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1.
De Schelde, voor Antwerppzi , is to& een heerlijke stroom!
Haar aanblik, als de dalenda zon haren rimpeligeniegel met
sprankelend
v overgiet,
uur er istreffend
en troostend.
zeker,
is
ten
et
,
tooverachtigs moet er zijn ^n ait vlottend water, ' dat zoo vreedzaam en zoo onverpoosd c1aat benenvliet; wart .alwié denkt en
gevoelt, bemint de lachende eheide.. Ik insgelíjls, ik heb ze
,

lief, de moederader van Vlaanderen , mijn v derland ; ik ook heb

geene schoonere levensstonden dan die , welke ik bij hare boorden, te midden van edeldenkende kunstenaars, mag doorbrengen.
Niet waar , daar blikt het oog uren diep in de verte, daar zwelt
het hart van hoop op eene grootschere toekomst, daar wordt
alles breed en vr , gelijk de grenzenlooze hemel boven den
stroom ? — Ach, neen, nergens bepurpert de avondzonne eenen
vloed zoo minzaam en zoo statig als onze dierbare Schelde!
En nogtans, het is niet aan haar, dat ik zoete en stille droomen vragen ga. Te velen genieten haar terzelfder tijd. Het blijde
burgergewemel, het gaan en komen van allerlei volkeren, de
arbeidszangen van matrozen, het zuchten van stoomschepen, —
dit alles verbreedt inderdaad het levensgevoel en vervroolijkt;
maar het verstrooit den geest en raakt het hart slechts oppervlakkig. Ik behoef innigere aandoeningen: ik moet met mijne
eenzame ziel vrij kunnen rondzweven in de wereld der onbestemde
gedachten.
Als mijn geest, door lange overspanning afgemat, naar stille
mijmering vraagt, dan wandel ik door de afgelegene wijken onzer
stad; ik zoek de oude straten, aan wier zwarte gebouwen de
ijskoude mode hare handen nog niet gelegd heeft. Daar aanschouw ik met onvasten blik die gevels, waarop de stempel van
een eigen Nederduitsch volksbestaan nog zoo levendig is ingedrukt,
.
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en waarachter het reuzengeslacht der vorige eeuwen heeft bemid en geleden. Elke vorm, elke vensterboog, elk verbrokkeld
beeldsieraad doet mij eene veropenbaring uit het verledene, en
ik voel mij teruggetooverd in de - tijden der Vlaamsche volksgrootheid. Het doet mij deugd, uit de groote wereld der laagheid en uit den kolk van vreemden dwaalzin op den grond te
treden, waar noch de stoffa noch het leven onze vernedering,
verraden; — het vervoert mij tot zoete zielevreugde, nog te
mogen droomera, dat de kruin van den boom mijns vaderlands
niet verrot is, dewijl ik hier zijnen wortel nog zoo gezond en zoo
krachtig vind!
Zoo weet ik te midden van St.-Andries-kwartier een enge stege,.
waar sedert eeuwen alle gevels onveranderd zijn gebleven; ik
bezoek dat lieve, schilderachtige straatje zeer dikwijls, maar
mag het nu om zekere redenen niet noemen. — Daar, ter linkerzijde, staat een huisje, dat zich van alle geburige woningen
door zijne bouwvalligheid onderscheidt.
In deze stege is het leven arbeidzaam en woelig. Oude vrou.

wen en jonge maagden zitten er onder de vensters aan het kantwerken of aan het - bloemensteken ; het Vlaamsche lied galmt er
onverpoosd door de lucht; sterkgebouwde arbeiders trappen er
over kruipende kinderen heen ; kramers en vischvrouwen schreeuwen er hunne waren den ganschen dag te koop; kruiwagens
rollen er in menigte voorbij .... En niettemin, ondanks al deze
onophoudende geruchten, hangt over het bouwvallig huisje een
sluier van • treurnis en van eenzaamheid. Het is niet bewoond.
Het roest heeft het slot zijner verrottende deur bijna gansch opgevreten; in het lood der vensters rammelen nog eenige overgeblevene stukken glas ; eene lange scheur loopt, als het nagelaten
spoor des bliksems , met hoekige bewegingen van onder het dak
tot in de grondvesten. Men zou zeggen, dat de tijd zijne nagelen
op de mergelsteenen graten der veresteren heeft komen slijpen,
zoo diep zijn de zinkrechte reten daarvan, zoo fijn het witte
stof, dat op de reigels rust.
Doet de mensch niets om deze woning een minder treurig aanzien te geven, de natuur toch schijnt haar te willen versieren.
In de gevelscheur heeft zij eenige violierzaden laten vallen, en
nu schitteren goudgele bloemtuilen tegen den grauwen grond der
naakte steenera uit; op de reigels der bovenste vensters heeft het
Bekkenkruid 1 ) zijne wortelen geschoten, en nu hangt het daar
met zijne gapende blauwe bloemkens langs den muur; huislook,

,

1

) Cymbalaria.

LAMBRECHT HENSMANS.

mos en andere nederige gewassen spreiden zich in schilderachtige tonen over de daktichelen uit.
Dit huisje had voor mij iets zoo droomachtigs en zoo geheimzinnigs , dat ik het bijna wekelijks in mijne eenzame wandelingen bezocht. Als dichter dacht ik het bijzonder geschikt om het
tooneel eener treffende geschiedenis te worden, en reeds meermalen had ik gepoogd eene reeks droeve voorvallen uit te vinden , welke ik binnen de zwarte muren der verlatene woning
zou doen gebeuren.
Het was mij dan eindelijk toch gelukt, uit mijne verbeelding
een verhaal te trekken, dat gewis den lezer van het begin tot
het einde moest doen weenen, zoo ten minste was mijne hoop.
Maar mijne ontworpene geschiedenis eischte eene beschrijving
van het huisje , gelijk men het in de duisternis en omtrent middernacht kon zien. Daar ik de gewoonte heb , zooveel mogelijk
in alles de natuur zelve tot volgbeeld te nemen , besloot ik, nog
denzelfden nacht de enge stege te bezoeken en mij onder den
dichterlijken indruk der verlatene woning te stellen. Zoo zou
ik dan des anderen daags , met vol gevoel, de beschrijving er van
kunnen beginnen.
In mijn ongeduld was ik reeds om tien uren uitgegaan. Ik
wandelde al mijmerende bij de boorden der Schelde , waar mijn
aandoeningzieke geest een onverwacht voedsel vond. De duisternis was ondoordringbaar zwart ; de wind loeide afgrijselijk door
het slingerend want der schepen; - daar beneden aan mijne
voeten bruisten de golven van den vloed.
Krachtig werkten de grootscha stemmen der natuur op mijn
gemoed ; ik stond daar , luisterend op het brieschen der baren,
op het huilen des orkaans en op den eenzamen roep der matrozen , die als een doodskreet uit de diepte des nachts in mijne
ooren klonk. Toen ik de Schelde' verliet , om mij naar het onbewoonde huisje te begeven , en langzaam voorbij het oude Steen
heenstapte ; was mijn geest overneveld met allerlei droeve gepeinzen. En inderdaad , alles liep te zamen om mij in zulke
stemming te brengen : sterker nog dan vroeger loeide de orkaan
boven de stille huizen , — de duisternis was als eene tastbare
klei , waaruit mijne verbeelding allerlei schrikbeelden vormde.
Elke maal dat de wind fluitend tegen eène gevelspits aansloeg,
of dat een looden raam zijne ruiten rammelen deed, schokte
een onbegrepen angstgevoel mijnen boezem.
Zoo geraakte ik dan eindelijk in de enge stege en voor den
gevel van het geheimzinnig huisje. Zwijgend en doodsch was het
hier: geen enkel lichtje brandde nog achter de vensters der om.staande woningen, geen klank, geen gerucht verried er nog het
aanzijn van levende wezens. 0, wat was het ijselijk schoon, het
zwarte huisje, in de onpeilbare duisternis! voor mij ten minste,
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die wist waar het stond, en die zijne vormen nog gansch goed
in den geest zien kon. Even alsof ik zeer klaar de onzichtbare
voorwerpen onderscheidde, liet ik mijn oog menigmaal over den
gevel tusschen de gebrokkelde mergelgraten der vensters dwalen, en ik was in zelfvergeten bezig met eene geheimnisvolle beschrijving te ontwerpen voor het verhaal der akelige gebeurtenissen, die ik voorgenomen had achter deze muren te doen geschieden.
Eensklaps schijnt het mij , dat een vluchtige lichtstraal van
uit het huisje over mijn gezicht is heengegaan. Ik begin als een
riet te beven : wel eenigszins van angst , maar toch meest van
nieuwsgierigheid. Wat geheim mag het onbewoond huisje verborgen houden? — Het is niet verre van middernacht!
Ik nader haastelijk bij de onderste vensters, doch zij zijn alle
langs binnen met hunne eiken schermen gesloten; ik zie wel door
de voegen, dat er licht in het huisje is; ik hoor zelfs als eereen
zucht van iemand , die lijdt. God , — kon ik zien wat er gebeurt ! Ik heb een voorgevoel , dat mijn verhaal dan zeker in
een ware geschiedenis veranderen zou ; want achter dien gevel
kan niets voorvallen dan alwat akelig is. — Ah, ik vind eene
spleet , en dring met mijn gezicht tot in het midden der kamer;
slechts eene streep der ruimte en het midden eener kleine tafel
vallen onder het bereik van mijn oog. Nu blijf ik bevend met
het voorhoofd vast tegen het koude venster geleund staan. Wat
ik zie , schijnt mij onuitlegbaar en schrikkelijk : op de tafel,
waarover een wit ammelaken gespreid is , ligt iets, dat ik niet
wel onderscheiden kan; het is bruinzwart, gelijk gedroogd bloed.
Ah , daar komt eene' hand , — die verplaatst het licht .... nu
zie ik wat beter : het is een hart , geloof ik , een menschenhart
misschien ! Daarnevens liggen een mes en een paar kinderschoenen ; wat verder een tabaksbeurze , met glinsterende parelen
doorwerkt, en daarbij een glas met wijn of met bloed. Een rozenkrans met witte koralen hangt over het glas. — Ik blijf nog
lang met hijgende borst door de spleet blikken, en zoek in
mijnen geest de uitlegging der zonderlinge voorwerpen ; ik verroer het hoofd om mijn gezicht eene andere richting te geven,
doch alles blijft vruchteloos : de spleet is te nauw. — Ik hoor
gerucht daarbinnen: twee handen brengen elk een glas vooruit;
de eene is de hand eener vrouw; deze draagt een zwartzijden
kleed met kanten armbandjes. Eilaas, alles wordt weder stil en
roerloos. De vrouwenhand ligt nu uitgestrekt bij het hart op de
tafel, — het is de rechterhand: een ring glinstert aan eenera
harer vingeren, die mager en rimpelig zijn; zij is dus eene gehuwde en waarschijnlijk eene reeds bejaarde vrouw. — Daar
slaat het middernacht op St.-Andries-toren. — Met bevende aandacht wacht ik op het uitwerksel van dit plechtig uur. Inder-
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daad, daar komt eene hand met het mes vooruit, en snijdt het
hart in vele stukken; andere handen nemen elk een deel van
dit akelig gerecht. Waarschijnlijk eten zij. — Een man vat de
lamp y van de tafel; ik zie zijne gelaatstrekken. Hemel! zal ik
mijne oogen gelooven? Het is mijnheer Hensmans, mijn oude
vriend! Ja, ik heb het wel gezien: er liepen tranen over zijne
wang. — Het licht is weg, de voordeur krij scht op hare verroeste hengsels, een slot schiet zijnen tand in den mergelsteeien pijler. Daar drijven zwarte schaduwen in de duisternis mij
Toorbij. -- Het is gedaan; stil en zwijgend als een graf blijft
let verlaten huisje. Ik verwijder mij met langzame stappen en
;ansch ontsteld van zinnen.
Wat mag toch de tegenwoordigheid van mijnheer Hensmans
.n deze plaats te beduiden hebben? Ligt er misschien over zijn
,even een sluier van onbekende smart? Hij weende toch, hij,
;ewoonl—k zoo gulhartig en zoo goed!
Gisteren nog verzocht hij mij dringend hem te komen bezoeken; maar hij woont verre van de stad, en misschien ware het
niet wel gedaan, zijne geheimen te willen ontdekken. Toch, ik
zal morgen met het tweede vertrek langs de ijzeren baan afvaren en hem het gevraagde bezoek afleggen; al sprak ik hem
van niets, ik moet echter het gelaat nog zien , dat mij daar-

even onder het oog viel. Ja, dit zal ik doen.

II.
Hetgeen ik hoopte , is voorgevallen.
Ik heb mijnen vriend Hensmans op zijn dorp bezocht. Bij
mijne komst zat hij in den hof zijner woning een boek te lezen;
op zijnen schouder lag eene vrouwenhand : dezelfde, die den nacht
te voren in het bouwvallig huisje onder mijne oogen gevallen
was; want ik herkende meteen het zwartzijden kleed met de
kanten armbandjes. — Nu weet ik, dat zij, wie deze hand toebehoort, hem eene dierbare echtgenoote is. Nog een ander persoon wandelde daar verder heen en weder langs de perzikboomen
tegen den muur; hij is de dokter van het dorp en woont sedert
lange jaren bij mijnen vriend, of liever deze woont bij hem.
Den ganschen dag ben ik daar gebleven; ik heb geluisterd, dat
de gespannen aandacht mij pijn in het hoofd gegeven heeft.
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Neen , mijn ingebeeld verhaal zal ik nu niet meer schrijven :eene ware geschiedenis ga ik te . boek stellen, en, wat geluk
voor mij , zij gebeurt geheel en gansch in het bouwvallig huisje.
Mijn vriend heeft mij veroorloofd, zijne eigene lotgevallen te verhalen; evenwel onder zekere voorwaarden, die ik godsdienstelijk
wil vervullen. Ik zeg dus niet, dat ik alle personen met hunnen
echten naam zal noemen ; bovenal niet diegenen, welke in deze
treurige geschiedenis eene weinig lof bare rol gespeeld hebben.
Ik gevoel eene sterke neiging om reeds op voorhand te zeggen,
wat er eigenlijk eergisterennacht in het bouwvallig huisje is geschied, en uit te leggen, 'wat het gedroogd hart, het - mes, het
bloed, de kinderschoenen, de tabaksbeurze en de witte rozenkrans daar te beduiden hadden; maar ik mag het waarlijk niet
doen: het zou mijn verhaal veel van zijn belang ontrooven. En
toch, de lezer zal het zelf wel vermoeden, naarmate deze geschiedenis zich voor zijne oogen ontwikkelt. Wat ik echter zeggen kan, is, dat eergisterennacht geene andere personen in het
bouwvallig huisje tegenwoordig waren dan die, welke ik in den
hof van mijnen vriend heb gezien.

III.
Voor een dertigtal jaren had het gekende bouwvallige huisje
een geheel ander aanzien dan het nu heeft. Wel was de muur
naakt en grauw ; ook de mergelsteenen graten droegen de ingevreten sporen des tijds ; maar dan was de deur in teeder groen
geverfd , fraaie bloemen versierden de reigels der netgekuischte
vensters, en achter de sneeuwwitte gordijnen lachten blozende
kindergezichtjes . den voorbijganger tegen. Men hoefde dan niet
te vragen, wat slag van menschen binnen de nederige woning
leefde. Alles , tot het zuivere zand voor den huisdorpel en de
zingende vogels aan. den gevel, antwoordde, dat zij het verblijf
was van arbeidzame burgers, tevreden met hun lot, rijk in armoede en Gode dankbaar voor het kleine deel, dat Hij hun in
de vreugden des levens had gelieven te schenken.
Het was in het jaar 1812; de Franschen heerschten over ons
Vaderland.
In het midden der maand September, op eenera schoonen avond
voor St.-Lambrechtsdag, scheen er iets buitengewoons in het
huisje te moeten geschieden. Het was er zulk geheimzinnig gaan
en komen, dat de geburen op hunne dorpels elkander met eene
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schertsende verwondering en toch lachend de deur der nederige
woning aanwezen. Van tijd tot tijd kwamen lieve kinderen het
hoofd buiten de deur steken, en blikten dan met ongeduld verre
de straat in , waarna zij even snel hunne hoofdjes weder binnentrokken.
Waarlijk, er ging iets plechtigs in het huisje gebeuren. Te
midden der kleine kamer stond eene tafel,. met een wit ammelaken bedekt ; daarop lag een groot hart van chocolade, bedrupt
met suikerletters, die eenen gelukwensch uitdrukten: Lang leve
onze vader Lambertus! Van wederzijde dit hart stond eene
flesch, welker hals met bïoemen gekroond was ; de eene bevatte
een donker vocht, de andere een klaarder : rooden en witten
wijn. , Op eene gewone telloor lag eene prachtige tabaksbeurze,
met glinsterende parelen doorwerkt. Eene vrouwenhand had ze
gemaakt, dat zag men wel; ook eene vrouwenhand had er bloemen rondgelegd, anders zouden zij niet zoo gevoelvol geschikt
zijn geweest.
In de kamer bevonden zich verscheidene personen. Twee kinderen legden van tijd tot tijd hunne handen plat op de tafel, en
reikten met den hals naar dat lekkere chocoladehart en dien onbekenden drank, welken de gekroonde flesschen hun beloofden;
dan weder liepen zij naar buiten of huppelden met uitnemende

-

vreugde rond het vertrek.

Er waren twee meisjes, het eene zes, het andere twaalf jaren
oud. Een schooner kind dan het kleine Trezeken kon men niet
zien; — met hare blonde krulharen, hare groote blauwe oogen,
hare roode, bewolde wangen ! — zij was als eene abrikoos, die
staat te rijpen tusschen het liefste groen. Het grootere meisje
heette Ursula ; zij was niet schoon : de pokken hadden haar aangezicht geschonden, die arme ! Kwijnend en bleek zag zij er uit;
langzaam bewogen hare oogappelen zich onder de verharde wimpers ; — en toch , er was in haren weemoedigen blik iets, zoo
biddend en zoo zoet; de bestendige kwijnlach op hare lippen
was zoo diep en zoo treurig, dat men onweerstaanbaar tot medelijden of tot liefde voor dat kind gedwongen werd. Ofschoon zij,
ook op dezen blij den dag , zich immer trager dan haar zusterken
bewoog, scheen evenwel eene oneindige vreugde haar eene buitengewone levendigheid te hebben bijgezet.
Bij den schoorsteen zaten twee vrouwen, in Zondagsgewaad,
met de fraaigestrekene . kanten trekmuts op het hoofd. De eene
was de huismoeder. Op haar aangezicht begon de ouderdom reeds
Benige diepe rimpelen te graven; aan den stillen en beperkten
uitdruk harer wezen strekken mocht men vermoeden , dat haar
geest en hare aandoeningen zich niet verder uitstrekten dan tot
hare kinderen, haren man en haar huishouden , — en men zou
zich inderdaad niet bedrogen hebben. De andere vrouw die ne-
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vens haar zat , was eene jonge maagd van omtrent achttien jaar,
teer en tenger van gestalte, maar uitnemend indrukwekkend van
gelaat. Gitzwart haar , fonkelende, donkere oogen en eene bruine
tint, die over hare wangen en over haren hals als een zacht waas
gespreid lag`, deden met recht vermoeden, dat Spaansch bloed
van voor eeuwen zich in haren stam had gemengd.
Deze maagd woonde wat verder in de gebuurte ; haar vader
was winkelier en door zijnen meer welhebbenden stand verre
boven de bewoners van het kleine huisje verheven. Zij was ook
met hen niet door de banden des bloeds vermaagschapt; maar
wellicht waren het banden des harten, welke haar aan iemand
van dit huisgezin of aan allen hadden vastgehecht.
Beide deze vrouwen zaten daar werkeloos en lachend met der
kinderen ongeduld. De jonge maagd scheen echter van tijd tot
tijd met zonderlinge aandacht hare schoone zwarte oogen op
eenen jongeling te richten, die verder, in ' den uitersten hoek
der kamer, bij eenen kleinen lessenaar zat en, met den rug
naar de vrouwen gekeerd, aan het schrijven was. Gewis , hij
maakte verzen, en hij moest een jong dichter zijn; want men
hoorde hem onophoudend met luider stemme naar het rijm
zoeken.
Op dit oogenblik vertoonden twee kleine kinderen van omtrent
zeven jaar , — een jongsken en een meisken, — zich op den
huisdorpel. Elkaar bij de hand houdende, traden zij langzaam en
met nedergeslagen oogen binnen; zij stapten niet recht door,
maar schoven veeleer ter zijde, alsof zij gevoelden, dat zij hier
als indringelingen verschenen. Voor de oude vrouw bleven zij
sprakeloos staan en zagen haar dan met schuchteren blik in het
oog. Deze kuste elk kind op de wang en zeide:
„Dag, Janneken lief; dag, mijn Nelleken. Blijft maar hier,
kinderen : straks eten wij lekkers, en drinken wijn. Gaat nu
maar bij Trezeken en bij Ursula."
De vrouw wendde het hoofd tot de jonge maagd en zuchtte:
„Die ongelukkige bloeikens ! Mijn hart scheurt, als ik ze zie.
Hun vader is nog niet lang dood , en daar ligt nu weder hunne
arme moeder ziek. Ach, Klara lief, die weten wat ellende zeggen
wil, die eten zuur brood op de wereld, och arme !"
Terwijl de beide vrouwen voortgingen met over het lot der
twee ingetredene kinderen te spreken, kwam de jonge Ursula
dezen bij de handen vatten en trok ze langzaam van voor de
moeder weg. Het - kleine Trezeken voegde zich dan ook bij de
anderen, en zoo gingen allen rondom de tafel, wijzende beurtelings op het chololadehart, op de flesschen wijn en op de bloemen. Maar wat de andere twee kinderen ook moeite . deden om
Janneken en Nelleken vroolijk te maken, dezen bleven immer
vreesachtig en zagen roerloos ten gronde, zoohaast geene vrien,
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delijke hand hen tot beweging dwong. Ach, dat ware pijnlijk
geweest om na te zien : die twee ongelukkige schaapkens gevoelden dan reeds zoo diep, dat zij hier door medelijden waren
toegelaten, en zij glimlachten dankbaar, doch met eene nauwe
ingetogenheid tegen andere arme menschen, die zich hunne beschermers hadden gemaakt!
Klara had de onverwinnelijke schuchterheid der beide kinderen met droomenden blik nagevolgd ; nu ging zij eensklaps tot
de tafel, nam de bloemen van rondom de tabaksbeurze weg en
keerde terug naar haren stoel.
De moeder vroeg haar met verwondering:
Wat doet gij nu, Klara? De bloemen lagen daar zoo fraai
en zoo schoon!"
vrouw Hensmans," antwoordde de jonge maagd, „maar
die twee arme bloeikens moeten ook een geschenk te geven hebben; ik ga voor elk een tuiltje bloemen maken."
Ach, ja, doe dat met haast ," zuchtte de moeder. En zich
tot haren zoon wendende, zeide zij:
„Willem, gij moet u spoeden, jongen; want hij zal nu omtrent
gaan te huis komen, en zeker is hij al onderweg."
„Het is gelukt !" riep de jonge dichter, opstaande . en tot
de vrouwen naderende. „Luister, Klara. a Zie, gij moet voor hem
gaan staan, hem de beurze aanbieden en dan de verzen lezen,

die hierop heel klaar geschreven staan. Hoor, zoo moet gij doen:
Aanvaard dit klein geschenk, Lambertus, uit mijn' hand.
Het is van mijne . ^ . . . . . . . . . . .

De maagd ontnam hem schertsend het papier en sprak lachend:
„Gij gelooft , dat ik niet lezen kan misschien ? Laat mij maar
begaan; ik zal u dit eens toonen. Het is immers zoo moeilijk niet"
Zij sloeg haar oog op de verzen en las ze in stilte ; eer zij het
einde er van had kunnen zien, beklom een hevig rood haar
voorhoofd , en zij wierp op Willem eenen zonderlingen blik van
zoet verwijt , waarop de jongeling als beschaamd , doch met eenen
fijnen glimlach, de oogen nedersloeg.
Gewis had hij in de verzen iets geschreven, dat het maagdelijk gemoed van Klara niet gaarne uitsprak; evenwel, zij zeide
niets en bleef op het papier staren.
„Ziet ," hernam Willem, „zoo zullen wij doen als vader binnenkomt , dan spreekt er niemand; ik geleid hem dan naar zij nen grooteis stoel, bij de tafel; Klara komt, schenkt hem de
beurze en leest hare verzen; dan komen de vier kinderen, elk
op zijne beurt, en geven hunne bloemtuilen. Daarop verschijn
ik met mijn gedicht, terwijl moeder met het hart nevens mij
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staat , — en tegen dat ik eindigen ga , schenkt Klara al de romers v'ol wijn ; bij het laatste woord van mijn stuk heffen wij
allen — en de kinderen ook — onze glazen omhoog, en roepen
te gelijk , tot driemaal toe : Lang leve onze vader Lambertus!
Dan neemt moeder het hart en ....."
De jongeling werd in zijne rede plotseling onderbroken door
het jubelgeschrei zijner twee kleine zusterkens , die als met vleugelen de deur waren uitgestoven en in de verte de straat opliepen. Janneken en Nelleken waren in stilte bij den schoorsteen
blijven' staan. Hun vader was het niet, die ginder aankwam!
Lambrecht Hensmans was een man van omtrent de vijftig
jaar. Van zijne kindsheid af vlood er voor hem geen enkele dag
werkeloos voorbij ; hem was arbeiden en leven een zelfde woord.
Eentonig en stil , als zijne nederige baan door de wereld , was
ook zijne inborst : de gansche week, van 's morgens tot 's avonds,
voor zijne kinderen arbeiden; des Zondags zijne godsdienstige
plichten vervullen ; dan des namiddags met zijn gansche huisgezin de velden ingewandeld en eene kan bier gedronken; des
anderen daags weder met de zon naar den eeuwigen arbeid, —
zoo sloot elke week. En nogtans, die nederige arbeider was God
dankbaar voor zijn lot op aarde!
Hij beminde zijne vrouw en kinderen uit al de krachten van
een hart als het zijne, dat nergens dan op hen en voor God
uitstorting vond. Elke druppel van zijn zweet was hem een aangewonnen recht op hunne dankbaarheid , en zij erkenden dit
recht ten volle door eenen wijden eerbied en eene palenlooze liefde.
Eens evenwel had een innerlijke strijd de eentonigheid van
zijn leven en de rust van zijnen geest verstoord. Toen zijn Willem , zijn eenige, zijn diepbeminde zoon, ter lagere schole ging,
toonde deze , volgens het zeggen der onderwijzers , eenen meer
dan gewonen aanleg tot eene hoogere letterkundige opvoeding.
baar geraakten de vaderlijke liefde en hoogmoed in worsteling
met de voorzichtigheid en de vrees.. Zou zijn zoon Willem geen
arbeider zijn als zijn vader ? Zou hij met andere gedachten , andere plichten en misschien verhevener gaven , nevens zijnen eenvoudigen vader en nevens zijne onwetende, doch goede moeder
leven kunnen, zonder de zoete eenstemmigheid des huisgezins te
breken? En waar zou de belooning van het vergoten zweet dan
blijven, als de zoon eens van hooger op zijne ouders en op zijne
zusteren moest nederzien? -- Lang verkeerde Lambrecht Hensmans in dezen strijd des geestes; toch, eindelijk verdween uit
hem alle eigenbaat, en hij nam een besluit met dezen vaderlijken roep:
„Wat geeft dit altemaal, als mijn kind maar gelukkig is?
Het zij dan zoo!"
Van dit oogenblik werd Willem, ondanks den nederigen staat
zijner ouders, tot eene vrije levensbaan opgevoed; de pen zou
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het - werktuig worden, waarmede hij zich eenen stand in de maatsehappj} - mist verwerven. Zoo werd dan op hem, den uitverko rene des huisgezins, al het zweet des vaders als eene schrikke-

lijke verantwtordeljjkheid geladen.
Nu was Willem twintig jaar; hij schreef als klerk op het kantoor vin -eenex notaris, en won daar eene geringe jaarwedde,
die, echteï vorhet nederig huisgezin eene bron van hoogmoed
en ;eau, - zekere weelde was. Men roemde zijne bekwaamheid , en
„bwenal we, i dij bemind, omdat hij zulke schoone liedjes dichten
kon. Gewis , , eene veelbelovende toekomst lachte hem tegen.
Wie wipt' dan, of hij zelf niet eenmaal notaris worden zou ? Imïners .had hij , zooveel recht als anderen om het te hopen?
Deze vooruitzichten streelden gewis den hoogmoed van Lambrecht -ile smans ; maar hij ware niettemin van verdriet gestor ven , hadde zijn zoon , als vele ondankbaren, hem minder dan te
voren' bemind. Ach , hoe gelukkig was hij nu niet op de schoone
,

en -lachende ' Wereld ! Willem had niet vergeten wat zijn vader
voor Jom, _ha4. gedaan. Nu kende zijne liefde geene grenspalen,
zijn oé'bjed was als een soort van godsdienst, — en hij wist zijne
genegqfl Q.'in^, , zulke schoone taal uit te drukken dat Lambrecht
HenfXkwij1s in zijn bed lag en weende van dankbaarheid
t$ ee . .F)iem een zoo edel en zoo goed kind geschonken
;

h des arbeiders zaligheid!

;' t dij : ginder in de straat aangestapt met het hoofd
gob ogeii en jet wetende, dat allen vereenigd, met hijgende

borst op her"- wachtten. Hij had daareven den dageijkschen
arbeid verlaten dit kon men wel zien aan zijne kleederen;

want, daar hij huis- en meubelschilder was , droeg hij sporen
geiloeg - -*,Zijn ambacht. Wellicht zou hij , in zijnen onverschilgang, , het hoofd niet opgeheven hebben dan in de nabijheld— ;woning; — maar , daar galmen eensklaps de stemmen ` uitgelatene kinderen hem in 't oor ; eer hij aandacht
geen ., klautert Trezeken langs zijn been omhoog; Ursula
lacht hem zoo diep in de oogera , — en beiden varen voort met
een gejubel, dat de vader er bijna duizelig van wordt. Hij kust
de twee goede meisjes en vraagt met verwondering:
Maar -rat is er , kinderen ? Waarom zoo blij ?"
#! !kom ! gauw ! gauw !" klinken de zilveren stemmekens
met . eugedld, en men rukt den vader bij de handen voort tot
in de kamei zijner woning.
H4, ha! nu ziet, hij wat er gaande is. -- Morgen viert men
St.-Lambertus -',Het is heden zijn avond en morgen zijn naamdag:
men gaat, hem. besteken! 1 ). Daar staat de vader ontroerd'; het
.

I) ,steek, het feest der naamviering. Beste Cen, iemand op zijnen naamdag een geschenk doen. De Besteek heeft in Brabant immer plaats op den avond voor den naamdag.
,
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beeft hem van zaligheid om het hart; want niemand spreekt
de kamer, maar ieder lacht hem met blinkende oogen toe; i
dien lach is iets plechtigs; het is, alsof hij de taal dezer bemixinende zielen ware, een wasem, die uitgaat van elk en die allen
in eene zelfde liefdewolk omsluit!
Willem komt ganseh statig, neemt zijnen vader bij den arni
en leidt hem tot in den grooten stoel bij de tafel.
Klara nadert, biedt de schoone tabaksbeurze op eene witte
telloor aan, en leest hare verzen, terwijl haar glinsterend zwart
oog van gevoel fonkelt:
„Aanvaard dit klein geschenk, Lambertus, uit mijn' hand.
Het is van mijne liefde een waar doch needrig pand!
Mocht God, op mijn gebed, een' vader ons bewaren
En tot ons groote vreugd hem gunnen vele jaren,
Dan kwam de blijde dag zon dikwijls ook terug,
Dat g'u omringd zoudt zien van kindren, schoon en vlug,
Die alleis rondom u, met handen opgeheven,
Ook roepen zouden: lang, lang moet Lambertus leven!
"

Ach , dit gaat den vader in het hart! - Op dit meisje heeft
hij voor zijnen zoon eene gansche toekomst gebouwd, en het is

slechts met eerbied en ontzag, dat hij haar durft bezien, die
eens de moeder der kinderen van zijnen Willem worden -zal. Be
wusteloos draait hij de beurze in zijne handen; ze is toch inderdaad schoon met dat glinsterend geparelte ! - Zij , de toekomende bruid vn Willem, heeft ze voor hem gemaakt; zij zal
hem dus de liefde zijns zoons niet ontrooven, want zij ook be
mint hem. 0, God, er ligt toch iets heiligs in alle liefdegevöel.
Wie zou durven beslissen , of de eerste pijp tabak uit deze beurze
den gelukkigen arbeider niet beter smaken zal dan alle nogeljke
gerechten op de tafel eens konings ?
Lambrecht Hensmans voelt zijn geluk diep; de tranen taaiï
gereed om uit zijne oogen te breken, doch hij bedwingt zich en.
zegt met verdoofde stem, terwijl hij eerbiedigljjk de hand der
maagd aangrijpt:
Wat gij daar gesproken hebt, Klara lief, en dat schoon ge
schenk is mij zeven jaren langer leven. Ik kan u niet. zeggen,
hoe mij dat geraakt heeft. Ach, wees duizendmaal bedankt."
De moeder geeft een teeken. - Daar komen de kinderen met
hunne bloemtuilen vooruit.
Trezeken en Ursula naderen lachend, en zeggen met juichende
stem:
Vaderlcen lief!
'1 Is vandaag uw avond en morgen uw dag:
'k JHéb d'eer da 'k 24 besteken mag!" 1)
1) De gewone spreuk, welke men altijd zegt bij het oerreiken der geschenken
op het naamfeest.

LAMBRECHT HENSMANS.

13

Janneken en Nelleken blijven achteruit staan ; de moeder moet
„e tot den vader leiden. Zij reiken ook hunne bloemtuilen, maar
slaan hunne vreesachtige oogskens neder. Dat slaat Lambrecht
Hensmans met droefheid : het zijn de kinderen van zijnen afgestorven broeder, en reeds ligt ook hunne arme moeder op het
doodbed uitgestrekt!
Om zijne aandoening te verbergen heft hij de twee ongelukkige schaapkens op zijnen schoot, drukt ze tegen de borst en
verbergt zijne tranen achter hunne hoofden. Hij kust ze vurig. —
Daar . laat hij de kinderen van zijne knieën rijzen. Zie, nu zijn
ze blijde, nu lachen ze hartelijk, nu huppelen ze daar opgeruimd
met Trezeken en Ursula, nu dragen ze hunne schoonti hoofdjes
recht!
Heeft dan de machtige tooverroede der liefde ze geraakt?
Ach, ja, dat ontbrak hun: nu gevoelen zij, dat zij ook eenen
vader hebben, die hen bemint!
De beurt van moeder en van zoon is nu gekomen. Terwijl de
eerste het chocoladehart aanbiedt, gaat de jongeling in plechtige houding voor zijnen vader staan en leest op diepgevoelden
toon zijn gedicht:
.

„De dag, waarnaar ons hart zoolang, zoo vurig trachtte,
En dien wij éénmaal slechts begroeten in een jaar:
De dag, die als een straal der zon bij wintervlagen,
Zacht schittert tusschen al onze arbeidvolle dagen,
Ons vaders naamdag, St.-Lambertus, is weer daar!
.

En, vader, het geschenk, dat we ieder jaar u bieden,
Bied ik u thans weer aan, met diepe ontsteltenis.
Het is niet kostelijk, o neen, maar van ons leven,
Van al het kostelijkst, dat wij u kunnen geven,
Is het de eenvoudige, de trouwe beeltenis.
Het is een hart: het hart der moeder uwer kinderen,
Die steeds met liefde en vreugd bestrooit ons levenspad;
Het is het harte van die schuldelooze kleenen,
Het hart van deze maagd — van mij — en wij vereenen
Die allen tot één hart, tot éénen liefdeschat!
En deze bieden wij u aan, met al de wenschen,
Die onophoudelijk daaruit stijgen tot Gods troon.
En ach, zoo God die hoort, dan zullen uwe jaren
Zoo vol van zaligheid, zoo vreedzaam henenvaren,
Dat elke dag zal zijn als deze dag zoo schoon.
Dan zult gij rondom u uw kinderen zien groe'en
In kloekheid, eerlijkheid en' ongestoorde vreugd;
Dan zult gij haast gerust uw zuren arbeid staken,
En uit den arbeid van uw' zoon de vruchten smaken
Van alwat gij voor hem gedaan hebt in zijn jeugd.

14

LAMBRECHT HENSMANS.

Ach ja, dit zal zoo zijn: God zal de wenschen hooren,
De reine wenschen van ons zuivre kindermin,
Die daaglijks uit ons hart voor u ten hemel zweven.
Ja, vader, gij zult lang, lang en gelukkig leven
Te midden van uw stil en liefdrijk huisgezin !"

Het toppunt is bereikt'! Daar stroomen de zaligheidstranen des
vaders langs zijne wangen. De schoone , treffende woorden, uit
den mond van zijnen goeden Willem, met al het vuur eener
gloeiende jonge ziel gesproken , galmen nog herom in zijn hoofd
als een heilig engelengezang. Hij kan aan zijne ontroering niet
weerstaan; hij omgrijpt met ,zijne armen moeder, zoon en zusterkens, en kust ze allen in zoete vervoering!
Ook tot Klara steekt hij de armen uit; zij insgeljks doet
eenera stap om in de algemeens omhelzing deel te nemen, doch
eerbied en zedigheid wederhouden beiden.
Dien tijd neemt Klara waar om al de glazen met rooden of
witten wijn te vullen en elk kind zijn kleiner romerken in de
-

hand te geven. Dan roept zij vrool k :

,,Op! op! De gezondheid van Lambertus !"
Allen rukken zich los, grijpen hunne glazen en roepen met
luidruchtigen jubel:
„Lang leve Lambertus!
„Lang leve Lambertus!
„Lang leve Lambertus !"
Het plechtig gedeelte van het huiselijke feest was hiermede
afgeloopen. Nu kropen de vier kinderen op vaders knieën om . de
schoonti beurze eens in de hand te mogen nemen , sprongen met
de bloemen in de kamer rond of speelden Kokeneten 1 ) met de
stukken van het chocoladehart, waarvan elk nu zijn deel gekregen had.
Klara zong al de liedjes, die. zij maar kende; de moeder liet
ook al eens hooren wat zij in haren jongen tijd placht te zingen; Willem vertelde eenige blijde geschiedenissen, — en zoo
verliep ook die vroolijke avond, totdat Trezeken en Ursula te
bed gaan moesten, en de moeder de twee andere kinderen, benevens Klara, naar huis geleidde. Lambrecht Hensmans en zijn
zoon Willem . staken eene lamp aan en klommen de trappen op.
Zij gingen evenwel niet slapen, ofschoon de jongeling zijne moeder een hartelijk goedennacht gewenscht had.
1 ) Een kinderspel, waarbij een kind veinst moeder te zijn en den anderen te
eten geeft.
.
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IV.
Lambrecht Hensmans en zijn zoon ontsloten de deur eener
kleine bovenkamer en traden er met de lamp binnen. De jongeling deed zijn kleed uit en trok eenen grauwen kiel aan. Merkbaar kwamen zij hier met het inzicht om nog eenigen arbeid af
te doen, vooraleer zich tot de nachtrust te begeven ; want in het
vertrek stonden, benevens eenige verfpotten en borstels, ook vele
houten voorwerpen , die eene nieuwe beschildering schenen te
wachten. Het waren meest tonnekens , blikken doozen en bussen
en bakken van verschillenden vorm, welke gewis den ganschen
Alam van eenen kruidenierswinkel hadden uitgemaakt. Zulk vlak
schilderwerk kon ook bij het licht eener lamp uitgevoerd worden, en waarschijnlijk was het om deze reden tot avondarbeid
bewaard.
Hensmans was niet gewoon nog des nachts te werken , nadat
hij den dageljjkschen arbeid verlaten had. En inderdaad, dat zou
hij niet hebben kunnen uithouden : hij stond op met het morgenlicht, klom dan* met zijnen verfpot op de ladder tegen eenen gevel , en bleef daar , in de brandende zon , staan schilderen, totdat hij des avonds, afgemat in lichaam en in geest, zijne stijve
leden huiswaarts, sleepen mocht , om in de slaap de krachten
voor het zwoegen van morgen te zoeken.
Maar sedert eenigen tijd had een edel gevoel van medelijden
en van liefde hem aangedreven tot eene gevaarlijke overspanning.
Zijn broeder, een ootmoedig arbeider als hij , was onlangs gestorven en had twee minderjarige kinderen nagelaten ; hunne
moeder lag nu ook ziek te bed. Door deze beide rampen was dit
huisgezin tot de uiterste ellende vervallen ; en gewis, dikwijls
zou daar voor moeder en kinderen het noodige brood ontbroken
hebben, hadde niet een ander arm mensch als eene Voorzienigheid over hen gewaakt. Lambrecht Hensmans werkte sedert dien
tijd immer tot middernacht en dikwijls later, ofschoon hij niet
zelden eenen pijnlijken strijd tegen den aangrijpenden slaap voeren moest, en dit onnatuurlijk waken hem zichtbaar vermagerde.
Al de vruchten van zijnen nachtel ken arbeid waren bestemd
voor het ellendig huisgezin zijns afgestorven broeders: — hij gaf
het gewonnen geld zoo nauwkeurig aan de zieke moeder af, alsof
hij, om zoo te handelen, eene plechtige gelofte aan God zelven
hadde gedaan.
Als Willem van zijn kantoor was teruggekeerd en het avondeten aan de gemeene tafel had genut klom hij de trap op met
zijnen vader, deed grauwe kleederen aan en bleef dan ook tot
middernacht aan den schildersarbeid.
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Zoo gaven dan deze goede menschen, in het diepste geheimen
van ieder onbekend , hun zweet en hunnen slaap aan hunnen lijdenden evennaaste ! Ddr , achter de muren van. het nederig
huisje , in de stilte des nachts , volvoerden zij een heilig werk
der liefde!
De vader had reeds een tonneken aangevat en eenige borstelstreken er over gegeven, toen hij bemerkte, dat zijn zoon daar
nog roerloos stond en aarzelde om den arbeid te beginnen. Hij
zeide met stillen lach tot hem:
„Toe, moed geschept, Willem ! Wij zijn vandaag gelukkig
genoeg geweest , en het glas wijn heeft ons versterkt. Eens goed
voortgezet, jongen ; het zou mij pijn doen, dat die ongelukkige
Annemie met hare arme schaapkens moest lijden, omdat wij
vroolijk zijn geweest. Integendeel , als ik kan, zal ik dezen nacht
nog wat later werken. — Kom, eens goed voortgezet : denk, dat
wij het doen om Gods wil."
Terwijl de zoon zich op den vloer nederzette en begon te.
schilderen, antwoordde hij:

„Ja, vader , het was slechts eene gedachte. Het is zoolang geleden, dat ik niet meer aan Karel Moerens geschreven heb, en
ik zou hem zoo gaarne uwen heelen Besteek vertellen en hem
de verzen zenden. van Klara en van mij. " Dat hing mij in het
hoofd, en ik meende te vragen, of ik nog dezen avond mocht
schrijven; maar, neen, ik zal het morgen op den middag doen.
Laat ons nu slechts eens goed werken. Gij hebt gelijk, vader:
het zou niet wel gedaan zijn, als anderen om ons geluk gebrek
moesten lijden."
Vader en zoon arbeidden dus al sprekende voort:
„Maar, Willem , ik heb u in langen tijd van Karel Moerens
niets meer hooren zeggen. Hoe heeft hij zich te Parijs ? Is hij
nog geen dokter?"
„Och, vader, dat gaat zoo gemakkelijk niet. Hij is nog maar
eerst kandidaat in de wetenschappen geworden en moet nog al
vele andere examens doorstaan , vooraleer hij iemand zal mogen
genezen. En hij is toch recht ongelukkig, de jongen. Een weeskind is wel te beklagen op de wereld, vader. Zijne oude tante,
die hem leeren laat, is zoo gierig, dat gij het niet gelooven
zoudt. Zij betaalt zijne inschrijvingen en zijne lessen, en zendt
hem verder nog geen geld genoeg om te Parijs den kost van eene
kat te betalen. Karel schrijft mij, dat hij geheele weken met
brood alleen leven moet, en als hij dan al eens vleesch eet,
weet gij hoe bij dat doet? — Hij gaat daar in een vuil huis ,
dat ge er van walgen zoudt, — ze heeten dat daar eene gargotte ; daar staat altijd een groote ketel met stukken vleesch te
koken. Ze geven u eene groote vork in de hand , en voor eenen
stuiver moogt gij eens in den ketel steken. Het stuk, dat ge op-
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haalt , is het uwe. Was het dan nog ossen- of koeienvieesch ;
maar Karel schrijft, dat er in Parijs honderden menschen hun
brood winnen met honden en katten te stelen , en dat er weinige
paarden sterven , of daar komen stukken van in de ketels der
gargotten. Dat moet al een aardige kost zijn, niet waar, vader ?"
„Och, Karel heeft dat geschreven , om te lachen !"
„Om te lachen ? Neen, het is in eenen heel droeven brief,
waar hij zijne - tranen op gestort had. Ik zal hem u morgen laten
zien. Zie, vader , het doet mij pijn , dat Karel ongelukkig is. Ik
weet wel , hij is jong en zal zijnen weg toch maken ; maar het
is niettemin verdrietig, als gij studeeren wilt, dat gij dan uwen
tijd verslijten moet met lessen geven of met kopieën maken, —
en daarbij nog altijd honger lijdt."
„Karel studeert toch al zoolang, Willem; mij dunkt, hij, had
beter gedaan met advocaat te worden. Dat gaat immers gauwer?"
„Neen, ' toch niet, het _komt al overeen uit. '— Zijne tante
wilde hem ook in de rechten doen stadeeren, maar Karel had
daar geene goesting naar. En hij had, geloof ik, wel gelijk. Gij
.weet niet , vader , ik ben dezen morgen op het Tribunaal geweest ; ik moest uitgaan voor den notaris ; de persoon , van wien
ik eene boodschap brengen zou , deed mij binnen een half uur
wederkomen. Ik trad dan andere menschen na in het gerechtshof. Men was bezig den dief te vonnissen , die verledene maand

in de Keizerstraat langs een keldermond in het huis van mijnheer Janssens, den wijnsteker, gebroken is. Daar heb. ik eenen
advocaat hooren pleiten, dat ik beschaamd werd over zijn zotten praat ; hij zou dien dief zoo wit als sneeuw maken , — en
zweette schrikkelijk van al het geweld , dat hij deed ; maar als
men dat welsprekendheid noemt, -- zulk hol gerammel van woorden, die aaneen hangen gelijk gekapt stroo ; gebaren met de armen, die op de woorden passen gelijk eene tang op een varken;
dat schreeuwen en dat uitroepen zonder redenen , — dan zeg ik,
dat de welsprekendheid eene schrikkelijke gaaf is voor de aanhóorders. En men beweerde nog onder de burgers , dat hij een
goed advocaat is en zijn Fransch puik uitspreekt. Ik was op dit
oogenblik blijde , dat Karel niet in de rechten studeert; want, ik
moest hem zeker zoo maar eens hooren pleiten , om hem van
zijn leven niet meer te willen bezien."
„Ziet gij, . Willem, dat is boven mij: ik heb daar geene kennis van. Maar, nu ge van den dief spreekt, die in het huis van
mijnheer Janssens gebroken is, gij , weet , dat ik tegenwoordig
bezig ben met den gevel van mijnheer Standel op de Eiermarkt
in olieverf te zetten? Mijne potten, haken en koorden staan in
het huis, in een klein kamerken tegen de straat. Ik ga er uit
en in, om verf te- halen of een koord te langen, als ik ze noodig heb; maar 'verder heb ik nog nooit aandacht gegeven om
•XVIII.
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te zien, wat er zoo al staat : dat raakt mij niet. In dit kamerken ligt eene val , waarlangs ✓ men in den kelder gaat. -- Dezen
morgen was ik dan weder binnengegaan om mijnen pot te vullen. Daar komt vrouw Standel bij mij staan en wijst mij de kelderval, die inderdaad gansch verrot is en aan stukken brokkelt.
-- Baas Hensmans , zegt ze, zie, dezen morgen heb ik bijna mijn
been gebroken ; ik ben met mijnen voet door die plank geschoten.. Wij hebben al lang gezegd, dat wij daar eene nieuwe val
moeten doen leggen ; want, ziet gij het, men zou langs hier wel in
huis kunnen breken : als men - den keldermond op de straat opendoet , is men binnen in dit kamerken. Daarom kunnen ze nog
niet in de andere kamers ; maar ze zouden ons hier al genoeg
kunnen bestelen. -- Ik antwoordde niet en schokte de schouders;
want vrouw Standel bezag mij zoo vreemd in de oogen , alsof zij
vreesde , dat ik haar misschien wel bestelen zou. Ik was daarover in mij zelven verstoord en sprak niet. Dan ging zij voort, terwijl
zij eene kas opende , die daar stond, en mij toonde wat er in was:
— Zie, baas Hensmans, -dat zou nog al goed om te stelen zijn;
— denkt gij het niet ? — Zoo wat zilveren lepels en vorken zijn
licht om te dragen , niet waar ? Het is goed , dat ik door den
kelder gevallen ben , of anders zou ik daar nog geene acht op
gegeven hebben ; maar nu zal dit kasken daar niet langer meer
blijven staan. Vandaag of morgen zal ik het ergens elders doen
dragen, waar men het zoo gemakkelijk niet vinden zal. — Mijne
stilzwijgendheid scheen vrouw Standel te verwónderen ; maar nu
was mijn verfpot gevuld , - en ik ging langzaam ter deure uit.
Als ik op mijne ladder stond , begon ik in mij zelven te overdenken, wat de handelwij s van vrouw Standel mocht beteekenen ;
maar ik lachte welhaast met het mistrouwen dezer lieden. Ik
zou er waarschijnlijk in mijn leven niet meer aan gedacht hebben , zoo gij van dien dief niet gesproken hadt."
„Och, vader, gierige menschen mistrouwen iedereen. De Standels ken ik wel ; ze zouden een oordjen in zessen bijten. Mijn
meester is hun notaris; — de moeielijkheden en de last, die ze
maken , zijn onbegrijpelijk : — als gij ze hunne zaken hoort uitleggen, zoudt gij inderdaad zeggen , dat alle menschen, behalve
zij alleen , dieven en schelmen zijn. God weet, of zij u dit alles
inderdaad niet gezegd heeft uit vrees, dat gij daar zoudt komen stelen, en om u te doen begrijpen, dat men op zijne hoede is;
maar het best is, met zulke zottigheden te lachen en ze in
hunne wijsheid te laten: — ze zijn misschien slechter dan anderen."
Zoo klapten vader en zoon al verder voort over verschillige
zaken. Als het middernacht op St.-Andries-toren sloeg, schenen
zij nog niet voornemens te zijn hunnen arbeid te staken , ofschoon Willem al meermalen het hoofd onder den onoverwinbaren
slaap gebogen had.
-

-
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V.
Op hetzelfde uur van middernacht verliet een jongeling, met
name Jan Bruggelinck, eene herberg omtrent de Vischmarkt.
Daar hijlater dan naar gewoonte was uitgebleven en waarschijnlijk eene duchtige vermaning vreesde, stapte hij snel door de duisternis heen. Hij was de zoon van den kuiper op de Eiermarkt.
Zoo ging hij dan door de Zilversmidstraat, over de Groote Markt,
langs het Groen Kerkhof, en naderde welhaast zijne woning. -Maar , gelijk hij nu de hand aan zijne huisbel brengt , hoort hij,
in de stilte des nachts , een zonderling gerucht als van een zilveren
voorwerp , dat op de steenen valt en klinkt. Hij dringt met zijn
oog, zoo goed hij kan, door de donkerheid, en ziet een mensch,
die op de teenen gaat , langs de huizen voorbij sluipen. Die man
draagt eenen zak op den rug ; zijne witte klak is alles , wat
Bruggelinek van zijne kleéderen onderscheiden kan. Misschien
ware het hem gelukt dien geheimzinnigen, nachtelijken arbeider
beter te herkennen , maar reeds was deze achter den hoek der
Zuurstraat verdwenen.
Jan Bruggelinck had geenen moed te veel. Alhoewel hij zich
overtuigd achtte, dat men ergens .in de gebuurte eenen diefstal
pleegde of gepleegd had, haastte hij zich aan de bel zijner woning te rukken om te worden binnengelaten. Aan den knecht,
die hem opende, vertelde hij wat hij daareven gehoord en gezien had. Deze beweerde , dat hij ten minste had moeten schreeuwen : „houdt den dief! houdt den dief!" en dat het nu voor hen
nog een plicht was , te. gaan zien , waar de dieven aan het stelen
waren , en ze te verjagen. Hoe weinig smaak Jan Bruggelinck
ook daartoe had, volgde hij echter den knecht op de straat, en
wees hem de plaats , waar hij dacht , dat het eerste gerucht zich
had doen hooren.
Vóór de woning van mijnheer Standel gekomen, zagen zij, dat
de keldermond opengebroken was en de huisdeur wijd openstond.
De knecht begon met geweld de bel te doen klinken en wekte
hierdoor den heer Standel, die een venster opende en vroeg,
wat men begeerde ; maar niet zoohaast had de kuipersknecht hem
geantwoord: uw huis is opengebroken; gij zijt bestolen !" of
mijnheer Standel trok zijn hoofd terug en begon binnen in zijne
woning te schreeuwen en te klagen, als wierd hij vermoord.
Weinige oogenblikken later kwam hij met zijne vrouw beneden. Hij ontsloot de deur en liep dan met zijn licht naar het
kleine kamerken aan de straat. De beide echtgenooten huilden
,erbarmelijk en rukten zich de haren uit van wanhoop: — al het
zilverwerk en een goed deel nieuw lijnwaad was verdwenen.
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Tusschen hare klachten over het verlies van haar goed , deed
de vrouw niet dan uitroepen:
Hij zal het bekoopen, de schijnheilige schelm ! Hij zal het
duur betalen , de dief!"
Terwijl iedereen, zelfs haar man, verwonderd was over hare
onverstaanbare uitroepingen , trok zij met ongeduld al de laden
der kast open en zag, tot haar groot verdriet, dat de dieven
niets van waarde hadden vergeten weg te nemen.
Op het bovenste schab vond zij een werktuig, dat waarsehijnlijk gediend had om het slot der kast open te breken; met bevende gramschap hield zij eenigen tijd het gevonden voorwerp
onder haar oog. Haar man vroeg haar op dit oogenblik , of zij
den dief dan kende. Voor alle antwoord toonde zij hem het
werktuig. Het was een haak van vorm als ' eene S, waarmede de
huisschilders hunne verfpotten aan de ladder hangen.
„Ha !" riep mijnheer Standel , „het is zoo ? Nu weten. wij genoeg ! Die vervloekte Hensmans ! Schijnheilige!"
En zich tot Bruggelinck wendende , vroeg hij:

„Maar hoe zag hij er uit ? Was hij niet lang?"
„Ja, tamelijk."
„Ziet gij het wel ?" riep vrouw Standel.
„Had hij geen grauw vest aan ?"
„Dat weet ik niet. Alleenlijk heb ik heel goed bemerkt, dat
hij eene witachtige klak ophad."
„Ja, hij is het, de schelm !" riep de vrouw. „Eene witte
klak ? Hij heeft er geene andere ! Ik dacht het wel. Gij zoudt
tegenwoordig uwen eigen vader nog niet mogen bétrouwen. Maar
wij zullen eens zien , of hij er zonder brandmerk zal afkomen,
al moesten wij de helft van ons goed er aan verspelen !"
Mijnheer Standel, zeide niets ; maar hij stond daar, met versomberd
gezicht en van gramschap rood, te• mompelen en te vermaledijden.
Ziende, dat Bruggelinck en zijn knecht zich bereid toonden om
naar hunne woning - te keeren, liep hij haastelijk in eene andere
kamer en kwam met twee pistolen terug.
Laat ze nu maar komen ," riep hij, „ik geef twee Napoleons
aan de armen, als ik vandaag nog een paar menschen mag . omverre schieten!"
Nadat hij aan Bruggelinck gevraagd had, of hij voor het Gerecht zou staande houden wat hij daareven gezegd had, bracht
hij hem tot bij de straat, legde den keldermond op zijne opening
en sloot de huisdeur toe.
Ondanks hunnen grooten rijkdom, waren de Standels uiter.
mate gierig en baatzuchtig. Het verlies van eenige zilveren voorwwerpen was voor hen een schrikkelijk ongeluk, dat hun het hart
met eene grievende pijn vervulde.
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Wanneer de twee echtgenooten zich alleen bevonden, begonnen
zij niet te weenen ; maar uit beider oogen schoot een donkere
bliksemstraal van woede : — zij begrepen elkander zeer duidelijk. De gierigheid was de eenige ondeugd dezer lieden niet:
boosheid en wraakzucht beheerschten hen met evenveel geweld.
Daar zij waanden den persoon te kennen, die hen bestolen had,
vergaten zij voor een oogenblik het geleden verlies , om zich
gausch over te leveren aan hunnen dorst naar wraak. De dief,
die schijnheilige , zou gebrandmerkt, gehangen , geradbraakt', doorstoken worden , al moesten de Standels zich daarvoor verarmen,
of schelmen betalen om eonen geheimen moord te plegen. Al
konden zij voor het Gerecht hem niet overtuigen , dat zou niets
ter zake doen; - zij waren overtuigd, dat hun vermoeden gegrond
was, - en zouden 'zich wreken , al stond heel de wereld tegen
hen op. — Zoo vloekte - en vermaledijdde mijnheer Standel al
voort, terwijl hij de pistolen dreigend in zijne handen wendde en
keerde. Zijne vrouw sprak op denzelfden toon, totdat beiden,
vermoeid van razen , met meer kalmte doch met evenveel toom,
begonnen te overdenken, welke middelen zij aanwenden zouden
om onwederleglijk te bewijzen, dat geen ander dan Lambrecht
Hensmans hen bestolen had.
Of deze middelen wettig waren of niet, daarover- bekreunden
zij zich zeer weinig, als zij maar mochten hopen, hun ontstolen
goed weder te krijgen en den dief op het schavot te brengen.

VI.
Met het krieken van den dag verliet vrouw Standel hare woning. Na een half uur kwam zij terug met twee oude vrouwen
en bracht ze in het kamerken bij haren man. Deze opende de
deur eener andere kamer, welke nevens het kleine vertrek gelegen was , en , nadat hij de vrouwen er had doen ingaan , sprak
hij tot hen:
„Ziet, gij blijft hier achter de deur staan; ik zal ze half openlaten. De dief zal haast gaan komen. Luistert dan met aandacht
en onthoudt goed, wat gij hem zult hoorera zeggen ; want gij
moet er voor het Gerecht getuigenis van geven. Maar verbergt
u wel achter de deur, dat hij u niet zie, of anders zal hij geene
bekentenis durven doen."
De twee oude vrouwen, beloofden, zich volgens zijne aanbeveling te gedragen; evenwel tot alle verzekering bleef vrouw Standel met hen achter de deur staan.
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Mijnheer Standel wandelde intusschen heen en weer door het
kamerken. Hij beefde zichtbaar van toorn of van angst ; een
brandend rood beklom zijn voorhoofd , telkens dat hij zijn zakuurwerk bezag. Gewis , het uur naderde, want zijne ontsteltenis
werd nog heviger , en hij luisterde met sterkgespannen aandacht,
of geen gerucht zich aan de huisdeur hooren liet.
In eenen hoek van het kamerken gaande, bleef hij met het
gezicht naar den muur gekeerd staan en stak zijne hand in den
binnenzak van zijn kleed. Hij haalde eene pistool er uit , spande
met boozen lach den haan van . dit moordtuig en mompelde eenige
onverstaanbare verwenschingen. — Eene plotselijke beweging
schokte zijne leden, en hij duwde met haast de pistool terug in
den zak ; want de huisbel had geklonken , en gewis was hij
daar , dien men verwachtte.
Vrouw Standel ging .opendoen en keerde dan bij de andere
vrouwen terug.
Lambrecht Hensmans , die gekomen was om zijnen schildersarbeid aan den gevel voort te zetten , was onbewust van de duivelsche samenzwering , die hier tegen hem gesmeed was ; hij trad
zonder argwaan in den gang, stiet de deur van het kamerken
open en wilde zich naar zijne verfpotten bukken ; maar het bliksemend oog van mijnheer Standel verraste hem zoodanig, dat
hij zich weder oprichtte en als verstomd en met vragend gelaat
staan bleef. Mijnheer Standel gaf hem den tijd niet om langer
te overwegen; hij sprong bulderend op hem toe, vatte hem bij
den kraag en rukte hem verder in het kamerken, terwijl hij den
verbaasden arbeider met beklemde gramschap toeriep:
„Gij leeli*ke, vervloekte schelm ! Gauw , gij zult bekennen,
dat gij hier dezen nacht ingebrokenhebt. — En ons goed
zult gij wederbrengen , gij dief, of ik lever
u dadelijk in de handen der gendarmes !"
Lambrecht Hensmans was van het hevig schudden en van die
barsche woorden duizelig en dwalend ; evenwel , hij antwoordde
bevend:
„Ik in uw huis gebroken ? Och God, mijnheer , laat mij gaan,
ik weet van niets."
„Oh , gij weet van niets , schijnheilige !" schreeuwde mijnheer
Standel met woede. „Gij weet van niets? Dat zullen wij gaan zien !"
Bij deze woorden trok hij de - gespannen pistool uit den zak,
zette ze met de hand voor de borst van den verschrikten arbeider, terwijl hij hem met de andere hand bij den kraag vasthield , en als razend riep:
„Bekent gij den diefstal? Zult gij het gestolen goed wederbrengen? Hebt gij het gedaan of niet? Gauw! . gauw!"
Op het gelaat van Lambrecht Hensmans verspreidde zich de
bleekheid des doods; hij vreesde inderdaad , dat zijn laatste uur
-
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gekomen was, en verschrikte zoodanig bij het gezicht van het
moordtuig, dat hij de kracht niet meer had om het van zijne
borst af te weren. — Op eene nieuwe bedreiging van mijnheer
Standel, zeide hij met stamelende stem:
,,Ach, ik zeg niet, dat ik het niet gedaan heb: — ik zal het
goed wederbrengen, als ik het vinden kan."
De pistool werd hem geweldig tegen de borst gedrukt, met de
woorden:
„Hebt gij het gedaan of niet? Gauw, de bekentenis !"
De ongelukkige arbeider mompelde, terwijl zijne laatste krachten hem schenen te begeven:
„Ik heb het gedaan!"
Deze noodlottige woorden waren nauwelijks zijnen mond ontvallen, of mijnheer Standel rukte hem bij den kraag tot in den
gang, wierp hem ten huize uit en sloeg de deur achter hem toé.
Met zwijmelende stappen ging Lambrecht Hensmans recht vooruit , totdat een muur hem wederhield. De verpletterde arbeider
had het bewustzijn gansch verloren , en voelde zich niet meer
leven. Alles , wat hij gehoord had en wat hem geschied was,
draaide warrelend in zijn hoofd rond. Eene poos bleef hij als versteend voor den muur staan ; allengskens nogtans verdween de
nevel van voor zijnen geest , want, naarmate hij zijne geschokte
zinnen bijeenzamelde , beklemde een nijpend schaamtegevoel zonen
boezem , en hij zag diep in den schandekolk.
Hoe arm , . hoe nederig hij ook ware , toch vlijmde de verkropte
hoon als een mes door zijn hart. Hij een schelm ! Hij behandeld
als een hond, aangeklaagd als een nachtdief! — Ongelukkige
vader ! Op dit oogenblik dacht hij aan zijne beminde kinderen,
aan zijnen edelen , fieren zoon ; — aan zijne deugdzame vrouw... .
Hij sloeg de twee handen voor het aangezicht en begon bitterlijk
te weenen.
Misschien ware hij lang in dien stand gebleven , hadde niet
een voorbijganger hem bij den arm gevat met de vraag : „Wat
hebt gij , vriend ?"
Dan dreef de schaamte hem van den muur weg. Hij bedwong
zijne smart , boog het hoofd diep en ging, zonder de oogen te
durven opslaan, tot in zijne woning. Hier viel hij in eenen stoel
neder , trok zijne twee kleine kinderen op den schoot en stortte eenen
vloed tranen over de twee onnoozelen, die met hunnen vader
weenden, zonder te weten, wat schrikkelijke pijnen hem folterden.
Snikkend en met gebrokene woorden vertelde de arbeider aan
zijne vrouw, wat hem wedervaren was. Zij ' ook, de goede moeder, vervulde de kamer met klachten en met kreten. van verontwaardiging. Evenwel, zij begreep niet, dat haren man meerder ongeluk te wachten stond. Hij was immers onnoozel, en het
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was niet genoeg, door booze menschen beschuldigd te zijn om
voor eenen dief door te gaan , als men zijn gansche leven voor
een eerlijk man was bekend geweest. Men kon hem niets doen:
de wetten waren voor arme menschen zoowel als voor rijke;
— de hoon was wel groot en smartelijk , maar met een zuiver
geweten kon men zich daarboven verheffen en die eerroovende
lasteraars misprijzen.
Dit was de zin der woorden, die vrouw Hensmans sprak om
haren bedroefden man te troosten. Hij gevoelde inderdaad, dat
zulke uitzichten zijne smart verminderden; maar toch, zelfs na
twee uren tijds hadden zij de diepe benauwdheid niet uit zijnen
geest verdreven. — Iemand anders ontbrak daar om hem moed
in te spreken: zijn zoon Willem alleen kon hem raden, wat hij
doen moest om het dreigend gevaar af te weren. In deze overtuiging zeide hij aan zijne vrouw, dat zij bij Klara zou gaan, om
haar - te verzoeken de meid naar het kantoor van Willem te
schikken, en hem te doen zeggen, dat hij naar huis zou komen.
De moeder had de boodschap gedaan en was even teruggekeerd , toen zij eensklaps haren man doodsbleek zag worden. Met
eenen luiden schreeuw sprong hij recht en liep de trap op. Zij
begreep zijne aandoening niet en wilde hem volgen ; maar eene
akelige verschijning nagelde haar vast op haren stoel. Vier gendarmes met twee hoogere gerechtsdienaren drongen op dit oogenblik in de kamer , tot • grooten schrik van Trezeken en Ursula,
die huilend in den hoek der kamer vluchtten.
Meer dan eens vroegen de gerechtsdienaren aan de verpletterde
vrouw, waar haar man zich bevond; doch zij hoorde het in het
eerst niet. Eindelijk riep zij met grievende stem:
„Ach, mijnheeren , hij is onschuldig; hij heeft het niet gedaan;
— ach , neemt hem niet mede , — om Gods wil ! Hij zal sterven...."
Zij viel geknield neder voor den persoon , die over de anderen
scheen te gebieden , en wilde in hare onwetendheid van hem de
vrijheid haars echtgenoots afsmeeken ; maar nu klonk op de trap
een snijdende wanhoopsschreeuw.
De gerechtsdienaars lieten de vrouw staan en ijlden naar boven.
Zeker moest daar de verdwaalde arbeider een geweldigen tegenstand bieden; want men hoorde er de sabels der gendarmes heen
en weder over den grond slepen en menig hevig woord weergalmen. Terwijl had de ongelukkige vrouw hare twee kinderen
op den schoot genomen en haar, hoofd tusschen hunne lichamen
verborgen. — De gansche wereld was op haar hart gevallen,
och arme! Noch het gehuil harer bevende kinderen, noch het
gerucht daarboven hoorde zij; maar haar man riep haar zoo
pijnlijk bij haren naam!
Dat griefde haar toch nog dieper en deed haar ontwaken.
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Eilaas , eilaas , wat onzalige blik ! Daar staat haar man , met de
doodverf , op het aangezicht; zijne armen zijn hem op den rug
gebonden , en twee gendarmes met bloote. zwaarden bewaken hem.
Dat ziet de stervende moeder; zij zinkt weder ten gronde en
schijnt voor de voeten der gendarmes te willen - kruipen ; maar
neen , zij staat op , omhelst haren man, loopt tot bij den schoorsteen , heft. hare handen op naar het beeld van den gekruisten
God, en stort dan als een steen in de assche van den haard.
Een der gendarmes sleept de moeder van het vuur weg en
roept eene vrouw van de straat opdat zij haar hulp toebrenge.
Ach, dit smartelijk tooneel duurt te lang ; maar men is bezig
met de huiszoeking , — en omdat men niets kan ontdekken, gaat
het niet gauw.
Onderwijl staat de gevangene daar al de pijnen der helle te
lijden , zonder . dat eene klacht , eene enkele zucht zijne borst
ontsnapt. Hij bukt zich en levert gevoelloos zijn hoofd aan de
droeve - omhelzingen zijner kinderen.. — Voor hem is het graf
ontsloten, — zijne eer is verloren , ---hij is dood voor alles!
Eindelijkk komen de gerechtsdienaars de trappen af en geven
teeken tot het vertrek. — Sedert eenige oogenblikken heeft Lambrecht Hensmans zijne kinderen vergeten , om halsstarrig op zijne
vrouw te staren , die daar verder, met het hoofd achterover , in
den arm der vreemde vrouw van zich zelve ligt. Op het plechtig
oogenblik, als hij zijne nederige woning gaat verlaten, om eens
gevangenis binnen te treden , bloedt het hart van Lambrecht
Hensmans uit al de wonden van zijn vaderlijk gevoel en van
zijne verlorene eer; hij bidt smeekend om nog eens bij zijne
vrouw te mogen naderen , zet zijnen mond op hare loodblauwe
lippen , en spreekt over haar een somber en doodsch vaarwel.
Misschien heeft eene sterkere zenuwschokking hem goed gedaan,
want nu barsten overvloedige tranen uit zijne oogen.
Trezeken en Ursula hebben zich aan zijne beenen vastgehecht
en willen noch door gebeden, noch door bedreigingen hem loslaten. Zij gevoelen wel , de arme schaapkens , dat het voor langen tijd zal zijn ! — Een gendarme maakt met geweld hunne
armkens los en blijft ze vasthouden , terwijl hun vader door de
andere gerechtsdienaars ten huize wordt uitgeleid.
Voor de deur en verder in de straat staan wel tweehonderd
menschen met nieuwsgierigheid te wachten. Zij maken groot gerucht en klappen hevig onder elkaar over de redenen van de
komst der gendarmes. Zoohaast zij echter Lambrecht Hensmans
zien verschijnen, met de handen op den rug gebonden en bitter
weenende, beklemt een gevoel van medelijden hunne boezems;
nogtans denkt geen enkele der omstanders, dat de gebondene
onschuldig kan zijn; allen, zelfs zijne gebuurvrienden, beklagen
hem slechts over . de misdaad, welke hij begaan heeft. Wel roe,
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pen sommigen : „Is het mogelijk ! Wie zou dat gedacht hebben!
Hij had het toch zoo sterk niet noodig !" Doch reeds wordt de
diefstal tusschen dit volk met al zijne omstandigheden uitgelegd,
en men vertelt er insgeljks , dat Lambrecht Hensmans het feit
bekend heeft. Hoe men hem deze bekentenis met bedreiging van
moord heeft afgedwongen, daarvan weet men niets, dewijl de
twee oude vrouwen , die het nieuws hebben verbreid , dezer omstandigheid zelven onbewust zijn.
Wie zou kunnen beschrijven , wat doodende schaamte den rampzaligen arbeider in het hart beet, toen hij bij den eersten stap in
de straat die vierhonderd oogen op zich gevestigd zag ? Hij,
wiens leven zoo zuiver en zoo arbeidzaam was geweest , -- hij zou
nu tusschen zijne vrienden en geburen heenstappen als een galeiboef! De nieuwsgierige oogen , waaruit geen enkele blik het geloof aan zijne onschuld verried, drukten zijn hoofd diep op zijne
borst , en hij zag inderdaad niet meer op , vooraleer hij uit de
menigte en verre voorbij het huis van Klara geraakt was.
Stil en treurig stapten de gevangene en zijne leiders door de
Bogaerdstraat om zich naar het tuchthuis in de Kloosterstraat te
begeven , toen eensklaps het woord „vader ! vader!" tegen de
huizen galmde, en een jongeling de gendarmes met geweld terugstiet om den gebondene aan den hals te vliegen.
Willem , volgens de boodschap der meid van Klara , had zijn
kantoor verlaten en keerde nu met spoed naar huis , wel bekommerd over de redenen , waarom zijn vader hem zoo ontijdig roepen deed, doch gansch onbewust van hetgeen er gebeurd was.
Reeds van verre had hij den dief in de straat zien aankomen;
maar zooverre was de mogelijkheid van hetgene hij zag van zijnen
geest verwijderd, dat hij zijnen vader [niet had herkend dan op
het oogenblik , dat hij hem zeer nabij was. Dan had een onzegl jke slag hem, getroffen; al zijne leden hadden zich gespannen , en
hij had eene poos daar staan beven van pijn en woede, voordat
hij zich kon losrukken van de plaats, waar hij stond, en met
opene armen tot zijnen vader vloog.
Daar hing hij nu aan zijnen hals , onverstaanbare woorden sprekende , als een mensch , die van zinnen beroofd is ; en, ofschoon
Lambrecht Hensmans hem tot bedaren poogde te brengen, het
hielp niet. Hij hield zijnen vader met razernij in zijne armen gedrukt, terwijl zijne oogen stralen vuurs op de gendarmes schoten , en hij, met het schuim op den mond en geslotene tanden,
hen scheen uit te dagen om hem den gevangene te ontnemen.
De gerechtsdienaars, die uit den roep ,,vader! vader !" verstaan hadden , wie zich om den hals van den misdadiger wierp,
hadden den jongeling uit medelijden laten begaan; maar nu werd
zijne houding zoo dreigend, en er kwam zooveel volk tot dat
tooneel geloopen, dat zij het noodig oordeelden hem te verwij,
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deren. -- Twee gendarmes maakten hem met onweerstaanbaar
;geweld van zijnen vader los , en duwden hem achteruit. Hij weerde
zich met woede tegen hen , alhoewel zij , uit barmhartigheid voor
zijn schrikkelijk wee, hem met alle mogelijke zachtheid behandelden. De andere gerechtsdienaars gingen intusschen met den
gevangene voort.
Eensklaps bemerkte Willem, dat zijns vaders handen op zijnen
rug gebonden waren. Dit gezicht ontrukte hem eenen doodsschreeuw en overdreef zijne krachten ; hij wierp de gendarmes
van zich weg, trok een mes uit zijnen zak,- sprong vooruit tot
zijnen vader en sneed de koorde los, eer iemand den tijd had
om het hem te beletten ; =- doch even gauw hadden de twee
gendarmes hem aangevat en het mes ontnomen. Op een bevel
van den oppergerechtsdienaar hield men hem ditmaal zonder
verschooniug vast , en welke kracht hij ook had kunnen inspannen , het ware hem niet mogelijk geweest zich uit de handen
zijner - leiders te rukken , die hem nu aan de polsen als met ijzeren banden omsloten hielden. En zelfs dit geweld was er niet
meer noodig; want de. jongeling stapte nu met opgeheven hoofde
en als met fierheid achter zijnen vader voort. Hij had verstaan,
dat het bevel gegeven was , om hem ook naar het tuchthuis te
voeren , en hij lachte van vreugd , de rampzalige ! Evenwel , in
zijnen lach was iets als van eenen stervende of van Benen moordenaar, -- iets ' venijnigs , dat beven deed. — Gewis , zijne hersens waren ontsteld ; want wat hij zeide en riep , geleek veeleer
aan het woord van een waanzinnige dan aan de taal des gevoels
of der rede. Eens slechts had zijn vader het hoofd naar hem omgekeerd ; maar de bloedroode oogen van Willem , op de doodsche
bleekheid van zijn gelaat , hadden Lambreeht Hensmans doen
ijzen , en nu durfde hij zelfs zijn ongelukkig kind niet meer bezien.
Onder eenen grooten toeloop van volk kwam men voor het
tuchthuis. De deur van het akelig strafverblijf opende zich voor
vader en zoon , en sloot zich als een graf achter hen.
Eenigen tijd bleef de menigte daar staan gapen; allengskens
ging ieder weder zijnen weg , en de Kloosterstraat hernam haar
gewoon voorkomen.
De deur der gevangenis werd geopend , en twee gendarmes
brachten den jongen Willem er uit. Als zij hem eenige stappen
verre in de straat geleid hadden, lieten zij hem staan en keerden
de Predikheerenstraat in.
Verbaasd scheen de jongeling rond te zien, alsof de vrijheid
hem bedroefde. Hij ging met onzekere stappen, en wankelend
als een bewusteloos mensch recht naar de deur der gevangenis;
maar de schildwacht stiet hem met barschheid van daar weg.
Hij bleef dan staan en staarde wanhopig op die zwarte muren,
waarachter zijn vader nu bezig was met op den vochtigen grond
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des kerkers zijne tranen te zaaien. Dan vlogen hem schrikkeljke
gedachten van haat ' tegen de wereld en van moord door het
hoofd , zonder dat hij echter wist , op wien hij zijns vaders ongeluk wreken zou. Nadat hij lang daar gestaan had , kwamen ook
de beelden zijner zusterkens voor hem zweven. Dan overstelpte
hem een kalmer doch even diep verdriet , en hij liep als een
zinnelooze de Kloosterstraat uit.
Zin meester, de notaris, beminde hem als een vlijtigen en
goedhartigen jongen. — Aan hem ging hij zijne smarten _vertellen. Deze beklaagde hem met medelijden , en , ach ! toch doorstaken zijne woorden het hart des jongelings. Wat ? hij wilde niet
ten volle aan de onschuld des vaders gelooven ! Het Gerecht zou
daarover uitspraak doen ! -- Dit vermorzelde Willem zoodanig,
dat hij zelfs zijnen meester met gramschap verliet om tot zijne
moeder te vliegen. Onderweg ontmoette hij vele vrienden en bekenden, die reeds van het voorval wisten of het door hem vernamen. Overal , . bij iedereen , dezelfde twijfel ! Zoo moest hij dan
de gansche wereld voor hare onrechtvaardigheid haten en vervloeken ? Misschien Klara ook ! -- Ach neen , -- zijne ziel zeide
neen , — zijn betrouwen in de standvastigheid der vriendinne wankelde nog niet.
Met de oogen bijna gesloten van schaamte en met hangend
hoofd naderde Willem zijne woning. Beneden vond hij niemand:
de eenzaamheid van het graf heerschte nu in dezelfde kamer,
waar gisteren zulke blijde woorden aan het oor des geliefden
vaders gesproken waren. — Boven hoorde men snikken en zuchten.
Willem beklom bevend en met jagend hart de trap op. Had
misschien een grooter ongeluk hem getroffen ? Hemel , zijne moeder! Die slag had haar gedood....
Inderdaad , de arme vrouw lag uitgestrekt op een bed; nevens haar hoofd zat Klara te veeenen, met Trezeken en Ursula
op haren schoot.
,,Ach, moeder, lieve moeder !" riep Willem in de uiterste vertwijfeling, terwijl hij naar het bed sprong.
De vrouw ontsloot hare oogen en lachte zoet haren zoon tegen.
Hij vatte hare hand, kuste deze vurig, legde zijn hoofd er op
en stortte, zoo op het bed leunend, bittere tranen op zijns moeders vingeren, totdat zijn hart ontlast was van de doodelijke
pijnen, die het vervulden.
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VII
KAREL MOERENS AAN WILLEM HENSMANS , TE ANTWERPEN.

Parijs, den 29 September .1812.
Ongelukkige, altijd lieve vriend,
Ik begin dezen brief zonder te weten , of ik hem zal kunnen
voleinden. Mine tranen stroomen op het papier, --- en zoo is
het immer sedert vier dagen , dat ik de pen in de hand neem om
u te antwoorden. Ach, ik kan het, niet gelooven. Uw vader door
gendarmes uit het huis gehaald ? Gebonden ? Beticht van diefstal
met braak ? Het is niet mogelijk , en, eilaas , het is toch zoo!
Arme Willem , heeft de wanhoop u zoo diep neergedrukt , dat
gij ook aan de deelneming van uwen boezemvriend hebt durven
twijfelen ? Waarom mij eenen brief gestuurd, die mij verpletteren
moest onder het grievendste verdriet ? -- Ik vergeef het u, dierbare broeder. — Verlaat u iedereen, mistrouwen allen den zoon
van eenen beschuldigde : hier , Willem, hier is een boezem., die
openstaat om de uitstorting uwer smarten met liefde te ontvangen; hier is een hart , dat zijn deel afeischt in uwe pijnen en
dat u immer even vurig , even trouw beminnen zal. Spaar het
niet, het heeft in uwe vreugden gedeeld, het moet weenen als
het uwe treurt.
Ongelukkige vriend , gij vraagt mij vertroosting ? Voor twee
dagen dwaalde ik ook hopeloos rond, met het oog gericht in de
diepte uwer ramp ; ik ook werd schaamrood bij den aanblik van
bekenden , alsof mij eene onuitwischbare schande was aangedaan,
-- en in den slapeloozen nacht vielen ook mijne tranen, stil en
ongevoeld ,. van mijne wangen. Uw folterende brief, waarvan
elke letter als met vuur geschreven is , had mij in den afgrond
der vertwijfeling gestort. — Maar nu zijn de hoop en de rede
zich tusschen mijne smart komen mengen, -- en ik heb geglimlacht , als zij mij in het oor suisden , dat wellicht uw vader reeds
vrijgelaten is , of het welhaast zal zijn. Deze gedachte heeft mij
getroost, en zij moet u ook troosten. Willem. De onschuld uws
vaders zal erkend worden , dit is zeker. En indien iedereen nu
aan zijne eerlijkheid schijnt te twijfelen, vervloek daarom het
menschdom niet, mijn vriend; gij zult het zien: zoohaast men
zal weten, dat hij onplichtig is, zal men hem eene grootere achting dan te voren schenken, — en men zal hem beklagen als
uit Benen mond. Dan zal , uw leven zone gewonen loop hernemen, en gij zult van dit ongeluk wel de pijnen van het vaar-
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wel , doch ook de vreugde van het terugzien u herinneren ... .
Ach , Willem , ofschoon deze hoopvolle vooruitzichten zich onfeilbaar zullen verwezenlijken , toch moet ik mij geweld aandoen
om ze neer te schrijven. Ik gevoel ook eene onweerstaanbare neiging
om met het verdriet te dwepen en tranen uit mijne oogen te
rukken ; maar het is toch niet wel van ons , dat wij niet eens
denken , dat God over den onschuldige. waakt , en dat wij slechts
de grauwe wolk op dengezichteinder willen zien , terwijl de zon
der hoop er nevens schijnt.
Van uwe arme moeder moet ik ook spreken , niet waar ? Ik
gevoel aan de smart , die mij bevangt , dat het gezicht van haar
lijden u het hart openscheurt maar ach , Willem , wat gij
vreest, is eene dwaling. Begrijpt gij dan niet aan u zelven , dat
deze pletterende slag de zenuwen uwer moeder oogenblikkel "k
moest ontspannen , en dat, indien zij nu zoo stil en in schijn
zoo l, deloos daar zit , niets u mag doen vermoeden , dat de ontsteltenis kaars geestes zal blijven duren ? Overdrijf toch uw ongeluk zoo niet door die schrikkelijke vrees.
Wat ik heb geschreven , heeft mij verlicht. Ik gevoel innig,
dat wij dwalen met ons aan de wanhoop over te léveren. Gewis,
ik weet het , er zijn redenen genoeg in het ongeluk zelf om van
schaamte te doen sterven ; doch ik moet mijnen armen vriend
vertroosten en mijn eigen wee besluiten in mijnen boezem. Doe
ook zoo , lieve Willem ; denk aan God , die daarboven waakt over
uwen onschuldigen vader en over uwe neergedrukte moeder; twijfel
niet aan zijne hulp, en geniet op voorhand de zekerheid, dat uw vader
welhaast in uwe armen zal terugkeeren, gezuiverd van den hoon
— en dubbel geacht als het ongelukkig slachtoffer eener dwaling.
Ik heb voor Klara bij God gebeden; Hij zegene den engel,
die den balsem der zoete genegenheid over uwe wonden giet!
Eilaas, ik moet mijnen brief sluiten; tranen ontvallen - mij weder
als bij een treurig vaarwel. -- 0, Willem, wist gij hoe ik lijde
door uwe smart! Zoen uwe moeder en uwe zusterkens ter mijner
gedachtenis, — en gij, geloof en hoop in het woord van uwen
droeven vriend
;

-
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VIII.
WILLEM HENSMANS AAN KAREL MOERENS , TE PARIJS.

Antwerpen, den 15 Januari 1813.
Goede en getrouwe,
Eindelijk ! -- Morgen wordt er over het lot mijns vaders beslist. Morgen zal mei weten , of ik de zoon van eenen nachtdief
of van een onschuldigen arbeider ben ! Morgen zal ik mijnen
vrijen vader in mijne armen drukken, of een zelfde vonnis zal
hem tot het schavot en ons tot de schande verwijzen!
Wat is het schrikkelijk , o vriend , vier maanden lang 'met
zijne moeder en zusteren voor de hel te staan , zonder te weten
of men er eeuwig branden zal of niet ! Het hart klopt mij seder t
acht dagen , alsof het barsten wilde , — maar ik heb toch moed.
Liever nog dien beslissenden, strijd tegen de lasterende wereld
dan dit langzaam hopen , dit eeuwig sterven der onzekerheid.
Men zegge mij dan , dat mijn vader een dief is ; — men binde
dit zuiver hoofd op het schavot aan eenen paal , ten spot der
menigte ; - men verplettere het hart mijner moeder ; men doeme
mijne onnoozele zusters , als het kroost van eenen booswicht ; maar
men late ons niet langer begraven onder het boden baarkleed
des twijfels ! Dag van morgen , gij brengt misschien dood en
schande , --- redt gij ons niet uit den afgrond der eerloosheid,
dan toch geeft gij ons den slag der genade ! ... .
0, God , hoe zwak is de mensch ! Ik waande, dat ik niet zou
beven , en daar valt de pen uit mijne sidderende hand ! Mijn
moed is razernij en wanhoop.- -- Gij weet niet , goede vriend,
dat de Standels zich onze vervolgers verklaard hebben; dat de
eerroovende gierigaards de hand aan hunne schatten hebben gelegd om den rechters met geweld het wreedste vonnis te ontrukken. Zij zijn als partij tegen mijnen vader opgestaan : een beroemd advocaat van Brussel zal komen bewijzen , dat Lambrecht
Hensmans eenen diefstal pleegde, terwijl hij zijne nachtrust opofferde tot het volbrengen van een werk der liefde ! --- Wat ligt
er slijk en venijn in de menschelijke natuur.! De Standels hebben mijnen vader met de pistool op de borst gedwongen tot
het doen eener valsche bekentenis. Hun geweten roept, dat zij
daaraan Benen moord begingen; zij denken ook aan den onschuldigen werkman, die nu sedert vijf maanden in den kerker zit;
-- maar hoe harder hun geweten knaagt, hoe meer zij geweld
doen om zijne'. stem te versmachten. — Tienmaal meer zilver
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zullen zij geven dan hun ontstolen is , om zich zelven te overtuigen , dat zij wel gedaan hebben. En om aan deze slangen het
genoegen der wettelijke boosheid te verschaffen , moet mijn vader
als een lam worden geslachtofferd; mijne moeder moet sterven,
— mijne zusterkens.... Eilaas, er zijn oogenblikken, dat ik
wensch een reus te zijn, die met zijne handen tot de zonne reikt.
Met wat vermaak zou ik de aarde aan twee scheuren om het
addergeslacht der menschen voor eeuwig er tusschen te verpletten....
Vergeef, o goede God, en gij, mijn trouwe vriend, vergeef eenen
zinnelooze , die niet weet wat hij denkt of schrijft; ach, herinner
u toch, hoe onbarmhartig hij sedert zoolang op de onstuimige
zee des ongeluks en des twijfels omgeslingerd wordt....
Mijne moeder wordt wakker uit hare koorts. Bij haar zal ik
verkalming vinden, — en dan zal ik misschien - met rustiger
gemoed u schrijven kunnen.
-
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Zij is beter , mijne moeder. Hare oog en blinken met een ontzettend vuur ; — misschien is het de hoop , die haar verlevendigt,
want zij lacht zoo zalig en zoo helder. — Ach, zij is zoo mager,
die goede ! Maar toch , hare woorden hebben mij verlicht ; ik heb
met haar gebeden ; — ik voel mij versterkt tegen dat schrikkelijk
laatste oordeel van morgen.
Vriend, ik heb weder lang in stilte geweend. Daar zat ons
klein Trezeken met hare roodgeweende oogskens te weersen in
eenen hoek der kamer , en zeide zoo droef tot hare pop : ,,Zwijg
maar, Loken lief, vader komt morgen te huis , en dan krijgt gij
een schoon, nieuw kleed !" Ik weet niet, dit onnoozel spel van
het kind bedroefde mij niet, en evenwel borsten de tranen uit
mijne oogen : — 'ik voel het , tranen doen mij goed. — Ach, arme,
mijne kleine zusterkens zouden zeker ook reeds ziek te bed liggen,
indien een engel van goedheid niet als eene tweede moeder over
hen waakte. Ik heb u immers geschreven , dat de ouders van
Klara haar met barschheid verboden hebben , mij nog aan te
spreken. Zij hadden gelijk : de vriendschap van eenen dievenzoon
mocht dit zuiver maagdebeeld niet ontheiligen ; dit vonnis had ik
zelf reeds tegen mij geveld , en ik had het geheim mijner liefde
tot haar voor eeuwig in het diepste mijns harten verborgen. Sedert dien tijd zie ik Klara niet meer; maar zij doet mijn vertrek
naar het kantoor door hare meid afspieden; en niet zoohaast ben
ik voorbij hare woning, of zij vliegt naar mijne moeder. Daar zit
zij gansche dagen bij het bed der arme zieke, en bezorgt en
troost haar als eene teedere dochter. — Zij wascht de kleederen
mijner zusterkens en houdt de ongelukkige schaapkens zuiver.
Ook moest . gij weten, hoe die onnoozelen blijde zijn, als de
,
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goede Klara verschijnt ! Zij is verdwenen , als ik te huis kom..
Reeds meer dan eens dreef een kwade geest mij aan , om onverwachts naar onze woning terug te keeren, -- dan zou ik
haar zien en bedanken. Maar neen, God wende die aanlokking
van mij af! Zou ik zoo den engel der barmhartigheid verrassen,
die uit den hemel der liefde daalt om mijne moeder te troosten?
Ach neen , niet waar , vriend , dit mag ik niet doen ? Edele
Klara , zij bemint toch nog altijd de moeder van Willem, — en
isschien ! ...
misschien'...
..... Vader , vader, vergeef mij die hoop ! Karel , heb medel den met uwen zinneloozen vriend; zijn hoofd is zwaar, zone zinnen verward. Zoo dwaalt hij tusschen hoop en vertwijfeling en
schrijft u zonder doel , zonder bewustzijn. Morgen dan, morgen!
— Een goed advocaat zal mijnen vader verdedigen; hij is jong
en edeldenkend. -- Gij kent hem wel: toen wij eerst ter schole
gingen bij meester Van de Velde , was hij de primus. — Schenke
God hem de gave der hoogste welsprekendheid. — Gij ook,
Willem, zult dezen avond knielen, niet waar? Gij ook zult met
ons uwe handen opheffen tot den Rechter der rechteren, en bidden voor mijnen vader.... Maar ik verdwaal: als gij dezen brief
ontvangt, zal alles reeds beslist zijn. — 0 God, mocht ik de
onschuld mijns vaders voor de gansche wereld hooren verkondigen! Karel, mijn jubelgeschreeuw zou in uw hart weerklinken,
uwe ziel zou zeggen: hij is vrij!
Hij is vrij! . Wat * schoone woorden! Ik lach , onzalige als ik
ben. Onzalige? Misschien!
Vaarwel, tranen der hoop ontrollen mijnen oogen. --- Tot
morgen!
WILLEM.

IK.
Dien dag was de scherpe winterzon lachend opgestaan ; -- zij
blonk daarginds wel laag aan den gezichteinder, maar toch vroolijk op hare zuiverblauwe baan.
Zoo klaar was het ook in den geest van Willem geworden; —
en, beefde hij nu nog immer van ongeduld, het was niet om
den strijd tegen de lasterende wereld te beginnen, zooals hij aan
zijnen vriend geschreven had. Integendeel, nu was hij innig overtuigd, dat zijn vader binnen eenige uren eer en vrijheid zou
terugbekomen, — en de ongelukkige jongeling leverde zich
als een kind aan de vreugde dier zekerheid over.
-XVIII.
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Men zou zich ten onrechte over dezen schielijken ommekeer
zijner gemoedsgesteltenis verwonderen. Jong als hij was , met
dichterlijke verbeelding en met al de krachten van eenen edelen,
doch oploopenden geest , konden wel de vrees der schande en de
ramp zijns vaders hem het bloed door de aderen jagen en al
zijne driften doen opbruisen ; doch zijn hart stond insgelijks open
tot het ontvangen van elken anderen indruk ; want daarin lag
een schat van goedheid , van dankbaarheid en van levensvreugde
verborgen.
Den avond te voren , als hij in eenen duisteren hoek der kamer zat en sedert een uur met beweegloozen oogappel voor zich
had heengestaard , was Klara zich nevens hem komen zetten en
had zijne hand met stillen druk aangegrepen. Uit haren zoeten
mond vielen langen tijd engelachtige woorden van troost , -- die
als parelen der liefde en der hoop zich in het hart des jongelings gingen verzamelen.
Wanneer twee harpen naast elkander zich bevinden , en dat
eene van beiden een . toon ontrukt wordt , dan beweegt zich de
gelijkstemmige snaar der andere harpe van zelve , en zij zingt
oogenblikkelijk den zustertoon. Zoo gaat het insgelijks met twee
menschenharten, die harmonisch gestemd zijn.
Willem had lang en stilzwijgend op de stem van Klara geluisterd. Niet dat hij aandacht op hare woorden gaf en den redekundigen zin er van volgde : in het geheel niet ; maar het was, alsof
hij het oor leende aan een gezang , dat hem in verrukking
opgetogen hield, — alsof hij de tweede harpe ware geweest , die
eiken toon der vriendenstemma opnam en wedergaf. Bij het einde
van dit droomachtig zielengezang hadden Willem en Klara eenen
diepen blik in elkanders oogen gestuurd, en, ofschoon stille
tranen van hunne wangen rolden, was toch een glimlach der
hoop over beider gelaat gerezen.
Zoo waren zij dan reeds omsloten in een wasemkring van hoop
en van liefde , als de advocaat, die voor de onschuld van Lambrecht Hensmans pleiten zou , zich aanbood om nog eens met
Willem over de middelen van verdediging te spreken. Hij las
hem zelfs een gedeelte zijner pleitrede voor. Dit stuk was opgesteld met veel vuur en met eene diepe overtuiging ; de advohadieene schoone, heldere stem. Gedurende
caat wam jong en
de lezing hing Willem in zelfvergeten aan de welsprekende lippen van hem, die het op zich genomen had zijnen onschuldigen
vader te redden en te wreken; de arme jongeling beefde, lachte,
weende, totdat de advocaat met eené roerende aanroeping tot de
Gezworenen zijne pleitrede eindigde. Dan vloog Willem hem om
den hals, onder duizend dankzeggingen, en liep, springend en
dansend, als een zinnelooze de kamer rond, roepënde : „vader is
vrij! vader is vrij !" Hij kuste zijne moeder, hief zijne zuster-
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kens jubelend in de hoogte en was nauwelijks te stillen , alhoewel de advocaat nu geweld deed om hem te doen begrijpen , dat
men wel de grootste hoop mocht koesteren , maar echter zich niet
gansch verzekerd mocht houden, dewijl men niet wist , welke
redenen de tegenpartij zou doen gelden. Dat gaf er niets aan;
Willem was tot de hoop gestemd , en hij kon niet begrijpen,
dat iemand ter wereld aan zijne pleitrede zou weerstaan , ja,
zelfs de Standels niet.
Klara , die de Fransche taal slechts onvolmaaktelijk kende,
had weinig van het gelezene begrepen. Evenwel, daar zij op het
aangezicht des advocaats zijne aandoeningen gevolgd had, was in
haar ook eene - hoopvolle overtuiging ontstaan, en zij insgelijks
was blijde.
Zoohaast de advocaat vertrokken was, gingen Willem en Klara
bij het bed der moeder zitten, en daar begon de jongeling de
pleitrede in de Vlaamsche taal te herhalen. — Zoo kwam de
nacht. Klara werd door hare meid naar huis gehaald; Willem
legde zich ter ruste in eenen stoel, bij het hoofdeneinde van het
ziekbed zijner moeder, en droomde wakend van eene schoone en
blijde toekomst. — Slapelooze, doch zalige nacht !
Nu is het bona middag. Voor het paleis van justitie staan
hoopen .volks , die wachten op den uitslag van een gewichtig geding, dat welhaast beslist zal zijn. De Rechtzaal, daarbinnen, is
gansch opgevuld met menschen , die luisteren en toch niets verstaan van alles, wat daar verhandeld wordt, want men spreekt
er eene vreemde. taal : het is de Fransche overheerscher , die hier
recht komt doen over de misdaden , door een overwonnen volk
begaan... .
Op de bank der schande zit de beschuldigde ; het is een burger, een arbeider. Hij buigt het hoofd diep; zijne grijze haren
vallen hem over de oogen en beschermen hem tegen de schaamte,
die zijnen boezem doorwoelt. Oh, dat moet pijnlijk zijn!
Ongelukkige, men heeft u, op eene willekeurige beschuldiging,
uit uw huis gerukt ; men heeft u gebonden door de straten gevoerd; gij hebt vijf maanden in den kerker het brood der misdadigen met uwe tranen besproeid ; nu sleurt men u op de bank,
waar de moordenaars ook zitten; men gaat beslissen, of gij een
nachtdief zijt, of gij aan uwe stervende vrouw, aan uwe arme
kinderen zult wedergegeven worden, of het schavot u met zijnen
ijzeren halsband omvatten zal, 'of de eeuwige vloek der maatschappij door den beul in uw vleesch zal gebrand worden; —
ja, ja, over dit alles gaat men beslissen; u beschuldigt men....
en gij, gij slaaf, — gij lid van een verdrukt geslacht , — gij
weet niet wat men zegt , gij verstaat de taal uwer rechters niet!
0, wat moet gij lijden, Lambrecht Hensmans! En wist gij het,
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rampzalige, gij zoudt uwe armen opheffen tot God , als eenera
roep om wraak over die spottende rechtvaardigheid: daar zitten
zij, die gezworen hebben, u volgens de stem des gewetens te.
vonnissen; onder hen zijn er ook, die slechts half verstaan wat
men zegt; en toch, zij zullen uitspraak doen, want zij durven
niet bekennen, dat zij de taal der verdrukkers niet machtig zijn:
de hoogmoed, de baatzucht doet hen zoo onbeschaamd spelen
met de eer, het leven en het bloed hunner landgenooten ! —
God vergeve hun die lafheid: zij zijn verdwaald!
En gij , arme Willem , die daar tusschen het nieuwsgierige
volk tegen den muur geleund staat , gij kent Fransch , gij hoort,
hoe men uwen vader beurtelings beschuldigt en verdedigt. Het
gaat wel, niet waar ? Gij houdt uw hoofd omhoog, en er is fierheid in uwen blik : de jonge advocaat heeft zijn best gedaan tegen
den slimmen redenaar van Brussel ; hij heeft hem bijna overwonnen. De getuigenis van zoovele geburen en vrienden, die zijn
komen verklaren, dat uw vader een voorbeeld der eerlijkheid is,
— dit alles heeft u vervuld met hoop en met trotschheid. —
Het gaat eindigen. Schep moed : alles staat wel. Luister, de voorzitter vraagt aan uwen vader, of hij nog iets te zeggen heeft.
Het is waar, uw vader heeft - niets 'verstaan; maar word niet
woedend over deze bloedige spotternij! — Blijf liever hopen. —
Daar gaan de Gezworenen naar de kamer der beraadslaging. —
Beef zoo niet: het zal haast gedaan zijn; gij zult uwen vader
zegepralénd naar huis voeren. -- Geef aandacht, daar zijn de
Gezworenen terug....
Eilaas, eilaas! mocht uw akelige schreeuw een doodskreet zijn!
Mocht gij nimmer opstaan van uwen boden val! Schuldig? Vijf
jaren dwangarbeid? Schavot en brandmerk? Ja! God, ja!
,

X.
Omtrent drie uren namiddag wandelde eene jonge maagd met
driftigen stap , op de bovenkamer van een huis, niet verre van
Hensmans' woning. Tranen rolden overvloedig uit hare ooggin, en
morrende woorden, als uit gramschap of ongeduld gesproken,
ontvielen haren mond. Zij ging zitten, stond weder op, naderde
het venster of luisterde aan de deur, en scheen door eene geheime, doch pijnlijke drift tot onrustige beweging gedwongen.
Meer dan eens had zij met de schaar, die aan haar voorschoot
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hing, gepoogd het • slot der deur open te breken, doch telkens na
vruchteloozen arbeid had zij zich , bitter veenende , weder op
eenen stoel laten nedervallen.
Zij zat nu sedert eenigen tijd als gevoelloos aan iets schrikkelij ks te denken , toen zij het slot hoorde kri* schen , en met eenen
vreugdeschreeuw naar de deur sprong om de kamer te verlaten.
Eene reeds bejaarde vrouw hield haar met zacht geweld terug,
trad in het vertrek en sloot de deur langs binnen. Dan vatte zij
het droeve meisje bij de hand en leidde ze met medelijdende
woorden tot onder het venster, waar beiden nevens elkander
gingen zitten. De vrouw sprak tot de maagd:
„Maar, Klara lief, mijn kind , luister toch eens naar uwe
moeder. Gij wilt nu volstrekt weer naar Willem Hensmans
gaan , en zit daar zoo droef te weenen ; , maar spreek eens uw
hart rechtuit : het mag immers niet meer zijn ? Gij zoudt u zelve
en ons in schande brengen, kind."
„En ik zal toch gaan, moeder !" antwoordde de maagd met
besluit , ik zal toch gaan!"
„Maar , kind ," hernam de vrouw , hoe kunt gij zoo zijn ? Zoolang Hensmans slechts beschuldigd was , heb ik u tegen uwen
vader verdedigd , en u toegelaten de moeder van Willem te verzorgen ; maar nu , Klara , nu zou heel de wereld er schande van
spreken , als gij den voet nog over dien dorpel durfdet zetten.
Iedereen weet immers , dat gij en Willem malkanderen bemindet ,
en wij hebben het ook voor niemand verborgen gehouden. Of
Lambrecht Hensmans onschuldig is of niet , de wet heeft uitspraak gedaan. Wat zouden de menschen wel zeggen , als wij
toelieten, dat ons eenig kind met den zoon van eenen dief , die
vastzit , nog iets te stellen had ? Wel , ik stierf liever van schaamte,
kind !"
„De menschen mogen zeggen wat ze willen !" viel Klara hare
moeder in de rede. „Als Willem gelukkig was , als hij het uitzicht had om eens notaris te worden en rijk te zijn , dan was
alles wel ; dan liet gij , en vader ook , mij naar de Hensmans
gaan, zoo dikwijls als ik wilde; — en nu hij ongelukkig is , nu
iedereen hem verlaat, nu zou ik hem zelfs geen goedendag meer
mogen zeggen , alsof ik hem ook verachtte ! Zie, moeder , Willem
zal toch niet lang meer leven, de ongelukkige; — en al ware
het , dat de gansche wereld tegen mij opstond, ik zal hem niet
verlaten, — en bij zijn sterfbed zal ik wel alleen staan, maar
toch, ik zal er staan. En als zijne moeder ook sterft, dan zal ik
de moeder zijn van Trezeken en Ursula, — en zie, als men mij
tergt, moeder, dan zal ik naar de kerk gaan en daar , voor het
autaar neergeknield, aan God zelven de gelofte doen, nooit
eenen anderen man op de wereld te bezien!"
De moeder beefde en begon bitterlijk te wenen. Zij wist niet,
-

1
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de goede vrouw , of zij haar kind bewonderen moest , dan of zij
zulke gevoelens te laken had. Na eenigen tijd sprak zij met
doffe stem:
. Klara, denk toch aan uwen vader. Bepeins eens wel, dat hij
sedert twintig jaren van den morgen tot den avond als een slaaf
gewerkt heeft; hij heeft slechts één kind, dat zijt gij , Klara lief.
Nu wordt hij oud , zijn haar is al grijs van zorgen. Dit heeft hij
altemaal voor u gedaan. En nu, nu de oude dag komt , en hij
tevreden van het gespaarde zou kunnen leven, met de blijde
overtuiging, dat het lot van zijn kind op aarde verzekerd is , nu
zou zijne eigene dochter met den zoon van eenen dief blijven vrijen,
— met den zoon van iemand , die een brandmerk moet krijgen?
wel, dan leefde uw vader geen jaar meer. Zou hij dan nog in
eene herberg durven verschijnen, waar iedereen hem van de
schande zijner dochter zou spreken ? Wel, wel, hij zou zelfs 'niet
meer ter kerke durven gaan!"
„Maar, moeder," riep de ontstelde maagd, „wie spreekt er
van vrijen ? Of meent gij , dat Willem of ik aan zulke dingen
denken op den dag zelven, dat zijn vader tot het schavot verwezen is ? Wij hebben er zelfs van onze gansche leven niet aan
gedacht. Dit is het niet, moeder. Maar denk eens : nu ligt Willem misschien van zich zelven bij het bed zijner stervende moeder; Trezeken en Ursula huilen, dat hunne hartjes scheuren, och
arme ; — en daar , terwijl de dood daar gereed staat om twee
ongelukkigen te halen , is er niemand om ze te redden of te
troosten. En ik, die ze allen zoo hebben bemind , dat de grond
te hard was waar ik ging , ik zou ze laten sterven , omdat ze
ongelukkig zijn ? Ik zou ze verlaten en verachten ? Neen , neen ! —
En toch, ziet gij , moeder, ik moet misschien daar zijn om Willem een mes uit de hand te rukken : — gij kent hem niet!"
De oude vrouw bezag hare dochter met schrik in de oogen en
vroeg bevend:
„Wat , wat zegt gij daar , Klara ?"
De tranen der maagd borsten als beken uit hare oogen : zij
omhelsde_ driftig hare moeder en smeekte tusschen hare zoenen:
„Och, moeder lief, laat mij gaan , om Gods wil! Gij hebt hem
immers ook gaarne gezien , dien armen Willem ; gij beklaagt immers ook die arme vrouw Hensmans en hare ongelukkige schaapkens ? Ach, laat mij gaan, laat mij gaan. Voor de allerlaatste
maal, moeder, lieve moeder! Ik keer terug voordat vader te
huis komt, — ik zal u daarvoor zegenen mijn leven lang. . . ."
Met deze woorden vloog . Klara opnieuw aan den hals harer
moeder en weende stilzwijgend met het hoofd tegen hare borst
geleund. Welhaast bezweek de zwakke en liefderijke vrouw onder
de gebeden harer dochter en onder haar innig gevoel van medelijden voor het rampzalig huisgezin der Hensmans. Eensklaps
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begon zij haar kind op het voorhoofd te zoenen , en zeide dan
met teederheid:
„Wat zal uw vader kwaad . zijn, Klara, als hij dit zal weten!
Maar het is wel voor de laatste maal, niet waar, kind? Dat zal
ik hem zeggen. — En blijf niet langer dan een half uur. God
zal het u vergeven, in aanzien van uw goed hart. .. ."
De brave vrouw opende de deur en sprak nog, als Klara reeds
beneden de trap was en met snelle stappen naar de woning der
Hensmans vloog.

XI.
WILLEM HENSMANS AA KAREL MOERENS TE PARIJS.

Antwerpen, den 16 Januari 1813.
Middernacht.
Alles is beslist , mijn goede en getrouwe. De rechters hebben
uitspraak ' gedaan : mijn vader is een dief: — vijf jaren dwangarbeid en een brandmerk ! — Een brandmerk!
Karel , ik ben vermorzeld ; deze dag heeft mij versleten ; al de
snaren des gevoels zijn in mijn hart gebroken. 0, ik heb wel gebloed uit de diepgeslagene wonde ; maar nu is zij gesloten; daarbinnen is alles ledig. Zult gij het gelooven , vriend ? Geenen enkelen traan heb ik heden gestort, ofschoon schande, dood en
smart mij omringen. — Misschien ben ik ook een monster van
baatzucht geworden. — Daar ligt mijne moeder met brekende
oogen in doodstrijd : de priester kwam daareven met de laatste
hoop der stervenden ; het waslicht flikkert akelig in de duisternis ; twee vrouwen zitten er knielend te bidden'; — en ik , -- ik
sta daar , te midden van een graf, met de armen op de borst
gekruist, gevoelloos op het bleeke gelaat mijner moeder te staren en te glimlachen, omdat God haar uit de schande geroepen
heeft. Kon ik ook sterven, vriend! Mocht alwie Hensmans heet,
dezen nacht insluimeren in den eeuwigen' slaap des doods....
Maar neen, dit is een booze wen sch , niet waar? Ik heb ongelijk, dat ik nog luister naar mijn doploopend gemoed, ik, .die ge-
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doemd ben tot eeuwige schande en tot ellende. Beter is het , dat
ik afzie van al mijne vorige gedachten en gevoelens , en mij ootmoedig nederbuig onder den arm van Hem , die ons geslagen
heeft. — Klara heeft dat gezegd : ik zal het doen.
Ik had u eenen brief geschreven voor de komst van dien engel ; de brief was vol gal en bitterheid tegen de wereld , en misschien lasterde ik op dat gloeiende blad tegen God : — zij is gekomen en heeft nog in het diepe haars harten balsem gevonden
om onze smarten te lenigen ; — gezegend moet zij zijn. Wist gij
wat zij gedaan heeft om mij den laatsten troost te brengen ! Zij
is opgestaan tegen - hare ouders ! Haar vader is daarover zeer
vergramd geweest en heeft besloten , haar naar het Walenland
te voeren , om ze in eerre kostschool te doen opsluiten. Verwonder u over mijne koelheid niet, o vriend. Het vertrek van Klara
is. mij een geluk en, ofschoon zij er wellicht om lijden zal, toch
mij verheugt het. Haar vader heeft gelik: tusschen m^ en haar
is een afgrond van eeuwige schande gegraven ; zij mag dien niet
overstappen. Het is mij genoeg, te weten , dat zij ten minste van
,

.

mijns vaders onschuld overtuigd blijft en mij niet veracht... Ik

gevoel wel , dat ik haar nog bemin ; dat ik voor haar door de
vlammen der hel wandelen zou , als het mij vergund werd , haar
dit teeken mijner liefde te geven ; maar . het is uit met mij ; ik
heb geen recht meer tot beminnen : een wensch van mij besmet
en ontheiligt. Het zij zoo ! , Aan God alleen , in mijne gebeden,
zal ik van haar spreken , opdat Hij haar zegene. Zij herinneren
zich somtijds onzer kindsheid; zij storte eenen traan over het
lot mijns vaders , - en verder niets, — niets meer!
Ik gevoel het , er is meer troost in de onderwerping dan in
den strijd tegen het onverbiddelijk noodlot: ik heb mijn hoofd
gebogen , en zal de diepte der buiging niet meten.
Somtijds komt het beeld mijns vaders voor mijne oogen staan,
somtijds voert een droom mij in zijne gevangenis. Dan beef ik,
en , het bloed bruist mij nog door de gespannen aderen ; mijne
tanden kraken , en ik huil in mijn binnenste , want de slang der
diepgevoelde onmacht bijt mij dan wreedelijk in het hart. — Maar
het is slechts oogenblikkelij k en als eenti vluchtige aandoening.
Ik word weder kalm en denk aan hetgeen Klara mij gezegd
heeft. — Er is misschien nog hoop: wij voorzien ons in cassatie.
Indien dit mislukt, zijn wij doodarm, maar wat geeft dat, o
hemel! voor ons, die al onze vingeren met vermaak zouden laten
afsnijden, om alleenlijk dit schrikkelijk brandmerk af te koopen?
Laatste plank der redding, zult gij ons ook ontsnappen?
Daar hoor ik mijne moeder zuchten. Misschien haar laatste
snik! 0 God, neen , zij opent hare oogen! Ik ga knielen bij haar
bed en God bidden voor haar . . . . . . . . . . . .
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De nacht is goed geweest. Myne moeder zal niet sterven; z!j
heeft mij reeds kunnen omhelzen; maar zij is zoo mager en zoo
zwak, dat zij hare oogleden niet opgeheven houden kane Trezeken en Ursula zitten bij haar bed op stoelen en lachen van
blijdschap; zij houden zich toch doodstil. Zij zullen later weten,
die armen , wat het zeggen wil , dievenkind te heeten; nu zijn zij
gelukkig, dat moeder hare oogen weder ontsloten heeft.
Karel, ik heb dezen brief herlezen en zie, dat ik u bijna niets
gezegd hebe Vergeef mij mijne ijlhoofdigheid: nu moet ik hem
weder onderbreken; de notaris doet my roepen. Ik weet niet,
wat hij mij te zeggen heeft , maar ik beef. Misschien een nieuw
ongeluk!. . . .
. . . .
. . . . .
Karel, ik ben bij den notaris geweest. Wat hy zeide, vervulde mijn hart met dankbaarheid, en niettemin, in het eerst
folterden zijne woorden mij doodelijk. Ikmag op het kantoor
niet meer komen: de zoon van eenen veroordeelden nachtdief is
niet geschikt tot een ambt, dat gansch op het openbaar betrouwen berust; mijne tegenwoordigheid zou mijnen meester te veel
schade kunnen toebrengen, - en dan, ziet gij , de Standels hebben
hem met de zorgen hunner zaken belast; ze zijn rijk en machtig. Hij heeft mjj dit alles met vaderlijke goedheid gezegd, en

ik heb het weI begrepen. Toch is het my een bittere bekor , te
moeten denken , dat ik voortaan overal zoo zal verstooten worden en al mjjne vorige vrienden en gezellen vluchten moet, Ik
wit er nietaandenken, Karel; te veel kracht en moed heb ik
noodig om voor mijne moeder en zusters te zorgen. Die zending
zal ik godsdiensteljjk vervullen; misschien zal ik daarin vertroosting en genade vinden.
Als de notaris my weI onder het oog gelegd had, dat ik op
het kantoor niet meer verschjjnen mocht, heeft hij mij bij de
hand genomen en gezegd:
Will em , uw vader zu schuldig of niet, ik heb medelijden met
u. Gil verdiendet een beter lot. Ik begrijp, dat het een schrikkelijk ongeluk voor u zou zijn, indien ik u de middelen ontroofde om uwe moeder en uwe kleine zusteren te ondersteunen ; dat
. zal ik niet doen, Blijf te huis en werk daar voor mij; ik zal u
akten laten afschrijven of anderen arbeid laten verriehten, In alle
geval zal ik u uwe jaarwedde blijven betalen als te voren. Gij zult
deze weI kunnen verdienen; en. zie, dit is toch voordeeliger voor
u: zoo zult gij altijd. bij uwe zieke moeder kunnen zijn. Dat is
immers goed, niet waar?
Voor aIle 'antwoord heb ik de hand, van mijnen goeden meester
gekust, en ik heb tranen van dankbaarheid gestort. Aeh , dit
heeft mij goed gedaan; ik gevoel, dat er my nog moed overblYft.
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En nu, Karel , treur niet over mijn ongeluk; — gij ziet, dat
ik li de met geduld en onderwerping. God heeft het gewild, ik
buig mij ootmoediglijk onder Zijne almachtige hand; -- uit den
afgrond mijner smart, uit den kolk der vernedering en der
schande, roep ik nog tot Hem: gezegend moet Gij zijn, o Heer,
dat Gij mij op aarde eenen vriend als Karel, eenen engel als
Klara en eenen weldoener als. mijnen meester gelaten hebt!
En dan, blijft er ons niet eene laatste hoop? Het hof van Cassatie zal wellicht het vonnis verbreken; — andere rechters zullen misschien de onschuld mijns vaders erkennen; dan kwam hij
nog vrij van gevangenis en van schande. Ach, Karel, bid en
hoop met ons!
Uw vriend
WILLEM.

XII.
Des namiddags werd Willem bij zijnen advocaat geroepen.
Deze was edelmoedig en had inderdaad medelijden met het huisgezin van Lambrecht Hensmans. In stede van , kost wat kost,
tot eene voorziening in cassatie te besluiten , had hij dien morgen
met nauwkeurigheid al de vormen van het geding onderzocht , en
tot zijne groote droefheid bevonden, dat niets daarin reden kon
geven tot verbreking. Hij was zelfs tot oudere rechtsgeleerden
gegaan om hunne gedachte daarover te kennen , en allen hadden hem verklaard, dat er geen schijn van hoop overbleef om
het vonnis te doen vernietigen.
Dit zeide hij nu aan den bevenden Willem , die voor hem in
eenen stoel zat en met beweeglooze oogen hem aanzag. Als de
advocaat hem onwederleglijk bewezen had , dat alles nutteloos
zou zijn , en hij zelf het in den grond zijns harten bekennen
moest , borsten eensklaps de tranen uit zijne oogen , en hij bleef
langen tijd stil en roerloos veeenen en 'snikken, zonder naar de
troostende stem des advocaats te luisteren. Arme Willem , daar
was de hoop plotseling uit hem gevlogen, en zij had zijn hart
ten bloede gescheurd door hare vlucht! Tot dan had zij alleen
hem ondersteund, hem moed en geduld gegeven. Nu stond het
schavot weder voor zijne oogen: hij zag weder, hoe zijn vader,
stervend van schaamte, aan den ijzeren halsband hing, en hoe
de beul dit ijselijk brandijzer in zijnen schouder drukte; maar
kracht of onstuimigheid was er echter niet meer in zijn gemoed.
Terwijl zijne tranen op den - vloer vielen, hing - zijn hoofd slap en
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ontzenuwd over den stoel , — en , als hij dan eindelijk de woning
van zijnen advocaat verliet , hield hij zich vast aan de muren als
een dronken mensch. Zoo sukkelde hij , zonder het te weten, tot
in zijn huis en bij het bed zijner moeder. Deze zag hem liefderijk
lachend aan , alsof zij alles vergeten ware; dit griefde den jongeling zoodanig, dat hij van daar wegvluchtte en zich in de uiterste
wanhoop , doch sprakeloos, de handen voor de oogera sloeg.
Hij stond reeds lang in den hoek der kamer met het gezicht
naar den muur gekeerd , toen iemand hem op den schouder
klopte en hem bij zijnen naam noemde. Het was eene oude
vrouw uit de gebuurte , die hem eenen brief reikte en even gauw
ter deure uitging.
Willem bestaarde eenigen tijd het papier, alsof hij niet wist wat
hij in de hand hield; welhaast echter kwam een spotlach op zijne
lippen zweven; zijn vertwijfelende blik scheen schertsend te zeggen: Nog? De maat is zeker niet stortensvol? Zij ook ?" — Hij
had de hand van Klara op den brief herkend en twijfelde in
zijne wanhoop niet, of van daar moest hem ook een dolksteek
worden toegebracht. Hem mocht immers niets op aarde overblijven? Noch vriend., noch vriendinne, noch vader, noch moeder,
noch eer, noch hoop?
Met de bittere uitdrukking des ongeloofs op het gelaat ont-

vouwde hij het papier en las:

Willem,
Ik moet u verlaten. Mijn vader is uitgegaan om eene koets te
halen ; nog Benige oogenblikken, en ik zal verre van u zijn.
Alles keert tegen u, mijn arme vriend, en misschien denkt gij,
dat Klara u ook vergeten zal, omdat gij ongelukkig zijt? Nimmer!
nimmer!
Ik wilde u iets zeggen, maar ik durf niet. Ik beef, mijn voorhoofd bloost van schaamte .... toch, ik zal het zeggen .... Willem, ik bemin u uit al de krachten mijner ziel; mijne liefde zal
eeuwig zijn, — ik heb het aan God zelven beloofd!
Als gij lijdt, als gij u van iedereen verstooten ziet, denkdan,
dat Klara toch voor u bidt en u getrouw blijft ...
Ik hoor gerucht? Daarbeneden is mijn vader. — Een kus voor
onze moeder , een kus voor elk mijner arme zusterkens .... Hoop 1
hoop!
Uwe vriendinne
KLARA.

Willem bleef met onveranderlijk gelaat op het briefje staren;
hij verroerde zich niet en scheen in een steenen beeld herschapen. Gewis moesten al zijne levenskrachten naar binnen gekeerd
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zijn; — en daar, van zijn hart tot zijne hersens, stroomde nu
waarschijnlijk een onstuimige vloed van gedachten en gevoelens,
die hem gansch van de buitenwereld afzonderden. — Over hem en
over zijne zieke moeder heersehte lang, zeer lang de stilte des
nachts.

XIII.
Drie dagen daarna , om elf uren des morgens , was de Grootti
Markt te Antwerpen overdekt met volk. — Boven de hoofden
der bonte menigte zag men in de verte de zwaarden der gendarmes glinsteren, en daar verder, op het bloedroode schavot,
stond een man aan den ijzeren halsband der kakes De ongelukkige boog het hoofd zoo diep van schaamte , dat men van zijn
doodsbleek gelaat niets kon zien.
Niet verre van het schavot stond eene reeds bejaarde vrouw,
die tot den welhebbenden stand der burgerij scheen te behooren;
want hare kleederdracht onderscheidde zich, zoo niet door sierlijkheid , dan toch door rijkdom. Zij wees met een soort van
grammoedigheid op den veroordeelde , en verklaarde met vele gebaren aan andere omstaande vrouwen , wie de misdadige was en
hoe de schelm nog grootere straffe verdiend had. Hare woorden
moesten niet zeer aangenaam in de ooren der aanhoorders klinken ; want velen, zelfs de armste lieden , wierpen op haar eenen
blik van misprijzen en verwijderden zich van haar. Toen zij weder in boozen klap zich uitliet , snauwde een arm wijf haar toe:
„Wel , ik zou beschaamd zijn , — voor eene Mevrouw ! Dat
komt hier dat arme mensch uitschelden en zeggen : ze moesten
hem met vier paarden aan stukken trekken ! Ga liever naar
huis , Madam ! en onderzoek uwe conscientie, of gij somwijlen den
ongelukkigen Hensmans aan dien paal niet gebonden hebt. Ge
moet hier niet komen spotten ; — onze Heer zal u ook wel vinden , als gij het verdiend hebt."
„Ik neem getuigen !" riep de vrouw, zich tot de omstanders
keerende. Gij zult mij dit betalen: ik ken u wel !"
„Zou ik ook op het schavot niet moeten staan ?" vroeg het
arme wijf schertsend. „Zoudt ge mij gaarne ook eene pistool op
de borst • zetten? Gij hoort wel, dat ik ook weet wie gij zijt,
Madam Standel; maar ge zijt niet waard, dat ik u aanspreke, en
ik lach u vierkant uit met uwe bedreigingen! — Hoort gij dat ?"
Het wijf liet vrouw Standel staan en ging weg. Hare woorden
hadden eenen diepen indruk op de omstanders gedaan, die allen,
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de een na den ander., door het volk heendrongen om zich van
vrouw Standel te verwijderen. Deze, hierover beschaamd, verliet
zelve de plaats , om zich wat verder tusschen eenen anderen hoop
aanschouwers te verbergen.
Welhaast echter stuurde zij hare - blikken beweegloos naar het
schavot: — daar , achter den staak , is de beul bezig met zijne
ijzers klaar te maken en in het vuur te doen gloeien..... Zijn
dienaar rukt de kleedenen van den misdadige open en maakt zijnen rug bloot; — de beul nadert; • al de leden van den veroordeelde trekken krampachtig te zamen ; — een doffe schreeuw
ontvliegt zijne borst; — rook gaat op van zijnen schouder.....
Het is volbracht!
Het is volbracht ! Lambrecht Hensmans , gij zijt een nachtdief:
de maatschappij heeft u voor altijd uit haren schoot verworpen, zij
heeft haren vloek in uw bevend vleesch gebrand. Nu geene hoop
meer! Versmacht , versmacht de bedrieglijke stem , die in uwen
boezem zegt , dat uwe onnoozelheid zal erkend worden. Eilaas,
waartoe nuttig ? Wie zal dat gloeiend schandmerk van uwen
schouder vagen ? Onder de aarde zelfs, in het alles geljkmakende graf, zal uw lijk geteekend liggen als het overblijfsel van
eenen booswicht!
Ach, hoe hangt gij daar - aan den wreeden staak , zoo slap , zoo
ontzenuwd ! Niet waar, uw hart is uitgebloed ? Alle bewustzijn
is u vreemd geworden , en voortaan gaat gij leven als eene zielboze schaduwe , totdat de lieve dood u redde ? Toch niet, de
bron uws lijdens is onuitputbaar : gij kunt u zelven vergeten;
maar uwe kinderen, uwe vrouw ? Voor hen zijn de tranen , die
nu uit uwe oogen vallen, terwijl de beul den stalen gorgelband
ontsluit en u als eene prooi op zijne karre wegvoert. Ach , gij
gevoelt, hoe de slang der wanhoop zich op dit oogenblik om het
hart van uwen zoon slingert , gij stort tranen over het lot van
Trezeken en Ursula , gij bidt , opdat God uwe vrouw late sterven. -- Ja , want gij weet , dat het gloeiend ijzer u niet alleen
gebrandmerkt heeft. Op al de leden van uw huisgezin heeft het
ook eene onuitwischbare schandvlek gedrukt. Zoo beveelt, het de
maatschappij: alwat gij bemint, moet met u begraven worden in
den kolk der eeuwige schande!
Dezen nacht zal iedereen gerust slapen: de beul ook, de Standels ook; want iedereen heeft zijnen plicht gedaan voor de wet
en voor de maatschappij.
Slaap gij ook goed, Lambrecht Hensmans , indien die levende adder , op uwen rug, u rusten laat; slaap goed en ontwaak niet meer,
voordat God u en uwe beschuldigers ten oordeel roepe.
Daar alleen is nog hoop op rechtvaardigheid en op herstelling!
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XIV.
Sedert den dag der tentoonstelling zijns vaders scheen er meer
gerustheid in het gemoed van Willem gekomen te zijn. Hij vervulde als met diepe godsvrucht de zending, welke hem nu was
te beurt gevallen , en vertroostte, zoo goed hij kon , zijne moeder, zijne zusterkens en zelfs zijnen, gevangen vader. Meest
alles , wat het huisgezin der Hensmans bezeten had , was verdwenen , ten gevolge der kosten van het geding en der veelvuldige pogingen, welke men had aangewend om de onschuld des
vaders te doen blijken. Evenwel waren zij niet gansch in armoede vervallen, dewijl de jaarwedde van Willem en de vruchten van den buitengewonen arbeid, dien hij verrichtte , toereikend waren om in hunne dagelzjksche behoeften te voorzien.
Als men den jongen Hensmans, met het hoofd diep gebogen,
door de straten zag gaan , en aandacht gaf op de koele en on-

verschillige uitdrukking van zijn gelaat , dacht men , dat hij zijn
ongeluk in geduld had aanvaard en zich eindelijk er in getroost
had. Men bedroog zich echter uitermate. diep. Een heilig gevoel
van plicht en kinderliefde dreef Willem aan , om altijd en onverpoosd voor zijne moeder en zusteren te arbeiden , en door zijnen schijnbaren moed hunne smarten te verlichten. In zijne onmacht om den last der schande van zijne schouders te werpen,
bukte hij als een slaaf er onder , en toonde zich voor iedereen
gedwee en lijdzaam. Zoo was hij van buiten ! — Maar in zijn
binnenste verzamelde zich druppel bij druppel de bitterste gal.
Die menschen, welke hem met medelijden schenen te bezien,
misprees hij ; de vorige vrienden , welke hem nu schenen -te
vluchten, verachtte hij. Zijne wereld was een nauwe kring,
waarbinnen hij zich zelven opsloot' met zijne moeder , zijne zusteren , Klara , Karel en . zijnen goeden meestex : daarbuiten lag
voor hem niets dan slijk, zwadder en venijn....
IJselijk moest in zulke geestgesteltenis hem het leven zijn; —
bij elken stap in zijne droeve baan trapte hij op eene slang, die
het vergif der schande hem in het aangezicht spoog. — Dat
kraakte hem neder en deed hem de wereld haten, — want in
zin hart waren nog edelmoed en fierheid; en alhoewel hij er
stil en verduldig uitzag, toch knaagde hij dag en nacht als razend aan het schandejuk. Geen enkel woord kwam echter dien
onophoudenden zielestrijd in hem verraden.
Vrouw Hensmans was uit hare ziekte opgestaan en had met
verwonderlij ken spoed - hare vorige gezondheid weder bekomen.
Zij hield zich bezig met de huiselijke zorgen en het oppassen
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harer kinderen, kookte het eten en hield huis en kleederen zui ver. En nogtans was zij zinneloos ! — Willem wist het zeer goed,
en had vele dagen in wanhoop over dit nieuw en schrikkelijk
ongeluk getreurd; maar allengskens had hij de overtuiging bekomen , dat de staat , waarin zijne moeder nu verkeerde, eene
genade des Heeren was , en hij had daarover in zijne gebeden
den Hemel vurige dankzeggingen toegestuurd. Inderdaad , de zinneloosheid zijner moeder bestond enkel daarin , dat zij geen het
minste geheugen behouden had van het ongeluk haars mans , en
nu in geenen deele de pijnen der schande gevoelde. Integendeel,
zij was welgemoed en deed met opgeruimdheid van geest haar
huishoudelijk werk, — waarna zij uren lang en gansche avonden
zat te bidden aan eenen rozenkrans van witte parelen , dien Klara
haar vroeger had geschonken. Als men haar van de veroordeeling haars mans sprak, begreep zij niet wat men haar zeggen
wilde , en antwoordde altijd met dezelfde woorden : hij komt morgen weder ! Wat kon Willem beter wenschen dan dat zijne moeder, door eene bijzondere schikking Gods , van alle smart en
lijden bevrijd was , en niettemin alles verrichtte, wat eene zorglijke moeder voor hare kinderen doen kan ? Zooverre werkte
zelfs die geheimzinnige gemoedsstemming op den jongeling, dat
hij in zijne moeder iets heiligs begon te zien , en met eerbied
,

luisterde op hare hoopvolle, doch onbestemde woorden. Zij was

hem eene onuitputbare bron vn troost en verkalming, telkens
dat hij met verkropten boezem zich des avonds nevens haar nederzette , en , terwijl zij biddend de parelen van haren rozenkrans
telde, in hare oogen blikte, als sprak daaruit de blik eens engels.
Wat Klara betreft , van haar had hij niet meer gehoord ; waarschijnlijk was zij nog altijd in de kostschool, waarheen haar vader
haar gevoerd had. Hoezeer Willem ook dikwijls door eene geheime zucht des harten aangedreven werd tot het doen eener poging om iets van zijn afwezige vriendin te weten, hij deed het
evenwel niet en weerstond de bekoring met geweld. Klara was voor
hem verloren , daarvan was hij onwederroepelij k overtuigd , — hij
droeg wel op zijn hart de gedachtenis harer onbaatzuchtige min
en het troostend bewijs , dat zij ten minste hem niet verachtte;
maar aan het kostelijk schrift , dat zij met hare hand onderteekend had , was voor hem geene hoop gehecht. Hij moest ze niet
meer terugzien, de vriendinne zijner kindsheid: — en al kwame
zij weder bij hare ouders wonen, hij zou haren aanblik vluchten door een gevoel van dankbaarheid en van plicht. Zoo dacht
hij over zijne eigene gewaarwordingen. Misschien bedroog hij
zich, want iedermaal dat de dienstmeid van Klara's ouders bij
de geburen was komen vernemen,. hoe het met zijne moeder,
met zijne zusterkens en met hem zelven stond , en dat hij hoorde
wat zorglijke vragen de meid iedereen daarover toestuurde, dan
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streelde hem Bene onbegrepene blijdschap, een gevoel, dat zelfs
dagen lang aan de bevechting zijner wanhoop weerstond. Hij
raadde wel, en met reden, dat eenti afgezondene van Klara hem
overal vergezelde, en zijne vriendinne nog altijd door den geest
bij hem was. Zich zelven durfde hij niet bekennen, dat somtijds
een vluchtige glimlach uit zijnen boezem opsteeg en in stilte des
nachts zijn gelaat verhelderde; en toch, hij droomde wel eens,
dat zijn vader onschuldig verklaard en vrij geworden was, en God
door een wonderwerk hem het brandmerk van den rug had gevaagd. Dan • stond Klara daar weder aan zijne zijde, met het
zachte vonkengewemel in haar zwart oog, met den vreesachtigen
liefdelach op de lippen, - en zij herhaalde aan het oor des
slapenden jongelings:
Dat g'u omringd zoudt zien van kindren, schoon en vlug,
Die allen rondom u, niet handen opgeheven,
Ook roépen zouden: lang, lang moet Lambertus leven!

Maar die droomen waren kort. Vond de ziel van Willem Hensmans vermaak in het terugkeeren tot voorbijgesnelde dagen, zij
lag ook te diep onder de pijnlijke wezenlijkheid gebukt, om. niet
even spoedig de troostende beelden met nare schaduwen te overdekken en haren blik in de gevangenis eens vaders te slaan.
Daar zag zij in den nauwen kerker eenen man in de duisternis
met opene oogen uitgestrekt liggen: ijselijk mager waren zijne
uitgeholde wangen , doffe zuchten welden op uit zijne borst , en
wrong zich krampachtig op zijn eiken legerbed, terwijl de stem
der wanhoop uit zijnen boezem klonk : Willem ! Willem ! Willem!
Dit deed de arme ziele pijn, — en als Willem dan bevend en met
koud zweet op het voorhoofd ontwaakte, vielen stille droomtranen uit zijne oogen.
Zoo sleet de jonge Hensmans de eerste maanden na den akeligen dag der vonnisuitvoering: werken van den morgen tot den avond,
nevens zijne moeder zitten en haar in de heldere oogen zien,
door schaarsche brieven in het hart van Karel Moerens zijne
smarten overstorten, zijnen vader gaan bezoeken en hem hulp
brengen, als het hem vergund was, in stilte lijden en met bloedend hart gebukt gaan onder het gewicht der schande.
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xv.
WILLEM HENSMANS AAN KAREL MOERENS TE PARIJS.

Antwerpen, den 15 Augustus 1813.
's Avonds.
Goede en getrouwe,
Gij klaagt , dat ik u bijna niet meer schrijf, en mijne brieven
koud en onverschillig zijn. Ik begrijp uwe dwaling, edelmoedige
vriend : gij denkt , dat Willem Hensmans dezelfde gebleven is;
dat de slagen van het lot zijn hart wel ten bloede hebben getroffen , maar het toch niet hebben veranderd ? Ik kan er niet
aan doen, Karel ; maar ik ben de Willem Hensmans niet meer,
dien gij gekend hebt. Er was een tijd, dat één woord uwer
vriendenstem al de snaren in mijn hart kon doen beven en zingen , een tijd , dat elke verhevene gedachte het vuur in mijnen
boezem deed ontvlammen , — dat elke spelende zonnestraal , elk
gewrocht der kunst, elke blik der vriendinne mijne ziel hooger
stemde en haar, als het ware, tot de Godheid opvoerde. Dan
waren de woorden denkingskracht, wetenschap , poëzie, vaderland
schitterende starren aan den hemel mijner heldere verbeelding.
Wat was ik dan van eene zuivere, edele natuur ! Hoe mildelijk
had God mij begaafd met de schoonste parelen uit den algemee.nen levensschat der zielen ! Nu gevoel ik het : de Willem Hensmáns van dien tijd was een begunstigd schepsel , en ik koester
voor hem, die niet meer is, bewondering en eerbied. Maar, goede
J(arel , die vriend uwer kindsheid is verpletterd geworden onder
den val van zijns vaders eer en onder het gewicht zijner eigene
schande : hij zelf is dood ; zijne levenlooze schaduwti alleen verblijft nog op aarde , om er in de duisternis der vernedering te
kwijnen en door het vervullen van heilige plichten een beter lot
in den hemel te verdienen. Niet verder strekt mijne zending op
deze wereld ; mijne toekomst op aarde is als eene kalme , doodsche zeevlakte ; ginds aan den uitersten oever straalt de blinkende zonne der wedergeboorte en der verlossing: — tot daar
lijden, zuchten, snakken.....
Die taal verwondert u; ik begrijp het wel, en ware het mij
mogelijk, ik zou ze veranderen om u niet te bedroeven; maar
waarom u mijne moedeloosheid verbergen? Begrijp, dat nu al
mijne dagen aan elkander gelijken als vruchten van eenen zelfden . ongeluksboom, dat niets de donkerheid onzer toekomst ver
,
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licht , dat geene enkele nieuwe aandoening een troostend rustpunt in den grauwen draad mijn levens weeft. Niets is eentoniger , mijn vriend , dan het ongeluk ! Het ijzer verroest en vergaat , als geene beweging het voor de knaging der lucht behoedt;
de ziel van hem , die hopeloos lijdt , versmacht onder eene enkele en altijd drukkende gedachte : de overtuiging, dat zij voor
altijd tot vernedering en tot smart gedoemd is !
Zie , Karel , zoo is mijn leven : oordeel daarbij..... Mijn nachtelijke
slaap is eene eindelooze marteling; ik zie mijnen vader voor mijn
bed staan veeenen, ik hoor zijne ketenen. klinken , zijne stem mij
om hulp en redding smeeken ; ik voel zijne armen mij omhelzen, zijne koude lippen mijn voorhoofd zoenen. Dan verdwijnt de
lijdende schim om plaats voor eene andere schim te maken.
De beeltenis van Klara verschijnt voor mijn oog ; zij veegt het
zweet van mijn aangezicht , spreekt zoete woorden van hoop en
liefde aan mijn luisterend oor , en zoo lachen onze zielen in kinderlijke zorgeloosheid om een komend geluk, totdat de gèhim
van onzen vervolger Standel dreigend voor mijn bed opstaat, en
de razernij en de wraakzucht mij wekken. Slaap ik weder in,
dezelfde tooneelen vormen zich nogmaals in de duisternis nevens
mij. In dit nachtelijk leven schijnt mijn geest al zijne vorige
veerkracht terug te vinden ; want zoo slapend , gevoel ik vreugde,
smart en woede even diep; maar dit tweede bestaan, dit logenachtig waken mijns geestes verlamt mij en put mijne krachten
uit. Als ik ontwaak , blijf ik in bittere droomgedachten gedompeld en overladen met herinneringen , welke niet tot het aardsche
leven behooren ; zoo word ik bijna vreemd aan alles , wat mij
omringt of wat ik ontmoet.
Des morgens , zoohaast het licht der zonne de schemering verheldert, zit ik bij mijne kleine tafel en begin het dagelijksche
lichaschrijfwerk voor mijnen meester, den notaris : het is een lichamelijke arbeid , die nauwelijks aandacht eischt. Wat later ontwaakt mijne moeder en gaat nevens mij zitten bidden aan haren
rozenkrans , of zij helpt ons Urselken het morgeneten bereiden.
— Trezeken speelt met hare pop. — Eene groote stilte omringt
mij altijd; de kinderen voelen ook iets op zich drukken en vreezen mij te storen. Die jeugdige planten verstikken onder den
eeuwigen dwang. Mijne moeder is zinneloos; met haar kan ik
slechts weinig spreken. Op den middag komt de kantoorjongen.
van den notaris mij nieuwen arbeid brengen of het gedane werk
af halen. Des avonds leer ik mijne zusterkens lezen gedurende
een uur; daarna knielen wij allen te zamen voor het kruis neder
en bidden voor den armen gevangene. Mijne moeder en zusterkens leggen zich te bed, en ik schrijf werktuiglijk voort, totdat
mijne lampe uitgeput is en mij vermaant tot slapen gaan.
Z66 zijn al mijne dagen! Het is wel waar, dat ik somtijds
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mijnen vader in zijne gevangenis bezoeken ga ; maar daar ook is
het altijd hetzefde : doodsche verduldigheid en lijden zonder hoop!
Gij wilt, dat ik u lange brieven schrijve ? welaan , ofschoon ik
weinig lust er toe gevoele en reeds tienmaal ontmoedigd de
pen heb nedergelegd, zal - ik u verhalen, wat nieuwe pijn mij
doorgriefd heeft.
De notaris , mijn meester , moest verleden Zondag naar Vilvoorden reizen en deed mij vragen , of ik met ' hem wilde gaan.
Gij begrijpt wel, dat de hoop om mijnen vader te zien mij dit
voorstel met dankbaarheid deed aanvaarden. Toen wij aan de gevangenis kwamen, zeide ons de bestierder, dat het hem niet geoorloofd was, eenen gevangene op den Zondag in de spreekkamer
te laten verschijnen ; maar dat wij de zalen en slaapgangen van
'het gesticht mochten bezichtigen, dewijl de gevangenen nu, voor
een. paar uren , onder de opene lucht gebracht waren. De notaT s had bijzondere zaken in Vilvoorden te verrichten; hij gaf
een tl drinkgeld en liet mij alleen met den sleuteldragor, :;medio mij tot leidsman dienen moest. Wij klommen de trap
opa en mij werd alles vertoond en uitgelegd. Mijn vader heeft
een getalmerk, dat zijnen naam vervangt: het is 360. Het was
mij dus niet moeielijk, in mijn bezoek alles te herkennen , wat
men hem in de gevangenis tot eigendom gegeven heeft ; zoo zag
ik zijne slaapcel , zijne houten eetkom , zijne plaats in de zaal
van dwangarbeid ! • Ik zou u hier kunnen uitdrukken , wat deze
voorwerpen tot mij zeiden en wat smart mij folterde, toen ik in
zijn eigen kot de houten eetkom in de bevende hand hield ; maar
een ander doodend gezicht moest mij treffen.
Alzoo wij nu voorbij een venster gingen, sloeg ik mijn oog
naar buiten en zag daar , aan den voet van den muur', in eene
opene vierkante plaats , de gevangenen vergaderd. 0 , Karel,
nooit zult gij begrijpen, hoe akelig , hoe schrikwekkend zulk
schouwspel is voor iemand, die denkt en poogt te doorgronden.
Verbeeld u eenige honderden mannen , wier gelaatstrekken terugstooten door een onmiskenbaren stempel van boosheid en bloeddorst:
— platte hoofden , waarin geene ruimte is tot het bevatten van
Bene verhevene gedachte ; zware , stijve wenkbrauwen , die over
de oogen zakken en aan den blik iets geven van den tijger , als
hij zijne prooi beloert ; dunne lippen , het kenteeken van laffe
arglist; bloed , dat gloeit onder de ruwe huid des aangezichts en
de onstuimigheid der dierlijke driften verraadt. Voeg daarbij den
grimlach des haats, den sluipstap der verrassing en het vluchtig
rondzien der waakzaamheid , — en gij zult een onvolmaakt denkbeeld hebben van zulke menschen.
Alhoewel de schrikkelijke nieuwigheid van het toonel, dat ik
voor mij zag, mijne aandacht met geweld geboeid hield, was
niettemin mijne eerste zorg geweest, met het oog tusschen al
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deze afschuwelijke menschengedaanten naar mijnen vader te zoeken. Mijne moeite was vergeefsch; ik ontdekte hem niet, — en
ik moet het .bekennen, zijne afwezigheid verblijdde mij innerlijk.
Zoo bleef ik dan geruimen tijd, tegen het venster geleund, als
bewusteloos op de gevangenen staren. Van tijd tot tijd klonk er
eene godslastering in mijn oor, of een ijselijke bijnaam, welken
zij elkander toeriepen , klom tot de plaats, waar ik stond.
Op eens hoor ik hevig lachen aan den voet van den muur, en
ik zie vele gevangenen naar dien kant zich begeven ; de nieuwsgierigheid doet mij ook den blik af keergin. Ik kan wel niet bemerken wat er geschiedt ; maar de woorden , welke ik hoor , de
uitgelatene schaterlach , die over de plaats galmt , doen mij met
recht vermoeden , dat men bezig is met eengin anderen gevangene
te bespotten. Eindelijk drijft de groep meer naar het midden der
plaats; ik zie, dat iemand aan de spotters ten speelbal dient,
want men duwt hem van de eene zijde naar dé andere; men
lacht , men spuwt hem in het aangezicht , men overlaadt hem
met scheldwoorden. — Eensklaps verspreidt de bleekheid des
doods zich over mijn aangezicht, mijne leden .beginnen te beven,
mijn mond mompelt woorden der wraak : — de speelbal der
vuige moordenaars is Lambrecht Hensmans , mijn vader!
Ziet gij , goede vriend , het vonnis , het schavot , het brandmerk , dit alles • heeft mij wel verpletterd ; maar toch heb ik
nooit, in mijn bitter leven , eene pijn gevoeld als die, welke
mijn hart aan stukken scheurde bij dit ijselijk gezicht. Op dat
oogenblik voelde ik mijn bloed bevriezen, en het ging mij, alsof
er ijs door mijne aderen vloeide ; ik dacht te sterven , en in die
overtuiging sloot ik de oogen met dankbaarheid tot God ; —
maar neen , de kelk is nog niet ledig , ik heb met mijn kruis
het einde der baan nog niet bereikt!
Toen de sleuteldrager mij bij den arm vatte en mij deed ontwaken , was het leven!, en daarmede het lijdensgevoel , gansch in
mij teruggekeerd. , Ik blikte nog door het venster en zag daar
verre, uit den hoek der plaats, het afschuwelijk merkteeken 360
mi in de oogen blinken : daar stond mijn vader alleen , met de
kin tot op de borst gebogen en met hangende armen, als een
steengin beeld ten gronde blikkend ; ik zag door zijn lichaam , tot
in den grond van zijn hart, wat folterende gedachten hem doorgriefden; maar toch ontstond er in mij een gevoel van fierheid,
als ik daar het onschuldig lam tusschen honderden wolven eenzaam , verlaten en onbesmet zag staan. Dan dacht ik aan God,
aan de eeuwige rechtvaardigheid en aan een ander leven.
Wellicht ware ik nog lang in die beschouwing verzonken gebleven, hadde niet de sleuteldrager mij doen opmerken, dat ik
het gesticht verlaten moest, dewijl de gevangenen in de zalen
gingen teruggebracht worden.
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Gij wist reeds, goede vriend, hoe mijn leven is; nu weet gij
ook , wat doodend leven mijn ongelukkige vader leidt. _- En
gij spreekt mij van hoop, van moed ? Ach, het is waar, gij vervult eenen plicht der vriendschap ; ik ben u dankbaar voor uwen
goeden wil ; maar wat kan er op de wereld eengen troost zaaien
tusschen eenen gevangen vader, eene zinnelooze moeder en drie
onteerde kinderen ? Waarop kunnen zij hopen ? Op God en op
den dood, niet waar?
Karel , ik heb toch meer dan eens tranen gestort gedurende
deze week ; het heeft mij moeite gekost , die spottende moordenaars van voor mijn gezicht te verjagen; maar nu is het gedaan , --- en ik zou er zelfs in dezen brief niet van gesproken hebben , hadde ik niet door lang schrijven aan uw verlangen willen
voldoen.
Vergeef mij de onverschilligheid, van welke gij mij met recht
beschuldigt; ik heb geene macht meer tot het ontvangen van
vooruitzichten , die de hoop tusschen mijne smart mengen zouden. De hoop is logen voor ons! Laat af met pogingen tot mijne
opbeuring te doen. Ik weet het ook wel, dat vijf jaren geeiie
eeuwigheid zijn; maar wie zal ons de verlorene eer terugschenken? Wie zal het brandmerk van zijn rug vagen? Neen, neen,
het is gedaan: een afgrond ligt tusschen ons en de wereld; wij
zijn het huisgezin van- den gevloekte: geene rust, geene verlichting voor ons op aarde meer! Daarboven! Daarboven!
WILLEM.

XVVI.
KAREL MOERENS AAN WILLEM HENSMANS TE ANTWERPEN.

Parijs, den 8 September 1813.
Ongelukkige en dierbare vriend,
Dank voor iwen goeden brief, ditmaal ten minste hebt gij niet
alleen tranen gestort : uw broeder Karel heeft van uw bitter lijden
het deel bekomen, dat hem toebehoort. Zoo moet het zijn. Ah,
gij gelooft, dat uw zwijgen mij minder . verdriet aandoet? Twij
felt gij dan aan de rechtzinnigheid mijner woorden en aan de
diepte mijner genegenheid tot u ? Tu al uwe gevoelens op uwen
armen vader, op uwe verbrijzelde moeder en op uwe zusterkans
gekeerd zijn, vindt het aandenken van uwen boezemvriemd weinig plaats meer tusschen uwe gedachten, — ik begrijp het: —
-
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anders mag het niet zijn; — maar ik heb noch vader, noch
moeder , noch vriendinne op deze aarde ; ik leef verre van mijn
vaderland. — Waarom zou ik dan ook de volle som van mijn
gevoel niet op uw hoofd laden , Willem ? — op u , mijnen speelgenoot , op u , edele , liefderijke ziel , de eenige, die eens mijne
ziel kon verstaan ? Wat geeft mij de droeve lichttoon , waaronder
de, dwaze en onrechtvaardige wereld u en de uwen geplaatst
heeft ? Of zou de wetenschap, die ik door waken en zwoegen
heb vergaard, onmachtig zijn om mij onafhankelijk te maken van
het vooroordeel der menigte ? Wat gij ook zeggen moogt , Willem, gij zijt niet veranderd , en uw vriend Karel ook niet, — en
gij verstaat wat dit zeggen wil. Daarover dus niet meer gesproken , daaraan niet meer gedacht. Ik ben en blijf uw broeder; sedert uw ongeluk is , Lambrecht Hensmans insgelijks mijn vader
geworden , de zinnelooze is mijne moeder ; wat het uwe is , moet
ook het mijne zijn ! Zie , Willem , het is misschien niet wel gedaan van mij , dat ik tot u op zulken toon spreek; maar ik ben
boos op u , omdat gij mij begint te schrijven , alsof gij eenen afstand tusschen ons beiden plaatsen wildet. Ik vergeef u dit niet,
— altijd dezelfde moet gij voor mij blijven.
Ik weet wel wat gij verlangt , Willem. Gij zoudt willen , dat
ik hier, op dit blad , de weergalm werd van uwe pijnen , en nog
eens het schrikkelijk tooneel , dat gij mij geschetst hebt , voor
uwe oogen in ' het leven riep. Ik heb te veel er door geleden om
het te doen , en uw levensbeker is bitter genoeg , al komt geene
vriendenhand er nieuwe gal in storten. Troosten moet ik u; hopen
zult gij in mijn woord ! Dit is de eenige strijd, welken ik ooit
tegen u voeren zal ; maar deze ten minste zal ik doorworstelen:
de vriendschap gebiedt het mij.
Zoudt gij het gelooven , Willem ? Klara heeft mij reeds tweemaal uit hare kostschool geschreven ! Maar wat hare brieven bevatten, is een onverbrekelijk geheim. Iets toch zal ik er u in stilte
van zeggen : zij heeft Willem Hensmans niet vergeten, — zij is
mijne zuster geworden door den band van eenen zelfden zielezucht. Het is geen goocheldroom, wat zij des nachts bij uwe bedsponde zegt!
Hoop en moed , lieve broeder ! Er is geen nacht zoo duister,
of toch immer staan de sterren achter de zwarte wolken , gereed
om even helder te fonkelen, zoohaast de wind het rouwfloers
openscheurt. De wind zal komen, twijfel er niet aan. Maar waarom die verbloemde taal? Sedert twee dagen dat iets schoons ,
iets gelukkigs mij in het hoofd hangt, ben ik zoo blijde, dat ik
mij niet weerhouden kan van zingen en juichen. Dat klinkt
vreemd in uw oor, niet waar? Luister maar eens, wat wij, ik en
gij, beraamd en besloten hebben om ons boven de ramp te verheffen. — Misschien was Klara er ook bij; maar dit mag ik u
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niet zeggen. -- Nog één jaar, ben ik doctor in de geneeskunde,
-- doctor van de faculteit van Parijs , dit beteekent toch al iets.
— Een oude bloedverwant van mijne tante , die nu reeds vijftig
jaren de geneeskunde uitoefent, verwacht mij te Diest om mij
zijne talrijke zieken over te geven en mij , door zijnen invloed,
op eens een schoon bestaan te verzekeren. Misschien ware het
voordeeliger voor mij , in eene groote stad te gaan wonen , dewijl
ik mag hopen , dat mijne kunde mij daar insgelijks in den naam
zou brengen; maar ik heb mijne gedachte en wil naar Diest
gaan. Het is eene kleine, afgelegene stad, en men kan er bijna
in eenzaamheid leven. Daarenboven , het is mij door den bloedverwant mijner tante onwederleglijk bewezen , dat eenige duizenden
franken 's jaars van den beginne af het loon mijner vlijt en zorgen zullen zijn.
Wanneer ik in de maatschappij een stand zal genomen hebben en van de vruchten mijns eigen arbeids zal leven , zal ik
ook onafhankelijk en mijn eigen meester zijn. Mijne goede tante,
alhoewel niet zeer vrijgevig, gij weet het, zal mij , tot mijne in-stelling, zoo iets schenken gelijk een bruidsschat: een rond sommeken , dat redelijk zwaar weegt. Welnu, Willem , wij beginnen
rijk te worden , niet waar ? Ik begrijp wel , dat dit u niet vertroosten kan : geld kan ons niet genezen. Maar luister eens verder, wat de verwachting van zooveel rijkdom ons heeft ingeboezemd.
Zoohaast Karel Moerens in zijne nieuwe verblijfplaats gevestigd
is , verklaart hij Ursula en Theresia Hensmans aan te nemen als
zijne kinderen ; en wij doen ze opvoeden in eene kostschool,
waar hunne goede, ongelukkige moeder ze wekelijks kan bezoeken; geld zal hunne onschuldige kindsheid wel beschermen tegen
de aanvallen der wereld ; geld zal later de baan des levens wel
effen maken voor hunne voeten! Gif , Willem , gij weigert uwe
toestemming tot de uitvoering van dit ontwerp ; maar gij zijt
niet alleen meester over onze zusteren , en gij kunt hunnen anderen broeder niet beletten, voor hun welzijn te doen wat zijne
genegenheid hem inboezemt. Zoo dan , op dit punt geeft gij u
verloren.
Dan huren wij in Diest , niet verre van de woning van onzen
vriend Karel Moerens, een net huis met eenen grooten hof, gelijk
er vele te Diest zijn. Daarin gaat Willem Hensmans met zijne
moeder wonen, opdat de dokter dikwijls met zijnen vriend zou
kunnen zijn en de arme zinnelooze zou kunnen genezen. Onder
de schaduw der boomen, verre van bekenden, eenzaam en in
zich zelven levend, genieten zij daar de zaligheid der zoete, der
zoo hard beproefde vriendschap: eene moeder wandelt er lachend
met hare beide dochterkens aan - ae hand; twee broeders spreken
er van zielenpoëzie en van de . schoonheid der natuur. -- Een
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vader ontbreekt er nog.... maar welhaast wijst de zonne, aan
den hemel der eeuwen, het vijfde uur.... daar is hij, vrij van
banden! 'Hij neemt zijne plaats tusschen het wachtend huisgezin; men doet hem de geledene smart vergeten, — geen enkel
oog verraadt iets anders dan achting en liefde voor den geredden martelaar, voor den beminden vader, -- en hij, hij vindt
de aarde en het leven nog schoon; want voor zijne voeten ontspringen bloemen van blijdschap en van levensvreugd! Wat later
bevindt Willem eensklaps, dat zijn droom geen logen is geweest; Karel kiest zich ook eene vrien dinne , — en de Godheid
lacht, uit den hemel, de liefde en de kinderen van drie teedere
moeders toe!
Dat g'u omringd zoudt zien van kindren, schoon en vlug,
Die allen rondom u, met handen opgeheven,
Ook roepen zouden: lang, lang moet Lambertus leven!

Wie zou mij die berijmde voorzegging geleerd hebben , vriend?
Raad eens ! Ah, gij weet het wel!
Nu legt gij dit papier met wangeloof en moedeloosheid neder.
Ik verwacht mij daaraan. Logerf is het , niet waar ? Logen , die
ik uitvind om inbreuk op uwe smart te doen ? Ik heb het gezegd : „troosten moet ik u ; in mijn woord zult gij hopen !" Uit
vriendschap bedrieg ik u, om u tot moedscheppen te verleiden... .
Ja, zoo denkt gij , want tot de uitvoering van ons ontwerp behoort schrikkelijk veel geld, en dat heeft uw broeder Karel niet. Ongeloovige, weet gij dan , wat mijne tante doen zal bij mijne promotie tot dokter en bij mijne instelling te Diest ? Weet gij dan
niet , dat de loop van het menschelij k leven iedereen op zijne
beurt vrij en over zich zelven meester maakt ? En zouden uw
broeder en uwe • vriendinne nimmer machtig genoeg worden om,
met saamgevoegde kracht , al de steenen , tot den laatsten toe,
van uw hart te lichten ? Ha , ha, dit zullen wij zien. Nog een
enkel jaar ! En wat is een jaar , als de toekomst er zoo helder
achter schijnt?
Lieve broeder , nu kent gij het doel van mijn leven ; ik zal
het bereiken! De hulp van daarboven kan mij tot dit heilig
werk der broederliefde niet ontbreken.... en dan nog, ziet gij,
Klara bidt op hetzelfde uur als ik, en zij vraagt van God wat
ik vraag.
Zal de heldere ster, die ik nu voor uw oog heb doen opgaan,
geène lichtvonk in den nacht uwer smarten werpen? Ach, ja,
gij zult hopen, niet waar, arme broeder? -- Ja, want vriend
en vriendinne verpanden hun hart voor de waarheid van hunne
hoop, — van hunnen wensch , — van hunnen wil!
KAREL.
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XVII.
De laatste brief van Karel Moerens deed eenen diepen indruk
op Willem, ofschoon hij het aan zich zelven niet wilde bekennen:
Gedurende do lezing van dit veelbeteekenend schrift was op het
gelaat des j ongelings geen enkele glimlach verschenen ; de droefheid had er zich toch ook niet op geschetst: in zijn binnenste ,
-- ddar alleen was een hevige strijd tusschen hoop en moedeloosheid, tusschen ongeloof en betrouwen geleverd geworden. —
Eindelijk behield toch de wanhoop de overhand , en Willem liet
den brief met eene uitdrukking des ongeloofs op zijne tafel nedervallen ; -- maar de naam van Klara trok hem telkens als een
zeilsteen met geweld weder tot zich , en dwong hem het schrift
tienmaal te herlezen, totdat hij het eindelijk gansch van buiten
kende.
Karel Moerens had , door den geheimzinnigen toon zijns briefs ,
zijn edelmoedig doel bereikt : nu rees er inderdaad van tijd tot
tijd eene star der hoop voor de oogen van Willem op , en het
was hem - niet altijd mogelijk , door het oproepen van droevere
beelden haren glans te .verdooven. Wel bleef de jongeling overtuigd , dat zijn vriend hem uit genegenheid bedroog , en die
schoone voorzeggingen zich niet zouden verwezenlijken ; evenwel,
hij was gedwongen te gelooven , dat Klara inderdaad aan Karel
geschreven had; want wie was er op aarde, buiten de verlorene
vriendinne, die de aangehaalde verzen kende ? Ook had het hem
diep getroost, te hebben begrepen , dat er nog middelen waren
om zijne zusteren grootendeels uit de schande te verheffen en
zijnen vader in de eenzaamheid nog vrede en misschien vreugde
te laten, genieten. Of hij die weldaad 'aan Karels edelmoedigheid
of aan zijnen eigen arbeid zou verschuldigd zijn , deze overweging
deed er niets toe ; het middel bestond , en dit was genoeg om
te hopen.
In het leven van Willem schoot sedert dien dag een nieuwe
lichtstraal , en ofschoon deze slechts eenen flauwen schijn over
zijnen geest verspreidde, toch brak hij de eentonige duisterheid
zijns gernoeds. Nu had zijne ziele weder te arbeiden en te strijden , te gelooven, te ontkennen, te zoeken en te wachten.
In de eerste dagen na het ontvangen van denzonderlingen
brief, werke Willem veel minder dan te voren; want al te dikwijls overviel hem een storm van droomgedachten, en dan vergat hij het papier , dat voor hem lag, om, met de handen voor
de oogen, aan onbestemde dingen te denken. Allengskens echter
versleet ook die vatbaarheid voor verstrooiing, en van Karels
woorden bleef hem niets meer over dan de overtuiging, dat zijn
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leven toch niet gansch en onwederroepelij k gesloten was , zooals
hij het in zijne wanhoop had geloofd. Met meer moed hervatte
hij dan zijnen arbeid en volvoerde met blijdschap de heilige
plichten, welke hem, als eerstgeborene van een ongelukkig huisgezin , waren opgelegd.
In zijne brieven aan Karel beweerde hij nog altoos moedeloos
te zijn ; maar zijn vriend zag genoeg uit den toon zelven van
zijn schrijven , dat hij zijn doel getroffen had en de wanhoop uit
het hart van Willem had verjaagd. Veel zeide hij hem over
het ontwerp niet meer ; want de uitvoering er van kon niet
beginnen dan na het afloopen van het volle jaar. De oude tante
zou tot dan toe haren neef in onmacht laten , ja zelfs gebrek
laten lijden ; want zoo was haar stelsel over de opvoeding der
jongelieden , die , volgens haar zeggen , in het al te vroeg bezit
van geldmiddelen bijna onfeilbaar hun verderf vinden. De oude
tante had gelijk: daarom bleef zij onbuigbaar.
Zoo sleet Willem nog eenige maanden van zijn leven, zonder
dat nieuwe smarten hem kwamen bedroeven; reeds begon zijn
geest weder in kracht te winnen en de hoop eene grootere
plaats in zijn hart te vinden; hem scheen het, dat de vijf jaren
zoo zouden voorbijsnellen en dat hij en de zijnen op dit gedeelte
van hunnen levensloop zouden mogen terugzien als op eenen
naren, schrikkeljken droom, waaruit men met blijdschap ontwaakt. Maar, eilaas, hij had het gezegd: de beker was nog niet
ledig, hij had met zijn kruis het einde der baan nog niet bereikt!
-

In de laatste maanden van dit jaar trof een schrikkelijk ongeluk het rampzalig huisgezin der Hensmans ! De onverbiddelijke
dood nam den goeden notaris onverwachts van de aarde wegen
beroofde door denzeifden slag de Hensmans van het eenige, dat
hun nog als een zegen des hemels was overgebleven.
Nu was Willem zonder bezigheid , en niettegenstaande hij voor
geburen en anderen al menig smeekschrift } huweljksdicht of
naamvers opstelde , — wat hem die arbeid opbracht , was onbeduidend.
Hij liep gedurende vijftien dagen alle handelshuizen en kantoren af, en smeekte er met tranen in de oogen om bezigheid;
overal werd hij geweigerd en in vele plaatsen met spot afgewezen. — Dit kon bijna niets anders zijn; want op de kantoren
der notarissen wilde men in geenen deele den zoon van Hensmans aanvaarden, en in andere bureelzaken was hij gansch onbedreven.
Sommige kooplieden toonden zich ..genoeg genegen om hem op
hun kantoor toe te laten, edoch onder de onmogelijke voorwaarde,
dat hij eenen ruimen tijd als afschrijver zou werken, — en zoo
allengskens zou men hem iets of wat voor belooning geven. Het
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spreekt van zelf, dat Willem zich met zulke verre hoop niet
vergenoegen kon , dewijl de nood en de honger reeds dreigend
voor zijne deur stonden. Hij bleef diensvolgens nutteloos rondloopen en leed afgrijselijke smarten door het vooruitzicht, dat
zijne moeder en zusterkens welhaast tot den bedelzak zouden
gebracht zijn.
Iedereen in de gebuurte wist , dat Willem zijne bediening
door den dood van den notaris verloren had. Gewis - velen
beklaagden hem rechtzinniglijk ; maar dit gevoel van medelijden belette niet , dat men - in de winkels alle waren aan de
Hensmans weigerde , tenzij gereed geld daarbij op den toog gelegd werd. Wat er nog in het arm huisgezin overschoot , werd
verpand , totdat alles , wat eenige waarde had , verdwenen was.
De achtste week reeds kon Willem het geld der vervallene huishuur niet meer betalen , — en nu beefde hij van angst en schaamte
bij de gedachte , dat hij met zijne moeder en met zijne
zusterkens zou worden op de straat gezet. Aan Karel Moerens
daarover schrijven, dit zou hij voor niets ter wereld gedaan
hebben. Hij wist , dat zijn vriend zelf te Parijs gebrek leed en
zijne tante onfeilbare voorzorgen genomen had, om hem geen
geld in handen te laten ; daarenboven , er lag nog te veel fierheid in het hart van den lidenden jongeling om die vernedering

te gemoet te gaan. Ja , tot zooverre boezemde hem deze gedachte
afschrik en schaamte in , dat hij zelfs aan Karel niets van zijne
nieuwe rampen schreef. — Zóo zijn de ongelukkigen : het schijnt
hun, dat de ontvangene hulp hen verlaagt, 'en zij worden dikwijls
onrechtvaardig door hoogmoed. Maar zou men ze daarover eenig
verwijt doen ? Ach, neen, men mag de rampzaligen niet laken,
omdat zij het eenige gevoel, dat. hen ondersteunen kan, niet opofferen en versmachten. En dan , is het de schuld der ongelukkigen , dat het vuile geld alles ontheiligt , waar het zich in vermengt ? Is het de schuld der hongerigen , dat het brood der aalmoes vernedert
Willem ,schreef dus niet aan zijnen vriend, en poogde langen
tijd te vergeefs door zich zelven de middelen te vinden om zijne
moeder en zusteren voor de uitjaging- te bevrijden.
Ware de huismeester een rijk man geweest, zoo hadde hij nog
gehoopt , dat deze , in aanzien hunner ellende, de verdrijving zou
hebben uitgesteld; maar de eigenaar was een arme, oude metser,
die, na zestig jaren arbeid, niets ter wereld bezat dan twee
zulke kleine huizen, en van de opbrengst .daarvan nauwlijks
droog brood eten kon. Zooverre mocht men toch op de menschelijke barmhartigheid geene aanspraak maken, als van eersen strammen grijsaard te vergen, dat hij zelf nood lijden zou om anderen
te . helpen. Willem begreep dit zeer wel, en toen hij met besluit
tot zijnen huismeester ging, was het niet om uitstel van hem te
,
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vragen ; integendeel , het was een gevoel van trotsche rechtvaardigheid , dat hem aandreef tot dien stap : hij wilde een ander arm
mensch niet door beloften bedriegen , — en verklaarde aan den
ouden eigenaar den echten en diep ellendigen staat, waarin de
dood van den notaris hem gestort had. En dan , het was hem
gelijk , of hij nu of binnen veertien dagen de straat voor woning
kreeg; want hij zag toch geene uitkomst aan zijn lot.
Het verhaal zijner smarten rukte de tranen uit de oogen van
den strammen metser. — In dit hart, door zwoegen versleten en
door ouderdom verkoud , lag toch nog één gevoel : het heilig gevoel der liefde en des medelijdens ! Met bewondering en met de
uiterste dankbaarheid luisterde Willem op de stem des grijsaards,
toen deze hem zeide:
„Arme jongen ! Gij moogt niet benauwd zijn. Ik zal u niet uit
mijn huis zetten , daarvoor beware mij God ! De winter komt
aan, — en hij zal straf zijn , de winter, want de trekvogels
vliegen vroeg. Ge zoudt bevriezen met uwe zusterkens, en ik
wil dit niet op mijn geweten. Ik heb het wel doodnoodig, dit is
waar; maar gij zijt met vieren, en ik ben alleen. God heeft mij
nu al zeventig jaar bewaard , --- dit zal Hij nog wel doen , als
het Hem belieft. Stort geene tranen , Willem ; de eene mensch
moet den anderen helpen. Hoor wat wij doen zullen : ik kan de
huur van het heele huis niet verliezen , want dan zou ik zelf gebrek lijden; maar gaat en woont gij en uwe moeder op de kleine
bovenkamer , en neemt de helft van den zolder ook tot uw gebruik ; de benedenplaatsen en de groote bovenkamer zal ik dan
wel aan andere menschen verhuurd krijgen. -- Geld moet gij
dr niet voor geven; als ge later gelukkig zijt, help dan ook
al een arm mensch. Ga nu maar naar huis , jongen, en wees gerust. Onze Heer zal ons allemaal beschermen , kind !"
De medelijdende woorden des grijsaards troffen Willem geweldig;
hij dankte hem met vurige woorden, en verliet zijne woning met
lichte stappen en opgebeurd gemoed , alsof de eenige steen , die
op zijn hart lag , er afgevallen ware. Met moed en zonder verdriet droeg hij het bed zijner moeder en het overige huisraad
naar boven , en het was met zijne eigene handen, dat hij tegen
het venster der straat eenen brief plakte , waarop de voorbijgangers konden lezen: BENEDENHUIS TE HUREN TERSTOND.
Ach, de ongelukkigen waren blijde, dat zij toch niet uitgejaagd zouden worden. Zij zagen in hunne vreugde niet, dat een
akelig vrouwenspook, met holle wangen en grijnzenden mond,
achter hen de trap beklom, als iemand, die ook van het huisgezin hadde deelgemaakt : — de afgrijselijke ellende had zich
met hen onder de dakpannen genesteld!
Allengs vervielen de Hensmans tot den uitersten staat van armoede, en meer dan eens legden zij zich, van honger afgemat,
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op hunne harde slaapstede neder. Van tijd tot tijd gelukte het
Willem echter nog eenige franken te verdienen , en die schaarsche
hulp verlengde het bitter leven zijner kwijnende moeder en zusteren ; maar nu was de winter daar : en , alsof de snijdende koude
door zich zelve niet wreed genoeg ware geweest, droogden met
haar opeens de eenige bronnen van onderstand voor het arme
huisgezin tot den bodem uit : geen werk , geene bezigheid meer;
geen geld, geen hout, geene kolen , geen deksel, geene kleederen ! Dan begon voor Willem de allerbitterste strijd ; het eenige,
wat hem nog overbleef , de achting voor zich zelven , — de fierheid , die , trouwe gezellin der groote zielen in het ongeluk, —
moest hij opofferen en met eigen handen slachten. De nood,wierp
hem onmachtig ter aarde en joeg hem ter deure uit om te gaan
bedelen ! Daar stond hij , — akelig was die dag! — bevend in
de straten af te spieden, of niemand zijner oude bekenden voorbijging; en dan, met den gloed der vertederende schaamte op het
voorhoofd , mompelde hij : „Om Gods wil !" — Gelukkig nog wanneer men zijne bede aanhoorde en zij door eenige stuivers werd
beantwoord. Veeltijds wees een koud en ontkennend schudden met
het hoofd hem af. De aalmoes, met schaamte in de hand gezameld, is geen redmiddel; omdaarin hulp en onderstand te vinden, mag men niet met. Bene voelende ziel geboren zijn; het is
-

daarenboven een ambacht, dat zijne leerjaren eischt. Ook vond

Willem, in de laatste opoffering van den eenigen overblijvenden
schat zijns harten, bijna geene verlichting voor de armoede zijner
moeder en zusteren: integendeel, nu zonk hij, met ziel en met
lichaam , in den afgrond der ellende en der verlaging.

XVIII.
WILLEM HENSMANS AAN KAREL MOERENS TE PARIJS.

Antwerpen, den 15 Januari 1814.
's Morgens.
0, God, moet het dan toch geschieden? Mag ik aan dien zelfmoord niet ontsnappen? --- Neen, neen, verzinken moet ik in
die schandkolk! Welaan , uw wil geschiede: het zij zoo! Ik
sleur uit mijn bloedend hart tot den laatsten wortel mijner gevoelens ; ik trap met voeten wat daar nog van mijn vorig leven
in overbleef: achting, liefde, vriendschap, hoop, moed, verbeelding, — vaartwel!
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Karel , Karel , ik kniel smeekend voor uwe voeten .... eens
aalmoes ! eene aalmoes ! Ach , geef mij iets , hoe klein het zij!
Spaar het brood uit uwen mond , lijd honger voor mij ; maar , om
Gods wil , geef mij iets!
Dit is de taal niet , die ik tot u voeren moest , ik weet het.
U schrijvende , stoot ik van wanhoop en van schaamte mijn
hoofd ten bloede tegen den . kant der tafel ; maar het moet zijn:
ik ben een bedelaar , en het is niet tot u alleen , dat ik de
smeekende handen reik. — Gij zult mij toch iets zenden, niet waar?
Karel , ik durf u niet meer schrijven , in wat staat wij allen
zijn; ik heb het recht niet om u deel te geven in zulk doodend
verdriet , — en toch , het schijnt mij , dat ik waarlijk te diep
verachtelijk ben. — Ach , de honger is een wreede dwingeland!
Hij kan den moedigste tot in het slik vernederen en doen kruipen als een ongediert voor een stuksken brood. — Zoo kruipt
de ongelukkige Willem sedert vijftien dagen. Denk, hoe vroolijk
het is , als de gebuurvrouwen mij met scheldwoorden komen zeggen , dat Ursula op de straat de boterham der kinderen af bedelt; — en oordeel over de pijn , die mijn ingewand doorwoelt:
ik benijd mijnen zusterkens den afgesmeekten beet!
Welken schrikkelij ken nacht hebben wij doorstaan ! Geen vuur,
geen deksel meer. De twee voeten van ons arm Trezeken zijn
bevrozen ; het kind ligt daar op wat stroo onder onze kleederen
in eene ijselijkste koorts. Het zal sterven , dat ongelukkig slachtoffer. Ik durf God niet bidden , dat Hij het arm lammeken van
de aarde wegneme; want mijne moeder stierve dan ook: al het
gevoel , dat in haar hart nog overblijft , heeft zij op Trezeken
geladen .... Ook zij , die anders lijdelijk en bewusteloos onze
ellende aanziet , dekt nu ' het lijf van haar engeltje met de borst,
en roept tot God om hulp tegen den dood.
Uit een akelig graf schrijf ik u .... en zelfs ik verwijt het
mij : die tijd is een diefstal , ik moet bedelen gaan ! Karel , ik heb
hulp gevraagd aan mijne vorige kantoorgezellen ; een eenige gaf
mij oenen frank. Sedert dien tijd slaan zij eene andere straat in,
als zij mij van verre zien aankomen ; ik ben bij al mijne bekenden geweest , — sommigen gaven mij eene aalmoes ; maar die is
lang verdwenen , -- en nu mag ik bij hen niet meer gaan. Mijne
zuster Ursula is naar de markt geweest — om koolbladeren en
aardappelschillen te rapen; wij hebben er van gegeten , doch het
helpt niets.
Klara is gisteren uit het Walenland wedergekeerd .... het
zweet loopt mij van het voorhoofd sedert een uur. Het noodlot
drijft mij tot haar; op mijne knieën zal ik ook voor haar kruipen en, met de hand uitgereikt, roepen: Ach, geef mij iets! —
Ramp, ramp! Mijn strijd tegen deze pletterende gedachte is spotternij ..... ik moet gaan, al brandde de grond onder mijne voea

-
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ten ! Reeds sedert gisteren worstel ik met wanhoop tegen die
schrikkelijke noodzakelijkheid : maar mijne moeder sterft van
honger, mijn zusterken huilt van ingewandspijn , ik zelf ben ten
einde : mijne oogen draaien .... Och , ik lig ter neder geslagen
onder den bloedigen geesel der ellende ; al ware -ik zeker , dat
de dood mij voor hare voeten treffen zou , ik moet ! ik moet ! —
IJselijk ! ijselijk ! Ik tot haar de handen uitsteken ? Ik zeggen:
om Gods wil, eene aalmoes ! tot haar ? tot Klara?
Ha, ha! Ik moet nog hopen, niet waar? want ik ben nog niet
diep vernederd, ik zal mij nog kunnen zuiveren van het slijk,
waarin ik mij nu wentelen moet! En in mijne slapelooze nachten
zal nog het beeld der vriendinne mij troosten, niet waar? als
ik bij haar zal hebben gebedeld, — als hare hand mij geld zal
gegeven hebben!
Alles, alles is gedaan voor mij, tot zelfs het aandenken harer
liefde; alwat mij nog overbleef, moet versmacht worden. Als gij
dezen brief ontvangt, zullen wij reeds gegeten hebben van Klara's
geld, — den koopprijs mijns levens misschien!
Karel, Karel, gedenk u mijner! Ach, leg ook een aalmoesken
in de hand van den bedelaar, die eens uw vriend was!
WILLEM.

XIX.
WILLEM HENSMANS AAN KAREL MOERENS TE PARIJS.

Antwerpen, den 15 Januari 1814.
's Middags.
Goede vriend,
Mijne zuster was weg naar het postkantoor ; ik liep ze achterna, doch heb ze niet meer gevonden. Nu is zij terug; hare
boodschap is gedaan. Gij zult dus den hopeloozen brief ontvangen , dien ik u daar straks geschreven heb; het zij zoo : gij moet
toch weten , tot wat punt van ellende uw ongelukkige Willem verviel.
Nu is het gedaan; ik ben weder zoo blijde en zoo vroolij k ,
dat ik het u niet zeggen kan.... en mijn zusterken ligt op sterven! Misschien ben ik zinneloos? Ik weet het niet. Ach, neen,
luister wat geluk ons daareven overkwam:
Nauwelijks was mijne zuster uitgegaan, toen eene oude vrouw
op onze kamer trad, — de moeder van Klara! — Eer wij den
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tijd hadden om onze klachten tot haar te sturen , — ik doorgrondde de edelmoedige oorzaak dier haast, — zeide zij tot
mijne moeder, — begrijp wel : niet tot mij , tot mijne moeder:
„Vrouw Hensmans , ik weet , dat gij op dit oogenblik niet veel
middelen hebt; ik kom u het voorstel doen , u eenig geld te leenon, tot betere tijden," en zonder ons antwoord af te wachten,
legde zij een papieren rolleken op de tafel.
W];j hebben haar ons ongeluk geklaagd ; zij heeft over ons
geweend, vriend. — En , ach , iets heeft mij tot zaligheid verrukt : zij heeft mijne moeder gekust , — gekust , Karel ! Bij dit
gezicht zijn de tranen uit mijne oogen losgebroken, maar ik
lachte toch ; want met dien kus was een gansche hemel in mijn
hart gezonken. — De moeder van Klara mijne arme moeder gekust ! Er zijn dus nog banden der liefde tusschen hen ? Klara,
Klara, gij zijt een engel ! Niet zelve kwaamt gij om Willem eene
aalmoes te schenken ; gij zondt uwe moeder , omdat de hand eener
moeder alles heilig en zoet maakt; gij gaaft ons geen geld, gij
leendec het ons. Ah , ik begrijp en bewonder u ! Karel , daar nevens mij blinken nu twintig franken , als glinsterende sterrekens
aan den hemel. Wij hebben vleesch gegeten ! Verstaat gij wel,
Karel , vleesch gegeten ! Een vuur ontbrandt in ons binnenste : de
koude pijnigt ons niet meer. Ach, vriend, vriend, wat onbekende wellust ligt er besloten in het verzadigen van den scheurenden honger ! Arm Trezeken, dat niet eten kan ... .
Ik heb haast; want er moet uitgegaan worden om vele zaken
te koopen: wij zijn rijk. — Nu behoef ik niet meer, dat gij gebrek lijdet voor mij. Klara is immers te huis? Zij zal vaat zalf
geven voor ons Trezeken; hare moeder heeft het gezegd. Zalf
van Klara geneest onfeilbaar! — Straks komen er kolen; wij
zullen ons warmen aan een blozend stoof ken.... ons zusterken
zal genezen! Hemel, hemel, een enkel teeken harer hand heeft
ons gelukkig gemaakt! Zou de weldadigheid een gedeelte van
Gods almacht zijn?
Wees gij nu ook blijde, goede en getrouwe, betreur mijn lot
niet meer; maar denk toch aan Klara , als gij bidt.
WILLEM.

X.X.
Het was nacht. De sneeuw warrelde in onstuimige wolken
door de straten; de wind huilde hevig boven de gevelspitsen
der stille huizen.
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Op de kamer der Hensmans gebeurde iets schrikkelijks. Eene
eenige lamp verlichtte het vertrek met droeven schijn ; allen , die
er zich bevonden , geleken in de halve duisternis aan opgestane
schimmen van dooden. Willem lag met het aangezicht op de tafel
en verroerde zich niet; hij verborg zijne oogen , om niets te zien;
want het scheurde zijn hart, , en hij kon het niet helpen! Op
eenen kleinen stoel zat Ursula met het hoofd in de handen ; tranen rolden uit hare oogen , doch zij ook zat beweegloon. Waarschijnlijk duurde het smarttooneel reeds lang , en waren de ongelukkigen afgemat en verlamd van weenen en klagen.
In den donkersten hoek der kamer stegen zware zuchten uit
Benen verkropten boezem op.
Daar lag de moeder, met het hoofd over den mond van het
stervende Trezeken gebogen; zij ademde over haar, alsof de adem
eener moeder de losgemaakte ziel in het lichaam van een kind
terughouden kon. Zoo lag zij nu reeds eenige uren , met de
uiterste wanhoop , in . de ooggin van het zieltogend schaapken
te staren, zonder naar Willem of Ursula te willen luisteren.
In hare verdwaaldheid scheen zij zelfs hare andere kinderen
niet meer te herkennen , en antwoordde niet op hunne droeve
vertroostingen. Na gedurende eenen halven dag nuttelooze pogingen aangewend te hebben om hunne moeder tot bedaren te
brengen , waren Willem en Ursula van vermoeidheid en vertwijfeling bezweken , en nu zaten zij daar , alsof een diepe slaap hen
bevangen had.
Koud was het op de kamer niet ; want er had den ganschen
dag eene stove gebrand, en misschien was het vuur er nog niet
gansch in uitgedoofd ; ook een geneesheer moest het zieke kind
bezocht hebben , vermits er op de tafel , bij het hoofd van Willem , twee apothekersfleschkens en een zalfpotteken stonden. Van
tijd tot tijd sprak de moeder eenige afgebrokene klachten , die
als de stem des doods in des jongelings ooren bromden, maar
hem echter het hoofd niet deden opheffen. Dit hoorde hij nu
reeds acht uren lang!
Op dit oogenblik zeide de zinnelooze vrouw:
„Trezeken , sta op , mijn lief schaapken ! Kom , warm uwe
voetjes aan de stoof. Ge moogt zoo lang niet blijven slapen, lui
Trezeken; want vader zal straks gaan komen. Och, wat zijn
uwe lippekens koud! Beef niet, Trezeken, het engeltje zal u
niet medehemen: het staat daar maar om u te beschermen. Och,
uwe pollekens zijn gelijk ijs, mijn arm bloeiken. Ge moet weer
op moeders schoot zitten, niet waar? Daar is het warm ...."
De rampzalige vrouw nam het kind uit het bed en ging er
mede in eenen hoek der kamer zitten. Zij had dit met zooveel
stilte gedaan, en was zoo zacht op de punten harer voeten voortgestapt, dat Willem geen gerucht had gehoord en op de tafel
-
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was blijven liggen ; Ursula had hare moeder met de oogen gevolgd, doch zonder van haren stoel op te staan. Er verliep nog
eenige tijd , eer de jongeling het hoofd ophief en met verbaasdheid
bemerkte , dat het bed ledig was. Hij hoorde zijne moeder ginder
in den hoek het kind kussen en lachen , alsof een onmachtig
vreugdegevoel haar verblijdde. In de gedachte, dat Trezeken wellicht beter was en de oogen had geopend , nam hij de lamp van
de tafel en naderde met haast tot zijne moeder. Een nare schreeuw
vloog op uit zijne borst, en hij greep bevend naar het kind;
maar de vrouw sprong recht en liep huilende de kamer rond.
Wat Willem ook smeekte of bad, wat tranen hij stortte, wat
zacht geweld hij inspande om het kind aan zijne moeder te ontrukken, nog hij , noch Ursula vermochten iets op haar. Zij hield
haar Trezeken met de armen op de borst gesloten, als ware het
er met ijzeren banden op vastgesmeed geweest.
Door het omstorten der stoelen, het gerucht der trappende
voeten en de smartkreten van Willem , werden de bewoners van
het benedenhuis gewekt. Twee vrouwen en een man kwamen met
licht naar boven. Bij het gezicht van dit ijselijk schouwspel be-

gonnen zij allen te beven : = daar , tegen den muur , stond de
arme vrouw lachend haar - kind te kussen .... haar kind was een
lijk; sedert een uur woonde het arme zieltje in den hemel!
In het eerst wilde de moeder zich het kind niet laten ontnemen; maar als men haar allengskens had wijsgemaakt, dat het
koude had en onder het deksel liggen moest, legde zij het zelve
in het bed en ging er met gerustheid des gemoeds nevens zitten.
Willem dwaalde; zijne oogen stonden hem dwaas en wild in
het hoofd; zijne wenkbrauwen zonken diep en plooiden zijn voorhoofd tot hoekige rimpelen. — De bewoners van het beneden.
huis durfden hem niet bezien, en in allen ontstond slechts. ééne
gedachte: „die jongen zal zich zelven vermoorden !"
De Engel des doods had nauwelijks het , arm lammeken van
het leven beroofd, • of hij verliet de woning der Hensmans, en
daalde veel verder op een grooter huis .der stad Antwerpen neder.
Dien avond , als mijnheer Standel zich nederzette om te spijzen, zag hij eerre fesch wijn op de tafel staan. Dit verwonderde
hem zeer; want alhoewel de Standels schatrijke lieden waren,
verscheen er zelden iets anders dan water bij hun avondmaal.
Oansch natuurlijk vroeg hij aan zijne vrouw:
„Wiens naamdag is het vandaag ?"
De vrouw gaf hem lachend ten antwoord:
Hoe? Herinnert gij u dan niet, dat het beden - juist een jaar
is, dat die vervloekte schelm Hensmans op het- schavot gestaan
heeft? Dien dag moeten wij vieren. Wij hebben het immers beloofd ?"
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Of mijnheer Standel sedert eenigen tijd berouw gevoelde over
de wijze, waarop hij Hensmans de bekentenis van den diefstal
had " afgedrongen , en of hij nu reeds aan zijne plichtigheid twijfelde, althans hij verbleekte bij de woorden zijner vrouw , en
sloeg zonder spreken zijn gezicht ten gronde.
„wij hebben het immers beloofd ?" herhaalde de vrouw. „Gij
weet wel , op den avond zelven van de pronking ? Wij hebben
toen ook een glaasje op het brandmerk van den schijnheiligen
dief gedronken."
„Beloofd , beloofd ," morde mijnheer Standel , het kan zijn,
dat wij in onze eerste gramschap zoo iets hebben beloofd. Nu wil
ik er toch niet meer van hooren. Doe die flesch van onder mijne
oogen ; — ik drink er niet van !"
De zonderlinge uitdrukking van het gelaat haars mans en de
ernstige toon . zijner stem schenen diepen indruk op de verwonderde vrouw te maken. Het was, alsof haar ook een geheime
schrik _ beving. Zij bleef haren man een oogenblik ondervragend
bezien, en borst dan los in eersen langen spotlach. Op haar aangezicht schetste zich een gevoel van vuige boosheid , van haat
en van wraakgenot.
Men zegt , dat het hart der vrouw een schat is van liefde,
van edelmoed en van zelfopoffering : zoo is het niet altijd. Het
hart der vrouw is eene harpe , welker snaren bij de minste aanraking herklinken ; de rede , de overweging beheerschen het spel
dier harpe niet : het oogenblikkeli k gevoel is de' machtige vinger , die er alleen de tonen uit opwekken kan. Is nu dit snarentuig op goedheid en liefde gestemd , oh ! dan is de vrouw een
engel van troost en van teederheid op deze aarde; maar ' indien
de harpe de boosheid voor grondtoon heeft , eilaas , dan ademt
haar gezang niets meer dan vervolging, nijd en laster.
Vrouw Standel was eene dier lage zielen , welke slechts in
het slijk des kwaads en in de gal des haats schijnen te kunnen
leven ; haar verwonderde het uitermate , een teeken van berouw
in haren man verrast te hebben ; zij had het aangenomen als
een verwijt en stond nu met gramschap er tegen op.
„Ha, ha !" riep zij , zou men niet zeggen , dat - gij spijt hebt,
omdat de schelm Hensmans op het schavot heeft gestaan ? Ze
moesten zeker dien nachtdief laten loopgin , niet waar ? Dan kon
hij nog eens in ons huis breken. Standel, man, ge wordt ouden
sukkelachtig. Dat beeft en wordt bleek, als hij den naam van
Hensmans hoort! Wel, och arme! Laat den wijn maar staan; ik
toch zal er mijn hart eens deugd mede doen."
Het Gerecht heeft hem veroordeeld ," antwoordde mijnheer
Standel met droefheid, hij heeft zijne straf verdiend, daaraan
twijfel ik niet : maar zin vijf jaren dwangarbeid en een brandmerk dan niet voldoende? Laat den booswicht zijne schuld boeten.
-
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Waarom moeten wij hier feest houden over het ongeluk van
iemand , die toch mensch is gelijk wij ?"
„Mensch gelijk ,wij ! Het ongeluk ! Wat beteekenen die zottig
heden altemaal ?" zeide vrouw Standel lachend. „Het was op den
15den Januari van verleden jaar wat anders : dan moest ik u vertellen , hoe de schelm op het schavot had gestaan , hoe de beul
hem het ijzer in den schouder gebrand had , hoe hij spartelde van
pijn; ik mocht geen enkel puntje vergeten. — Dan smaakte de
wijn u wel goed , en gij durfdet wel op het brandmerk van der
schijnheiligen dief eene teug drinken ...."
„Houd toch op , om Gods wil ," viel mijnheer Standel haar in
de rede ; „ik kan er niet aan doen , vrouw , maar uwe woorden
doen mij ijzen. Sedert eenigen tijd , ik moet het bekennen , zegt
er iets in mijn hart, dat wij niet wel doen met ons in het lijden
van eenen ongelukkigen gevangene te verheugen , — ware het
zelfs een moordenaar. Alwat gij daar gezegd hebt , is boosheid
en zonde : ik neem er mijn deel niet van."
,Zoo ! zoo !" sprak de vrouw verbitterd. „Het is boosheid, wat
ik zeg; gij zijt een heilige ! Gij hebt Lambrecht Hensmans niet
op het schavot gebracht ? Gij hebt hem de pistool niet voor de
borst gehouden ? Gij hebt die daadzaak. niet voor het Gerecht
geloochend ? Neen , daartoe waart gij niet bekwaam : ik heb het
gedaan, niet waar ?"
-„Gij hebt het mij geraden !" antwoordde minheer Standel met
eene schielijk opbruisende gramschap.
Nu ontstond tusschen de twee echtgenooten een hevige twist,
waarin zij elkander beschuldigden met de booze daad, welke zij
te zamen hadden beraamd en uitgevoerd. Uit hunne woorden
bleek genoeg, dat geen van beiden, ' in de diepte zijns gewetens,
overtuigd was van de plichtigheid dés veroordeelden Hensmans;
daarenboven was uit hunne bittere verwijtingen wel te verstaan,
dat zij elkander haatten en verfoeiden, als kwade menschen
die zij waren.
Na lang kijven had de vrouw alleen van den wijn gedronken,
en korten tijd daarna waren ze beiden al morrende te bed gegaan.
-

Zij sliepen hunnen eersten slaap, toen de Engel des doods . de
kamer der Hensmans verliet en op de woning der Standels nederdaalde.
Eensklaps ontwaakte vrouw Standel! — Een schrikkeljjke
angst beklemde haren boezem; het scheen haar, dat stroomen
bloed van uit haar hart naar hare hersens gedreven werden;
alles draaide om haar heen; lichtsprankels en vonken vuurs warrelden in kolken voor hare oogen. Zij wekte bevend haren man,
en als deze opsprong met den roep: Hemel, wat is het
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Wat hebt gij , vrouw ?" zeide zij met eene dorre gorgelstemme:
,,Ach, gauw , help mij hier af! Lucht , lucht , of ik versmacht!
Gauw, lucht, lucht!"
De verschrikte man hielp zijne vrouw van het bed en zette haar
op eenen stoel; maar zij wees huilend naar het venster en zuchtte:
„Open ! open ! om Gods wil ! Ik verstik , het bloed ! de dood !"
Mijnheer Standel rukte het venster open. Het onweer sloeg
met woest geweld in de kamer, de wind loeide, zijn akelig gezang rondom de stervende ..... de sneeuw verfrischte haar brandend voorhoofd .... Dan sprak zij met minder klare stem:
„Het helpt niet : de dood is dáár ! .... Een priester , een priester ! Dat ik niet sterve zonder biecht ! Ach , uit medelijden,
gauw , een priester !"
Mijnheer Standel wist van schrik en benauwdheid niet wat te
doen. Hij liep wanhopig tot bij de trap en schreeuwde van daar
tot de dienstmaagd , dat zij beneden komen zou ; dan keerde hij
weder tot zijne vrouw en wiesch haar voorhoofd en handen met
water en azijn. Weinig tijds daarna zond hij de meid om den
pastoor en om den geneesheer.
Vrouw Standel lag daar van eene geraaktheid of bloedstorm
getroffen. Zij scheen van leven beroofd; alleenlijk bewees het
,

-

ratelgeluid in hare keel, dat de strijd tusschen leven en dood

in haar nog niet ' was beslist. Reeds waren hare lippen zwart,
een fijn schuim bedekte hare tanden, hare oogen waren gesloten, haar hoofd hing loodzwaar op haren schouder. Alles
voorspelde eengin aanstaanden dood, — toen de priester eensklaps
in de kamer verscheen en tot de zieke ging.
Alsof de tegenwoordigheid van den Rechter aller menschen
haar van angst deed ijzen, bewoog zij hare leden krampachtig
en schreeuwde met snijdende stem:
,,Hensmans! Hensmans !"
De priester naderde: — hij vond een lijk!
De Engel des doods voerde de ziel van het lammeken en de
ziel der vrouw voor den rechterstoel van God....
's Anderen daags , op den middag , kwam een onbekende aan
de woning der Hensmans en gaf aan de vrouw van het benedenhuis een gezegeld pakje voor Willem. Toen de jongeling het
opende, vond hij het opgevuld met katoen, en te midden daarvan een papier met vijf gouden Napoleons.
Wie mocht dien schat hem schenken? Was het Karel Moerens? Was het Klara? Willem durfde daarover niet beslissen:
de som was te groot, en hij had op aarde geene andere vrienden.
Van wien het geld ook komen mocht, de jongeling nam het
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in dankbaarheid aan; want het moest hem troosten in het ongeluk. — Nu kon hij een kroontje koopen voor Trezeken en
eene mis laten lezen voor het arme zieltje 1 ).

xx'.
Alsof het ongelukkige Trezeken een zoenoffer ware geweest,
veranderde plotseling het lot der Hensmans na den dood van het
kind. In aanzien hunner vorige armoede waren zij nu rik ; want
zelfs na vijf maanden bleven hun nog twee Napoleons over.
De oorzaak daarvan was, dat Willem nu de rekenboeken van
een klein handelshuis hield en , voor twee uren dagelijkschen arbeid , vierhonderd franken als jaarwedde kreeg. Nu ontbrak hun
niets meer , — en Willem kon alle weken zijnen vader bezoeken ; men had hem daartoe een oorlof in eenera gesloten brief
gezonden , zonder dat hij wist , door wiens toedoen • hem deze ongemeene gunst was verleend geworden. Maar wat *hem het meest
verblijdde , was , dat zijne moeder niet alleen hare vorige gerustheid weder bekomen had , maar zelfs van dag tot dag meer geheugen en een vaster oordeel scheen te krijgen. De jongeling had
met recht gevreesd , dat zijne ongelukkige moeder , bij den dood
van haar aangebeden Trezeken , voor altijd met eene volledige
zinneloosheid zou zijn geslagen geworden , des te meer daar zij
in de eerste dagen hem dit door eene zonderlinge daad had doen
vermoeden. Om haar zooveel mogelijk voor droeve herinneringen
te bevrijden , had Willem de kleederen en alles , wat van Trezeken overbleef , op den zolder onder zijn bed verborgen ; maar de
moeder had waarschijnlijk de bergplaats ontdekt; want als • Willem dien dag te huis kwam , zag hij de schoentjes van het kind
onder aan het kruisbeeld hangen, en zijne moeder met haren
rozenkrans daarvoor geknield zitten en in stilte bidden. Later op
den dag nam hij de schoentjes weder weg; maar toen de moeder
dit bemerkte, liep zij huilende de kamer en den zolder op en af,
en leverde zich aan zulke pijnlijke wanhoop over, dat Willem
zich gedwongen zag, de schoentjes weder onder het kruis te hangen.
Van dien tijd af had de vrouw van Trezeken niet meer gesproken; zij was welgemoed en genoot in stille vreugde het wel-

I) De kinderen worden in Brabant met een kroon van gemaakte bloemen begraven en zoveel mogelijk gekleed, gelijk men zich de engelen in den hemel
voorstelt. Iets troostends, iets verhevens ligt er onder die eenvoudig schoone
volksgewoonte verborgen.
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zijn , dat haar zoon , door zijnen arbeid , haar en haar Urselken
bezorgde.
Over dezen spoedigen ommekeer in zijnen toestand was Willem ten uiterste verwonderd : eene geheime bescherming scheen
over hen te waken en immer werkzaam te zijn, om hem voor
verderen tegenspoed te behoeden. Hij was zich zelven niet gaan
aanbieden om de rekenboeken van het handelshuis te houden:
men was tot hem gekomen en had hem, om zoo te zeggen, gebeden deze bediening te aanvaarden.
Wat hij ook zijnen geest daarover folterde, hij kon niet begrijpen, hoe men hem, den zoon van Lambrecht Hensmans, 'was
komen opzoeken om hem te belasten met de vertrouwelijkste
zaken. Men wilde hem dus vertroosten, niet alleen door geld,
maar ook door bewijzen van achting ! -- Wie kon die weldoener
zijn ? Klara ? — Haar vader had haar wel toegelaten de Hensmans
bij te staan en te helpen, op voorwaarde dat zij nooit meer tot
hen zou gaan; maar zooveel vermocht zij niet. — En toch, Willem
had nog andere redenen om te denken, dat een geheim persoon
hem poogde goed te doen. Voor pas vier dagen kwam een advocaat hem in zijne woning opzoeken en deed hem een smeekschrift
teekenen, waarin de genade zijns vaders afgebeden werd. De
advocaat zeide hem , dat de gelegenheid allergunstigst was : de
verbondene Mogendheden hadden de Franschen uit ons vaderland
verdreven en de Nederlanden tot een koninkrijk vereenigd onder
Willem, Prins van Oranje. Binnen eenige dagen zou de plechtige
inbezitneming geschieden, en de advocaat zou dien dag te baat
nemen om het smeekschrift te overhandigen ; hij zou zelfs daarvoor eene reize doen en in de verblijfplaats van den Prins zich
ophouden om voorspraak te zoeken.
Toen de verwonderde jongeling hem vroeg, of de kosten dezer
reize niet te hoog zouden beloopen, verliet de advocaat de kamer
met de woorden:
„Bekommer u daar niet over : ik ben betaald."
Alhoewel Willem niet veel betrouwen in de woorden des advoeaats gesteld had, hadden deze hem echter eene nieuwe hoop op
verlossing aangewezen, en dit weinige was reeds een geluk.
Omtrent dien tijd zat mijnheer Standel eens denkend bij een
open venster, dat op zijnen hof uitzag. — Frisch was de zoete
avondlucht, lachend het groene loover: alles in de jonge natuur
goot troost en leven in het hart. — En nogtans, mijnheer Standel zat daar met de oogen strak op den vloer der kamer gevestigd, en beweegloos als iemand, die in eenen zwaren slaap verzonken ligt. Hadde men hem dus kunnen zien, men zou bij den
eersten aanblik geraden•'hebben, dat een geheim en schrikkelijk
wee dien man folterde, en eene diepe wroeging in stilte, doch
onverpoosd, zijn hart knaagde. Mijnheer Standel, die verleden

72

LAMBRECHT HENSMANS.

jaar al de kenteekenen van een berekend stoffelijk genot op het
aangezicht droeg : -- de roodheid der werkelooze weelde, den
halven grimlach der afkeurende baatzucht, den oogslag der zelfvoldoening, — die man was nu mager en kwijnend ; zijn gelaat
was bleek, ' zijne wangen uitgehold en al zijne bewegingen langzaam en traag.
De spoedige dood zijner vrouw en de naam van Lambrecht
Hensmans, die als een wanhoopsschreeuw van hare stervende
lippen was opgeklommen, hadden hem in eens den blinddoek
afgerukt en hem al de afschuwelijkheid zijns gedrags jegens de
Hensmans getoond. Daar hij nu de booze gezellin zijns levens
verloren had, was hij zonder verdediging overgeleverd gebleven
aan de ingeborene zwakheid zijns gemoeds. Hij dweepte met zijne
aandoeningen , en hield zich welhaast voor overtuigd , dat zijne
vrouw onfeilbaar tot de helle gedoemd was en nu in eeuwigheid
lijden moest om het deel, dat zij iii de onrechtvaardige beschuldi;ing had genomen. In zijne droomen zag hij haar omringd van
duivelen en vlammen ; hij hoorde hare stem klagend in zijn hart

kermen en hem bedreigen met de gramschap Gods. Zoo was h9
dag en nacht van rust beroofd en voelde gedurig de knaging van
den onverbiddelijken gewetensworm; zijn lichaam was onder die
geestesdrukking vermagerd, en nu reeds had de geheime foltering
hem zooverre uitgeput, dat dienstboden en geburen, niet twijfelden,
of hij zou eerlang aan de gevolgen eener uittering sterven.
Voorwaar, mijnheer Standel zou wel de helft van zijn goed
gegeven hebben, om Hensmans uit de gevangenis te verlossen; —
maar hoe dit bewerkt ? Zou hij voor de gansche stad verklaren,
dat hij het Gerecht bedrogen had om eenen ongelukkigen vader,
misschien eerlijk en onschuldig, te doen brandmerken ? Daarover
duurde reeds maanden lang een schrikkelijke strijd in zijn binnenste, zonder dat hij tot het aanvaarden der openbare schande
kon besluiten. En toch, al maakte hij bekend, wat middel hij
gebruikt had om Hensmans van diefstal te kunnen overtuigen,
daaruit zou evenwel de onschuld des veroordeelden niet blijken.
Standel zelf achtte zich nog verzekerd, dat Hensmans inderdaad
de nachtdief was, die hem bestolen had.
Vervolgd als hij was door zijn wakend en rusteloos geweten,
kon mijnheer Standel echter niet werkeloos blijven, en hoe dichter
hij den dood tot zich zag naderen, hoe meer hij zijnen geest geweld aandeed om middelen ter verlossing van Hensmans en ter
vertroosting zijner kinderen te vinden. Het laatste doel had hij
lichtelijk en door het opofferen van weinig geld bereikt; maar in
de pogingen, welke hij had doen aanwenden om van den Vorst
de genade van Hensmans te bekomen, was hij nog niet gelukt;
ja, de laatste hoop op goeden uitslag was hem door eene beslissende weigering ontnomen.
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Nu zat hij daar bij het venster aan zijne overledene vrouw en
aan den gevangen Hensmans' te denken. Misschien ging hij besluiten tot de openbare verklaring zijner valsche beschuldiging;
want hij stond na. lange beweegloosheid eensklaps en met kracht
recht en riep:
„Welaan ! Het zij dan zoo ! Misschien verlos ik nog de ziele
mijner vrouw. Misschien vind ik dan nog rust. Ik zal vluchten
en verre van hier mijn leven slijten...."
Hij wilde zich bereiden om uit te gaan, maar een klank der
huisbel hield hem te midden der kamer staan. De dienstmeid
bracht hem eenen brief.
Zoohaast mijnheer Standel het papier ontplooid had en het
handteeken zag, schetste eene groote verwondering zich op zijn
gelaat, en hij begon van nieuwsgierigheid te beven. De brief was
hem . uit Brussel toegestuurd door den advocaat, die voor de
Standels als partij tegen Lambrecht Hensmans gepleit had. —
Wat mocht die te schrijven hebben ? — Hoort, mijnheer Standel
leest met verdoofde stemme:
Brussel, den

loden

Juli 1814.

Mijnheer,
Gisteren werd hier een zekere galeiboef, met name Loebergs,
door het Gerechtshof tot eeuwigdurenden dwangarbeid verwezen,
voor diefstal met braak en poging tot moord. Na de uitspraak
van het vonnis vroeg . hij aan den Voorzitter, of het hem toegelaten was eene veropenbaring te doen. Dit oorlof hem gegeven
zinde, sprak hij deze woorden : -- ik ben een -dief en een schelm,
dit is waar, ik heb mijne straf verdiend ; maar ik wil toch niet
hebben, dat onschuldige menschen voor mij lijden. Er zit« te Vilvoorden een zekere Lambrecht Hensmans, die verwezen is tot
vijf jaren dwangarbeid en een brandmerk, ter oorzake van eenen
diefstal, die voor anderhalf jaar op de Eiermarkt, te Antwerpen,
bij mijnheer Standel is gepleegd. Dien diefstal heb ik begaan:
Hensmans is onnoozel. En tot bewijs der waarheid, ben ik gereed om te zeggen, waar nog een gedeelte van het gestolen goed
te vinden is en waar het overige is gebleven."
Deze Loebergs heeft inderdaad onwederleglijk bewezen, . dat hij
alleen den diefstal in uwe woning heeft gepleegd. Op mijn aandringen heeft men de zaak met den uitersten spoed onderzocht,
en heden is er een bevel van loslating naar Vilvoorden vertrokken, met eenen bode, wien ik mijn beste paard geleend heb. Als
gij dezen brief ontvangt, zal Lambrecht Hensmans misschien reeds
op vrije voeten zijn en op weg om naar Antwerpen te keeren.
Mijnheer, toen gij mij met het pleiten uwer zaak tegen Hensmans
belasttet, waart gij overtuigd van de plichtigheid des verdachten,
-
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en gij loochendet , hem de bekentenis der misdaad door geweld
te hebben afgedrongen ; — ik wil gelooven , dat gij rechtzinnig
waart,, ofschoon ik recht heb om te vermoeden , dat gij mij hebt
bedrogen. Evenwel, mijnheer, mijn brief is niet bestemd om u
verwijtingen te doen : eenen raad wil ik u geven.
Bedenk, dat Lambrecht Hensmans een brandmerk draagt; zijn
huisgezin is waarschijnlijk tot den bedelzak gebracht. Gij zijt rijk
en kunt nog gedeeltelijk het kwaad vergoeden, dat gij hem hebt
veroorzaakt. Overweeg, dat de gansche wereld tegen u gaat opstaan, en dat er slechts één middel is om den openbaren haat af
te keeren, en te doen blijken , dat gij onwetend hebt gedwaald.
Hef de Hensmans voor ieders oogen uit de armoede : overlaad ze
met weldaden , — en men zal overtuigd blij ven , dat gij rechtzinnigljk eenen misgreep deedt, toen gij hen zoo vurig vervolgdet.
En indien gij waarlijk gedaan hebt wat Lambrecht Hensmans
voor het Gerecht beweerde , denk dan ook aan God, den wreker
der onschuld, — denk aan mij, dien gij door valsche inlichtingen
-

verleid hebt tot het beschuldigen van eenen onnoozelen werkman!
In alle - geval, mijnheer, ik heb ook jegens Hensmans eenen
plicht te vervullen, en zoo gij hem zijn ongeluk niet doet vergeten,
dan zal ik het doen, niettegenstaande ik talrijke kinderen heb.
Maar gij zult gevoelen, hoop ik, dat uw eigen belang en de rust
van uw leven het eischee.
Met deze hoop blijf ik, mijnheer, uw onderdanige en gehoorzame dienaar
VAN MEESSEN.

Mijnheer Standel had de lezing van dien brief dikwijls , bij gebrek aan adem, onderbroken; naarmate hij er in vorderde, had
eene diepe ontsteltenis hem doen sidderen. Nu het gedaan was,
sloeg hij zich de handen voor de oogen en begon stille tranen te
storten, terwijl zijn mond bijna onhoorbaar mompelde: „Denk aan
God! denk aan God!"
Eensklaps richtte hij het hoofd op, alsof een sterkmoedig besluit hem nieuwe krachten verleend hadde. Hij wierp zijne- huiskleederen af en deed er andere aan. Dan nam hij eenige papieren
uit een kistje, stak die in zijne tasch en liep als een gejaagde
ter deure uit.

XXII.
Vrouw Hensmans zat met diepe aandacht aan haren witten
rozenkrans te bidden. Nevens haar, op Benen kleinen stoel, bevond zich Ursula, die eene kous breidde.
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Het kind scheen halfbenauwd in het twijfellicht des vooravonds,
en sloeg van tijd tot tijd den blik met schuchterheid ter zijde
,op hare moeder. Inderdaad, de arme vrouw genoot hare gewone
gerustheid niet : hare dwalende oogen glinsterden met een ongemeen vuur, en telkens dat beneden in het huis iemand zich verroerde of een ander gerucht zich hooren liet, hoe onvatbaar het
-ook mocht zijn , werd zij door eene plotselinge aandoening getroffen en beefde zichtbaar. Ursula had langen tijd met bangheid de
ontsteltenis harer moeder aangezien, zonder iets te durven zeggen;
want , zoo alleen met de arme zinnelooze , en moetende denken,
dat haar geest nu gansch aan het verdwalen was , gevoelde het
kind diepen schrik.
Het meende juist op te staan en licht te ontsteken, alhoewel
het nog tamelijk klaar in de kamer was, toen men de voordeur
hoorde openen en sluiten. Ontroerd sprong de moeder van haren
stoel op en riep, terwijl zij naar de deur wees:
Daar is hij ! Daar is hij !"
Maar vermits niets zich verder hooren liet, ging zij weder zitten nam haren rozenkrans in de hand en zeide met wanhoop:
iet ! .... ..Hij moet komen nogtans !"
„Nog niet
„Ach, moederken lief, blijf toch zitten ," zuchtte Ursula met
, 4

....

benauwdheid. Vandaag zal hij niet komen, gij weet het im-

mers wel?"
„Vandaag niet komen, Urselken ?" herhaalde de moeder. „Niet
komen!"
Het meisje durfde niet antwoorden, zoozeer drukten de blinkende oogen harer moeder haar neder ; zij ging in stilte zitten
en nam met kloppend hart haar breiwerk in de hand. De vrouw
wees eensklaps met den vinger vooruit en zeide met ontroerde
stemme:
„Niet komen ? Ha , ha ! Zie ginder verre, heel verre, in dat
wijde veld ! Daar gaat de deur van een groot huis open, hij komt
daaruit; zie, hij lacht vroolijk. — Een engel heeft hem vleugelen
aangedaan, — hij vliegt als een vogel, over boom en toren.
Vliegen gaat toch gauw, Urselken, ach, zoo gauw ! Hij komt ... .
di is hij ; — zie eens hoe hij lacht , och arme !"
• Bene lange stilte heerschte na deze woorden, totdat de moeder
eindelijk met onverschilligheid tot het meisje zeide:
„Urselken , ontsteek de lampe, kind; want Willem zal gaan te
huis komen, en gij moet uwe les nog overzien."
Het kind scheen blijde over de kalmte harer moeder en volvoerde haar bevel. Het had zich nauwelijks bij de tafel neergezet
en een klein leesboek opengeslagen, toen de moeder - weder opsprong en sidderend naar de kamerdeur blikte; maar, als zij de
stem van haren zoon op de trap vernam, liep een zoete glimlach
over haar gelaat.
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Willem kwam op dit oogenblik te huis met het gemoed vol
vreugde en het hoofd opgevuld met droomen van liefde en geluk.
Onder het wederkeeren van den burger, wiens rekenboeken hij
hield, was hij de Predikheerenkerk ingegaan en had zich op eene
knielbank gebogen , om voor het zieltje van Trezeken en voor
zijnen vader te bidden. Na een vierendeel uurs in stilte gezeten
te hebben , ontstelde hem eensklaps eene onbegrijpelijke aandoening; zijn hart begon sneller te jagen, een gloeiend vuur beklom
zijn voorhoofd; — het was, alsof hem met de lucht iets geheimzinnigs was toegevoerd geworden ; alsof er omtrent hem zich iets
was komen plaatsen, dat hem moest doen blozen en hem het bloed
met geweld door de aderen drijven moest. Hij wist niet wat in
zijn binnenste geschiedde , — en toch , hij draaide eensklaps het
hoofd om , gelijk iemand wiens naam uitgeroepen wordt.
Zijn blik viel rechtstreeks en vast op het aangezicht eener
biddende maagd , die verre achter hem voor eene houten bank
geknield zat, en , met saamgevoegde handen , in zelfvergeten van
den Hemel eene genade scheen af te smeekgin. — Het was
Klara ! Zijn hart had de tegenwoordigheid van den engel gevoeld!
Willem had op den verboden zielespiegel eenen vluchtigen oogslag geworpen en , verschrikt , zijn gezicht er van afgewend. Met
het hoofd 'gebogen zat hij daar te beven en pogingen te doen
om de aandacht en de rust in zijn gemoed terug te roepen. Bidden kon hij niet meer ; -- hij nam zijnen hoed en wilde de kerk
met haast verlaten ; maar in het portaal bevond hij zich plotseling
voor Klara, die de andere zijdeur uitkwam. — Zóó kon men de
ontmoeting niet ontwijken : oog en mond moesten hier van het
hart getuigenis geven!
De jongeling sloeg beschaamd en zwijgend zijn gezicht ten
gronde en bleef staan , alsof hij uit enkel beleefdheid zich ter
zijde schikte; maar de zielroerende druk eener gekende hand
deed hem sidderen en opzien in de oogen der vriendinne. Niets
kon hij zeggen dan alleenlijk: „Klara !" Dit woord toch bevatte
voor hem alwat :zijn boezem, in troost en in hoopgevoel, verborgen hield. Twee tranen , die glinsterend over de wangen der
maagd rolden , waren het antwoord.
Gewis zouden twee zielen daar nog lang de vlammende taal
der oogen gesproken hebben, hadden niet andere - uitgaande personen door hunne tegenwoordigheid de stille ontmoeting gestoord.
Klara toog hare hand met eenen laatsten druk terug, en bijna
onhoorbaar klonk het in het voorportaal: „Dag, Willem! Dag,
Klara!"
Als de jongeling zich alleen bevond, bleef hij nog eene - wijl
bewusteloos staan. Hem scheen het in het eerst, dat een goocheldroom hem bedrogen had; maar welhaast klopte hem het hart
vrijer , en hij besefte goed, wat de edelmoedige vriendinne hem
-
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had gezegd. Daar blonken nog voor hem , in de wemelende lucht,
twee glinsterende diamanten , die zeiden : Ik bemin u nog; voor
u kwam ik bidden ; blijf hopen'
open ! ...."
..
Als hij het kerkportaal verliet , was zijn gelaat verhelderd door
eene uitdrukking van juichende opgetogenheid , en hij . spoedde
zich met lichten , vroolijken tred huiswaarts , om zijne moeder
een deel zijner vreugde te gaan geven. Van Klara zou hij haar
niet spreken ; maar dien dag was hem nog een ander geluk
overkomen, en dat zou de aime zinnelooze voorzeker blijde
maken.
Al zingende , beklom hij de trap zijner woning , duwde de deur
open en vloog zijne moeder om den hals, met de woorden:
„Ik heb goed nieuws ! goed nieuws !"
„Goed nieuws ?" herhaalde de vrouw. „Hebt gij hem ook gezien? Ha! Ha!"
Willem herinnerde zich dan , dat zijne moeder hem wellicht
niet begrijpen zou. Zijn aangezicht verkalmde plotseling; hij nam
haar als met plechtigheid bij de hand, deed haar nevens zich
zitten en sprak , terwijl hij streelend zijnen arm over haren
schouder legde:
„Moeder lief, wil , ik u eens iets zeggen , dat u blijde maken zal?"
Ja , kind ," antwoordde do vrouw met nieuwsgierigheid op
-

..

het gelaat.
„Luister wel , moeder. De koopman , wiens rekeningen ik houd,
heeft mij daar straks gezegd, dat ik zeshonderd franken 's jaars
van hem zal krijgen. Begrijpt gij , moeder lief, dit is tweehonderd franken meer!"
„Tweehonderd franken meer ?" mompelde de moeder. „Och
Heer , dat is toch veel!"
„Ja ," hernam Willem , zeker is het veel. Nu win ik reeds
vijftig franken in de maand , buiten de gedichten , die ik maak.
Nu kunnen wij toch gerust leven , niet waar ? En wees maar blijde,
lieve moeder , en gij ook, Urselken : tegen Zondag koop ik u
.elk een schoon nieuw kleed !"
Hij kuste zijne moeder met teederheid en zag haar in de
-oogen , alsof hij vreesde , dat zij hem niet gansch hadde verstaan. Inderdaad, zijn vermoeden scheen gegrond, want de vrouw
zweeg. Na eene - korte overweging zuchtte zij:
„Hoelang nog zult gij onder de dakpannen slapen, Willem ?"
Ursula kwam voor hare moeder staan en zeide smeekend:
,,Och, moederken lief, laat mijn beddeken op den zolder zetten; ik ben niet bang en durf wel alleen slapen...."
„Maar zwijgt toch eens alle beiden ," viel Willem met vroolijk
ongeduld in de rede van het kind. „Er slaapt niemand onder de
pannen meer! -- Urselken , laat moeder eens goed naar mij luis^teren. Ik heb nu tweehonderd franken meer, ziet gij, moeder;
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daarmede kunnen wij al iets doen. Als wij eens het geheele huis,
weder in - huur hadden en beneden konden wonen , dat gij noch
Ursula met al dat water te sleuren haddet ? Dat gij weder beneden bij het venster van de schoone groote kamer kondet zitten werken , en u vermaken met te zien , wat er buiten zoo al
voorbijgaat ? Eh , wat zou dat zeggen ?"
Een heldere lach beglansde het gelaat der vrouw , zij riep met
opgehevene handen:
„God ! Urselken , dat zou schoon zijn !"
Het kind sprong op van haren stoel en kuste hare moeder
met uitgelatene vreugde.
„En gij moogt niet gelooven, dat ik het om te lachen zeg,'?
ging Willem voort , „de menschen van beneden verhuizen overmorgen ; ik ben bij den huisbaas geweest. Het is gehuurd , moeder, — het huis is gehuurd !"
De vrouw scheen ditmaal zeer goed te beseffen en sprak op.
blijden toon:
„Ach, dit is toch goed nieuws ! - Dan slaapt Willem op de

schoone bovenkamer , en ik maak nieuwe gordijnen aan zijn bed
— van fijn ruitengoed ! Urselkens beddeken zal op dit kamerken
staan, en ik, met vader, wij slapen beneden. Och, God! Het is
juist gelijk te voren .... Wat zal vader blijde zijn ! Och , kinderen , wat zal hij blijde zijn !"
De jongeling hoorde immer met droefheid , dat de geest zijner
moeder nog niet gansch verlost was van den nevel der zinne
loosheid. Om haar van dit punt harer dwaling af te leiden, zeide
hij tot zijn zusterken:
„Kom , Ursula, zeg uwe les op en toon uw geschrift !"
Maar de vrouw vatte hem bij de hand en sprak op zonderlingen toon:
„De menschen zeggen, dat ik zot ben, Willem; het is toch
niet waar, kind."
Willem bezag zijne moeder met verbaasdheid en schudde ontkennend het hoofd. Zij ging voort:
Ja wel, zij noemen mij de zottin en willen mij wijsmaken,
dat vader niet meer komen zal. Ha, ha, niet meer komen! Zie,
daar omhoog, — daar vliegt hij !"
,

Eensklaps hoort men de huisdeur opengaan en beneden een
gerucht van stemmen, alsof daar iets onvoorziens gebeurt.
Hij is het ! hij is het !" roept de vrouw, met begeestering opspringend.
Willem en Ursula staan daar ook met jagend hart, onder de
beheersching van een onbegrepen angstgevoel, te beven.
De deur der kamer ontsluit zich. Een drievoudige schreeuw:
Vader! Vader! Lambrecht! Lambrecht !" galmt door het vertrek;
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moeder en kinderen hangen den binnenkomende aan den hals ;
een tijd verloopt er, eer iets verstaanbaars tusschen die brandende zoenen en dat zalig gejubel zich hooren doet.
Lambrecht Hensmans drukt zijne vrouw tegen de borst en
kust haar de tranen van de wangen. -- Ach, hij herziet de trouwe
gezellinne zijns levens , de arme zinnelooze , die uit liefde tot
hem verdwaalde ! — Hij houdt ook zijnen zoon Willem tegen zijn
hart gesloten , zijnen eenigen , zijnen eerstgeborenen , zijnen edelen zoon ! Ook het kleine Urselken, dat op zijnen rug kruipt,
omdat het anders haars vaders wangen niet bereiken kan ! Hij
vertelt met onderbrokene woorden , hoe zijne onschuld erkend is
en _zijne ketenen voor altijd gevallen zijn. Tranen van vreugde
stroomen bij dit verhaal, en dankzeggingen stijgen tot God.
Zalig, zalig is u dit plechtig oogenblik, Lambrecht Hensmans!
Twijfel niet aan uw geluk : het is wel de zoen uws zoons, die op
uw voorhoofd brandt , wel de hand uwer vrouw , die in de uwe
beeft , wel de zilveren stem van Urselken, die aan uwe ooren
zingt : vaderken lief!.
Maar waarom staat uw oog zoo vast op dat kleine stoeltje gericht ? Het zijn niet alleen tranen van blijdschap , die over uwe
wangen stroomen .... gij gevoelt , dat er eene plaats in uw hart
ledig blijft. Trezeken , niet waar ? Het arme Trezeken ! . . .
Willem zag de schaduwe der droefheid over het gelaat zijns
vaders zich verspreiden.
Hoezeer de afwezigheid van het gestorvene lammeken nu ook zijne blijdschap poogde te verminderen , hij rukte zich los van onder de treurige herinnering en
vloog nogmaals met geweld aan den hals zijns vaders , terwijl
hij uitriep:
„Vrij ? Vrij ? Mijn vader vrij ? 0 God , ik kan het niet gelooven. Klara ! o Klara !"
„Gij gaat immers niet meer terug naar het kot, vaderken lief?"
vroeg Ursula streelend.
_
„Vrij ?" herhaalde Willem. „Vrij en onschuldig verklaard ! Verstaat gij , moeder , onschuldig verklaard ? Ach , de nacht zal mij
lang duren ! Morgen wandel ik den ganschen dag door de stad , —
met u , vader ; — ik zal dan eindelijk het hoofd mogen opheffen! U toonen met trotschheid.... Ah, z66 zal de blijde dag
niet eindigen: wij zijn rijk, vader, het moet feest zin vandaag!
Wij kunnen toch niet slapen."
Hij stond op en gaf een geldstuk aan Ursula, zeggende:
,,Ga, Urselken, en haal twee flesschen wijn op den hoek; en
zeg het maar aan iedereen, dat vader . te huis is !"
Het kind sprong. op als eene hinde en vloog juichend de
trap af.
Met haast wierp Willem de boeken zijner zuster van de tafel,
en ontstak eene grootere lamp om het feestlicht in de kamer te
--6-
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verspreiden. Zijn gelaat droeg de uitdrukking eener ongemeene
fierheid; hij wandelde met heldere blikken de kamer rond, als
ware die kleine ruimte eensklaps te nauw voor hem geworden.
Al gaande en komende, mompelde hij onverstaanbare woorden en
lachte tusschen zijne gedachten. Gewis, het vuur der poëzie was
in hem teruggekeerd, en hij moest bezig zijn met verzen op de
blijde terugkomst zijns vaders te maken; want nu zeide hij met
stille stemme:
Den goeden God ten dank, stijge onze vreugderoep
Vereend ten hemel op! Onz' vader is daar weder!
Gelukkig uur! De glazen .... de glazen'....

Terwijl Willem dus zijn gedicht poogde aaneen te krijgen en
alles tot het feest in gereedheid bracht , staarde Lambrecht Hensmans met liefde , doch met angstig onderzoek , op het gelaat
zijner vrouw , die nevens hem zat en hare tranende oogen in de
zijne gericht hield.
„Lieve 'Anna ," zuchtte hij , „ik zie u weder ! Ik had niet gedacht, dat ik nog zoo gelukkig kon zijn. Gij zijt heel ziek geweest , niet waar ?"
„Ziek ? Ja ," antwoordde de vrouw , maar ik wist toch wel,
dat gij terugkomen zoudt. Willem wilde mij niet gelooven, en de
menschen lachten mij uit : ze zeiden , dat ik zot was. Maar ik
kon er immers niet aan doen ? Gij ziet wel , dat ik mij niet bedroog. Het . was God zelf, die mij dat gevoel ingaf."
Zeker moesten deze woorden en de toon , waarop zij gesproken
waren, Lambrecht Hensmans tot eene onzeglijke vreugde vervoeren ; want hij sloeg zijne twee armen om den hals zijner vrouw
en drukte ze onder eenen nieuwen vloed van blijdschapstranen
tegen zijn hart. --- Hemel ! zijne dierbare Anna, zijne goede echtgenoote, was niet zinneloos ! Z66 ten minste dacht hij ; en over
deze zalige zekerheid hief hij nu de handen dankend op tot den
barmhartigen God.
Ursula keerde terug en reikte de twee fiesschen aan Willem,
die nu reeds een wit ammelaken op de tafel had gelegd en glazen uit de kast had gehaald.
Vroolijk lachend kwamen de ouders met hunne stoelen nader
en namen, op een teeken van Willem, elk een glas wijn in de
hand. De jongeling hief het zijne met geestdrift in de hoogte en
wilde gewis eene spreuk doen: — dit bleek genoeg aan den
gloed zijner oogen; .. — maar eensklaps hoorde men beneden de
deur openvliegen en eene vrouwenstemme galmen.
„Klara ! Klara!" schreeuwde Willem, van aandoening bevende.
Eene jonge maagd, wier -tranen zichtbaar reeds van bij de
deur losborsten , viel op hare knieën voor den nedergezeten [lensmans en sloeg hare armen om zijnen hals.
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„Lambrecht, vader !" riep zij uit, „gij zijt vrij ! onschuldig!
Ach, God zij gezegend, dat wij u wederzien!"
Zij liet den ontroerden man los en zoende insgelijks de vrouwe,
terwijl hare snikkende stem het woord moeder !" stamelde. Dan
vloog zij op en zag, als verdwaald van vreugde, den ontstelden
Willem aan, die bezwijmend op de tafel leunde en beefde , dat
de glazen sidderend klonken. Klara deed eenen stap naar hem en
opende hare armen, — maar zij bleef staan..... toch, zij schreeuwde
met snijdende stem „Willem ! Willem !" en sprong overwonnen
aan den hals des jongelings.
Het was een plechtig, — een heilig oogenblik van stilte, toen
de vader langzaam opstond en ginds, in den donkeren hoek, met
de handen tot God opgeheven, voor het kruis nederzonk; toen
de moeder zonder spreken Willem en Klara in hare armen sloot
en hunne hoofden met tranen van zaligheid bevochtigde ; toen
Urselken nevens haren vader knielde en met haar zilveren
meken de stilte brak, en zeide : „Onze vader, die in de hemelen
zijt, geheiligd zij uw naam!"
Eenigen tijd later zaten allen weder bij de tafel en dronken
den wijn der vreugde. — Willem had zijne spreuk vergeten te
doen; daar, over hem, zat Klara, die van tijd tot tijd haar zwart
oog tot hem ophief en dan weder als met schaamte nedersloeg:
uit den blik der maagd sprak eene roerende taal, vol hoop, vol
van .eene gansche toekomst! Bij poozen scheen de jongeling verstrooid aan iets te denken; dan kon Klara hem bezien, zonder
dat haar voorhoofd blozen moest: het was dat Willem op eene
geheime stem luisterde; — aan zijne zijde stond weder de droomengel, die in zijn oor zong:
„Dat g'u omringd zoudt zien van kindren, schoon en vlug."

Diezelfde stem suisde ook aan de ooren des vaders, -- en
dan drukte hij met meer liefde de hand der maagd, welke nevens
hem zat.
Reeds had Bene zoete samenspraak de stille taal der oogen
vervangen; men was bezig met het vormen van vreugdevolle
ontwerpen, en beraamde, hoe men de kamer beneden weer versieren zou, welke bloemen men op de reigels kweeken moest,
welke vogelen men aan den gevel hangen wilde; in één woord,
hoe men zich al het verloren genot weder verschaffen zou, —
toen iemand van beneden hun kwam zeggen, dat een oude heer
vroeg om Willem Hensmans alleen te mogen spreken.
„Verzoek hem boven te komen," antwoordde de jongeling.
„Hij zij welkom!"
XVIII.

vi
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Als de deur zich opende en de oude heer verscheen, sprongen
allen in de kamer recht, en een akelige schreeuw van afschuw
en van schrik begroette hem. De grijsaard bleef bij den ingang
staan; hij boog het hoofd ten gronde, als iemand, die voor zijne
rechters verschijnt en op de uitspraak van zijn vonnis wacht.
Eene doodelijke bleekheid had zich over het gelaat van Willem
verspreid; terwijl hij zijne oogen als pijlen op den ouden man
gericht hield, beefden zijne lippen onder het vormen van onverstaanbare woorden ; de hoeken van zijnen mond trokken krampachtig achteruit en gaven iets ijselijks aan de uitdrukking van
zijn gelaat. In die houding scheen hij den vreemdeling met zijn
gezicht te willen doorboren. Welhaast echter brak zijne stem los,
en hij riep , met de bevende hand vooruit gericht:
Weg! Weg van hier, helsche geest ! Ha ! gij ook, Standel,
gij hebt geweten, dat mijn vader onschuldig verklaard is ! Gij
ook, slang des kwaads ! Dit liet u niet rusten, booze, dat gij
zijt ! Hier moest gij komen , onze vreugde storen , de lucht onzer
woning verpesten, als een spook des ongeluks verschijnen, om
de prooi te zien, die u ontsnapt is.... Duivel, duivel ! weg van
hier! Weg!"
Mijnheer Standel beefde als een riet onder de dreigende woorden
des jongelings, en naderde bij den muur om zijne hand er tegen
te leunen. Zoo , half met het gezicht van de tafel afgewend, begon hij met doffe - snikken te weenen.
Niemand sprak : eene uitdrukking van afschrik en haat schetste
zich op aller wezenstrekken ; alleen het kleine Urselken , dat wellicht den man niet kende, begon bij het hooren zijner pijnlijke
zuchten ook tranen van medegevoel te storten, en, eer iemand
het weerhouden kon, had het den grijsaard bij de hand gevat en
wilde hem naar de tafel trekken ; maar het kind verstomde bij
den donderenden roep van Willem:
„Ramp ! Ramp ! Ursula, laat los ! Laat los die hand ! Gauw,
ga en wasch het venijn van uwe vingeren. Verwijder u van hem,
of ik vervloek u. zuster ! — En gij , onbeschaamde booswicht,
weg uit mijne oogen!"
Ursula had inderdaad de hand van mijnheer Standel losgelaten,
evenwel zonder zich van hem te verwijderen. Nu bleef zij daar
staan, met hare vochtige oogskens den grijsaard medelijdend beziende. Deze hield insgelijks zijnen blik biddend op het zoete gelaat van het kind gevestigd, — en, alsof hij daaruit moed en
kracht hadde geput, sprak hij tot de Hensmans met de smeekende handen tot hen opgeheven:
„Ach, vriendenlief, om Gods wil, laat mij eenige woorden
zeggen!"
Vrienden?" morde Willem. Hij lastert God! Ga weg , zeg
ik u, -- gij doet mij sterven...."
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Zichtbaar was het, dat de grijsaard iets gewichtigs te zeggen
had , anders zou hij Willems toorn zoolang niet hebben durven
tergen, noch ook op eenen stoel nederzitten, gelijk hij nu deed,
ondanks de herhaalde bedreigingen des jongelings. Maar Klara
was tot Willem gegaan en had haren arm om zijnen hals geslagen. Zoo dwong zij hem tot rust. Mijnheer Standel smeekte met
tranende oogen tot den vader:
„Genade, genade, Lambrecht., Hensmans ! Vergeef eenen stervenden grijsaard het kwaad, dat hij u heeft gedaan.... Eilaas!
al de smarten der helle doorwoelen mijnen boezem, de worm der
wroeging knaagt ijselijk daarbinnen.... Ik voel het, voor mij is
er rust op aarde noch zaligheid in den hemel meer. Aanschouw
mijn aangezicht : de foltering van mijn wroegend geweten heeft
mijne wangen uitgehold en mijn gebeente verdord ; •elken nacht
staat de geest des doods dreigend bij mijn bed. -- Ik zal sterven... .
sterven in wanhoop en vertwijfeling als een Judas ; voor den
rechterstoel des Heeren verschijnen , beladen met al het gewicht
mijner boosheid en uwer • rechtvaardige gramschap. — Zal ik zoo
sterven moeten, Lambrecht Hensmans ?"
„Ik vervloek u!" bulderde Willem hem tegen.
. De grijsaard beefde schrikkelijk bij het vonnis des jongelings,
en zeide, terwijl hij de oogen als verpletterd nedersloeg:.
„Gij vervloekt mij ? Ja, gij hebt gelijk, jongeling : ik gevoel
het, hier kan geene genade voor mij zijn. Overlaad mij met uwen
haat, met uwen doodenden vloek : ik heb , het verdiend ! Maar
moet ik sterven zonder dat gij mij vergeven hebt, ach, weiger
mij toch niet ééne laatste, gunst, die ik met saamgevoegde handen
van uwe barmhartigheid afsmeek."
Bij deze woorden haalde mijnheer Standel eene brieventasch
uit den zak en legde ze op de tafel. Zijne . tranen borsten overvloediger uit zijne oogen , en hij zeide met doffe stemme :
„Sedert vijf maanden heb ik gepoogd, mijne misdaad te herstellen ; ik heb over uw huisgezin gewaakt , Lambrecht Hensmans,
en had voor eenig doel mijns levens_ uwe verlossing en het geluk
uwer kinderen aangenomen. Gij vervloekt mij ; de eenige hoop,
die mij overbleef,. moet ik afstaan; — het is rechtvaardig. Geniet dan in vrede wat ik u hier aanbied, en, indien het mogelijk
is, gedenk u mijner in uwe gebeden.... Ik zal sterven zonder
hoop, zonder vergiffenis! Vaartwel, vaartwel !"
Mijnheer Standel richtte zich op en wilde zich naar de deure
wenden om de kamer te verlaten; maar Willem rukte zich los
uit den arm van Klara en riep dreigend:
„Blijf staan!"
Hij opende met koortsige beweging de brieventasch en ontvouwde de papieren, welke hij er in vond. Met spottenden lach
zeide hij, zijn oog over de schriften latende gaan:
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„Een testament ? Zin rijkdom aan ons ? De helft zijner inkomsten aan ons ? De helft zijner inkomsten tot het einde van zijn
leven ? Ah ! ah ! wat helsche spotternij !"
„Om de liefde Gods, aanvaard het !" riep de grijsaard, zich
geknield voor Willem nederwerpende. „Ach, aanvaard bet, jongeling ; dood mij niet door het weigeren dier gunst !"
De woedende Willem stiet mijnheer Standel van zich weg,
wierp de brieventasch op den grond en vertrapte ze met de voeten.
„0 , schande!" riep hij. „Wat, gij durft ons geld aanbieden,
gij ? Komt gij het bloed mijns vaders koopen, booswicht ? Is het
de ziel mijner zuster, die gij hebben moet, duivel ? Weg , weg
met die vermaledijding!"
„Genade, genade !" riep mijnheer Standel, terwijl hij zijne
armen om de knieën van Willem sloeg en hem kruipend navolgde. Ach, wees niet onbarmhartiger dan God zelf! Belet mij
niet u goed te doen ! Aanvaard! Aanvaard!"
Lambrecht Hensmans staarde met kloppend hart op dit tooneel;
hem ontvielen tranen van medelijden voor den mensch, die hem
vervolgd en beschuldigd had. Tot dan had de woede van Willem
hem op zijnen stoel genageld gehouden ; maar nu hij zag, hoe
mijnheer Standel zijne grijze haren tot op de schoenen van zijnen
zoon nederboog en biddend door zijne tranen kroop , kon hij aan
de inspraak van zijn hart niet meer moederstaan. Hij ging langzaam tot mijnheer Standel, hief hem van den grond op en kuste
hem stilzwijgend op 'den mond, waarna hij zeide:
„Ik vergeef u, mijnheer Standel. Verlaat ons en ga met vrede !"
Bij het gezicht dier verzoening rukte Willem zich de haren uit
het hoofd en riep met wanhoop:
„Rampzalig uur ! Ach, vader, zoo aanvaardt gij dan den prijs
der schande ! den prijs van Trezekens dood !"
„Ik aanvaard niets," antwoordde Lambrecht Hensmans met
kalmte. Wij zullen werken, mijn zoon, en het brood als te
voren bij het zweet onzes aanschijns eten. Maar God heeft mij
vandaag teruggebracht bij alwat ik bemin ; Hij heeft mij overladen met zaligheid. Die mensch heeft mij kwaad gedaan, -- ik
weet het, — onherstelbaar kwaad ! Maar hij zal toch niet vergeefs, op den dag mijner terugkonst, in den naam des Heeren
om genade gesmeekt hebben. Ik vergeef hem uit den grond mijns
harten, en gij ook, Willem, gij zult hem vergiffenis schenken,
eer hij van hier ga...."
„Ik?" schreeuwde Willem. „Ik? Ah, gij kunt het doen, ik niet.
Ik heb eenen vader te wreken , — ik moet hem straffen , die u
aan den paal bond. Vervloekt moet hij zijn, vervloekt ten eeuwigen dage!"
De oude man wierp zich opnieuw geknield voor den onverbiddelijken jongeling en omhelsde nogmaals zijne knieën. De moeder,
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Klara en Ursula, zelfs de vader, smeekten met tranende oogen
de vergiffenis des grijsaards af. Het duurde lang eer Willem ophield met roepen.:
,,Niets, niets! laat mij gerust! Weg die slang!"
Eindelijk bezweek hij onder de gebeden zijner moeder en onder
de zoenen van Klara. Hij vatte, koortsig bevend, de hand van
mijnheer Standel, wendde het hoofd van hem af en zeide als
overwonnen:
,,Welaan, ik vergeef u in Gods naam !"
Een schreeuw der blijdschap ontsprong de borst van don
grijsaard, die haasteljjk ter deure uitging, als vreesde hij nog
den terugkeer van des jongelings verpletterende woede. — Van
op de trap riep hij den Hensmans met diep ontroerde stemme toe:
„Ach, hebt dank! hebt dank! God zal het u bonen !"

XXIII.
En nu, goede lezer, vraagt gij misschien, wat dit verhaal gemeen heeft met het tooneel , dat ik eens door eene vensterspleet
van het bouwvallig huisje heb afgezien. Waarschijnlijk hebt gij
het reeds zelf geraden. In alle geval weet gij zonder twijfel, dat
er in dien akeligen nacht niemand anders dan Willem Hensmans,
zijne echtgenoote Klara en hun vriend Karel zich binnen het
bouwvallig huisje bevond. Wat zij daar deden, moet ik u toch
verklaren, niet waar ? Weinige woorden zijn hiertoe voldoende.
Mijnheer Standel stierf niet lang daarna en maakte al zijne
goederen aan Lambrecht Hensmans, die bij het doodbed van den
berouwenden grijsaard hem beloofde dit erfdeel te aanvaarden.
De Hensmans werden rijk en gingen in een dorp , tusschen Antwerpen en Mechelen, in eenzaamheid wonen.
Karel Moerens bekwam kort daarna zijn diploma, als dokter
van de faculteit van Parijs. In stede van naar Diest te gaan,
volgens het ontwerp zijner oude tante, zette hij zich neer in het
dorp, waar zijne vrienden hun verblijf gekozen hadden, en
woonde met hen onder een zelfde dak. Wat hij in zijnen troostenden brief aan Willem voorzegd had, verwezenlijkte zich bijna
geheel. De moeder bekwam het genot harer zinnen terug, de
vader verheugde zich nog in het . leven, het huwelijk verbond
Willem met zijne edelmoedige vriendinne. Karel Moerens alleen
had nog geen vrouwelijk hart aangetroffen, dat in hem de neiging
tot het aanvaarden van liefdebanden had doen ontstaan. Waarschijnlijk maakte het grenzenloos vriendschapsgevoel, dat hem
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bezat , zijn gemoed onvatbaar voor eenen minder onbaatzuchtigen
hartstocht.
De Hensmans kochten het bouwvallig huisje van den ouden
metser af. Sedert dien tijd bleef het onbewoond en volstrekt in
den staat, waarin het was , toen de Hensmans het verlieten.
Om eene plechtige gelofte te vervullen, kwamen al de leden
van het huisgezin ieder jaar, in de maand September, den avond
voor St.-Lambertus-dag, het naamfeest des vaders vieren, en
bleven er tot middernacht.
Gedurende eenige jaren waren allen daar tegenwoordig; allengskens echter nam de dood eenigen van tusschen hen weg: zoo
sloegen beurtelings de ouders en Ursula de baan des hemels in.
Maar , ofschoon zij lichamelijk bij het feest ontbraken, toch
waren zij er door herinnering tegenwoordig; want bij het glas,
dat voor elk der afwezigen werd ingeschonken, lag een sprekend
aandenken dier beminde dooden.
Niets anders dan dit stil en plechtig zielenfeest had ik door
de spleet van het venster afgespied.

