn ledikant. Eenige seconden stond hij daar, ademloos,
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beweegloos, terwij1 alleen het bonzen van zijn hart zijne
ontsteltenis verraadt.
Heeft eene geestenhand dat licht in het salon ontstoken,
terwijl alles doodstil rondom hem bleef, en voortdurend blijft?
Eene zonderlinge klopping in zijn hoofd schijnt hem to verbijsteren. Zijn oog staart met wanhopige inspanning naar het
licht, dat zeer flauw merkbaar is. Waarom suist er een stormwind in zijn oor, als in den nacht, toen hij het Kanaal overstak met de laatste resten van zijn fortuin? Waarom hoort
hij het gerucht van woedende stemmen, als in dien anderen
nacht, toen men hem met geweld uit het speelhuis te Londen
wegsleurde?
Wat was dat? Het licht verdwijnt plotseling, alles is weer
doodstil rondom hem. Hij wil eene schrede voorwaarts doen.
Zeer uit de verte schijnt eene stem, Jane's stem, hem te
roepen. Neen — eene beweging in het salon trekt zijne angstige
oplettendheid. Daar is iemand, die de lade van zijne schrijftafel opentrekt. Bliksemsnel rukt hij zich van het ledikant
los. In een enkel oogenblik heeft hij zich hersteld. Wie durft
er bij hem doordringen?
Zijne aandoeningen onderdrukkend, sluipt hij naar de deur.
Hij klemt zich aan den post vast. Nu kan hij in het salon
zien. Geen twijfel. Over zijne schrijftafel gebukt, staat eene
donkere gestalte . . . . eene kleine lantaarn werpt een zwak
licht over de papieren, die aan ale kanten zijn uitgespreid.
De Vergennes houdt den adem opnieuw in. De zonderlinge
klopping in zijn hoofd vangt weer aan. Eene duizeling benauwt
hem, terwij1 een verward gedruisch in zijne ooren ruischt.
Nog blijft hij onbeweeglijk. Daar ginds bij het raam is een
wapenrek, met pistolen en glinsterende dolkmessen. Dit alles
heeft hij in eene enkele seconde overwogen, terwijl een duidelijk bewustzijn van nakend gevaar hem als verplettert, en
tegen den wand drukt.
De gestalte aan de schrijftafel richt zich op, en ziet
schichtig om . . . .
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Jezus, Maria! Het is Duvernet!
De Vergennes poogde een woedenden kreet to uiten, maar
de ontsteltenis schroefde zijne keel toe. In ijlende vaart stort
hij binnen, en springt hij naar zijn wapenrek. Nu was het
de beurt aan Duvernet. Door den plotselingen schrik overrompeld,
staat hij als versteend, terwijl de oogen horn uit de kassen
schijnen to puilen. Geen tijd tot beraad. De Vergennes heeft
een dolkmes in de linker-, een revolver in de rechterhand.
Doch dat is alles, wat hij doen kan. De boef heeft zich
sneller hersteld dan zijn vorige meester. Nu deze hem aanvalt,
moeten zij afrekenen. Het geldt hier zijn leven. In een enkelen
polsslag springt hij op. Wat schroeft er de Vergennes de
keel toe ? Tot nog toe is er geen geluid in het vertrek vernomen, en daar staan twee mannen, gereed elkander op leven
en dood to bekampen
De Vergennes heft zijn revolver op, terwi.j1 hij mikt en
ijlings afdrukt. Geene ontploffing volgt. De revolver was voorzichtigheidshalve niet van een slaghoedje voorzien. Nu grijpt
een ijzeren vuist hem bij de keel. Daar klinkt een rauwe,
vreeselijke kreet. Zij worstelen met de daemonische woede
van de wanhoop. De boef sist eene ijzingwekkende vervloeking
tusschen zijne tanden. Hij voelt den vlijmenden priem van
een dolkmes in zijn arm en drukt met reuzenkracht de keel
van zijn aanvaller toe.
De Vergennes wankelt.
De orkaan op het Kanaal verheft zich weer — de noodkreet
van Jane gilt in zijn oor . .
Hij stort bewusteloos neder.

Een kwart uur was verloopen.
Zoo men den handelaar in modeartikelen, die de benedenverdieping bewoonde, of zijne dochter Suzanna gevraagd had,
wie den heer de Vergennes dien avond bezocht, zij zouden
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geantwoord hebben, dat noch de Vicomte, noch iemand anders,
zich dien avond op het bovenkwartier bevonden had. De
winkel werd na achten gesloten. Mejuffrou-w Suzanna zat
somtijds met haar vader in eene achterkamer aan de andere
zijde van het huis, tenzij de laatste zich in zijn gewoon
koffiehuis be y ond, en de eerste bij goed weer eene wandeling
deed, of haar avond in de opera doorbracht. Zij waren dien
avond omstreeks halfelf to huis gekomen, en hadden geen
licht op de bovenverdieping gezien. Verder was er niets ongewoons voorgevallen.
En toch bey ond zich op dat oogenblik nog iemand in het
salon van de Vergennes.
De lantaarn is uitgebluscht.
Geen ander licht dringt in het venster, dan de spiegeling
van het gaslicht buiten. De storm-wind is heftiger opgestoken,
en zweept sneeuwvlagen tegen de ruiten. Bij de schrijftafel
staat eene donkere gedaante. De man schijnt daar beweegloos
to blijven wachten, of zich eenig gerucht in het huis zal
voordoen, maar reeds geruimen tijd bleef alles doodstil.
Toen had men beneden de winkeldeur geopend, en was hij
ineengedoken tegen den muur. Doch ook deze schijn van
gevaar was voorbij. Er verliep een half uur. Thans zou hij
handelen, want alle vertoef werd gevaarlijk. In zijne rechterhand hield hij een gevaarlijk wapen — eene korte staaf met
twee ijzeren kogels aan de einden. Tot nog toe had hij met
de linkerhand den rechterbovenarm omspannen gehouden, want
hij was gewond.
Daar in het duister, bij het venster, lag eene gestalte op
den grond. Geen gerucht, geene waarschuwende stem klonk
meer in zijn oor. Het was alles voorbij.
Nu buigt zich de donkere gedaante over den gevallene. Hij
tast in diens borstzak. Ha, daar waren de schatten geborgen.
Doch ijlings springt de schurk terug — had de verslagene
zich bewogen? Neen — zijne oogen hadden hem bedrogen.
Eenige droppelen bloed uit de wond aan zijn arm vloeien
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over zijne vingeren. Welnu — de man had hem aangevallen,
hij had zich verdedigd, het was noodweer, natuurlijk ! En het
geld kwam hem grootendeels toe. Snel nu gehandeld. Hij
werpt zijn jas weg. Een zakdoek wordt kalm en handig om
den gewonden arm gewikkeld. De huid is opengereten. Dat
is al. Voorzichtig reinigt hij zijne handen, voorzichtig sluit
hij de schrijftafel.
Alles geschiedt in doodelijke stilte. De sporen der worsteling
worden weggeruimd. Niemand zal van dit alles iets bemerken,
voordat de dag morgen tot drie, vier uren zal gevorderd zijn.
Gewoonlijk sliep de Vergennes zeer laat in den morgen, en
niemand mocht hem wekken. Tijd is er in overvloed. Want
de man met de ijzeren kogelstaaf begrijpt, dat hij vluchten
moet. Hij was die woning met een gestolen sleutel binnengetreden, in de hoop er de gelden uit de schrijftafel weg te
nemen.
Met een aalmoes had men hem afgescheept!
Jarenlang had hij de dienstbare rol aan de zijde van dien
avonturier moeten spelen. En nu had hij afgerekend. Alles
kwam er maar op aan, of hij zijn hoofd niet verliezen zou,
en kalm zou blijven tot het einde. Morgen, met den eersten
trein, wil hij weg over de grenzen. Wie zou hem daar kunnen
vinden? Zijn wapen heeft hij weggeborgen. Zijne lantaarn
verdwijnt evenzoo. Geen spoor is er van hem meer over. Hij
kan vertrekken. Ha — een goed denkbeeld. Daar ligt de fraaie
pelsjas van den grooten heer. Hij zal zich uitdossen als een
gentlema n. Wie zal hem op reis met een boos oog durven
aanzien ?
Verborgen in den pels van den verslagene sluipt hij voort.
Hij heeft den rug gewend naar de plaats, waar zijn slachtoffer ligt. Op den dorpel van het salon meent hij eenig gerucht
te hooren, en terwijl zijne tanden tegen elkander k]apperen,
staat hij stil. Hij durft niet omzien. Hij sluipt eindelijk zachtkens
verder, want het geraas komt van den stormwind, die op
den voorgevel van het huis aanvalt, en de ramen doet dreunen.
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Daarna verdwijnt hij in het donker, als eene geheimzinnige
schaduw . . . .
Op het tapijt van zijn salon lag de vermoorde, door de
duisternis verborgen. Zijn schedel was verbrijzeld. De nacht
dekte de misdaad met zijn valen sluier.
Zoo stied de Vicomte de Vergennes in den bloei des levens,
door de hand, die hem in de boosheid had opgevoed, to
midden van zijne looze plannen gevangen, terwijl hij gereedstond, eene stad to verlaten, waarin hij alleen verwenschingen
en wanhoop zou achterlaten.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Reizigers van verschillenden aard en stand ontmoeten elkander.
Eene oude schuld wordt met woeker voldaan.
Het had den geheelen nacht gesneeuwd.
Op het stationsplein was alles nog duister.
Dof klonk het geratel der weinige rijtuigen, die reizigers
naar den eersten trein brachten. De belletjes der paarden
rinkelden luider dan de wielen, die een diep spoor door de
versch gevallen sneeuw boorden. De gaslantaarns voor het
station van den Hollandschen spoorweg in Den Haag verlichtten maar enkele gestalten, die haastig door de sneeuw
en den guren oostenwind snelden, om plaats to krijgen in den
trein, welke weinige minuten na zeven uur zou vertrekken.
Voor het loket van den bureaulist boog zich een lang heer,
van het hoofd tot de voeten in eene wijde pelsjas gewikkeld,
en vroeg met eerie beleefde, zachte stern :
„Eerste klasse Rotterdam 1"
Terwijl het kaartje gestempeld werd, hernam de reiziger,
steeds beleefd vragend :
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„Er vaart geene boot op Antwerpen uit Rotterdam?"
„Al veertien dagen gestremd, meneer I Maar als de dooi
doorgaat, zal de boot binnen acht dagen weer varen !"
„Dank u!"
En de hear in de Lange pelsjas stapte haastig naar het
perron. Juist kwam de trein langzaam aanrollen, terwijl de
vurige oogen van de locomotief een gloeiend schijnsel
straalden, waarvoor de reiziger onwillekeurig ter zijde week.
Zoo snel mogelijk zocht hij eene plaats in een waggon voor
niet-rookers, trok hij den hoogen, bonten kraag van zijn pals
nog meer over ziijn gelaat, en dekte hij zijn hoofd met eene
reispet. Daarna tuurde hij uit het raam en de openstaande
deur van den waggon naar buiten, maar alles scheen horn
volkomen to bevredigen, want hij mompelde zachtkens eenige
woorden van voldoening, en plaatste zich in een hoek van
het rijtuig, terwijl hij zich aanstonds schikte, alsof hij van
plan was de reis slapende door to brengen.
leder, die dezen man aldus slapende had aangetroffen, zou
weinig meer gezien hebben, dan een onder bont weggedoken
gedaante, zonder van het gelaat iets to kunnen onderscheiden. Niemand zou vermoed hebben, dat die slaper inderdaad
met half gesloten oogen rusteloos om zich heengluurde, dat
elke voetstap, elke stem op het perron, hem duidelijk in de
ooren klonk. Het openen en luid dichtslaan van de deuren
der waggons volgde hij zoo oplettend mogelijk. Hij wachtte
op den conducteur, die zijn kaartje zou knippen. Eene mengeling van stemmen bereikte nu eensklaps zijn oor. Men
ontsloot de deur van het rijtuig.
„Zooals afgesproken is, amice Over acht dagen verwacht
ik je op Sparrenstein. Je kunt er even goad werken als bier !
We zullen er een soort van atelier voor je klaarmaken !"
„Adieu, meneer Van Duyvenvoorde! Ik hoop, dat het koude,
barre weer u en de dames niet zal hinderen !"
„Dank, je, Drostman ! Vergeet onze afspraak niet !"
„Twee dames waren in den waggon verschenen — Miss
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Mac-Donald en Julie. De Baron van Duyvenvoorde nam tegenover Naar plaats. Aan de geopende deur stond Drostman met
een vroolijken glimlach.
De reiziger, die zijn best deed, den schijn van een slaper
aan to nemen, bleef onbeweeglijk, schoon acne huivering hem
door de aderen kroop, dewijl hij de personen en stemmen
der beide mannen volkomen goad herkende. De conducteur
verdrong Drostman een oogenblik. De hoer in de pelsjas blijft
zitten, en reikt, zonder een plek van zijn gelaat to vertoonen,
zij ne kaart aan den conducteur. Maar niemand lette op hem,
en in het halfdonker van den waggon, in het slaperige licht
der spoorlampen, zou niemand hem hebben kunnen herkennen.
Drostman keuvelde nog een oogenblik met de beide dames
en den Baron, totdat de bel het sein klepte, en drukte toen
alien hartelijk de hand. Miss Mac-Donald beantwoordde zijn
bilk met iets, dat naar een glimlach van stile verstandhouding zweemde, en langzaam begon de trein voort to rollen.
Het gezelschap zweeg geruimen tijd.
De Baron was een man, die zich immer verheugde, als hij
blijken van welwillendheid ontving. Vooral wanneer daarbij
stiptheid in het passen op den tijd verbonden was. Dat
Drostman aan den trein was gekomen, ondanks het vroege
winterochtenduur, trots sneeuwjacht en guren wind, deed hem
good. Maar hij bedacht tevens, dat twee mooie oogen sane
kracht bezitten, die lokt, spijt koude en winternacht — hij
glimlachte genoeglijk, want hij had met voldoening vernomen, dat de beide jongelieden, dat Miss Mac-Donald en zijn
vriend Drostman elkaar lief hadden, schoon ze beiden, uiterst
bescheiden, er bijna niet van waagden to spreken. Al stilzwijgende bleek het, dat zij hunne eigene belangen ter zijde
hadden gesteld, daar zij er beiden niet aan wilden denken,
om Julie van hare vriendelijke leidsvrouw to scheiden.
De slapende reiziger had nu werkelijk de oogen gesloten.
De trein scheen hem to kruipen. Zou de gevallen en nog
steeds vallende sneeuw de reis ook kunnen vertragen? Maar
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hij wilde zich niet bekommeren, hij moest al zijn moed en
geestkracht bij elkander houden — daar zat een man niet
verre van horn, die hem eens in een geheel ander gewaad
en in geheel anderen toestand met de uiterste minachting
had in de oogen gezien. Een oogenblik had hij het onvoorzichtig geoordeeld, de pelsjas aan to trekken. Nu keurde hij
het denkbeeld opnieuw goed. Het was hem onmogelijk, de
oogen langer gesloten to houden, want er roes iets huiveringwekkend vreeselijks voor zijne verbeelding. . . . Htj tuurde
daarom met halfgesloten oogleden naar het spoorlampje, en
zag de dikke olie heen en weer dansen in het glas. . . .
Reeds een paar malen had Julie met eerie ffuisterende
stem iets tot Miss Mac-Donald gezegd.
De Baron boog zich tot haar over, en vroeg :
„Was het niet wat heel vroeg van ochtend, Julie ?
Vond je 't niet wat heel koud en onaangenaam, op reis to
gaan ?"
„Volstrekt niet, Papa! Ik ben heel blij, dat ik mee mag !"
„ We konden niet anders, kind ! Dan zouden wij laat in
den avond to Ubbergen zijn aangekomen, en dat was nog
vermoeiender !"
Vervolgens zich tot Miss Mac-Donald wendend :
„Ik wilde tegen vijf uren op Sparrenstein zijn, dan kunnen wij terstond dineeren, en op ons gemak uitrusten ! Men
wacht ons !"
„ Zou Mama zich niet in Den Haag vervelen ?"
„Dat denk ik niet !"
De Baron antwoordde zijn zevenjarig dochtertje schijnbaar
zeer kalm, maar hij vlijde zich nu zwijgend tegen den wand
van het rijtuig. Julie had onwetend den vinger op eene
lijke wonde gelegd.
Gedurende de jongst vervlogen maanden was het grijze
hair aan zijne slapen bijna wit geworden, en hadden zich
dieper rimpels in zijn voorhoofd geplooid. Mevrouw de Barones
scheen hoe langer hoe afgetrokkener en ontevredener ge-
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stemd. Het was onmogelijk haar met de zorgvuldigste voorkomendheid genoegen te doen. Met een kouden trots, die
door niets werd gebroken, beantwoordde zij alles, wat door
haar echtgenoot werd beraamd, om haar te verheugen of
te verrassen. Men zag haar bijna nooit dan aan den maaltijd. Hare hoofdpijnen waren chronisch geworden, hoewel ze
somtijds uitnoodigingen aanvaardde, en op enkele partijen
in hare hooghartige schoonheid door ieder werd gevleid en
bewonderd.
De Baron van Duyvenvoorde had stilzwijgend veel leeds
verkropt gedurende het twee-en-een-halfjarige tijdvak van zijn
tweed° huwelijk. Met weemoed dacht hij dikwerf aan de gelukkige jaren van zijn eersten echt, en verweet het zich in
stilt°, dat hij der trotsche Freule van Erckenraedt zijn naam
en hand had aangeboden. Hij werd de gedurige worsteling
moe. Elken dag nieuwe teleurstelling, ieder oogenblik nieuwe
zelfverloochening ! Wat kon hij antwoorden, als zijne echtgenoote zich in den ongenaakbaren toovercirkel van hare redolooze ontevredenheid en van hare hardnekkige hoofdpijn terugtrok ? Hij moest zwijgen. En terwijl hij met innig leedgevoel
zweeg, begon hij zelf, sterker dan to voren, door zijne oude
kwaal, het asthma, to worden gekweld. Hevige aanvallen van
benauwdheid hadden hem verontrust, en nu zocht hij, op raad
van zijn arts, verademing in eene andere omgeving. Met de
uiterste kalmte had de Barones van Duyvenvoorde hem zien
vertrekken — daar zij zeer bedaard en vast besloten verklaard
had, ditmaal liever den winter in de residentie to willen blijven doorbrengen.
Het gezelschap in den waggon bleef zwijgen.
Aileen Julie keek nieuwsgierig rond, en vestigde soms het
oog op den eenigen vreemden reiziger aan de overzijde. Zoodra
het kind naar hem heen zag, sloot hij de half geopende oogen,
terwijl iets, dat naar angstige kwaadaardigheid zweemde, hem
de keel toeneep, en de ademhaling belemmerde. Waarom zag
dat kind naar hem ? En dan gluurde hij van ter zijde uit, en
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bemerkte, dat alles buiten zwarte duisternis was, dat de
stormwind bulderde langs den trein, en de sneeuw zich in
dikke vlokken aan de raampjes hechtte. Bij het stilhouden
van den trein had hij pijnlijke oogenblikken. 't Was of hij
vreesde, iemand to zien binnentreden, maar dan vestigde hij
zijne halfgesloten oogen weer op het flikkerende licht van de
lamp aan de overzijde, en verwonderde hij zich, dat de vlam
telkens walmender en kwijnender begon to trillen.
Toen men Rotterdam naderde, kwam de schemering van
den aanbrekenden dag hem onaangenaam verrassen. Doch
niemand lotto op hem, daar hij weggedoken bleef achter kraag
en reispet, en rustig scheen to slapen. Een oogenblik vond
hij afleiding voor zijne onrustig woelende gedachten. Wat zou
die achtenswaardige Baron ontstellen, als hij horn eons zekere
kleinigheden ontdekte, die hij in de residentie op het spoor
kwam ! Maar hij had er tot nog toe weinig fortuin mee gemaakt. Bij den schilder had hij plotseling dien voyou zien
verschijnen, welken hij Bens met zijne zweep had getuchtigd
op den Vijverberg, en die mevrouw van het Voorhout had
op zijn geheimzinnig briefje niet geantwoord. Waarom zag hij
de gestalte van dien kwajongen, die hem eons met eon stok
op den arm geraakt had, duidelijk vOOr zich ? Het bleeke
morgenlicht vial in den waggon, en alles was wit . . . . heinde
en var. En to midden van al die witte velden verhieven zich
dreigende gestalten, die op hem toe schenen to snellen, 't zij
hij zijne oogen opende, 't zij hij ze sloot.
Luide krijscht en gilt de locomotief. — Rotterdam ! Miss
Mac-Donald helpt Julie uitklimmen, de Baron draagt eon drietal
pakjes en sjaals, de slaperige reiziger ontwaakt zeer toevallig,
maar wacht, totdat het gezelschap zich verwijderd heeft. Zijn
hoed en zijn kraag houden hem bezig. Met eon klein koffertje
dringt hij schielijk door den morgennevel en den sneeuwstorm, en werpt zich in eene vigilante voor het Rhijnspoor.
De verwenschte vorst der vorige waken had de rivieren met
drijfijs versperd — nu was er geene mogelijkheid, Antwerpen
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te bereiken. Hij berekende evenwel, nog des namiddags te
Oberhausen aan te komen. Zoo spoedig hij van zijn lastig
reisgezelschap verlost was, gevoelde hij zich ruimer en vrijer.
Het daglicht werd sterker, terwijl hij langs de besneeuwde
gracht reed, bruggen over, snel voorwaarts, naar het station
van het Rhijnspoor. Hij wilt, dat hij een half uur te wachten had, voordat de trein naar Utrecht en Arnhem vertrok,
en toch stampte hij ongeduldig met den voet, toen een sjouwer,
die het portier van de vigilante opende, hem met dit oude
nieuws begroette. In de restauratie van het station was nog
niemand. Dit deed hem weldadig aan. Hij hield zijn gelaat
bedekt, en dronk koffie aan het buffet. Toen ging hij voor een
raam staan, om naar den sneeuwstorm te turen, en ergerde
zich, dat de vlokken altijd dichter naar omlaag daalden, ter wijl buiten alles in melkwitten nevel gehuld bleef.
Er kwamen reizigers binnen, boeren, die luid stampend de
sneeuw van hunne kleederen en voetzolen schudden. Zij
schenen hem niet te zien. Hij greep een nieuwsblad, en begon
ijverig ales te lezen. Zoo zat hij een kwartier, zonder eenige
aandacht voor de kolommen, die hij volgde. Onder het Engelsch nieuws kwam een bericht eensklaps al zijne opmerkzaamheid vorderen. In eene geslotene woning van Farringdonstreet, te Londen, had men een lijk gevonden, gruwzaam
vermoord, met verbrijzelde hersenpan. Vermoeden was gevallen
op een vriend van den verslagen persoon, die den vorigen
nacht Londen verlaten had. Aanstonds had de politie naar alle
zijden bericht gezonden, maar geen spoor van den verdachte
was gevonden.
De heer met de pelsjas haalde diep adorn. Hij hield de
courant nog geruime pons voor hetgeen er van zijn gelaat
zichtbaar was, en stond toen op, om aan het buffet een glas
rhum to drinken. Waarom zag de magere knecht hem zoo
uitvorschend in het gelaat ? Schielijk verdween de drank nit
het glas, en met snelle schreden begaf hij zich naar buiten,
om plaats to nem en. Er verdrongen zich allerlei reizigers voor
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het bureel der eerste en tweede klasse. Hij bleef, norsch voor
zich uit ziende, wachten, tot de grootste menigte zich verwijderd had. Een paar jongelui, met bruine bonte mutsen en
wijde duffelsche overjassen, lachten luide om een oudachtig
dametje met een grooten regenscherm en een besneeuwd
geel schoothondje, waarvan ze tot haar grooten schrik moest
scheiden. Eindelijk bey ond de heer met den pels uit Den Haag
zich tegenover den bureaulist, en vroeg hij eene plaatskaart
eerste klasse naar Oberhausen.
Het liep naar negen uren, toen de trein klaar stond de reis
to aanvaarden. Er was eenig oponthoud met de sneeuw. Men
sprak er luide over, en de reiziger, het gelaat achter zijn
bonten kraag, luisterde onwillekeurig. De trein was een kwartier to laat uit Utrecht aangekomen. Men zou misschien nog
meer oponthoud ondervinden, als het zoo bleef doorsneeuwen.
Hij bey ond zich weer in een coupe eerste klasse, en wilde
zijn kraag wat wegslaan, omdat hij alleen was. Maar daar klommen de beide jongelui met bruine bonte mutsen in het rijtuig,
luid schertsend over de oude juffrouw en haar besneeuwd hondje.
Zij hadden beleefd gegroet, maar de reiziger kroop zwijgend
in een hoek. Hij scheen buitengewoon veel hinder van de
gure koude to hebben, want zijn gezicht was onzichtbaar. Toen
de conducteur kwam knippen, en het kaartje aan den pelsman teruggaf, ward hij beleefd gewaarschuwd :
„Utrecht uitstappen I"
De reiziger wenkte met de hand, en scheen volkomen op
de hoogte.
De beide jongelui namen hem nog eens op, maar keerden
zich daarna tot elkander.
„Dat zal een half uur later worden !" — begon de een, een
zeer dik jongmensch, die zijne bonte muts afnam en blazend
naar de dikke vlokken sneeuw tuurde.
„Wou je nog naar .... ?"
„Neon I 1k zal ze van morgen maar laten redeneeren. M'n
hoofd is nog vol van gisteravond !"
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„Fideel zitten praten !"
„Ja, maar slecht geslapen !"
„De bourgogne was koppig !"
De beide vrienden fluisterden daarna zeer voorzichtig iets,
dat waarschijnlijk zeer comisch was, want zij schaterden het
beiden uit.
De zwijgende reiziger had met boosaardigen blik naar de
beide lachers gestaard, en scheen, nu de trein langzaam door
nevel en sneeuw boorde, meer op zijn gemak dan to Rotterdam. Onafgebroken staarde hij naar den dikken nevel en de
dansende sneeuw, terwij1 hij zich verbaasde, dat de wind was
gaan liggen, en niet meer langs de reten van de raampjes
huilde. Zou de trein later to Utrecht aankomen ? Zou zij later
to Arnhem zijn ? En daarop herinnerde hij zich de geschiedenis van den moord to Londen. Doch men had den verdachten
persoon van Farringdon-Street niet kunnen vinden. Hem zou
men kunnen vinden — zoolang hij op Nederlandschen bodem
was. En hij klemde de tanden wanhopig op e]kaar. Maar in
de eerste plants, hij was aangevallen, hij had zich verdedigd.
En voorts — vroeger dan twaalf uren althans zag men den
anderen nooit, alleen bij iets buitengewoons. Waarom zou
men hem verdenken ? En toen viel het hem plotseling in, dat
hij des morgens, bij zijn afscheid als bondgenoot-lakei, zulk een
vreemd gerucht gehoord had aan den muur, en hoe kalm hij nu
ook schijnbaar naar buiten zat to turen, het was of dat geritsel
zich telkens aan zijn oor herhaalde, zoodat het bloed hem
voor het eerst naar het hoofd steeg, en hij met woest saamgedrukte armen den slag van zijn boos hart poogde to bedwingen.
De beide jongelui bekreunden zich in het geheel niet om
den zwijgenden, somberen, bijna onzichtbaren man. Zij spraken opgewekt door. 't Waren twee studenten. De dikke medicus heet Van Wensen, en nu de andere zijne muts eveneens
afzet, zou men aan het zorgvuldig op het voorhoofd gescheiden
bruine hair en den knobbeligen neus zonder moeite den jeugdigen Walhout herkend hebben.
II.
9
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„Je hebt gebofd, Wal !" — zei Van Wensen — „dat je ouwe
heer nu in Den Haag woont !"
„Hij woont nu een eindje vender of ! Vroeger viel hij me
soms onverwacht uit Wierhooven op het lijf !"
„Ja, dat heeft z'n inconvenienten ! Maar ik meen, dat je
nu in de vacantie naar Den Haag gaat !"
„Goed en wel — maar bij ons aan huffs ben ik theoloog !"
Walhout fluisterde deze mededeeling weder min of meer
geheimzinnig aan Van Wensen in 't oor.
„Werk je veel, Wal ?"
„Ja, kerel ! wat zal ik je zeggen ? Van den zomer vonden
ze me te zwak op m'n tentamens, en dus heb ik m'n candidaats nog maar een beetje uitgesteld ! Adios komt terecht !"
„En de ouwe heer ?"
„Drukke correspondentie, dat kun-je begrijpen 1 Maar ik heb
hem s u m m ad) beloofd, en nu is hij heel kalm. Buitendien,
ik sta nogal in een goed blaadje ! In de theologie komt het
veel op de kleur aan !"
„Jij houdt van kleur, dat weet ik !"
De beide vrienden vermaakten zich buitengemeen met dit
antwoord van den dikken medicus, en bleven eene pons samen
lachen.
Daar de trein al langzamer begon te rollers, en de stoomfluit gierend de lucht doorsneed, zagen zij beiden door het
besneeuwde raampje,
„Gouda 1" — riep Walhout.
„We kruipen van morgen !" — geeuwde de dikke medicus,
opstaande.
Ook de zwijgende reiziger was opgestaan.
Hij keerde den rug naar de beide jongelui, en opende het
raampje. De koude lucht en de natte sneeuw hinderden hem
niet veel. Het zonderling geritsel verdween, alleen het eentonig geroep der conducteurs, 't welk dof door den sneeuw1)
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nevel galmde, trof zij n oor. Geruimen tijd bleef de trein
staan en met de uiterste aandacht nam hij de wit bepoeierde
rails waar. Eenige clonkere vormen van ontbladerde boomen
teekenden zich in den mist — alles vloeide blauwachtig wit
ineen. Tweemaal kwam de conducteur door de sneeuw waden.
Gaarne had hij hem willen vragen, waarom de trein niet
voortijlde, maar het scheen, of zijne lippen met geweld gesloten
bleven. Het kwam hem voor, dat men omstreeks een half
uur wachtte. Toen snelde de langverwachte trein snuivend
voorbij, en wierp hij zich, al langzaam verwenschingen prevelend,
weer in zijn hoek, en sloot het raam.
„Op die manier komen we niet voor halftwaalf in Utrecht !" —
riep Van Wensen.
„'n Charmant dagje ! Ik wou, dat ik nog in Rotterdam zat !" —
antwoordde Walhout.
„Dank je, kerel ! Na zoo'n druk festijn verlang ik thuis op
m'n gemak, op m'n kamer to wezen ! Ja, zeg eens, Wal !
blijf je op je kwartier ?"
„Wat zou je anders denken?"
„Omdat je laatst over de lui hebt geklaagd !"
„Over den edeldenkenden heer Jacobsen en deszelfs beminnelijke spruiten? Stel je gerust ! De lui zijn zoo goad en
zoo wel, als ooit pettenploerten konden wezen ! Ik heb er
bepaald schik !"
„Nu ja! Je hoeft voor mij zoo'n veroveraarsblik niet aan
te nemen, jongelief! Hoe vaart de beminnelijke Thèrese?"
„Dank je, Van Wensen ! Naar omstandigheden, redelijk
welvarend !"
„Debiteer nu geene flauwe aardigheden! 't Is nog te vroeg !
Neemt de jongedame nog zulke hooge airs aan?"
Walhout plooide zijn vriej onbeduidend en grof gelaat tot
eene zeer geheimzinnige uitdrukking. Hij zag even om naar
den blijkbaar dommelenclen reiziger in de pelsjas, en antwoordde
toen met wat zachter stem :
„We blijven zoowat op dezelfde hoogte. Vooreerst past ze
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meestal op, dat ze d'r lieve zus Betje naar boven zendt, als
ik bel. Zoowat politiek, begrijp je. Soms komt ze zelve, en
dan zijn er geene mooie woorden genoeg, en dan is „meheer"
boven de wolken — dat spreekt. Maar ze is onaangenaam
stijf koppig, vervelend ! Ik maak me meest schrikkelijk
verdienstelijk, en geniet de confldentien van de heele wereld,
behalve van de eenige, die er ordentelijk uitziet. 't Best amuseer
ik me nog, als de familie Los over m'n deur eene soirée
geeft. Dan gaat de lieve ThOrese aan mijn arm, en ze laat al
hare stijfheid loopen, omdat de anderen er bij zijn !"
„Goed en -wel, maar pas op, dat ze je niet inpalmen.
bent een aanstaand domino — verschrikkelijk gevaarlijk 1"
De dikke medicus schudde wederom van lachen, en hief de
hand dreigend op.
Al deze woorden drongen duidelijk door tot het oor van
den steeds slapenden heer in den pels. Schoon hij zich volstrekt
geen rekenschap gaf van de bedoeling der jongelieden, en
menigen klank zelfs niet verstond, volgde hij alles woord voor
woord met de uiterste aandacht. Daar was afleiding in voor
zijne eigene, meer en meer verwarde denkbeelden. Hij Wilde
sterk en moedig zijn. Duizendmalen had hij reeds in moeite
en gevaar verkeerd, en zich altijd gered. Zijn leven was eene
aaneenschakeling van weldoordachte aanslagen en goedgelukte
uitkomsten — nu was de crisis gekomen. Zou hij laf genoeg
zijn to bezwijken, en zich angstig to maken, omdat zijn laag
hart ineenkromp, en onstuimig bonsde in zijn borst? Maar
het opperkleed van den man, die hem had aangevallen, benauwde hem, en hij besloot bij zijne behouden komst in
Duitschland zich van doze dan onnoodige vermomming to
ontdoen. Zoo rolde de trein traag en slaperig voort, terwijl
daarbuiten het nevelig witte en onzekere landschap met tergende eentonigheid zijne heimlijk in 't rond spiedende oogen
verblindde.
Toen na zeer langzaam stoomen de reizigers eindelijk Utrecht
naderden, hoorde hij de jongelui tot elkander zeggen, dat
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het lang over halftwaalf was. Nu wist hij, dat men eenige
minuten na elven naar Arnhem en Duitschland moest vertrekken en hij begreep, dat eene onweerstaanbare macht hem
telkens lets in den weg legde. Hij besloot echter, met de
uiterste koelbloedigheid de gebeurtenissen af to wachten, en
zich kloek to houden, ook bij de meest onverwachte voorvallen. Hij klom uiterst rustig uit den waggon, en vernam
van een conducteur, dat alle treinen to laat kwamen, en dat
die van Arnhem wel een uur later kon verschijnen, omdat
er reeds een paar maal geseind was over oponthoud. Hij wandelde
besluiteloos rond, en gluurde overal naar de wachtkamers. In
de koffiekamer ontdekte hij eenige zeer handzame reisfleschjes
met sterken drank, en kocht er eene van de zeer dikke dame
in 't buffet, die hem voor een hooggeplaatst persoon hield.
Daarna bemerkte hij, dat de wachtkamer eerste klasse geheel
leeg was, dat het een somber en donker vertrek was, en met
zeker gevoel van rust vlijde hij zich in den hook van eene
sofa, terwijl hij de Kölnische Zeitung wijd uitspreidde,
en zich met zijn fleschje versterkte.
Zijn toestand was hem nu duidelijk. Hij was een Duitsch
reiziger, hij zou van dat oogenblik af Duitsch spreken, als
de ellendige stoornis met den trein voorbij was. Voor het
eerst kwam de oude, vermetele schurkennatuur weer boven,
en ving hij aan, zijne verwarde gedachten to regelen. Hij las,
en zat volkomen stil. Het was twaalf uur geworden, en het
liep reeds naar halfeen. De sneeuw viol nu eenigszins minder
dicht, maar de novel trok niet op. Hij mompelde wel een
paar ijdele verwenschingen, als hij opzag naar buiten, maar
voer dan weer voort met lezen. Toen hij nogmaals het hoofd
ophief, stond eon hoer voor het venster van de wachtkamer,
ijverig bezig naar het scheen, om hem aan to staren. Maar
die gestalte verdween.
Intusschen had men reeds omstreeks een kwartier voor
twaalf zekere bijzondere bedrijvigheid aan het station to Utrecht
kunnen waarnemen. Aan de uitgangen stonden politie-agenten —
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maar die stonden er gewoonlijk. Alleen zou men zich hebben
kunnen verwonderen, dat er meer dan gewoonlijk bijeenwaren.
Een deftig heer had met de agenten gefluisterd, en daarna
had deze een inspecteur naar de koffiekamer gebracht. De
inspecteur was gebleven, en zag schijnbaar uiterst rustig naar
de aan- en afsnellende reizigers, die zich de sneeuw van de
kleederen schudden, en zich rondom de kachel schaarden. De
deftige heer wandelde nu over het plankier voor de wachtkamers en wierp een onderzoekenden blik op ieder, die er
liep. Hij tuurde lang in de wachtkamer der eerste klasse, en
toen de reiziger in de pelsjas norsch en scherp opzag, had
hij zich bedaard verwijderd, en een gesprek aangeknoopt met
den stationschef.
Dat gesprek was niet onbelangrijk, want de stationschef
maakte verschillende gebaren van de uiterste verbazing, en
de deftige heer fluisterde zeer voorzichtig. Eindelijk bleven
ze staan, terwijl men den lang verwachten trein uit Arnhem
in het verschiet door den nevel zag aansnellen.
„Ik denk niet, dat het helpen zal !" — zei de deftige hoer
tot den stationschef. — „De dader zal zich wel schuilhouden
to Rotterdam of elders !"
„Van morgen om elf uur ontdekt!" — antwoordde de
stationschef. — „Misschien is de moordenaar gisteravond al
vertrokken !"
„Dat denk ik niet. De vermoorde heer ging 's avonds laat
uit, en was nog to tien uren gezien !"
„Zouden er geene medeplichtigen zijn ?"
„Vermoedelijk niet. Wij hebben het signalement van den
verdachten persoon !"
Gierend was de trein binnengestoomd.
De reizigers wierpen zich onder allerlei uitroepingen over
de late aankomst uit de waggons. Uit een rijtuig der derde
klasse klom Willem Plankman, juist ontslagen uit zijne betrekking als docent to Rustenburgh, gevolgd door zijn vriend
Kruger, die evenzoo gemeend had, zijne teekenpen niet langer
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ten dienste van de leerlingen dezer hoogst eerbiedwaardige
inrichting aan to wenden. De beide vrienden hadden besloten,
vooreerst naar Utrecht te gaan, en mengden zich onder de
menigte, die over het plankier naar de uitgangen spoedde.
Te midden eener samenstrooming van reizigers, die voor een
kruiwagen met stukgoederen uit den weg moesten wijken,
zag Willem Plankman een heer in een fraaie pelsjas gehuld,
die bijzonder ongeduldig voorwaarts streefde, en door een
sjouwer onzacht terug word gedrongen. De heer scheen licht
geraakt, want hij liet den hoogen kraag van bont een oogenblik vallen en braakte eene verwensching tegen den dienstman uit. In een oogenblik had Willem den man herkend, en
luide riep hij tot Kruger, terwijl een schielijk gevoel van
toorn uit zijn oog fondelde :
„Daar gaat Duvernet, de lakei van de Vergennes ! Hoe
komt die hondsvot hier ?"
Willem wilde vooruitspringen, zonder to bedenken, wat hij
eigenlijk zoude aanvangen, toen hij eene hand op zijn arm
voelde, en een deftig heer, dezelfde, die even to voren met
den stationschef had gesproken, hem beleefd groette, en zachtkens toefluisterde :
„Heet die heer Duvernet?"
„Zeer zeker, meneer !"
„Mag ik u verzoeken, mij even te volgen?"
Duvernet, die zijn naam had hooren noemen, stoof razend
van angst, en zich zooveel mogelijk vermommend, naar den
klaarstaanden trein.
„Zeist — Driebergen — Arnhem — Emmerik !" — galmde de eentonige kreet der conducteurs.
Als een vervolgde haas stortte Duvernet in een coupe
eerste klasse.
Goddank ! De trein zou onmiddellijk vertrekken. De stationschef stond bereid het sein to geven. Duvernet zag, dat de
man de hand ophief om de bel to doen klinken. Hij wierp
zich in een hook. Niemand volgde. Gored !
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Maar het sein klonk niet.
De stationschef scheen zich to bedenken.
Er ontstond een oploop van menschen op het plankier.
Stemmen en verwarde uitroepingen klonken. Eensklaps rukte
eene forsche hand de deur van den waggon open, waarin
Duvernet had plaats genomen.
't Was een deftig heer — een reiziger.
Neen, de man zag hem scherp aan, en riep luide :
„Meneer Duvernet ! In naam des Konings ! U is mijn
arrestant !"

TIENDE HOOFDSTUK.
Oorzaken en gevolgen beginners duidelijker waarneembaar to
worden, en wat verder bij de familie Van Roggeveen
plaats greep.
In de residentie had de sneeuwstorm even nadrukkelijk
gewoed als to Rotterdam en to Utrecht.
De wind stoof krachtig op de kale boomen van het Voorhout los, en schudde ze met vinnige vlagen, zoodat ze droefgeestig hunne kruinen bogen, en schenen to zuchten onder
het ruw geweld. Dorre takken werden losgerukt en onder de
sneeuw bedolven, terwijl de vochtige mist en de dikke vlokken zich om de stammen der boomen aaneensloten. kilos
was somber, guur en vijandig daarbuiten, zoodat men in het
statige Voorhout op dien morgen bijna niemand zou ontmoet
hebben, dan de zoodanigen, welke onmogelijk konden vermijden zich buiten hunne deuren to wagen. Daaronder behoorde de brievenbesteller, die met besneeuwden mantel en
brieventasch bij verschillende deuren aanbelde, en brieven in
de huisbussen wierp.
Toen hij gemelijk bij het huis der Roggeveens had stand-
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gehouden, en een aantal brieven met dagbladen in de bus
had geworpen, sloeg de klok van de Kloosterkerk negen
uren. Gewoonlijk was er dan niemand in de eetzaal aanwezig,
daar het ontbijt door de verschillende loden van het gezin
omstreeks tien uren word gebruikt. Somtijds liet de vrouw
des huizes zich niet zien aan het ontbijt, voordat haar echtgenoot naar zijn bureel aan het ministerie vertrokken was,
daar beide echtelingen het stilzwijgend vermeden, hunne oneenigheden en bittere samensprekingen in gezelschap van
hunne dochters to vervolgen. Juist in de laatste woken had
het vraagstuk der verloving van Jane tot meer dan gewone
verbittering geleid. De heer Van Roggeveen had met moeito
zijne bewilliging tot eene voorloopige verbintenis gegeven —
daar hij moeielijk anders kon, en de Vergennes het hem zeer
gemakkelijk maakte. Maar mevrouw de Roggeveen was niet
tevreden, en de scherpste woorden-wisselingen hadden in de.
laatste dagen plaatsgegrepen. Indien de verstandhouding tusschen beide echtgenooten, die twintig jaren lang reeds veel
to wenschen overliet, verergeren kon, dan was zij in de
laatste dagen zeer veel verergerd. De heer des huizes was,
vooral verstoord, dat men reeds in stilte het nieuws der aanvankelijke verloving had rondgestrooid, en hij beschuldigdo
zijne eehtgenoote daartoe to hebben meegewerkt. De toekomst
zijner dochter Jane was hem oorzaak van groote bezorgdheid.
Hij helde er toe over, minder gevaar in de verbintenis to
zien, nu de Fransehe edelman weinig gewicht aan geld scheen
to hechten, maar Jane zelve boezemde hem bekommering in.
Dagelijks word haar mooi kopje bleeker, en niets bracht gloed
in hare oogen of leven in haar gesprek, dan de komst van
den fraai uitgedosten man, welken hij nog nooit met vol
vertrouwen de hand had gedrukt.
Dien morgen verscheen de heer Van Roggeveen kwart voor
tienen in de ontbijtkamer. Hij vond er Eugdnie, als gewoonlijk. Na eenige onverschillige woorden, greep hij driftig het
pak brieven en nieuwsbladen op. Geruimen tijd bleef hij in
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de lezing van een brief verdiept. Eensklaps rees hij op. Hij
hield zich aan den rand der tafel vast. Een plotselinge schrik
had zijn gelaat ontsteld.
„Groote God ! Papa! Wat is er?"
De heer Van Roggeveen wees sidderend naar den brief, nam
hem toen eensklaps met drift van de tafel, en verborg hem
in zijn borstzak.
Hij naderde Eugenie, en fluisterde :
„Slechte berichten uit Amsterdam. Mijne effecten .."
Maar hij bedwong zich, want de deur word geopend.
Met langzame schreden verscheen Jane. Zij hield de oogen
neergeslagen. Eene treurige bleekheid was over hare trekken
verspreid. Zij groette bijna onhoorbaar, en zonk in een stool,
zonder to spreken. De hoer Van Roggeveen gevoelde zich
dubbel pijnlijk getroffen.
„Hoe is het, Jane ?" — vroeg hij, zijne ontsteltenis onderdrukkend.
„O, zeer good, Papa !" — antwoordde Jane. — „Gisteravond
kwam ik uit de opera met hoofdpijn, en daarom hob ik weinig geslapen !"
Toen zij de oogen opsloeg, bemerkten de anderen, dat zij
fang moest geweend hebben, want haar blik was mat, de
uitdrukking van haar gelaat somber.
„Maar, kind ! Wat deert je toch? Sinds de laatste maanden
is je opgeruimdheid verdwenen! Ik dacht, dat het nu beter
gaan zou, omdat je engagement toch zoo good als zeker is !"
„Is het wezenlijk, Papa?"
„Ten minste, als ik spoedig antwoord op mijne nadere information ontvang. Je moeder wil daar niet naar wachten,
maar ik kan de zaak zoo luchtig niet opvatten. 't Geldt het
geluk van je lev en, kind !"
Jane had de handen voor de oogen geslagen. Toen zij het
hoofd weer ophief, glinsterden hare oogen van tranen. Eugenie
zag haar medelijdend aan, en gaf haar vader een veelbeduid.enden wenk. Doze stond met de armen over de borst ge-
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krnist bij den haard, en scheen in zijne eigene pijnlijke gedachten verdiept. Eugenie trad zachtkens op Jane toe, en
hoiden begaven zich daarop naar het vuur.
„Lieve Papa !" — sprak Eugënie, terwijl zij haar linkerarm
cm Jane's best sloeg : — „Vroeger was Jane altijd uwe proteg6e . Nu ja, ik bedoel, dat u altijd voor haar zoo groote
zorg heeft gehad ! Maar, zie nu eens, het arme kind schreit
zich dag op dag de oogen rood, uit vrees, dat haar engagement zal afspringen. Stel haar gerust . . . . want zij heeft
waarlijk veel verdriet . . ."
De heer Van Roggeveen vatte Jane's hand met aandoening
en antwoordde
„Kinderen, ik ben zeer bekommerd voor de toekomst. Van
morgen kreeg ik slechte tijdingen van mijn makelaar uit
Amsterdam. Ik vrees, dat wij groote verliezen zullen lijden —
maar niets is nog beslist. Daarom moet ik aanstonds naar
Amsterdam. Zeg je moeder er straks een enkel woord van,
ik moot oogenblikkelijk weg. En lieve Jane ! woes opgeruimd !
Ik zal je huwelijk niet moor tegenwerken ! A.ls de Vergennes
niet verandert, ook wanneer eene flnancieele ramp mij getroffen
heeft, dan zal ik mijne bezorgdheid opgeven !"
„Achille veranderen !" — riep Jane, terwijl haar oog plotse„O, Papa! hoe weinig kent u hem !"
ling stralen schoot.
De heer Van Roggeveen antwoordde niets. Hij legde zijne
beide handen op het prachtig zwarte hair van zijne mooiste
dochter, en drukte een kus op haar voorhoofd. Aan Eugenie
reikte hij zwijgend de hand. Snel verliet hij daarna het
vertrek.
De beide zusters bleven eene poos alleen.
„Ik hoop, dat alles good zal afloopen!" — zei Eugenie met
kalmte. — „Papa was in den laatsten tijd dikwijls bezorgd
over geldzaken, en Mama schijnt daar niets van to merken !"
„O, daar bekommer ik mij niet om . . .."
„Ja, maar, Jane ! Het is eene zeer ernstige zaak !"
„Ernstige zaak ! Voor mij is maar 66n ding ernstig, ik
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denk aan niets antlers ! Al langen tijd heb ik in stilte veel
geleden, Eugenie Eergisteren dacht ik, dat alles voorbij was.
Ik herleefde. Koortsachtige huivering en kwellende hoofdpijn
verlieten mij, maar nu begint alles weer opnieuw . . . ."
De beide zusters stonden bij den haard. Jane had haar
hoofd verborgen aan Eugënie's schouder, en snikte luide.
Het kraken van de deur deed Eugenie opzien.
Mevrouw de Roggeveen trad met een opgeruimd gelaat de
kamer binnen. In haar morgengewaad van donkerbruine stof,
zonder haar kunstig kapsel en haar fraaien blos, zag zij er
zeker niet zeer innemend uit. Nauwelijks was zij verschenen,
of Jane had hare oogen afgewischt, en was schijnbaar rustig
naar hare gewone plaits gegaan.
„Weer hoofdpijn, Jane-lief ?" — vroeg mevrouw de Roggeveen.
„Ja, Mama!"
„Maar, daar begrijp ik gnu niets van, kind ! Is dat nu redelijk ? Je bent de gelukkigste aanstaande bruid uit Den Haag.
Onze familie gaat zich allieeren met de Vicomtes de Vergennes. Jane wordt vicomtess e, is dat nu eene reden, om
zoo melancholiek en zoo bleek to worden ? 't Beste zou zijn,
dat de Vergennes hier maar altijd naast je zat, want wij
huisgenooten hebben niets meer aan je gezelschap."
Jane antwoordde niets. Hare zwarte oogen dwaalden naar
de vensterramen, die op den besneeuwden tuin uitzagen, en
met haar droeven blik scheen zij de fijne vlokken to volgen
in haar dwarrelenden dans.
Eugenie gevoelde een onbestemd medelijden met hare zuster. Zij dacht aan haar vader, en aan het dreigend bericht
van dien morgen. Het groote gevaar lag naar hare meaning
in] de financieele ramp, welke het gezin boven het hoofd
scheen to hangen — bij ongelukkigen afloop vertrouwde zij
niet stark op de standvastigheid van de Vergennes.
„Mama!" — sprak ze zoo omzichtig mogelijk — „Van morgen
heeft Papa brieven nit Amsterdam ontvangen met ongunstige
tijdingen. Er schijnt iets aan de effecten to haperen. Ik be-
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grijp het niet volkomen. Papa is in groote haast vertrokken.
Hij wilde onmiddellijk naar Amsterdam . ."
„Zoo, zoo, begint die historie weer !" — antwoordde mevrouw de Roggeveen, onaangenaam verrast. — „Voor vier jaren
hebben we dat ook gehad. Toen maakte je Papa onophoudelijk reisjes naar Amsterdam. 't Schoen, of we op eens alles
zouden verliezen, en toch arrangeerde zich alles weer. 't Zal
niet veel beteekenen !"
„Papa was zeer ontsteld op het lezen van den brief, en
sprak van groote verliezen!"
„Nu ja, dat is van geen imp o r t a n c e. Jo papa houdt van
overdrijven !"
„Ik wil het hopen, Mama ?"
Het drietal zweeg. Geruimen tijd bleef men in stilte het
ontbijt gebruiken. Jane roerde even de thee aan, maar nuttigde niets anders. Mevrouw de Roggeveen sprak haar daarna
zoo opgeruimd mogelijk toe, en met groote moeite dwong
het jonge meisje zich kahn to blijven. Sibylle verscheen,
en babbelde druk over het slechte weer, en dat zij geen lust
had, door de sneeuw naar school to gaan, maar mevrouw gaf
tegenbevel, en Francois moest de Freule met een groot regenscherm begeleiden. Toen doze drukte voorbij was, bleven de
dames nog eenige oogenblikken zitten praten.
„We zullen de Vergennes maar niets van Papa's reis naar
Amsterdam zeggen !" — vervolgde mevrouw de Roggeveen. —
„Ik wil hem met die miseres maar geene kennis doen
maken. Wij komen nu alvast tot den tijd, dat het engagement officieel bekend zal worden, en dan moeten we eens
denken over onze plannen. Misschien zal Eugenie wel zoo
goed zijn, om ons ook hare medewerking to verleenen, want
onze familie dient hare hooge ingenomenheid met Jane's
engagement zoo duidelijk mogelijk to doen blijken !"
Eugenie ontroerde eenigszins, en antwoordde :
weet zeer wel, dat ik in den beginne jets tegen de
Vergennes, een vooroordeel misschien, heb opgevat. Maar ik
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zie nu, in de laatste dagen vooral, dat Jane's geluk er mee
gemoeid is — ik zie, hoe bitter verdriet zij heeft bij de gedachte, dat het engagement niet zou doorgaan, en daarom zal
ik met plezier doen, wat u wenscht."
„Jane is wat erg gevoelig, en zal hare mooie oogen bederven, als zij voortdurend a, p r o p o s de b ott es gaat huilen !
Gisteren avond in de opera ook al ! Sympathie en medelijden,
't is heel wel, maar wie denkt er nu aan schreien, omdat
de forte chanteuse in een klooster gaat, en de tenor
haar niet krijgen kan ?"
Koud was het niet in de eetzaal, want het vuur aan den
haard vlamde en knapte lustig, doch Jane huiverde wader.
,, Maar ik wil je niet beknorren, kind ! Overmaat van geluk
maakt soms nervous Laat ons dan eons zien, wat we zouden kunnen doen. Ik hoor juist van je, dat Papa belooft niets
verder in den wog to zullen leggen. We zouden dan in hot
begin van do volgende week eene s o i r de d a n s ante kunnen arrangeeren !"
„Waarom niet liever een diner ?" — vroeg Jane, licht blozend.
„Eon diner kunnen we altijd geven. Het moot nu iets
bijzonders zijn. Daarom dank ik aan eene soiree d a n s ant e.
In het salon en de suite is plaats genoeg voor de jongelui.
Met de beide kronen, veal groen en bloemen kunnen we eon
heel lief aspect krijgen. Hier zouden we een buffet kunnen
maken, en in de zijkamer is gelegenheid voor speeltafeltjes,
zooals gewoonlijk. En we zouden wat ruim moeten zijn met
invitaties, 'we hebben plaats genoeg !"
„In elk geva] zou de Amsterdamsche zaak eerst in orde

moeten zijn !" — meende Eugenie.
„Nu, ja I die zal in orde komen. Maak nu geene zwarigheden, Eugenie ! Als de eene of andere speculate mislukt, zijn
we toch nog goon bedelaars 1"
Daar volgde een diep stilzwijgen.
Mevrouw de Roggeveen narn het harer dochter zeer kwalijk,
dat zij over daze akeligheden sprak. Maar omdat Eugenie
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anders zelden eenig belang in hare plannen stelde, wilde zij
nu hare bestraffing Bever voor zich houden. Zij herinnerde
zich nu ook plotseling, dat het naar elven liep, dat zij nog
ongekleed was, en dat de Vergennes tegen 66n uur zou
komen dejeuneeren. Derhalve verdween zij statig naar haar
boudoir, om hare mijmeringen over de soiree d an s ant e
en de verdere feestelijkheden voort to zetten. Eugenie hield
het toezicht over huiselijke zaken, en Jane zocht langzaam
hare kamer op. Bijzonder langzaam klom zij de groote trap
op, terwijl zij, in moedeloos gepeins verzonken, hare blikken strak voor zich uit sloeg, zonder lets to Zion. In hare
kamer wierp zij zich op eon leunstoel voor hare kaptafel.
Daarna zag zij droef in den spiegel, en bloosde zij over haar
eigen treurig gelaat. Snel haastte zij zich, om de sporen van
hare tranen to doen verdwijnen, en zich zoo bevallig mogelijk
to tooien. Te• midden van die bezigheid bleef zij telkens rusten, om diep en mooilijk adem to halen. Soms zag zij op
haar klein gouden uurwerk, en haastte zich dan weer, terwijl
zij angstig luisterde, of de huisbel overging.
Toen zij klaar was, scheen de matte bleekheid van hare
wangen geweken, eon brandende blos deed haar gelaat koortsachtig gloeien. Een oogenblik staarde zij op eene fraaie photographic — het portret van de Vergennes — daarna nam zij
eene schrijfportefeuille, en schreef haastig eenige regelen.
Zoodra het briefje voltooid was, ging zij schielijker, dan tot nog
toe, naar de benedenverdieping. Eene pool bleef zij besluiteloos in de gang staan. Aan Hendrik of Francois wilde zij
kieschheid de boodschap nog niet opdragen — het engagement
was niet publiek. Daar er juist gebeld word, week zij haastig,
met haar briefje in de hand naar het salon. Eene snelle hartklopping belemmerde hare ademhaling — zij gluurde door het
raam op de stoop. Niemand anders dan Dorus, de oppasser.
Bitter teleurgesteld, wilde zij zich op eene sofa neerwerpen,
toen ze ijlings weer naar de deur snelde, en Dorus uit de
gang tot zich riep :
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„Dorus !"
„Als je blieft, Fruile !"
„Breng dit briefje eens zoo gauw mogelijk aan meneer de
Vergennes !"
„Boven den winkel van Rosendal?"
„Ja — op antwoord wachten !"
„Als je blieft, Fruile !"
Dorus snelde heen.
Jane zonk mistroostig op de sofa, en sloot de oogen.
Zij mijmerde lang en onrustig. De gestalte van de Vergennes rees voor hare verbeelding met de ernstige uitdrukking
over zijne trekken verspreid, waarmee hij den vorigen avond
haar de hand reikte en zachtkens toefluisterde : „Adieu!" De
indruk werd haar zoo overstelpend, dat zij de oogen opende,
en sidderend opzag, maar er was niemand. Toen ging zij
voor het venster staan, en merkte op, dat de sneeuwjacht
langzaam verminderde, en dat groote hoopen sneeuw door de
rukwinden tegen de stoepen der huizen waren aangestoven.
Hoelang zij zoo stond, en hoeveel tijd er verliep, wist zij
niet, maar het scheen, of aan den morgen geen einde kwam.
Hare moeder verscheen eindelijk, om haar gezelschap to houden. 't Was bij eón uur, en men begon zich to verwonderen,
dat de Vergennes zich zoo lang liet wachten. Jane zweeg, en
antwoordde niet meer op de talrijke uitroepingen van verwon(tering, en de zonderlinge invallen van hare moeder. Eindelijk
kwam ook Eugenie, die, na nog een half uur wachtens, voorstelde, met het dôjeuner to beginnen. Jane's blos was weder
verdwenen, en huiverend stond zij bij het venster, met de
groote zwarte oogen wijd geopend naar buiten starend.
Zij verwachtte Dorus terug, en ook deze bleef zonderling
tang weg. Mevrouw de Roggeveen stolde zich gerust met de
verzekering, dat de Vergennes misschien aan hoofdpijn of
migraine zou lijden, en dat de zaak zich spoedig zou ophelderen. Daarna bepaalde zij, dat men met dejeuneeren zou beginnen. Jane scheen liever bij het raam van 't salon to blijven
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staan uitzien, maar zij volgde aanstonds hare moeder met
zekere lijdelijke onderwerping. Daar was weer een lange tijd
van stilte in de eetzaal, terwijl mevrouw de Roggeveen van
meer honger deed blijken dan de beide jongedames. Zij herinnerde daarbij aan den vorigen avond in de opera, en hoe
de Vergennes er toen niet al te wel had uitgezien, maar
het zou niets te beduiden hebben, en men zou aanstonds wel
bericht ontvangen.
Eugenie nam met zorg hare zuster waar. Zoo lijdend had
zij haar nooit gezien. Welk een hartstocht moest Jane koes_
teren, om dus to ontstellen over eene bijna alledaagsche teleurstelling. Eugenie schudde mistroostig het hoofd, het ward haar
bang to moede, als zij aan de toekomst dacht.
Luid ward er aan de voordeur gebeld.
Jane roes woest van Karen zetel.
„Blijf toch, Jane-lief ! 't Kon de Vergennes wel eens zijn !
Hoe indelicaat !"
Maar ditmaal had mevrouw de Roggeveen tevergeefs geAvaarschuwd.
Jane was zonder spreken ijlings de gang ingevlogen.
Eugenie staarde haar na. In spanning bleven moeder en
dochter achter. De voordeur word geopend, en gesloten, geene
stem deed zich hooren. Zoo bleef het eenige minuten doodstil.
Eensklaps klinkt een doordringend schrille kreet door de
woning. Mevrouw de Roggeveen verbleekt. Eugenie stuift
haastig de eetzaal uit. Er vertoont zich niemand in de gang.
Eugenie snelt schielijk naar het salon, vanwaar de noodkreet
scheen to komen. Bij het binnentreden staat zij ontsteld stil.
Op den grond van het vertrek lag Jane uitgestrekt, bewusteloos, het doodsbleeke hoofd tegen den rand der sofa. Verbijsterd en besluiteloos door plotselingen schrik stond de oppasser Dorus midden in de kamer, met het briefje van Jane
aan de Vergennes in de hand.
In eene seconde had Eugenie hare bewustelooze zuster op
de sofa uitgestrekt.
11.

10

146

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

„Roep Mama ! Gauw, Dorus ! gauw !"
„Mijn God ! Wat is er gebeurd ? Jane ! Jane !"
Met deze woorden vloog mevrouw de Roggeveen, die haastig
Eugenie gevolgd was, naar de sofa, en boog zich over de
bewustelooze. Luid klagend en met bevende vingeren, wilde
zij haar flacon openen, toen Eugenie reeds alles had aangewend,
om de bezwijming to doen ophouden. Een doffe snik klonk
van de lippen der arme Jane, haar oog bleef gesloten, haar
gelaat lag roerloos en akelig bleek op de kussens der sofa.
Eugenie bevochtigde hare slapen, terwijl zij met tranen in de
oogen de pijnlijk verwrongen trekken harer zuster beschouwde.
Intusschen waren maar weinige oogenblikken verloopen,
en nog altijd stond Dorus ontsteld en bevend van ontroering
midden in het vertrek. Toen mevrouw de Roggeveen hem
gewaarwerd, trad zij driftig op hem toe.
7; Wat doe jij hier, Dorus ? Wat is er gebeurd ?" — beet zij
hem met fluisterende stem toe.
Dorus deed eene poging om to spreken, en bewoog zijne
lippen, maar geraakte zoo in verwarring, dat hij geen enkel
woord kon uiten.
„Spreek !"
„Ja wel, mevrouw ! Als 't u blieft, mevrouw ! Ik zou .....
ziet u, ik zou dit briefje van de Fruile naar meneer ..... naar
dien meneer boven Rosendal brengen, mevrouw ! Maar toen
ik daar kwam, was er een groote oploop van yolk voor de
deur, en toen ik vroeg, wat er was, toen zei iemand zooveul,
alsdat er de politie in huffs was ..... "
„Je liegt, je liegt ..... "
„Vraag wel excuus, mevrouw ! Ik bleef er staan, en toen
zag ik tweemaal een inspecteur van de politie in- en uitgaan ..... "
Mevrouw de Roggeveen smoorde een kreet van afschuw en
toorn. Toen greep zij driftig Dorus bij den arm, drong hem
de gang in, en vroeg, met moeite ademhalend :
„Wat was er gebeurd?"
„Och, mevrouw ! neem niet kwalijk ! Ik kon zoo gauw ..... "'
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„Spreek dan toch, kerel !"
„Ze vertelden zooveul, alsdat de Fransche meneer bestolen
was en ..... "
„Verder !"
„Ja, dat is het precies ! Daar is de Fruile zoo erg van
geschrokken, dat zij van der zelve viol! Och mevrouw neem
niet kwalijk ! Maar ik wist niet, dat de Fruile zoo schrikken zou ..... "
„Wat is er met meneer de Vergennes ! Haast je wat !"
„Ze zeggen zooveul, alsdat er eon moord gebeurd was.....
de Fransche meneer. ..."
Mevrouw de Roggeveen stond beweegloos, met toornige
blikken, den angstigen oppasser aan to staren, toen eon luide,
bangs kreet van Jane haar naar het salon terugriep.

De storm, die langzaam boven het huis der Roggeveens
was opgestoken, brak nu in volle woede los.
Eene treurige stilte heerschte in al de weidsch gemeubelde
vertrekken. Den geheelen dag ward er niets vernomen, dan de
statige trod van eon deftigen dokter, die naar de bovenverdieping klom, om tegen de ernstige ongesteldheid van eene
der freules maatregelen to nemen. Reeds tweemalen was hij
verschenen. De laatste reis kwam hij bij 't vallen der duisternis. Mevrouw de Roggeveen en Eugenie stonden aan Jane's
leger. De zieke verkeerde bijna voortdurend iu half bewusteloozen toestand. Het schoone zwarte hair was losgewonden,
en omgolfde de doodsbleeke, regelmatige trekken. De deftige
dokter zette zich bij het leger, nam de fijne pols, en zweeg
diplomatisch.
Mevrouw de Roggeveen had bij het binnentreden van den
dokter al hare waardigheid en statigheid hernomen. Niemand
had haar gedurende dien ongeluksdag zien weenen. Wat zij
in stilte geleden had, zou niemand kunnen bevroeden zij
had gezwegen met saamgeklemde lippen en gebalde vuisten.
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't Scheen wel of Jane's plotselinge ziekte hare eigenlijke zorg
niet uitmaakte. Zij zat in zich zelve gekeerd, en liet Eugenie
met .liefdevolle belangstelling de ademhaling der zieke bespieden.
Mevrouw de Roggeveen vormde maar eene enkele gedachte,
die zij tot waanzinnig wordens toe herhaalde : de Vicomte
vermoord, geen huwelijk voor Jane. Het luisterrijk gebouw
harer hoop lag in puin — geen huwelijk, geen huwelijk !
Nadat de deftige arts eenige nieuwe middelen had voorgeschreven, en de hoop had uitgedrukt, dat de zieke weldra
geheel tot haar bewustzijn zou terugkeeren, nadat hij op de
strengste wijze verboden had, tot haar te spreken, zoolang zij
rustig bleef, maar tevens beloofd had, voor het ingaan van
den nacht terug te komen, ging hij met eene uiterst deftige
buiging heen, terwtjl mevrouw de Roggeveen even deftig en
met volkomen waardigheid zijn groet had beantwoord.
De duisternis was gevallen, alles bleef stil en beweegloos
rondom de zieke. Eugenie had eene lamp ontstoken, en bleef
zeer oplettend de half bewustelooze sluimering van hare zuster
volgen. Ook zij verdiepte zich in angstig gepeins. Haar vader
was nog niet uit Amsterdam terug. Zou hij met kwade tijdingen
komen ? Zou hij nieuwe ontsteltenis verwekken bij al de droefheld van dezen akeligen dag ? Zou de treurige oneenigheid
van hare ouders niet verergeren bij dit schielijk ongeval? Als
Jane maar herstelde van den plotselingen schok, zou het
gewelddadig overlijden van den Franschen edelman zulk een
groote ramp niet zijn.
Mevrouw de Roggeveen was met de uiterste mismoedigheid
ineengezonken. Een oogenblik mijmerde zij over den dood van
den man, welken zij zoo gaarne haar schoonzoon had willen
noemen. Die gebeurtenis bleef voor haar nog in geheimzinnige
nevelen gehuld. Zoodra zij ten naaste bij had verstaan, wat
er had plaats gegrepen, beval zij aan Eugenie met niemand
nicer een enkel woord over de voorgenomen verloving to
spreken. Hoe velen, die haar een aanstaanden schoonzoon als
de Vergennes benijd hadden, zouden zich nu heimelijk ver-
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heugen over hare teleurstelling. Officieel was de verloving aan
niemand bekend geweest, dus behoefde zij geen officieel rouwbeklag te verwachten. Voor het oog der wereld had er in haar
gezin niets belangrijks plaats gegrepen. Eene enkele vertrouwde
vriendin, als mevrouw Van Doornebeeck, zou in haar beedwezen deelen en het haar toevertrouwde geheim bewaren.
Immers, hare Jane was jong en mooi. Jane ging eene
luisterrijke toekomst te gemoet, en daarom was het in het
belang der familie, dat de zoo noodlottig mislukte plannen
aan niemand nader bekend werden.
Eene lichte beweging van Eugenie deed haar opzien uit
hare overpeinzing.
Jane scheen uit hare sluimering tot bewustzijn te komen.
Zij opende langzaam de mooie, donkere oogen, maar sloot ze
aanstonds weer. Daarna bewoog zij onrustig hare handen.
Toen fluisterde zij zachtkens eenige woorden, die onverstaanbaar
waren. Moeder en zuster bleven onbeweeglijk. Men moest alle
ontroering, elke aandoening vermijden. De zieke staarde nu
eene geruime poos in 't ronde. Duidelijk bespeurden beiden,
dat Jane zachtkens glimlachte. Onmerkbaar had de kranke
het hoofd opgeheven, en daarna, met den linkerarm op het
kussen gevlijd, zich naar Eugenie toegebogen.
„Eug6nie ! Mama !" — klonk hare stem wonderliefelijk en
rustig — „zou mijne bruidsjapon spoedig klaar zijn ? Wit satijn
en roode rozen, niet waar ? Vooral rood ! In den droom heb
ik hem gezien. Hij wacht op mij, hij rekent op zijne Jane !
Oranjebloesem wil ik niet in mijn krans, maar roode rozen.
Mama zal er voor zorgen, Mama weet web, wat ik bedoel. Ik
mag alles zoo niet zeggen, ik heb mijn geheim trouw bewaard.
Hij heeft mij paarlen beloofd, maar ik wil ze hover niet. Wat
zou ik met paarlen doen ? Good voor jonge meisjes of kinderen . . . . Donkerroode rozen wil ik in mijn hair .
."
Mevrouw de Roggeveen had met wijdopengesperde oogen
en ademloos deze woorden gehoord. Wat was dat? Inde
de arme zieke in brandende koorts ? Maar hare stem klonk
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zacht en rustig. Droomde zij nog, of verbijsterde haar de schrik ?
„Jane, liefste !"
fluisterde zij met heesche stem. — „Droom
je nog, kind ? Zie mij aan ! ik ben hier — je be proefde moeder !"
Jane glimlachte weer zachtkens, en streek met hare rechterhand het lange zwarte hair langs de doodsbleeke slapen over
hare schouders. Er straalde hoe Danger hoe meer gloed uit
hare oogen.
„Neen, Mama! ik droom niet. 1k zie u zeer goed ! 1k weet,
dat u bij mij is. 0, zie eens, hoe lang en dicht is mijn hair.
Hoe dikwijls heeft hij het aan zijne lippen gedrukt, en het
vurig gekust! Dan klemde hij mij in zijne armen, dan was
het Paradijs voor mij geopend. Niemand heeft bespied, hoe
lief we elkaar hadden, niemand weet het !"
„Ach ! ga nu rustig slapen, kind !" — vermaande mevrouw
de Roggeveen, terwijl diepe droefheid uit hare van tranen
glinsterende oogen sprak. — „Je moogt zooveel niet spreken.
Bedaard blijven, heeft de dokter gezegd !"
„Waarom bedaard? 1k ben zeer bedaard. Aileen weet ik
niet meer, wat er van morgen is gebeurd . . . . 0, ja! Het is
waar, binnen weinige dagen moet mijne bruidsjapon klaar
zijn ! Langer wachten is onmogelijk. Men roept mij. Houd mij
niet tegen, Eugenie 1 1k moat mijn man volgen ! Wat zou hij
zeggen, als ik nu niet kwam. 1k heb hem altijd gehoorzaamd,
in alles, in ieder opzicht. 1k heb hem nooit iets kunnen
weigeren . . . ."
Jane's oogen schitterden steeds levendiger. 't Was, of zij
bewusteloos sprak in eene ijlende koorts, schoon de zachte,
teedere uitdrukking van hare stem nog voor erger deed
vreezen. Zij had zich half opgericht van haar leger, en Eugenie
had met groote deernis haar pogen to weerhouden. Zonder
to spreken, beproefde Eugenie haar tot rust to brengen, en
fluisterde zij zachtkens vleiende woorden. Mevrouw de Roggeveen sidderde van onbestemde vrees, en wendde het hoofd
af, om de vragende, fonkelende oogen van Jane niet to
ontmoeten.
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De arme zieke staarde besluiteloos in 't rondo. Daarna
strekte zij de beide handen beurtelings naar hare moeder en
Eugenie uit. Eindelijk biggelden twee groote tranen langs
hare vaalbleeke wangen.
„Och, zij willen mij niet gelooven !" mompelde zij voor
zichzelve. — „Maar ik moet klaar zijn, als hij komt. Hij mag
mij niet langer alleen laten. 1k ben zijne vrouw, zijne eigene
Jane !"
En plotseling, zich half opheffend, riep zij met eene akelig
luide, woeste stem :
„Mama ! Mama! kom bij mij I Luister, luister snel !"
Mevrouw de Roggeveen trad wankelend naar Jane, die
haar hartstochtelijk met beide handen om den hals greep, en
toen rad aan haar oor begon to fluisteren ....maar plotseling
stiet de moeder hare dochter weg, en deinsde zij achterwaarts.
Jane viol machteloos op het kussen, terwijl de voile weelde
van het loshangende zwarte hair haar gelaat verborg.
Mevrouw de Roggeveen staarde als waanzinnig naar haar
kind, en terwijl zij beide armen in vertwijfeling wijd uitstrekte,
schreeuwde zij met schorre stem :
„0 schande, schande ! Onteerd, verleid, bedrogen . . . . Mijn
naam onteerd 0 schande, schande !"
Daarna hoorde Eugenie eon doffen val.
De hooghartige mevrouw de Roggeveen was bewusteloos
ineengezonken.

ELFDE HOOFDSTUK.
Goede vrienden beramen planners voor de toekomst, en stuiten van
tijd tot tijd op de ideal' van Willem Plankman.
Daags na den sneeuwstorm was het mooi weer. De lucht
was holder blauw, de zon scheen zoo vriendelijk, als ooit
Januari-zon had geblonken. Overal lag er dikke sneeuw op
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de straten, die glibberig en onaangenaam nat waren voor do
voetgangers. Twee wandelaars op de Oude Gracht to Utrecht
stapten langzaam in de nabijheid van het stadhuis heen en
weer. Zij schenen zich zeer weinig om sneeuw of vochtigheid
to bekommeren, want zij bleven op en neer loopen, in ernstig
gesprek verdiept.
„floor eens, Plankman ik geloof, dat wij eigenlijk eene
dwaasheid gaan doen. Ik had to Dennendaal moeten blijven.
Op het oogenblik, dat je me de hand reikte om to gaan,
was ik diep bedoefd en verslagen, maar ik had je aanbod om
mee te gaan niet moeten hooren. Wat zal ik, oude man, je
anders dan last geven. Ik weet wel, dat er to Dennendaal
geen gelukkig uur voor mij meer zal aanbreken, nu Adelheid
is heengegaan, maar . ."
„Kruger ! Geen woord meer daarvan !" viol -Willem Plankman snel in. — „Wat afgesproken is, blijft afgesproken. To
Dennendaal is voor ons beidon geene plaats moor. Dr. Van
der Meulen is een man van een uiterst toegeeflijk en onstandvastig karakter. Hij laat zich door Clamard en door de dames
Van der Meulen volkomen leiden, waarheen dozen willen. Er
was gevaar voor Rustenburgh in mijne wijze van denken en
spreken. Het was dus goed, dat ik daar niet langer bleef,
mijne eer liet niet toe, dat ik er den dag nog toefde. 't Schoen
Dr. Van der Meulen wel te spijten aanvankelijk, maar hij
drong er niet op aan, dat ik blijven zou. En toen ik je daar
zoo alleen in je eenzaam huisvertrek vond, toen je me plotsoling bij de hand greept, en smeektet, dat ik je zou meenemen, toen heb ik vast besloten, dat wij beiden gezamenlijk
onzen wog zouden bewandelen door de wereld, dat wij onzo
fortuin zouden beproeven, beidon naar onze beste krachten I"
„Maar, lieve vriend ! Ik heb gisteravond, toen die vroolijko
en vriendelijke meneer Croonwinckel ons zulk een heerlijk
glas wijn schonk, er nog eens over nagedacht. Je weet zelf
wel, dat ik nergens goed voor ben — teekenen, uit het Duitsch
vertalen, Duitsche taallessen geven, dat is alles."
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„Je vergeet, dat je boekhouden geleerd hebt. Dat komt
altijd to pas. Mijn plan staat nog niet geheel vast, maar ik
heb Loch het eon en ander besloten. Vooreerst moet ik van
alle onder-wijs afzien. De proef to Rustenburgh is voor mij
beslissend — ik heb er genoeg van. Ik moet wat anders zien
to beproeven. Je herinnert je wel, dat ik je voor de wintervacantie eens een paar bladzijden heb voorgelezen ?"
„Welzeker ! Toen kon ik nog lachen ! Dat was zeer knap
werk, Plankman ! zeer knap."
„Nu, ik wil het er eens mee probeeren. G-istermiddag hel)
ik mijn pakje schrifts bij een uitgever hier bezorgd, en ik ga
aanstonds bescheid halen. Gelukt het, dan kan ik meer doen,
en dan trekken we naar Amsterdam. Bij de dagbladen is
altijd werk genoeg. Ik schrijf feuilletons, en aan u, Kruger,
zal men de vertaling van Duitsche artikelen opdragen. Zoodra
alles in orde is, komt Bertha uit Dennendaal met de meubelen
over, en zullen wij eene huishouding met ons drieen beginnen !''
Na vele droevige dagen glimlachte de oude Kruger weer
voor het eerst. Hij antwoordde met eene weemoedige uitdrukking op zijn gelaat, al schaamde hij zich over zijne opgeruimdheid.
„Maar, beste jongen ! zal dit alles werkelijk mogelijk zijn ?
Vertrouw je niet to veel op je goed geluk ?"
„Ik heb goeden moed. Nauwelijks kwamen we hier gisteren
aan, of ik had de niet geringe voldoening, om tot de ontdekking van een grooten schelm mee to werken. Zonder
was Duvernet ontsnapt. Geloof me, Kruger ! ik ben op weg,
om een beroemd man to worden. IVIijne heldendaad staat
vandaag in alle kranten !"
Willem Plankman glimlachte vroolijk.
De schurk had zich door zijn schrik verraden. Wel had hij
geprotesteerd en voorgegeven eon aanzienlijk Duitsch reiziger
to zijn, maar de heeren van den gerechte to Utrecht hadden
gezorgd, dat de vermoedelijke moordenaar zijne reis niet
verder kon voortzetten. Men had Willem groote dankbaarheid
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betoond voor de toevallige hulp, door hem bewezen, en hem
tevens ingelicht van den aard der vermoedens, die tot inhechtenisneming van Duvernet hadden geleid. In Den Haag had
men den moord den vorigen dag omstreeks elf uren ontdekt,
en na eenige raadpleging der politie met den beer Rosendal
en zijne dochter Suzanna, had men een sterk vermoeden tegen
den voormaligen lakei opgevat. Het verhaal van Suzanna
omtrent de oneenigheid en de woordenwisseling tusschen
meester en knecht, door haar heimelijk afgeluisterd, had den
doorslag gegeven. Daar Duvernet zich uit de voeten gemaakt
had, was er naar alle zij den geseind, en had men al kwart
voor twaalf to Utrecht eene waarschuwing ontvangen, die
echter doelloos zoude geweest zijn, indien de sneeuwjacht de
aankomst van den trein niet had vertraagd. Het verhaal van
den moord maakte de ronde in alle nieuwsbladen, en daarom
kon Willem glimlachend beweren, dat zijne daad in ale
couranten werd vermeld.
De beide vrienden bleven nog een oogenblik door de sneeuw
waden, daar het uur nog niet geslagen had, waarop Willem
antwoord zou halen bij den uitgever, die zijne opstellen in
handen had. Aan den ingang van de Choorstraat stond een
deftig heer plotseling voor hen stil. 't Was een klein manneke
met eene witte das en een grof gelaat.
„Wel, meheer Plankman 1 bent uwO in de stad?" — ving
hij met eene krassende stem aan. — „Jongens, wat ziet uwe
er patent uit? Zeker om je voorstel to doen? Ik zeg altijd
maar met dominó Van Naerssen: elk ding heeft zijn tijd
en zij, die gelooven, haasten niet. Och, ja! wat is de tijd
gauw voorbijgegaan. Verleden zomer was uwO nog bij me ....
Wat ik zeggen wil, voor dat ik 't vergeet, komt uwe straks
nog even aan ?"
„Meneer Jacobsen ! Ik ben maar een oogenblik vliegend in
Utrecht. Het zal ditmaal niet gaan. Zijn de dames Jacobsen
alien wel?"
„Dank je, meheer Plankman ! Redelijk ! Maar, dat uwe
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niet komt, zal ze wel spljten. Van morgen zijn de meisjes
alien geschrokken, toen ik voorlas uit de courant, alsdat er
zoo'n verschrikkelijke moord in Den Haag gebeurd was. Maar
de wegen des Heeren zijn onnaspeurbaar, zeg ik met dominó
Van Naerssen. Had de Heere den stormwind niet geboden,
de moordenaar was niet ontdekt. Weet uwó ook, wie die heer
uit Den Haag is, die hem heeft helpen inpakken ?"
„Neen, Meneer Jacobsen !"
Willem wilde zich van zijn ouden huisbaas afmaken, en
veroorloofde zich dus eenige vrijheid in zijn antwoord.
„Ik zei daar effen nog teugen meheer Walhout, als de
Heer tegen u is, wie zal voor u zijn? Een iegelijk onzer zie
toe, meheer Plankman ! We beleven benauwde tijden met de
kerk, maar alle dingon zullen ons medewerken ten goede.
Wanneer doet uwO je voorstel?"
„Ik ben van plan veranderd, zooals ik u vroeger gezegd
heb. Nu, adieu, meneer Jacobsen ! M im e complimenten aan
de dames !"
Willem reikte den pettenfabrikant haastig de hand, en wilde
zich voortspoeden, teen deze hem nog met eene menigte van
vragen lastig viel, een aantal schriftuurlijke termen met
kennelijke minachting voor de wetten der logica opeenstapelend.
Eindelijk was men hem kwijt, en ademde Willem ruimer,
terwijl Kruger vol verbazing het manneke met de witte das
naoogde.
„'t Is tijd, om naar mijn uitgever to gaan !" — begon
-Willem. -- „Breng me even daar, Kruger ! en wacht me dan
in 't koffiehuis, dat ik je gisteren gewezen heb !"
Zwijgend begeleidde Kruger zijn vriend, terwijl de vreemde
omgeving en het nieuwe van den toestand hem wat afleiding
schonken van de sombere gedachten, die hem telkens het
hoofd deden buigen. Met een hartelijken, bemoedigenden handdruk scheidden beide vrienden, toen Willem den deftigen boekwinkel binnentrad, waar een oordeel over 's jonkmans eersten
letterarbeid zou worden uitgesproken.
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Een bediende berichtte -Willem, dat meneer Van Gooyen
thuis was, maar juist en b e s o g n e met een hoogleeraar.
Onze vriend getroostte zich dit oponthoud, en kreeg eene
courant, om zich bezig to houden. Met nieuwsgierigheid las
hij allerlei bijzonderheden van Duvernet's euveldaad. Eene
nauwkeurige beschaving van het vertrek, waar de moord
gepleegd was, het een en ander over de Vergennes, ten slotte
ook, hetgeen er bij de inhechtenisneming van den booswicht
was geschied, zonder vermelding van zijn naam — dat alles
bracht hem zijn verblijf in Den Haag voor den geest, en herinnerde hem zijne bloedverwanten.
Hij dacht aan zijne trotsche tante, en hoe deze zich gevleid had, den Franschen edelman haar schoonzoon to noemen.
Hoewel hij er ongaarne voor zou uitgekomen zijn, deed dit
nieuws hem niet onaangenaam aan. Hij herinnerde zich, dat
juist zijne ontmoeting met den nu verslagen heer en met den
pas gevangengenomen knecht de oorzaak was geweest van
de oorlogsverklaring zijner tante. Evenwel, deze gebeurtenis
zou een grooten indruk maken bij de familie Van Roggeveen.
Hij had zijn oom bij zijn laatst kort verblijf in de residentie
even gesproken, en vernomen, welk een invloed door den
Franschman steeds werd uitgeoefend. Willem nam zich voor,
aan zijn oom en Eugenie to schrijven, zoodra hij een vast
plan voor zijne toekomst zou gevormd hebben.
Toen hij de courant omsloeg — het was een nummer van
het Amsterdamsche Handelsblad — vielen hem de talrijke
advertentien in 't oog, en doorliep hij ze met zekere nieuwsgierigheid. Bij iedere aanvraag naar een jonkman van goeden
wil, om op kantoor of magazijn werkzaam to zijn, meende
hij iets geschikts to vinden, doch snuffelde dan weer verder
naar nog geschikter aanvragen. Twee familien vroegen naar een
bekwaam huisonderwijzer, de eene om een eenigen knaap, de
andere om een paar jonge kinderen de beginselen der moderne
talen to leeren, en terwijl hij de advertentien opmerkzaam
las, meende hij, dat het niet kwaad zou zijn, de adressen op

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

157

to schrijven, ingeval zijn letterkundig plan volkomen mislukte.
Op dit oogenblik kwam de bediende hem waarschuwen, dat
meneer Van Gooyen bereid was, hem te ontvangen.
In een met boeken, papieren, prospectussen en kantooragenda overladen vertrek zat meneer Van Gooyen, uitgever
en boekhandelaar, voor eene groote schrijftafel te werken.
' t Was een man van middelbaren leeftijd, met een alledaagsch
voorkomen, zeer beweeglijke gelaatstrekken en een dikken,
borsteligen, zwarten knevel. Hij beantwoordde Willem's groet
nauwelijks, wierp zich achterover in zijn leunstoel, en wees
met eene pen naar eene plek, waar onze vriend kon plants nemen.
„Zoo, is u daar, meneer Plankman? Ga zitten ! Rapport op
de mij gisteren gegeven kopij, niet waar?"
„'t Zou mij zeer aangenaam zijn, meneer !"
„Hoe is u eigenlijk op het idee gekomen, die dingen to
schrijven ?"
De beer Van Gooyen woes met zijne pen op een pak
papier, waarin Willem reeds aanstonds zijn handschrift had
herkend.
„Ik ben student in de theologie en letteren geweest, meneer ! Omstandigheden hebben mij Utrecht doen verlaten. Een
halfjaar heb ik op een instituut in Gelderland les gegeven in
de classieke talon en in mijne vrije uren, to midden van
mijne studien, heb ik deze opstellen voltooid. Ik schreef ze
'outer voor mijn genoegen, maar nu ik ook het instituut ga
verlaten, wilde ik eens beproeven, of er voor mij misschien
eenige toekomst in de letteren mocht zijn. Ik wilde dan ergens
eene betrekking bij een dagblad zoeken, Bever dan voort to
gaan met onderwijzen!"
„Zoo, zoo ! Is dat de zaak. Nu ik zal 't je maar kort en
goad zeggen, meneer Plankman ! Zet de zaak uit je hoofd.
Wat je geschreven hebt, beduidt niet veal. Betrekkelijk gesproken, is het zoo kwaad niet, maar uitgeven zou ik je
niet radon !"
Willem was gewoonlijk niet spoedig uit het veld geslagen,
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maar ditmaal vloog een brandend rood naar zijne wangen.
Een zeer pijnlijk gevoel van teleurstelling ontnam horn alle
gevatheid in zijn antwoord.
„Mag ik ook weten, wat er aan mijn werk ontbreekt?" —
vroeg hij aarzelend.
De heer Van Gooyen glimlachte over de lichtgeraaktheid
van den auteur. Daar hij wat Latijn gelezen had, mompeldo
hij iets over het genus irritabile v a t u m, en antwoorddo
hij, terwijl hij met deftigheid de hand door zijne, dunne
hairen streek :
„Wat er aan ontbreekt? Ja, m'n lieve meneer Plankman
alles en nog wat Humoristische schetsen en novellen schrijven is zoo gemakkelijk niet. Er zijn veel to veel schrijvers
van den derden rang in ons land. Iedereen schrijft maar
tegenwoordig. En we hebben eigenlijk geen enkel goad auteur.
Wat zou de Hollandsche literatuur, m'n Hove meneer Plankman ? Allervervelendst, ja, waarachtig ! allervervelendst ! Zie
er eens hier, daar heb je wat moois! Dat is van George
Sand — maar zOO schrijft niemand van ons auteurs yolk!"
De heer Van Gooyen toonde aan Willem eene aflevering
van de Revue des deux Mondes.
Onze vriend wierp een verstrooiden blik naar het boek,
en zocht naar een antwoord.
„Maar meneer Van Gooyen ! We hebben toch nog wel
eenige knappe auteurs !"
En -Willem noemde de namen van beroemde, van gevierdo
mannen en vrouwen.
„'t Mocht wat !" — klonk het antwoord. — „Niemand van hen
schreef ooit een boeiend, knap, plezierig book, zooals George
Sand of Charles Dickens. Ik wil niet zeggen, dat er soms
niet een aardig verhaal door Hildebrand of Klikspaan is geleverd, maar die goede tijd is over. Onze Hollandsche schrijvers
leveren machtig veel redeneeringen, kerkelijke bespiegelingen
en allerlei onwaarschijnifte karakters. Niemendal waard, meneer Plankman ! niemendal !"
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En de heer Van Gooyen schudde driftig het hoofd, terwiji
hij zijne rechterhand met een onderwijzend gebaar naar Willem
uitstrekte.
„Maar waarom wordt er dan zooveel uitgegeven, als alley
zoo slecht is ?" — vroeg Willem een weinig geraakt.
„Ja, zie je, meneer Plankman ! de leesbibliotheken nemen
nogal wat romans, en dat helpt huishouden, want in Nederland koopen de menschen geene boeken. Uitgeven kan men
zulke schetsen, als u daar gemaakt heeft, altijd maar 't zou
niet goed zijn voor uwe reputatie !"
„De reputatie daargelaten, wat zouden m'n schetsjes waard
zijn?"
„De kosten van het drukken misschien, maar niemendal
meer !"
„Dat zou m'n rekening niet maken, meneer Van Gooyen !
We zullen de zaak hierbij laten. 1k dank u zeer voor uw
vriendelijk advies."
„Viet to danken ! In 't minst niet. Ik geloof niet, dat er
in u een schrijver steekt, meneer Plankman ! Maar als je
soms wat met je pen verdienen wilt, maak stichtelijke opstellen van eene goede kleur. U is immers theoloog geweest?
Of wat nog beter is, schrijf een bruikbaar schoolboek over
aardrijkskunde, taalleer of geschiedenis — daar zal ik je geld
voor geven !"
heb er nooit aan gedacht, meneer Van Gooyen ! Bovendien geloof ik niet, dat ik er de capaciteit voor bezitten zou,
en louter speculeeren op geld, dat is mijn plan niet !"
Meneer Van Gooyen trok de schouders zeer hoog op, en
glimlachte weer. Daar lag eene vrij duidelijke hoeveelheid
verwaten minachting voor den armen candidaat-auteur in.
Willem gevoelde dit, en haastte zich, zoo koel mogelijk
afscheid to nemen. De uitgever-boekhandelaar werd nu op
eons zeer hoffelijk, en herhaalde, dat hij Willems schetsen
voor de kosten van het drukken zou uitgeven, maar doze
was to veel gekrenkt, om verder over dit voorstel to onder-
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handelen. Hij greep zijn bundel papier, en ijlde met een
vluchtigen groet uit het vertrek.
Toen Kruger met Willem opnieuw door de sneeuw der
Stichtsche straten waarde, moest de eerste al zijn best doen,
om zijn jongen vriend te bemoedigen. Willem had nogal een
hoog denkbeeld van zijn werk gehad, en nu meende hij,
dat zijne schetsen niet zoozeer te verwerpen waren, als de
heer Van Gooyen uit de hoogte beweerde. De teleurstelling
was hem echter te onverwacht, om niet telkens op de zaak
terug te komen. Kruger merkte op, dat Willem de zaak niet
fijn genoeg behandeld had. Juist, omdat de uitgever tot tweemaal toe aangeboden had, het werk voor de kosten van het
drukken te ondernemen, meende Kruger, dat er wel eenige
waarde in stak, maar dat de heer Van Gooyen op Willem's
onervarenheid in dergelijke zaken gespeculeerd had. Langzamerhand begonnen beiden het eens te worden, en toen zij in
de Voorstraat bij den grooten tabakswinkel aangekomen waren, waarboven Croonwinckel kamers had, snelden zij vol
goeden moed de trappen op.
Frans Croonwinckel stond in eene deftige grijze kamerjapon
bij de witte porseleinen kachel, en tuurde naar de blauwe
rookgolvingen, die van zijne pas ontstoken sigaar omhoogstegen. Met de linkerhand aan den mond, terwij1 hij sorns
den krullenden knevel om zijne vingeren wond, scheen hij in
stilte aan den arbeid, om een belangrijk plan te smeden. De
toekomst van zijn vriend Plankman hield hem aanvankelijk
bezig, maar weldra rees voor zijne verbeelding een allerliefst dameskopje — donkere oogen en lichtblonde vlechten. . . . Terwijl hij mijmerend half de oogen sloot, zwierven zijne gedachten terug naar de vervlogen kerstvacantie
en de aangename dagen te Breda en Ginneken doorgebracht.
Luide stappen op de trap — een kloppen op de deur deden
hem ontwaken.
„Bonjour, Willem ! Dag, meneer Kruger !" — riep hij, nog
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eenigszins verstrooid, toen de beide vrienden binnentraden : —
„Wat ben je lang uitgebleven !"
„We handen veel to overleggen, Frans !"
„Dat kun je beter bij mij doen, kerel ! En wat breng je
voor resultaat?"
Willem zette zich zwijgend op de sofa, Kruger kwam in
zijne onmiddellijke nabijheid bij de tafel zitten, Croonwinckel
greep eene fraaie kristallen karaf met portwijn, en vulde de
glazen. Eerst moesten de vrienden zich versterken met eene
fiksche teug, en dan zou Willem verslag doen. De gastheer
bleef deftig door de kamer stappen, de handen in de wijde
zakken van zijne grijze kamerjapon, terwijl hij hoofdschuddend
het verhaal van Willem's wedervaren volgde. Willem zorgde
daarbij, dat hij van zijne teleurstelling niets liet blijken, maar
gaf aan alles eene half comische tint, alsof hij zich om zijn
eersten tegenspoed volstrekt niet bekommerde. Kruger verzonk in eene sombere mijmering, waarbij de diepe groeven
van zijn goedhartig gelaat zich strakker plooiden, terwijl hij
het grijze hoofd op de rechterhand deed rusten. Zoodra Willem had uitgesproken, bleef Croonwinckel stilstaan, en zeide
hij glimlachend:
„Dat alles had ik juist zoo verwacht ! En als je mijn oordeel vraagt, dan verheug ik mij van harte, dat je zoo weinig
succes hebt gehad !"
„Maar, Frans !"
„Zeker, amice ! Me dunkt, dat eerste 6chec zal je een goede
les geven !"
„Maar, Frans! Ik . ..."
„Juist! Je vindt, dat ik hard en onaangenaam oordeel! Wel
mogelijk, maar ik kan niet anders! Wat een dwaas plan, om
je fortuin in belletrie to zoeken. Je had er me nooit vroeger
van gesproken!"
„Natuurlijk niet. 1k meende in den vorigen zomer, toen ik
de academie verliet, dat ik als docent bier of daar een goad
bestaan zou vinden, maar die hoop is verijdeld!"
11
II.
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„In 't geheel niet ! Eene quaestie van zuiver persoonlijken
aard is tusschenbeide gekomen. De vraag is nu, dunkt me,
hoe je elders opnieuw eene voorloopige betrekking bij het
onderwijs zult vinden, om intusschen klaar to komen voor je
candidaats !"
Willem Plankman zweeg. Heimelijk vond hij iets drukkends
in de beschikkingen, welke Croonwinckel voor zijne toekomst
maakte, en daarom zocht hij naar eenige afleiding.
„Voor m'n candidaats kan ik ook studeeren, als ik met
letterwerk m'n kost verdien !" — merkte hij op.
„Dwaasheid, kerel I al dat letterwerk ! Waar zou je 't vandaan
halen? Gesteld, dat je een knap auteur kondt worden — ik
geloof het van harte — wat zou je er aan hebben? In de
maatschappij hier kun je met zulke titels niet optreden. Bovendien, is 't waarlijk zoo gemakkelijk niet, om een schrijver
van beteekenis to zijn. Neen, Willem ! promoveer eerst regelmatig in de letteren, dan kun je ordentelijk voor den dag
komen, en rector worden aan een gymnasium of leeraar bij
't middelbaar onderwijs. Dat is een verstandig plan, en tot
voorbereiding daartoe zou ik eerst weer naar een ander instituut
omzien !"
„Promoveeren, natuurlijk ! Dat is mijn vast plan, Frans !
1VIaar, hoe ben-je er zoo op gesteld, dat ik weer naar
een kostschool trek ? Geloof me, het is gemakkelijk to
zeggen, zoek eene plaats bij een kostschoolhouder — ik meen
op goede gronden to kunnen volhouden, dat mijne eerste
proef slecht is gelukt. Daarenboven, ik ben er zeker van,
als docent op een instituut, of in welke betrekking ook
bij 't bijzonder onderwijs, leg ik mijn denken en spreken
aan banden. Ik mag mijne meening niet vrijelijk zeggen, ik
moet mij in acht nemen voor mannen als Clamard, ik gevoel
mij geboeid door ik weet niet welk eene menigte van
convenientiên en gemoedsbezwaren, en dat benauwt mij.
Daarenboven, ik geloof, dat onderwijs geven mijne roeping
niet is."
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Croonwinckel stond stil bij de tafel. Hij zag Willem scherp
aan, en antwoordde :
„Ziedaar juist, wat ik hebben moest ! Dat laatste woord
beslist ! De andere bezwaren zijn overdreven, en ik zou wel
eens willen weten, wat je vrijheid van denken en spreken
gemeen heeft met onderwijs in de classieke talen, als je later
bij een of ander gymnasium docent wordt. Je argumenten
houden geen steek, amice !"
Willem Plankman wist zeer wel, dat hij overdreven had.
Zijne ondervinding op Rustenburgh had evenwel zulk een
cliepen indruk op hem gemaakt, dat hij gevat antwoordde :
„Ik spreek niet van een gymnasium, Frans ! Ik bedoel een
instituut als Rustenburgh. En vooreerst zou ik nergens anders
terecht kunnen komen, want ik ben nog geen candidaat. Daarom
heb ik vast besloten, mijn fortuin op eene andere wijze to
beproeven. Aan de groote dagbladen is werk to krijgen, en
Kruger zal mij helpen !"
De aangesprokene waakte uit zijne overpeinzing op, en
glimlachte vluchtig zonder to antwoorden.
Croonwinckel liep de kamer driftig op en neer, en schudde
zijn hoofd. Hij had zijn plan gevormd, en stuitte nu telkens
op Willem's bijna onuitvoerbare ideeen. In zijne verlegenheid
wist hij geene betere afleiding, dan nog eens de glazen met
parelenden portwijn to vullen, en ditmaal naast Willem op de
sofa plaatsnemend, ving hij opnieuw aan :
„Je fortuin beproeven aan de groote dagbladen, 't is een
recht modern idee, Willem ! Maar ik zou het je niet aanraden !
We zijn nog to jong, om ons als leiders der publieke opinie
op to werpen. Ook liggen je studiön niet in die richting, en
je zoudt volkomen van je weg afclwalen, zonder het ooit tot
doctor in de letteren to brengen !"
„Neen Frans ! je wilt me niet begrijpen. Ik denk niet aan
de journalistiek in den eigenlijken zin. Ik wil m'n fortuin
alleen als letterkundige beproeven, desnoods mijn brood nog
aanvankelijk verdienen met lesgeven. Gisteravond, toen ik je een
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paar schetsjes van me voorlas, heb je me zonder aarzelen
geprezen ! Ik gevoel roeping voor de letteren, veel meer als
voor het onderwijs !"
„Dat is alles goed en wel, maar nog kan ik je plannen
niet goedkeuren. Denk eens wel na. Wat is een letterkundige,
wat zijn de letteren in Nederland ? Op zijn hoogst stelt men
er belang in als eene quaestie van amusement. Als Shakspere
in ons vaderland geboren was, zou hij geen kapitaaltje voor
den ouden dag hebben overgewonnen, en Charles Dickens zou
er hier nooit aan gedacht hebben, om zip° betrekking van
stenograaf bij 't Parlement to laten varen. Wil je letterkundige
worden, mij goed, maar zorg er w at ander s bij t e z ij n.
Hoeveel beter was je eerste plan. Wil je schrijven, uitmuntend !
Schrijf een wetenschappelijk stuk, de uitstekendste mannen in
den lande zullen er notitie van nemen, maar denk niet, dat
het je wat baten zou, al schreef je een roman, die zoo mooi
en zoo flunk was als het beste werk van Thackeray of Auerbach !"
Willem zweeg. Dat Croonwinckel overdreef, was hem duidelijk, maar hij vorschte tevergeefs naar de oorzaak van dezen
anti-letterkundigen ijver.
Croonwinckel glimlachte nauw merkbaar. Hij meende zijn
vriend weldra to zullen overreden. Daarom vervolgde hij :
„Alles to zaam genomen, wind ik je met meneer Kruger
op een recht avontuurlijken weg. Bij het minst verschil van
opinie met je chef, neem je aanstonds je ontslag, en trek je
maar op goed geluk de wer gild in. Je debuut is allermerkwaardigst, en zal je waarschijnlijk als getuige in eene beroemde
strafzaak wikkelen. Maar dat beduidt niet veel bij je besluit,
om het onderwijs to laten varen, en hals over kop als auteur
op to treden ! Alles is goed en wel in theorie, maar beproef
er de practijk eens van ! Je hebt het ondervonden met dien
Van Gooyen!
Willem Plankman staarde zijn vriend met zekere verbazing
en eene bedenkelijke opwelling van ontevredenheid aan.
„Hoe is 't, Frans ! Is 't meenens of gekheid ?"
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„Meenens, amice !"
Wederom eene pauze. Kruger, die het gesprek tot nu toe
zonder veel belangstelling gevolgd had, hief het hoofd op, en
zag Willem bezorgd aan.
Onze vriend verbleekte en vroeg :
„Ik begrijp je niet, Croonwinckel ! Zeg me, wat je eigenlijk meent !"
„Zees gaarne, Plankman !" — en dit laatste woord klonk
een weinig ironisch. „Ik bedoelde, dat je eens als mijn
oudste en beste vriend naar goeden raad zoudt luisteren, en
eens hooren zoudt, wat ik je heb voor to stellen. Onderwijzen
bevalt je op dit oogenblik niet meer, maar desnoods zou je
lessen willen geven. Beiden zijn wij 't eens, dat je promoveeren moet. Welnu, blijf hier — zet je studien voort, en
promoveer zoo spoedig mogelijk. Lessen kunnen hier ook
gevonden worden !"
„Ziedaar juist een onpractisch plan !" — viel Willem snel
in. — „Als student met lessen geven den kost winnen,
dat gnat al zeer moeilijk En wat zou er dan van Kruger
worden ?"
Kruger wilde reeds beginnen met zich zelven ter zijde to
stellen, toen Croonwinckel inviel :
„Je zoudt hier in Utrecht wel spoedig wat vinden, als je
't maar wildet. En dan, Willem ! reken je volstrekt niet op
onze oude, goede vriendschap ? Denk eens aan den braven
Overste Valckenier en je zuster Louise, wat zouden ze gelukkig
zijn, als ze hoorden, dat we ons geassociöerd hadden, om, zoo
snel mogelijk, den doctorstitel to veroveren ! Dat zou een
blijden dag geven daar ginds ! En meneer Kruger ? Ik zal de
eer hebben u aanstonds een billijk voorstel to doen. Mijn
vader heeft twee beetwortelsuikerfabrieken to besturen. Er
ontbreken ons altijd bekwame mannen bij de administratie en
het correspondeeren. Mijn vader zal aangenaam verrast zijn,
wanneer ik horn meld, dat ik meneer Kruger in ons belang
heb gewonnen. Waarlijk, meneer Kruger ! je zoudt me een
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grooten dienst doen, als je m'n voorstel aannam ! Denk eens,
Willem ! welke prettige vacantien in 't verschiet. We zouden
ons alien verzamelen bij Overste Valckenier, en Louise zou
onze gastvrouw zijn !"
Met van blijdschap stralende oogen stond Croonwinckel van
de sofa op, en hief hij zijn glas omhoog.
„Komaan, mannen! op 't welge]ukken van m'n plan !"
Willem Plankman was als overstelpt door de voortvarendheid van zijn vriend. Eenigszins onthutst had hij het hoofd
voorovergebogen. Hij dacht aan zijne zuster, aan Overste
Valckenier, aan het heerlijk vooruitzicht, hem en zijn vriend
Kruger geopend. Maar plotseling scheen hij tot bezinning to
komen. Ook hij stond van de sofa op, en greep zijn glas.
„Gaarne wil ik drinken, Frans ! Maar dan op mijne wijze.
Ik wil je danken voor al de goedheid en edelmoedigheid aan
ons betoond. Geef mij de hand, kerel ! en vergeef me, dat ik
daareven zoo onheusch was !"
Beide vrienden wisselden met aandoening een hartelijken
handdruk. Kruger zag hem blijmoedig aan, maar liet zijn glas
staan, waaruit hij nog geen druppel gedronken had.
„Dat is dus afgesproken !" — riep Croonwinckel opgetogen. —
."
„Willem blijft hier, en meneer Kruger
„Neen, Frans ! dat was m'n bedoeling niet ! Je kent mijn
princiep. Hoe lief en aangenaam je vriendschap me ook is,
zulke belangrijke diensten kan ik van je goedheid niet aanvaarden. Eerst moet ik het uiterste beproeven ! Als alles me
tegenloopt, als geen van mijne plannen gelukt, dan beloof ik
je, aanstonds hier weer om raad to zullen komen. Maar tot
zoolang moet ik beproeven, me zelven door de wer gild to
helpen. Neem het me kwalijk ik kan er niets aan doen.
Mijn vader zei mij eens : Werken, jongen! Van niemand afhankelijk zijn ! Daar houd ik mij aan ! Maar het is eene geheel
andere zaak met Kruger. Het zou me waarlijk genoegen doen,
als jelui het eens mocht worden !"
Croonwinckel had zijne wandeling door de kamer hervat.
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Hij deed zijn best om eene opkomende bui van misnoegen
te bedwingen. Hij liet de beide vrienden zitten, en scheen
niet naar hen om te zien. Er heerschte een drukkend stilzwijgen in het vertrek. Eindelijk stond de teleurgestelde gastheer bij de tafel stil, en vroeg :
„Welnu, meneer Kruger ! wat dunkt u van mijn voorstel ?"
„Beste meneer Croonwinckel !" — antwoordde Kruger zeer
verlegen — „U weet, dat ik diep gebukt ga onder het verlies
van mijn eenig kind. Ik sta nu geheel alleen op de wereld.
Niemand, alleen Plankman was mijn vriend in Dennendaal.
Hij heeft mij moedig gesteund in mijn zwaar verlies. Nu is
het zeker wel zeer gewaagd, om beiden zonder betrekking op
good avontuur rond te zwerven, maar ik kan mij van Plankman
niet scheiden . . . . Vergeef me, zoo ik uw vereerend aanbod
niet mag, niet kan . . . ."
„Enfin ! de heeren moeten het maar weten !" — riep Croonwinckel met ongeveinsde knorrigheid uit. — „Ik wil mijne
vriendschap niet opdringen. Eón ding alleen vorder ik, als
jelui binnen kort nog geene kans ziet om millionnairs te
worden, en je wilt dan voor een poosje naar goeden raad
hooren, dan ken je m'n adres."
Willem Plankman verbleekte weder.
Hij stond op, en wenkte Kruger.
Croonwinckel liet hen stil aanstalten maken om to vertrekken. Toen zij gereed waren, stak Willem de hand uit,
en zei :
„Adieu, Frans ! 't Split me, maar het kan niet anders !"
„Adieu, Willem !"
Kruger stak aarzelend de hand uit, en Croonwinckel gaf
ze beiden een vluchtigen handdruk.
Langzaam vertrokken de vrienden, terwijl Croonwinckel
gemelijk het venster uitkeek.
Zonder een woord to spreken, liepen zij den weg naar het
station op. Willem en Kruger gevoelden, dat ze nauwer dan
vroeger aan elkander verbonden waren, maar beiden worstelden
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met een drukkend gevoel van spijt, dat zij den hartelijken
Croonwinckel hadden teleurgesteld.
Hun plan was naar Amsterdam to gaan.
Toen zij op het plain vOOr het station waren aangekomen,
hoorden zij een haastigen stap achter zich. Tegelijk wendden
zij zich om — het was Croonwinckel.
„floor eens !" — riep hij luide, en glimlachte weder. — „Ik
kan niet lang boos op jelui zijn, en daarom kom ik je nog
even groeten, voor dat je vertrekt. Maar den pleizier moat je
me ten minste doen !"
„Wat is het, Frans ?"
„Zonder complimenten gezegd, ik maak me bezorgd, dat
jelui, avontuurlijke kerels, maar op goad geluk de wergild
intrekt. 't Zal misschien noodig zijn, dat je eene poos in
Amsterdam zonder verdiensten rondzwerft. Heb je contanten ?"
„Wees gerust" — antwoordde Willem blozend. — „Ik heb
mijn loon van Rustenburgh zuinig bewaard. Doch nu moet,
ik wag, daar is de trein !"
En ijlings snelde het drietal naar den trein.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Levendige woordenwisselingen, oprechte verklaringen en
gewichtige besluiten.
't Is stil, doodstil in de prachtige woning van mevrouw
de Roggeveen.
Sedert drie dagen is daar alles in somber stilzwijgen verzonken. Er klinkt geen tred op de trap, geene stem in de
vertrekken. Geheimzinnige rust schijnt de laden van het
gezin beweegloos to houden. Het salon is als uitgestorven.
De winterzon schijnt er des daags tevergeefs naar binnen, en
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het groote vuur, dat aangelegd is voor mogelijke bezoekers,
verkoolt zonder nut.
Fluisterend dwalen de bedienden van tijd tot tijd door de
leege kamers, om straks, als ze afdalen naar hunne eigene
vertrekken, geheimzinnig de hoofden bijeen to steken, en to
mompelen over den toestand van het gezin. Veel gaat er om,
wat ze niet begrijpen, allerlei gissingen worden gemaakt. In
de heele stad wordt gesproken van den vermoorden Franschman, de couranten zijn er vol van. Somtijds wordt de naani
der familie op bedekte wijze aangegeven, want de freule is
niet zonder reden zoo erg geschrokken. De bedienden weten
eigenlijk niet, wat er in het ziekenvertrek voorvalt, want
niemand wordt er in toegelaten, mevrouw en de oudstefreule redden zich alleen. En toch heeft mevrouw verboden,
dat er aan iemand belet gegeven wordt, en dien morgen heeft
mevrouw den ouden heer Breelant en de jonge mevrouw
Van Doornebeeck zeer deftig ontvangen. Verder verdiept zich
het lakeienpak in allerlei gewaagde gissingen, die meestal
zeer kwaadwillige veronderstellingen inhouden tegen het gezin,
't welk hun brood verschaft.
Eene schel klinkt onverwacht in hunne ooren.
Francois springt op. Mevrouw heeft gebeld. De schel klonk
uit mevrouws kleedkamer. Zoodra de lakei, na eerbiedig kloppen,
is binnengetreden, bemerkt hij, dat mevrouw zich gereedmaakt, om uit to gaan. De duisternis is gevallen, eene gaspit
brandt vOOr den toiletspiegel, in de schaduw half verborgen
staat een koffer.
Mevrouw de Roggeveen wendt zich tot den lakei, en zegt
met hare gewone, bevelende stem :
„Over een half uur moet eene vigilante voor zijn !"
Francois gluurt nieuwsgierig in 't ronde, en verdwijnt
ijlings, na een gebiedend, ongeduldig gebaar zijner meesteres.
Mevrouw de Roggeveen staat een oogenblik stil, en werpt
een blik in haar toiletspiegel. Inderdaad was haar gelaat
ontsteld, en doodelijk bleek, maar zij maakte zich diets, dat
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niemand iets buitengewoons aan haar voorkomen zou bemerken.
Zij droeg een donker reisgewaad en had eon fluweelen mantel
en bont gereed gelegd. Met saamgeknepen lippen blijft zij in
den spiegel staren. Voortdurend plooiden zich de rimpels op
haar voorhoofd onheilspellender. Met eene toornige beweging
van het hoofd wendt zij zich om, en begint met snelle,
onhoorbare schreden het vertrek heen en weer to loopen.
Zij maakt de rekening op van haar verleden en toekomst.
Vooreerst : wie kan haar goeden naam, hare eer, in het allerminste opzicht verkleinen ? — wie kan haar huis eenigo
blaam opleggen? — wat zou men kwaads kunnen verspreiden
van haar gezin ? Jane's verloving was nooit openbaar bekend
geweest, en dien morgen had mevrouw Van Doornebeeck
haar nog uitdrukkelijk verzekerd, dat het feit aan niemand
ter oore was gekomen. Zij had de publieke opinie tot nog
toe in niets hoegenaamd aanstoot gegeven. Iedereen had de
Vergennes met beleefdheid ontvangen, eerst na dien afschuwelijken moord hadden zich eenige ongunstige geruchten
verspreid.
Maar Jane . . . . en met de uiterste bitterheid sloeg zij de
Vanden ineen. Op die dochter was al hare hoop gevestigd
geweest en nu . . . . eene huivering trilde door hare leden.
Hare trotsche gestalte kromp ineen. Hare gelaatstrekken waren
verwrongen van woeste smart. Het geluk van haar kind was
voor goed vernietigd. Onteerd, verleid, en nog altijd door den
schrik in haar denkvermogen gekrenkt, was Jane nu eon
le-vend verwijt, een gevaarlijke lastpost, wier minste woord
de vreeselijkste waarheid zou onthullen. Eerst had zij geleden,
om de wille der dochter, wier toekomst nu hopeloos was
vernietigd, want zij had Jane lief op hare wijze en naar haar
bijzonder inzicht. Dat zij haar kind vrijelijk had doen omgaan
met de Vergennes, dat zij Jane's terstond ontlokene genegenheid voor den Franschen edelman had aangemoedigd, strekte
haar geen oogenblik tot bron van zelfverwijt. Zij had recht,
om to gelooven, dat de Vergennes zich een waarachtig edel-
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man zou betoonen — had hij haar bedrogen, geheel de residentie
was met haar de dupe geweest. Zij had voor Jane eene
schitterende toekomst gedroomd, een nijdig ongeluk had plotseling al hare luchtkasteelen den bodem ingeslagen. Zou zij nu
moedeloos het hoofd buigen, en stil afwachten, dat de wereld,
met schijnbaar vertoon van medelijden, haar achter haar rug
zou bespotten, zou zij nu rustig neerzitten, en daar ginds een
ijdel misbaar doen opgaan over het ongeluk en de vernedering
harer familie?
Neen — zij Wilde het hoofd omhooghouden tegenover de
wereld, zooals zij tot nog toe met de meeste kracht had
gedaan. Reeds had zij mevrouw Van Doornebeeck met een
glimlach geantwoord op al de heele en halve liefelijkheden,
die deze beminnelijke dame had goedgevonden to opperen.
De verloving met de Vergennes was nooit publiek geweest,
zij verlangde niet gecondoleerd to worden. Er was hoegenaamd geene reden voor. Het vreeselijk geval met den
Franschen edelman had hare dochter in den beginne wel doen
ontroeren, maar iedereen in Den Haag was er evenzeer van
ontsteld. Daarbij waren na den moord zekere bijzonderheden
aan den dag gekomen omtrent de Vergennes, die het alles,
wel beschouwd, eer gelukkig dan ongelukkig deden schijnen,
dat het plan van verloving schipbreuk had moeten lijden.
Mevrouw Van Doornebeeck was dit volkomen met haar eens,
en meende, dat het beste in dit geval zijn zou, er niet langer
aan to denken. Mevrouw de Roggeveen had dan ook verzekerd, dat Jane de eerste ontroering reeds to boven was en
dat men besloten had, ter afleiding een uitstapje naar Brussel
of Parijs to ondernemen.
Inderdaad, zij moest haar kind aan aller oog onttrekken.
Zelfs aan den dokter mocht niets blijken van den eigenlijken
toestand der zaak, en zij hoopte wel, dat de vreeselijke
waarheid tot nog toe aan niemand vreemds mocht zijn in
't oog gesprongen. De dokter had gezegd, dat de plotselinge
schrik Jane's hoofd had geschokt, maar dat van den tijd en
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van verstandige afleiding nog veel to hopen was. Daarom
moest zij met haar kind op reis. Niemand zou het geheim kennen, en wanneer Jane eens gelukkig herstelde, wanneer haar
jeugdig, krachtig gestel eons de overwinning behaalde, dan
bleef de toekomst misschien nog schoon, dan behoefde men
alles niet hopeloos in to zien.
En thans wilde zij in alle stilte vertrekken. Zij had kracht
en moed genoeg, om de eer van hare dochter, van haar naam
geheel alleen to redden. Vooraf echter moest zij nog alles aan
haar echtgenoot meedeelen. De heer Van Roggeveen had
zioh in het somberst stilzwijgen teruggetrokken, sinds hij op
dien noodlottigen avond uit Amsterdam was teruggekeerd.
Beiden hadden zij opzettelijk vermeden, over de bittere rampen van hun gezin to spreken, maar aan de dreigende blikken, die hij haar had toegeworpen, had zij duidelijk den
toeleg bespeurd, om haar zelve als hoofdoorzaak van alles to
beschuldigen. Voor zijn toorn beefde zij niet. Zij had haar
goeden naam to redden, en daarbij was de gramschap van
haar echtgenoot haar eerie bijzaak. Zij wist, wat zij hem
had to antwoorden. En daarenboven, het was even goad z ij n
belang Jane's eer to beschermen — hij moest haar steunen.
In weinige oogenblikken had zij al daze dingen overwogen,
en terwij1 zij haastig bukte, om den koffer to sluiten, besloot
zij oogenblikkelijk naar de studeerkamer van haar man to
spoeden. Zij wilde stil en onverwacht vertrekken. Jane was
lichamelijk niet ongesteld. Haar hoofd was zwak, en had veel
geleden. Het was nu zaak, haar voor langen tijd uit Den
Haag to verwijderen. Men zou daar niets vreemds in vinden,
en later zou het heeten, dat zij bij aanzienlijke vrienden voor
herstel van gezondheid logeerde. Zoo peinzend trad zij snel
uit hare kleedkamer, en zocht zij het vertrek van haar
man op.
Toen zij, na luid kloppen, met statigen en vasten tred de
deur opende, vond zij den heer des huizes gebukt over stapels papieren, die hij aan alle zijden met groote zorgvuldig-
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heid had gerangschikt. Zoodra hij, omziende, zijne vrouw
gewaarwerd, verspreidde zich doodelijke bleekheid over zijne
trekken. Hij roes op, en fluisterde, met van toorn bevende stem :
77 Wat wil je? Is het erger met Jane ?"
„Volstrekt niet. Zij is genoegzaam van den eersten schrik
hersteld. Zij is stil, zeer stil, en zegt weinig !"
„Dat weet ik ! Ik heb haar straks gezien.... Arme Jane ....
arm kind!"
De heer Van Roggeveen wankelde, en rustte met zijne
hand op een bundel papieren. Het gaslicht viol midden op
zijn gelaat — hij was in de laatste dagen verouderd. Zijne
oogen waren ineengezonken, en staarden met pijnlijke strakheld in 't ronde. Toen hij voor eene poos dien blik op zijne
vrouw wierp, schoot er een somber vuur uit, en mompelde
hij iets zachtkens voor zich zelven.
„Ik moot je spreken, Louis ! Wij dienen omtrent Jane tot
een besluit to komen
„Tot een besluit?" antwoordde de aangesprokene, terwijl
zijne stein voortdurend luider en gramstoriger klonk. — „Zeker tot een besluit! Het kind is je waarschijnlijk al een lastpost geworden, nu ze geen adellijken titel meer zal dragen?
Het maakt niet uit, of ze van ontsteltenis krankzinnig is
geworden, of hare toekomst verwoest is, we moeten tot een
besluit komen, om haar zoo ver mogelijk to verwijderen.
Eugenie heeft het me gezegd !"
„Wees zoo good to bedenken, dat de bedienden misschien
hun best doen, om iets van ons gesprek op to vangen. Jo
eigen eer, als vader, is er bij betrokken, Louis !"
„Mijn eer. . . . 'n schoone uitvlueht! Alsof ik niets meer
verloren had dan mijne eer? Verstokte zelfzucht alleen denkt
om eer. Ik heb mijne dochter, mijn liefste kind verloren, en
aan wie heb ik dat to wijten?"
De heer Van Roggeveen was met fonkelende blikken en
eene dreigende houding vooruitgetreden. leder, die het pijnlijke trillen van zijne stem had waargenomen, zou hebben
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kunnen beseffen, welk eene diepe smart aan het hart van
dien vader knaagde.
Mevrouw de Roggeveen deinsde niet achterwaarts, maar
wendde de oogen af.
„Adrienne ! Wie heeft ons kind ongelukkig gemaakt ? Wie
heeft haar in de armen van dien ellendigen oplichter geworpen ! Wie heeft die gevloekte liefde aangevuurd, aangestookt....
Groote God ! Ik zou wel eons willen weten, of sommige menschen nog eon geweten hebben !"
Een hoog rood bedekte de wangen van den toornigen man.
Hij trad ijlings eenige schreden achteruit, en klemde zich aan
zijne schrijftafel vast, als vreesde hij, dat hij zijne woede
niet langer meester zou kunnen blijven.
Mevrouw de Roggeveen sidderde, maar bedwong zoo snel
mogelijk hare aandoening. Daarop sprak zij met vastberaden stem :
„Wij alien zijn ongelukkig ! Laat ons nu niet vragen, wie
gedwaald heeft, laat ons zorgen, dat wij onze ramp herstellen. Jane's ongesteldheid is niet hopeloos — de dokter schrijft
afleiding, verstrooiing voor. Ik wil mij alleen met doze taak
belasten! De wereld mag niets merken. Laat mij eene poos
met baar reizen. Zij spreekt steeds van Frankrijk. In eene
stille plaats, in de omstreken van Nice, zal zij tot rust en
bezinning komen . . Maar ik reken er op, dat ik gesteund
word . . . ."
„Je wilt zelve met Jane reizen en bij haar blijven, totdat ...."
„Juist, dat is mijn plan !"
De hoer Van Roggeveen was blijkbaar door eene plotseling
opwellende gedachte getroffen. Hij stond stil, en dacht eene
geruime poos na. Zijne echtgenoote schepte adem, en wachtte
naar de uitkomst zijner overleggingen.
Dit duurde vrij lang. Toen hij eindelijk zijn besluit scheen
genomen to hebben, zette hij zich in zijn gewonen leunstoel
neder. Een bittere glimlach krulde zijne lippen.
„floor mij, Adrienne ! Ik zal je ronduit mijne mooning zeg-
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gen !" — zei hij, terwij1 hij met moeite zijne gramschap bedwong en eene bijtende koelheid uit den Loon van zijne stem
klonk. — „Kwaad kun je me Loch weinig meer doen, want
ik ben nagenoeg arm. Voor weinige dagen heb ik eon groot
deel van mijn fortuin verloren. Van drie ton is niet veel meer
dan een groote twintigduizend over ! Schud je hoofd niet,
't is de zuivere waarheid. Hier liggen de bewijzen. Je hooge
rol in de wereld is uit, mevrouw de Roggeveen née de Plankman ! Dat ik mijn vermogen kwijt ben, wijt ik den kwaden
uitslag van eene gewaagde speculatie in Amerikaansche effecten. Met geduld zou ik alles dragon, als mijne arme Jane ....
neen, ik wil niet klagen, zoolang ik de oorzaak van al mijn
ongeluk voor mij zie ! Ik zal z wijgen uit minachting. En
als Jane zelve verzoekt op reis to gaan, dan zal ik haar al
het geld geven, dat zij verlangt. De rest van mijn fortuin is
mij geheel onverschillig !"
Het was nu de beurt aan mevrouw de Roggeveen, om to
verbleeken. Zij hief het hoofd met groote geraaktheid op, en
antwoordde :
„Waartoe die lade plagerij ?"
„G-eloof je me niet? 't Is mij wel. Binnenkort zul je wel
andere dingen hooren! Ik zal dit huffs moeten verlaten, rijtuig
en bedienden afschaffen, en van het weinige, dat mij overblijft
met mijne kleine jaarwedde, zuinig gaan vegeteeren. En dit
is de onverbiddelijke, onveranderlijke waarheid!"
Mevrouw de Roggeveen glimlachte bitter. Zij begon to begrijpen, dat haar man waarheid sprak. 't Was of zij voor een
gapenden, duisteren afgrond stond, en alsof eene bedwelmende
duizeling haar overviel. De laatste dagen hadden haar zooveel
leeds gebracht, dat zij met wanhopige berusting bijna het
hoofd boog, rnaar aanstonds hief zij het weer op, en zei
heftig:
„Ik geloof, dat het nu aan mij is, om rekensehap to vragen ! Is ons fortuin verdwenen in speculation, en zeg-je dat
alles zoo koel, zoo rustig ? Ben je dan geene rekenschap
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schuldig, aan mij, aan je kinderen, Louis ? 't Is uitstekend
van geweten te spreken, als men vrouw en kinderen reddeloos
ongelukkig heeft gemaakt !"
De heer Van Roggeveen klemde de vuisten woedend om de
armen van zijn leunstoel. Tweemaal zag hij zijne vrouw met
vlammende blikken aan tweemaal bedwong hij zich, en bleef
hij voor zich zelven mompelen.
„Over mij persoonlijk zal er wel geene zorg zijn !" — ging
de vertoornde vrouw voort — „Maar wat moet er van mijne
arme kinderen worden ? Is dat dan het einde van mijn ijver
en inspanning — armoede en vernedering ? Maar ik had er
mij op kunnen voorbereiden, ik had het kunnen weten. De
heer Van Roggeveen had wel andere zorgen dan te waken
voor de belangen van vrouw en kinderen. De correspondentie met mevrouw Van Duyvenvoorde zou het kunnen
bewijzen !"
Alsof hij van eene giftige slang werd gestoken, zoo ontsteld, zoo stuipachtig verbitterd, stoof de heer des huizes op.
Schrik en gramschap beletten hem to spreken, totdat hij
eindelijk met nauw hoorbare stem stamelde :
„Wat gaat u dat aan?"
Zonder kloppen werd nu eensklaps de deur van het vertrek geopend.
Alsof ze op vleugelen zweefde, zoo haastig snelde Jane naar
haar vader toe, terwijl Eugenie zich met een ontsteld gelaat
op den drempel vertoonde. Jane was volledig gekleed, om
op reis to gaan — een sluier bedekte haar gelaat. Krarnpachtig klemde zij zich aan haar vader vast.
„Papa, het is tijd om to . gaan" — fluisterde zij nauw hoorbaar — „Eugenie houdt mij tegen, en Mama komt niet. Het
rijtuig wacht ons. Ik moet weg, zoo gauw mogelijk weg ! Hij
wacht mij ginder Mijn bruidsjapon is klaar — ik heb geen
oogenblik to verliezen. Laat mij Loch gaan, Papa !"
Jane legde het hoofd aan haars vaders schouder, en weende
zachtkens. De ongelukkige man klemde zijn kind met diepe
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ontroering aan zijne borst. Daarna hief Jane het hoofd weer
op, sloeg den sluier weg, en glimlachte. Zonderling blozend
was hare wang, en koortsachtig flikkerde haar oog, maar
niets verried, dat zij nog lijdend was. Hare ademhaling was
geregeld, zij stond rustig aan zijne zij alsof er sprake was
van een genoeglijk uitstapje. Een innig medelijden beving
den rampzaligen vader. Dat was er nu van zijne schoone
dochter geworden . . . . van de moose Jane, waarop hij eenmaal zoo trotsch was. Die lach op hare lippen was de glimlach van den waanzin, dat blanke voorhoofd, die heerlijke
donkere oogen waren verduisterd door de vreeselijkste zinsverbijstering. Jaren achtereen had hij die dochter met blijkbare begunstiging boven zijne andere kinderen liefgehad. Zij
was de hoogste vreugde van zijn bestaan geweest, zij had
hem zijn ongelukkig huwelijk doen vergeten. Hij herinnerde
zich nu in een enkel oogenblik haar geheele leven — hoe
aanvallig hare eerste jeugd was geweest, hoe zij dagelijks
zich heerlijker ontwikkelde, hoe zij met hare kinderlijke, zilveren stem onvermoeid tot hem sprak, en immer vroolijk en
opgeruimd voortsnapte, zoo dikwijls hij haar op zijne knieön
plaatste — hoe hij met ingehouden adem haar slaap had bespied, als moe van het dartelen, het lieve kopje aan zijn
schouder vlijde — hoe zij hem later als jong meisje van haar
kostschool brieven schreef vol schalke vroolijkheid en beminnelijke naiveteit .. en dat was nu alles voorbij . en
misschien bleef haar geen beter, geen wenschelijker toekomst,
dan een vroegtijdig graf in den vreemde . . . .
Eene koude huivering voer hem door de leden.
Hij greep hare beide handen, zag haar met een langen,
veelbeteekenenden blik in de glinsterende oogen, en terwijl
zijn hoofd langzaam daalde, fluisterde hij haar met eene door
tranen bijna onhoorbare stem een hartbrekend vaarwel toe.
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DERTIENDE HOOFDSTUK.
Twee avonturiers in de hoofdstad zoeken naar eene betrekking,
en pogen zoolang mogelijk goeden moed te houden,
De Kalverstraat to Amsterdam zag er op een mistigen
morgen in het midden van Februari 1865 niet veel bekoorlijker uit, dan zij bij dergelijke omstandigheden gewoon is to
doen. De stoepen der huizen en winkels waren glibberig van
vocht, de straatsteenen onbehagelijk morsig. De menschenstroom vloeide gestaag met onvermoeide bedrijvigheid of en
aan, de karren, vrachtwagens, vigilanten en enkele omnibussen
ratelden oorverdoo vend to midden der voorbijgangers.
Zonder een woord to spreken volgden Kruger en Willem
Plankman het voetpad langs de huizen. gelaat was
bleek, een ernstige trek scheen zich vast om zijn mond to
hebben geplooid. Zijn oog blikte verstrooid in 't rond, do
gewone moedige wijze van op to zien scheen hij to hebben
afgelegd, zijn tred was sleepender dan voor een jonkman van
zijne jaren voegde. Kruger was als steeds in zich zelven
gekeerd, het krullend grijs hair, dat onder den rand van zijn
versleten hoed to voorschijn kwam, scheen alleen wat meer
zilverkleurig dan voor eenige weken. Bij de platenuitstalling
van Buffa gekomen, bleven zij beiden staan kijken. Dat was
eene gewoonte geworden, sinds zij in Amsterdam waren, en
de bedaardheid, waarmee zij daar toefden, getuigde , dat zij
weinig haast hadden,
„Kon ik maar beter op steen teekenen of met de etsnaald
omgaan !" — fluisterde Kruger. „Daar zou geld mee to verdienen zijn ! Vroeger heb ik er nog wel wat aan gedaan,
maar in Dennendaal was geene gelegenheid, en nu zijn mijne
vingers te stram. 't Is het eenige, waar ze hier naar vragen.
Trouwens een vignet voor een menu of voor een prijs-
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courant zou ik nog wet kans zien te maken, en daarom zal
ik straks weer eens naar die groote steendrukkerij van gisteren gaan."
Willem schudde stilzwijgend het hoofd, en klemde de lippen
op elkaar. Na nog een Bind weegs door de Kalverstraat te
hebben afgelegd, zei hij eindelijk zuchtend:
„Ik hoop maar, dat je geen berouw zult voelen, Kruger !
van je plan, om met mij naar deze groote en onvriendelijke stad to gaan! Ales mislukte ons tot nog toe ! Maar
ik wil moed houden, zoolang mogelijk — moed tot het
uiterste !"
Willem's stem klonk dof, en scheen niet veel hoop te
geven op de vervulling zijner belofte.
„Ales mislukte niet !" - riep Kruger. „Als ik wil, kan
ik dadelijk corrector worden bij eene groote drukkerij."
7, 'n Prachtig baantje ! Dat kan ik ook krijgen, met een
loon als 'n timmermansknecht en nog minder ! Neen Kruger !
dat is 'n wanhopige zaak ! De menschen zien, dat wij iets
zoeken, en daarom doen ze ons allerlei vernederende voorstellen !"
De waarheid was, dat onze vriend Willem Plankman zich
dagelijks meer teleurgesteld gevoelde, terwijl hij in Amsterdam
naar work omzag. Reeds moor dan veertien dagen waren verloopen en, terwijl hij overal zijn best deed, terwijl hij een
deel van het zuinig bespaarde geld verteren moest, had
er zich volstrekt niets opgedaan, 't welk eenigszins aannemelijk was.
Somber zwijgend li ppen beide vrienden de Kalverstraat ten
einde. Weder poosden zij een oogenblik voor de ramen van
een groot boekbandelaar, en lazen zij de titels van nieuw nitgekomene werken.
„Zon dat niet wat veer
„Zie eens hier !" — riep Kruger.
ens zijn?"
En hij woes op een groot aanplakbiljet met reusachtige
scharlakenroode letters, 't welk bij den ingang van den boek-
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Winkel de aandacht trok. Men las er, dat met den eersten
van Maart dagelijks zou verschijnen het reeds gunstig bekende
weekblad :

DE AVONDST AR

een staat- en letterkundig nieuwspapier — dat het getal der
inschrijvers voortdurend toenam, dat men eene fraaie premie
aan de nieuwe abonnees zou aanbieden, enz. enz.
Reeds eenige dagen vroeger had Willem aan de hoeken
van straten en pleinen het woord : De ANT ondst a r, prachtig
rood gedrukt, waargenomen, maar er niet veel op gelet. Thans
bleef hij een oogenblik in gedachten staan, en eindelijk Kruger
bij den arm meetroonend, zei hij :
„Een nieuw dagblad, anders niet ! Je weet, hoe het mij
hiermee is vergaan. Bij twee groote dagbladen meldde ik mij
aan. Bij het eersto kon ik nauwelijks een redacteur naderen,
en Coen ik goad en wel mijn examen had afgelegd, nadat ik
alles omtrent mij zelven had opgebiecht, ward ik weggezonden
met den troost, dat men later om mij denken zou. Niet beter
ging het bij den redacteur van het andere. Men vreesde, dat
er geen werk zou zijn, alle plaatsen waren bezet, en feuilletons werden alleen opgenomen, zoo zij door schrijvers van
den eersten rang waren geleverd, enz. Neen, mijne vroegere
hoop, om bij een dagblad to komen, is bijna geheel verdwenen !"
Kruger antwoordde niet. Ook hij gevoelde zich teleurgesteld,
voornamelijk omdat zijn jonge, krachtige vriend zoo moedeloos
sprak. Tot nog toe had Kruger eon onbegrensd vertrouwen
in Willem Plankman gesteld, hij had zonder aarzelen een
bevredigenden uitslag van hunne onderneming to gemoet gezien,
en nu vreesde hij niets meer dan aarzeling of teleurstelling
bij zijn kloeken metgezel. Eindelijk zei hij :
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„Mij dunkt, Plankman ! dat wij onzen ontdekkingstocht
maar moesten voortzetten. De goede heer Croonwinckel zou
het ons lastig maken, als wij den moed lieten zinken !"
„Wie zegt, dat ik den moed laat zinken !" — vroeg Willem,
getroffen en met glans in 't oog. — „Dan ken je me niet,
beste vriend ! Maar ik ben min of sneer teleurgesteld, dat
alles zoo lang duurt. Croonwinckel heeft al tweemalen geschreven, en ik moat hem antwoorden, dat onze toekomst
verzekerd is. Ook wil ik aan mijn oom in Den Haag en aan
Louise schrijven, maar vooraf zullen we lets moeten vinden !
Komaan Kruger ! Gltick auf !"
De oude man glimlachte.
Beide vrienden stonden niet ver van het IVIunthotel en
reikten elkaar de hand. Nieuwe wegen zouden zij inslaan,
om tot hun doel to komen, mocht ook de hoop op welslagen
dagelijks verminderen. Iederen avond bestudeerde Willem ijverig
al de advertentien uit het Handelsblad en de „Oprechte"
Haarlemmer. 't Minst wat eenigszins kon schijnen voor hen
beiden belangwekkend to zijn, ward getrouw opgeschreven,
en daarna onderzocht. Willem had heden wader eenige adressen,
Kruger evenzoo. Sneller begaven zij zich nu op reis. Twee
en een halve week hadden zij Amsterdam doorkruist en voor
vreemdelingen hadden zij nogal spoedig hun wag leeren vinden.
-Willem begaf zich langs het Singel naar de Heerengracht,
waar hij lets nieuws wilds wagon. Hij had ontdekt, dat de
heer en Mr. Palmer Verhoeven een zeer gunstig bekend tijdschrift redigeerde, en hij Wilde eens beproeven, of hij bij
dozen redacteur van den „Geillustreerden Maandbode" ook
terecht kon komen. Kruger zou zich naar eene groote steendrukkerij begev en.
Schoon hij het zich noode wilds bekennen, verkeerde Willem
in eene zeer gedrukte stemming. Doelloos dwaalde zijn blik
Tangs de gavels der prachtige woningen aan de Heerengracht.
Zooveel gegoede, onafhankelijke lieden, die van al het worstelen,
zwoegen en lijden hunner medeschepselen alleen bij hooren-
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zeggen kennis namen, dacht -Willem maar de meesten dozer
waren de nakomelingen van nijvere Amsterdamsche burgers
uit de gulden tijden onzer Republiek — het voorgeslacht had
gearbeid, de zonen rustten uit. Nieuwe mannen moesten korner',
om opnieuw to arbeiden — een jong geslacht moest met
frisschen ijver naar den voorgrond dringen, en gaarne stelde
-Willem zich voor, dat hij eenmaal in de rijen dier jongeren
zou worden opgenomen.
Aan eon der deurposten vond hij eindelijk na eon kwart
uur zoekens den naam van Mr. A. J. Palmer Verhoeven,
advocaat. Hij trad met zekeren schroom de hooge stoop op,
en belde aarzelend aan. Nadat een knecht, in witte huisjas
en grijze slobkousen, hem geopend, en zeer deftig verzekerd
had, dat de hoer Palmer Verhoeven zich ten zijnent beyond,
en to spreken was, word Willem in eene zijkamer gelaten,
die ondanks eene zeer prachtige stoffeering toch blijkbaar tot
spreekvertrek was ingericht. Allerlei boeken, dagbladen en
portefeuilles waren op de tafel in schilderachtige verwarring
neergelegd, overvloed van kostbare staalgravuren in vergulde
lijsten trokken zijne blikken. Alles getuigde van smaakvolle
weelde en ruime middelen.
Willem had de gelegenheid de staalgravure van Kaiser naar
Van der Heists schuttersmaaltijd to bewonderen, en stond
vervolgens lang stil voor eene fraaie vertolking van Scheffer's
Francisca di Rimini. Eindelijk wendde hij zich tot de tafel, en
doorbladerde er de laatste afleveringen van den „ Geillustreerden Maandbode." De bijdragen tot dit tijdschrift waren bijna
alle door gunstig bekende namen onderteekend — hij schudde
zwijgend het hoofd.
Langzaam word de deur geopend en met deftige schreden
naderde Mr. J. A. Palmer Verhoeven. Willem boog zich, en
vernam eene beleefde uitnoodiging om plaats to namen. Toen
hij zich bij de tafel had neergezet, zag hij een zeer welwillend
gelaat voor zich, terwiji een paar schrandere oogen hem
oplettend waarnamen. De hoer Palmer Verhoeven was van
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sneer dan middelbare jaren, zijne gestalte was wat gezet, zijn
hoofd wat kcal, zijn mond scheen steeds vluchtig te glimlachen. Vriendelijk wenkte hij den vreemden bezoeker zijn
verlangen te openbaren.
Willem deed zijn best zoo beleefd en opgewekt mogelijk de
reden van zijne komst te verklaren. Hij verhaalde van zijnen
levensloop en plannen al, wat hij noodig oordee]de, om zich
bij den deftigen redacteur aan te bevelen. Hij nam zelfs den
bundel zijner onuitgegeven en reeds dikwijls versmade schetsen
ter hand, en hoopte, dat hij zou uitgenoodigd worden er
jets van voor te lezen. De heer Palmer Verhoeven luisterde
uiterst weiwillend, en bleef nog een oogenblik zwijgen, nadat
Willem ophield met spreken. Eindelijk wreef hij zich een paar
malen met de linkerhand over den glimmenden schedel en
antwoordde :
„Meneer Plankman, niet waar ? Ik zit er juist over na to
denken, waar ik toch onlangs uw naam kan gehoord of gelezen hebben?"
„Misschien in de courant . . . ."
„Juist, nu ben ik er. Bij gelegenheid van die gruwelijke
moordhistorie in Den Haag. Het schijnt intusschen niet veel
gebaat te hebben, dat men den moordenaar heeft gevat, want
ik las gisteren juist, dat hij er bijna in geslaagd was, zich
in de gevangenis van kant te maken !"
„Dat was mij onbekend !" — riep Willem belangstellend uit.
„Hij schijnt zich op de eene of andere wijze gevaarlijke
wonden te hebben toegebracht, zoodat men voor zijn leven
vreest . Maar u wenscht mij te raadplegen over een letterkundig onderwerp, en vraagt mij raad. Ik ben u zeer verplicht
voor het vertrouwen mij geschonken, en zal u zonder omwegen
antwoorden. Ik kan mij zeer goed in uw toestand verplaatsen,
ik heb sympathie voor uw streven, maar ik moet u aanstonds
gulweg verklaren, dat uwe hoop, om door letterwerk in uw
onderhoud te voorzien, eene illusie is . . . . eene illusie, meneer
Plankman !"
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Willem poogde te glimlachen over zijne eigene kortzichtigheid, maar hij slaagde er niet volkomen in.
„Daar ik vernam, dat u den „Geillustreerden Maandbode"
redigeert" — ging hij haperend voort — „nam ik eenige opstellen
mee, om uw oordeel . . . ."
„Gaarne zal ik van uwe opstellen kennis nemen, meneer
Plankman ! Maar ik verzeker u vooraf, dat ik in uw belang allo
medewerking aan mijn tijdschrift moet afwijzen. Ik geloof,
dat je me later dankbaar zult zijn voor dit advies. Op uw
leeftijd van letterarbeid te gaan leven is in ons land onmogelljk.
Je zoudt van zelf tot allerlei fabriekwerk vervallen — en dan
schrijven stellen is de arbeid van een welontwikkeld
kunstenaar. Uwe academische studien zijn niet voltooid, denk
daaraan ! Misschien heb je een goeden aanleg, meneer Plankman ! maar dien zou je volkomen bederven, als je nu gingt
uitgeven, wat je zoo al in leege oogenblikken hebt opgesteld.
In Nederland is het totaal onmogelijk van onzen stijl te leven,
als men niet een weinig respect voor letteren bezit. Daarom
zou het beter zijn wat anders to probeeren !"
De heer Palmer Verhoeven had met de meeste welwillendheld gesproken, en voortdurend zijne schrandere oogen belangstellend op Willem gevestigd. Onze jonge vriend had niet
veal to antwoorden. De denkbeelden van den aanzienlijken
redacteur en den dikwerf geroemden auteur Mr. J. A. Palmer
Verhoeven leverden hem zooveel stof tot nadenken, dat hij
in zijne verlegenheid niets wist wat een voegzaam antwoord
kon leveren. Daarenboven was de nieuwe teleurstelling hem
to machtig, en daarom stond hij haastig van zijn stoel op,
wel begrijpend, dat hij wederom eene vergeefsche poging had in
't werk gesteld. Dit alles evenwel ontsnapte den deftigen heer
Palmer Verhoeven volstrekt niet. Steeds vluchtig glimlachend,
wenkte hij Willem toe weder to gaan zitten, en vervolgde :
„Ik begrijp uwe teleurstelling, maar ik kan u gaan anderen
raad geven. In uw geval zou ik pogen mijne studiên aan de
universiteit to voltooien. Toon ons, dat je goad wetenschappelijk
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ontwikkeld bent door eene of andere studie uit de historie
onzer litteratuur. Later, als je dan tevens een geoefenden
stijl zult verkregen hebben, zou ik je in mijn tijdschrift misschien eene plaats kunnen aanbieden, maar ik moat uiterst
keurig zijn, want er bestaan hier zooveel middelmatige tijdschriften, altemaal beunhazerij, meneer Plankman ! en gevuld
om der wille van wat een onzer geestigste oude Amsterdammers in de zeventiende eeuw „de sm ee r" noemde !"
Willem bleef bij zijn voornemen om heen to gaan. Hij
begon to begrijpen, dat hij tegenover een man, die van niets
anders dan volmaakte letterkundige scheppingen wilde hooren,
spoedig belachelijk zou gaan worden, en daarom had hij
reeds lang zijne ongelukkige opstellen weggeborgen, en wachtte
hij nu naar een geschikt oogenblik om heen to gaan. De heer
Palmer Verhoeven had ook dit bemerkt, en hield hem geen
oogenblik langer op. Na een paar onbeduidende beleefdheidsbetuigingen stond -Willem weer in de fraaie wit marmeren
gang, en ward hij door den witgejasten lakei uitgelaten.
Met neergebogen hoofd liep hij de Heerengracht weer langs.
In plaats van hulp eene strange, wijze les, die misschien zeer
heilzaam voor hem zou zijn, maar hem op dit oogenblik tot
nog pijnigender ontevredenheid en bitterheid stemde ! Wat
zou hij beginnen ? Zoo gaarne had hij door eigen kracht en
eigen arbeid zich een wag gebaand, en waarom liep nu alles
uit op teleurstelling ? Zou hij inderdaad van droomen leven ?
Zou hij opnieuw naar een kostschool moeten trekken, om
daar binnen zeer enge grenzen aan eon tijdroovenden, geestdoodenden arbeid zijne jonge krachten to wijden ?
En waar terstond eene nieuwe betrekking to vinden ? Wat
had het hem geen moeite gekost om zijne eerste plaatsing op
Rustenburgh to verwerven. De vriendelijke bescherming van
zijn oom en van den Baron van Duyvenvoorde alleen had
hem doen slagen in zijn Avensch, en nu had hij zich driftig
van Rustenburgh losgemaakt — nu moest hij toonen zich zelven to kunnen redden en . . . . iedere poging was tevergeefs.
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rlotseling stond hij stil. Hij wilde niet langer toegeven aan
zijne sombere luim hij mocht niet aarzelen voort to gaan,
hij had nog andere proefnemingen to wagon. Hij raadpleegde
zijn zakboekje. Er waren horn verschillende adressen bekend
geworden van uitgevers, die vooral work maakten van vertalingen, hij had dit wel als eene minder aangename taak
beschouwd, maar door de omstandigheden gedrongen, besloot
hij nu zich met vertaalwerk to behelpen.
Bij vijf verschillende uitgevers zette hij in den loop van
Bien dag zijne wenschen uiteen. Men hoorde hem in den regel
vrjj beleefd aan, en antwoordde dan met eene exceptie van
niet ontvankelijkheid. Men had vaste vertalers, men was juist
met verschillende werken bezet, en men zou later wel eons
aan hem denken. Men vroeg hem, of hij eon geschikt work
op het oog had, dat in het buitenland naam maakte. Willem
noemde eon paar wetenschappelijke Duitsche geschriften, eon
paar Engelsche romans, maar de eersten waren niet „speculater en de laatsten reeds aangekondigd ter vertaling. De
beleefdste van de uitgevers bood Willem eon stichtelUk Duitsch
work aan, 't walk hem wagons den overdreven dwependen
Loon geene hooge belangstelling inboezemde, maar omdat hij
niets wilde afslaan, vroeg hij naar de voorwaarden. Voor de
vertolking van het octavodeel van 350 bladzijden ward horn
25 geboden. Hij begreep, dat men hem kwijt wilde zijn, en
snelde uit ergernis weg.
Nog eon laatste adres restte hem. 't Was eon zeker hoer
Ramat, die er bijzonder work van scheen to maken, Fransche
romans in goedkoope Nederlandsche vertalingen uit to geven.
Willem had eene lange wandeling of to leggen naar dien hoer
Ramat, daar doze in eene der talrijke dwarsstraten tusschen
de Keizersgracht en de Prinsegracht bij het Leidsche Plein
moest wonen. Veal hoop op welslagen bezat hij niet moor
voor dien dag, maar hij wilde moedig volharden. Na vrij lang
zoeken stond hij voor eon kleinen boekwinkel van onaanzienlijk voorkomen. Hij stapte moedig binnen, en vond eene slur-
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(lige vrouw met inktvlakken aan de vingers, die enkele beduimelde deelen van eene leesbibliotheek op stapels schikte,
en met eene schril schreeuwende stem den heer Ramat uit
een zijvertrek to voorschijn riep. Deze was een oudachtig
manneke met een morsig zwart lakensch mutsje op het kale
hoofd, die Willem's verzoek om een onderhoud met een gemeenzaam knikje beantwoordde, en hem naar het vertrekje
wees, waaruit hij juist was to voorschijn gekomen.
Eene onaangename lucht van slechte tabak en oude boeken
trof Willem bij het binnentreden in dit kantoortje. De heer
Ramat nam op een hoogen kantoorstoel plaats, en wierp een
hoop papieren van den eenigen schamelen zetel, die er aan- •
wezig was. Toen -Willem dus bijna aan zijne voeten gezeten
was, begon onze jonge vriend zoo kort mogelijk uiteen to
zetten, wat hij wenschte. De oude man nam hem uitvorschend
op, terwijl hij sprak. Zoodra Willem zweeg, zeide hij snel met
een Amsterdamsch accent :
„U wil vertaalwerk, maar waarom schrijft u niet Bever
wat oorspronkelijks ?''
„Omdat niemand het wil uitgeven !"
„Heeft u wat klaar ?"
-Willem tastte in zijn borstzak, en bracht er zijne schetsen
haastig uit to voorschijn. De heer Ramat nam het pak aan,
zette een ouderwetschen bril op, begon to bladeren en to
lezen. Willem's werk scheen hem belang in to boezemen,
want het duurde vrij lang, voordat hij opzag, en den bril
wader ter zijde legde.
„'t Schijnt me hier en daar niet kwaad" — oordeelde het
manneke, terwijl hij zijn morsig mutsje over zijn hoofd heen
en weer schoof — „maar niet pikant genoeg, meneer ! niet
pikant !"
„Wat bedoelt u met pikant ?"
„Daar is geene bepaalde kleur in. Maar die zou u er in
kunnen brengen, want u schrijft met talent, meneer zonder
u een compliment to maken !"
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Willem hoorde voor het eerst zijn werk door een vreemdeling prijzen, en poogde zijn dank te betuigen, hoewel de
heer Ramat, met zijne kleine, half gesloten oogen, geen aangenamen indruk op hem maakte.
„Wat zoude u dan in mijne opstellen willen veranderd hebben ?" — vroeg Willem eindelijk.
„Dat hangt of van de wijze, waarop ze zouden worden gedrukt. Vooreerst moet ik u zeggen, dat ik . uitgever ben van
eene zeer gezochte verzameling losse blaadjes, die tot verspreiding van de hoofdwaarheden des Evangelies onder het
yolk, tot opwekking van deugd en matigheid worden bestemd.
*Zij worden bij honderdtallen onder de minbeschaafde klassen,
in de gevangenissen en de kazernen rondgedeeld voor een
cent het stuk. Het spreekt van zelf, dat ze wat ernstig, wat
indrukwekkend — enfin, de heeren noemen het „in streng
christelijk-historischen toon" moeten worden geschreven .."
„Voordat u verder gaat, meneer Ramat !" — vial Willem
haastig in — „zulke stukjes zal ik nooit schrijven ! — Ik deel
de overtuiging van die heeren niet."
„Dat behoeft ook niet !" — antwoordde het manneke glimlachend — „Als u maar in den toon schrijft. Met uw talent
gaat dat zeer goed. U zou er meer mèe kunnen verdienen
dan met vertaalwerk. In den laatsten tijd heb ik woorden
gehad met m'n domino, die anders voor de kopij zorgde. Nu
zou het juist zeer goed komen, als u mij eens den tekst van
een paar blaadjes leverde !"
Willem was rood geworden van ergernis. Hij stond op, en
sprak vrij luide:
„teen woord meer hiervan, meneer ! Ik kwam u over ver."
taalwerk spreken, maar
„Uitstekend, meneer ! tot je dienst! maar denk eens om
mijne stichtelijke blaadjes. Je neemt er het een of ander historietje voor van 'n sterf bed .. . ."
Willem had zijne papieren snel bij zich gestoken, hij wendde
den hoer Ramat den rug toe, om te vertrekken.
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„Loop toch zoo gauw niet weg, nieneer !" haastte zich
de uitgever van stichtelijke blaadjes uit to roepen. — „Wat
heb ik gezegd, dat u hinderen kan? Ik zal er niet maar over
spreken. Er zijn lief hebbers genoeg ! Wat had u van vertalingen willen weten !"
Willem bedacht zich een oogenblik.
De groote menigte van teleurstellingen in de laatste dagen
hadden hem zeer ter neer gedrukt. Hij begreep, dat hij niet
wegloopen moest uit overmaat van fierheid, daar hij voor
het minst ho or e n kon, walk vertaalwerk er bij Ramat zou
to bekomen zijn. Hij wendde zich wader tot het manneke,
dat hem met een familiaren glimlach toeknikte, en zei:
„Ik zoek vertaalwerk tegen een fatsoenlijk honorarium !"
Ramat knikte, en zag naar een hoop nieuwe boeken op
zijn lessenaar. Daarna keek hij Willem wader uitvorschend
aan en sprak :
„Ik heb eene groote leesbibliotheek, meneer ! Dat is m'n
voornaamste kostwinning! Nu zie ik hoofdzakelijk Hollandsche
romans to krijgen. Want m'n klanten lezen geen Fransch of
vreemde talen. Oorspronkelijke Hollandsche romans heb ik
genoeg, maar de meeste zijn niet pikant!"
„Alweer pikant!"
„Nu ja, maar ik bedoel wat anders. Ik wilde zeggen, dat
het dikwijls noodig is, Fransche of Duitsche romans to doen
vertalen. Die vertalingen geef ik uit, meneer ! Eigenlijk geef
ik ze in compagnie uit met een paar confraters, maar m'n
naam staat op den titel. — als we het eens worden, dan zou
u altijd met die heeren moeten kennis maken. Want zij bepalen het honorarium — als men een net en goad vertaler is,
geven zij f 50 tot f 75 per deal !"
„Zeer weinig !"
„Ja, maar die deeltjes zijn zeer klein ! Meest nieuwe Fransche zaken, meneer ! Zeer prettig, om to vertalen. In een paar
dagen werk je zoo'n deeltje af, en heb je al gauw een aardig
honorarium beet !"
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„Welke Fransche werken bedoelt u ?"
„Ziehier, meneer ! Kies er maar eens een uit, dan zullen
we zien, of we zaken kunnen doen !"
Willem ontving een pak boeken, klein octavo, in nette gale
omslagen. Met zekere belangstelling onderzocht hij de titels.
\Vat las hij ?
Het eerste boek heette : „La fi lle aux trois jup on s" —
het tweede : „Les femme s, le jeu et le vi n" — het derde :
„L'homme aux trois culottes"—vervolgens: „La dame
aux trois corsets" — „Les nuits de l'hotel des Reservoirs" — „Les petites femmes du couvent" — La
dame aux trois chignons...."
Met bedaarde minachting had Willem dit alles gelezen.
Plotseling greep hij het heele pak, en wierp het voor den
hoer Ramat neer.
„ Welnu" — riep daze, steeds glimlaehend — „wat heeft
gekozen ?"
„Dank je, meneer !" — sprak -Willem zeer koel. — „Er is
niets bij wat mij aanstaat. 't Spijt me, dat ik u zoo lang
heb opgehouden !"
Ditmaal wendde hij zich voor good af, en strekte reeds do
hand uit naar de deur, toen de stem van den uitgever klonk :
„Zeg er eons, meneer ! Dat gaat zoo niet! Wou je me bier
komen uithooren? Zeg er eons, kale vlegel! kale ...."
-Willem had de deur reeds lang geopend, was den boekwinkel doorgeloopen, waar de vrouw met de morsige handen
even luid begon to schelden als haar waardige echtgenoot.
Maar Willem bekreunde er zich volstrekt niet om, en toen
hij al een Bind weg de straat was opgegaan, bereikten de
krijschende scheldwoorden van het uitgeverspaar nog voortdurend zijne ooren.
Des avonds van dozen mistigen dag liepen onze beide vrienden wederom in de Kalverstraat. De talrijke gaspitten in de
winkels verspreidden licht genoeg om aan de voorbijgangers
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te ontdekken, hoe diep mistroostig de uitdrukking van beider
gelaat was, maar niemand in den bonten, bedrijvigen menschenstroom, die tijd had, om zelfs eene vluchtige verwondering
bij het voorbijgaan dezer beide somber zwijgende gestalten
aan den dag te leggen. Geluk en ongeluk zijn dagelijks in
zoo duizenden verschijningsvormen op de gelaatstrekken van
de voorbijgangers in eene levendige straat als de Kalverstraat
waar te nemen, dat de neerslachtigheid onzer beide vrienden
waarschijnlijk aan niemand eenige verbazing zou hebben ingeboezemd, had niet op dien avond iemand een bijzonder belang
gehad, om hen allernauwkeurigts to bestudeeren. Die iemand
was een klein, vlug heertje, 't welk een gouden bril, een
breedgeranden zwarten hoed en eene zwierige overjas met
zwart bont droeg. Reeds bij den Heiligen Weg had hij hen
plotseling in 't oog gekregen, was hij stil blijven staan, en
daarna had hij hen op eenige schreden afstands gevolgd.
mompelde driftig bij zich zelven, en matigde zijn schielijken
stap, om hen niet voorbij te loopen.
Wat hij wenschte, geschiedde. Beide vrienden traden langzaam een koffiehuis binnen. Hij volgde hen, zonder dat zij
het merkten, en toen zij plaatsnamen in den schemer van het
voorvertrek, 't welk met een gordijn van het verlichtn
gedeelte der zaal was afgescheiden, had ook het levendige heertje met zijn gouden bril aan een der vensters een
stool gekozen, alsof hij van plan was eene nauwlettendo
studio op de voorbijgangers to maken. Willem en Kruger
vielen ergens neer, zonder naar de schaarsche bezoekers om
to zien. Zij kozen het duistere gedeelte der zaal, om vrijer
to spreken.
„We zullen een glas bier nemen, Plankman 1" — begon
Kruger. — „Die kleine verkwikking mag er op staan!"
Reeds naderde de kellner met de door Kruger bestelde
glazen. Willem antwoordde niet. Hij zat met het hoofd in beidehanden, over het tafeltje gebogen, en liet zich alles welgeval
len. Kruger dronk bedaard zijn glas uit, en begon weer :
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„Ik ben toch nogal tevreden, vandaag. Eene illustratie bij
eene nieuwerwetsche prijscourant zal me een gulden of vijf
opbrengen. Het begint al !"
Willem hief het hoofd op.
„En ik wil ook beginnen, Kruger ! Een boek vol Duitsche
kwezelarij ga ik voor f 25 vertalen, en als ik dat of heb, zal
ik een deal van den jongen Paul de Kock, vol Fransche moraal, nemen voor f 50, dan is er climax !"
De jonkman glimlachte bitter. Daarna dronk hij haastig
zijn glas bier leeg, en zette het vrij hoorbaar weer op het
tafeltje neer.
Kruger zag hem bedaard aan, en vervolgde :
„Dat zul je niet Ik ken je to goad. Misschien zie ik je
binnenkort weer aan 't les geven, maar van dat ander werk
zal nooit wat komen !"
„Nooit ? En als de nood mij dringt ?" — vroeg Willem dof. —
„Les geven ! Goed. Maar ik moat eerst lessen hebben, en dan
zal ik met hart en ziel mij weer in dien tredmolen werpen.
Ik snag niet al to moeielijk in mij ne keus zijn !"
De kleine heer aan het venster had het schijnbaar zeer
druk met de voorbijgangers, maar hield voortdurend „u n e
or eill e en camp a g n e," als mevrouw de Roggeveen zou
gezegd hebben. Het gesprek scheen hem zeer veal belangstelling in to boezemen, want hij knikte van tijd tot tijd
met zekere geheimzinnige voldoening. Zoo vernam hij, to midden van allerlei zonderlinge bewegingen met het hoofd, hoe
Kruger den jonkman poogde to bemoedigen, en hoe daze
steeds troosteloozer antwoorden gaf. Na eene lange pauze in
't gesprek, zei Kruger weer :
„Ik vergat je nog iets to vertellen, Plankman ! Van morgen las ik iets nieuws over den moordenaar Duvernet. Hij
schijnt zich in zijne cel to hebben opgeknoopt, en hoewel het
ontdekt ward, schijnt men voor zijn leven to vreezen !"
„Dat hoorde ik ook. Ik hoop, dat hij zijne straf niet zal
ontkomen !"

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

19 3

Aan het tafeltje bij het venster stond nu de kleine heer
met den gouden bril op. Hij liep vlug naar onze beide vrienden, en zei luide :
„Wel, meneer Plankman ! hoe maak je 't ? Ik geloof waarlijk, dat je me niet herkent ?"
Willem en Kruger rezen verbaasd op, maar hoewel de
onbekende heer zijn breedgeranden hoed afnam, en allervriendelijkst door zijne glinsterende brilleglazen in 't ronde staarde —
men herkende hem niet.
„Blijft toch zitten !" — ging het beleefde heertje voort. —
„Ik zal mij bij de heeren aansluiten, als het vergund is.
Herinner u eens, meneer Plankman ! wanneer wij elkaar ontmoet hebben — 't was verleden zomer in den trein . . . ."
„'t Is waar !" — riep Willem verrast
— „Nu eerst her."
ken ik u, meneer
„Leo van den Toorn Schnellman, want je hebt mijn naam
vergeten, dat merk ik wel. Leo van den Toorn Schnellman,
hoofdredacteur van de Avondstar. Met primo Maart zal ze
dagelijks verschijnen, en zoo mogelijk schitterend verschijnen!"
Willem Plankman herkende nu den bedrijvigen, dapperen,
kleinen, Amerikaanschen reiziger, welken hij op reis van
Utrecht naar Den Haag in den vorigen zomer had ontmoet.
Wonderlijk snel had de hoofdredacteur van de Avondstar
naast Willem plaats genomen, en zonder dat men er zich
rekenschap van had gegeven, had daze voortvarende heer een
bediende geroepen, en waren Willem en Kruger van versch
gevulde glazen bier voorzien.
„Wat zeg je van m'n aanplakbiljetten ?" — ging hij voort
tot Willem. — „Kolossaal, he ? En overal op ruime schaal
door de stad verspreid. 't Doet prachtig, niet waar ? En een
succes van belang ! Dagelijks nieuwe abonnees !"
De heer Van den Toorn Schnellman wreef zich vroolijk in
de handen, en nam eene haastige teug uit zijn glas.
Willem begreep niets van de zaak. Kruger staarde den
hoofdredacteur van de Avondstar vol verbazing aan, en beiden
13
II.
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zwegen met zekere bedremmeldheid, waarvan de druk doorpratende journalist niets scheen te willen bemerken.
„Zoo even herkende ik je in de Kalverstraat, meneer Plankman ! Wij hebben verleden jaar op de aangenaamste wijze
kennis gemaakt ! En nu viel het mij in, dat je mij misschien
een kleinen dienst zoudt kunnen doen. Ik zal er maar dadelijk mee voor den dag komen ! Mijne Avondstar heeft zoo
uitvoerig mogelijk bericht gegeven van den moord voor eenige
weken in Den Haag gepleegd ! Berichten uit Utrecht, die ik
persoonlijk heb ingewonnen, brachten mij tot de ontdekking,
dat je zelf, meneer Plankman ! bij de arrestatie bent tegenwoordig geweest. Ik ben zoo vrij geweest je naam in mijn
courantje te noemen, en dacht er aan, je te schrijven. Met
de drukte van de redactie is het bij het plan gebleven, tot ik
voor een paar dagen vernam, dat de schelm Duvernet zich
bijna van kant had gemaakt. Het wordt nu weer zaak iets
bijzonders van deze cause cOlebre in mijne Avondstar to
geven, en nu ben jij de man, die mij helpen kunt ! Vertel me
eons wat je er zoo al van west — want het sehijnt, dat je
den schobbejak vroeger hebt gezien !"
Reeds lang was Willem een licht opgegaan. De belangstelling van den heer Schnellman was eene journalisten-belangstelling. De Avondstar maakte er zich eene gewetenszaak van om alles omtrent den moord aan hare lezers zoo
uitvoerig mogelijk to berichten, en nu was de hoofdredacteur
recht in zijn schik eene vroegere kennismaking to kunnen
doen gelden. Onze jonge vriend zag er geen bezwaar in, om
te verhalen, wat hij wist, en deelde alles zoo uitvoerig mogelijk mee aan den van genoegen steeds glimlachenden heer
Schnellman, die bij het flauwe licht van de gaspitten aan den
overkant der Kalverstraat, alles in zijn zakboekje opschreef.
Kruger had nog geen woord gesproken, maar dacht in stilte,
dat Willem den hoofdredacteur van de Avondstar wel eens
over zijne letterkundige plannen mocht spreken.
Nadat de belangen van de Avondstar behoorlijk waren
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behartigd, en de Beer Schnellman zijne aanteekeningen had
voltooid, wilde hij onzen vrienden nog meer bier aanbieden.
Toen hem dit niet moeht gelukken, zei hij :
„Eon ding moet je me nu eens openhartig vertellen, meneer
Plankman Hoe is 't met je plannen afgeloopen, om onderwijzer te worden? Heb je nog wel eens gedacht aan ons gesprek in den trein?"
Willem wist bijna niet hoe hij beginnen zou. Hij had zooveel te zeggen, en juist op dit oogenblik. Maar -weldra had
hij de gedrukte stemming, die hem nog eenigszins belemmerde, overwonnen, en begon hij zoo kalm mogelijk zijn
toestand uit een te zetten. Opmerkelijk was de aandacht,
waarmee de hoer Schnellman alles volgde. Hij wendde van
tijd tot tijd zijn hoofd plotseling ter zijde, trommelde met de
vingeren op 't tafeltje, en knikte vergenoegd bij alles, wat
Willem vertelde. Zoo dikwijls Kruger in 't verhaal te pas
kwam, boog zich de redacteur van de Avondstar -welwillend
naar den ouden man, en scheen hij zachtkens aanmoedigende
woorden to mompelen. Het verhaal duurde lang, maar hij
bleef voortdurend oplettend luisteren. Zoodra Willem zijne
laatste ontmoetingen in Amsterdam met een enkel woord had
vermeld, en haperend eindigde met de verklaring, dat hij
tot nog toe weinig geluk op zijne onderneming had undervonden, sprong de hoer Sehnellman van zijn stool, en sprak
hij met iets half overredends, half gebiedends in zijne stem,
dat hem voortdurend eigenaardig kenmerkte
„Mijneheeren Plankman en Kruger ! Ik heb de eer u een
voorstel to doen. Vergezel mij voor eene korte poos naar den
Nieuwendijk, waar het bureel van mijne Avondstar voorloopig
is gevestigd!"
Reeds had hij het kotliehuis verlaten zonder naar hen om
to zien, en haastten zich onze beide avonturiers hem in to
halen. Op weg sprak de Meer Schnellman weinig. Hij scheen
een plan uit to werken, en met zijne gedachten geheel vervuld. Terwijl Willem en Kruger door de nog woelige men-
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schenmenigte op den Dam henen spoedden, hadden zij beiden
eene bijna gelijktijdige opwelling van goede hoop over deze
zonderlinge ontmoeting, en fluisterden zij eene pons. De heer
Leo van den Toorn Schnellman haastte hen echter zoo gezwind vooruit, dat zij reeds de trappen van een bovenhuis
op den Nieuwendijk beklommen, voordat zij elkaar de helft
hunner verwachtingen en vermoedens hadden meegedeeld.
Overal op de trappen en portalen van deze bovenwoning
zagen zij de groote aanplakbiljetten en de reusachtige scharlaken letters, die het dagelijks verschijnen van de Avondstar
aankondigden. Weldra stonden zij in een met schrijftafels gestoffeerd vertrek, waarin eene voor Kruger onbegrijpelijk.e
menigte van nieuwsbladen in 't ronde zwierven. De hoofdredacteur ontstak een paar gaspitten boven de schrijftafels, en
begon weer even snel to spreken :
„Ziehier den chaos, mijneheeren! waaruit -vveldra iederen
avond onze star zal to voorschijn treden — nu is hier niets to
doen, want tot nog toe komt ze maar tweemalen uit, Woensdag en Zaterdag. Maar ik ga zoo goed vooruit, dat we met
primo Maart alles gaan reorganiseeren. En nu, ziehier, wat ik
de eer zal hebben je voor to stellen. Meneer Plankman ! neem
plaats voor deze schrijftafel, en verplicht me met een kort
resume op schrift to brengen omtrent al hetgeen ik van
avond gehoord heb in zake Duvernet. Geef mij intusschen
uwe opstellen, waarvan niemand notitie nemen wou, dan heb
ik ook wat to doen.... en aan u, meneer Kruger ! heb ik de
eer op to dragen, deze kolommen na to zien. Zij zijn van
avond gezet en nog vol fouten. De vraag is, wie van ons het
eerst klaar zal zijn!"
Weldra heerschte er groote stilts in de kamer van den
hoofdredacteur der Avondstar, en zaten de drie vrienden met
de ijverigste inspanning to werken.
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Eene geheime samenkomst, waarin gewikt, gewogen en eindelijk
een stout besluit genomen wordt.
Mevrouw de Barones van Duyvenvoorde van Bloys zit voor
haar toiletspiegel. Het smaakvol ingericht kleedvertrek wordt
door een paar porseleinen lampen en eenige waskaarsen helder verlicht. Caroline staat achter de Barones, en arbeidt zeer
ingespannen aan het kapsel van hare meesteres. De kamenier
schijnt eenigszins gejaagd en ontstemd, want zij glimlacht
voortdurend, als de Barones op hare gewone korte manier het
een of ander bevel geeft, of haar berispt over kleine onhandigheden. De spiegel weerkaatst de trekken der beide vrouwen.
Mevrouw de Barones blikt levendiger en opgeruimder dan
gewoonlijk in 't rond. Geen ontevreden trek misvormt de
statige uitdrukking van haar lang ovaal gelaat. Er fonkelt
tevredenheid nit hare donkerbruine oogen. Met zekere nieuwsgierigheid kijkt zij soms naar Caroline, alsof zij wilde uitvorschen, wat er haperde aan hare anders zoo vlugge kamenier.
,,Caroline!
wat scheelt er aan ?"
De vraag word plotseling gedaan, zoodat de aangesprokene
eene beweging van schrik maakte. Er volgde geen antwoord.
Mevrouw hernam :
geloof niet, dat je op je gemak bent !"
Caroline zou dit hebben kunnen toestemmen.
't Is misschien noodig op to merken, dat ons verhaal terugkeert naar den avond, toen mevrouw de Roggeveen met Jane
in alle stilte nit de residentie vertrok. In den loop van den
dag had Caroline op de gewone geheimzinnige wijze een bericht gehaald van het privaat-postkantoor bij den kapper. Zij
had een klein bezoek af gelegd bij hare vriendin Suzanna
Rosendal„ en doze had haar verzekerd, dat meneer de
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Beaumont er geweest was, om haar to bezweren nooit jets
van zijne tegenwoordigheid to verraden op dien welbewusten
middag, toen zij met hun drieen de woordenwisseling tusschen den vermoorden edelman en den lakei hadden beluisterd. De Beaumont zat in duizend angsten, dat hij als getuige
bij de aanstaande terechtstelling van Duvernet zou moeten
optreden. De jeugdige Hagenaar verklaarde daarbij, dat hij
zeer verontwaardigd was over Caroline, omdat zij met een
schurk als Duvernet in betrekking scheen to staan, dat hij
haar nooit meer wilde ontmoeten, en dat Suzanna haar dat
maar ronduit moest to kennen geven. Caroline had er eerst
schamper om gelachen, maar zij herinnerde zich daarbij, dat
zij een brief van de Barones verloren had, en dat Duvernet
haar dien waarschijnlijk ontfutseld had.
Caroline maakte zich altijd meer bevreesd, dat die brief
haar en mevrouw Van Duyvenvoorde in ongelegenheid zou
brengen. Wat de Beaumont betrof, zij verwachtte, dat hij
later wel van gevoelen veranderen zou, zoo hij maar niet in
die tusschenpoos hare vriendin Suzanna met zijne oplettendheden vereerde, 't Welk zij dien morgen uit een en ander
meende to moeten opmaken. Toen de Barones haar nu onverwacht vroeg, wat haar dien avond beangstigde, word zij doodsbleek, en trilden er tranen in hare oogen.
Mevrouw Van Duyvenvoorde wendde het hoofd om, terwij1
de kamenier schijnbaar ijverig bezig bleef, de lange, zwarte
vlechten harer meesteres tot een sierlijk geheel to rangschikken. Zoodra het nu bleek, dat Caroline met moeite hare
tranen bedwong, schoof de Barones den blauw satijnen fauteuil van de kaptafel weg, om hare bediende recht in 't gelaat
to kunnen zien. Na eene korte poos van zwijgend staren,
strekt de trotsche vrouw gebiedend de hand nit, en zegt met
jets onmiskenbaar welwillends :
„Komaan ! Opgebiecht, Caroline ! 1k wil niet, dat je verdriet hebt !"
„Natuurlijk wordt de tranenstroom nu overvloediger, en
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eindelijk begint de kamenier aarzelend te bekennen, wat haar
benauwt. De Barones blijft uiterst kalm, en moedigt haar aan
met goedkeurende gebaren. Zoodra alles bekend is, verbergt
Caroline het gloeiend gelaat in de handen en wacht zij met
gebogen hoofd, wat volgen zal.
„Is dat alles — klinkt de stem der voorname dame. —
„Stel je dan maar gerust. Ik had gemerkt, dat een van mijne
brieven niet terecht was gekomen, maar er is voor gezorgd,
dat er hoegenaamd geen gevaar door ontstaan kan. En nu
van wat anders. Ik moet je ernstig waarschuwen voor dien
meneer de Beaumont. Dat moet uit zijn, Caroline ! Zulke
relatien passen niet voor je ! Zoodra ik er weer van hoor, is
alles
enfin, je begrijpt me !"
Caroline zag schuchter op. Zij gevoelde zich verlicht en
gerustgesteld. De waarschuwing van de Barones maakte geen
diepen indruk op haar zeer luchthartig gemoed, en aanstonds
vervolgde zij haar arbeid, daar hare meesteres den fauteuil
weer voor den spiegel had geschoven en mijmerend zweeg.
Weldra is het kapsel klaar. Mevrouw Van Duyvenvoorde
blijft nog een oogenblik in gedachten verdiept, terwijl zij met
voldoening in den spiegel waarneemt, hoe op dat oogenblik
een glans van bekoorlijkheid over hare meestal norsche trekken
schijnt uitgespreid.
„Caroline !" — zegt ze vriendelijk — „Zou je lust hebben
mij te volgen, als ik eene verre reis ging doen?"
De kamenier glimlacht, daar zou mevrouw toch wel niet
aan twijfelen. maar gaarne zou zij weten, wanneer en waarheen
De Barones trekt zich nu aanstonds in een voornaam stilzvvijgen terug, terwijl zij twee of driemalen zeer vriendelijk
knikt, alsof zij volkomen tevreden is. Het helpt der kamenier
weinig, of ze nog voortgaat met babbelen en uitvorschen,
Barones blijft zwijgen. Dat was een gewoon verschijnsel.
Somtijds genoot Caroline de eer van een vertrouwelijk onderhoud, en dan bleef mevrouw weder zwijgen met eene uit-
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drukking op het gelaat, die het niet raadzaam maakte het
gesprek verder voort to zetten.
Mevrouw Van Duyvenvoorde wijdde een laatsten blik aan
haar toilet. Zilvergrijze zijde golfde schilderachtig om hare
ranke figuur, een fonkelend kruis van juweelen straalde aan
den blanken hals. Een vluchtig glimlachje krulde zich om
hare lippen — zij was voldaan. Daarna greep zij een waaier
en een fraaien kanten zakdoek — wenkte geheimzinnig tot
Caroline, en verliet zij haar boudoir.
Achter het ruischend deurgordijn was zij verdwenen. Een
uiterst kostbaar en aangenaam gestoffeerd vertrek ontving de
feestelijk gedoste vrouw. Zij zag zonder eenig blijk van welgevallen in 't ronde. Eene poos stond zij stil, en liet haar oog
langs de wanden van de kamer dwalen. Een vluchtige trek
van misnoegen verscheen voor een oogenblik, toen zij Drostman's portret van haar echtgenoot aan den muur gewaarwerd.
Zij schoof een breeden fluweelen fauteuil bij den helder brandenden haard, en wendde den rug naar het portret. Rustig
ging zij zitten in afwachtende houding, en speelde met haar
waaier. Een aangename gedachtenloop scheen haar bezig to
houden, schoon zekere dreigende ernst soms uit hare donkere
oogen straalde.
Zoo bleef zij wachten.
Een vol uur verliep. Van tijd tot tijd tuurde zij naar het
zwart marmeren uurwerk op den schoorsteenmantel, do
gouden wijzers schenen beweegloos. 't Was lang na negen en
steeds bleef zij wachten. Zij deed de kamenier verschijnen,
die de thee had gezet. Caroline zorgde voor den haard, zorgde
voor het smaakvol theeservies, maar bleef eerbiedig zwijgen,
daar zij met een schielijken blik had waargenomen, dat de
Barones naar de gevaarvolle periode overhelde, waarin eene
tevredene stemming voor eene opkomende booze bui gaat
wijken.
Toen mevrouw Van Duyvenvoorde weder alleen was, liep
zij het vertrek eenige keeren snel op en neer. Het weeldrig
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wollig tapijt maakte hare driftige schreden onhoorbaar.
zij de oogen opsloeg, scheen het portret aan den muur haar
innemend en welwillend aan te staren. Ongeduldig haar hoofd
schuddend, greep zij eindelijk een stapel tijdschriften van een
klein tafeltje, toen zij zich scheen te bedenken, en een zwaar
album in rood marokijn met hare beide handen naar haar
stool droeg. Met de linkerhand haar hoofd ondersteunend,
tuurde zij peinzend naar de portretten uit het album.
Eerst een grijshoofd met eene onmiskenbare uitdrukking
van fibre zelfvoldoening — de Graaf Alfred van Erckenraedt,
haar varier. De Barones dacht aan hare eenzame jeugd, daar
zij al zeer vroeg naar eene aanzienlijke kostschool was gezonden, terwijl hare ouciers in den vreemde leefden. De Graaf
van Erckenraedt had als gezant des Konings aan de voornaamste hoven van Europa eene invloedrijke rol gespeeId.
Toen hij zich later in de residentie vestigde, om op zijne
diplomatische lauweren uit to rusten, was zijne jongste dochter
Marianne juist to voorschijn getreden als een volmaakt kunstgewrocht der verhevenste kostschoolwijsheid.
De Barones vestigde met bitse spijt hare oogen op het
portret haars vaders. De trotsche staatsman had een noodlottigen invloed op haar leven uitgeoefend. Zij sloot de oogen,
en glimlachte bitter. In hare droomen zag zij plotseling het
gelaat van een jonkman, die haar weemoedig scheen aan to
staren, en toen zij nu met een onderdrukten zucht den blik
weder naar het album wendde, was het de beeltenis eener
dame, die hare aandacht trek.
Nog bitser spijt teekende zich op haar gelaat af, want zij,
had het portret harer moeder ontdekt. De Graaf van Erckenraedt had aan de vurigste hoop van haar leven den bodem
ingeslagen, toen hij haar verbood de hand to aanvaarden van
den jonkman, dien zij lief had — de Gravin van Erckenraedt
had het huwelijk doorgedreven met den man, wiens nobel
gelaat daar aan den wand de sombere mijmering zijner echtgenoote vol vrees scheen to bespieden.
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Een eerbiedig kloppen op de deur deed mevrouw Van Duyvenvoorde haastig opzien.
Caroline berichtte de komst van een gast.
Het was de langverwachte — eindelijk
Er naderde een snelle stap, de deur werd haastig opengeworpen.
„Marianne !" — klonk het schielijk, en eerbiedig buigend
aanvaardde de heer Van Roggeveen de rechterhand der
Barones.
De heer Van Roggeveen hield die hand eene poos vast,
en zag de Barones met bezorgdheid aan.
sprak hij hoogst ernstig — „Ik
„Vergeef me, Marianne !"
ben later gekomen, dan ik beloofd had, maar er trof mij weer
."
zooveel treurigs.
Mevrouw Van Duyvenvoorde had hem uitvorschend aangezien, en daarna zich weder bedaard in heur leunstoel gevlijd. De langverwachte bezoeker plaatste zich bij den haard,
en zweeg.
De Barones richtte nu een belangstellenden blik naar haar
gast, en vroeg met zachte, vriendelijke stem :
„Hoe is 't met Jane?"
„Vertrokken ! Voor langen tijd ! Het moest !"
„Wie zorgt voor haar ?"
„Hare moeder. Ik weet niet, of ik die dochter ooit zal
weerzien. Ze was mijn liefste kind zij neemt alles mee, wat
mij nog aan mijn ongelukkig huis heeft gehecht !"
Bittere teleurstelling klonk uit zijne woorden.
Hij wendde het hoofd af, en drukte snel beide handen voor
zijn gelaat.
Mevrouw Van Duyvenvoorde scheen de vlammen in den
haard to bespieden en fluisterde eindelijk :
„Jane is nog jong. Zij kan herstellen ! Waarom het ergste
gedacht ?"
„Omdat er geen ongeluk is, 't Welk mij gespaard blijft ...."
„Louis !"
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De Barones had dat woord luid en met nadruk uitgesproken, toen de klacht van haar ongelukkigen vriend al te bitter scheen te worden. De heer Van Roggeveen hief het hoofd
op, en ant-woordde met zekeren eerbied :
„Jo hebt gelijk, Marianne ! Bij al mijn tegenspoed stond
eene goede engel mij ter ado !"
Hij reikte zijne hand aan de Barones, en deze legde er de
hare in met een betooverenden glimlach. Daar was lets
deemoedigs in de hooding van den heer Van Roggeveen, het
scheen of hij berouw gevoelde over zijne woorden.
Mevrouw Van Duyvenvoorde trok langzaam hare hand terug,
en hernam met zekere opgowektheid :
„AVij moeten nu eons ernstig overleggen, wat ons, wat
vooral to doen staat. Schenk mij en je zelven thee in, en
korn dan hier aan den haard naast mij zitten. Wij hebben
veel to bespreken !"
De heer Van Roggeveen voldeed met een begin van opgeruimdheid aan dat verzoek. Schoon zijn voorkomen, vooral de
scherpe trek om zijn mond getuigde, hoezeer het ondervonden
feed hem had aangegrepen, scheen hij plotseling eene zekere
verjonging to ondergaan, toen hij een lagen leunstoel bij
den haard had gesehovon, en niet ver van de Barones
plaatsnam.
Aanvankelijk zwegen beiden. Toen waakte de trotsche vrouw
op uit hare mijmering, en met haar waaier even de vingeren
van haar vriend aanroerend, sprak zij :
„Je zoudt me uitleggen, hoe je zulk eon geweldigen slag
in je fortuin hebt geleden ! Vertel me alles eons in de
bijzonderheden !"
„'n Ellendige geschiedenis, Marianne ! Je weet, dat ik dikwijls vrij gelukkig met m'n effecten heb gespeculeerd. M'n
gezin was altijd zeer kostbaar ingericht, en ik wilde do overdreven eischen, die mij van zekeren kant werden gedaan,
uit trots niet afwijzen. Je weet, wat er in de laatste jaren
gebeurd is. 1-k ]Rest hooge percenten maken en waagde
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van tijd tot tijd het een en ander op raad van mijn kantoor
in Amsterdam . . . ."
Mevrouw Van Duyvenvoorde luistert met haar aangenaamsten glimlach. Toen er van „zekeren kant" gesproken werd,
wendde zij eensklaps met toornigen blik haar gelaat naar
't vuur, maar herstelde zich oogenblikkelijk.
„Ik was langzaam aan het wagen gewoon geraakt" — vervolgt de heer Van Roggeveen — „en daarom zal het je niet
verwonderen, als ik je zeg, dat ik verleden jaar in April en
Maart mijn oog vestigde op de acht-percents Geconfedereerden. Wij hebben er toen dikwijls saam over gesproken. Ik
had alle hoop op het welslagen van den oorlog. De zuidelijke
Staten traden krachtig op onder Jefferson Davis. Toen trok je
partij, Marianne ! voor de Noordelijken, en daarom durfde ik
je niet bekennen, dat ik voor meer dan anderhalve ton Geconfedereerden deed aankoopen. 't Was natuurlijk een waagstuk, maar ze rezen verbazend, en bleven rijzen. Mijne speculatie
was volkomen juist, en menigmaal had ik met winst kunnen
verkoopen, als ik naar goeden raad to Amsterdam had willen
luisteren. Maar ik wilde meer winnen, en bleef volhouden . .
tot mijn ongeluk. Je weet, wat er in Amerika gebeurde, en
toen mijne effecten in November en December plotseling gingen dalen, hield ik me aanvankelijk bedaard. Maar de paniek
nam toe op alle beurzen. In 't laatst van December vielen zij
tot ongekende laagte, men waarschuwde mij, dat ik misschien
geen drie percent van mijn kapitaal zou redden. Ik gaf orde
tot verkoop, indien de daling steeds toenam, en voor eenige
dagen bleek mij, dat er van mijne honderdtachtigduizend gulden nog een vijf en twintigduizend over was. M'n oorspronkelijk fortuin was drie ton, in den loop der laatste twintig
jaren langzaam verminderd, en door mijne speculation in Amerikanen bijna geheel versmolten. Ik ben nu zoo good als eon
arm ambtenaartje, die van een vijftienhonderd gulden moet
leven
ziedaar alles !"
De Barones schijnt in gepeinzen verzonken, en blijft het
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antwoord schuldig. De geruineerde man laat het hoofd in de
hand rusten, en bespiedt de uitwerking zijner woorden. Mevrouw Van Duyvenvoorde schudt eindelijk het fraai gekapte
hoofd en spreekt als voor zich zelve.
„Dat moest zoo eindigen ! Arme Louis ! Wat zal er van
hem -worden?"
Zij Wendt zich nu levendig tot den hear Van Roggeveen :
„'t Is weer het oude ! Je steunt uitsluitend op eigen oordeel.
Heb ik je niet geraden en gewaarschuwd, Louis ! Wie kon je
beter vertrouwen dan mij, al ben ik geene specialiteit in.
effectenkennis. Verliezen heb ik nooit geleden in mijn vermogen, maar ik heb ook nooit gespeeuleerd !"
„Vergeet je Marianne ! wat leven ik heb geleid? wat ik
jaar aan jaar moest afwachten en 't hoofd bieden? Uit een
steeds sterker geworden gevoel van minachting vermeed ik
treurige woordenwisselingen, en gaf all es toe, wat louter eene
quaestie van geld was. Zoo ward mijn groot vermogen eindelijk niet meer voldoende, als ik van billijke en solide renten
wilde leven. Ik vial aan 't speculeeren . de rest volgde
van zelf !"
Mevrou-w Van Duyvenvoorde heeft heftig het hoofd geschud,
en met saamgeknepen lippen het spel der vlammen in den
haard gevolgd. Er scheen eene donkere wolk langs haar voorhoofd to trekken. Zij kruist de armen over de borst, het vuur
flikkert hoog op in den haard, en doet duizend vonken stralen
uit het juweelen kruis aan haar blanken welgevulden hals.
Maar schitterender nog zijn de vonken, die uit hare toornige
donkerbruine oogen sehijnen to spatten, terwijl zij onophoudelijk de grillige kronkelingen van de vuurtongen aan den
haard waarneemt. Eindeltjk klinkt het bijna zonder geluid van
hare lippen :
„Ons beider leven is door den zelfzuchtigen trots van anderen gebroken ! Wat hoopte ik niet van de toekomst bij mijne
eerste verschijning hier in de residentie. Mijn vader heeft
moedwillig mijn geluk verwoest! Geene beden, geene tranen
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mochten baten; hij bleef weigeren. Ik moest een huwelijk
sluiten met een echtgenoot, mij in stand gelijk — de gravin
Van Erckenraedt mocht haren naam niet verwisselen voor
dien van Roggeveen. Ontelbare malen heb ik dat gehoord, en
terwiji ik heftig losbarstte in verwijtingen tegen mijn vader,
kromp mij het hart van weedom ineen, verdween de glimlach
van mijne lippen, de blos van mijne wang, schoon ik nauwelijks achttien jaren oud was . ."
Wel moest het hart dier vrouw vroegtijdig verbitterd en
verbrijzeld zijn, dat zij dus met stille, bleeke woede als voor
zich zelve zat te fluisteren. De heer Van Roggeveen waagde
het niet haar te storen.
„De strijd was fel !". — ging de Barones voort — „Ik leefde
in openlijke oneenigheid met mijn vader, maar ik handelde
met de uiterste openhartigheid, ik verborg niets voor mijne
ouders. Je weet het Louis ! geene enkele letter schrift heb je
ontvangen, mij nooit weer gesproken, sinds ik wist, dat mijne
liefde meedoogenloos werd gedwarsboomd. Men nam mij meè,
men leidde mij overal rond in den vreemde, men wilde mij
mijne dwaze meisjesgrillen afleeren ; maar men rekende buiten mijn hart, buiten mijn wil. Toen mijn vader vier jaren
later stierf, heb ik geen enkel woord van vergiffenis gesproken !"
De Barones Van Duyvenvoorde zweeg met een trotschen
glimlach. De heer Van Roggeveen roerde zachtkens hare hand
aan, die nu ter zijde van den leunstoel of king, en drukte ze
met warme vereering aan zijne lippen.
„Marianne ! laat die pijnlijke herinneringen rusten !"
sprak hij vleiend.
„Teen, Louis ! wij moeten, na al wat onlangs gebeurde, een
ernstig plan maken. Uw ongeluk is voor altijd het mijne. Ik
heb mij nu twintig jaren geleden reeds voorgenomen, dat ik
trouw zou blijven aan den man, dien ik het eerst en zonder
ophouden heb liefgehad. Reken mil dat geene eer — tegenstand en geweld hebben mij geprikkeld. Tegen den trots mij-
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ner ouders heb ik m ij n trots gesteld, en toen rnijn vader
gestorven was, vernam ik het eerst .... dat je een huwelijk
had gesloten !"
De heer Van Roggeveen wendde het hoofd af.
„Ik verwijt je niets, Louis ! a had je voile vrijheid gelaten
to handelen naar goedvinden, daar onze vereeniging mij hopeloos scheen, voordat ik den tegenstand mijner ouders gebroken had. En dan — wie van ons beiden was het ongelukkigst?
Je hebt zwaar geboet, en ik heb getracht je to vergeven.
Toen ik voor twee en een half jaar besloot Barones Van
Duyvenvoorde to worden, stond ik alleen naast mijne moeder,
die mij onophoudelijk met dit plan vervolgde. Al mijne betrekkingen waren gestorven, mijne zusters getrouwd. Vele
jaren had ik met mijne hooghartige moeder in eenzaamheid
en bitterheld des harten doorgebracht. Ik wilde herleven,
in de wereld bewegen, uit den stillen kerker op de goederen
mijns vaders in Gelderland mij op nieuw naar Den Haag
begeven. Toen wij elkander terugzagen na zoo lange scheiding,
toen . ..."
De stem der Barones klonk levendiger en hoopvoller. Zij
wendde haar blik van het vuur, en glimlachte opnieuw.
De heer Van Roggeveen is opgestaan. Hij beantwoordt haar
glimlach met een dankbaren blik, terwijl hij nieuwe kolen
op den haard werpt. Hij blijft zwijgend naar de schoone
spreekster starers. Plotseling is zij van haar zetel gerezen, en
snel als eerie hinde, heeft zij de rechterhand op zijn schouder gelegd. Zij buigt het statige hoofd naar zijn borst, terwijI
hij met bevende hand haar leest omvat. Zoo houdt hij haar
met ingehouden adorn aan zijn hart geklemd. 1VIevrouw Van
Duyvenvoorde werpt het hoofd ter zijde, en staart hem met
hare donkere oogen uitvorschend aan.
„Daar is veel gebeurd, Louis !" — spreekt zij met hare welluidendste stem. — „Je hebt veel geleden, en nog is het ergste
niet gekomen. Wat zal het zijn, als Jane mocht herstellen,
als men terugkomt, als men zich zal moeten schikken in de
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bekrompen levenswijze, die nu je deel is. Welk eene reeks
van rampen zal u, zal ons treffen ! Maar ik zal dragen voor
je, wat mogelijk is, zoo lang het mogelijk is !"
„Stil, Marianne !" — mompelt hij. „Herinner mij mijne
ellende niet Ik kan niet aan de toekomst denken. Ik vind
duisternis, waar ik ook zie. Hier alleen is licht !"
„Maar je met een besluit nemen. Louis ! En nu vorder ik,
na zoovele teleurstellingen, dat mijn raad gevolgd worde. Je
weet, Louis ! ik heb je trouw en eerlijk liefgehad van den
beginne of — en later zelfs tegen mijn plicht, tegen mijn geweten . . . . ik kon niet anders, ik wilde mijne liefde niet verloochenen. De Baron Van Duyvenvoorde was gewaarschuwd
door mij zelve, al bleef mijn verleden hem verborgen. Ik heb
hem gezegd, dat de dierbaarste illusie mijns levens onherroepelijk verwoest was, dat teederheid, genegenheid, liefde, onbekende klanken voor mij waren, dat ik hem verbood ooit naar
de oorzaak van mijn verwoest geluk to vragen, op welke
."
hij heeft woord gehouden
wijze ook.... Hij beloofde ....
Mevrouw Van Duyvenvoorde heeft steeds levendiger en vlugger gesproken, bij de laatste woorden evenwel daalt hare
stem tot gefluister, en verbergt zij haar hoofd opnieuw aan
den schouder van den veelgeliefden man.
Eindelijk heft zij het hoofd weder op, en glimlacht zij met
innemende zachtheid.
„Kom" zegt ze — „we willen saam beraadslagen over onze
toekomst. Ik heb veel nagedacht over al je ongeluk, Louis !
Ik heb veel geleden, maar nu voel ik mij zoo tevreden en
opgeruimd, omdat ik een groot plan heb gemaakt. Je moot
hot weten en goedkeuren ! 0, als de menschen, die mij bitse
hooghartigheid verwijten, mij nu zagen ! Maar zij kennen mij
niet. Er is maar een, die mij kent :"
Mevrouw Van Duyvenvoorde zag haar vriend met zooveel
teedere vertrouwelijkheid aan, dat daze, diep bewogen en vol
eerbied, zijne lippen op het blanke voorhoofd drukte.
7; Grootmoedig en edel ! Zoo heb ik je altijd gekend, Ma-
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rianne !" — fluisterde hij met trillende stem. — „Was onze liefde
niet gedwarsboomd, had ik zelf mij niet zorgeloos in ongeluk
en schande gewikkeld, hoe gelukkig hadden wij kunnen zijn !
Niets martelt mij meer, dan mijne eigene dwaasheid en lichtzinnigheid van vroegere jaren !"
„Geen woord meer. Wat geschied is, blijft geschied ! Wij
moeten aan de toekomst denken ! Het verlies van je fortuin
zal groote gevolgen hebben ! Jane's toestand is allerbedenkelijkst. 1k vrees zeer. Wie weet, wat je nog dreigt, Louis !
Laat mij uitspreken, en wend het hoofd niet af, mijn hart
geeft mij deze woorden in. Daar zal een dag komen, dat
je weer onder den dak zult wonen met de persoon, die
al dat ongeluk door dornme ijdelheid en trots heeft gesticht. Dan zal de maat van je rampen overloopen, en dan
wil ik je redden, Louis ! .... redden, als je mijne hand wilt
grijpen !"
Vlug snelde mevrouw Van Duyvenvoorde naar haar stoel
terug. Zij wenkte den heer Van Roggeveen aan hare zijde
plaats to nemen. Zij schoof haar leunstoel naast den zijde,
en ving aan met wegsleepende vriendelijkheid tot hem to spreken. Het was een lang en vertrouwelijk gesprek. Somtijds rimpelde zich het voorhoofd van den hoorder, somtijds maakte
hij plotseling eene tegenwerping. Maar dan ving ze opnieuw
aan, en weerlegde alles, wat hij mocht tegenwerpen. Haar
geduld scheen onuitputtelijk, want zoodra zij haar plan maar
even deed doorschemeren, k wam er nieuw bez waar, en zette
zij hare pleitrede met onbezweken kracht voort.
De gouden wijzers van het zwart marmeren uurwerk wezen na middernacht. Stilte heerschte in bet prachtig vertrek
der Barones van Duyvenvoorde. Lustig knetterden nog de
vlammen in den haard. Het portret aan den wand schijnt
voortdurend den blik to wenden naar de trotsche vrouw, die
nu alleen, wederom met de armen gekruist, de grillige vuurtongen in haar woelig spel bespiedt.
II.
14
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Nog schittert de roode gloed in de diamanten aan haren
hals, maar de schitterende vonken, die uit hare donkere
oogen stralen, getuigen van geene verbeten woede, of gefnuikte hoop.
Zij tuurde als in een droom van geluk verzonken voor
zich uit.
Zij triumfeerde.
Twintig jaren lang had zij, ondanks alien tegenstand, een
enkel denkbeeld met ontembaren hartstocht gekoesterd — tot
krankzinnig wordens toe had zij dit denkbeeld in elken vorm
herhaald, en opnieuw overwogen.
Op den bodem van het uiterlijk koele en gevoell ooze hart
had zij haar geheim verborgen. De jaren waren voorbijgegaan,
zij naderde de veertig, en nu genoot zij met bittere vreugde
de uitkomst van al haar streven. Zij had het lot van den
zwakken en ongelukkigen man in hare handen, en wat zij
besloten had, zou geschieden.
Met fierheid stond zij van haren zetel op, en zag zegevierend in 't ronde.
Daar wankelt zij, en brengt de hand aan de oogen.
Het portret van den Baron van Duyvenvoorde schijnt haar
blik zacht verwijtend te onderscheppen.
Maar lang blijft zij niet in die gedokene houding. Zij rijst
weer op. Hare trekken zijn vaal bleek, maar zij heeft al hare
hooghartigheid teruggevonden. Zij strekt de hand naar den
muur uit, en zegt luide :
„Hij was gewaarschuwd, en ik had hem noodig. Indien hij
bedrogen wordt, des te erger voor hem !"
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VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
De jaren brengen veranderingen, en lossen moeielijke
vraagstukken op.
De tijdstroom had vijf jaren na de laatst beschreven gebeurtenissen zijne golven met onveranderlijke snelle vaart
vooruitgestuwd.
De Juli-zon van 1870 straalde over de residentie. Voor
't al te vinnig stralen mochten de Hagenaars als van ouds
gaan schuilen onder de beuken en eiken van het nooit volprezen woud met de twee vijvers. De trekvogels, die uit den
vreemde naar hot strand van Scheveningen komen overvliegen,
ken men er zien ronddwalen met grijze kostumen, kijkers in
foudraal en rood ingebonden Baedekers. Op den Zondagmorgen, die hier aan de orde is, zwierven er velen door den.
aangenamen lommer, en schenen zij eon begeerig oog to werpen naar de talrUke groepen van Zondagsche dames en heeren,
die achter de omheiningen van de societeitstent verdwenen,
om de zegeningen der gezelligheid onder het aanhooren van
do kostelijkste muziek to genieten.
De schoone lanen waren overvol van allerlei bezoekers,
even verschillend en bont gedost, en nog opmerkelijker misschien van voorkomen en karakter, dan de beroemde menschengroepen, die vele jaren geleden door het Haarlemmer
Rout dwaalden op dien gedenkwaardigen Zondagmorgen, toen
Hildebrand en Boerhave zich in het gezelschap van Robertus
Nurks mochten verheugen. Het Haagsche Bosch wemelde op
den bedoelden Juli-Zondag in 1870 van minstens evenveel
zonderlinge typen en menschensoorten, waaronder de genera
der residentiepronkers, der Amsterdamsche kantoorhelden, der
Delftsche en Leidsche muzenzonen, en der uitheemsche beevaartgangers naar Scheveningen het duidelijkst in 't oog vielen.
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In de heerlijke laan, door de overlevering Jacoba-laan genoemd, wordt luid gesproken, gesnapt, gelachen ; soms genieten enkele wandelaars in alle stilte den prachtigen lichtval
onder het bladerdak, daar de voile kracht van het zonnengoud
gebroken wordt door het dichte groen en enkele gulden zonnevonken door de schaduw en over het breede zandige voetpad
spelen. Wie er ook zwijgend den luister van woud en zomerdag bewonderen, bij gindsch gezelschap klinken voortdurend
vroolijke stemmen. Jong en oud zijn hier bijeen. Jonge meisjes, eene bejaarde dame, die zich evenwel zeer jeugdig heeft
getooid, een paar heeren met grijze hairen, en eindelijk een
jong paar, dat vertrouwelijk keuvelt, en zich zoo weinig molijk met de anderen inlaat.
Den jonkman kennen we. Voor vijf, zes jaren zat hij op
de schoolbanken van Rustenburgh, en trek hij onze aandacht
door zijne donkere Oostersche tint, door zijne lange zwarte
hairen. De tint is er nog, maar de lengte der hairen is merkelijk afgenomen. Hij heeft iets rustigs, zekere jeugdige deftigheid in al zijne manieren aangenomen, terwijl vooral zijne
trekken van belangrijke ontwikkeling en hoogere zedelijke
en redelijke kracht getuigen. Vraag het maar eens to Leiden,
wie Mr. Eduard Verkolje is, men zal u verzekeren, dat zeldzaam
ijveriger en bekwamer student in zoo korten tijd den titel,
niet alleen van meester in de rechten, maar daarenboven van
Oost-Indisch ambtenaar der eerste klasse heeft verworven.
Daartoe was noodig vlijt en verstand, en Eduard Verkolje
heeft getoond beide to bezitten. Maar er was meer, dat hem
zoo trouw deed volharden. Hij had een prijs to winnen, hij
had to toonen, dat men niet tevergeefs vertrouwen in zijne
kracht had gesteld. Reeds tijdens zijn verblijf op Rustenburgh
was zijne gemoedsrust verstoord door de lieve oogen van
mejuffrouw Francisca van der Meulen van Scheibeek, en teen
deze eens bij zijn voogd, den heer Breelant, in Den Haag
had gelogeerd, was er een groot diner gegeven, waarvoor hij uit Rustenburgh had moeten overkomen, en bij doze
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gelegenheid had hij alles aan Francisca en aan zijn voogd
medegedeeld, en daarop was er veel geschreven en veel gesproken over en weer, en de slotsom was geweest, dat Eduard
Verkolje Rustenburgh verliet, en naar Leiden ging studeeren
met zoo groote inspanning, dat de jongelui er den spot mee
dreven, en den jongen Verkolje voor een „infideelen" kerel
versleten. Maar hij wist, wat hij wilde, en zijne bewonderenswaardige inspanning werd met den schoonsten triomf bekroond.
Welk een levenslust straalt er uit de donkere, sehrandere
oogen, als hij naar het beeldig vrouwtje aan zijne zijde ziet.
Want waarlijk, men zou u bij kennismaking met dit knappe
paar den jongen meneer en mevrouw Verkolje hebben moeten
voorstellen, en ge zoudt al spoedig vernomen hebben, dat
meneer en mevrouw joist van hun uitstapje naar Zwitserland
waren teruggekomen, en dat ze nu naar Den Haag waren
gestoomd, om zich bij den heer Breelant voor te bereiden tot
de reis naar Java, die weldra zou volgen. Eduard's ouders waren
verlangend, om het gelukkig paar te zien, en hij zelf haakte,
nu hij den grooten prijs had gewonnen, naar zijn geboortegrand en naar zijn nieuwen werkkring.
De jonge echtgenooten spreken zoo druk en fluisterend, en
letten zoo weinig op de andere leden van het gezelschap, dat
de heer Breelant, die in de voorhoede is, van tijd tot tijd
omziet, waar zij blijven. De heer Breelant is nog altijd de
gezellige, drukke heer Breelant, hij is er in de laatste tijden
niet minder jeugdig, en niet minder druk op geworden. Do
eer, welke hem zeer onverwacht als voogd van een zoo flunk
pupil is ten deel gevallen — daar hij gaarne aan zijne biding
een deel van de voortreffelijke uitkomsten met Eduard Verkolje
pleegt toe to schrijven — de eer voogd to zijn van een zoo
veel belovend Oost-Indisch ambtenaar heeft hem in de laatste
dagen allerlei aangename oogenblikken verschaft. Hij heeft de
promotie-partij van zijn pupil en niet minder de huwelijksfeesten geleid en geregeld, zoodat hij nog voortdurend in
eene opgewekte stemming verkeert.
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Naast hem loopen een paar oude kennissen. De nette heer
in 't zwart met zilverwitte bakkebaarden is Dr. Van der Meulen,
de zwierige oude dame zijne echtgenoote, en waarlijk, in de
schaduw van mama's blauwe zijde schittert het witte en rooskleurige neteldoek van Flora en Mathilde. De geheele familie
is gelogeerd op des heeren Breelant's prettige villa aan den
Scheveningschen wag, en er wordt feast op feast gevierd, en
ieder is zoo gelukkig mogelijk, of poogt zich zoo onbezorgd
en zoo vroolijk mogelijk voor to doen.
De heer Breelant Wendt zich om, en roept Verkolje toe
zich wat to haasten, want de vrienden staan voor den ingang
van de societeitstent. Weldra bewegen ze zich gezamenlijk
onder het fraai gedoste publiek, en heeft de ijverige heer
Breelant eene uitmuntende plaats onder de koele schaduw
van de statige, in goudglans badende beuken gevonden. Hij
bekommert zich niet veal om muziek, en daarom roept hij
vrij luide tot een der talrijke bedienden, zoodat er aan
tafeltjes in zijne nabijheid vrij wat geklaagd en gemompeld
wordt over geniis aan smack en lompe manieren. Maar de
heer Breelant stoort zich niet aan het vinnig opkijkon van
sommige vertoornde heeren, en aan de twijfelachtige glimachjes, die onder peperdure parasols aan zijn adres worden
gericht, hij houdt vol en rust niet voordat zijn tafeltje bedekt
is met allerlei soort van ververschingen en versnaperingen,
zoo bout en zoo kostbaar mogelijk.
De knappe kopjes en de sierlijke kleedjes van de jongedames Van der Meulen werden door de in de nabijheid zittende kunstminnaressen recht nauwkeurig beoordeeld, en mocht
men al toegeven, dat „die kinderen" er landelijk en frisch
uitzagen, de jonge mevrouw Verkolje, die in Brussel zich van
keurige japonnetjes voor India had voorzien, en er nu een
droeg, die alles in den omtrek verpletterde, de jonge mevrouw
Verkolje ward met algemeene stemmen tot een „pretentious
nest" bevorderd. Gelukkig, dat ons vroolijk gezelschap er niets
van wist, of bemerkte, en dat men zoo opgeruimd mogelijk
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naar de muziek poogde to luisteren. Want telkens valt de
heer Breelant in met beleefde vragen en aanbiedingen, en
telkens moot mevrouw Van der Meulen den overgullen gastheer op de hoffelijkste wijze dankzeggen.
Eindelijk wordt het gesprek tusschen de beide oude heeren
geregeld voortgezet, want mevrouw begint intiem to fluisteren
met hare getrouwde dochter, de jonge meisjes zwijgen en
genieten, en Mr. Eduard Verkolje bestudeert den kunstig gesneden ivoren knop van zijn rotting met eon zweem van
jaloerschheid tegenover zijne schoonmoeder.
„De zaak is uitmuntend afgeloopen !" gaat de hoer Breelant
voort — „Wij beleven eer van Eduard en Fransje ! En nu die
andere p e r k a r a met Rustenburgh ook in orde komt, ben ik
dubbel in mijn schik !"
„De groote beslommering van mijn instituut begon mij to
drukken !" — antwoordde de oud-rector zoo deftig als ooit to
voren, terwijl hij met zijne armen en handen eene beweging
maakte, alsof hij naar de armleuningen van eon fauteuil
zocht. — „Rustenburgh zal onder den nieuwen directeur niet
minder bloeien !"
Het was opmerkelijk, dat de beide heeren, die elkander zoo
good schenen to verstaan, toch min of moor gedwongen tegen
elkander spraken. De heer Breelant verschoof van tijd tot tijd
zijn kostbaren gouden bril met blauwe glazen, als hij tot
Dr. Van der Meulen sprak, en doze bewoog zich vrij onhandig
op den houten tuinstoel van de sociöteitstent.
„De nieuwe directeur was eon van je vroegere leeraren,
niet waar ?" — vervolgde de heer Breelant.
„Juist, eon van mijne vroegere leeraren, de heer Clamard I
Hij zal de zaak nu wel met jeugdigen ijver aanvatten !"
„Ja, Doctor ! wij ouwelui moeten natuurlijk eenmaal op stal.
't Zal je hier in Den Haag wel bevallen. Vooreerst zul je
nog genoeg work hebben aan mijne twee jongere pupillen,
de vlugge broers van Eduard. Jo kunt die beide knapen
heelemaal klaar maken voor Leiden! Als we or zooveel succes
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me6 hebben, als met onzen Eduard, mogen we van geluk
spreken !"
De heer Breelant kon zoo gemakkelijk „tutoyeeren", en dat
kon de brave rector zoo gemakkelijk niet. — Vandaar, dat er
tusschen beiden nog lets stiffs overbleef. Ook kwam er bij,
dat Dr. Van der Meulen, ondanks al het geluk, aan zijne
dochter Francisca to beurt gevallen, zeer wel wist, dat hij
eigenlijk zijn instituut Rustenburgh min of meer uit nood aan
Clamard had overgedaan. Geldelijk was hij in de laatste jaren
zeer veal achteruitgegaan, terwijl het getal zijner kostschoolleerlingen niet vermeerderde. Mevrouw Van der Meulen betoogde
altijd, dat drie volwassene dochters, die er lief uitzien, natuurlijk eenige onkosten veroorzaken, en dat de inrichting van
Rustenburgh jaarlijks moor uitgaven vorderde. Na veel zorg
en veal overleg had men met het aanstaand huwelijk en het
vertrek van Francisca besloten, Rustenburgh aan Clamard
over to doen, die er al meermalen op had gezinspeeld, en
die door zijne vrienden van de Christ el ij ke jongeling svereeniging voor binnenlandsche zending in het
belang der goede zaak geldelijk ward gesteund. Vervolgens•
had men besloten naar de residentie to gaan wonen met de
beide jongste dochters, terwijl Eduard Verkolje er op had
aangedrongen, dat zijne twee jongere broers, die onlangs naar
Nederland waren gezonden, bij zijn schoonvader aan huffs
hunne opvoeding zouden ontvangen.
De heer Breelant wist niet anders, of de familie Van der
Meulen kwam een waardige rust genieten in Den Haag, gelijk mevrouw steeds met ongedwongene losheid op den voorgrond stelde. Daze verdienstelijke dame was daarenboven pas
begonnen hare practische vestiging in de residentie tot een
punt van overweging to maken, en had daarbij, zoowel als bij
het uitzet van Francisca, zooveel kalme onbekrompenheid aan
den dag gelegd, terwijl zij onder des heeren Breelant's gastvrij
dak vertoefde, dat daze zich geen 't minste denkbeeld van den
waren toestand der familie vormde. Dit een en ander kwam
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soms bij den oud-directeur van Rustenburgh verhinderen, zoo
onbezorgd en vrijnioedig van het gastvrij onthaal te genieten,
als hij overigens bij de heuglijke huwelijksfeesten zijner dochter zoo gaarne gewild had.
Intusschen speelt het orkest, en blijft de zon fonkelen en
schitteren in het loofdak boven de hoofden der dames en
heeren . De beide jongste meisjes, Flora en Mathilde, zijn in druk
gesprek met den vroolijken heer Breelant, die zich met al zijne
hoffelijkheid wapent, en eindelijk de beide lustige praatsters
eene kleine wandeling over het terrein van de sociêteitstent
voorstelt. Overal glimlachen de kennissen van den oud-gast,
als men horn met twee zulke bevallige gezichtjes de tafeltjes
ziet voorbijtrekken eindelijk wordt hij gewenkt door eene
zeer voorname dame, en snelt hij met zijne gezellinnen naar
een tafeltje onder de veranda van de tent.
't Was mevrouw Van Doornebeeck in een allerliefst zomertoilet, die zich bij eenige kennissen had aangesloten, daar
meneer Van Doornebeeck met zijne beide meisjes liever eene
wandeling naar Scheveningen maakte.
„Kom eons hier zitten, kinderen !" — riep mevrouw Van
Doornebeeck Flora en Mathilde toe — „'t Is hier prettig koel
Hier zijn stoelen !" — en zich tot twee jongelui richtend , die
met eerbiedige bewondering naar mevrouws scherpzinnige oprnerkingen zaten to luisteren : „Meneer Van Almonde, meneer
de Beaumont! de dames Van der Meulen van Scheibeeck !"
„Blijf jelui hier maar wat babbelen !" — riep de heer Breelant
tot de beide jongedames — „Ik zal je zoo komen halen !"
En hij drentelde weer vooruit, om aan een oud vriend uit
Java mee to deelen, hoe gelukkig hij als voogd was, en
welke eene lieve familie die Van der Meulens waren.
Mevrouw Van Doornebeeck, die de familie op Soeka-Kembangan, de villa van haar vader, had leeren kennen bij de
feesten tijdens Francisca's trouwen, glimlachte zeer wel gemutst, en zei :
„Meneer de Beaumont gaat ook naar de Oost, kinderen !
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Misschien zal hij met dezelfde gelegenheid vertrekken als
Francisca en Verkolje !"
Flora schudde hare prachtige korenblonde lokken, en antwoordde deftigjes :
„Onze Francisca gaat met de Engelsche mailboot in 't laatst
van Augustus !"
„Dat zou ik ook wel wenschen !" — sprak de jeugdige
Hagenaar de Beaumont van Almkerk, die in de laatste jaren
wat minder jeugdig in zijn uiterlijk geworden was, en min
of meer het denkbeeld van een hoogbejaard jonkman opwekte. — „Maar misschien zal ik wel vroeger moeten vertrekken !"
„Gaat meneer ook als ambtenaar eerste klasse ?" — vroeg
Mathilde, die, als hare moeder, graag iets voornaams in haar
gesprek Wilde doen doorschemeren.
„Pardon, mejuifrouw !" — haastte zich de Beaumont to
antwoorden. — „Geheel als particulier !"
„Maar meneer de Beaumont brengt uitstekende recommandatiebrieven mee !" — riep mevrouw Van Doornebeeck. —
„Van onze aanzienlijkste familiOn en van onze eerste mannen.
Neen, dat is in orde !"
De Beaumont keek comisch verlegen. De onbescheidenheid
van mevrouw Van Doornebeeck hinderde hem een weinig,
maar de lieve gezichtjes van de dames Van der Meulen troostten hem genoegzaam, om opgeruimd to blijven. Ridder Sonneveldt van Almonde beet eens op zijn aschblonden knevel, maar
bleef om dezelfde reden nog wat zitten.
„Al onze jongelui moesten eigenlijk naar de Oost gaan !" -ging de echtgenoote van den heer Van Doornebeeck voort. -„Wanneer ik zoo jong was, als de dames of als meneer Van
Almonde, zou ik er geen oogenblik over denken."
Almonde boog zich zoo hoffelijk mogelijk, en antwoordde
„Wanneer de dames Van der Meulen mij willen beloven ons
gezelschap to houden, dan sluit ik me bij je aan, de Beaumont ! en gaan we saani naar Batavia !"
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Mevrouw lachte met een kort, schel geluid, en drukte haar
zakdoek schalks tegen hare lippen.
Flora keek zeer ernstig, en hernam :
Verkolje en Francisca plagen er mij dagelijks om. Ze
willen volstrekt, dat ik ook mee zal gaan, maar ik vind het
."
nogal gewaagd
„Gewaagd ? Kom, kind ! Je kunt nooit boter doen !" — riep
mevrouw Van Doornebeeck levendig. — „Neon, maar als je
er wezenlijk over denkt, laat ik je dan raden ! 't Is in de Oost
eens zoo goed als hier, Flora! Alles gemakkelijk ingericht —
lieve huizen, heerlijke tuinen, beste menschen en zulk eene
prettige conversatie ! Je zit er niet achter de tralien, zooals
hier, met onuitstaanbare bedienden. In de Oost word je op je
wenken geholpen — massa's jongens en meiden, gedienstig
en vlug ! Je vrienden zijn er hartelijk, zonder al die dwaze
pretentien zooals hier in Holland. 0 Flora ! kind ! je zult het
er goed hebben ! De ouders van meneer Verkolje wonen in
een paleis to Batavia, en geven allerprettigste recepties.
Meneer de Beaumont moot er zich stellig laten presenteeren,
dan kun-je nog eens als oude kennissen dansen !"
Meneer de Beaumont glimlacht op 't blij vooruitzicht, terwijl er zich allerlei ouwelijke plooien om zijn mond vormen.
't Lachen kostte onzen jeugdigen Hagenaar thans soms moeite.
Hij had het laatste jaar veel rampen doorleefd. Zijn vader, de
oude hoer de Beaumont, de onderwijs-specialiteit, was plotseling to midden zijner boeken aan eene beroerte overleden, en
nu bleek het weldra, dat zijne erfenis bestond nit zulk eene
onverwachte menigte schulden, met tal van verplichtingen
bovendien aan geestverwanten, die hem financieel hadden gesteund, dat de familie de Beaumont zich als volkomen geruineerd beschouwde, en het vertrek van onzen jeugdigen Hagenaar eenvoudig als een noodsprong to beschouwen was.
Intusschen had mevrouw Van Doornebeeck haar pleidooi
voor al de heerlijkheden van Batavia voortgezet, en had de
Ridder Van Almonde zich uitmuntend geamuseerd met de
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nalveteiten van de provinciale dames Van der Meulen. Doch
aan alle aangename oogenblikken moet een einde komen, en
het was voor den heer Breelant weggelegd ditmaal de spelbroker to zijn. Hij kwam zijne dames halen, en moest nog een
oogenblik wachten, om to hooren, dat zijne dochter Flora van
der Meulen had overgehaald, om naar de Oost to gaan met
hare zuster en Verkolje. Luid lachend juichte hij het voornemen toe, en noodigde hij de beide jonge helden de Beaumont en Van Almonde den avond op Soeka-Kembangan to
komen doorbrengen.
„Als de heeren van avond uit Scheveningen komende
mijn huis voorbijrijden, noodig ik ze op een koel glas Rhijnschen wijn, dat onze beide jongedames voor ons zullen
schenken !"
't Sprak van zelf, dat de „heeren" zich min of meer glimlachend lieten vinden. De oude heer Breelant was onwederstaanbaar, en de jongedames Flora en Mathilde waren zoo
aardig verlegen en onthutst, dat men wel zeer ondankbaar
had moeten om zulk een vooruitzicht, als de oud-gast
geopend had, niet vol vreugde to aanvaarden.
„Is er van avond wat to doen op Soeka-Kembangan, Papa?" -vroeg mevrouw Van Doornebeeck bij 't scheiden.
„Familiediner Verkolje en onze logees Je komt toch ?"
„Ik denk het wel, want Doornebeeck zal met de kinderen
wel in Scheveningen blijven !"
Daarna nam men afscheid. De heeren Van Almonde en de
Beaumont vonden de jongedames wel een klein weinig „rokoko",
maar knappe gezichtjes, weet je, enorm knap. Op weg naar
hare familie zei Mathilde eensklaps :
„Ik zou meneer Van Doornebeeck wel eens willen zien !"
De oud-gast keek haar verwonderd aan, en vroeg :
„Waarom, kindlief?"
„Ik zie mevrouw zoo dikwijls, maar meneer nooit !"
„Och, mijn schoonzoon heeft meestal bezigheden, hij houdt
niet van uitgaan, en bemoeit zich met zijne kinderen !"

DE SCHOONZOON VAN 1VIEVROUW DE ROGGEVEEN.

221

Meneer en mevrouw Van der Meulen van Scheibeek waren
half ongerust over het lang uitblijven der jongedames, en
reeds lang klaar om aanstonds te vertrekken, daar de muziek
geeindigd was. Het rijtuig wachtte op den weg in 't Bosch.
Mr. Eduard Verkolje wilde waarlijk liever met zip, jong
vrouwtje wandelen, en Francisca knikte zoo opgeruimd, dat
men gemakkelijk raden kon, hoe dit in stilte overlegd was.
Maar zij rekenden ditmaal buiten Flora, die ook volstrekt
wilde wandelen — er was niets aan te doen. De voorstellingen van mevrouw Van Doornebeeck hadden alree een
merkwaardigen invloed geoefend, en nu wilde de jongedame
eens bedaard met hare zuster en zwager overleggen.
Welk een vroolijke avond werd op Soeka-Kembangan doorgebracht !
De heer Breelant had er plezier in, het onderhoud aan tafel
na het diner zoo lang mogeiijk te rekken, omdat hij pronken
wilde met zijne fijne merken. Mevrouw Van Doornebeeck verscheen in nog luisterrijker toilet dan des voormiddags in
de sociêteitstent. Haar laag opengesneden japon en schitterende
collier maakten echter op niemand grooteren indruk, dan op
de uiterst deftige oude dame, die de teugels van het huwelijk
beheer op Soeka-Kembangan voerde. Mevrouw Van Doornebeeck hield echter altijd een oog in 't zeil, en zette alles naar
hare hand in de villa haars vaders, 't welk eene voortdurende
schermutseling deed ontstaan met de deftige oude dame, de
huishoudster, mejuffrouw de Bruin. Meneer Breelant was als
weduwnaar uit de Oost teruggekeerd, en had bij zijne komst
in 't vaderland terstond aan deze hoogst waardige en nauwgezette matrone het hestuur zijner binnenlandsche aangelegenheden opgedragen. Mevrouw Van Doornebeeck had sinds hare
jongemeisjesjaren altijd een krachtig verzet tegen het bestuur
van mejuffrouw de Bruin gevoerd en na haar huwelijk had
zij den strijd niet minder vinnig voortgezet.
Thans evenwel bemerkte niemand er iets van. De jongelieden
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hunkerden, om van tafel op to staan. Verkolje zal met zijne
Francisca den Scheveningschen weg opwandelen. De heer
Breelant gaat eene sigaar rooken in zijne zoogenaamde studeerkamer, en zal niet zichtbaar zijn in de eerste anderhalf
uur. Mevrouw Van Doornebeeck, mevrouw Van der Meulen
en juffrouw de Bruin vinden uitmuntend den tijd, om over
huiselijke belangen to keuvelen. De oud-rector wandelt zeer
deftig in den schoonen bloementuin der villa, en verheugt
zich, dat alles betrekkelijk zulk een goeden loop neemt. Hij
treedt een prikel binnen, waar een gemakkelijke leunstoel
van bamboe reeds meermalen gewoon was hem na het eten
to ontvangen. Hij mijmert er zoo gaarne over het lief en Teed,
dat hem in de laatste jaren is wedervaren. Zijn droom, Rustenburgh eenmaal als zijn eigendom, als een bloeiend instituut,
to bezitten, was niet tot werkelijkheid gekomen. Maar hij had
zich nu uit groote beslommeringen gered, daar de winsten der
kostschool nauwelijks de uitgaven dekten in den laatsten tijd,
en Clamard voor het overnemen van al de school en huismeubels eene aanzienlijke som voldaan had. De Baron Van
Duyvenvoorde, die in het buitenland tot herstel van gezondheid vertoefde, had zich niet tegen deze schikking verzet, en
nu kwam het huwelijk van Francisca juist to stade, om hem
tot dezen grooten stap to bewegen. Hij zou de zaken op
kleiner schaal voortzetten, daar zijn schoonzoon hem telkens
eenige weinige jongelui uit Indic zou toezenden, zoodat hij
op zijn gemak zijne gewone, dagelijksche, hem lief geworden
taak zou kunnen vervolgen . . .
Langzaam had Dr. Van der Meulen de oogen gesloten, en
al mijmerend zonk het hoofd horn op de borst. In de lichte
sluimering, die volgde, wandelden allerlei gestalten hem voorbij,
tot hij eindelijk eene klagende stem meende to hooren, en
het gerucht van luid weenen hem het hoofd deed opheffen,
en de oogen deed openen. VOOr hem, in een tweelingbroeder
van zijn geliefkoosden leunstoel zat zijne vrouw, die hem met
groote zorg zat aan to staren, terwijl al snikkend dikke tranen

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

223

langs hare wangen vloeiden. Dr. Van der Meulen rees bijna
angstig uit zijne liggende houding op, en riep :
„Mijn hemel ! wat is er, Pauline ?"
„Och, manlief ! Ik wilde je niet storen, maar ik ben zoo
ontsteld van wat ik daar gehoord heb. Verbeeld je, mevrouw
Van Doornebeeck verzekert me zoo serious mogelijk, dat onze
Flora met Francisca en Verkolje me6 naar de Oost wil !"
Mevrouw Van der Meulen bracht haar zakdoek voor de
oogen, en weende bitter. De oud-rector had eerst wat verschrikt in 't rond gekeken, maar weldra herstelde hij zich,
legde hij zijne handen op de armleuningen van zijn bamboezen
fauteuil, en begon hij bedaard to spreken :
', Korn aan, Pauline ! Dat is geen reden om je zoo bedroefd
to maken ! G-esteld, dat Flora zich zoo iets in 't hoofd heeft
gezet, wat zeer mogelijk is na al de verhalen van mevrouw
Van Doornebeeck, dan kunnen we immers eerst bedaard overleggen, wat ons to doen staat !"
Mevrouw Van der Meulen nam haar zakdoek weg, en sprak
met trillende stem :
„Ik ben bang, dat die Oostersche dame ons kind het hoofd
op ho] heeft gemaakt. Flora is meerderjarig, juist drie en
twintig geworden van den zomer ! Ik wil haar niet missen !
Ze ziet er zoo allergunstigst uit, dat we hier in Den Haag
groot plezier van haar zullen beleven, ze zal nog moor succes
hebben dan Francisca."
Het voorhoofd van den hoer Van der Meulen rimpelde zich.
„Luister, Pauline ! Als onze Flora uit eigene beweging
vraagt, om met Francisca naar de Oost to gaan, zal het wel
het verstandigst zijn daarin to berusten. Ik zal mijne beide
lieve dochters met aandoening zien gaan, maar... ik zal er
in berusten."
„Moot ik dan al mijne kinderen naar de Oost toezenden ?
Dat is verschrikkelijk ! Francisca volgt haar man . . . . enfin,
daar moot ik me overheenzetten, maar Flora . . . er is volstrekt
geen motief voor Flora !"
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En de goede, zenuwachtige mevrouw Van der Meulen
snikte luid.
„Neen, Pauline !" — antwoordde de oud-rector bedaard. —
„Er is wel een motief voor Flora ! Denk eens na, wie en
wat we zijn! We zullen ons hier in Den Haag gaan vestigen,
en ons bestaan vinden door enkele jongelui van Oostersche
familiOn voor de academie klaar to maken. Zeer ruim zullen
onze inkomsten niet zijn, en onze dochters zullen midden in
doze Haagsche weelde misschien wel eens denken aan de stille
jaren van Rustenburgh ."
„Gekheid, manlief!" — viol mevrouw Van der Meulen in. —
„Francisca en Verkolje zullen ons niet vergeten, want de
oudelui in Batavia zijn zeer gefortuneerd !"
„teen woord daarvan !" — viol Dr. Van der Meulen bijna
strong en verstoord in. — „Ik houd niet van die speculatiênI
Ze zijn beneden ons fatsoen. Wij zullen voor ons zelven
werken, zoolang wij kunnen ! En met het oog daarop, vind
ik Flora's plan nog lang niet verwerpelijk, al doet het mij
feed, dat ik twee dochters zal missen !"
Mevrouw Van der Meulen zweeg, en schreide in stilte.
Eindelijk zag ze snel op, en sprak :
„Maar we zouden zoo gauw niet in orde komen met haar
uitzet, want ze vertrekken in 't laatst van Augustus Dat
gaat niet!"
Een vroolijk lachen trof eensklaps de beide echtgenooten.
Te midden der kostelijk bloeiende rozen en geraniums naderden
Flora en Mathilde, in frischheid en levenslust gevaarlijke modedingsters voor de bloemen op Soeka-Kembangan.
„coed, dat we u hier beiden vinden" — riep Flora -- „want
ik moot u spreken. Fransje en Verkolje laten me niet met
rust, of ik moot beloven mee naar de Oost to gaan, en bij
hen to komen wonen! Ik zou or wel plezier in hebben, al s u
er maar niet tegen is !"
Uitroepingen en tranen volgden. Mevrouw Van der Meulen
omhelsde haar kind onder hartstochtelijk geween. De oud-rector
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zag met stillen weemoed naar zijne lieve dochter. Daarna
volgde een gesprek, waarbij alien zenuwachtig waren, en alien
tegelijk het woord voerden. Na eene lange verwarring kwam
men eindelijk tot het besluit, dat Flora veel zin in het plan
bad, en dat Papa en Mama tegen wil en dank zouden toestemmen. Met luide juichtonen liep Flora den tuin in, en
sleepte ze de juist teruggekomen jonggetrouwde luidjes naar
het prieel. Nieuwe geestdrift en nieuw geween. Want ook
Francisca en Mathilde hadden de mooie, blauwe oogen vol
tranen. Mevrouw Van Doornebeeck liep er op af, en vertelde,
dat de heeren de Beaumont en Van Almonde al in de veranda
waren aangekomen.
„Maar het uitzet van Flora !" — klaagde mevrouw Van der
Meulen. — „Ik kan er zoo gauw niet mee klaar komen."
„Laat dit aan mij over !" — riep mevrouw Van Doornebeeck. — „Ik weet de beste kanalen om schielijk en zeer
gedistingeerd in orde to komen !"
Mevrouw Van der Meulen sloot zich met geestdrift bij dat
voorstel aan, maar de oud-rector zuchtte diep, en dacht aan
de rekeningen.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
IClachten over het bederf van de jeugd, en de donkere toekomst der
Christenheid worden met klem uitgesproken op eene net
gemeubelde bovenwoning in Den Haag.
Het portaal is donker.
De trap kronkelt geheimzinnig naar boven, zoodat ieder
vreemdeling, die er voor het eerst komt, onophoudelijk overal
voet en hoofd stoot.
Maar nu wordt het beter, en als men de eerste deur aan de
15
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rechterhand opent, treedt men een helder verlicht vertrek
binnen, waarvan de vensters uitzien op eene stille straat van
den tweeden rang.
De kamer ziet er niet onbehaaglijk uit. De meubels vertoonen iets zeer deftigs, en zijn uiterst net onderhouden.
Levendig grijs en donkerbruin zijn de hoofdkleuren. Op de
tafel staat een frissche ruiker, de ramen zijn hoog opengeschoven voor de merkbare Juli-hitte. Toch baat het niet veel,
want geene aangename koelte komt van buiten naar binnen
zweven. De zon staat nog hoog aan den hemel, de voorbijgangers zoeken met ijver de schaduw.
Aan het opengeschoven raam zit eene bejaarde dame. Met
verbazing zou eenige oude kennis haar daar hebben waargenomen. Haar hair was wit als sneeuw geworden, en de rimpels in het voorhoofd en langs den mond schenen al van
hoogen ouderdom te spreken, hoewel de oogen van tijd tot
tijd konden opvlammen, als in de dagen, toen mevrouw
de Roggeveen de „wereld" verhaalde, dat zij in rechte lijn
verwant was aan den Amsterdamschen Burgemeester Willem
Hendrikszoon Plankman, „die in de zeventiende eeuw leefde."
Mevrouw de Roggeveen was zeer oud geworden voor hare
jaren. Hare breede gestalte van weleer was nu wat gebogen
en de zonderlinge, geelwitte tint, die over haar gelaat was
getrokken, getuigde van lichamelijk en zedelijk lijden, van
verwoest geluk en bitteren strijd. De uitdrukking van vroeger,
trotsch en streng, was nu schamper en bits geworden, hare
donkere oogen schenen onder de bijna gesloten oogleden weg
te zinken, maar flikkerden somtijds van heimlijk verkropten
toorn. Haar deftig zwart kleed was van zij de, al wat haar
persoon omringde, scheen zooveel mogelijk een denkbeeld van
welgesteldheid en aanzien te moeten opwekken.
Aan den wand op eene eenvoudige sofa zat Eugenie met
een handwerk vlijtig aan den arbeid. De vijf jaren, die vervlogen zijn, hebben ook haar voorkomen veranderd. Hare gestalte is rijziger, haar gelaat voller, hare donkere oogen zien
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rustiger, kalmer, met meer zelfbewuste kracht in 't ronde.
Zekere opzettelijke eenvoudigheid is in haar kostuum to bespeuren. Zij draagt een net kleedje van schitterend wit katoen
met een lichtgroen ornament, dat bijna niet in 't oog valt,
het donkere hair is zoo eenvoudig mogelijk geschikt, en toch
zou men mogen meenen, dat Eugenie er thans ruim zoo
innemend en bevallig uitziet, als in de dagen, toen zij met
hare moeder in de deftige equipage van de familie reed.
Het Leven van den geest openbaart zich met min of meer
in het oogvallende duidelijkheid in ieders uiterlijke gestalte.
Eugenie had jaren doorgebracht, waarin Teed en strijd hare
veerkracht hadden ontwikkeld, omdat zij gestreden en geleden
had in het bewustzijn, dat zij haar plicht had gedaan. Men
behoefde maar een oogenblik in deze eenvoudige kamer to
toeven, om to weten, dat de afstand tusschen moeder en dochter
voortdurend grooter geworden was. Men sprak niet. Mevrouw
de Roggeveen deed haar best to lezen uit een fraai ingebonden
Franschen bijbel, maar meestal zat zij met gesloten oogen en
een lijdenden trek om den mond.
Het middaguur van twee tot drie verli6p, zonder dat moeder
of dochter een enkel woord wisselden. Mevrouw de Roggeveen sluimerde van tijd tot tijd zachtkens in, en ontwaakte
dan -weder met zenuwachtigen schrik, terwijl zij haar waaier
to baat nam tegen de drukkende hitte, welke haar voortdurend
meer scheen to kwellen. Een lichte voetstap op de trap deed
haar met zeker verlangen naar de deur zien, die weldra geopend werd, om de nu veertienjarige Sibylle binnen to laten.
Het jonge meisje was zeer lang en mager geworden, haar
onbeduidend gezichtje werd nu meestal ontsierd door een paar
scherpe trekken om den mond, die zeer onwillig scheen tot
glimlachen. Zij was zoo smaakvol mogelijk en bijna geheel
in 't zwart gekleed.
Mevrouw de Roggeveen scheen uit hare dommeling op to
waken, en riep met eene trillende stem, waarin nog eene kleine
rest van de vroegere kracht uitkwam :
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„Ah, voici cette chore Sibylle! Embrasse-moi,
chërie!"
Sibylle boog zich over hare moeder, en omhelsde de lijdende
vrouw koel en langzaam.
„'t Was affreus warm bij Domino Walhout !" — sprak ze
daarop luid.
Mevrouw de Roggeveen hield de hand van hare jongste
dochter vast, en zag haar met een pijnlijken glimlach aan.
„Was de Domino tevreden ? Heb je goed geantwoord,
Sibylle !"
„Ja, Mama !"
„Over de Hervorming ?"
„Ja, Mama!"
„ Heb je alles goed onthouden ? Is er van Calvijn gesproken?"
„0 ja, Mama ! Maar het was eigenlijk vandaag to warm om
veel to spreken !"
„Neen, lief kind 1 Geene zwarigheid, hoe lastig ook, moot
ons hart aftrekken van het ééne N o o d i g e! De Heere Jezus
heeft het ons geleerd in de gelijkenis van de vijf wijze en de
vijf dwaze maagden
Sibylle antwoordde niet meer, en bekeek haar kleedje van zwart
bareige, dat niet fonkelnieuw was, schoon smaakvol geknipt.
Mevrouw de Roggeveen had gedurende het gesprek de
oogen met zekere inspanning wijd geopend, en haar kind
oplettend waargenomen. Na eene kleine pauze ging zij voort :
„Je japonnetje ziet er niet frisch meer uit, kind ! We moeten
eons overleggen om er wat op to vinden !"
Eugenie zag van haar work op. Het was voor 't eerst sinds
Sibylle binnentrad. Doze laatste scheen er iets van to merken,
want zij keek om naar de sofa, waar hare oudste zuster zat.
Deze gaf een oogenblik rust aan hare werkzame vingeren, en
sprak bedaard:
„Als je eon eenvoudig japonnetje van fijn katoen met een
zwart of grijs werkje kunt gebruiken, dan zou ik er wel iets
op weten !"
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„Katoen? Ik bedank je feestelijk !" -- antwoordt Sibylle.
„Dan is er niets aan to doen !"
En Eugenie nam zeer bedaard haar werk weer op.
„Voor de catechisatie, en als ze uitgaat, vindt ik katoen
niet zeer geschikt !" — oordeelde mevrouw de Roggeveen.
Eugenie maakte eene lichte beweging met hare schouders.
Zij dacht, dat nette katoenen kleedjes voor sommige beurzen
altijd geschikt waren, en zuehtte bijna onhoorbaar. Reeds
meer dan vier jaren had zij met uiterst geringe middelen in
de behoeften van het gezin moeten voorzien. Daarbij had zij
to kampen met de onredelijke en trotsche eischen van hare
lijdende moeder, en met de nuffige aanmatiging van mejuffrouw
Sibylle. Het was in dezen kamp, dat zij zich had geoefend in
geduld en zelfverlooehening, en zoo zij in de meeste gevallen
schitterend zegevierde, omdat zij immer op de practische onuitvoerbaarheid van al to hooge verlangens wees, zij had tevens
tot nog toe met billijkheid beheerd, wat aan hare zorgen was
toevertrouwd.
Sibylle had zich aan een open raam geplaatst tegenover hare,
moeder. Zij kook zeer bits en boos naar de straat, en de toevallige voorbijgangers.
Mevrouw de Roggeveen had eene poos met gesloten oogen
gerust. Toen zij eindelijk de ontevredenheid van Sibylle gewaarwerd, sprak zij snel :
„Kom, kind ! je moet daar niet zitten to pruilen. Wij moeten ons alien schikken in het lot, dat de Heer ons oplegt.
Je hebt me nog nooit hooren klagen tegen Gods bestuur, en
je moogt wel eens bedenken hoeveel ik verloren heb !"
Sibylle bleef ongetroost uit het raam naar beneden zitten
turen. Eindelijk zei ze, spijtig fluisterend :
„'n Mooie historie ! Eerst naar 'n stikheete catechisatie, en
dan weer eene preek ! Kon ik maar eens naar Scheveningen,
om in de koelte uit to blazen !"
„Wat zeg je daar van Scheveningen, ehere Sibylle ?"
„Ik zeg, Mama ! dat ik van middag wel eens naar Scheve-
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ningen zou willen rijden ! Al mijne kennissen gaan er heen !
Maar w ij kunnen thuisblijven !"
Mevrouw de Roggeveen klemde hare vingers zenuwachtig
bevend aan den leunstoel, waarin zij was neergedoken.
„Sibylle ! Laat dat murmureeren toch na, leer toch tevreden
zijn met Gods beschikking! Het leven bestaat niet uit rijtoertjes en pleziertochtjes ! Ik zeg het je elken dag ! Luister dan
toch eens ! Je geeft mij moor verdriet met al dat wereldsche
gepraat dan mijne rampen en mijne zwakke gezondheid mij
ooit hebben doen lijden !"
„Vroeger ging u wel dikwijls naar Scheveningen of naar de
tent, en toen was er toch geen kwaad in !"
„Z-wijg, Sibylle !" — sprak op eens Eugenie met gezag. —
„Mama heeft hoofdpijn !"
Mevrouw de Roggeveen scheen wel eenigszins op die hulp
gerekend to hebben, want zij sloot de oogen, terwijl de trekken om mond en neus van bitter knagend leedgevoel spraken.
Vrij ruw word nu de deur opengeworpen, en het hoofd van
eene koperroode miniatuur-keukenvoogdes kook naar binnen
„Der is de domenei en 'i vraagt of der ook belet is ?"
De tijding werkte zeer verschillend op de aanwezigen
Mevrouw de Roggeveen ontwaakte geheel uit Karen doffen,
gevoelloozen toestand, zij greep eon klein handspiegeltje van
de vensterbank, en bestudeerde de uitdrukking van hare trekken. Eugenie ward wat bleak, en Sibylle begon luid te
geeuw en.
Reeds naderde eon deftige stap op de trap.
Mevrouw de Roggeveen riep Eugenie, die haar ondersteunde
bij het opstaan van haar stool. Zoodra de eerwaarde hoer het
breede blozende gelaat en de plechtige witte das aan den
ingang van het vertrek vertoonde, was mevrouw de Roggeveen, statig als van ouds, twee schreden vooruitgegaan aan
den arm van Eugenie. Sporen van lijden en Teed waren veal
minder zichtbaar op haar gelaat, en hare oogen staarden met
eon begin van opgewektheid naar den welkomen bezoeker.
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De jaren hadden Dominó Walhout niet veel veranderd. Zijn
gelaat was verbreed, rooder en grover geworden, de witte das
klemde steeds met kracht om den forschen hals, die bij de
minste beweging nog altijd op in 't oogvallende wijze onderkin en wangen over den rand deed uitpuilen.
Met luide stem riep hij :
„Hoe gaat het met uwe gezondhoid, mevrouw ! Altijd lijdend?
Berustend in den wil des Vaders, die lief en leed toeschikt
naar zijne onnaspeurlijke wijsheid, niet waar ?"
Mevrouw de Roggeveen drukt de hand van den predikant,
en zegt met slecht vermomde fierheid :
„Mijn eenige kracht is uit God !"
„Zoo moet het zijn, mevrouw ! God met ons en wij met God !"
Eugenie leidde hare moeder naar haar leunstoel terug,
Sibylle bood den predikant eon zetel, en belastte zich met den
staf en den hoed des herders.
Na eenige oogenblikken van algemeen stilzwijgen ving
dominó Walhout weder aan met die welbekende galm in
zijne stem, Welke zijne trouwe hoorders zoo dikwijls pleegde
to boeien :
„Van freule Sibylle hoorde ik dezen morgen, dat het met
u nog maar weinig vooruitgaat. 1k kom aanstonds eens zelf
zien, wetende, dat ik hier geene lijderes vind als zoovele, die
geene hope hebben !"
„Ja, dominO ! Hoezeer het mij smart, ik moet bekennen,
dat de twee laatste kerkgangen mij zeer hebben vermoeid.
Zelfs het rijden in de vigilante hinderde mij, des to meer het
klimmen op de trap en het loopen in de kerk !"
„Verg niet te veel van uwe kracht, mevrouw ! Wel is het
een goed en Gode gevallig werk de openbare bijeenkomsten
in Zijn huis niet te verzuimen, maar ook zwakken en kranken
is Hij nabij met Zijnen geest als zij tot Hem roepen, uit hunne
binnenkameren !"
„Dat ondervind ik elken dag, domin6 ! en blijf tevreden en
rustig onder al mijne rampen !"
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Niemand lette er op, maar Eugenie fronste even het voorhoofd bij daze laatste woorden, en bewoog hare schouders
bijna onmerkbaar.
Domino Walhout zag de kamer eens in 't rond, en zei met
nog luider stem :
„Het albestuur Gods is wijs en voorzienig — dat is de
grond onzer hope. Wij alien worden beproefd in veel, wat
ons dierbaar is, wat ons het naast aan het hart ligt! Ik zou
er u van kunnen verhalen !"
Mevrouw de Roggeveen had in haar leunstoel een groot
deel van de oude voornaamheid hervonden, zoodat zij met
vrij wat levendigheid antwoordde :
„Wie van ons beiden zou het meest kunnen getuigen ?"
„De Heer beproeft zijne uitverkorenen, mevrouw ! De laatste
maanden brachten er mij het bewijs van. Ik heb een zoon,
een eenigen, op wien al mijne hope gevestigd was. Jarenlang
bereidde hij zich voor tot het heerlijk ambt van evangeliedienaar, verschillende reizen moest hij zijne examens overdoen, daar hij van nature eenigszins traag bleek. Nu hij
eindelijk voor de derde maal zijn kerkelijk examen moest
afleggen, is hij weer niet geslaagd ..... zeer treurig, zeer
treurig !"
Mevrouw de Roggeveen zag den predikant uitvorschend aan.
„Ik had eene dochter, dominó eene engel van schoonheid
en lieftalligheid, aan wier toekomst heel mijn hart hing.
Misschien had ik haar to veel liefde gegeven, en heeft God
mij gekastijd — maar ik heb ver van hier in een vreemd
land aan haar ziekbed gestaan, ik alleen heb hare oogen
."
gesloten in den verschrikkelijken strijd met den dood
De hooghartige moeder boog het hoofd, en verborg de
tranen, die opnieuw ]angs de geelbleeke, gerimpelde wangen
begonnen to leken.
Mevrouw de Roggeveen overdreef in geen engel opzicht —
zij verzweeg, wat zij ongeschikt achtte tot mededeeling. Aan
de oevers der Middellandsche Zee, in het heerlijke Nizza was
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voor de mooie Jane een graf gedolven, terwij1 zij met toenemende woeste krankzinnigheid de terugkomst van haar
bruigom verbeidde. Naast haar was het doode wicht gelegd,
't welk zij weinige dagen voor haar verscheiden ter wereld
bracht. Dat wist niemand — zelfs Eugenie had het nooit uit
haar mond vernomen, hoewel deze het natuurlijk lichtelijk
kon vermoeden.
Over deze periode uit haar leven sprak mevrouw de Roggeveen uiterst zeldzaam met eenige nauwkeurigheid, alleen
van het sterven harer dochter placht zij dikwijls to verhalen.
Dominó Walhout had de klacht meermalen vernomen, doch
daar ze nu volkomen overeenstemde met zijne eigene teleurstellingen, antwoordde hij :
„Het is eene troostrijke gedachte, dat de God des Verbonds,
de Hoer over leven en dood, niet plaagt uit lust tot plagen !
Als u eons wist, mevrouw! hoe vele verwachtingen ik van
dien zoon heb gekoesterd ! Jaar aan jaar vleide ik mij, dat
alles zich ten goede zou wenden, maar nu word ik dubbel
beproefd. Hij wil zich in het huwelijk verbinden met een
meisje beneden zijn stand . . . ."
't Was of mevrouw de Roggeveen plotseling opleefde uit
hare diepe droef heid.
„Dat is eene groote ramp, domino ! waarmee ik zeer bewogen ben. Laat mij u oprecht condoleeren ! 1k heb er levenslang mee gestreden ! Ik had een eenigen brooder, die zich.
mesallieerde. U heeft hem gekend, den majoor Plankman !"
Domine Walhout drukte de omvangrijke onderkin diep in
zijne witte das, en knikte plechtig met zijn hoofd.
„Uit zulke huwelijken spruit niets dan ongeluk en ellende !" —
verklaarde hij rustig. — „De majoor Plankman had een zoon,
welken ik gaarne met raad en daad had bijgestaan, maar er
was niets aan to doen. Voor een jaar of vijf, zes, zag ik hem
voor het laatst nog hier in Den Haag — hij weigerde met
de hoogste verwatenheid mijne hulp, en wat er verder van
hem geworden is, weet ik niet !"
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Eugenie had vlijtig doorgewerkt onder dit gesprek, maar
keek nu onwillekeurig op. Een vluchtig rood bedekte hare
wangen.
Mevrouw de Roggeveen antwoordde :
„De knaap verloochende den aard zijns vaders niet. Ik heb
hem eene korte poos met vriendelijkheid ontvangen, maar
spoedig bleek het, welke vruchten de mesalliance gedragen
had. Hij was volkomen gedemoraliseerd! In later dagen heb
ik niet meer van hem gehoord !"
„Misschien heeft domine wel jets van hem vernomen !" —
merkte Eugenie zeer bedaard op.
De predikant zag vrij verwonderd naar de sofa, en antwoordde statiger dan ooit :
„Ik ? In 't geheel niet, freule !"
„Omdat Dr. Willem Plankman nogal naam in de letteren
heeft gemaakt door zijn veelgelezen bundel humoristische
schetsen, en omdat hij zeer gunstig bekend is als redacteur
van het alom verspreide dagblad: de Avondstar."
Mevrouw de Roggeveen sloeg met verbazing de handen ineen
en murmelde :
„Broodschrijver !"
Domine Walhout hief het hoofd met overdreven schrik op,
en vonnisde :
„De Avondstar ! Een dagblad van de meest bedenkelijke
liberale richting !"
„Willem Plankman een broodschrijver !" herhaalde mevrouw
cle Roggeveen. — „Dat moest wel zoo eindigen, ik heb het
wel voorspeld !"
„Redacteur van de Avondstar" — vervolgde de heer Walkout — „Verspreider van eene valsche leer onder het yolk !
0 hoe rechtvaardig is het oordeel des Heeren !"
Eugenie had beiden zeer bedaard waargenomen, en zei, alsof
ze van dit alles niets begreep :
„Onze neef heeft bewezen, dat hij een jongmensch van uitmuntenden aanleg is. Zijn naam wordt onder de letterkundigen
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met achting genoemd — zijn dagblad is een welkome gast in
duizenden huisgezinnen !"
„Broodschrijverij is een ellendig m d t i e r !" — riep mevrouw
de Roggeveen.
„Vooral, als de schrijver zijne pen leent tot verspreiding van
zedelijk gif !"
Dit laatste woord van den leeraar des Christendoms riep
een donkeren blos op Eugónie's wangen te voorschijn. Zij
ademde met hoorbare inspanning, daar zij het bonzen van haar
hart niet kon bedwingen. Allen zwegen. Toen antwoordde zij
met trillende stem :
„Het past mij niet met u te redetwisten, domino ! Maar
het doet mij Teed u zulk een hard oordeel to hooren vellen
over mijn neef, eenvoudig, omdat hij uwe overtuiging niet
deelt. Wat het woord broodschrijver betreft, het is van algemeene toepassing op ieder ambt, waarvoor men bezoldiging
geniet. Spreekt men ooit van broodofficieren of broodadvocaten ?"
Dominë Walhout zag mevrouw de Roggeveen met eene
uitdrukking van bewonderend mededoogen aan. De lijdende
vrouw had zich zoo fier mogelijk in haar zete] opgericht. Zij
wilde hare dochter terechtwijzen en in tegenwoordigheid van
den predikant ijveren voor de goede zaak.
Maar Eugónie vreesde, dat een en ander nadeelig zou werken op de zwakke gezondheid van hare moeder, en daarom
stond zij snel op, en was zij in een oogwenk uit het vertrek
verdwenen.
't Scheen of dit niet ongewenscht was. De heer Walhout
glimlachte plechtstatig. Mevrouw de Roggeveen vlijde het hoofd
tegen den rug van haar leunstoel, en zuchtte diep. De predikant sprak het eerst :
„Zoo is onze jeugd ! Goede voorbeelden, verstandige raad,
liefderijke waarschuwing — niets baat ! 1k bewonder het geduld, waarmee u alles verdraagt, lieve mevrouw ! Zalig zijn
de barmhartigen, zegt de Hoer !"
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„Mijne oudste dochter had altijd een onbuigzaam karakter !" —
fluisterde mevrouw de Roggeveen. — „In de laatste jaren
was zij volgzamer, en hoopte ik het baste, helaas ! ook dit
is sane illusie geweest. Mijn leven is vol harde teleurstellingen, dominè ! maar ik warp al mijne bekommernissen op
den Heer !"
„Ja, de kinderen volgen niet altijd den wag der ouders.
Mijn zoon, uwe dochter geven ons groote zorg. Waar most
het heen met daze moeilijke tijden ? Zij keeren hunne harten
af van den Almachtige ! Van God, den oppersten souverein in
leven en in sterven, willen zij niet hooren, maar den zwakken, zondigen mensch verheffen zij tot onfeilbaren afgod. De
souvereiniteit van den zondaar in plaats van de souvereinitelt Gods, ziedaar het laatste woord van daze ongelukkige
dwazen !"
„Daar schelt de brievenbesteller !" — riep Sibylle, die schijnbaar zeer oplettend had geluisterd, maar inderdaad niet anders
had gedaan dan bespieden, wie er zich in de straat vertoonden, en wat er bij de overburen geschiedde.
Dominó Walhout vond dit voorval uitmuntend geschikt, om
een Bind aan zijn bezoek to maken. Hij verzocht, om gedurondo alle verdere beproevingen to volharden in den goeden
geest, welken hij steeds bij het gezin had waargenomen, en
voorts to rekenen op de deelneming van de huisgenooten des
geloofs. Mevrouw de Roggeveen boog, steunend op Sibylle,
met al den zwier van hare voorspoedigste dagen, en, toen de
predikant het vertrek verliet, had de koperroode miniatuurkeukenvoogdes een brief op de tafel geworpen.
Sibylle greep den brief, en las het adres.
„Voor u, Mania! uit Amsterdam !"
Mevrouw de Roggeveen nam het papier, en scheurde langzaam den omslag er af.
„Wie mag in Amsterdam aan mij wat to berichten hebben ?
Zeker niet veal goads — zooals gewoonlijk !" — murmelde
zij zenuwachtig.
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Zoodra zij den brief had geopend, wierp zij een blik naar
de onderteekening, en plotseling het zoo uitschreeuwend, dat
Sibylle er van schrok, gierde zij :
„Van den broodschrijver'. Van Willem Plankman !"
Met fonkelende oogen verslond zij den inhoud, ademloos
zich voorthaastend naar het slot. Daar het schrijven zeer
uitvoerig is, verraadt zij soms het stijgen van haar toorn door
korte, stuipachtige gestes en door onwelluidende, snelle nitroepingen, die grootendeels voor Sibylle onverstaanbaar blijven.
Eugenie treedt intusschen weer binnen. Zeer oplettend
neemt zij hare moeder waar. Deze werpt het hoofd achterover, en zegt met iets schors in hare stem :
„Belangrijke tijding voor je, Eugenie ! Je neef, de broodschrijver, de heer Willem Plankman, vraagt mijne toestemming voor eene verloving en later huwelijk met mijne oudste
dochter. Dat is zeker geheel onverwacht !"
„Neen, Mama ! Sedert vijf jaren correspondeer ik met Willem !
Hij heeft mij oprecht lief, en vraagt u nu eerbiedig om uwe
toestemming !"
Mevrouw de Roggeveen antwoordt niet.
Met grimmige blikken tuurt zij naar Eugenie. Eensklaps
grijpt zij den brief met beide handen, en draait het papier
onder luid geritsel tot een bal ineen. Dien papierbal verbergt
zij in hare rechtervuist. Daarop klinkt de schorre stem :
„Mijne toestemming ! Alsof daar wat aan gelegen was ?
Mijne toestemming 1 Tot een huwelijk van mijne oudste koppige dochter met een broodschrijver, die liberale couranten
schrijft ! Mijne toestemming ! 0 God ! heb ik dan nog niet
genoeg ! Mijne liefste dochter dood, mijn naam geschandvlekt
door den hondsvot, die eerst zijn vermogen verspeelde, en toen
met de achtenswaardige Barones Van Duyvenvoorde naar
Amerika wegliep, en nu zou ik nog moeten beleven, dat
mijne oudste dochter de vrouw werd van een miserabel schrijvertje, die van zijne pen moet leven, die openlijk oorlog voert
tegen God en het Evangelie ! Daar zou ik mijne toestemming
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voor geven ! Mijne toestemming ! Men mag mij de tong uit
den mond rukken, wanneer ik in zulk eene schandelijke zaak
berust ! Mijne toestemming ? Nooit, nooit.... nooit !"
De stem der verzwakte vrouw was tot zulk een hoog
krijschenden Loon door klimmende gramschap gestegen, dat
hare beide dochters met sprakelooze verbazing haar aanstaarden, en geen woord durfden in 't midden te brengen.
Met den bal papier in de vingeren poogt zij nu nog eens
luider dan ooit het dreigende „nooit !" uit te spreken, maar
eensklaps zinkt zij ineen. Eugenie valt aan hare zijde op de
knieen. Mevrouw de Roggeveen ligt in onmacht, het gele gelaat verwrongen, de vuisten krampachtig gebald, terwijl de
polsslag bijna stilstaat, en de adem schijnt geweken. In radeloozen angst buigen zich de beide dochters over de bewustelooze.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Gesprekken in een coups van den Hollandschen IJzeren Spoorweg,
voortgezet op eene wandeling naar Scheveningen,
De zonderling classieke zuilenportiek voor het stationsgebouw van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij to Amsterdam was gevuld met reizigers, die elkander driftig verdrongen,
om aan plaatskaartjes to komen. De Juli-dagen snelden ten
einde, en het reisseizoen was in vollen bloei. Daarenboven was
het Zondagmorgen, en de toevloed van uitstaplustigen aan het
Amsterdamsche station natuurlijk grooter.
Een der reizigers, een welgekleed heer, die men hoogstens
een dertig jaren zou kunnen toekennen, haastte zich met het
eindelijk veroverde plaatsbiljet naar den trein, die op het
punt stond to vertrekken. Schielijk klom hij in een coupe der
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tweeds klasse, waar niet gerookt mocht worden, en nam beleefd zijn hoed of voor de twee heeren, die zijne tochtgenooten
zouden zijn. Met de linkerhand schuift hij het glanzig lichtbruin hair achter zijn oor weg, geen twijfel, het is Willem
Plankman.
De verloopen vijf jaren hebben hem schijnbaar weinig veranderd. Op zijn gelaat is echter een uitdrukking waar to
nemen, die van den invloed der vervlogen jaren getuigt. Hij
blikt met zekere vastberadenheid, met een gevoel van rust en
voldoening om zich heen, geheel anders dan vroeger. Men kan
het hem aanzien, dat hij tevreden is met zijn lot. De opslag
zijner oogen is kloeker en vaster, alleen de levendigheid zijner
gebaren schijnt hij nog maar niet to hebben afgelegd. Dit
blijkt, terwijl hij zich in een hoek van den coupe neerzet,
terwijl hij zijn fraaien stroohoed ergens naast zich legt en in
de zakken van zijn grijze zomerjas naar iets zoekt, dat hij
eindelijk met ongeduld to voorschijn brengt. Het is een exemplaar van de Avondstar, een zeer groot dagblad, 't walk hij
haastig doorloopt.
De eenige meer in 't oogloopende verandering van zijn gelaat is een krullende knevel, die zijn mond overschaduwt en
den indruk van al to groote fijnheid zijner trekken op de
gelukkigste wijze tempert. Daarbij merkt men duidelijk, dat
Willem Plankman wat ijdeler geworden is op zijn voorkomen,
want zijne kleeding, schoon effen grijs, vertoont grootere
sporen van zorg dan in vroegere jaren ooit bij hem was op
to merken.
De twee andere heeren hadden hem opmerkzaam waargenomen, en 't scheen of beiden, ieder voor zich, hem herkenden. De eene hoer was een deftig man van meer dan
middelbare jaren, wat gezet, met een trek op zijn schrander
gelaat, alsof hij zijne medereizigers heimelijk bestudeerde. De
andere was een buitengemeen zwierig hear van denzelfden
leeftijd als Willem, die zich onderscheidde door velerlei bonte
kleuren. Zijn hoed was groan, als het hoofddeksel van een
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roover der Abruzzen, zijne das was rood-bruin-en-geel en door
een vergulden ring getrokken, om haar sierlijk over het fijne
overhemd to plooien. Zijne jas was leverkleurig, zijn vest en
broek wit. Zijn gezicht was zeer alledaagsch en niet vrij to
pleiten van zekere overhelling tot verwaandheid, zoo dikwijls
hij den mond opende om to spreken.
De zwierige heer had zich naar Willem gewend met eene
beweging, alsof hij hem herkende, maar zich plotseling bedacht, daar hij niet zeker genoeg van zijne zaak scheen. Daarop
had de zwierige heer zich naar den deftigen heer gewend,
maar daar deze laatste zijn blik met verwonderlijke kalmte
beantwoordde, had de zwierige man ongetroost naar een paar
couranten gegrepen, die hij eenige oogenblikken vroeger luid
pratende had gekocht. De trein was langzaam in beweging
gekomen. Willem zat ijverig to lezen, de zwierige heer volgde
zijn voorbeeld, de deftige zag zeer kalm uit het venster van
den coupe.
riep eensklaps de zwie„Nu zul je 't eindelijk hebben !"
rige heer uit.
De deftige opende zijne oogen zeer wijd en vroeg :
„Wat, meneer ?"
„Wel, een veldslag, meneer ! Bijna veertien dagen geleden
is de oorlog verklaard, en nog niets gebeurd ! Maar daar lees
ik iets belangrijks 1 Op den 25 Juli hebben de Franschen bij
Lauterburg een patrouille van Pruisen neergesabeld Bravo,
nu zal het komen ! Als Mac-Mahon, Failly en Canrobert nu
maar snel voortmarcheeren, dan zijn ze in Saarbriicken voor
de Pruisen het verhinderen kunnen !"
De bonte man had met zeer luide stem en grooten ophef
gesproken. Willem keek van zijne courant op, scheen vluchtig
to glimlachen, en bleef met de uiterste belangstelling zijne
Avondstar volgen. Maar de deftige heer -wendde voor het eerst
zijn kahn gelaat met eenige belangstelling naar den luiden
spreker, en antwoordde :
„Wat u daar beweerde, meneer ! is niet volkomen waar.
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Het was een stoute verkenningstocht van een Wurtemburgsch
stafofficier, die door een eskadron Fransche huzaren is omsingeld. Maar de wakkere man heeft zich er door geslagen,
en heeft zeer belangrijke tijdingen in het Beiersche kamp
gebracht !"
„Ik dacht niet, meneer ! dat u een vriend van de Pruisen was !"
„Ik geloof niet, meneer ! dat dit op het oogenblik de quaestie
is. U beweert, dat de Franschen spoedig over de grenzen
zullen zijn, en dat de Duitschers het hun niet zullen kunnen
beletten, op grond van een onbeduidend voorpostengevecht en
daaraan twijfel ik, meneer !"
De zwierige man scheen eenigszins getroffen door den
statigen, maar kracbtvollen Loon van den deftigen heer. Hij
antwoordde :
„Maar buitendien — de Pruisen komen zeer langzaam
vooruit, en de geheele linie van het Fransche operatieleger is
nu al langs de grenzen opgesteld."
„Het zijn de Duitschers en niet de Pruisen, meneer ! Maar
de Duitschers zullen komen met voltallige regimenten en in
de uitstekendste orde, zij zullen komen, als het tijd is —
reken daarop !"
De bonte heer scheen een weinig uit het veld geslagen, en
liet zijn oog weer op de courant vallen. Alras evenwel kwam
zijn trek tot praten weer boven, en nog luider riep hij :
„Ik ben het eens met den Figaro ! De Fransche soldaat is
de dapperste soldaat van de wereld !"
Niemand antwoordde.
De deftige heer scheen met de strakste uitdrukking bij zich
zelven hartelijk to glimlachen, en toonde geen lust tot verder
spreken. Willem had weer vluchtig opgekeken, maar bleef in
zijn dagblad verdiept.
De zwierige heer scheen het echter niet to willen opgeven,
en sprak weer luid :
„Ik geloof niet, dat iemand het tegendeel zal beweren !"
Maar alle antwoord bleef uit. De deftige heer had plotseling
II
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een vlugschrift to voorschijn gebracht, en las zoo ingespannen,
dat men hem zijn zwijgen niet kwalijk kon nemen.
Geen woord word er meer gesproken in den coupe tot aan
Haarlem. Toen de trein stilhield, vouwde Willem zijne Avondstar bedaard to zaam, en kook voor het eerst met zekere
oplettendheid naar zijne reisgenooten.
De deftige heer scheen zijn vlugschrift juist to hebben
uitgelezen, en ontmoette bij zijn opzien Willems blik. Doze
wendde zich beleefd naar hem toe, en bood hem de Avondstar aan.
„Dank u !" — zeide de deftige heer. — „Van morgen al
gelezen! Een zeer good geredigeerd blad, die Avondstar !"
„Zeer verplicht !" — antwoordde Willem, terwijl hij zich
snel omwendde, niet zonder een ztertje moor rood op de Wang,
dan een oogenblik to voren. En als om zijn weinig begrijpelijke verwarring to verontschuldigen, voegde hij er bij : —
„Het is mij zeer aangenaam dit van u to hooren, meneer !
want ik ben van zeer nabij met de redactie bekend !"
De deftige heer knikte even, en zeide :
„Neem mij niet kwalijk, meneer ! Maar het komt mij voor,
dat ik uit de verte ook met u bekend ben, hoewel ik mij
niet meer herinneren kan . . . ."
Willem nam eene portefeuille uit zijn borstzak, en hood
den deftigen heer zijn kaartje.
„Dr. Willem Plankman !" — riep de deftige heer luide uit,
zoodat de zwierige met zekere nieuwsgierigheid zijn hoofd
opstak. — „01 nu herinner ik mij, dat ik u voor jaren eons
bij mij aan huis zag. Mijn naam is Palmer Verhoeven !"
De trein was intusschen van Haarlem vertrokken. Willem
wendde zich met de hoogste belangstelling naar den bekenden
en beroemden Mr. J. A. Palmer Verhoeven, en lette or niet
op, dat de zwierige heer hen beiden met onverminderde
nieuwsgierigheid waarnam.
„Ik herinner mij zeer good vriendelijken raad van u to
hebben ontvangen !" — sprak Willem.
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„Misschien was hij Coen minder welkom !"
antwoordde
de heer Palmer Verhoeven.
„Natuurlijk ! ik zocht een weg te vinden, en het viel mij
destijds zeer moeielijk. U ziet evenwel, dat ik uw raad gedeeltelijk opgevolgd heb, want ik voltooide voor een pair
jaren mijne studien !"
„Juist, meneer Plankman ! Ik heb uwe dissertatie met genoegen gelezen. Een goed idee : De Nederlandsche Letteren
gedurende de Bataafsche Republiek !"
„Eene stof, waarop ik al lang mijn hart had gezet ! Ik heb
mij wat moesten haasten, om klaar te komen, en zal er later
nog 't een en ander moeten bijvoegen !"
„Voor een proefschrift was uw werk volledig genoeg. Ik
hoop, dat u die studien zal voortzetten !"
Willem schoof zijne lange hairen weer haastig achter de
ooren, en antwoordde :
„Voor het oogenblik ben ik aan de redactie van de Avondstar verbonden !"
„Dan blijft u zeker weinig tijd tot wetenschappelijke
studie !"
„Meer dan u denken zou ! Ik heb het geluk onder een zeer
humanen chef te werken, den heer Van den Toorn Schnellman,
Zonder hem had ik nooit tot mijne promotie kunnen komen !
Hij moedigde mij voortdurend aan, en nam mij soms het
werk aan zijn dagblad uit de handen. Hij is een zeer edelmoedig vriend !"
„Ik heb den heer Schnellman dikwijls in Amsterdam hooren
prijzen. Het gaat zeer goed met de Avondstar, niet waar ?"
„Uitmuntend ! Wij hebben twee groote voorrechten bij de
Avondstar : een zoo ervaren hoofdredacteur als Van den
Toorn Schnellman, die op de allerbekwaamste wijze van elke
gelegenheid gebruik maakt, om zijn blad onmisbaar to maken,
en dan in de tweede plaats de afschaffing van het zegel, waardoor wij op veel ruimer schaal hebben kunnen arbeiden !"
„Ik hoop, dat u voortdurend zoo goed van de zegelafschaf
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fing zal gebruik maken, meneer Plankman ! Zeer weinig dagbladen hebben er tot nog toe mee gewonnen !"
Willem zweeg, want hij mocht zich over dit onderwerp
geen oordeel vergunnen. Daar ook de heer Palmer Verhoeven
zweeg, vroeg hij na eene kleine pauze :
„De geillustreerde Maandbode verschijnt nog onder uwe
redactie, niet waar ?"
„Zeker, meneer Plankman ! 1k wilds wel, dat ik die taak
aan een ander kon opdragen, want ik vind zoo weinig medeworkers, als ik ze gaarne wensch en zoo ontzettend veel, wier
vriendelijke hand ik niet aanvaarden kan !"
„Ik schaam mij bijna, als ik er aan denk, dat ik u voor
vijf jaren mijne eerste zwakke proefnemingen durfde aan to
bieden."
„Nu, dat is nog zoo erg niet! De verzameling van uwe
schetsen van verleden jaar belooft mij binnenkort een nieuwen
medewerker !"
De heer Palmer Verhoeven sprak doze woorden met eene
vleiende buiging van het hoofd uit, welke Willem zeer verrast
deed opzien.
„TT zou dus nu wel eons iets van mijn arbeid kunnen gebruiken ?"
„Ik denk het wel ! Als uw tijd niet to veel in besiag wordt
genomen door de redactie van de Avondstar, dan zou mij
eene bijdrage zeer welkom zijn !"
Met schitterende oogen wing Willem nu aan den heer Palmer
Verhoeven ruimere inlichting to geven omtrent zijn toestand.
Hij verliet zijne plaats en kwam naast den invloedrijk en
redacteur van den Maandbode zitten. Zoo kon hij op fluisterenden toon spreken, want de zwierige heer, die de houding
aannam, alsof hij nog steeds eene lans voor de Fransche
soldaten wou broken, volgde met hinderlijke ongemanierdheld leder woord van hun gesprek. En Willem had veel to
-verhalen. Voortdurend kwam de naam van Leo van den
Toorn Schnellman over zijne lippen. Aan hem had hij alles to
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danken. In een oogenblik, toen hij bijna wanhoopte aan eenige
uitkomst, toen zijn donker levenslot hem bijna ondraaglijk
voorkwam, had de knappe, flinke redacteur hem in bescherming genomen. Gelijkheid van denkwijze, eenheid van streven,
overeenstemming omtrent de voornaamste beginselen, die de
redactie van de Avondstar zouden leiden, hadden hem eene hartelijke vriendschap met Van den Toorn Schnellman doen sluiten. Zijne promotie, zijne eerste letterkundige opkomst, was
hij aan zijn chef verplicht, en dus was het Willem eene al to
groote verzoeking, thans zoo uitvoerig mogelijk van zijne voldoening en zijne dankbaarheid to gewagen, op gevaar af zijn
welwillenden hoorder to vermoeien. Inwendig glimlachte de
heer Palmer Verhoeven menigmaal over de naïve openhartigheid van zijn jongen vriend, maar hij luisterde zon der ongeduld, en zou nog veel hebben moeten hooren, ware niet de
aankomst van den trein to Leiden tusschenbeide gekomen.
De heer Palmer Verhoeven moest to Leiden zijn, en nam
zeer vriendschappelijk afscheid van Willem, die in een bijzonder opgewekte stemming verkeerde ten gevolge van deze
ontmoeting. Toen de trein weer voortsnelde, wendde de
zwierige heer zich met meer vrijmoedigheid tot Willem,
en begon :
„Die meneer is geen vriend van de Franschen, meneer
Plankman !"
Willem zag den man met den groenen hoed zeer verwonderd aan, en antwoordde :
„Kent u mij, meneer ?"
„Zeker, meneer ! en het verwondert mij, dat u mij niet
herkend heeft ! Misschien is mijn voorkomen wat veranderd !"
En de zwierige man greep naar zijne kin, die geheel begroeid was met een kort afgeknipten bruinen baard. Daarna
nam hij snel zijn groenen hoed af, waardoor zijn laag voorhoofd zichtbaar werd en het tot midden op 't hoofd zorgvuldig
gescheiden dunne, bruine hair. Willem zag hem voortdurend
uitvorschend aan, tot hij eensklaps inviel :
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„Meneer Walhout, niet waar ? Ik had u met dien hoed op
waarlijk niet herkend !"
„Juist, meneer Plankman ! 't Zal nu wel zes jaren geleden
zijn, dat wij samen bij Jacobsen te Utrecht woonden. Ik verwonderde mij al, dat u Andre Walhout niet herkende !"
Onze oude kennis Walhout was inderdaad merkelijk veranderd. Zijne trekken schenen grover geworden, zijn knobbelige
neus had een eenigszins roode tint aangenomen, en, daar zijn
gelaat bijna geheel onder den bruinen baard en knevel verdween,
was het vrij moeilijk in hem met den eersten oogopslag den
grappigen student Walhout te herkennen.
Willem had hem in den vervlogen tijd niet meer ontmoet,
want hij had zijne examens en zijne promotie te Leiden volbracht,
daar hij wegens verscheidene voor hem gewichtige oorzaken
niet naar Utrecht wenschte terug te keeren.
Walhout had intusschen luid doorgepraat :
„U is al eenigen tijd gepromoveerd, niet -waar ? In de letteren, als ik wel heb ? Ja, van de theologie is tegenwoordig
niet veel te maken — ik ben maar blij, dat ik er uit ben !"
„Zoo, meneer Walhout ! heeft u ook eene andere faculteit
gekozen ?"
„Dat juist niet. In 66 heb ik mijn candidaats gedaan, en in
68 mijn proponents, maar dat was mis, bij toeval. Ik kwam
in 69 weerom, en ze zetten me weer den voet dwars — persoonlijke antipathie, anders niet. Van het voorjaar probeerde
ik het nog eens en . . . ."
„Hoeft men u als proponent toegelaten ?"
„'t Waren weer dezelfde partijdige filisters, en daarom wezen
ze mij finaal af!"
Walhout maakte eene kluchtige beweging met beide handen, en poogde eene tragi-comische grijns na to bootsen, die
hem zeer leelijk stond. Wonderlijk was het, dat het vervlogen
tijdvak een grooten afstand tusschen beide vroegere kennissen
had to voorschijn geroepen, die geen van beiden poogde uit
den weg te ruimen — Willem, omdat hem toon en persoon-
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lijkheid van Walhout volkomen onaangenaam voorkwamen,
Walhout, omdat hij eene soort van blufferige ongegeneerdheid
had aangenomen, die hem over alles deed heenstappen.
Schoon Willem in het gesprek niet bijzonder veel belangstelde, merkte hij toch op :
„Eene groote teleurstelling, vooral voor uw vader 1"
„Ja, de oude heer maakt er meer beweging over, dan ik
zelf. 't Is duidelijk dat er goon domino in me stak."
„U heeft dus ongeveer tien jaren to Utrecht gestudeerd,
want we zijn saam in 61 aangekomen. En heeft u al dien
tijd bij de familie Jacobsen gewoond ?"
„ Onafgebroken. We zijn altijd de beste vrienden. 1VIeneer
Jacobsen is verleden jaar gestorven, en de dames hebben den
pettenwinkel van de hand gedaan. Ik ben met de dames naar
een ander kwartier verhuisd. En als alles good gaat, dan
wordt Therese binnenkort mijne vrouw !"
Willem glimlachte onwillekeurig. Hij herinnerde zich de prettige
avondjes, vroeger to Utrecht bij de familie Jacobsen doorgebracht.
„ Zij was de knapste der familie !" — antwoordde hij wat
vriendelij ker.
„De eenige, die er good uitzag. Ik hob haar bijna tien jaren
het hof gemaakt, en ze heeft zich kapitaal gehouden. Op het
laatst is het zoo wat ernst bij ons geworden, en, nu ik haar
fonneel ten huwelijk hob gevraagd, is iedereen uitmuntend
met me tevreden !"
„Uwe theologische teleurstellingen kwamen zeker niet zeer
gelegen !"
„Natuurlijk niet ! Maar een man een man, een woord een
woord. Ik moot nu bij den ouden heer in Den Haag op zijne
toestemming aandringen, en wil hij ze niet geven, dan redden
wij ons zonder hem !"
Verwonderlijk rustig en losjes kon de zwierige Walhout
over allerlei belangrijke quaestiOn heenstappen — een glimlach
of een kort gebaar, dat op een comisch effect berekend was,
-vergezelden ieder zijner verzekeringen.
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Hij begon Willem nu met onverholen vrijmoedigheid naar
diens vooruitzichten en werkkring bij de Avondstar to ondervragen, want hij had het gesprek met den heer Palmer Verhoeven woord voor woord gevolgd. Met een paar korte verklaringen maakte Willem zich van hem af.
„Wonderlijk !" riep Walhout uit, toen de trein de residentie begon to naderen. — „Van een dozijn theologen, die
met mij in Utrecht bevriend waren, zijn er maar drie tot
hunne bestemming gekomen, U, meneer Plankman, heeft u
als een talentvol journalist doen kennen, ik heb mij moeten
vergenoegen met het vak van handelsreiziger !"
„Commis-voyageur!"
„Juist — commis -v oyageuri Een voor mij uitstekend
baantje. Dan kan ik reizen en trekken ! 't Spreekt van zelf,
dat ik niet kan trouwen zonder eene betrekking, waarbij ik
goad geld verdien. Daarom heb ik mij bij twee firma's verbonden I En, als het voorkomt, recommandeer ik mij voor
eene bestelling — hoewel . . . . IN at dat betreft . . . . ik u eigenlijk maar een van mijne artikelen kan aanbevelen !
De trein reed het station van Den Haag binnen.
stond haastig op, en antwoordde weder glimlachend :
„Als ik u van dienst kan zijn, zal het mij zeer aangenaam
wezen !"
Walhout plooide zijn mond buitengewoon geheimzinnig, en
sprak fluisterend :
„Ik reis in champagne en in een geheim, om oude fourageres en epauletten schoon to maken !"
Een onweerstaanbare lachbui overrompelde op dat oogenblik Willem bij het uit den trein klimmen, en toen hij Wilde
antwoorden, was Walhout onder de menigte verdwenen.
Terwijl Willem met zekere haast de Wagenstraat, Veenestraat en Hoogstraat doorliep, glimlachte hij nog van tijd tot
tijd. De winderige Walhout, die nooit had willen werken,
vernederd tot handelsreiziger in champagne en in een geheim,
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om gouddraad van officieren-uniformen als nieuw to doen
glansen ! Daarenboven stond de bont uitgemonsterde leeglooper op het punt de goedhartige Therese Jacobson to
trouwen, daar hij zeif in den strik geloopen was, dien hij
jaren achtereen tevergeefs had gespannen. En aan dozen
deugdzamen held had domino Walhout hem eens nadrukkelijk
vermaand zich to spiegelen.
Intusschen vervolgde hij zijn weg langs het Noordeinde
naar den Scheveningschen weg, steeds sneller voortUlend,
alsof hij vreesde ergens te laat aan to zullen komen. Hij had
goede redenen. Voor een paar dagen had hij uit Amsterdam
een langen, weloverdachten brief aan zijne tante Van Roggeveen geschreven. Zijn ingespannen ijverige arbeid van jaren
achtereen had hem eindelijk gebracht tot het lang gewenschte
tijdstip, waarop hij met volle vrijmoedigheid naar de hand
zijner nicht Eugdnie zou kunnen dingen.
Hoe dikwijls al was de balans opgemaakt, waarvan de
slotsom luidde : Is er kans, dat Willem Plankman ooit zal
worden de schoonzoon van mevrouw de Roggeveen? T e g e n
scheen er zooveel niet meer to zijn. De oorlogsverklaring van
vroeger was in een tijdvak geschied, toen de afstand tusschen
beiden aanmerkelijk veel grooter scheen. De tijd had veel gewijzigd. De familie Van Roggeveen was niet rijk en aanzienlijk
meer, en waarschijnlijk vergeten in de residentie. Het verdwijnen van den hoer Van Roggeveen in gezelschap der
Barones van Duyvenvoorde, zoo men meende naar Amerika,
had eerst buitengewoon schandaal verwekt, maar spoedig
scheen de geheele zaak uit het oog verloren. Mevrouw de
Roggeveen was arm, en kon van de bitter kleine inkomsten,
die zij uit de resten van het eons zoo aanzienlijk fortuin des
heeren Van Roggeveen had overgehouden, zeer moeielijk leven.
Doze had namelijk van al het zijne, bij zijn geheimzinnig
verdwijnen, niets meegenomen. En Willem rekende bij zich
zelven uit, dat zijne betrekking aan de redactie van de Avondstar een ruim bestaan opleverde in de hoofdstad.
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Op maatschappelijk terrein bestonden er dus geene zwarigheden van stoffelijken aard, maar had hij niet met de hem
bekende neigingen, den onverzettelijken wil en het buitengewoon hooghartig karakter zijner aanstaande schoonmoeder i n
s p e of to rekenen? Sinds vier jaren was de briefwisseling
met Eugenie steeds levendiger geworden hij had vernomen,
dat mevrouw de Roggeveen zich geheel in ernstige, godsdienstige overpeinzingen terugtrok — hij had jaren gehoopt, dat
daze radicale verandering ook eenige wijzigingen in haar bekend karakter zouden hebben teweeggebracht, en daarom had
hij nu onlangs
Hij zette den loop zijner gedachten niet voort.
Aan 't eind der Zeestraat schitterde hem van ver een eenvoudig lichtblauw kleedje to gemoet, dat hij aanstonds herkende. Met een blos van genoegen ijlde Willem naar de dame,
die het lichtblauw kleedje droeg. Vreugde schittert uit beider
oogen, terwij1 zij elkaar de hand drukken.
„Eugenie!"
„Willem !"
7: Liefste ! Rob je op me gewacht ?"
„Neen! Ik kom op het oogenblik hier heen!"
„En mijn brief?"
Eugenie sloeg de oogen, waaruit voor eene pons oprechte
levenslust fonkelde, verlegen ter neer.
„0 Willem! Als je mama had gehoord na het lezen van
dien brief! Geen enkelen smadelijken naam of verwijt heeft ze
je gespaard. Niettegenstaande het merkbaar verval van hare
krachten sprak ze zoo driftig en opgewonden als voor jaren,
toen ze nog stark en gezond was."
En Eugenie deelt Willem al de bijzonderheden van het treurig
tooneel mee. Zij verzwijgt echoer de scheldwoorden, die hare
moeder tegen Willem gebezigd heeft. Willem loopt met gefronst voorhoofd naast de liefelijke gestalte, die zijn hart verheugt in spijt van dezen nieuwen tegenspoed. Zij haastten
zich de fraaie villa's voorbij to streven, om onder het lommer
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van de oude beuken to komen, en op den Scheveningschen
weg en in de Scheveningsche boschjes ongestoorder to kunnen
spreken. Want de voorhoede der Zondagsche beevaartgangers
mar Scheveningen rukt reeds to voet of in allerlei rijtuig hen
voorbij. Men wil gebruik maken van den heerlijken Juli-morgen,
en de kleine burgerij met kinderwagentjes, de schilderachtige
Nederlandsche voetknechten en ruiters van het garnizoen met
hun sloffenden trod en zwaaienden gang versperren hen menigmaal het pad.
Toen zij eindelijk in een heerlijk laantje, overhuifd van
ruischend groan en overstroomd van duizend dartele zonnevonken, waren aangekomen, eindigde Eugenie hare modedeeling :
„Mama is uit hare flauwte zeer ontsteld en ziek to bed
gebracht. De dokter was bijzonder ontevreden, maar tegen
aller verwachting was ze van morgen weer in staat op to
staan, en wilde ze in haar stool zitten met den Franschen
bijbel, zooals gewoonlijk. Maar ze is stork achteruitgegaan en
veal verzwakt — wij hebben er geen schuld aan !"
„Schuld, lieveling ? Geen zweem van dat denkbeeld verontruste je ! Is het kwaad, dat ik je lief heb ? dat je me gelukkig
maakt, met mij lief to hebben? Was het eene beleediging
voor mijne tante, dat ik haar dit eerbiedig meldde? Is mijn
persoon, mijn rang, mijn beroep berispenswaard? Stel je vOOr
alles gerust ! Als er hier schuld is, moeten we ze elders
zoeken !"
Eugenie wist dit even good als Willem, en daarom wilde zij
rustig en tevreden blijven. Zij had geene reden zich jets to
verwijten, en toch gevoelde zij zich beklemd.
De beide jongelieden wandelden eene poos zwijgend voort.
Willem had een oogenblik toegegeven aan zijne neiging om
to mijmeren over zijn geluk, daarna vatte hij eerbiedig Eugënie's
linkerhand in zijne rechter, en sprak :
„Welk een zonderling denkbeeld, dat het kwaad zou zijn
elkander lief to hebben ! Wat heeft mij je liefde stork gemaakt,
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toen ik voor eenige jaren dubbel hard moest werken, eerst
voor twee examens, toen voor mime promote, en tegelijk
mijn werk aan de Avondstar bijhouden. Zonder jou, Eugenie !
ware mij dit nooit gelukt. Onze brave vriend Schnellman in
Amsterdam heeft mij veel geholpen, maar zonder jou . . . . ik
ware er zeker niet gekomen ! Als een vriendelijk licht op mijn
donker pad, toen ik onverwacht voor mijn brood moest gaan
zorgen . . . . zoo verscheen je me, liefste ! en zoo ben je me
altijd dierbaarder geworden ! Mijne tante moge zich driftig
maken, daar kreun ik me geen zier om — geen enkel edel
Hollandsch meisje zal zich over mij behoeven to schamen, als
ze mij hare hand reikt !"
Eugenie glimlachte door hare bezorgdheid hoen.
„Ik geloof" — antwoordde ze — „dat ze je daar in Amsterdam ijdel maken, Willem !"
„Wees gerust, ik doelde alleen op het onredelijk vooroordeel van je mama tegen mijn persoon !"
zuchtte
„Dat ons nog veel verdriet zal veroorzaken !"
Eugenie.
„ Waarom !"
„Mama verzekert met de uiterste heftigheid, dat ze nooit
hare toestemming tot onze verloving zal geven !"
„Dat is treurig, maar niet onoverkomelijk !"
„Wat bedoel je !"
„Wel 1 Als je mama uit Touter onredelijke grilligheid hare
toestemming weigert, dan moeten wij ons zonder haar redden!
Je bent meerderjarig, Eugenie !"
„Neen, dat nooit !"
„Maar, lieveling ! Zou je willen toegeven aan zooveel grenzenlooze onverdraagzaamheid, willen bukken voor zooveel misbruik van macht ?"
Eugenie wendde de oogen niet naar Willem toe, mnar
staarde recht voor zich uit.
Toen fluisterde zij met eene bewogen stem :
„Mama is mijn moeder ! Veel leed heb ik in stilte door

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

253

haar schuld gedragen, maar ik kan niet vergeten, dat zij
mijne moeder is. Zij heeft met groote vergramdheid aangekondigd, dat zij nimmer hare toestemming tot onze verloving
zal geven, en zoolang zij daarbij volhardt, moet ik mij onderwerpen !"
Willem stond plotseling stil.
Een diepe smart bewoog zijn gelaat. Hij zag Eugenie ondervragend aan, en sprak geen enkel woord. Zij waren geheel
alleen bij de bocht van een heerlijk laantje, terwijl boven hun
hoofd de wind een feestlied tong over den mooien zomerschen dag.
Willem had bei hare handen gegrepen, er tindelde iets
vochtigs in zijne oogen, met onbeschrijfelijken weemoed drukte
hij zijne sidderende lippen op haar voorhoofd.
„Zoo was het een droom !" — fluisterde hij. — „Zoo vervliegt de schoonste hoop als eene zeepbel ! Want je mama
zal nooit toegeven, en onze jeugd zal vervliegen in vruchteloos hopen!"
Hij bracht de hand voor de oogen, Eugenie troonde hem
zwijgend eenige schreden verder.
„Willem !" — begon ze, de heldere, gevoelvolle oogen
ernstig op hem vestigend — „Al moesten mijne hairen grijs
worden in den strijd, al moest ik wachten tot wanhopig
wordens toe — de uwe blijf ik, je hebt mijn woord — moor
nog" — en hare stem word schier onverstaanbaar zacht —
„je hebt mijn hart! Maar waarlijk ik kan niet anders ! Nu
mama na a] onze rampen zoo zwak en hulpbehoevend is
geworden, vooral, aadat ze mij elken dag uit hare nieuwe
godsdienstige beginselen bewijst, hoe laag ik sta in zedelijke
ontwikkeling, is het mijn vast voornemen geworden, mijn
plicht to doen. Omtrent haar zal goon enkel zelfverwijt mij
kwellen, daar ben ik zeker van. En je weet, waarom ik mij
krachtig gevoel in doze worsteling. Tegenover den woordenrijkdom van domino Walhout heb ik stilzwijgend de overtuiging gesteld, die langzaam mijn deel is geworden, nadat
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wij met elkander spraken. Je hebt mij bekeerd tot redelijker,
tot edeler levensopvatting. In alles naar volmaakter ontwikkeling to streven is het doel van ons leven je hebt
het mij dikwijls gezegd. Ik ben nu eenmaal in deze wereld
naast eene moeder geplaatst, die ik als kind gehoorzaamheid
en ontzag schuldig ben — ik zal pogen dezen plicht altijd
volmaakter te betrachten, en daarom kan ik tegen haar wil
onze verloving en ons huwelijk niet doordrijven, — het grieft
me bitter, maar ik kan niet !"
Willem had met gebogen hoofd naar Eugenie's overredendee
stem geluisterd. Toen hij opzag, bleek uit zijn gelaat, dat hij
met moeite zegevierde over een storm van aandoeningen.
„Liefste vergeef me! Ik had je edel hart Iniskend! Maar
de teleurstelling was zoo onverwacht, zoo pijnlijk !"
Eugenie greep nu met warmte zijne hand, en antwoordde
„Er is geene enkele reden, om den moed te verliezen.
Mama sprak zoo heftig in eene ongewone opwelling van drift.
Zij heeft nu ondervonden, hoe gevaarlijk het voor haar is
aan zulk eene woede toe te geven. Zij scheen mij van morgen
eene oude vrouw van zeventig jaren. Misschien zal ze spoedig
zachter gestemd zijn, en dan zal ik mijn best doen — zoo
kalm, zoo rustig mogelijk. Ze is al veel veranderd, zoodra ik
haar plechtig beloofde, dat ik niets zonder hare toestemming
zou beginnen. Ik heb goede hoop !"
De jongelieden wandelden een oogenblik sprakeloos voort.
Willem's hart kwam nog steeds in opstand tegen zijne redelijke overtuiging. Hij vreesde zelfzuchtig to schijnen in de
oogen van zijne kloeke Eugenie, maar to zwijgen van zijne
neerslachtigheid kon hij niet. Zij moesten op hun weg terugkeeren. Eugenie durfde hare moeder niet voor langeren tijd
aan de zorgen van Sibylle vertrouwen. Willem vergezelde
haar met een bedrukt gemoed.
„Het schijnt onschuldig," — begon hij -weer — „zich bij
voorbaat een paleis van ongekende weelde en genot to bouwen
in de lucht, zooals ik deze week heb gedaan, na het
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schrijven van mijn brief. Geen antwoord ontvangend, bleef ik
natuurlijk hopen. Onze afspraak was, elkaar Zondag hier to
vinden, en nu kan ik de bouwvallen van mijn luchtkasteel
maar niet vergeten. Ik had van dozen Zondag onzen verlovingsdag al gemaakt, en ik had je eene verrassing bereid.
Te Scheveningen zijn heden bijeen al mijne vrienden en bloodverwanten, die mij lief zijn, en in mijn lot belangstellen.
Overste Valckenier, die mijn achtenswaardige voogd was,
Croonwinckel, mijne Bove zuster Louise, en hedenmiddag zou
ook mijn chef Van den Toorn Schnellmann uit Amsterdam
zijn gekomen. Ik hoopte dan je daar to brengen en tot de tinnen
van mijn luchtpaleis to doen klimmen !"
„Er is niets verloren, beste Willem Je zult eenvoudig
verklaren, waarom ik niet aanwezig kan zijn. Iedereen zal
dit billijken. Openlijk zijn wij nog niet verloofd, het is waar,
omdat wij mama's toestemming nog niet hebben, — maar
wie zal ons scheiden in de jaren, die komen zullen?"
„Ik wil niet ondankbaar zijn, lieveling ! en troost mij met
je troost, — de jaren, die komen zullen ! Maar ook het heden
had zijne vurige hoop !"
„Kan ik je dan nog niet tot rode brengen, ongeduldige
moot de discipel den meester berispen ?"
Eugenie zag Willem zoo ernstig en toch zoo schalk aan,
dat de vreugde horn plotseling weer uit de oogen straalde.
Zachtkens legde hij zijn arm om haar middel, en terwijl
hij haar vurig aan zijn Borst klemde en omhelsde, fluisterde
hij aangedaan :
edele Eugenie !"
Er was gelukkig niemand in de nabijheid, die het verklappen kon, en de jonge beuken zagen het met welgevallen
aan, want zij ruischten een nieuw lied op jeugd, liefde en
zonneschijn.

256

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
Len Zondagmiddag te Scheveningen met bekende gezichten
aan tafel en op het terras. Overste Valckenier
neemt een stout besluit.
Zonneschijn en frissche bries aan het strand.
Dames met kleurige zomertoiletten en heeren met stroohoeden en kijkers klimmen naar het terras.
De kleine vlag op de ledige muziektent wappert hoorbaar
ten genoegen eener groep Scheveningers van allerlei leeftijd,
die, ondanks de hitte, de handen in de zakken of onder een
voorschoot verbergen. Met half geopenden mond staren zij naar
het lustig dundoek, en zwijgen diepzinnig.
De deftige chef van het terras wandelt er met een bedenkelijk gelaat voorbij, en peinst op middelen, om de ruwe kinderen
Tan de zee uit de nabijheid van het welbeschaafde Europeesche
badgastenpubliek te verwijderen.
Een dezer laatsten, een heer met een breedgeranden grijzen
hoed, waaruit_ lang zwart hair tot aan de schouders golfde,
nam de groep der Scheveningers vol stills aandacht waar, en
scheen met een lucifer op het tafeltje eene onzichtbare schets
naar de voor hem staande dorpelingen to ontwerpen.
Maar de visschersfamilie sluit den half geopenden mond, en
beweegt zich wiegelend en schommelend verder, tot volkomen
tevredenheid van den terras-chef, terwijl de heer met het lange
zwarte hair verbaasd opziet, en met een tragen glimlach zijn
lucifer wegwerpt. Hij kruist de armen over de borst, nadat
hij den breeden hoed naar het achterhoofd geschoven heeft.
Geen twijfel — het is Koenraad Drostman, de kunstenaar,
die eenmaal de trekken van den Baron Van Duyvenvoorde
zoo uitstekend op het doek bracht. Er is eene peinzende uitdrukking op zijn open gelaat, maar zijn oog schittert van
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levensvreugd. De mijmeringen, die hem bezig houden, schijnen
van heuglUken aard, heel zijn voorkomen spreekt van voorspoed en tevredenheid.
Luide klinkt de bel aan het Badhuis, en noodigt de badgasten aan de open tafel. Van alle zijden trekken er hongerigen op langs het terras. Hongerige Engelschen met
bruingrijze zomerkostumen, hongerige Duitschers met breede
schouders en vrij wat zwaarlijvigheid, wier vrouwen onmogelijke bruins stroohoeden op het smakeloos langs het voorhoofd
weggestreken hair hebben geplaatst, hongerige groote heeren,
die alle talon spreken, en overhemden met breede blauwe
strepen dragon, hongerige Amsterdammers en Rotterdammers,
wier dames in schitterend toilet met opgetrokken neuzen de
weinig gekleede vreemdelingen minachten — heel doze stoet
van hongerige magen bestormt de trappen van de eetzaal.
Waar is Drostman gebleven? Aan de welhaast gevulde
tafel zou men hem tevergeefs zoeken. Het onbeschrijflijk
rumoer van stoelen, die aan- en afgeschoven worden, het
draven der schaffers, het gonzend gesprek der aanzittenden,
zou het den opmerkzamen waarnemer moeielijk genoeg maken
eon bepaald persoon to ontdekken. Aan het boveneinde der
tafel zijn nog vier stoelen onbezet. Hoe buigen de knechts,
nu zeer bedaard het viertal komt naderen, dat die plaatsen
zal innemen.
Voor gaat eon zeer deftig oud hoer, geheel in 't zwart met
opmerkelijk mooi zilverwit hair. Aan zijn arm verschijnt
eon jong meisje, nauwelijks twaalf jaren oud, maar bijna
volwassen, zoodat ieder haar vijftien of zestien jaren zou toekennen. Eene allerliefste verschijning Een schat van natuurlijk
krullend donkerbruin hair golft over schouders en rug, het
teeder blank gezichtje wekt de algemeene aandacht, en de
groote heeren met breede blauwe strepen op hunne overhemden haken eon rond glas in 't rechteroog, om haar
nieuwsgierig op to nemen. Achter dit tweetal verschijnt
Drostman, die den arm heeft geboden aan eon fibre, knappe
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dame met korenblond hair, wier lang, sleepend kleed van
heldergrijze zijde fraai genoeg was geknipt, om de aandacht
te trekken van de echtgenooten der Amsterdammers en
Rotterdammers, die het damespubliek aan tafel zoo weinig
gekleed vonden.
Toen het viertal gezeten was, bleef er nog eenige minuten
zekere belangstelling heerschen onder de gasten aan tafel, die
elkaar de namen van de nieuwgekomenen toefluisterden, totdat
het menu al het andere overwon, en de wijnkaart een voorwerp van algemeene studie werd. De grijze heer, onze welgeachte vriend, de Baron van Duyvenvoorde, plaatst zijne
dochter Julie aan zijne rechterzijde naast de blonde dame,
Miss Mac-Donald, die Drostman evenzoo aan hare rechterhand
doet plaats nemen. Ons viertal spreekt bijna niet overluid,
zoodat nieuwsgierige tafelgeburen geen woord uit hun mond
kunnen opvangen. Een vrij geregeld gesprek wordt in het
Enge]sch tusschen Drostman en Miss Mac-Donald gevoerd.
Zij fluisteren uiterst bescheiden, steeds den Baron en Julie in
't ooghoudend, om de eene of andere vraag te beantwoorden,
welke meestal door het levenslustige meisje tot het tweetal
wordt gericht.
„Dus gistermorgen te Rotterdam aangekomen ? Heeft de
zeereis je niet vermoeid?" — vroeg Drostman.
„teen oogenblik. Wij hebben ons alien vrij goed gehouden.
In de eerste dagen na ons vertrek uit New-York was Julie
onwel. Later ging het dagelijks beter, de zeelucht heeft haar
goed gedaan ! En nu hebben we te Londen een veertien dagen
op ons gemak uitgerust, en is alle vermoeienis vergeten !"
„0, Mary ! 1k wachtte op je terugkomst met zoo vurig
verlangen !"
Miss Mac-Donald beantwoordde Drostman's eerbiedigen blik
vol hulde en genegenheid met een nauw merkbaren oogopslag,
die het hart van den jongen kunstenaar luide deed kloppen.
„ De reis naar Amerika is immers goed afgeloopen?" —
vroeg Drostman weder.

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

259

„Volkomen ! Het is zoo moeielijk er hier aan tafel veel van
to zeggen ! Ik hob zeer treurige dingen beleefd !"
„En de baron?"
„Hij heeft als een echt edelman aan ales fer het hoofd
geboden. Van het eerste oogenblik, dat de slag hem trof, gedroeg hij zich waardig en nobel. Wij hadden nooit van de
Barones gesproken, in Amerika noemde hij Naar naam voor
't eerst. Het schijnt, dat hij zeer nauwkeurig onderricht word
van alles, wat er gebeurde !"
„Dat heb ik uit enkele berichten in je heerlijke brieven
gemeend to moeten gissen ! Maar waarom mocht ik er zoo
weinig van hooren?"
„De Baron wilde de heele zaak stipt geheimhouden. Later,
toen alles afgeloopen was, zei hij mij : „Miss Mac-Donald! wij
zullen Drostman onze lotgevallen vertellen, niet waar?" Wij
waren toen aan boord van den mailstoomer. Uit London heb
ik je al het een en ander bericht !"
„Noem het egoisme, liefste ! maar ik had nog veel moor en
langer schrijven gehoopt, vooral over je zelve !"
Miss Mac-Donald zweeg wader.
Het fluisterend gesprek word eon oogenblik afgebroken,
omdat Julie hare vriendin het een en ander had mee to deelen over de gasten, die in hare nabijheid zaten. De Baron
sprak maar zeer zeldzaam een enkel woord, en scheen in
stilte met ernstige overleggingen bezig.
Drostman kende de smaakvolle kieschheid van de vurig
geliefde vrouw, die aan zijne zijde was gezeten. Hij was overtuigd, dat hij hare liefde gewonnen had. Bijna zes jaren had
hij geduldig gewacht, of zij hem eindelijk hare hand zou reiken — maar als bij zwijgende overeenkomst was er tusschen
hen beiden bijna nooit over dit onderwerp gesproken. Het
verloopen tijdvak was hem onvergetelijk geworden, daar hij
to Ubbergen op het buitengoed Sparrenstein heerlijke weken
had doorgebracht. Dan volgden weer lange perioden van geduldig wachten, als de hoer Van Duyvenvoorde zijne dochter
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en hare gouvernante naar elders meenam, en slechts zeldzaam een vurig verbeide brief van Miss Mac-Donald hem verheugde.
Daar de heer Van Duyvenvoorde nu vriendelijk glimlachend
naar het gefluister van Julie zat to luisteren, begon Drostman weder :
„Je reis in Amerika was dus eigenlijk een ontdekkingstocht?"
,,Ik geloof het ook !" — antwoordde Miss Mac-Donald. —
„Wij trokken er heen, alsof wij het land en de steden zouden
gaan bezoeken voor ons genoegen, maar to Chicago bleven
we buitengewoon lang. Al spoedig bemerkte ik, dat we onze
bestemming hadden bereikt !"
„Zonderling I Was het om vergelding voor de zware beleediging . .."
„Dank er niet aan ! Geen zweem van wraak ! Zij was diep
ongelukkig, en hij wilds haar hulp brengen, zonder zich bekend
to maken. Als je wist, hoe kiesch hij handelde. Na twee
dagen in Chicago vertoefd to hebben, riep hij mij met Julie
bij zich
."
De heer Van Duyvenvoorde wendde zich op dit oogenblik
naar Drostman, en vroeg :
„Als ik mij niet vergis, dan zit daar ginds aan de overzijde
van de tafel een oude kennis. Zie eens goed, Drostman ! Dat
jonge mensch in het grijs naast een oudachtig, mager hoer !
Wien dank je, dat het is ?"
De schilder volgde de richting door den Baron aangewezen,
en maakte even gebruik van zijn lorgnet. Levendig wendde
hij zich tot den heer Van Duyvenvoorde, en antwoordde snel :
„Ik herken hem ! 't Is de heer Willem Plankman ! Wij
hebben elkaar een paar keeren ontmoet. Eens op mijn atelier,
ik herinner het mij nu zeer goed !"
De heer Van Duyvenvoorde scheen op eens in sombere gedachten verloren.
Stemmen uit vervlogen jaren klonken hem in de ooren !
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Eene welluidende stem, die in het belang van dat jongmensch
tot hem gesproken had ! Hij zag mooie, schitterende oogen,
die hem voor een vluchtig oogenblik vriendelijk toewenkten —
hij liet het hoofd zinken op de borst, en staarde zoo strak
voor zich henen, dat Julie met een angstigen blik zijne hand
greep, en hem vragend in het vriendelijke gelaat zag.
De groep, waarbij Drostman zijn vriend Willem Plankman
ontdekt had, was toevallig geheel aan het lager einde der
schoone eetzaal van het stedelijk Badhuis geplaatst. Er werd
daar vrij wat levendiger en luider gesproken dan aan het
hooger eind. Eene rij van oude bekenden zit daar bijeen. En
alien hebben het wonderdruk met opgeruimde gesprekken, en
alien glimlachen en zijn gelukkig.
Alleen Willem deelt niet van harte in de algemeene tevredenheid. Zijn luchtkasteel was ineengestort! Al zoovele jaren
had hij gehoopt en gewacht ! Alles ging zoo voortreffelijk,
en hij was zoo gelukkig in iedere onderneming — alleen de
dierbaarste wensch van zijn hart mocht niet vervuld worden. Dat mevrouw de Roggeveen ooit zou toegeven, immer
tot eene toestemming zou to bewegen zijn, daaraan wanhoopte
hij. Jaren van geduldig en deemoedig wachten zouden niets
vermogen. Zonder een wonder zou hij nimmer de hand van
zijne trouwe en kloeke Eugenie verwerven.
„Kom , Willem !" — zegt eene klankvolle, lieve stem naast
hem. — „Je moogt zoo stil niet zijn ! Als ik geweten had,
dat ‘je zoo zou zitten pruilen, dan had ik de reis van Breda
niet gemaakt. Niet waar, Frans ?"
't Is ,waarlijk Louise, Willem's eenige zuster, eene jonge
dame, die er zoo bevallig en haast zoo betooverend uitziet,
dat het heele heerenpersoneel in den omtrek aan plotselinge
kortzichtigheid schijnt to lijden, want ijverig worden glaasjes
in den ooghoek gedrukt, en lorgnetten recht geplaatst. Een
jongmensch, die al zekeren leeftijd schijnt bereikt to hebben,
en gestaag aan zijn aschblonden knevel trekt, neemt haar
zoo oplettend en ijverig waar, dat hij al tweemaal zijn
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glazen oog uit een glas wijn moest opvisschen, terwijl hij
het glas in de hand hield en het, wonderlijk genoeg, vergat
leeg to drinken.
Louise had het wel willen uitschateren, toen zij het ongeval bemerkte. Zij was in 't geheel niet verlegen, en blikte
onverschrokken rondom zich heen. Zij zat toevallig midden
in eene groep van heeren, en bewoog zich zoo gemakkelijk
en waardig, dat ieder onwillekeurig met stile ingenomenheid
op haar begon to letten. Hare netts gestalte, in eene wolk van
neteldoek, kwam zoo aangenaam uit tegen die talrijke mannenfiguren, dat men geneigd was al het licht en zonneschijn
in de nabijheid aan hare verschijning toe to schrijven.
Louise bekommerde zich in geen enkel opzicht over de belangstelling, die men binnen de grenzen van zekere officieele
opentafel-welstandigheid aan hare verschijning bleef wijden —
zij richtte de levendige bruins oogen tot den hoer, die aan
de andere zijde nadat haar zat, en juist, nadat ze Willem
berispt had over zijne afgetrokkenheid, wendde zij zich tot
dozen:
„Is 't niet zoo, Frans ? We hadden ons eons een recht
prettigen, door en door prettigen dag voorgesteld ! Met goeden mood zijn we in alle vroegte uit Breda vertrokken, en nu
gelieft onze jeugdige Doctor Willem Plankman geene notitie
to nemen van zijn zwager en zijne zuster, precies, alsof we
niet voor zijn plezier alleen hier van middag aan het Badhuis
ons diner gebruiken !"
„Kom, Louise !" — antwoordt Frans Croonwinckel, geheimzinnig glimlachend. „Laat Willem met rust. Hij heeft het
to druk met den oorlog. Morgenavond zal hij het ons wel in
de Avondstar vertellen ! Een goad idea, Willem ! Laat ons een
glas wijden aan het succes van je courant !"
Willem deed zijn best vroolijk en opgeruimd to schijnen,
en daarom hief hij even zijn glas wijn op, terwij1 Croonwinckel hem met het zijne begroette.
In de jaren, die voorbijvlogen, nadat Croonwinckel tever-
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geefs poogde Willem's studien en toekomst te regelen, had
de eerste rustig en flink zijne academische loopbaan voltooid,
en zich als advocaat te Breda gevestigd. Eigenlijk was hij
compagnon van zijn vader, den ouden heer Croonwinckel van
Greenhof, geworden, en stond hij aan het hoofd der beide
winstgevende beetwortel-suikerfabrieken, die meer voordeel
afwierpen dan de drukste advocatenpraktijk te Breda ooit zou
hebben kunnen opleveren. Dat hij Overste Valckenier gestadig
bezocht, en in alles, wat er met Willem geschiedde, hartelijk
deelnam, zal niemand verwonderen en de uitkomst van alles
was eindelijk geweest, dat men den vorigen zomer een vroolijk
bruiloftsfeest gevierd had, en dat Louise onder ieders toejuiching en aller heilwenschen haar levenslot vertrouwd had
aan den overgelukkigen Croonwinckel.
Meneer en mevrouw Croonwinckel hadden wel van Willem
vernomen, dat het eigenlijk doel van hun feestelijk samenzijn
mislukt was, maar ze besloten aanstonds eene aangename
wending aan de zaak to geven, en Willem, over wat zij onder
elkander als een kleinen tegenspoed beschouwden, zoo voldoende mogelijk to troosten. Nog twee vrienden waren met
hen aan de open tafel gezeten. Aan Willem's zijde had Overste
Valckenier plaats genomen. De oude krijgsman hield nog even
fier het hoofd omhoog als vroeger, maar zijne wenkbrauwen en
knevel waren sneeuwwit geworden. Het huwelijk van Louise
had hem in 't geheim vrij wat zorg berokkend, want hij
wilde haar zeer ongaarne missen. Maar Croonwinckel had eene
netts villa naast de zijne gehuurd, zoodat hij 's zomers nog
altijd van haar gezelschap en huwelijk beheer genoot, en
's winters kwam hij in Breda logeeren, waardoor de scheiding
bijna onmerkbaar ward.
Naast Croonwinckel zat een heer met een wit vest, eene
witte broek en een licht grijs jasje, die op zeer beweeglijke
wijze at en dronk, en met zijne kleine donkere oogen door
de glinsterende glazen van een gouden bril opgeruimd in
't ronde zag. De hoofdredacteur van de Avondstar, de heer
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Leo van den Toorn Schnellman was zeer bevriend met Willem's bloedverwanten in Breda. Hij had voor het huwelijk
van Louise niet weinig tot de algemeene vreugde bijgedragen.
Toen Croonwinckel op de Avondstar dronk, had hij glimlachend aangestooten zonder te spreken, want hij hield zich
ijverig bezig met de ontleding van eene gebraden kippenborst, die zijne volkomen goedkeuring scheen te hebben verworven.
Willem had zich intusschen tot Overste Valckenier gewend,
en zacht met hem alleen gesproken.
„Ik geloof, dat de heer Van Duyvenvoorde mij heeft gezien,
Oom ! Ik vrees, dat hij zich herinneren zal, wie mij eens bij
hem heeft aanbevolen !"
„Je bent buiten de zaak, jongen ! Het bests zal zijn ons een
beetje op een afstand to houden ! Ik dacht, dat hij voor goed
naar Duitschland was gaan wonen !"
n Dat meende ik ook ! In jaren is hij niet hier geweest.
Eugenie vertelde mij reeds lang geleden, dat zijn huis in 't
Willemspark verkocht was, en dat hij ergens in Duitschland
een buitengoed had betrokken. Die heer naast de Engelsche
gouvernante is een schilder. Hij hest Drostman. Ik heb hem
in vroegere jaren een paar maal gesproken, toen ik voor het
eerst en het laatst in het huis van mijne tante de Roggeveen
ward toegelaten !"
Willems laatste woorden waren weder in vrij wat mistroostigen Loon uitgesproken. Overste Vaickenier legde hem even
de hand op den schouder, en hernam :
„Kom, jongen ! Er is geene reden tot neerslachtigheid. Alles
gaat in de wereld niet op ons commando. Toen je voor het
eerst in Den Haag kwaamt, droomde je er niet van, dat zulk
een braaf meisje, als je nicht, ooit je vrouw zou kunnen
worden ! En als je nu nog maar wat geduld hebt, dan kom je
deze laatste zwarigheden ook to boven !"
„Geduld ! Ik heb al vele jaren met inspanning van al mijne
krachten geprobeerd om zoover to komen, als nu, omdat ik
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meende, dat Eugenie dan mijne zijde zou kiezen, ondanks den
tegenstand van hare moeder — maar nu is alle kans vervlogen !"
„Je overdrijft, Willem !"
„U weet niet, Oom ! wat ze gezegd heeft, die hooghartige
vrouw ! Zij scheldt mij voor broodschrijver, en houdt mij voor
een gevaarlijk mensch, omdat ik aan de redactie van de
Avondstar ben ! Als Eugenie niet van meening verandert, dan
word ik een oud man, voordat .."
daar moog je
„Eugenie handelt als eene goede dochter
niet over klagen, jongen !"
Overste Valckenier zag Willem hoog ernstig aan, terwij1 hij
de witte wenkbrauwen even bewoog.
Willem kende die uitdrukking. Hij zweeg. Maar de diepe
teleurstelling dreef hem het bloed naar 't hoofd, en toen hij
zich afwendde, om zijne ontroering to verbergen, ontmoette
hij den blik zijner zuster Louise, die een levendig gesprek
voerde met den hoofdredacteur van de Avondstar.
„Vertel mij eens, meneer Schnellman !" — riep ze luid en
zoo schalk mogelijk. — „Is Willem to Amsterdam altijd zoo
vroolijk gestemd, als hier to Scheveningen !"
„Mevrouw Croonwinckel !" antwoordde de aangesprokene — „'t Is een vroolijk leventje bij ons op 't bureel. Wij
arbeiden als galeislaven. Het regent telegrammen, nadat de
uitstekendste staatsman Emile 011ivier met een luchtig hart
den oorlog heeft begonnen. Wij hebben geen tijd, om ons
over jets anders to bekommeren, dan over legerkorpsen, die
oprukken, en voorposten, die handgemeen zijn !"
Willem had zich zoo goed mogelijk hersteld. Hij luisterde
met aandacht naar zijn vriendelijken chef.
„'t Is nu nog niemendal !" — sprak hij. — „Maar als de
oorlog ernst wordt, moeten we een correspondent op het terrein hebbenl"
„Natuurlijk 1" — riep Schnellman. — „Heb je er lust in,
amice ?"

266

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

„Zeker heb ik lust !"
„Neon, meneer Schnellman ! Dat is dwaasheid ! Willem
blijft hier !"
Louise had met zekeren schrik gesproken, en was wat
Meek geworden.
„Een vrijgeleide van den Pruisischen staf zou ik als verslaggever mogelijk kunnen krijgen, en dan zou ik een aardig
reisje door Frankrijk kunnen maken !"
Misschien was er wat gemaakte luchthartigheid in Willem's
antwoord, en wilde hij zich schertsend over Louise's plagerijen
wreken. Deze zag Overste Valckenier met bezorgdheid aan,
en verzocht hem tusschen beiden to komen. De oude officier
wenkte Louise met de hand toe zonder zorg to zijn, en viel
rustig in :
„De heeren hebben goed praten. Zij kunnen den oorlog
niet. En de verslaggevers van dagbladen mogen een goed kapitaal bij de hand hebben, want het is soms eene groote kunst
een stuk brood to vinden in eene plaats, waar eerie legerafdeeling een paar uren heeft doorgebracht !"
Van den Toorn Schnellman hief het hoofd met groote levendigheid op, en antwoordde :
„Dat mocht vroeger zoo zijn, Overste ! in de laatste jaren
is alles veranderd. De oorlog is belangrijk gehumaniseerd. In
1864 was ik correspondent bij het leger van generaal Sherman
in de Vereenigde Staten, maar zelden heb ik onderhoudender
en boeiender refs gemaakt, dan met het leger der Noorde]ijken.
Ik schreef dagelijks mijn verslag voor „The true Sun" in
New-York, en kampeerde 's avonds met de officieren onder 't
genot van een glas grog en eene fijne sigaar. Er mocht niets
worden buitgemaakt van de inwoners der dorpen en steden,
die wij bezochten, alles werd met goud betaald, en we hadden het zeer goed. Neen, als Plankman lust in de zaak
heeft, dan moeten we zien, dat we een vrijgeleide voor hem
krijgen !"
„Ja, maar liefst bij het Duitsche leger !"
viel Willem
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in — „ik zou ongaarne onder Fransche protectie staan, en
op den koop toe kagsgevangen gemaakt worden !"
„Wacht nog maar een paar dagen, dan zullen de Duitschers
een goad Bind in den Elzas zijn doorgedrongen, en dan hoef
je zoo ver niet to reizen !"
De hoofdredacteur van de Avondstar sprak met zijne gewone
opgeruimdheid, misschien onder den invloed van den heerlijken bourgognewijn, welken Croonwinckel met de meeste
gulheid had geschonken. Vandaar, dat hij niet bemerkte, hoe
een naast hem gezeten jonkman met aschblonden knevel —
dezelfde, die tweemalen zijn lorgnet uit een glas wijn had
opgevischt — zijn gesprek zeer aandachtig volgde. Bij de
laatste woorden van den heer Schnellman over het voorttrekken van de Duitschers hief hij zijn hoofd driftig op, en
vial plotseling in :
„Dat kan ook heel anders uitkomen, meneer 1 Het Fransche
lager is in uitniuntende orde naar de grenzen getrokken —
het is eerder klaar geweest, dan het Pruisische. 1k verwacht
morgen een inval in Baden !"
Onze vrienden zagen wat vreemd op bij daze op vrij korseligen toon uitgesproken woorden.
De jonkman had zijn oogglas in goeden staat onder zijn
rechterwenkbrauw geplaatst, en keek Van den Toorn Schnellman met zekere uitdagende houding aan :
„Wel, meneer !" — antwoordde daze zeer bedaard — „dan is
het zeer mogelijk, dat je verwachting niet vervuld zal worden !"
„Op wat grond, meneer ?"
„Op gronden van waarschijnlijkheid, meneer !"
„Waarschijnlijk is alleen, dat de Pruisen er geducht zullen
inloopen. De verschillends legerkorpsen, onder Steinmetz, onder
den Kroonprins, onder Prins Friedrich Karl, naderen zeer
langzaam. Ann de Pruisische grenzen zijn maar zeer zwakke
garnizoenen. Daarentegen hebben Mac-Mahon, de Failly, Felix
Douay en Bazaine al den voet in Duitschland. Er is geroepen
„à Berlin !" en de Franschen zullen woord houden !"
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Het was duidelijk aan den spreker to zien, dat hij reeds
eenigen tijd van verlangen brandde, om den heeren zijne
meaning mee to deelen, en bovendien bleak het, dat hij besloten had, geen enkel woord ten nadeele der Franschen to
dulden.
De hoofdredacteur van de Avondstar had schier onmerkbaar
geglimlacht. Terwijl al zijne vrienden met zekere nieuwsgierigheid naar de onverwachte woordenwisseling luisterden,
antwoordde hij :
„Zoo stellen het de Fransche dagbladen voor. Maar ik raad
u zeer, meneer ! ook de Duitsche to lezen, of de onze — op
een paar na, die partijdig Franschgezind zijn. 't Is waar, dat
de Franschen eerder aan de grenzen waren, maar ze zijn er
ook dichter bij en ze trekken er heen, zonder de regimenten
voltallig to maken. Is al acht dagen geleden, dat de oorlog
verklaard ward. Waren de Franschen nu klaar, ze zouden al
een belangrijken aanval gedaan hebben. Maar hunne generaals
weten, welk een muur van menschen langzaam aan den Rijn
en de Moezel verrijst — ze durven niet, meneer !"
De heer met den aschblonden knevel sprong bijna van verontwaardiging van zijn stoel, zoodat zijn lorgnet weder in het
ongereede raakte.
Driftig riep hij uit :
„Meneer ! dit oordeel is buitengewoon gewaagd, het zou
mij aangenaam zijn to weten, wie . . . ."
„Mijn naam is Van den Toorn Schnellman !"
„Mijn naam is Van Almonde !"
Daze verklaringen warden zeer snel afgelegd.
Merkwaardig was daarbij de gelaatsuitdrukking van Ridder
Sonneveldt van Almonde. Hij scheen to willen zeggen: het
doet mij Teed, dat ik mij met zoo'n misbaarmakend plebejer
heb ingelaten. Hij hield zich bezig met zijn oogglas en zijn
wijn, en fluisterde eenige woorden tot zijn buurman — oak
nog een ouden kennis, Jhr. van der Straeten van Hazerswoude.
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Schnellman en Croonwinckel dachten, dat de debatten plotseling gesloten waren, en wisselden een beteekenisvollen glimlach, toen Ridder van Almonde zich levendig omwendde, en
weder inviel :
„Ik verneem daar joist, dat u redacteur van de Avondstar
is, meneer ! Ik weet tot mijn ]eedwezen u niets vleiends te
zeggen over uwe courant, want ik lees nooit Hollandsche
dagbladen, maar ik zou u misschien eenig nieuws kunnen meedeelen voor uwe lezers, waarbij aan u het voorrecht der primeur gelaten werd 1"
Zoowel Schnellman als Willem wendden zich met belangstelling tot den spreker. Deze was opgestaan, gelijk ook zijn
buurman Van der Straeten. De maaltijd was trouwens afgeloopen, en eenige heeren hadden met hunne sigaren reeds de
dames verdreven.
„Meneer de redacteur !" — zei Van Almonde met zekere
plechtigheid — „TT heeft volkomen vrijheid aan uwe lezers
te verhalen — ten bewijze, hoe men in Nederland een billijken
of keer heeft van alle coquetterie met een zoo gevaarlijken
buurman als Pruisen — dat twee Nederlandsche jongelieden
van goede familie, Jhr. van der Straeten van Hazerswoude
en Ridder Sonneveldt van Almonde, zich tot Z. M. den ridderlijken keizer van Frankrijk gewend hebben, met verzoek als
eenvoudige vrijwilligers in de Fransche gelederen te mogen
dienen. Voeg er bij, dat het verzoek dezer beide jongelieden
met vereerende onderscheiding is toegestaan, en dat zij nog
vandaag naar Metz vertrekken, om bij de keizerlijke garde te
worden ingelijfd !"
Na deze woorden wilden beide heeren met een duidelijk
uitgedrukt gevoel van zelfwaardeering vertrekken, toen Van
den Toorn Schnellman ijlings oprees, en hun glimlachend vroeg
„Zoude ik de Avondstar mogen aanbevelen in uwe welwillende herinnering, mijne heeren ! Met het meeste genoegen
zal ik mij beschikbaar stollen als historieschrijver uwer voor3aaamste heldendaden !"
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De beide vrijwilligers stormden zonder antwoord de zaal uit.
Leo van den Toorn Schnellman bleef doodbedaard, en de jonge
mevrouw Croonwinckel schaterde achter haar zakdoek.
De bries wakkert intusschen lustig aan. Op het terras
voor het „groot stedelijk" Badhotel wemelt en woelt het van
de Zondagsche namiddagsgasten, die uit de residentie zijn
komen opdagen. De muziek klinkt tusschen de gonzende
menschenstemmen en de plechtig ruischende zee. De vreemdelingen, die aan de open tafel verschenen, zijn voor een deel
in hunne vertrekken en villa's verdwenen, of wandelen voor
een ander deel tusschen de Hagenaars in Zondagspak.
Willem Plankman heeft zijn arm geboden aan zijne zuster
Louise, en wandelt tusschen haar en Overste Valckenier.
Croonwinckel heeft zich met den heer Van den Toorn Schnellman aan een tafeltje geplaatst, zij voeren een druk gesprek
over den vermoedelijken uitslag van den oorlog, en doen zich
to goed aan koffie en likeuren. Het onderhoud tusschen den
Overste en de beide jongelui wil zoo goed niet vlotten. Willem
blijft gedurig lange poozen zwijgen, na het schertsend gesprek
aan tafel schijnt eene terugwerking zijner oude zwaarmoedigheid to zijn opgekomen. Ook de jonge mevrouw Croonwinckel
schijnt niet op haar gemak. De Overste poogt het een of
ander in 't midden to brengen, maar de jongelui volgen telkens weder hun eigen gedachtenloop.
Uit den grooten menschenstroom zich afzonderend, wandelt
ons drietal zwijgend voort. Plotseling schudt Louise het
hoofd, en zegt :
„Het is je geen ernst, Willem !"
„Het was me aan tafel nog geen ernst, Louise ! maar hoe
meer ik er over denk, hoe meer het mij ernst wordt. Ik ga
een tijdvak to gemoet, waarin ik veel geduld zal moeten
oefenen. Wat is voor mij beter, dan eene taak vol beweging
en afleiding, opdat ik niet tot ontevreden gemor oversla. Mijn
vriend Schnellman heeft mij in de laatste dagen zeer dikwijls
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gesproken over de noodzakelijkheid, om een correspondent
naar het terrein van den oorlog to zenden. Toen had ik nog
zulk eene blijde verwachting voor van daag. Maar de zwarigheid, die ik nu to overwinnen heb, is zoo onoverkomelijk
bijna — dat ik er niets beters op weet, dan mij maar lijdelijk
aan den loop der gebeurtenissen to onderwerpen. En waarom
zou ik dan in mijne betrekking niet naar het tooneel van
den oorlog gaan ?"
Louise liet Willem's arm los, en greep dien van Overste
Valckenier.
„Kom, Oom ! Verbied het hem eens !" — sprak ze met eene
vleiende stem, terwijl geheime onrust haar gelaat deed verbleeken.
„Hij mag niet naar den oorlog !"
Overste Valckenier staarde peinzend voor zich heen.
Op eens wendde hij zich met eene ongewone, strange uitdrukking van toon en stem tot Willem :
„Wat zal Eugenie zeggen van dit zonderlinge plan?"
„Wij zijn toch gescheiden ! En we kunnen elkaar even goad
schrijven ! Of ik in Amsterdam ben of elders, maakt niet
veal uit !"
Het drietal bleef stilstaan.
Overste Valckenier zag de beide jongelieden eene poos
nadenkend aan.
„Ja, zoo gaat het !" — zei hij langzaam. — „Een verliefd
hart en een verstandig hoofd vindt men niet altijd to zaam.
1k zal Willem maar geene verwijtingen doen, en hem probeeren to sparen voor het grievend Teed, dat mijn leven heeft
verbitterd — eene teleurgestelde liefde. Ik heb mijn plan
gemaakt. 1k ga niet naar Breda terug, maar blijf hier een
paar dagen. 1k zal mevrouw de Roggeveen om de hand harer
oudste dochter vragen voor mijn ongeduldigen neef Dr. -Willem
Plankman !"
„En Willem gaat niet naar den oorlog !"
De beide jongelieden drukten den ouden soldaat met vreugde
en aandoening de hand. 't Was duidelijk to zien, dat het
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besluit van den Overste zeer ernstig gemeend was, want zijne
trokken schenen te trillen van eene buitengewoon smartelijke
aandoening.
„Waar blijf je toch, Plankman ? We moeten naar den trein !
Kruger zou er morgen alleen voor zitten !"
De hoofdredacteur van de Avondstar greep Willem onder
den arm, Croonwinckel boog zich glimlachend voor zijn bevallig jong vrouwtje, en alien trokken, opgeruimd koutend,
naar het Badhuis.
Doch Overste Valckenier liep eene pons alleen. Zijne hooge,
ongebogen gestalte trok de aandacht van sommige voorbijgangers. Zoo zij hadden kunnen vermoeden, Welke bittere
smart dat ridderlijke hart poogde te bedwingen, ze zouden
vol eerbied plaats gemaakt hebben voor dien ouden man met
zijne borstelige witte wenkbrauwen en zijn krampachtig achter
den rug saamgeknepen handen.
Het was avond geworden aan het strand to Scheveningen.
Achter heuvelen en bosschen opgekomen, gluurde de maan
over de daken van het Badhuis en de gebouwenrij aan den
top der duinenreeks. Niemand bijna wandelde er aan het lage
strand, waar zachtkens de glansrijke, zilverkleurige golven
kwamen aanrollen met geheimzinnig geruisch. De geruchten
uit de woelige menschenwereld daarboven, die bij de laatste
tonen der muziek wegvloeiden naar de residentie, werden volkomen overstemd door de zangen der zee. Alles ademde rust
en vrede aan het strand. De door het maanlicht zacht verzilverde watermassa, regelmatig bewogen door een koelen
windstroom, lokte het oog tot stil bewonderend aanschouwen,
terwijl de woorden op de lippen stierven uit eerbied voor het
verrukkelijk natuurtafereel.
Zoo scheen het eene groep van wandelaars to gaan, die
bijna geheel alleen het frissche strand verkozen had boven
het menschengewoei op het terras.
De Baron van Duyvenvoorde was blijven stilstaan. Julie
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klemde zich vast aan zijne zijde. Miss Mac-Donald en Drostman volgden zijn voorbeeld.
Allen waren getroffen door de harmonische stemming van
lucht, maanlicht en zee, door het indrukwekkend golvenlied,
steeds plechtiger en voller van toon, naarmate de bries aanwakkerde. Van tijd tot tijd spraken ze een enkel woord van
bewondering. De heer Van Duyvenvoorde drukte zich in het
Fransch uit, opdat Julie en hare vriendin hem beiden volledig
zouden verstaan. Eindelijk volgde een geregeld gesprek, waarbij
een oogenblik aan de ellende van den aanstaanden oorlog
word gedacht, als tegenstelling met de vrede ademende natuur
in 't rondo.
Miss Mac-Donald had Drostman's arm aanvaard, en zag nu
onbeschroomd en for naar den kunstenaar, die hare liefde
had gewonnen. De heer Van Duyvenvoorde had met stills
voldoening de vertrouwelijke houding der jongelieden opgemerkt — het scheen of zijn voorhoofd zich had ontrimpeld, of de herinnering aan geleden smart hem niet meer
griefde.
Op eons greep hij Drostman's hand, en zeide :
„De heerlijke avond stemt mij zoo dankbaar, lieve vrienden !
Reeds lang had ik u lots moeten zeggen, dat mij op de tong
zweefde, maar onwillekeurige herinneringen aan het verleden,
nu ik weer in Holland ben, stemden mij somber. Wij hebben
alien onzen plicht gedaan. De reis naar Amerika heeft mij
veal gekost, maar de kloekmoedigheid van mijne dappere
Julie en de hulp van Miss Mac-Donald steunden mij. De weemood der herinnering blijft • . nu alles voorbij is. Ik, oude
man, heb besloten de jaren, die mij nog resten, niet door
moedeloos klagen to verbitteren. Jongelui ! ik heb u noodig !
Julie heeft u noodig ! Blijft bij ons ! Ik heb de kunst lief,
Drostman is kunstenaar — wij kunnen overal in de wereld,
waar beschaafde menschen wonen, gelukkig zijn. Want mijn
vaderland moot ik verlaten — ik wil ales pogen to vergeten.
En nu, jongelui ! eene vraag. Miss Mac—Donald! zou de tijd
ii.

is
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niet gekomen zijn, om uwe hand aan dezen braven jongen
man te geven ? Aan Drostman behoef ik niets te vragen —
maar wat is uw antwoord ?"
Diepe aandoening had beide jongelieden getroffen bij daze
woorden van den heer Van Duyvenvoorde. De schilder staarde
met hoopvol verlangen naar het schoone gelaat van zijne
verloofde. Miss Mac-Donald wilde antwoorden, een eerbiedige
schroom scheen haar nog te weerhouden.
„Vele jaren heb ik u gekend" — ging de Baron voort. —
„Uwe tegenwoordigheid was in alle opzichten wefdadig voor
mijn lief kind. Ik ben u recht dankbaar, Miss Mac-Donald !
Laat ons morgen naar Engeland reizen, naar uw vaderland.
Uit m ij n e woning op u w geboortegrond zal ik u naar de
kerk geleiden, waar ik u ten huwelijk geven zal aan mijn
vriend Drostman. Dat was immers uw wensch ?"
De Engelsche kon niet antwoorden.
Zij greep de hand van den heer Van Duyvenvoorde, en
boog het hoofd. Tranen van dankbaarheid verduisterden
haar blik.
Daar klonk eene zoete stem in haar oor
„0, Miss Mac-Donald ! Ik zal witte rozen plukken als
vroeger, maar nu voor uw bruidsbouquet, en ik zal alles
alleen in orde brengen, heel alleen !"
Het was Julie.
Er volgde eene hartelijke omhelzing.
Tranen vloeiden er nu in overvloed, en getuigden beter dan
woorden welke gelukkige harten daar klopten aan de ruischende
zee in het zilveren maanlicht.
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
Hoe het met de plannen van Overste Valckenier is afgeloopen.
Maandagmorgen — bijna twee uren.
De deur der voorkamer is wijd geopend.
Mevrouw de Roggeveen ligt in een rolstoel gedoken, die
door Eugenie en Sibylle zeer voorzichtig uit het slaapvertrek
over het kleine portaal naar de voorkamer wordt voortbewogen. De stoel komt langzaam bij het venster op zijne gewone
plaats. De dochters sluiten de deur, en openen de vensters
om de drukkende warmte. De moeder ligt met gesloten
oogen, als rnachteloos, doodelijk vermoeid. Met hardnekkigheid heeft ze volgehouden, dat ze zeer wel is, dat ze gekleed
wil worden, en aan het venster in de voorkamer moet plaats
nemen.
Eugenie stemde toe — de oude, deftige dokter ried immers
alles to mijden, wat hartstochtelijke aandoening, vooral drift
zou kunnen opwekken. Veel zegt de voorname, voorzichtige
arts niet — maar hij heeft Eugenie en Sibylle vol beteekenis
in de oogen gezien, toen hij waarschuwde voor drift. Geneesmiddelen geeft hij bijna niet, hij spreekt van rust, stilte,
den zin to doen van de machtelooze kranke, haar in niets
tegen to spreken.
Mevrouw de Roggeveen scheen na de laatste razende uitbarsting van drift bij het ontvangen van Willem's brief op
eens weder jaren verouderd. Zooals ze thans in haar leunstoel
ligt met gesloten oogen maakt ze den indruk van eene stervende. De trekken om mond en neus zijn scherper, de gele
tint van 't gelaat is wasachtiger, doorschijnender, geworden.
Eugenie staart met den hoogsten ernst en het innigst medelijden naar de lijderes, die uitdrukkelijk verlangde, dat men
haar geheel zou kleeden in de deftige zwarte japon, welke
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zij het liefst draagt. Men heeft haar eene nieuwe zwierige muts
met lichtpaars lint op het witte hair geplaatst, omdat zij het
eischte. De heldere kleur van het lint vormt een treurig contrast met het gelaat der tot uitputtens toe vermoeide vrouw.
Een diepe zucht rijst uit den boezem van Eugenie, die al de
rampen van de familie in stilte overdenkt, en vraagt hoe het
anders had kunnen zijn, indien men anders had gewild . . . .
Mevrouw de Roggeveen opent langzaam de oogen. Het
heldere licht door de weerkaatsing van de zonnestralen aan
de overzijde der straat schijnt haar pijnlijk to treffen, want
zij heft de linkerhand bevend op, en fluistert :
„Wat is het licht schel !"
Eugenie gaat zwijgend en bedaard naar het venster, zij doet
het gordijn vallen.
Mevrouw de Roggeveen opent nu de oogen geheel, en terwijl er wader iets fonkelt in haar blik, dat aan vroegere
levenskracht herinnert, zegt ze wat luider :
„Neen, niet het gordijn ! Een van de overgordijnen is genoeg !"
Eugenie is licht verschrikt door den onvergenoegden toon
van hare moeder, en haast zich den uitgesproken wensch to
vervullen.
Sibylle is wederom aan een open venster tegenover hare
moeder gaan zitten. Zij bespiedt als gewoonlijk de voorbijgangers, terwijl zij voor de lens een borduurwerk in de hand
houdt, waarnaar ze somtijds kijkt, alsof zij van plan was er
aan to werken.
Mevrouw de Roggeveen ziet nu wat levendiger in 't ronde.
Zij schijnt van hare uitputting to bekomen, en zegt :
„Geef me den Franschen bijbel, Eugenie 1"
Beschroomd haar in 't gelaat ziende, reikt daze het boek
aan hare moeder. Mevrouw de Roggeveen heeft oplettend naar
hare beide dochters omgezien, en spreekt wader, schoon wat
minder luid :
„Ik gevoel mij heel wel, kinderen ! Selui hoeft zoo zacht
niet to fluisteren of to spreken. Als je denkt, dat ik to zwak
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ben, om naar een discours to luisteren, dan begrijp je er
niets van !"
Eugenie ziet hare moeder met belangstelling aan.
„We zullen weer als gewoonlijk spreken, Mama !" — antwoordt ze met hare kalme stem. — „Ik dacht, dat u wat
insluimerde, en daarom sprak ik wat zachter."
„Insluimeren over dag ! Waarachtig niet ! Ik geloof, dat jelui
me voor halfdood houdt ! Reken er niet to veel op, ik kan
nog jaren leven !"
Wederom schrikt Eugenie. De toon van hare moeder was
bits. Waarmee had zij dit verdiend? Zij wilde hare ontroering
verbergen, en wendde het hoofd af. Bittere tranen rolden over
hare wangen — maar zij onderdrukte hare spijt. Hare moeder
mocht niets merken — elk denkbeeld van tegenspraak moest
zij onderdrukken, de dokter had zoo ernstig gewaarschuwd.
Sibylle vond, dat mama zeer lastig kon zijn, en omdat zij
juist niemand zag, die voorbijkwam, deed zij den eersten steek
aan haar borduurwerk.
Mevrouw de Roggeveen had den bijbel opgeslagen, en tuurde
met inspanning naar de letters en woorden. Het licht was
haar nog to fel, maar zij wilde het niet bekennen.
„Sibylle !" — riep ze.
De ijverige borduurster staat met kwalijk verbloemden
onwil op.
De zieke vervolgt :
„Ga hier bij me zitten, en lees me voor, waar ik gebleven
ben ! L'Evangile selon St. Luc . ."
Sibylle is heimelijk zeer verstoord. Zij durft het niet in
't minst to laten blijken, want Eugenie houdt met een hoogst
ernstigen blik toezicht op al, wat ze doet. Zij zet zich, zoo
dicht mogelijk aan 't venster bij hare moeder en neemt den
bijbel, waaruit ze meermalen heeft voorgelezen. Weldra heft
ze aan zonder gloed of uitdrukking, en leest werktuiglijk.
Geruimen tijd klinkt de eentonige stem van Sibylle door de
kamer
mevrouw de Roggeveen schijnt met gesloten oogen
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te volgen. Eugenie zit weder op de sofa, en arbeidt ijverig
aan huiselijk verstelwerk.
Er wordt beneden vrij luid gebeld.
„Dat is voor boven !" — roept Sibylle, en wipt van haar
stoel, om te zien, wie er op de stoep staat. — „Een oud,
deftig heer met witte knevels ! Wie mag dat zijn?" — gaat
ze voort.
Eugenie is in gedachten verzonken, en fluistert :
„Wij kunnen nu niemand ontvangen !"
Mevrouw de Roggeveen luisterde scherp toe, en zegt zeer
bedaard:
„Integendeel. Ik hoop, dat iemand eens naar me komt zien.
Dat zal me eene zeer aangename afleiding zijn !"
Zij richt zich op in haar leunstoel, en ziet in het handspiegeltje, dat haar niet verlaat.
„Dokter zegt, dat u alle inspanning moat mijden, Mama !"
„Ja, maar eene visite is eene uitspanning voor me !"
Er tintelt maar levenskracht in het oog der zwakke vrouw,
dan haar uiterlijk deed vermoeden. Eugenie is besluiteloos.
Zoodra zij maar een woord spreekt tegen den zin van de
zieke, zal daze hare verdrietige luim botvieren, en daarvoor
is ernstig gewaarschuwd.
De miniatuur-keukenvoogdes steekt het hoofd familiaar binnen de deur, en zegt :
„Der is 'n ouwe heer en die zegt, als-dat-i de oudste fruile
moest spreken !"
Mevrouw de Roggeveen heeft zich weder met betrekkelijke
levendigheid opgericht, en zegt, voordat iemand antwoorden kan :
„Als Eugenie geene geheimen voor mij heeft, dan moesten
we dien meneer maar hier ontvangen !"
„Maar, Mama! zouden we niet eerst vragen, wie meneer
."
is — zou ik
Mevrouw de Roggeveen glimlachte somber.
zei ze zeer kalm. — „En juist daarorn
„Ik begrijp het !"
verlang ik meneer hier to zien !"
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't Wordt Eugenie bang te moede.
Hare moeder was ergdenkend, ze zou zich zeker driftig
maken, als ze haar zin niet kreeg. Zij wenkt de meid den
bezoeker binnen te laten. Met toenemenden angst hoort zij
schreden op de trap — wie zal het zijn — wat zal ze doen,
om hare moeder buiten den invloed van gevaarlijke aandoeningen te houden ?
De deur wordt bedaard geopend.
Mevrouw de Roggeveen zit recht op. De matte uitdrukking
van hare trekken is bijna verdwenen. Zij vestigt al hare aandacht op den binnentredenden persoon.
Met het hoofd omhoog, fier, maar vriendelijk glimlachend,
staat Overste Valckenier voor moeder en dochters. Allen
zwijgen. Mevrouw de Roggeveen staart met nieuwsgierige
belangstelling naar den bezoeker, niemand -vermoedt, wie
hij is.
„Ik vernam met belangstelling, mevrouw !" — dus begint
hij, na eon stoel van Eugenie vriendelijk buigend te hebben
aangenomen — „dat u eenigszins ongesteld is geweest, en als
een oud, zeer oud vriend meende ik niet verkeerd to handelen
u eens to komen opzoeken !"
„'t Is vreemd, meneer !" — antwoordt mevrouw de Roggeveen
in haar ouden, gewonen toon. — „We hebben elkander meer
gezien, maar ik herinner mij volstrekt niet waar of wanneer!"
Overste Valckenier had besloten geene enkele aandoening
to verraden, toch trof hem bij deze woorden lets pijnlijks, dat
zich even verried in een trillen van zijne witte wenkbrauwen.
Eugenie bleef vol bange zorg luisteren, Sibylle staarde
den Overste met eene uitdrukking van nuffige nieuwsgierigheld aan.
„Ja, mevrouw !" — ging de laatste voort, zich herstellend. —
„Er is heel wat tijd voorbijgegaan, sinds ik u voor 't laatst
zag. Al meer dan vijf en twintig jaren !"
„Ik zoek tevergeefs !" — klonk de officieele conversatiestem.
Overste Valckenier wendde zijne blikken van haar vervallen
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gelaat af. Niemand had kunnen opmerken, hoe voortreffelijk
hij zijne verbazing onderdrukt had, toen hij de lijdende vrouw
voor het eerst in haar leunstoel ontdekt had. Thans rijst voor
zijne verbeelding eene andere bloeiende, beeldschoone gestalte
hij onderdrukt eene lichte huivering, en heft het eerlijke, kloeke
hoofd vastberaden op.
„Ik kan mij best voorstellen, mevrouw ! dat u alle herinnering verloren heeft aan den tijd, toen mij de eer te beurt viel
u dikwijls te ontmoeten. Vergun mij u echter te verzekeren,
dat Overste Valckenier die dagen nooit heeft vergeten !"
Er straalde plotseling een glans van voldoening uit de
oogen der lijdende mevrouw de Roggeveen. Haar voorleden,
hare jeugd, toen zij schitterde van frissche schoonheid, toen
zij tal van jongelieden eene eerbiedige hulde afdwong, dit
alles verscheen plotseling voor hare verbeelding. Zij had eene
poos de ridderlijke genegenheid van den eersten luitenant
Valckenier met welgevallen aangemoedigd ; toen er geldelijke
bez waren rezen, was de zaak afgesprongen — natuurlijk.
Zonder eenig spoor van ontroering antwoordde zij, schier
glimlachend :
„Overste Valckenier Inderdaad, nu herinner ik het mij
Mijn hoofd is zoo zwak geworden, ik maak wel duizendmaal
mijn excuus ! Er is veel gebeurd in de laatste vijf en twintig
jaren, Overste ! Ramp op ramp heeft mij getroffen ! Maar het
is mij bijzonder aangenaam, dat oude vrienden mij niet vergeten, en zeer weinig had ik mij ooit gevleid u nog eens
terug to zien, 0 verste Valckenier !"
„Uwe vriendelijke woorden zijn mij recht welkom !" — klinkt
het met eenigszins haperende stem uit den mond van den
Overste, die eene heldhaftige poging aanwendt, om al de bitterheid van het oogenblik to vergeten. „Zeer zeker zou ik
mij nimmer weer op uwen weg vertoond hebben, maar een
samenloop van omstandigheden dwong mij, mevrouw !"
Hoe klopt het hart Eugenie in den boezem. Zij moist wat
Overste Valckenier voor Willem geweest was. Nooit had zij
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den eerbiedwekkenden, edelen man mogen ontmoeten, en nu
hoorde zij eensklaps, dat hare moeder den Overste in zijne
jeugd had gekend. Allerlei gissingen kwamen haar plotseling
voor den geest, totdat e e n e enkele gedachte de ander° verdrong. Willem's vaderlijke vriend zal eene nieuwe pagingbeproeven, om mama met onze verloving to verzoenen —
giste zij, en dat moet oogenblikkelijk tot elken prijs belet,
want dit is verboden terrein . .
De bewustheid van dreigend gevaar doet hare wangen plotseling verbleeken, met ingehouden adem staart zij naar den
Overste, die als met opzet vermljdt naar haar om to zien.
Mevrouw de Roggeveen daarentegen schijnt voortdurend moor
gevleid met dit onverwachte bezoek. Zij heeft zich statig in
haar stool opgericht, terwijl zij zich met beide handen aan de
armleuningen vastklemt.
„Ik waardeer uwe beleefdheid zeer, Overste !" gaat zevoort, den ouden gezelschapstoon hoe langer hoe moor terugvindend. — „Vooral, omdat u mij in mijn ongeluk na zooveel
jaren nog eons komt opzoeken ! U zal wel op de hoogte zijn
van al de treurigheid, welke ons heeft getroffen. Mijne gezondheid heeft zeer veel geleden — maar ik geloof nu langzamerhand weer to herstellen. Ik beklaag mij niet, want ik heb,
al mijne bekommernissen op den Heer geworpen, ik buig mij
getroost naar den wil van mijn Verlosser en mijn God !"
Niemand antwoordt op doze verklaring.
Eindelijk spreekt Overste Valckenier, met zichtbare inspanning :
„Wat mij betreft, mevrouw ik heb uit den aard van de.
zaak wel eons nagedacht over onze vroegere . . . . kennismaking."
De Overste schijnt behoefte to gevoelen, om eon rustpunt
voor zijn oog to vinden, want hij vermijdt het de vervallen
gestalte op den leunstoel aan to zien. Gelukkig komt eene
gonzende vlieg naar den frisschen ruiker zweven, die midden
op de tafel staat. Het insect duikt neder naar de heerlijke
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rozen, op gevaar of van om to komen in het verraderlijke
water, dat onder de bladeren en bloemen verborgen is. Met
inspanning volgt Overste Valckenier de bewegingen van de
vlieg, terwiji hij spreekt :
„Ik had eon good vriend, mevrouw ! met Wien ik wel eens
over u heb gesproken. Misschien vergunt u mij wel, den naarn
van uw brooder, den majoor Plankman, to noemen?"
Mevrouw de Roggeveen klemt de handen steeds vaster aan
(le armleuningen van haar stool. Zij zegt iets sleepender en
minder opgewekt :
„De majoor Plankman heeft u dan zeker gezegd, waarom
nine omgang tusschen ons is afgebroken !"
„Ja, mevrouw ! Maar misschien is het u nog onbekend, dat
ik bij zijn dood tot toezienden voogd over de minderjarige
kinderen van mijn vriend word aangesteld !"
„Dat was mij geheel onbekend !"
„Ik dacht het wel. De zaak staat eenigszins in verband
'met mijn bezoek, mevrouw ! Ik was dus zoo vrij u er even
kennis van to geven !"
Mevrouw de Roggeveen vlijt zich achterover in haar leunstool. De wending van het gesprek is haar onwelkom.
Gonzend is de vlieg onder de rozen verdwenen.
Overste Valckenier had haar niet uit het oog verloren, terwij1 hij sprak. Toen hij nu onwillekeurig het hoofd ophief,
ontmoette hij den smeekenden blik van Eugenie, die van de
sofa naar de tafel gekomen was, en doodsbleek naar hare
moeder woes, zonder to spreken.
De Overste is getroffen door den angst, die uit de oogen
van het jonge meisje spreekt. Hij begrijpt aanstonds hare
bedoeling. Mevrouw de Roggeveen heeft eon doordringenden
blik op het tweetal gevestigd.
„Begrijp ik u good, Overste Valckenier ! dan is u toeziende
voogd over de kinderen van mijn overladen brooder. Er zijn
gewichtige redenen, waarom ik over doze familieleden liefst
zooveel mogelijk het stilzwijgen bewaar. Maar van den toezien-
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den voogd over mijn neef en nicht zal ik gaarne nadere berichten hooren — wat heeft u mij mede te deelen !"
„Ideve Mama ! Zou het u niet vermoeien?"
Met sidderende stem had Eugenie het gewaagd deze woorden to fluisteren.
Mevrouw de Roggeveen verwaardigde zich niet hare dochter
hierop to antwoorden. Zij bleef volkomen rustig en uitvorschend
naar den Overste zien, die meer en moor het onmogelijke en
gewaagde van zijn plan begon to begrijpen. In zijn grooten
ijver had hij niet gevraagd, hoe hij de vrouw, die hem eenmaal zoo diep had gekrenkt. zou wedervinden. Hij waande,
dat zijne verschijning haar tot zachtheid en toegevendheid
zou stemmen, en hij stiet nu op haar onveranderlijken hoogmood en haar uiterst gevaarlijken toestand.
Want het is duidelijk op to merken, de naam van haar
broeder en van zijne kinderen heeft het sluimerende vuur van
toorn en trots weder doen opvlammen. Hare oogen staren
met inspanning naar den man, wiens levensgeluk zij ver,
woestte, zonder er ooit de minste wroeging over te gevoelen,
en als de diepe groeven om haar mond zich pijnlijker plooien,
dan is het, wijl zij vermoedt, dat de Overste hare belangstelling zal pogen to winnen voor den broodschrijver en de zuster van dezen.
Maar Overste Valckenier deinst terug voor zijne taak.
„Gaarne zal ik u zooveel mogelijk over mijne pupillen vertellen, mevrouw ! Maar voor van daag genoeg, niet waar ?
Ik mag niet to veel van uw geduld vergen, vooral, omdat u
nog niet volkomen hersteld is. U zal mij veroorloven . . .."
Mevrouw de Roggeveen roes snel uit hare liggende houding
op. Met verwonderlijke kracht hief zij het hoofd omhoog.
Toen klonk hare stem, wat schor, maar Loch doordringend
„Overste Valckenier ! Ik verzoek u dringend geene complimenten to maken. U is hier niet gekomen, om mij to vertenon, dat mijn neef en nicht u tot toezienden voogd hadden
gekregen ! Wat mijne gezondheid betreft, ik ben zeer wel, en
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verzoek u mij de eer aan te doen, mij met het doel van
uwe visite bekend te maken. Mijne oudste dochter Eugenie
behoeft u geene waarschuwingen toe te wenken. Het zou mij
veeleer zeer krenken, als ik u zoo spoedig zag vertrekken."
De Overste zet zich met een beklemd gemoed weder op
zijn stoel. Toen hij opstond, zag hij Eugenie's gelaat verhelderen, maar later weer somber worden bij de stellige verklaring harer moeder. Hij besloot nu zoo voorzichtig mogelijk het
een en ander van zijn plan to doen doorschemeren. De oude
soldaat, die nooit had gevreesd, die de vijandelijke kogels bij
Hasselt en Leuven met verachting had getrotseerd, boog nu
het grijze hoofd voor het eerst, en ving aan met eene bewogene stem te spreken :
„Mevrouw de Roggeveen ! ik zal aan uw verzoek voldoen,
omdat het van mij geeischt wordt. Openhartig zal ik u bekennen, waarom ik hier ben gekomen. Het voegt mij niet,
van mijn eigen leed to spreken, terwijl ik u gebogen vind
onder zware familierampen. Maar zoo u nog eenige herinnering is overgebleven aan lang vervlogen jaren, toen uwe hand
voor korte pooze in de mijne rustte, o, wees dan billijk in
het oordeel, dat u weldra over mijne woorden zal vellen. 1k
Wilde uw hart zoo gaarne tot zachtheid en medelijden steinmen,
want ik heb een zeer gewichtig verzoek. Nooit zou mijne
stem in uwe ooren hebben geklonken, nooit zou mijn voet
over uw drempel zijn getreden, als er geen hooger belang
in 't spel ware, dan mijn eigen lief of leed. Toen voor u het
leven niets dan genot en voldoening bood, toen ieder u
bewonderde en vleide — toen waren daze hairen al vergrijsd
door de grievende teleurstelling, welke ik plotseling van uwe
zijde ondervond. Ik heb mijn heele leven door gezwegen en
berust, maar van daag moat ik spreken en vraag u verschooning voor den ernst mijner woorden ! Laat mij een
oogenblik hopen, dat uw hart edelmoedig zal vergeven, zoo
ik iets vorder, dat boven uw vermogen is !"
Hoe zacht, hoe overtuigend spreekt Overste Valckenier.
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Eugenie staart met saamgevouwen handen naar elke beweging van hare kranke moeder, terwijl een met moeite bedwongen traan haar oog verduistert.
Mevrouw de Roggeveen heeft zonder merkelijke ontroering
ieder woord van den Overste gevolgd. Zij heft de rechterhand
even op, en antwoordt :
„Ik heb altijd met hoogachting van u gesproken, Overste
Valckenier ! Het zal mij aangenaam wezen, als ik in eenig
opzicht u van dienst kan zijn !"
Schemert er een flauwe lichtstraal in den donkeren nacht,
zou Eug6nie zich met eene heuglijke uitkomst mogen vleien?
De Overste vervolgt :
„Uw antwoord geeft mij moed ! Laat ons Bens overwegen,
of een enkel woord van u niet eene geheele toekomst van
geluk en vreugde zou kunnen verzekeren aan een paar jongelieden, die mij zeer ter harte gaan. Zie, Adrienne — en vergeef
me, dat ik nog eenmaal uw naam noem, als van ouds zie,
Adrienne! niets is vreeselijker, dan een heel leven lang gebukt te gaan onder de bittere teleurstelling eener versmade
liefde. Ik verwijt u niets, ik billijk al uwe handelingen, maar
mijn hart kan die pijnlijke smart nooit vergeten. Geen dag,
geen uur, dat mij die oude wonde niet foltert! En nu is het
in ons beider hand, te voorkomen, dat twee jonge harten even
grievend zouden worden teleurgesteld. Ik hoop, dat uw leven
aangenamer herinneringen zal aanbieden, dan het mijne, maar
wat zou u in de toekomst sneer kunnen verontrusten, dan de
gedachte, dat door uw wil twee jongelui diep beklagenswaardig werden. Zie, Adrienne ! uwe dochter Eugenie en mijn
vriend Willem Plankman hebben elkander lief. De jonge man
heeft u een brief geschreven, dat keur ik af, dat was onvoormichtig. Maar ik zal zijn verzuim herstellen, ik zal mij met.
vertrouwen tot u wenden en mij van eene taak kwijten, die
ik mij tot eer reken!"
De Overste rijst van zijn stoel. Het hoofd nu for omhoog
als immer, treedt hij eene schrede nader. Hij blijft staan voor
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den zetel van mevrouw de Roggeveen en zegt met kalme,
overredende stem :
„Adrienne
heb de eer u de hand van mejuffrouw
Eugenie voor mijn pupil Dr. Willem Plankman to vragen ?"
Eugenie had eerst het hoofd schichtig afgewend, als vreesde,
zij eene plotselinge uitbarsting van woede. Maar geen driftig
woord klonk or in het vertrek. Er heerschte de diepste stilte.
IJlings zag ze nu op.
De Overste wachtte.
Mevrouw de Roggeveen tuurde met inspanning naar de
ruiten van het tapijt aan hare voeten. Het scheen, dat zij in
ernstige overweging verdiept was. Zij had eene opwelling van
toorn bedwongen, en wilde eene waardige houding voor den
Overste bewaren. Toen ze eindelijk in het vertrek rondzag,
en ieder bleef zwijgen, klonk het dof:
„Overste Valckenier! Het kost mij veel inspanning, u kalm
to antwoorden, zooals uw vereerend aanzoek verdient. Ik gevoel mij zeer gevleid door uwe beleefdheid — maar, Eugenie
weet het ik kan mijne toestemming niet geven, zonder mijn
geweten to bezwaren. De heer Plankman is schrijver, en verspreidt door zijn dagblad meeningen onder de menschen, waarvan mijn hart gruwt. Ik kan mijne lieve dochter niet afstaan
aan den man, die door elk woord, elke gedachte eene beleediging zou uitspreken tegen wat mij dierbaar en heilig is. Het
doet mij Teed, maar het is onmogelijk !"
Eene sombere wolk toog over het voorhoofd van den ouden
soldaat. Alles tevergeefs ! Geene enkele kwetsbare plek was
er dus in dit met ijzer omschorste gemoed — alles was om
niet — zijne eigene vernedering en de schrijnende herinnering
aan al het onverdiende Teed !
Daar valt Eugenie piotseling op de knieên voor hare moeder :
„O, Mama !" — fluistert zij, den tranenvloed terugdringend,
die in haar oog begint to glinsteren. — „O, Mama! waarom
miskent u Willem ? Hij heeft misschien gedwaald in wat
zeide en schreef, maar zijn hart is edel en zonder vlek. Het
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is niet mogelijk, dat we alien dezelfde overtuiging hebben,
Mama! Gun hem dus, op eerlijke manier van u to verschillen
in denkbeelden, die aan zijn leeftijd oigen zijn, die hij door
studie heeft verkregen. Ach, Malief ! ik had zulk eene vurige
hoop, dat we eindelijk gelukkig zouden worden door uwe
toestemming. -Willem is mij zoo dierbaar, en we hadden zoo
vast besloten u een gelukkigen ouden dag to bezorgen, na
al het Teed, dat wij moesten ondervinden. Mama, lieve Mama !
laat Overste Valckenier u bewegen !"
Mevrouw de Roggeveen heeft de lippen vast op elkander
gesloten. De hand, die hare dochter eerbiedig aanroerde, trok
zij terug.
„Laat mij met rust !" — sprak ze met haperende stem." —
„ Zou ik een heel Leven onder moeite en kommer hebben
doorgebracht, om voor alles mijn naam en stand in de maatschappij eervol to handhaven, en nu aan 't Bind van al mijn
lijden nog mijne dochter moeten afstaan aan een godloochenaar en een schrijver om den broode ! Neen, nooit ! Maar wees
gerust, Eugenie ! Ik zal je niet lang meer in den weg staan,
mijne dagen zijn geteld I"
De arme Eugenie had haar gelaat in de handen verborgen.
Zij bedwong met geweid de onstuimige snikken, die uit haar
boezem oprezen. Nog eene bede wilde zij wagen — nu alles
gezegd was. Zij boog het hoofd aan de knieen harer moeder
en fluisterde nu met eene hartbrekende stem :
„Misken ons niet, lieve Mama ! We hebben u alien van
harte lief — wij kunnen u niet missen. Nog lange jaren willen
wij u in ons midden behouden ! Heeft het u ooit aan onze
liefde ontbroken in de laatste treurige jaren? Heeft u mij ooit
een oogenblik gemist ? Was het mij goon dierbare plicht u to
troosten, en voor u to zorgen ? En Willem ook, Mama ! -Willem
ook ! Als ik dikwijls angstig was, dat mij de middelen zouden
ontbroken, om uw treurig Leven to veraangenamen, om ii to verbergen, hoe arm wij waren, dan stond -Willem mij in stilte bij,
en verheugde zich, dat hij lets had kunnen doen voor uw geluk !"
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Daar klinkt een doffs kreet.
Mevrouw de Roggeveen heeft hare smeekende dochter plotseling ter zijde gestooten. Met vlammende oogen ziet zij in
't ronde, haar boezem hijgt naar lucht. De Overste deinst
verschrikt achteruit. Eugenie heft zich doodelijk ontsteld van
.den grond. Zij wil hare moeder ter hulp snellen. Tevergeefs I
Met teugellooze drift staat mevrouw de Roggeveen van haar
leunstoel op, en terwijl zij hare rechterhand dreigend naar
Eugenie uitstrekt, roept zij met krijschende stem :
„Genadebrood ! Almachtige God ! Genadebrood van den broodschrtj ver heeft ze mij doen eten ! 0 schande, o schande . . • •
Dit was haar laatste woord.
Zij wankelde, zij sidderde, en zonk als vernietigd ineen.
Een breeds bloedstroom gutste over hare lippen.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Vele vroolijke gezichten, een paar waterlanders en een
gelukkig einde.
Aan den straatweg van Breda naar Ginneken ligt de nette
villa van Overste Valckenier.
Haden koestert zich het goad onderhouden, netts woonhiiis
in de heldere stralen van de najaarszon, die als ten afscheid
aan den zomer nog eenmaal haar gouden luister afstaat aan
groen en bloemen van des Oversten kleinen, maar keurigen tuin.
De looverrijke linden voor de woning schudden reeds een
schat van dorre blairen af, maar wierpen nog schaduw genoeg, om de groene banken en tuinstoelen, waar de Overste
zoo gaarne in den voormiddag zijne sigaar rookt, tot eene
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aangename zitplaats te maken. Maar Overste Valckenier heeft
op dit oogenblik in 't geheel geen tijd rustig te zitten rooken
en mijmeren. De groote klok in de gang der villa heeft juist
Lien uren geslagen, de heer des huizes is op den drempel
verschenen, en heeft naar de lucht gezien.
Daar staat hij midden in zijn tuin, en werpt onderzodkende
blikken naar alle vier de windstreken. Hij glimlacht zeer
tevreden, en mompelt :
„Die weergasche jongen ! Het loopt hem alles mee !"
Schielijk wendt hij zich nu naar een perk met prachtige
dahlia's, en haalt een zakmes voor den dag.
„Ze moeten er vandaag maar aan gelooven ! Louise heeft
me om al de bloemen gevraagd, die ik missen kon !"
Terwij1 hij doze woorden langzaam voor zich zelven
uitspreekt, bukt hij zich naar de fiere roode en paarse
dahlia's, en begint hij ze voorzichtig met lange stengels of
te snijden.
„Goeden morgen, hoer Overste !"
klinkt het naast hem.
„Ha! goeden morgen, meneer Kruger ! Ik had je niet zien
aankomen !"
„U moot de complimenten hebben van mevrouw Croonwinckel,
daar komt nog van alles te kort, bloemen en groan ! We
hebben onzen tuin al leeggeplunderd !"
„Wacht maar, meneer Kruger Als je eon handje wilt
meehelpen, dan zullen we er hier eene aardige collectie van
afsnij den !"
Kruger knikt vroolijk met het hoofd, en neemt den bundel
dahlia's Lilt de handen van den Overste. Een aardige groep
vormen die boide oude mannen, terwijl de Overste voortdurend nieuwe bloemen afsnijdt, en Kruger ze met zorg
bijeenverzamelt.
Kruger is in de laatste jaren schijnbaar niet verouderd. Wie
hem Lang gekend heeft, zegt, dat hij er beter uitziet, dan in
de treurige period°, toen hij te Dennendaal, met een hart vol
zorg, lessen kwam geven op Rustenburgh. Na moedig het
19
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hoofd to hebben geboden aan den storm, die hem zijne eenige
dochter ontnam, scheen hij nu met berusting en weemoed
voor de herinnering aan zijn vervlogen geluk to leven. Daarenboven, hij had druk werk aan het bureel van de Avondstar,
geene stoffelUke zorgen drukten hem meer, en de vriendschap
van alien, die hem kenden in Amsterdam, maakte zijn ouderdom zoo dragelijk mogelijk.
Intusschen zamelen de beide grijsaards al wat bloeit en
frisch is in den tuin bijeen. Na de dahlia's komen de asters
en andere bloemen van den herfst. Kruger draagt met eene
uitdrukking van hooge tevredenheid de massa's bloemen naar
een korfje, dat hij op het ijzeren tafeltje onder de linden geplaatst heeft. Overste Valckenier snijdt af wat maar dienstig
kan voorkomen, en blijft, terwijl hij buigt, steeds ongekromd.
Kruger's kleine gestalte komt naast de hooge figuur van den
Overste eigenaardig uit. Ook de toon van hun gesprek biedt
dezelfde tegenstelling. Kruger haast zich, steeds zooveel mogelijk de denkbeelden van den Overste to volgen, en luistert
meer dan hij spreekt.
„Ik ben er zeer mee tevreden, clat het eindelijk doorgaat !" — vervolgt de Overste. — „Willem is een beste jongen,
al heeft hij kleine eigenaardigheden, die ik niet altijd kan
goedkeuren. In 't begin vreesde ik nog wel eens, dat er
zwarigheden zouden komen . ."
„Maar, heer Overste ! de jongelui hebben malkaar toch to
hartelijk lief . .."
„Neen, dat is het niet ! Eugenie aarzelde eerst nog, omdat
zij hare moeder dezen zomer zoo plotseling verloren had !"
„'t Is bijna al drie maanden geleden 1"
„3a, maar het kon onvoegzaam schijnen aan sommige
menschen. Daarom maakte ons bruidje zwarigheden. De oude
mevrouw de Roggeveen laat wel geene zeer aangename herinneringen na — maar ze is nu overleden . wij moeten
zwijgen !"
De Overste wendt het hoofd af.
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Een ake]ig tooneel rijst voor zijne verbeelding. Hij ziet de
trotsche vrouw, zooals zij bij hun laatste onderhoud in hooghartige drift van haar stoel rees, om stervende nog hare
woedende verwenschingen to slingeren naar het hoofd der
dochter, die haar altijd met hulpvaardige liefde had ter zij de
gestaan. En evenals zij eenmaal, in den vollen bloei van jeugd
en schoonheid, zonder eenige wroeging het hart had verbrijzeld van den armen luitenant, die haar geen rijkdom kon
aanbieden — zoo blies zij toen door redeloozen toorn de zwakke
levensvlam uit, welke kinderlijke eerbied en liefde met zooveel zelfverloochenende trouw hadden onderhouden.
Kruger, die een oogenblik nadacht, antwoordde nu
„De menschen hebben zulke zonderlinge aanmerkingen, heer
Overste ! En Plankman stoorde zich nooit bijzonder veel aan
meeningen van menschen. Dat heb ik gemerkt, teen we samen
op Rustenburgh werkten. Hij week niet of van wat hem zijn
plicht en conscientie voorschreef. En daarom hebben we ons
ontslag moeten nemen — het berouwt mij geen oogenblik !
Nu zijn we onafhankelijk van allerlei lastige lui, en het verwondert mij in geen enkel opzicht, dat onze bruigom aan
trouwen dacht, na zoo lang eerlijk en ijverig gewerkt, en
daarenboven, na zoolang geduldig gewacht to heb ben !"
„Daar is wel wat van aan, meneer Kruger ! Er kwam nog
bij, dat de beide dames Van Roggeveen nu weezen waren,
want je weet, hoe ongelukkig het met haar vader gegaan is.
Wat zouclen zij treurig en eenzaam in Den Haag blijven leven,
nu Willem zijne Eugenie met al de welsprekendheid van een
liefdevol hart uitnoodigde, om zijn huis in Amsterdam niet
langer leeg to laten staan! En zoo is het eindelijk in orde
gekomen !"
Overste Valckenier heft zich in zijne voile lengte op, en
voegt er in den adorn bij :
„Ziezoo, nu hebben we al mijne bloemen afgesneden, maar
't is voor Willem's bruiloft, en 't is het eenige waarlijk, wat
ik mijn jongen kan aanbieden !"
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Kruger verbleekte een weinig bij doze woorden. Hij trad
een paar schreden nader, en sprak bijna fluisterend :
„Och, hoer Overste! Ik schaam me, dat ik het zeggen
moet, maar ik had ook zoo gaarne aan het jonge paar wat
willen geven. Nu zijn mijne middelen uiterst goring 1 Tot nog
toe hob ik met Plankman een bovenkwartier op den Nieuwendijk bewoond, waar mijne oude getrouwe Bertha onze huishouding bestuurde. Maar nu de jongelui een net huisje in den
nieuwen aanbouw bij de Plantage gaan bewonen, had ik zoo
gaarne iets aardigs gegeven, dat Willem aan ons vroeger
samenzijn zou herinneren — en daarom heb ik in alle stilte
mijne penseelen weer voor den dag gehaald, en gezorgd, dat
in zijn huisvertrek een drietal aquarellen aan vriend Kruger
zullen doen denken !"
De oogen van den trouwen vriend glinsterden van blijdschap. Overste Valckenier drukte hem de hand.
„De jongelui zullen hun huisje keurig in orde vinden. De
jonge meneer en mevrouw Croonwinckel hebben voor alles
gezorgd. Ik heb mijn best gedaan, maar het mag goon naam
hebben, vriend Kruger ! Eón ding kan ik hun schenken, dat
beiden ontbreekt — een liefderijk vaderhart . . . . Ja, waarlijk !
ik heb Willem altijd als mijn zoon liefgehad, ik was de eenige
vriend van zijn braven vader .."
Overste Valckenier heeft de armen over den rug gekruist,
en wandelt met Kruger, die zijne bloemen gaat verzamelen,
aangedaan en gelukkig, naar de tafel onder de linden.
Hij zet zich een oogenblik neer, en helpt de bloemen zorgvuldig in het korfje vlijen.
„Een gelukkige dag, zoo'n trouwdag !" — zegt de Overste
weer.
Kruger zucht nauw hoorbaar, en antwoordt:
„Ja, wel gelukkig! 't Is nu al vele jaren geleden, maar ik
heb dien dag nooit vergeten !"
„ p aar kan ik niet van meepraten ! Ik ben een oude vrijer,
vriend Kruger!"

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

293

De zon scheen den 0 verste juist to hinderen, want hij keek
met de hand voor de oogen ter zijde.
Kruger neemt zijn bloemenvoorraad op, en wil gaan.
„Zeg Louise, zeg mevrouw Croonwinckel, dat ik zoo aanstonds kom medehelpen!" — herneemt de Overste, zich herstellend.
„Neon, hoer Overste ! Mevrouw heeft me gezegd, dat u
rustig thuis moot blijven, totdat de jongelui klaar, en de
gasten gekomen zijn! 't Zal eon vermoeiende dag zijn !"
„Mij wel! Dat tochtje naar het Gemeentehuis zal me anders
niet vermoeien. Want van de kerk mag niet inkomen! 't Ts
het eenige, waarmee ik niet tevreden ben! Willem is zeer
eigenzinnig op dat punt!"
De oude soldaat trok even de wenkbrauwen saam. Krugers
gelaat toonde hooge belangstelling.
„Willem heeft zijne overtuiging, hoer Overste !"
„Ja, maar bij eene trouwplechtigheid behoort godsdienstige
wijding. Willem hecht soms to weinig aan godsdienst !"
„Dat geloof ik niet ! Willem is niet zeer kerkelijk, maar
hij heeft godsdienst!"
Overste Valckenier schudde even het hoofd, maar hij antwoordd e niet.
Krugers oogen fonkelden. Met bijzonderen ijver ging hij
voort :
„Zou het niet geoorloofd zijn, hoer Overste ! God naar
inspraak y a-.1 hart en geweten to zoeken ook buiten het kerkgebouw ? Zou ik, wanneer or bij mij het vermoeden opkomt,
ja dikwerf de zekerheid blijft, dat allerlei onheilig vuur
op het altaar wordt ontstoken, zou ik dan den tempel niet
mogen verlaten, en de raadselen van dit leven niet mogen
beproeven op to lossen, zonder mij aan het gezag van menschen of kerkgenootschappen to onderwerpen ?"
De Overste glimlachte weemoedig, en antwoordde :
„Luister, beste vriend Kruger ! Je bent eon leerling van
mijn jongen, en daarom willen we er maar niet over twisten.
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Ik berust in Willem's beslissing, al doet het mij werkelijk
Teed .... Stil, goon woord meer, daar komt hij zelf !"
Met een haastigen groet stoof Kruger naar het hek van
den tuin, om zijne bloemen in veiligheid te brengen. Overste
Valckenier wendde zich om, en trad den jonkman te gemoet.
Willem Plankman, de blijde bruigom, kwam haastig op
Overste Valckenier toe. Een zwarte rok, een paar witte handschoenen, die hij los in de hand droeg, toonden, dat hij zich
al voor de gewichtige plechtigheid had klaargemaakt.
jongen !" — riep de Overste hem toe. — n 't Is nog
veel to vroeg !"
„Ja, de tijd gaat van morgen wonderlijk kruipend voorbij.
't Komt misschien, omdat ik het anders zoo druk heb op het
bureel! Ik had u nog wat to vragen, Oom !"
„Best, Willem !"
„Maar het is geene kleinigheid. U weet, Oom ! dat mijne
allerliefste bruid zich tegen al wat gerucht maakt of opzien
baart bij onze trouwplechtigheid ten sterkste heeft verzet. Zij
wil niet anders, dan een zeer eenvoudig grijs kleed dragon, en
ik eerbiedig haar kieschen smaak gaarne. Daarbij is Eugenie
zeer spaarzaam, zoodat ik zelf haar bijna niets anders heb
mogen aanbieden, als den juweelen ring, dien ze nu op mijn
dringend verzoek zal dragon. Toch wilde ik haar zoo gaarne
verrassen. Reeds lang heb ik van mijn inkomen kleine sommen gespaard, en nu had ik genoeg bijeen, om iets van
waarde to koopen. Zie Bens, Oom !"
En Willem bracht eene fraaie doos van bruin marokijn to
voorschijn, die hij haastig opende. Schitterende juweelen oorhangers en eene fonkelende broche straalden uit het groen
fluweel van de binnenzijde der doos.
„Prachtig!" — riep Overste Valckenier. -- „Maar wat wilde
je me vragen ?"
„Eenvoudig dit. Vandaag bij het trouwen zal mijne Eugenie
onwillekeurig herinnerd worden aan hare ouders. Als de naam
van haar vader genoemd wordt, zal zij pijnlijk worden aan-
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gedaan. Zij staat zoo geheel eenzaam aan mijne zijde. Daarom
zou ik zoo gaarne zien, dat u in alles als plaatsvervanger
van haar vader optrad. Als getuige der bruid hebben wij u
op het Gemeentehuis noodig, en in dit karakter had ik gedacht, dat u de aangewezen persoon was, om haar met deze
juweelen to verblij den !"
Overste Valckenier bleef bij den ingang van de deur zijner
woning stilstaan. Hij dacht over Willem's vraag na. Eindelijk
antwoordde hij :
„Jongens, Willem ! Wou je mij met geleende veeren doen
pronken ! En jij, die zoo nauwgezet bent op alles, wat niet
oprecht en waarachtig is, dat je niet in de kerk wilt trouwen,
omdat je met onze kerk niet in alles overeenstemt jij wilt
me als gever van deze diamanten doen optreden 't is
vreemd !"
„Versta mij wel, Oom !" — riep Willem eenigszins driftig,
terwijl eon gloeiend rood op zijne wangen blaakte. „Ik voer
mijne bruid niet naar het kerkgebouw, omdat ik niet spelen
wil met wat mijne heilige overtuiging is. Eene inzegening
van mijn huwelijk door een predikant zou mij geene bloote
fatsoenlijkheidsceremonie zijn, gelijk voor sommigen, die er
zich aan onderwerpen op dezelfde manier, als waarmee men een
z warten rok en eene witte das voor die gelegonheid aantrekt.
Zoo ik kerkelijke wijding voor mijn huwelijk ging vragen,
zou ik in ieder opzicht en zonder voorbehoud moeten instemmen met de begrippen van den leeraar, in engeren of in
ruimeren zin — dat is hetzelfde. En het is u bekend, dat ik
dit niet doe, Oom !
Overste Valckenier had het hoofd een oogenblik afgewend,
maar greep nu plotseling Willems hand.
„Nu, jongen ! Ik heb je niet willen berispen, en ik berust
in je besluit. Maar de diamanten . . . ."
„Juist, Oom, de diamanten. Ik vraag u niet : geef ze aan
Eugënie, en zeg er bij, dat ze van u komen. Ik vraag u
alleen ze als plaatsvervanger van haar vader, wiens gemis ze
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in stilte zeer betreurt, aan haar to overhandigen, voor we
naar het Gemeentehuis gaan. Later mag u gerust zeggen, dat
ik ze heb gekocht. Het zou niet eigenaardig schijnen, dat de
bruigom de bruid met dit geschenk verraste. U weet niet,
hoe edelmoedig en fier het hart van mijne lieve Eugenie gevoelt. Al wat ons hu welijk aangaat, is door Croonwinckel en
mij in orde gebracht. Het spijt haar, dat zij geen enkel bloodverwant bezit, die ook eenige zorg, ook eenig bewijs van
belangstelling bij ons trouwfeest kan aan den dag leggen.
Daarom wil ik haar zelf daze juweelen niet geven, maar verzoek ik het aan u !"
Wederom eene poos nadenkens van den aarzelenden Overste.
Eensklaps verheldert een vroolijke glimlach zijn ernstig wezen.
„Weet je wat, Willem ! Je bent een eigen neef van je aanstaand knap vrouwtje! lk zal zeggen, dat een van hare familieleden mij opgedragen heeft haar dit cadeau to overhandigen,
maar dat ik zijn naam niet aanstonds mag noemen."

Welk eene drukte in het vroolijke landhuis van mevrouw
Croonwinckel — het vriendelijke Rozenhage
In alto vertrekken zijn nUvere vrouwenhanden bezig het
aanstaand feast voor to bereiden.
De vrouw des huizes is overal tegenwoordig, geeft overal
raad, en dealt overal hare beschikkingen mee. 't Is een lust haar
door de kamers to zien zweven in haar Licht rooskleurig
kleedje. Zij is al klaar voor de plechtigheid, en ziet er uit, of
ze zelve de bruid ware.
De tuinkamer schijnt haar het meeste belang in to boezemen. Het ruime, luchtige vertrek, met drie glazen deuren
naar eene overdekte gaanderij voerend, vergunt een vrijen
blik op den grooten, boom- en bloemrijken tuin. De jonge
mevrouw Croonwinckel heeft eene bijzondere voorkeur aan
daze kamer geschonken, en dus is er de feesttafel aange-
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recht, waaraan de gasten zich zullen plaatsen na voltrekkingvan het huwelijk.
Hoe keurig en prettig ziet alles er uit !
Overal bloemen, met den gelukkigsten smaak gekozen en
geschikt. Het prachtig zilveren middelstuk van den disch
zwelt van de fraaiste roode en witte rozen, alsof het nog
midden in den zomer ware. Mevrouw Croonwinckel mag voldaan zijn. Zij dwaalt den disch rond, om to zien, of er nog
iets ontbreekt, of er iets keuriger of aardiger zou kunnen
worden gerangschikt.
Kruger maakt haar deze taak zeer gemakkelijk. Hij werkt
met kunstenaarsvaardigheid aan de versieringen van kamer
en disch. Dan eons raadpleegt hij haar met de eerbiedigste hoffelijkheid, dan overleggen zij, wie naast de bruid en bruigom
behooren plaats te nemen. Ter zijde bij het hooge buffet met
marmeren blad staat eene bejaarde vrouw in een bruin kleed
en een wit schort, het goedhartig gezicht wordt omsloten
door eene weinig sierlijke muts, waaruit het grijze hair indrukwekkend om den hook gluurt. Het is Bertha — de trouwn
helpster van Kruger, die van Amsterdam gekomen is, om
mevrouw Croonwinckel bij het huwelijksfeest ter zijde to staan.
Met een geheimzinnig gebaar treedt ook de heer des huizes
binnen, gevolgd door een knecht, die twee wijnmanden draagt.
Bertha rangschikt dadelijk de flesschen met gouden en zilveren halzen, en verschuilt ze op het buffet achter groen en
ruikers. Croonwinckel verrast zijn lief vrouwtje door haar
plotseling om de leest te grijpen, en lachende to omhelzen,
zoodra de knecht de kamer verlaten heeft. Bertha glimlacht,
terwijl ze naar haar ouden meester ziet, en Kruger glimlacht,
terwijl hij naar Bertha ziet.
De deur van de kamer wordt eenigszins driftig geopend, en
mejuffrouw Sibylle de Roggeveen tuurt naar binnen. De ontevreden trek speelt nog altijd om hare lippen. Het schijnt,
dat ze iets wilde zeggen, maar Croonwinckel en Kruger weerhouden haar.
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„Kan ik je ook helpen, Sibylle ?" — vraagt Louise zeer
vriendelijk.
„ Och ja, mevrouw ! Ik heb geen enkel goed lint voor mijn
kapsel, en ik wil Eugenie nu niet lastig vallen!"
„Wacht ! Ik kom bij u !"
En Louise snelt vol ijver naar de lange, overmagere vijftienjarige dame, die zich wel heeft laten vinden, bij hooge uitzondering, een fraai wit kleedje van Willem aan to nemen,
daar ze tot nog toe hare zwarte japonnen niet verkoos ter
zij de to leggen.
Zoodra ze verdwenen is, ziet Kruger weer naar Bertha, en
haalt deze veelbeteekenend de schouders op. Croonwinckel
glimlachte vluchtig. Van al de vrienden, die bij hem hun
intrek namen ter gelegenheid van Willem's huwelijk, is deze
de minst aangename. En het vooruitzicht bestaat, dat ze nog
langen tijd zal blijven, want Willem zal met Eugenie een
kort uitstapje naar Brussel maken, en men kan mejuffrou w
Sibylle toch niet alleen naar Den Haag terug doen keeren.
Louise heeft zich gaarne bereid verklaard, om Willem's aanstaande schoonzuster eenigen tijd to herbergen, zij hoopt de
nuffige Haagsche jongejuffrouw door vriendelijkheid en gulheld to winnen.
Intusschen gaan de morgenuren snel voorbij. Een vigilante
houdt op voor Rozenhage. Aanstonds snelt Croonwinckel naar
den ingang, en komt vroolijk sprekend terug met den heer
Van den Toorn Schnellman, die zijne Avondstar voor dien
dag aan de rest van zijn personeel heeft overgelaten. Moge
-Willem hem een korten tijd ontvallen, hij zal Kruger dien
eigen avond weer naar de bureelen van den Nieuwendijk terugbrengen — en zij zullen dubbel hard werken, om hun jongen
- Friend zijn huwelijksreisje mogelijk to maken.
Croonwinckel brengt zijn gast naar binnen, en opent de deur
van een ruim voorvertrek, 't welk op den straatweg en de
rozenperken van Louise uitziet. Wel hebben de prachtige
stamrozen daar buiten uitgebloeid, maar binnen in de kamer
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bloeien de heerlijkste kasplanten. De feestelijke tooi van dit
vertrek is bijna nog rijker en smaakvoller dan het bloemenkleed van de eetzaal — want Croonwinckel heeft gewild, dat
de trouwdag van zijn besten aeademievriend en z wager zoo
luisterrijk mogelijk zal worden gevierd.
Niemand is nog aanwezig.
„Hoe schilderachtig, hoe vroolijk ziet het er hier meneer
Croonwinckel ! Het doet me waarachtig goed eens bloemen en
groen to zien — op het bureel van de Avondstar niets dan
drukletters en dëpèches !"
Terwiji de heer Van den Toorn Schnellman deze woorden
uitspreekt, loopt hij de kamer rond, en blijft hij voor de
smaakvol gerangsehikte bloemperken staan, die bij iederen hoek
der kamer zijn aangelegd. De hoofdredacteur van de Avondstar
schijnt voor dezen heuglijken dag eene bijzondere deftige houding
to hebben aangenomen — hij zal als getuige voor den bruigom
optreden. Zwarte rok en witte das hinderen hem daarbij juist
genoeg in zijne bewegingen, om zijne buitengewone bedrijvigheid naar den eisch to temperen. Croonwinckel, die naast hem
staat, om hem op de keurige groepeering der bloemen to wijzen, antwoordt
„Dit alles is hoofdzakelijk het werk van den hoer Kruger, die
ons gisteren en heden buitengewone diensten bewezen heeft !"
„'n Knappe kerel, die oude Kruger, he ? Maar ik moet hem
van avond weer mee hebben, want er is veel work aan de
krant !"
Juist verschijnt de man in quaestie, nu ook in eon zwarten
rok, maar wat beter van fatsoen en stof, dan de fameuse rok
van Rustenburgh.
„Zoo, Kruger ! blij, dat ik je zie !" — roept Van den Toorn
Schnellman. — „Vandaag eens good het hart opgehaald, en van
avond weer in Amsterdam. Er is veel nieuws !"
„Ik had den oorlog waarlijk vergeten, meneer Schnellman !
Er is hier zooveel blijdschap, en er zijn zooveel rozen op
Rozenhage I"
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Kruger glimlachte uiterst tevreden.
„Bravo, oude vriend! Een bon-mot in den voormiddag, dat
voorspelt ! Maar lees dit exemplaar van de Avondstar eens
Maarschalk Bazaine heeft gecapituleerd, en Metz is in handen
der Duitschers !"
Kruger greep met beide handen naar de krant, terwijl
Croonwinckel, naast hem, belangstellend de telegraphische berichten doorliep.
De deur van de eetzaal werd nu geopend, naar aanstonds
weer gesloten. Louise met Eugenie aan den arm, boog zich
voor de heeren. Deze verschijning joeg zelfs den vaderlandslievenden maarschalk Bazaine en de capitulatie van Metz op
de vlucht. Allen traden verrast naar de vriendelijk glimlachende bruid toe.
Eugenie wilde zeer eenvoudig getooid zijn voor haar trouwfeest. Maar dat effen grijs doet hare slanke figuur voordeelig
uitkomen, die volle witte rozen in het rijke, donkere hair
staan haar allerliefst, terwijl de stille blijdschap, die uit hare
donkerbruine oogen straalt, al hare trekken verlevendigt, en
er een waas van belangwekkende schoonheid over henen
spreidt, waartegen de knappe, blonde Louise met moeite om
den prijs dingt.
De heeren hadden het zeer druk met gelukwenschingen en
vroolijk gekout. Eugenie ziet naar de deur — en durft niet
vragen, waarom Willem nog niet gekomen is. Louise begrijpt
haar blik, en dreigt haar speelsch lachend met den vinger.
De deur gaat open en de oude heer Croonwinckel van Greenhof maakt zijne buiging voor de bruid en de gastvrouw. De
kleine, grijze fabrikant, die het hoofd een weinig gebogen op
de schouders draagt, wikkelt zich daarna oogenblikkelijk in
een gesprek over de jongste gebeurtenissen met Van den
Toorn Schnellman, wiens Duitsche neigingen hij door zijn
ultra-Fransche begrippen op eene zware proef stelt.
Sluipend en behoedzaam om zich heen ziende, vertoont zich
Sibylle in de feestzaal. Het witte kleedje van Willem staat
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haar vrij wel, maar de magere hals en armen der vijftienjarige
komen onder de gazen omhulsels vrij treurig to voorschijn.
Ze is niet in haar humeur. Is dit een trouwfeest, zooals het
behoorde to zijn? Eugenie heeft niet eeninaal een sluier, geen
bruidskrans in het hair en dan eene half hooge japon ! Waarom
niet „gedecolleteerd" zooals het hoort ? Eugenie heeft een
mooien hals en knappe armen, maar ze is zoo ouderwetsch
als eene kindermeid in Zondagspak. Dan is er geen enkele
lakei in huis met witte kousen en een ruiker in 't knoopsgat — zouden er wel rijtuigen zijn ? Die familie Oroonwinekel
was toch erg bourgeois !
Niemand vermoedde, hoe mejuffrouw Sibylle zich oefende
in de fijne kunst van eritiseeren, want alien wendden het
hoofd naar de deur, Coen Overste Valckenier, gevolgd door den
bruigom, binnentrad. De Overste droeg eene zwarte jas, hoog
toegeknoopt tot aan de kin, maar op zijne borst prijkten al
zijne ridderkruizen, medailles en de gouden gesp van twintigjarigen dienst. Willem had een paar fraaie roode rozeknoppen in 't knoopsgat, zijn gelaat straalde van gadeloos geluk.
De Overste liep eenigszins statig naar Eugenie. Al de feestgenooten staakten voor eene poos hun gesprek. Op het gelaat
van den heer Valckenier was eene buitengewone ontroering
zichtbaar. Hij hoog met ouderwetsche hoffelijkheid voor de
bruid. Eugenie greep uit eigene beweging zijne hand. Niemand bevroedde, dat de grijsaard, bij het aanschouwen van de
mooie dochter in bruidskleed, aan de moeder dacht, die hem
eenmaal beloofd had zijne gade to zulien worden. Hij begreep,
dat alle buitengewone aandoening misplaatst was, en daarom
hief hij het hoofd weer op, dat hij even gebogen had, om de
bruid een eerbiedigen kus op het voorhoofd to drukken.
„Van harte geluk, lief kind !" — spreekt hij met heldere
stem, en alien luisteren aandachtig. — „Ik breng je den bruigom, dien je gelukkig zult maken, en die van morgen meer
op zijn horloge heeft gekeken, dan met zijne gewone verstandige manlier van doen overeenkomt. Jongelui! ik heb
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geen enkele reden, om jelui toe to roepen maakt elkaar gelukkig, want je hebt elkaar lief, en ik zou er mijn soldatenwoord op willen geven, dat het jelui goed zal gaan als
man en vrouw. En verder heb ik jelui niets meer te zeggen,
want ik houd niet van speeches of redevoeringen — alleen
nog dit. Een bloedverwant, wiens naam ik niet mag noemen,
Ireeft mij opgedragen, lieve Eugenie ! u dit klein geschenk op
uw huwelijksdag te overhandigen !"
Een gemompel van tevredenheid deed zich hooren onder de
gasten, teen Eugenie met tranen in de oogen zich in de
armeri wierp van den wakkeren ouden man. Daarna volgde
een algemeen koor van nieuwsgierige stemmen, die aan Eugenie
vroegen, wat er in de bruin marokijnen dons verborgen was.
Bij het zien der kostelijke juweelen waren de dames zeer
opgewonden, zelfs Sibylle meende in 't geheim, dat de Overste
de zaken zeer fatsoenlijk behandelde. Willem fluisterde nu een
oogenblik met zijne bruid, en het gevolg was, dat Eugenie de
heerlijk stralende flonkersteenen aan haar eenvoudig feestgewaad toevoegde.
„Dames en heeren !" — klonk nu de luide stern van den
hoofdredacteur der Avondstar. — „Ik heb ook iets aan de
bruid to zeggen, maar de Overste maakt me de zaak niet
gemakkelijk !"
Ieder vestigt zijne aandacht op Van den Toorn Schnellman,
die deftig naar bruid en bruigom stapt.
„Jongelui !" begint hij, — „Ik heb een hekel aan rodevoeringen, precies zooals de Overste. Ik draag je beiden een
goed hart toe, dat weet je wel ! Niets meer dus. Maar het
gaat me ook andermaal precies zooals de Overste. Een bloodverwant, wiens naam ik op dit oogenblik nog niet mag
openbaren, heeft mij belast, lieve bruid ! u dit kistje op uw
gelukkigen trouwdag ter hand to stellen !"
Allerlei uitroepingen volgen, nu Van den Toorn Schnellman
een fraai kistje van wit rozenhout met goud geémailleerd
aan Eugenie ter hand stelt.
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Daar kwam een halssieraad van mat goud, een armband
en een paar oorhangers, alles van mat goud met fonkelende
granaten to voorschijn — een vorstelijk geschenk. Mejuffrouw
Sibylle begreep er niets meer van, en vond, dat Eugenie nu
waarlijk kostbaarheden genoeg had.
„Twee geheimzinnige bloedverwanten !" — roept Croonwinckel. — „Nu hebben we wat to radon."
Maar zoowel de Overste als Van den Toorn Schnellman
bleven bij hunne eerste verzekering, dat er waarlijk een bloodverwant was, die hun had belast met de overhandiging der
geschenken. Er werd gegist en gevraagd, maar de beide
heeren weken geen voetbreed van hunne eerste verklaringen
af, en gaven tevens met ronde woorden to kennen, dat zij
van elkanders plannen volstrekt niets hadden geweten of
vermoed.
„De rijtuigen wachten !" — kwam een knecht in zwarten rok
aankondigen.
Natuurlijk word de bruid omhelsd door de achterblijvende
dames, en werden er tranen gestort, aan welke laatste gevoeligheid mejuffrouw Sibylle zich niet schuldig maakte.
Kruger verzocht verlof, om mevrouw Croonwinckel to mogen blijven helpen bij de laatste toebereidselen voor het feest.
Bij het instijgen kwam Bertha aangesneld, en drukte Eugenio
op de hartelijkste wijze de hand.
De heldere hemel, de vroolijke zonneschijn, zoo zeldzaam
in de laatste dagen van October, verheugden aller hart. Het
was een korte rit naar het Gemeentehuis van Ginneken,
en geene belangrijke gebeurtenissen kenmerkten den tocht.
Behalve eenige nieuwsgierige dorpelingen, wat jongens op
kiompen en een veldwachter in pontificaal was er geen belangstellend publiek. Van de trouwplechtigheid behoeft hier geen
uitvoerig verslag to volgen. Aileen zij gezegd, dat de oude
heer Croonwinckel van Greenhof en Overste Valckenier zeer
deftig optraden als getuigen voor de bruid en dat Leo Van
den Toorn Schnellman met Frans Croonwinckel den bruigom
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ter zijde stonden. Het hoofd van het plaatselijk bestuur sprak
eenige weloverdachte volzinnen uit, die algemeen voldoening
gaven. En nog was er geen half uur verloopen, toen de jonge
meneer en mevrouw Plankman opnieuw in het feestelijk getooide vertrek van Rozenhage hunne joyeuse entree maakten.
Niets was er veranderd — met uitzondering van Kruger,
,die een paar graniums in zijn knoopsgat droeg, en die naast
Bertha, evenzoo met eene roos aan het witte, hooge voorschoot gespeld, de komst der jonggetrouwden met zekere
spanning had afgewacht. Zoodra. de algemeene geluk wenschingen waren afgeloopen, traden Kruger en Bertha op den
voorgrond.
„Lieve vriend Plankman !" — begon de grijsaard met trillende stem, terwijl het plotseling stil werd in het vertrek. —
„Lieve jonge mevrouw Het is mij onmogelijk to zeggen,
hoeveel belang ik stel in uw lot. In lief en Teed, voornamelijk
in Teed heeft Willem Plankman mij armen ouden Duitscher
zooveel hartelijkheid bewezen, zooveel, zooveel . . . . dat ik het
niet zeggen kan 1 Nu voegde het op dezen blijden dag niet
met leege handen to komen voor 't jonge gezin, dat zulk
eene schoone toekornst to gemoet gaat. Maar ik ben eon
arme drommel, ik ben nooit iets anders geweest, dat weet
Plankman wel. Ik heb dus niets to geven, maar toch wat
bedacht, om u genoegen to doen. Binnen een paar dagen
komen deze beide jongelui in hunne nieuwe netts woning to
Amsterdam. Daar mag niets ontbreken, en hoe licht zou dit
kunnen gebeuren, als er geene trouwe zorg werd gedragen
voor alles, wat huffs en huisgezin aangaat. Ik heb er over
gedacht, of daar wat aan gedaan kon worden. En ik heb
wat gevonden. Mijne huishouding heeft uit — ik ga als jonggezel op kamers wonen, maar opdat er niets bij deze jonggetrouwde lui to wenschen overblijve, sta ik u hierbij af, mijne
trouwe hulp, ik durf zeggen, mijne brave vriendin, de goede
Bertha !"
Met tranen in de vriendelijke oogen reikten Kruger en Bertha

DE SCHOONZOON VAN MEVROUW DE ROGGEVEEN.

305

de hand aan Willem en Eugenie. Daar was zooveel goedheid
van hart, zooveel kiesche zorg in dit aanbod, dat beide jongelieden, diepgetroffen, geene woorden vonden, om Kruger to
danken, of eene welgemeende bedenking to maken tegen dit
edelmoedig plan.
Van den Toorn Schnellman verhinderde hen echter iets in
't midden to brengen.
„Dat is een kostelijk idee, Kruger !" riep hij met groote
levendigheid — „Jo huishouden met Plankman op kamers wordt
opgebroken, Bertha gaat bij de jongelui, en wij beiden zullen
ons leven als garcons in de benedenwoning van mijn bureel
vroolijk voortzetten. Je zult het goad hebben, oude vriend !"
Over het dejeuner was mejuffrouw Sibylle matigjes tevreden. De eetzaal zag er lief nit, dat moest ze bekennen. Twee,
knechten in zwarte rokken zorgden voor bediening, en ontvingen orders van Bertha, zoodat alles nogal ordentelijk was
naar hare meaning, maar niemand had nog notitie van haar
genomen. Zij was geplaatst naast den Amsterdamschen krantenman en den ouden Overste — die natuurlijk veal meer aan
-Willem en Eugenie to zeggen hadden, dan aan haar. Sibylle
dacht met groote bezorgdheid, wat er van haar worden zou,
als de trouwplechtigheden achter den rug zouden zijn. Ze
dacht, dat ze geen kind meer was, dat ze gaarne aan de
voogdijschap van dit „bourgoisie-gezelschap" zou ontkomen,
maar hoe, maar hoe ?
Terwij1 daze overleggingen in het hoofd van het jongste
lid onzer vriendenvereeniging plaats grepen, nam de vroolijkheid en de geestdrift onder de ouderen steeds toe. Onmogelijk is het de welsprekendheid van Croonwinckel en Van den
Toorn Schnellman recht to doen, zoo dikwijls beiden met
parelenden champagne het jonggetrouwde paar gelukwenschten. Onmogelijk tevens is het den gemoedelijken teen to
treffen, waarmee Kruger antwoordde, als men zijner gedacht
in een van de talrijke toosten. Ook de Overste deed al zijn
2u
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best, om deftige feestdronken voor te stellen, maar hij geraakte telkens den deftigen Loon kwijt, en verviel in een
hartelijk gekeuve], dat aller bijval won.
Zoodra de knechten voor goed konden worden afgedankt, en
allerlei fijne versnaperingen werden aangeboden door Louise
en Bertha, Welke laatste op een afstand aan 't buffet zich een
deel der feestelijke stemming had toegeeigend — stond plotseling Van den Toorn Schnellman op met meer ernst en
waardigheid, dan gewoonlijk bij zijne driftige beweeglijkheid
was op te merken. Hij had een papier in de hand. Croonwinckel en Willem vermoedden, dat hij eene geschreven aanspraak tot de bruid zou richten — en keken hem min of meer
nieuwsgierig aan.
„Beste vrienden!" — begon hij. — „Ik heb eene mededeeling
aan u alien te doen, waarvoor ik een oogenblik uwe aandacht vraag. Misschien zal ik wat ernstig moeten zijn, vergeef
het mij. Van morgen heb ik aan onze lieve bruid een kostbaar geschenk ter hand gesteld, ik zal nu zeggen wie
gever is!"
Algemeene en hooggespannen verwachting openbaart zich
in eenige korte uitroepingen.
„Wij hebben bij het sluiten van het huwelijk vernomen,
dat onze bruid eene zekere akte heeft moeten overleggen, die
de heeren rechtsgeleerden, geloof ik, een akte van eerbied
noemen. Vergeef mij de herinnering, maar ze is onvermijdelijk.
Onze jongelui hadden de toestemming noodig van den heer
Van Roggeveen, die voor jaren naar Amerika is vertrokken.
Zijne verblijfplaats was hun onbekend — er moest eene akte
word en opgemaakt."
Eugdnie was piotseling block geworden, Willem kook onrustig, er heerschte spanning in het gezelschap. Sibylle was
hoogst verontwaardigd.
„Ik zou van dit alles niet gesproken hebben, jongelui" —
ging Van den Toorn Schnellman voort — „wanneer ik niet
eene zeer goede tijding aan u had mee to deelen. Ik ben
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gemachtigd u uit naam van uw vader, den heer Van Roggeveen, op dit oogenblik eerste boekhouder bij eene groote
handelsfirma te New-York, bekend te maken, dat hij volkomen toestemt in uwe verbintenis, dat hij u zijne hartelijkste
gelukwenschingen toezendt, en u met allen aandrang verzoekt
zijn geschenk niet te versmaden!"
Niemand sprak.
De indruk was zeer verschillend.
Verrassing en tevredenheid vervulden de meesten. Eugenie
had -Willem's hand gegrepen, en hem eene poos vragend aangestaard. Maar -Willem glimlachte bemoedigend, en drukte
haar vurig de hand. Sibylle keek met bitse minachting naar
den krantenman, die aan haar onwaardigen vader durfde to
herinneren.
Leo van den Toorn Schnellman had eene kleine pauze gehouden. Hij ging nu weder met opgeruimden toon voort :
„Voor drie maanden ontving ik eon brief van een ouden
vriend uit New-York, die mij onder strikte geheimhouding
uit naam van den heer Van Roggeveen verzocht, hem eenig
bericht omtrent diens familie in Nederland te zenden. Sinds
dien tijd heb ik in stilte met uw vader brieven gewisseld,
lieve bruid! 1k mocht er u alien voorloopig niets van mededeelen — thans is de geheimhouding opgeheven, en heb ik op
mij genomen u na de voltrekking van uw huwelijk dozen
brief uit New-York voor to lezen !"
Op zijne gewone haastige wijze ontvouwde de spreker hier
een brief — het papier, 't welk Willem en Croonwinckel voor
eene geschreven aanspraak hadden gehouden. De inhoud luidde
aldus :
„Mijne lieve kinderen !
„Misschien heb ik het recht verbeurd u zoo to noemen,
„maar veroorloof het mij althans nog eenmaal.
„Als de hooggeachte heer Van den Toorn Schnellman
„u dezen voorleest, viert ge uw gelukkigen trouwdag to
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„midden van uwe beste vrienden. Versmaadt, dit smeek
„ik u, de heilwenschen van uw vader niet.
„Ik zal zeer kort zijn — want ik behoor niet meer
„tot uw kring, ik weet het. Beoordeelt mij met liefde,
„ik verdedig mij niet. Maar mijn hart houdt zich bezig
„met u alien, met mijne oudste en jongste dochter, met
„Willem, dien ik gaarne de hand als mijn schoonzoon
„zou reiken.
„Van mij zelven bericht ik u alleen het meest flood„zakelijke. Nadat ik Nederland verliet, hebben voor- en
„tegenspoed mijn leven op de bontste wijze bewogen.
„Drie jaren heb ik rustig to Chicago gewoond. Noem
„den naam van haar, die mij vergezelde, als het u mo,,gelijk is, met eerbiedig medelijden, zij bezat het edelste
„en liefderijkste hart van alien, die mij ooit genegenheid
„ hebben toegedragen.
„Ms ge de rimpels van mijn gelaat, het witte hair
„op mijn hoofd kondt zien, zoudt ge zeggen, dat
„gestorven is. 0, lieve kinderen ! hier heb ik geieerd,
„hoe diep een hart kan lijden, dat liefheeft. Wij waren
„van onze jeugd of voor elkander bestemd - dwaze trots
„heeft ons gescheiden, teleurstelling en bitterheid brachten
„ons hier to zaam.
„Voor een jaar trof mij een groote financieele slag.
„Ons vermogen verdween ten gevolge van eene plotse„lingo paniek aan de Beurs to New-York, waardoor ver„scheidene bankiershuizen failleerden. Toen begon een
„vreeselijk lijden. Ik moest allerlei werk zoeken om to
„kunnen bestaan, en zij bleef geheele dagen eenzaam in
„de vreemde stad, terwiji ik nauwelijks brood won van
„den eenen dag tot den anderen.
Zij ving aan to kwijnen, zwijgend Teed zij, allerlei
„ontberingen zonder kiacht zich getroostend. Ik wil u niet
„verhalen tot welken arbeid mij de nood dwong, maar ik heb
„een bitteren kelk geledigd — tot op den bodem. Op het
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„hoogst van onzen hood, voor een halfjaar, kwam er eene
„weldadige verademing. Bij mijne thuiskomst, laat op
„den avond van een heerlijken lentedag, zeide zij
„dat twee engelen gekomen waren om haar te troosten
„en to verkwikken.
„Het dochtertje van den Baron van Duyvenvoorde en
„hare Engelsche gouvernante waren in ons treurig boven„kwartier verschenen, zonder eenig verwijt, zonder een
„-woord van het verleden te spreken. Zooveel edelmoedig„held maakte ons hart week en nederig. Wij vermoedden,
„dat zij haar hadden gezocht, om haar in ons ongeluk
,,bij te staan.
,Natuurlijk hield ik mij geheel op den achtergrond.
„Ook zagen wij den Baron van Duyvenvoorde niet, schoon
„hij te Chicago vertoefde. Eene week later ontsliep zij
„zacht en kalm, in volkomen gerustheid, van alien vol„ledige vergiffenis te hebben verworven. Diepe smart
„sloeg mij geheel ter neer. 1k zwierf doelloos rond, tot
„ik eindelijk hier to New-York door eenige Hollandsche
„heeren werd geholpen aan eene betrekking van corres„pondent bij eene handelsfirma van groote zaken.
„Sinds eenige maanden heb ik het gebracht tot eersten
„boekhouder dierzelfde firma, en verkreeg ik meer in„komsten dan ik voor mijn behoeften zou kunnen gebruiken.
„Het overlijden mijner echtgenoote to 's Gravenhage
„werd mij bericht door uw hooggeachten vriend Schnell„man. Ik bekommerde mij om het lot mijner beide doch„ters, doch werd volkomen gerustgesteld, wat Eugenie
„aangaat. Mijne oudste dochter zal mij echter vergunnen
„haar een gering geschenk aan to bieden — ik vertrouw
„van hare mij zoo dikwijls gebleken liefde, dat zij het
„niet versmaden zal.
„Nu rest mij nog maar eerie dochter — het is mij niet
„mogelijk, uit diep leedgevoel, hier een woord van mijne
„dochter Jane te spreken. Doch Sibylle zal mij vergunnen,
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„dat ik mij over haar lot bekommer. Bij haar vader naar
„New-York te komen, dit zal mogelijk te veel van haar
„geeischt zijn — maar al wat in Holland voor hare op„voeding of haar geluk noodig is, wil ik gaarne uit mijn
„ruim inkomen bestrijden.
„Ik verzoek mijn schoonzoon Dr. Willem Plankman en.
„den heer Van den Toorn Schnellman zich met de nit„voering van deze zaak te willen belasten.
„En nu, mijne lieve kinderen! heb ik u nog eenmaal
„zoo mogen noemen — ik dank u. Uw vader zal u nim„mer meer lastig vallen, ik behoef geene enkele letter
„van antwoord. Maar zoolang ik nog leef in mijne wel„verdiende ballingschap, blijf ik u liefhebben en dagelijks
„gedenken. Vaartwel, vaartwel, beoordeelt mij met zacht„heid, en denkt heden een oogenblik aan uwen
eenzamen vader :
L. F. G. S.

VAN ROGGEVEEN.”

Behalve Sibylle waren alien getroffen.
Eugenie had in stilte tranen gestort. Willem had een uitroep van bewondering onderdrukt, Coen hij de grootmoedigheid
van den Baron van Duyvenvoorde vernam. De Overste, de
beide Croonwinckels, Louise, alien dankten Schnellman voor
den uitnemenden tact, waarmee hij deze gewichtige tijding
had medegedeeld.
Maar Sibylle hief het hoofdje met een blosje van verontwaardiging op, en riep plotseling, zoo luid en zoo krijschend,
dat alien er verbaasd van opzagen:
„Door papa te worden geprotegeerd — ik bedank er feestelijk voor ! Mama heeft mij heilig doer beloven, dat ik nooit
aan eenige verzoening zou denken. Wij zijn voor ons levee
gebrouilleerd. En men behoeft niet bang te zijn, dat ik iemand
tot last zal worden. Ik zal voor mij zelve zorgen. Er Kin
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dames in Den Haag, die zich engageeren voor het Roode
Kruis, daar zal ik dadelijk werk van maken !"
't Was wel wat onbeleefd, maar Croonwinckel en Van den
'Thorn Schnellman barstten in een hartelijk schaterlachen uit.
De laatste herstelde zich spoedig, en richtte zich tot
Sibylle
„Mejuffrouw Sibylle ...."
„In Den Haag noemt men mij Freule !"
„Nu dan, Freule Sibylle ! mag ik u eens onbeschroomd naar
uw leeftijd vragen?"
„In Februari aanstaande wordt ik zestien !"
„U verstaat perfect Fransch !"
„Dat denk ik wel, meneer!"
„En Duitsch?"
„Neon, meneer !"
„U heeft kennis van verbandleer, amputatie, chirurgie, enz. ?"
„Volstrekt niet, meneer !"
„Dan stel ik voor, onder goedvinden van uw neef en zwager
Dr. Willem Plankman, om uwe studien in een en ander yak
zoo spoedig mogelijk te beginnen, dan kan u over een jaar of
wat, als er nog oorlog is, u op voegzame wijze bij de
administratie van het Roode Kruis aanmelden."
Sibylle wierp den krantenman een bilk van diepe verachting
over het hoofd, en begon stil to schreien.
Maar nu kwamen Louise en Eugenie tusschenbeide, en
suste men de troostelooze jonkvrouw met de belofte, dat hare
studiên nog geruimen tijd zouden worden uitgesteld, en dat
zij voorloopig op Rozenhage zou blijven logeeren.
Bertha, die na het voorlezen van den brief zich onhoorbaar verwijderd had, kwam nu plotseling berichten, dat de
vigilante gereedstond, om de jonggetrouwden naar den train
te brengen — en dat alle koffers en reisartikelen behoorlijk
gepakt en opgeladen waren.
Aan vragen, rondloopen, handdrukken, omhelzingen, tranen,
groeten en heilwensehen seheen nu geen einde to komen.
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Maar ten slotte werd het portier der vigilante luide dichtgeslagen — en klonk aller afscheidsgroet.
Willem zag Eugenie aan.
De vigilante verwijderde zich met langzamen spoed.
Eugenie vlijde het bevallig hoofd aan den schouder van
haar echtgenoot.
„En die andere bloedverwant, Willem ! die mij de juweelen
gaf?" — vroeg ze fluisterend.
„Hij zit naast je, lieveling !"
„Ik had het al geraden !"
Willem legde zijn arm om hare leest, en trok haar dichter
aan zijne borst.
Eene korte, vurige omhelzing volgde.
„De dichters spreken" — fluisterde Willem — „van een verloren en een herwonnen paradijs. Ons Eden, liefste begint
van dezen dag !"
Eugenie antwoordde niet.
Een tranenstroom van 'outer geluk vloeide over hare zacht
blozende wangen.
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