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V 0 OR RED E.

Wanneer de avond met zijn valen sluier het aardrijk bedekt, en
de heerschende duisternis de verven kleurloos heeft gemaakt, dan
schuift de kunstenaar zijn palet tot den volgenden ochtend ter
zijde, en verschaft zich eene uitspanning naar welgevallen.
Deze uitspanning, geachte Lezer, mocht ik in het stellen van
het volgende verhaal vinden; ik heb mij daartoe de lange avonden
van den vorigen winter i) ten nutte gemaakt, en bied Ti thans,
met de bede om toegevendheid, mijn eerste lettervrucht aan.
„Doch waarom plaatst gij uw naam olp het titelblad ?" — Ja, geachte Lezer, de geëerde Uitgever moge u deze vraag beantwoorden;
ik heb mij naar zijn goedvinden geschikt, en moet zelf de gronden
billijken, die hij voor zijn verlangen heeft aangevoerd.
Hoewel de jonkvrouw die in de volgende bladen eene hoofdrol
speelt, in de wandeling DE HAGENLELIE wordt genoemd, zoo oor
ik het toch beter, om den eenigszins oneigenaardigen indruk-del
van dat woord, mijne heldin op het titelblad de Lelie van
's-Gravenhage te noemen.
Enkele drukfouten houde men ons ten goede en beschouwe dit
werk met een oog der toegevendheid.
DE SCHRIJVER. 2)

Huize: DEN OLDENHOPF,
te Driel bij Arnhem,
Juni í85t.

Te Amsterdam doorgebracht.
Jn dezen, mijn allereersten letter-arbeid, heb ik, bij uitzondering van
mijn andere werken, in vorm en stijl slechts de hoog a)oodige verbeteringen
aangebracht.
Den Haag, t9 Mei 1878.
C.
iV
t)
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DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE.

EERSTE HOOFDSTUK.
Het was een koude, gure November-nacht in den jare 1595;
donkere wolken bedekten den hemel, en ontlastten zich in vreeselijke plasregens. Aan de anders zoo liefelijke maan was het niet
vergund door dat dichte floers heen te dringen,. en al vertoonde zij
zich ook somwijlen, een zwarte massa wolken beroofde het aardrijk
toch spoedig weder van haren glans, en het was slechts licht geweest, om den nacht nog nachtelijker te maken.
Hooge populieren, reeds geheel van bladeren ontdaan, verhieven
zich aan weerskanten van den breeden zandweg die tusschen de
steden Leiden en 's-Gravenhage was gelegen, en vertoonden zich
als reusachtige spooksels die zich onstuimig heen en weer bewogen.
Het was in dien nacht en op dezen weg, dat eene kar, langzaam
uit de richting van Leiden komende, een kruisweg naderde. De
duisternis liet niet toe het zich daarin bevindende gezelschap te
onderscheiden; bovendien werd het door een linnen huif bedekt ,
en eenigermate tegen wind en regen beschut. Na eenig stilzwijgen
echter, sprak een vrouwenstem, ongetwijfeld het woord tot den
vooropzittenden voerman richtende: „Let wel op, Casper! Gij weet
dat wij bij het S t e e n e n kruis, den weg ter rechterzijde moeten
inslaan! — Het is nu geen tijd van slapen;" duwde zij den man,
hem hevig op den schouder slaande, toe, daar zij bemerkte dat hij
hare woorden niet gehoord had: „Wij moeten rechts, verstaat gij ?"
De aangesprokene, zoo onzacht uit zijne dommeling gewekt,
wreef zich geeuwend de oogen en keek in het rond. — „'t Is
helsch donker;" riep hij eindelijk met een forsche stem: „ik zie
weg noch steg." — „Dan zult gij wèl doen af te stappen en de
plaats nader op te nemen." hernam de eerste.
Nadat Casper het paard had doen stilstaan, en het de teugels over
den kop geworpen had, voldeed hij nogmaals geeuwend en schier
onwillig aan het verzoek, dat meer nog naar een bevel geleek.
Behalve de twee sprekend ingevoerde personen moest er zich nog
een derde in het voertuig bevinden, die, wellicht door het luid
gevoerde gesprek, of wel door het plotseling stilhouden der kar, was
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ontwaakt. Althans, nauwelijks had Casper den wagen verlaten, of men
hoorde een zacht gekreun, hetwelk door een kind moest worden
voortgebracht. De vrouw maakte een snelle achterwaartsche be
scheen alsof zij een kleed over den kermende ge--wegin,ht
worpen had, want, doffer en nauwelijks hoorbaar werd thans het
klagend gekreun, dat trouwens telkens meer en meer door het akelig
gefluit van den feller opstekenden stormwind verdoofd werd.
,,De d..... mag weten waar wij zijn !" riep Casper, terug
„ik zie den zijweg niet. Dat die vervl.... maan er ook-komend:
niet doorkomt !" ging hij brommende voort: „men kan geen hand
voor oogen zien." — De vrouw, welke meer met de plaatselijke
gesteldheid scheen bekend te zijn, en met onbenevelde oogen had
rond getuurd, stak nu het hoofd uit de kar, en gebood den nog
half slapenden Casper weder op te klimmen: „lk zie duidelijk," zeide
zij: „ dat wij de sloot nog op zijde hebben; zij stuit tegen den
kruisweg; rijd dus voort, en let wèl op! " — Casper gehoorzaamde,
zonder te antwoorden, doch noodzaakte het trage paard, door een:
„ Kovort, Bles! " hetwelk hij met een duchtigen zweepslag deed
vergezeld gaan, zijn langzamen stap weder aan te nemen.
Ruim twee honderd schreden verder gekomen, ontdekte hij, zooals de vrouw gezegd had, dat de sloot werkelijk stuitte. Hier moest
hij dus den gewonen rijweg verlaten en rechts inslaan. De kar verliet het spoor, het wiel kraste tegen een steen, liet voertuig helde
naar de linkerzijde en ware zeker omvergestort, zoo Casper niet
een zwaren slag op het stijve beest had doen nederkomen , dat,
daardoor verschrikt, eenen sprong voorwaarts deed. Door deze
snelle beweging had liet wiel den steen verlaten, zoodat het evenwicht hersteld was.
„Bij alle heiligen! dat kruis had ons daar bijna den hals doen
breken !" zeide de vrouw, schijnbaar ontsteld: „Gij moet wat voor
zijn," vervolgde zij: „nu, echter, kunnen wij niet neer-zichtger
dwalen; houd slechts het spoor; binnen een goed half uur zijn wij
aan de Blankert."
Casper antwoordde niet, maar prevelde iets binnen . 's monds,
dat veel naar eene verwensching geleek. Zeker kon men echter
overtuigd zijn dat hem deze nachtelijke tocht, in zulk een weder,
niet beviel.
Niemand sprak verder. De regen viel gestadig bij stroomen neder
en had den weg schier in een modderpoel veranderd. De kar
schokte geweldig, en het arnie paard, telkens voortgezweept, scheen
bijna niet meer in staat, zijn vreemde vracht voort te slepen.
Eindelijk werd de stilte weder afgebroken door het meer dan te
voren hoorbare gekreun van het kind, dat zich nu scheen te bewegen. De vrouw sprak fluisterend eenige woorden, die alleen door
het wezen tot wien ze gericht waren, konden verstaan worden, en
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vervolgde toen luid tot Casper: „Mij dunkt, dat ik in de verte
een schijnsel van licht ontdek ?"
;,Dit zal zeker de B l a n k e r t wezen;" zeide Casper, die insgelijks het licht ontwaarde: „Wij worden opgewacht. 't Is goed dat
wij naderen, want Bles zou 't geen tien minuten meer kroppen. —
Vort , Bles ! " en het regende weer zweepslagen.
Inderdaad naderde het voertuig de Blanker t, en duidelijk ontwaarden de reizigers nu een persoon die met een lantaarn op- en
nederging. Nog eenige stappen, nog eenige schokken, en het voertuig bevond zich voor een opgehaalde brug, welke spoedig, door
den persoon die zich met de lantaarn aan gene zijde bevond, werd
neergelaten. Laatstgenoemde trad nabij den wagen en lichtte er in.
„'t Bevel!" riep de vrouw uit de kar den onderzoekende toe.
Dit scheen het wachtwoord te zijn; althans eene toestemming tot
voortrijden, dat Casper gold, doch welker uitvoering hem niettemin
veel moeite kostte, volgde op dit gezegde.
Dof dreunende, rolde nu het voorgelichte voertuig over de breede
ophaalbrug, waarna de geleider het paard bij den kop vatte, het
eerst door een holle poort, vervolgens over een breede met
steenen geplaveide ruimte en eindelijk in een donkeren stal of
schuur binnen voerde.
„Voor den duivel, dat heet boos weer!" zeide Casper, die bij het
binnenrijden was afgestapt: „geen kat of hond zou men er uit jagen;
doch grof geld weegt zwaar;" ging hij in zich zelven voort, terwijl
hij den doorweekten ronden hoed met slappen rand, door heen en
weerslaan, van het water zocht te ontdoen.
De nieuw aangekomene, die hen zoo even ontvangen had, scheen
zich echter niet met hem in een gesprek te willen begeven, maar
trad, nadat hij de lantaarn in het midden van den stal aan een
haak had gehangen, op de kar toe. Wat daar gesproken werd kon
men niet duidelijk onderscheiden, dewijl het gesprek zeer zacht
gevoerd werd.
De lantaarn verspreidde een schemerachtig licht door de ruimte
of stalling, doch evenwel helder genoeg, om meer nauwkeurig de
personen die zich aan deze plaats bevonden op te nemen, en
hunne bewegingen gade te slaan.
'Het gelaat van Casper vertoonde die ruwheid van karakter welke
men reeds eenigszins uit de weinige door hem gesproken woorden
heeft kunnen opmaken. Zijne oogen waren klein; zijn neus die
alle kenmerken van 's mans neiging tot sterken drank droeg, was
middelmatig; zijn mond was groot en met breede lippen voorzien,
terwijl rosachtig haar zijn schedel bedekte 't welk thans, doornat
van den regen, in pieken nederhing. Zijne kleeding bestond uit
een blauw linnen kiel, een korte grijze broek, een paar wollen
kousen en groote beslijkte holsblokken. Nadat het gesprek bij de
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kar eenige oogenblikken geduurd had, werd door de vrouw aan den
vermoedelijken portier, een groot pak overhandigd dat zeer zwaar
scheen. Wat dit pak bevatte liet zich weldra gissen. Dat klagend
geluid, hetwelk wij reeds in den wagen gehoord hebben, deed zich
ook nu weder hooren. De portier nam het hem toegereikte met
beide handen vrij voorzichtig aan, en verdween er mede door een
tot dus verre onopgemerkte zijdeur.
De vrouw had hare plaats hernomen, en hoewel men haar door
de schemering niet duidelijk kon opnemen, zoo zag neen toch een
paar glinsterende oogen, in de diepe kassen verscholen, van onder
een paar donkere wenkbrauwen uitkomen. Zij scheen van middelbaren leeftijd, en was geheel in een bruinen mantel gehuld, waaraan eene kap was bevestigd die mede voor het grootste gedeelte
haar hoofd en aangezicht verborgen hield.
Een aanhoudend geprevel, dat na verloop van ongeveer acht
seconden, door een snelle beweging met de handen werd afgewisseld,
gaf duidelijk te kennen dat zij een hoogst plechtig werk verrichtte,
en zou voorzeker nog langer hebben voortgeduurd, zoo niet de
portier ware teruggekomen en Casper, die het hongerige paard inmiddels den voederzak aan den kop had gebonden, een kelk
met brandewijn had aangeboden, welke eerst door dezen tot op een
vierde geledigd, en vervolgens met een hoofdschuddend: „Bah!"
aan de prevelende werd toegereikt.
De portier die den kelk weder aangenomen had, sprak opnieuw
eenige onverstaanbare woorden met de vrouw; overhandigde haar
iets hetwelk men niet onderscheiden kon, en Casper vervolgens
vier kronen in de hand stoppende, opende hij de groote dubbele
deur die hij bij het binnenrijden achter het voertuig had dichtgeslagen.
„ Gij zult spoed dienen te maken, om vóor het aanbreken van
den dag weder te huis te zijn;" sprak hij eindelijk: „Voor zulk
een tocht en met zulke wegen hadt gij voor dien armzaligen knol
wel wat beters kunnen nemen!"
Om der vier kronen wille, vond Casper het geraden deze laatste aanmerking des portiers niet te beantwoorden. „ Vóor zessen
zijn wij reeds aan de Roemer," zeide hij; maakte toen den voederzak los; deed het paard het bit in den bek, en dwong, met een:
„Terug, Bles !" het reeds zoo zeer vermoeide beest eenige stappen
achteruit te doen.
Buiten den stal gekomen, wendde hij den wagen naar de andere
zijde; nam de touwen leidsels in de hand, en beklom weder het voertuig.
De portier nam de lantaarn uit den haak; vatte het paard bij
den kop, en leidde alzoo het voertuig opnieuw over de ruimte,
door de holle• poort, wier gewelven het geluid van den rollenden
wagen weerkaatsten, tot vóor de gemelde ophaalbrug.
Dof dreunde het voertuig over de eikenhouten planken; een
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wederzijdsch: „Vaarwel!" werd gewisseld; de portier haalde de
klep der brug naar boven, en de hand voor het schijnsel der lantaarn houdende, zag hij de witte huif der kar langzaam in het
nachtelijk duister verdwijnen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Het was den 6dá° van Sprokkelmand in het jaar r6o8, — dertien
jaren dus na het in de vorige bladzijden vermelde nachtelijk
avontuur, dat het vorstelijk 's-Gravenhage een feestelijk aanzien
had. Vlaggen wapperden van de meeste gebouwen; drukte en gewoel
heerschten alom op straten en pleinen; rijtuigen en wagens, menschen te voet en te paard verdrongen elkander en joelden in bonte
kleuren dooreen. Hier zag men staatsiekoetsen, ginds vechtende
jongens, elders bevallige maagden en kloeke jongelingen in feestelijk gewaad gedost, allen naar een en hetzelfde doel strevende,
allen ijverende om een geschikte plaats te bekomen, teneinde datgene te aanschouwen waarnaar hunne begeerte zich uitstrekte.
Was het ook al bij sommigen bloote nieuwsgierigheid, om iets
buitengewoons te zien, die hen ter deure had uitgedreven, op de
meeste aangezichten stond evenwel duidelijk een verhevener wensch
en een blijde verwachting voor de toekomst uitgedrukt.
Doch van waar die dringende volksmassa? Van waar the blijdschap, die drukte, die beweging? Wat stond er te gebeuren? Wat
zou er voorvallen?
Ter beantwoording dezer vragen en om zoo mogelijk iets meer
dienaangaande te weten te komen, willen wij ons liefst bij eenige
personen voegen, die in eene groep bij elkander stonden.
„Drie pinten brandewijn wil ik tegen éene verwedden, dat hij
een kop grooter is dan onze Prins;" sprak een klein schraal en
slecht gekleed man.
„ Drie pinten tegen eene!" herhaalde hij, uitdagende blikken om
zich heen werpend, terwijl hij eindelijk meer bepaald een jong man bleef aanzien, die even te voren het tegendeel beweerd had.
De jongman die, naar het uitwendige te oordeelen, insgelijks
niet veel te verliezen had, scheen de uitdaging niet zeer gretig aan
te nemen; doch hetzij om zijne nieuwsgierigheid te bevredigen, of
wel om zijne bekendheid met den bedoelden persoon te kennen te
geven, sprak hij na eenig stilzwijgen:
„Ongetwijfeld echter weet ik dat de markgraaf gezetter is dan
Maurits; ik heb..... ..
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,,Gelogen!" viel de eerste spreker hem driftig in de rede:
„Gelogen vriend! Spinola is lang en mager; lang als Gerrit Aal uit
de Wijnstok, en mager.......
„En mager, als Sebastiaan Bril, baardschraper uit het Scheer.bekken ;" viel een forsche stem den spreker in de rede, welke
laatste, op het hooren noemen van zijn naam, zich verschrikt
omwendde en achter zich de forsche gestalte en het blozend gelaat
van den waard uit de Wijnstok ontdekte.
„Gerrit! Gerrit!" hernam de ontstelde baardschraper, zich herstellende: „ Gij deedt beter, mij in het vervolg niet meer met uw
barbaarsche stem te verschrikken; geloof mij, de Wijnstok zou
mij voor 't laatst gezien hebben."
„Bedaar, maat !" hervatte de dikke waard die huiverde bij het
denkbeeld, door eigen toedoen een der beste kalanten uit zijn
kroeg te verjagen: „Bedaar! 't was niet kwaad gemeend. — Maar
drommels!" ging hij lachende voort: „Gij bediendet u zoo vrij
mijne lengte, om mij bij dien Spanjaard te vergelijken,-postigvan
dat mij evenzeer uw dunne beenen het recht gaven, om de door
u aangevangene vergelijking te voltooien."
Op deze aanmerking van Gerrit Aal, richtten zich verscheidene
Dogen naar de dunne eenigszins kromme beenen des baardschrapers, welke in uiterst versletene hozen staken, zoodat zij hier en
en daar hun natuurlijke kleur vertoonden.
Een luid gelach was de uitwerking door deze opneming te weeg
gebracht, en zeker had Gerrit zijn vertoornden klant voor altoos
verloren, had deze hem niet vertrouwelijk op den schouder geklopt en iets in het oor gefluisterd, 'twelk den kleinen man geheel
scheen te bevredigen. Met een luid: „Fiat, Gerrit!"" scheen hij alle
beleedigingen vergeten te hebben, of tenminste geneigd te zijn, er
zich niet verder over te bekommeren.
„'t Zal mij dan eens wonder benieuwen, of die twee malkaar
den dolk niet in de ribben zullen stooten ! " sprak een oud wijf
met een taankleurig gelaat, hetwelk in allerlei richtingen met plooien en rimpels doorploegd was: „'t Was," ging zij krijschende
voort: „ de eenige manier, om aan alle ruzie een einde te maken;
want razen en blazen zullen de kemphanen zoolang zij lucht in de
longen hebben. Vrede, ja! bij mijne ziel, vrede zouden ze maken!
't Heeft wat in, een Spaansch varken schoon te krabben! Kokend
water moet er op! Kokend water, zeg ik, en dan krabben met
man en macht! — Bah ! " reutelde zij in zich zelve voort, terwijl
zij onze groep eensklaps verliet: „Bah ! ze zullen met zijden lappen
een varken schrapen!"
Ondertusschen was de jongman dien wij het eerst met Sebastiaan
Bril in eene woordenwisseling hebben aangetroffen, door een voorbij dringend maagdeke vriendelijk toegeknikt. „De trein is in aan-
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tocht !" had zij hem toegeroepen, en hem tegelijkertijd bij zijn
wambuis grijpende, met zich voortgetrokken, waaraan hij, geenszins onwillig, niet den minsten weerstand geboden had.
Werkelijk kondigde een dichte drom van menschen die allen van
de boschzijde kwamen aanstormen, duidelijk aan, dat de zoo lang
verwachte personen weldra zouden voorbij komen.
De jongman, aan wien in het vervolg door het meisje den naam
van Maarten gegeven werd, had met haar, weinige schreden van
de • plaats waar wij hem het eerst aantroffen, op een steenen trap
van een fraai gebouw aan het einde van den Kneuterdijk gelegen,
post gevat, en zag nu, den arm om haar middel geslagen, dartel
koutend, met het grootste geduld de komst van den trein te gemoet.
Wij, zullen de jonge lieden voor een oogenblik verlaten, om
met onze Lezers, die uit het op straat verhandelde slechts gedeeltelijk de ware toedracht der zaak zullen begrepen hebben, zeer beknopt bij de geschiedenis van dien dag stil te staan, en hun de
oorzaak dier feestelijkheden duidelijk te maken.
Filips III, Koning van Spanje, neigde tot vrede; verscheidene
beweegredenen drongen hem hiertoe, en voorzeker wel het meest
de aanzienlijke geldsommen die het krijgvoeren in de Vereenigde
Nederlandsche Gewesten aan den Spaanschen Staat kostten. Drie
millioen,. zesmaal honderd duizend kronen toch werden er minstens jaarlijks vereischt, om in de behoeften van dezen krijg te
blijven voorzien.
Door de ongeloofelijke dapperheid en het kloek beleid van Prins
Maurits, was het den Spaanschen bevelhebber markgraaf Ambrozio Spinola, bijna onmogelijk geweest, over de stroomen tot in het
hart der Vereenigde Gewesten door te dringen, en zeker was het
te voorzien, dat de weinige sterke plaatsen welke hij genomen had,
niet te houden zouden zijn, wanneer de Staten van Holland, door
Frankrijk ondersteund, opnieuw tot een aanvallenden krijg, die
hun vroeger zoo wel gelukt was, mochten besluiten.
De geschillen van den Staat van Venetië met den Paus, in welke
Filips zich gemengd had, dreigden hem nog bovendien met een
krijg in Italië, welke onmogelijk kon gevoerd worden, zoo lang hij
niet met de Nederlanden bevredigd was.
Voorts morden de Portugeezen dat hunne schepen door de Staatschen
genomen, en hunne volkplantingen in de Oost-Indien vermeesterd
werden, zoodat èn koophandel èn zeevaart ten eenenmale bedorven werden.
Al deze krachtige redenen deden den jongen, in het oorlogen
onbedreven Filips vurig naar vrede verlangen. Reeds in het vorige
jaar, 1607, hadden de onderhandelingen een aanvang genomen,
en had de aartshertog Albertus, daartoe door zijne gemalin Isabella.
gemachtigd, den Staten aangeboden, met hen, als met vrije volken,
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te onderhandelen, waarna, op den rad" van Grasmaand, een binnenlandsche wapenschorsing gesloten werd, met eenige bepalingen,
en wel voornamelijk: dat de Koning van Spanje binnen drie
maanden de Vereenigde Gewesten insgelijks voor vrije Landen zou
erkennen.
Prins Maurits, hoewel aanvankelijk onwillig om met den vijand
tot vredesonderhandelingen over te gaan, had zich echter door den
schranderen advocaat Johan van Oldenbarneveld, die op goede
gronden voor den vrede ijverde, tot de ontvangst der vreemde gezanten laten overhalen. Oorlogzuchtig van aard, koesterde de Prins
echter den heimelijken wensch, dat de onderhandelingen weldra
door onoverkomelijke hinderpalen mochten verijdeld en afgebroken
worden. Zijn juiste staatkunde deed hem echter duidelijk inzien,
dat hij zich den haat van vele edelen en burgers op den hals zou
halen , indien hij zich openlijk en met kracht tegen een aangebodene vredesonderhandeling op billijke voorwaarden verzette.
En nu, — de Spaansche gezanten werden verwacht. Prins Maurits
was reeds een uur geleden, door zijne edelen omringd, de ambassade
te gemoet getogen. De algemeen beruchte markgraaf Ambrozio Spinola was het hoofd van het gezantschap. Trompetgeschal liet zich
in de verte hoeren ; de trein naderde, en geenszins was het dus te
verwonderen dat aller oogen eensklaps naar éene zijde gericht werden en dat alle gesprekken, van welken aard ook, werden gestaakt, om door een zacht gemompel te worden vervangen.
„Gij zult wèl doen Anne, een trap hooger te klimmen, als gij
over al die hoofden wilt heen zien;" sprak Maarten half luid tot
het meisje, hetwelk, op zijn arm leunende en zich al meermalen
op de teenen verheffend, getracht had haar hoofd boven de
menigte te doen uitkomen. Deze raad werd opgevolgd, en Maarten,
die nu ook zijne plaats verliet om weder achter haar post te vatten, sloeg den arm om haar blanken hals, en beiden aanschouwden nu duidelijk, wat wij onzen Lezers zullen mededeelen.
Een korps hoornblazers en tamboers, door eenige hellebaardiers
voorafgegaan, opende den trein; hierop volgde een heraut van
wapenen te paard, en onmiddellijk daarna een prachtige staatsiewagen, met zes kloeke paarden bespannen, wier blinkende hoofdstellen vroolijk in de vriendelijke Februari-zon schitterden. De wagen,
waarvan de wielen tot even boven de aven door sierlijk geschilderde raderkassen overdekt waren, bevatte op de hoeken vier ver
ijzeren staven die een bijna koepelvormigen hemel onder--gulde
schraagden, welke, uit vier paneelen bestaande, een punt formeerde,
op welke eene grafelijke kroon bevestigd was. Gordijnen van hemelsblauwe zijde, met gouden borduursels omzoomd, omringden den
hemel, en hingen, eenigszins op zijde geschoven, in sierlijk breede
plooien naar beneden. Het inwendige der koets was geheel met
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rood fluweel bekleed, insgelijks met gouden boordsels afgezet, en,
op de portieren prijkten de wapens van het huis van Oranje.
Vier pages, op het smaakvolst uitgedost, bevonden zich achter
op het rijtuig, hetwelk voorts omringd en gevolgd werd door een
aantal edelen en ridders te paard.
Vóor dat wij echter met onze beschouwingen bij het vervolg van
den trein stilstaan, werpen wij eerst een blik in het rijtuig zelf,
en ontdekken weldra twee personen, die elkander met vele uitwendige hoffelijke gebaren, levendig schijnen te onderhouden.
De een, ter linkerzijde gezeten, was middelmatig van gestalte
en eenigszins zwaarlijvig. De ander, ter rechterzijde, was rijziger,
doch niettemin van krachtigen lichaamsbouw. De eerste had lichtblauwe oogen, waarin moed en vastberadenheid te lezen waren;
gulle openhartigheid zetelde op zijn eenigszins blozend gelaat, en
niet zelden speelde een ongekunstelde lach om zijne lippen; zijn
hoofdhaar was blond en een breede baard van dezelfde kleur,
omgaf zijne kaken. De oogen des anderen waren donkerbruin, en
werden door lange wenkbrauwen overschaduwd. De groote arendsneus gaf een buitengewone fierheid aan het gelaat dat een meer
zuidelijke tint had. Zijn hoofdhaar was zwart, een kleine puntige
baard omringde zijne spitse kin, en forsche opgestreken knevels
bedekten gedeeltelijk een kleinen mond die, wanneer hij zich tot een
lach vertrok, twee rijen tanden als van het blankst ivoor vertoonde.
Het waren Prins Maurits en Spinola, de twee beroemdste veldheeren hunner eeuw, welke elkander vroeger nooit anders dan met
de wapenen in de vuist hadden ontmoet, en die thans, naast elkander gezeten, in heuschheden wedijverden. Zooals wij gezegd
hebben, de staatsiekoets werd omringd en gevolgd door verscheidene
Nederlandsche edelen, in wier midden zich het overige gedeelte des
gezantschaps bevond, waaronder zich ook bevonden Don Juan De
Mancicidor, geheimschrijver des Konings van Spanje, Joan Richardot, Raad van State onder den Aartshertog en President van
den geheimen Raad, benevens de in 's-Hage reeds bekende monnikken Neijen en Verreijken.
Op deze schaar van edelen en ridders te paard, volgden verscheidene koetsen met twee paarden bespannen. In de eerste dezer
koetsen bemerkte men, behalve den Raadpensionaris en Burgemeester der stad 's-Gravenhage, ook 's Lands Advocaat en 's Prinsen
eersten raadsman, Johan Van Oldenbarneveld, Heer van Berkel en
Rodenrijs. In de overige rijtuigen waren de leden van den Raad
van State, volgens hun rang of ouderdom gezeten, terwijl de
trein eindelijk gesloten werd door eenige hellebaardiers in volle
wapenrusting.
„Zie, welk een heerlijk ros!" zeide Maarten, toen de edelen en
gezanten te paard de jonge lieden voorbij reden: „Welk een trotsch
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dier!" vervolgde hij, terwijl hij met den vinger naar een schimmel wees, waarop een jong ruiter gezeten was: „Bij mijne ziel,
zoo fier zag ik nooit een paardennek gekromd."
Anne, die op deze aanwijzing het beest vluchtig had opgenomen,
scheen evenwel meer geneigd haar geheele aandacht te wijden aan
dengenen die er op was gezeten, en van het ros op den ruiter
springend, zeide zij, Maarten's opmerkingen vervolgende: „ En wat
golven die kastanje bruine haarlokken schoon! Welk een edele
houding! — hoe jammer dat hij nu juist het hoofd naar de andere
zijde heeft gewend."
Inderdaad, de jonge ruiter die tot het gevolg des gezantschaps
behoorde, hield zijne oogen op een schoone jonkvrouw gevestigd,
die aan de overzijde der straat op een balkon den voorbijtrekkenden
stoet mede in oogenschouw nam; hare oogen moesten die des
ruiters hebben ontmoet, want een licht blosje verfde haar lelieblank
gelaat; en snel hare blikken naar een meer bejaarden ridder
wendend, wuifde zij dezen met haar zakdoek vriendelijk toe.
Was het een zacht windje of misschien slechts een bloot toeval
't welk den fijnen linnen zakdoek met Brusselsche kanten omzet, aan
haar kleine vingeren deed ontglippen? Wij weten het niet; doch
langzaam dwarrelende, kwam de witte doek naar beneden, die
door den jongen ruiter in het voorbijtrekken zeer behendig werd
opgevangen. Nogmaals zag hij naar het balkon; een hoog rood overdekte de wangen der jonkvrouw; spoedig echter wendde zij zich
om, en verdween door de openstaande balkondeur.
Dit alles, hetwelk in een vluchtig oogenblik had plaats gegrepen,
was noch aan Maarten noch aan zijn liefje ontgaan, en verder
zagen beiden duidelijk, hoe de jonge ruiter eerst den doek nauw
beschouwde, dien vervolgens in elkander wikkelde, en einde--keurig
lijk zorgvuldig in zijn wambuis verborg. De jonge lieden staarden
den ruiter na; zagen nog eenmaal naar het balkon, en Anne die
in de schoone dame hare meesteres herkend had, verloor zich,
toen de trein geheel was voorbij getrokken, arm in arm met haar
Maarten in de dringende volksmenigte die, naarmate de stoet al
meer en meer de plaats zijner bestemming naderde, ook steeds
grooter en grooter werd.
„Daar kan een slok op staan, Gerrit!" sprak de dunne baardschraper die met den waard uit de Wijnstok diens heiligdom
was binnen getreden: ,,Kom, Klaartje! kom kind, geef me gauw
een spatje; je vader onthaalt, en ik ben zoo koud als een steen
geworden."
Nadat Klaartje het gevraagde spatje, hetwelk in een roemer
brandewijn bestond, had overhandigd, traden er nog verscheidene
lieden binnen, die allen -- even als dit ten huidigen dage bij feestelijke intochten of plechtigheden nog de gewoonte is, — voornemens
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waren de uitgestane vermoeienissen met een dronk weg te spoelen.
De waard wierp nieuwe takkebossen op het vuur, Klaartje bediende de gasten, en weldra ontstond er een vrij algemeen gesprek,
dat door het genot van het geestrijk vocht, hoe langer hoe levendiger werd. — Natuurlijk voerden die drinkende en rookende
mannen oorlog en sloten vrede, deden voorspellingen en regeerden
met gloeiende aangezichten het land hunner inwoning, met eene
wijsheid, die den wijzen koning Salomo zou beschaamd hebben.
Sebastianus Bril die insgelijks, doch na den eersten roemer,
voor eigen rekening, lustig had doorgedronken, was geen der
minste redenaars. Zijn overredende en meesterachtige toon van
spreken vond doorgaans een gereeden ingang bij zijn nog minder
beschaafde toehoorders, die trouwens thans door het overmatig
gebruik van sterken drank reeds voor het grootste gedeelte zaten te
knikkebollen.
„Ja, mannen! het was in 1604, nu vier jaar geleden, in Ostende
andere kool. Bij dat beleg, dat u allen heugt, heb ik mij niet
weinig roem verworven. Reeds van mijn vroegste jeugd afaan, zag
mijne moeder iets groots in haar eenigen zoon. Sebastianus!
Sebastianus! zeide zij meermalen, als ik 's vaders klanten behendig stond in te zeepen: Sebastianus! Sebastianus! gij zijt tot
iets verhevens geboren; gij zult uw Vaderland groote diensten bewijzen en in roem en eere sterven. Ja, waarachtig! zij heeft tot
dus verre waarheid gesproken;" vervolgde Bril, terwijl hij zijn
roemer tot op den bodem ledigde, die dadelijk daarop weder door
den gedienstigen Gerrit werd volgeschonken: „zij heeft een voor spellenden geest gehad; luistert aandachtig, mijne heeren! en ik
zal u verhalen hoe ik vrijheid en leven voor Land en Vorst heb
in de waagschaal gesteld."
De aangesprokene heeren hadden meest allen oogen en ooren
gesloten; doch Gerrit die zijn klanten altijd met genoegen een
luisterend oor leende, al had hij hunne verhalen ook reeds twintig
malen met het uiterste geduld aangehoord, plaatste zich naast den
spreker die dadelijk aldus vervolgde:
„Omtrent vier jaren lang hadden die Spaansche honden ons
reeds geteisterd; met hunne ballen duizenden levenslampen uitgeblazen, en ons niet zelden kommer en gebrek doen lijden, toen
aan Spinola de verdere belegering der vesting werd toevertrouwd.
Van gemeen soldaat was ik zeer spoedig tot den rang van adsistentheelmeester overgegaan; mijne behendigheid in het behandelen van
snijdende instrumenten toch, was overal bekend geworden, en mijne
voorzichtigheid werd insgelijks hoog geroemd. Eenmaal slechts in
mijn geheele leven heb ik een forschen knevelbaard die besnoeid moest worden, zijn linker neusvleugel weggemaaid! — Van
Der Noot, die het bevelhebberschap der stad later aan Herbaing
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overdroeg, had van mijn beleid hooren spreken, en juist een geschikt persoon noodig hebbende om de bewegingen der Spanjaarden te bespieden, had hij weldra zijne oogen op mij gevestigd
en verkoos mij tot de belangrijke betrekking van spion. — In eene
monnikspij gewikkeld, verliet ik op een donkeren avond de
vesting, en kwam eindelijk, na op verscheidene plaatsen tot over de
knieen door het water gewaad te hebben, in de legerplaats der
vijanden. — Eenige Spaansche woorden kennende, kwam ik gelukkig door de voorposten; de roepende schildwachten lieten den
armen bedelmonnik gereedelijk door, en maakten het teeken des
kruises; doch, weinige schreden verder gekomen, stuitte ik op eene
patrouille, die de ronde deed. Ik werd aangegrepen en naar het
wachtwoord gevraagd. Niet wetende wat te antwoorden, zeide ik
zeer gevat: Memento mori! De heeren, die er anders allen
akelig barsch uitzagen, begonnen te schateren van lachen. Memento mori! riep ik nogmaals, zoo hard als mijne stem dit
toeliet; doch de heeren schenen zich weinig aan deze aanmaning
te storen, want zij lachten voort; plaatsten mij tusschen twee hunner soldaten, en brachten mij in eene tent welke op het prachtigst
met tapijten was behangen en door sierlijke lampen verlicht werd.
Aan het einde eener tamelijk lange tafel die met boeken en kaarten was overladen, zat de veldheer zelf. Ja, mijne heeren! het
waren Ambrosio Spinola en Sebastianus Bril, die zich op dat oogenblik in eene en dezelfde tent, juist tegenover elkander bevonden."
Hier wierp Bril triomfante blikken om zich henen, en Gerrit
die zeer bezorgd werd dat de keel des sprekers te droog zou worden, spoorde hem, met een verbaasd gelaat als hadde hij het
gesprokene voor het eerst gehoord, tot het nemen eener teuge aan.
Bril voldeed aan deze allervriendelijkste uitnoodiging, en zijn kromme
beentjes over elkander slaande, ging hij voort: „Met scherpe blikken werd ik ondervraagd, en 't was geenszins uit vrees voor de
pijnbank, maar alleen uit loutere liefde voor de waarheid en een
aangeboren afkeer van al wat logen was, dat ik haarklein alles
vertelde wat mijne ondervragers weten wilden. — Men prees mijn
moed tot het aanvaarden van zulk een gevaarlijken tocht; doch,
toen ik meende aller wenschen en weetlust bevredigd te hebben
en henen wilde gaan, hield men mij staande, en deden die ondankbaren mij ijzeren boeien aan de handen, en voerden mij naar een
houten loods die tot bewaarplaats der krijgsgevangenen was ingericht. Wel is waar ontdekte ik daar veel brave kennissen, doch
het leven was er allertreurigst. Water en brood was mijn voedsel,
en voorzeker ware ik geheel en al uitgeteerd, zoo de Spanjaarden,
die middelerwijl Ostende genomen hadden, mij niet met mijne lotgenooten, tegen de door ons gemaakte krijgsgevangenen hadden
uitgewisseld. — Nogmaals zag ik echter den dood voor het Vader-
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land te gemoet; mijne waarheidsliefde was mij zeer kwalijk genomen; ik werd veroordeeld om gefusileerd te worden; doch de
hemel zij gedankt, ik had een machtige voorspraak: het was de
edele en machtige graaf Van Bergen, wien ik reeds vroeger in deze
stad met mijne wapenen om de kin had gespeeld, die bij den
Prins mijne gratie verwierf. Spoedig werd ik nu, na al het uitgestane leed, op vrije voeten gesteld, door dien edelsten der edelen,
dien ik bedienen zal tot zijn einde, en voor wien ik door duizend
vuren zou vliegen. — Lang leve Van Bergen! Ja lang, lang leve
die waardige graaf!" besloot in verrukking de kleine barbier, terwijl
hij den beker driemalen boven zijn hoofd rondzwaaide: „ tot roem
van zijn geslacht en tot heil van het Vaderland! Lang zal hij
leven !" en bij den laatsten schellen uitroep ledigde hij den roemer,
doch verloor tevens zijn evenwicht, en tuimelde vrij onzacht van
zijn zetel op den steenen vloer.
De waard richtte den ontstelden Bril op, en schonk hem nogmaals
den beker vol. Velen der overige gasten, door het leven ontwaakt,
wreven zich de oogen, en eischten eerst drank en vervolgens dobbelsteenen.
Weldra nam nu het verderfelijke hazardspel een aanvang, dat
tot laat in den nacht voortduurde, en met een bloedige kloppartij
eindigde.
De gasten keerden met ledige buidels en verhitte hoofden huiswaarts. Gerrit Aal liet den inhoud der welgevulde geldlade glimlachend in een grooten zak overgaan, en begaf zich eindelijk,
vroolijk de handen wrijvend, naar zijne legerstede.

DERDE HOOFDSTUK.
De zalen van 's Prinsen paleis op het Binnenhof waren prachtig
verlicht. Vele pages en ontelbare bedienden liepen in snelle vaart
op en neder, om alles te regelen of ten uitvoer te brengen.
Spaansche en Nederlandsche vlaggen waren smaakvol als tropeeen
boven de openstaande vleugeldeuren bevestigd. Aan het einde der
groote zaal bevond zich een voor die tijden uitmuntend orchest,
hetwelk, eenigszins in de hoogte geplaatst, achter bloeiende heesters
en rijk beladen oranjeboomen verscholen was. De zalen waren meest
allen met goudlederen behangels bekleed, en sierlijke rustbanken,
met fluweelen zittingen, waren langs de wanden geschikt. Zilveren
drinkbekers en schenkkannen prijkten op groote bladen van het
zelfde metaal, en bokalen van fijn Venetiaansch glas, waarin de
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wapens der Prinsen van Oranje allerkeurigst gesneden waren,
stonden in grooten getale en van onderscheidene grootte, op een
marmeren aanrecht, waarachter in steenen kruiken of groene flesschen
de edelste wijnen voor de komenden gereed stonden.
Het was Prins Maurits, die den Spaanschen gezanten, weinige
dagen na hunne aankomst in 's-Hage, een luisterrijk bal wenschte
te geven. Te dien einde had hij de bloem der natie, voor zoo
verre zij daar kon tegenwoordig wezen, te zijnent genoodigd, en
niets gespaard om alles zoo prachtig mogelijk te maken.
Het uur voor de ontvangst naderde. De bedienden en hofla
begaven zich naar hunne posten. Twee rijen van hellebaar -kein
stonden, met lange hellebaarden, in het met haarmeren steenen-diers
geplaveide voorportaal. De koetsen rolden. De genoodigden kwamen,
en weldra waren de zalen van liet Prinsen-paleis opgevuld met
edelen, vrouwen, jongelingen en maagden, die allen in pracht van
kleedertooi schenen te wedijveren. Zware damaste zijden en satijnen
kleedingstukken boeiden de oogen der edele vrouwen; niets ontging dienaangaande zelfs eenigermate hare aandacht. Bekoorlijke
jonkvrouwen trokken als krachtige magneten, cle blikken der
jonkers, ja zelfs der meer bejaarden tot zich. Doch ook door háar
bleef geen jong edelman onopgemerkt, en elk dezer jonkvrouwen
koos zich reeds met vurig verlangen, den schoonsten en bevalligsten knaap, om door hem ten dans te worden geleid. De gesprekken
werden aanvankelijk zeer zacht gevoerd, en allen wachtten op de
komst der hooge personages die de Spaansche gezanten zouden
binnenvoeren.
Eensklaps werden door twee pages de tot dusverre geslotene
vleugeldeuren eener aangrenzende zaal geopend. — Prins Maurits,
in prachtig feestgewaad, trad met zijn jongeren broeder Frederik
Hendrik de groote zaal binnen, vergezeld door de Spaansche gezanten met hun gevolg benevens den Raad van State, welke eersten
hij op de hoffelijkste wijze aan de aanwezigen voorstelde. De edelen
en vrouwen hadden zich, bij het binnenkomen der Vorsten, allen
naar die zijde gekeerd; de mannen bogen hunne hoofden, en de
vrouwen neigden niet de meeste bevalligheid. Na vele dergelijke
ceremonien, werd door den Prins zelf het teeken tot het aanvang
nemen van den dans gegeven. Een liefelijke muziek ruischte door
de schoone heesters den aanwezigen in de ooren. Edelen en
vrouwen, jongelingen en jonkvrouwen, mengden zich nu spoedig
dooreen; ieder der mannen koos zich zijne dame; en zij die door
ouderdom of andere oorzaken zich den dans ontzegd zagen, plaatsten zich op de rustbanken, en namen nauwkeurig de voorbijtrekkende paren in oogenschouw.
Het was een verrukkelijk tooneel die bloeiende paren te zien,
en die tevredene aangezichten waarop gepaste vroolijkheid te lezen
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stond. Wel werden niet al die jonkvrouwen door het voorwerp
harer heimelijke keuze ten dans gevoerd; doch allen schenen
voldaan, aller kout was hartelijk en gul, en niets stoorde haar
vreugde. — De paren werden en colonne gerangschikt : de menuet
nam een aanvang.
Prins Maurits zelf opende het bal. De schoonste der schoonen
was door hem tot dat einde uitverkoren: het was de lelieblanke
Adelgonde Van Bergen, algemeen onder den naam van de Hagenlelie bekend, die in de sierlijkste lichaamswendingen, aan 's Prinsen zijde haar gevestigden roem als de bevalligste der Hollandsche
jonkvrouwen, op de schitterendste wijze handhaafde.
Aller oogen waren thans - op haar gevestigd. Adelgonde was
schoon, te schoon zelfs om haar naar waarde te schetsen; en toch
wagen wij het van dat liefelijke gelaat te spreken, en te vermelden
wat ieder zoo zeer aan haar boeide.
Wie had ooit zulke hemelsche oogen gezien? Men vergeve
ons deze uitdrukking; want hemelsch konden zij genoemd worden,
de oogen, welke de spiegels der reinste ziel waren. Schier
bovenaardsche zachtheid straalde uit die helder blauwe kijkers,
welke niettemin vroolijk rondstaarden en voor alle bekenden een
vriendelijken blik veil hadden. Haar neusje was datgene wat de
Franschen ten huidigen dage petit m u t i n zouden noemen; en
wanneer de twee rozenroode lipjes die als voor de liefde geschapen
schenen, zich tot een liefelijk lachje plooiden, vertoonde zich op
de wangen der Hagen l e 1 i e een donzig kuiltje, hetwelk haar
door vrouw Venus zelve zou zijn benijd geworden. Twee rijen
tanden, helder als kristal en witter dan de sneeuw der Zwitsersche
bergen, parelden in haar kleinen mond, en hare haren die,
gedeeltelijk zichtbaar, in sierlijke lokken langs hare slapen nederhingen, waren van die satijnachtig blonde kleur, op welke de
Hollandsche maagden zich met recht mogen verheffen. Hals en
boezem die, volgens haar gelaat te oordeelen, het albast in schoonheid verre moesten overtreffen, waren, door de dracht dier tijden,
aan het oog onttrokken. De breede fijn geplooide kraag omgaf den
eerste, terwijl haar ranke leest in een wit satijn keursje gesloten
was, 't welk hare houding op het voordeeligst deed uitkomen. Haar
kleed, van dezelfde stoffage, en dat in breede plooien nederhing, was geheel met een boordsel van wit donzig bont omzet,
en Net, in het midden een weinig opgenomen, het wit zijden
onderkleed aanschouwen, hetwelk echter niet te lang was om nog
een paar der fijnste voetjes te laten zien die ooit te voren een sterveling gedragen hadden, en welke insgelijks weder in wit satijnen
schoentjes staken, wier rosetten vervangen werden door een paar
flonkerende diamanten van het zuiverste water.
Nog rest ons te zeggen dat haar poezele armen in de eng
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geslotene mouwen van het onderkleed werden verborgen, en dat
er drie rijen van de edelste paarlen door haar hoofdtooisel geslingerd waren.
Nooit droeg zij een andere dan een geheel witte kleeding; doch,
blanker dan deze was haar liefelijk gelaat; terwijl weder de blankste
de reinste ziel in dat bevallige lichaam huisvestte.
Ziedaar de H age n le i i e geschetst; ziedaar de twintigjarige
Adelgonde zooals wij haar met onze zwakke pen waagden te beschrijven. Geen ijdel beminnaar van bonte verven, gispe hare liefde
voor die kleur der onschuld. 0 wij smeeken hem, aanschouw haar
nogmaals in dat glanzige gewaad, in die bevallige lichaamswendingen aan 's Prinsen zijde, en gij zult verrukt zijn over ons ideaal
van vrouwelijke schoonheid.
Was het te verwonderen dat ieder baar beschouwde? dat alle
jongelingen zich deze bloem tot gade wenschten, en de jonge
Alonzo Spinola, oudste zoon des markgraven, zijn eigen dame
schier vergetend, met gloeiende wangen dien hemelschen kelk,
op kouden bodem gekweekt, geen oogenblik uit het oog verloor?
De Prins had zijne dame naar eene rustbank gevoerd; twee of
drie paren tegelijk voerden nu beurtelings de menuet uit, en wedijverden om Adelgonde Van Bergen in bevalligheid te evenaren.
Was het Alonzo geweest, die met zielsverrukking de schoone
Adelgonde had gadegeslagen, thans, nu die edele Spanjaard, aan
de zijde van een andere Hollandsche schoone, zijne gaven ten
toon spreidde, bleven ook hare blikken aan zijn minste bewegingen hangen; en, met recht verdiende de fiere jongeling deze
onderscheiding.
Sierlijke bruine haarlokken omgolfden zijn schoon mannelijk gelaat; donker bruin waren zijne oogent zijn neus was, evenals die
zijns vaders, eenigszins gewelfd; twee zwarte knevels zetelden boven
den kleinen mond, en een puntige baard van dezelfde kleur omgaf
zijne kin. Zijne kleeding was allerkeurigst, en behalve den breeden
halskraag, welke in die dagen, helaas! voor sieraad gehouden
werd, omsloot een prachtig wambuis, van lichtrood satijn met
zilver doorstikt, zijn breede borst en bovenlijf tot op het midden.
De mouwen waren boven de ellebogen opgedoft, en gevoerd
met witte zijde 't welk door langwerpige openingen zichtbaar
was. De wijde broek die tot even boven de knieen reikte, was
van dezelfde stoffage; zijn welgevormde beenen staken in fijne
witte hozen, en zijn schoeisel bestond in kleine lederen laarsjes
die van binnen met rozerood fluweel waren gevoerd. Blinkende
knoopjes versierden zijn wambuis. Een breede gordel, met robijnen
en andere edele steepen bezaaid, omgaf zijne lenden, en bevatte
nog bovendien een kostbaren staatsiedegen met prachtig gevest.
De menuet liep ten einde, en geurige mokka benevens kostelijke
tV
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thee werden den gasten in het fijnste porselein aangeboden. Prins
Maurits had zich met den ,markgraaf Spinola in een druk gesprek
gewikkeld. Aan het tegenovergestelde einde der zaal stonden verscheidene edelen bijeen en voerden een geheimzinnig gesprek.
„Het kost mij niet weinig," sprak een kloek edelman die de
herfst zijns levens reeds zeer nabij scheen: „het kost mij waarachtig niet weinig moeite, die Spaansche bloedhonden van zoo nabij
te zien en hen niet met het blanke zwaard te gemoet te snellen."
„In het bosch moet men met de wolven huilen;" zeide een
jongman, op wiens valsch gelaat men duidelijk de geschiktheid
tot het ten uitvoer brengen van dit door hem aangevoerde argument kon lezen.
„Wat moet het geven ! " vervolgde de eerste spreker, zonder op
des jongmans woorden acht te slaan: „Zij hebben de schapenvacht gehuisvest, zonder te bedenken dat er een levende wolf in
steekt. Wie anders dan de Advokaat kan de Staten en Prins
Maurits tot dit gevaarlijk spel hebben overgehaald ?" Hij wierp•
een somberen blik op de veldheeren die zich nog steeds druk met
elkander onderhielden, en verliet, met een gelaat waar angstige
bezorgdheid op te lezen stond, de edelen tot wie hij gesproken had.
„De edele Van Bergen heeft gelijk: wij spelen een gewaagd
spel," zeide de baron Van Doorn tot den Zandheuvel, zoodra Van
Bergen hen verlaten had: „zij willen tijd winnen en slaan daartoe
een schijnbare vredesonderhandeling voor, die nooit tot stand zal
komen. Wij vieren feesten, leggen gastenalen aan, terwijl de vijand
zich versterkt, óm ons spoedig uit dien dommeligen slaap wreedaardig te doen ontwaken."
„Zoudt gij dan waarlijk van meening zijn dat Spanje's Koning
niet werkelijk den vrede wenscht?" sprak de jonker Van Wolken
laatsten spreker vragend aanziende.
-steijn,d
„'t Kan zijn;" hervatte deze, de schouders ophalende: „doch
nimmer zal ik gelooven, dat Spanje vrede zou sluiten met een
gewest 't welk hem de vaart op de Oost-Indien zoo duchtig betwist."
Gedurende dit gesprek, hetwelk in dier voege nog eenigen tijd
werd voortgezet, viel er in een belendende zaal, een ander tooneel
voor, hetwelk onzer Lezeressen wellicht meer belang zal inboezemen.
Alonzo Spinola die de schoone Adelgonde, nadat de dans Beeindigd was, geen oogenblik uit het oog had verloren, naderde
met een hoogen blos doch ongedwongen houding, de beminnelijke jonkvrouw, en sprak haar, in vrij goed Nederlandsch, met
een sierlijke buiging, in dezer voege aan: „Schoone jonkvrouw!
voor weinige dagen deed het geluk mij een wezen ontmoeten, hetwelk men, eenmaal gezien hebbende, nimmer kan vergeten. Neen,
ik bedroog mij niet toen ik, voor weinige oogenblikken, in het
gelaat der bekoorlijke danseres aan 's Vorsten Maurits zijde, de-
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zelfde hemelsche oogen zag schitteren die reeds eenmaal, door
een driewerf gezegend toeval, op mij gericht waren. — Zeker zou
ik u niet onaangemeld hebben genaderd," vervolgde hij met een bevallig glimlachen: „doch datzelfde gezegende toeval scheen mij
daartoe het recht te geven. — Deze fijne doek toch," ging hij
voort, terwijl bij den ons reeds bekenden zakdoek uit zijn wambuis te voorschijn trok: „behoort aan niemand anders dan aan
de bevallige jonkvrouw Van Bergen."
Adelgonde, die bij het naderen van den Spanjaard, insgelijks
met een sterken blos zijne komst had te gemoet gezien, had zich
echter weldra hersteld en, even opgestaan zijnde, met een lichte
neiging des jonkmans eerste woorden beantwoord.
0!" sprak zij eindelijk, nadat zij den doek uit zijne hand had
aangenomen, met eene stens die Alonzo onbeschrijfelijk zoet en
welluidend in de ooren klonk: „0 waarlijk, edele heer, gij zijt al te
verplichtend; een kleine onoplettendheid deed den doek aan mijne
vingeren ontglippen toen ik mijn vader die zich in uw midden
bevond, van het balkon toewuifde. — Ik dank u zeer voor uwe
behendigheid," vervolgde zij, niet zonder eenige verwarring, ziende
dat de jongeling haar zonder te antwoorden, met een vreemdsoortige
uitdrukking, waarin bijna aanbidding te lezen was, bleef aanstaren:
„en ik reken mij insgelijks gelukkig," voer zij, geheel in verwarring
gerakende, voort: „ door dit toeval... u.... mij.... in de gelegenheid te zien gesteld, eene kennismaking aan te knoopen, die..."
„Die slechts door den dood zal worden afgebroken ! " sprak
de jongeling in vervoering; doch zich eensklaps bezinnend en
heimelijk een rondheid verwen$chend, die hem schier altijd de
gedachten op de tong legde, ging hij langzamer en met ver
eerbied voort: „Verschooning edele jonkvrouw, ver -schuldigen
voor het uiten van een wensch, welke, zoo onstuimig-schonig
ontboezemd, uw kiesch gevoel wellicht kwetst, en mij voor altoos
zou verstoken laten van een vriendschap, die zoo vurig door mij
wordt begeerd."
Adelgonde sprak niet, maar sloeg hare oogen naar beneden; de
stem des jongmans had, wel verre van haar te kwetsen, de fijnste
snaar harer ziel doen trillen; een ongekend gevoel doortintelde
hare aderen, en toen zij, den blik weder opslaande, den jongeling
zwijgend ip de oogen zag, scheen deze door haar vriendelijk lachje
geheel gerust gesteld: hij plaatste zich aan hare zijde, en vervolgde
nu, door datzelfde lachje aangemoedigd, terwijl zijne rechterhand
met de fraaie halsketen die op zijne borst hing, doelloos speelde:
„0 Adelgonde! — verschoon mis, dat ik u zoo ongevraagd bij dien
schoonen naam durf noemen? — uw eerste aanblik vervulde mij
met duizend zoete droomen. Hoe dikwijls brandde ik in die weinige
dagen niet reeds van verlangen om háar weder te zien die, van dat
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gezegende oogenblik afaan, mijn geheele ziel beheerschte. — Rusteloos hield mijn geest zich met u bezig; gestadig hield ik mijne
oogen op den doek gevestigd die mij door een goeden geest,
uit uwe handen was tegemoet gevoerd. Hoe brandde ik van verlangen naar dit oogenblik, om u te zeggen, dat gij uit al de oorden door mij bezocht, van al de maagden door mij aanschouwd,
de schoonste, de edelste en reinste zijt bevonden; dat gij alleen.... ..
„Houd op edele graaf," viel Adelgonde den vurigen jongeling
schielijk in de rede, die, zich zelven in zijne vervoering geheel vergetend, haar bij de fraaie hand had willen vatten: ,,Matig uwe
opgewondenheid, " ging zij weder blozende voort: „gij kent mij
niet; slechts weinige oogenblikken hebt gij u in mijne nabijheid
bevonden; slechts weinige woorden nog heb ik u toegesproken, en
reeds spreekt gij van mijne deugden, van.......
„Alsof uw gelaat, uw oog bovenal, niet het toonbeeld, den
spiegel uwer reine ziel ware;" voerde Alonzo, op Adelgonde's
laatste woorden, haar overredend te gemoet: „Geloof mij edele
jonkvrouw, waarachtige liefde woont in mijne borst. 0, geef mij
slechts eenige hoop; laat slechts éen zoet woordeke uw rozemond
ontglippen. 0, zeg mij bovenal, dat geen voorwerp nog uwe keuze
heeft bepaald; dat ik u niet geheel onverschillig, niet geheel..... ..
Hier hield Alonzo op met spreken; pijnlijk vragend staarde hij
op het blanke gelaat van de H a g e n l e l i e; en Adelgonde, verrast
en op zulk een tooneel niet voorbereid, zag zwijgend voor zich
neder; een traan, aan het overrompeld vrouwelijk gemoed ontweld,
parelde in haar hemelsblauw oog. Doch zich als 't ware eensklaps
bezinnend ,"stond zij schielijk op: „Wij zullen elkander wederzien,
edele graaf!" sprak zij half luid', maakte toen een bevallige neiging, en zich daarna snel verwijderende, liet zij den jongen Spinola
aan zich zelven over, die, alsof hij uit een droom ontwaakte,
haar met teedere oogen nastaarde. Het ontging echter zijner aandacht niet, dat weinige schreden van die plaats, een jong edelman
haar te gemoet trad, die, na eene korte toespraak haar den arm
bood; hem een vluchtigen blik toewierp, en zich eindelijk met de
schoone Adelgonde onder de overige gasten mengde.
— Zou het inderdaad slechts een schoone droom zijn geweest,
dacht Alonzo bij zich zelven: zou dat bekoorlijke schepsel slechts
een baatzuchtige coquette zijn, die eerst met schijnbare belangstelling mijn waarachtige liefdesontboezemingen aanhóorde, om
dat voorwerp, hetwelk haar meer dan zich zelven bemint, te
zekerder aan haar triomfwagen te hechten, alleen met het doel
om het getal harer aanbidders te vergrooten? — Maar neen!
ging hij in zich zelven voort, terwijl hij een hem aangeboden
roemer met kostbaren Rijnwijn van een zilveren schenkblad nam:
neen! dat is niet mogelijk; dat engelengelaat kan zoo niet huiche-
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len. Neen: Wij zullen elkander wederzien, heeft zij gezegd; ja,
dat heeft zij duidelijk gezegd; en 't was tdch niet geveinsd dat in
haar oog, den azuren hemel gelijk, die traan opwelde. — Maar
toch.... zij verliet mij eensklaps.... eensklaps.... juist in dat zoo
zeer gewenschte oogenblik, toen ik een woord van liefde uit haren
mond dacht te vernemen; en, zich verwijderende, ijlt zij een ander
tegemoet, dien zij wellicht meer hare liefde waardig keurt, doch
die haar nooit kan beminnen zooals ik haar bemin!
Zeker zou Alonzo zijne bespiegelingen hebben voortgezet, en
door zijn driftig gestel nog langer tusschen hoop en vrees zijn
geslingerd geworden, ware de jonge edelman die Adelgonde even
te voren was te gemoet gegaan, en in wien wij de trekken van
hem herkennen die in het vroeger met Van Bergen gevoerde gesprek, ons reeds zijn huichelachtigen aard ontdekte, hem niet
met een schijnbaar vriendelijk gelaat ware genaderd, en, hem in
zijne overpeinzingen storende, vragend had aangesproken.
„Is het den edelen Alonzo Spinola vergund, met somberen blik
een luisterrijk bal bij te wonen, 't welk Maurits mede te zijner
eere heeft aangelegd? Mag de edele graaf, wellicht treurende om
eene in zuidelijker streken verlaten geliefde, de ook niet te verwerpen Hollandsche schoonen naar zich laten smachten, terwijl de
muziek der liefelijke fandango hem in de ooren klinkt? — Kom,"
vervolgde hij, terwijl hij een zijdelings loerenden blik op Alonzo
wierp: „ kom ! zij zal u niet vergeten. Spoedig keert gij tot haar
terug, en het zal haar goed zijn te vernemen, dat gij, te midden
der Nederlandsche maagden, alleen aan háar dacht die uw ge
-helart
schijnt te beheerschen."
Alonzo, die den onbescheiden vrager met eene buiging had begroet, scheen niet geneigd zijne geheimen voor hem bloot te leggen.
„'t Is waar," sprak hij: „de fandango is een schoone dans, en
zeer geliefd in mijn vaderland; ik dacht niet dat die hier reeds
bekend was."
Jonker Walter Van Rodenberg scheen niet voldaan met dit
antwoord. Gemeenzaam, als waren zij oude bekenden, nam hij
Alonzo onder den arm, en met hem de groote zaal binnen stappend, ging hij fluisterend voort: „Gij zult mij toch moeten bekennen dat zich hier lieve schepseltjes in overvloed bevinden. —
Zie ," zeide hij, even niet den vinger wijzend: „ziet gij die lieve
brunette, in rood satijnen kleeding? zij is waarachtig niet slecht;
of dat kleine zwarte ding daar, wier levenslust haar uit de oogen
straalt? Of misschien staat u die lieve blondine beter aan ?" vervolgde hij, op Adelgonde wijzend, die juist aan de overzijde der
zaal, aan den arm van Van Wolkensteijn op en neder wandelde:
„Nu, waarachtig, dan zou uwe keus niet slecht te noemen zijn , het is
de freule Van Bergen; de kwade tongen betwisten haar wel is waar
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dien oud adellijken naam, doch," ging hij voort terwijl hij ter
sluiks een blik wierp op Alonzo die bij deze laatste woorden zoo
bleek als een doode geworden was: „doch wat raakt der liefde
naam of geboorte; eene vrouw blijft eene vrouw; het genot van
haar bezit blijft hetzelfde. De schoone zal mij reeds verwachten;"
zeide hij, zich eensklaps verwijderende, en naar Adelgonde toetredend, nam hij haar van den jonker Van Wolkensteijn over, en
voegde zich met haar bij de dansende paren.
Alonzo stond als aan den grond genageld. Wel had hij de vuile
tong des jonkers willen bestraffen, doch de macht had hem daartoe
ten eenenmale ontbroken. Roerloos stond hij daar; honderden gewaarwordingen doorwoelden zijne borst, en — dankbaar zegende hij
den volgenden morgen de liefelijke droomen die aan zijn overspannen geest, rust en kalmte hadden terug gegeven.

VIERDE HOOFDSTUK.

De graaf Van Bergen zat in zijn hoogen, met rood marokijn leder
gevoerden ebbenhouten leuningstoel, op zijn kasteel den 01 d en b u r g h, hetwelk ongeveer op een uur afstands van 's-Gravenhage
was gelegen. Met strakke oogen staarde hij in het groote helder
vlammende vuur, welks bestanddeelen, die spoedig in asch zouden
verkeeren, bouwkunstig waren opeengestapeld. Vroolijk knappend
spatten de vonken en stegen in den ontzaglijk breeden schoorsteen op, om weldra echter in kleine stofjes weder neer te komen.
Des graven lichaam was bijna geheel in een fluweelen morgenkleed gewikkeld; alleen waren zijne beenen en voeten zichtbaar, die
in zwarte zijden kousen en groote roodlederen pantoffels staken.
De wanden van het ruime vertrek, aan welks einde Van Bergen
was gezeten, waren behangen met groote portretten in prachtig
gesneden eikenhouten lijsten. Het waren des graven ouders en
voorouders die zwijgend, in ouderwetsche kleederdrachten, van hun
hooge standplaatsen schenen neder te zien. Drie groote kruisramen met kleine in lood gevatte vensterglazen, gaven, over de
breede gracht die het geheele kasteel omringde, het uitzicht op een
eikenhouten bosschage, dat nu geheel van bladeren ontdaan, door
de ijle takken, het oog een vrijen doorgang liet, en het de in
nevelen gehulde torens van het vorstelijk 's-Gravenhage in de verte
deed aanschouwen. Adelgonde zat — insgelijks in een morgengewaad,
doch van witte stoffage, voor het middelste der groote kruisramen.
Een prachtig borduurwerk rustte op haren schoot, en met een be-
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wonderenswaardige vlugheid hanteerden haar kleine vingeren de fijne
borduurnaald. De stilte duurde onafgebroken voort. Adelgonde wendde
het oog naar haren vader; doch naardien hij met den rug naar
hare zijde gekeerd zat, kon zij noch den somberen ernst van zijn
edel gelaat, noch zijn zwaar gerimpeld voorhoofd aanschouwen.
Nu sloeg zij haren blik naar het nevelachtige landschap. Akelig
dof teekenclen zich de naakte takken der eiken tegen den somberen
grijzen hemel. Geen sterfelijk wezen ontwaarde zij in de rondte; en
toch, toch bleef haar oog in dat donkere verschiet staren; toch
zweefde haar geest over die thans zoo droeve landstreek, en dwaalde
met vurig verlangen, maar te vergeefs, door de ontvolkte straten der
stad en door de ontruimde balzalen van het Mauritshuis, ten einde
den schoonen jongeling te ontdekken, die uit vreemde gewesten
moest komen, om haar met een gevoel bekend te maken dat zij kort
te voren nog slechts bij name gekend had. Een diepe zucht, dat
onbetwistbare kenmerk van een vurig verlangen, ontglipte aan haar
hijgenden boezem, en slechts met éene gedachte bezield, haar
geest zich slechts met éen wezen bezig houdende, ontging het harer
aandacht geheel, hoe aan het andere einde der gracht de breede
ophaalbrug werd nedergelaten, en een fraaie koets de poort van
het kasteel binnenrolde.
Eensklaps werd de deur geopend en de gravin douairière Van
Bergen aangediend.
Het was een kleine, reeds bejaarde dame die kort daarop het
vertrek binnentrad. Hare kleeding was smaakvol, doch voor haren
leeftijd kon men die met recht te zwierig noemen. Een zwaar,
groen damasten kleed omgaf hare wel is waar kleine, maar niettemin welgevormde gestalte; kleine zilveren lokken die voorheen
zwart moesten geweest zijn, krulden om haar voorhoofd, terwijl
haar verder hoofdtooisel in een witten sluier verborgen was, die
gedeeltelijk over haar linkerschouder, gedeeltelijk over haar rug
tot aan de knieën hing. Van onder den witten kraag kwam een
fraai bewerkte gouden halsketen te voorschijn, waaraan een kruisje
bevestigd was, dat met twaalf diamanten schitterde. Voorheen had
zij voorzeker op schoonheid aanspraak gemaakt, want nog zelfs
in dezen oogenblik vertoonde haar gelaat wel verouderde, maar
toch nog zeer regelmatige trekken. Haar schier altijd nedergeslagene
oogen echter, gaven iets geheimzinnigs aan een gelaat dat, bij al
het voormalige schoon, toch aan een mindere afkomst deed denken.
Van Bergen, door deze onverwachte verschijning in zijne overpeinzingen gestoord, was de gravin bij haar binnenkomen te gemoet gegaan. De bediende, in sierlijke liverei, had, een soortgelijken leuningstoel als dien waarop de graaf had gezeten, schuin
tegenover den zijne, doch op een grooteren afstand van het vuur
nedergezet. De dame nam plaats, en Adelgonde die de binnen-
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komende met een dienaresse had begroet, hetwelk met een genadig
hoofdknikje der andere was beantwoord, verliet, op een gebiedenden
wenk van haren vader, het vertrek, en begaf zich naar hare kamer.
„Voorzeker hadt gij mij niet verwacht ?" begon de dame, zoodra zij zich met den graaf alleen bevond, terwijl haar stem een
Fransche afkomst verried.
„Ik kan niet ontveinzen mevrouw, dat uwe komst in dit vroege
voormiddaguur, na een zoo lange afwezigheid, mij eenigszins verrast; het schoone weder kon u onmogelijk tot dit bezoek hebben
aangespoord."
„De begeerte om u te zien was voorzeker geen der geringste
drijfveeren die mij . tot dezen wandelrit deden besluiten, doch ......
„Ongetwijfeld is deze echter niet de voornaamste ?" hernam
Van Bergen, hare rede aanvullende.
„Over zaken had ik u insgelijks te spreken;" hervatte de dame:
„Ik vertrouw dat de zoon van mijn zaligen echtgenoot mij met
eenige belangstelling zal aanhooren, en durf dit gereedelijk veronderstellen, dewijl hij mij reeds zoo vele blijken zijner goedheid
heeft gegeven."
„Gij zult mij verplichten het zoo kort mogelijk te maken, dewijl
ik ten twee uren in den Haag word verwacht;" zeide Van Bergen,
terwijl hij een paar brandende stukken hout die naar voren gevallen waren, met den voet terug stiet.
„Mijn speciaal verzoek is slechts in weinige woorden vervat;"
hernam de andere: „De gegrondheid en billijkheid ervan zult gij
weldra inzien, en mijn waarde zoon zal, vertrouw ik, volkomen
met mij instemmen, dat de weduwe van zijn dierbaren vader,
onmogelijk op den duur van een jaarwedde kan bestaan die, hoe
edelmoedig ook door hem uitgereikt, slechts de geringe som van
vier duizend kronen bedraagt. — Mon Dieu! hoe is het mogelijk
van deze geringe som een staat te blijven voeren die aan de
douairière van uwen vader past? Hoe is het mogelijk, zeg ik, van
zulk een gering jaargeld, behalve zich zelve, zijne bedienden te
kleeden, te voeden, zijne paarden en rijtuigen te onderhouden?
Kan men van deze som, ik vraag het u zelven, waarde zoon, op
dat naargeestige kasteel nu en dan menschen om zich verzamelen,
teneinde de bewustheid te behouden dat men nog in een bewoonde wereld leeft? — Impossible, zeg ik u, en ieder zal mij
dit toestemmen. En gij, dierbare zoon, die even grootmoedig als
dapper zijt, zult het mij voorzeker niet ten kwade duiden dat ik
op de verhooging eener jaarwedde kom aandringen, die u zelven,
bij eenig nadenken, onbeduidend moet voorkomen."
Van Bergen heeft haar geheel laten uitspreken. Eenige malen
had hij haar reeds in de rede willen vallen, doch zich ook telkens
bedwongen.
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Langzaam en met de oogen strak op het vuur gevestigd, ving
hij, na eenige oogenblikken zwijgens, aldus aan: „Gij schijnt te
vergeten mevrouw, dat het u niet vergund is mij bij een naam
te noemen die, behalve door mijn vader, mij alleen door haar
kon gegeven worden die mij onder het hart heeft gedragen. Reeds
lang bestaat zij niet meer, de edele -moeder die mij met smart
heeft ter wereld gebracht, en mij van mijn vroegste jeugd afaan,
godsvrucht en deugd als de hoogste goederen leerde waardeeren.
Zij bestaat niet meer op deze aarde; doch in die zalige oorden,
waar zij, in den Heere ontslapen, is henen gegaan, moet het haar
als een heiligschennis in de ooren klinken, dat een andere vrouw,"
en hier sloeg de graaf een paar fonkelende oogen op zijne bezoekster: „in hare rechten tredend, dien zoon bij een naam
durft noemen, waarop zij alleen, door natuur en bloed had recht
verkregen. — Het grieft mij tevens diep ," vervolgde hij, terwijl de
gravin, die gedurende deze toespraak, en ook nu nog, zonder de
minste gemoedsaandoening op het gelaat, de oogen voor zich hield
nedergeslagen: „door u in de noodzakelijkheid te zijn gebracht,
u te herinneren, dat ik u na den dood mijns vaders, uit uwe
verworpenheid tot een staat heb teruggevoerd waaruit hij u,
niet zonder billijke redenen, had verstooten. — Laat mij uitspreken, bid ik u;" ging hij voort, bemerkend dat de gravin
hem in de rede wilde vallen: „Herinnert gij u niet dat mijn
vader u van alle rechten op zijne nalatenschap heeft verstoken gelaten? Dat zijn uiterste wilsbeschikking u slechts zoo veel verschafte als noodig was om behoorlijk naar uw vaderland te kunnen
terugkeeren? Dat ik u uit uw ellende en broodsgebrek heb teruggehaald? Dat ik u het voorvaderlijk kasteel den Blanker t met
al zijn toebehooren vrijwillig heb afgestaan, en u nog bovendien
die aanzienlijke jaarwedde van vier duizend kronen heb verleend,
op welke gij thans ondankbaar nederziet, als geschiedde u het
grootste onrecht? — Neen, spaar uwe woorden mevrouw!" vervolgde hij, terwijl hij opstaande met driftige schreden het vertrek op en neder liep: „Ik weet zeer wel dat gij de wettige gemalin van mijn vader zijt geweest; maar ik weet ook zeer goed
dat die vader duizend malen het onzalige oogenblik heeft ver
waarin hij, God en zijn ontslapene gade vergetend,-wenscht
uw liefde kocht, en eindelijk al meer en meer door uwe schoonheid verblind en in uwe strikken verward, u herwaarts voerde,
om zich met u in den echt te begeven. Zeel wèl weet ik mevrouw,
dat gij uw zondigen aard niet verloochenende, hem spoedig
daarna ontrouw zijt geworden, en dat de naam van Van Bergen
door u slechts in oneer is gedragen. Dit alles weet ik zeer goed
mevrouw, doch heb God tevens menigmalen gedankt, dat hij u
geen zoon heeft geschonken die het oud adellijke bloed der
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Van Bergen's, met het uwe vermengd, tot oneere van dat geslacht,
zou hebben in stand gehouden. Neen, beter is het mij dien naam
met mij in het graf te nemen, dan spruiten van dat geslacht te
zien opgroeien die, op anderen bodem gekweekt, hoogst waarschijnlijk hun eigendommelijke kleur en gedaante zouden verloren
hebben. — Gij ziet ," zoo eindigde hij: ,,dat, hoewel ik u in verscheidene jaren niet heb gezien, ik de ware toedracht der zaken
toch geenszins vergeten heb. Verschoon mij wat ik u bidden
mag, in het vervolg van uwe bezoeken; zij verlevendigen slechts
treurige herinneringen in mij. Stel u tevreden met datgene wat
ik vrijwillig voor u opoffer. Hecht u niet langer aan deze aarde
welke gij reeds spoedig zult verlaten — verlaten, om rekenschap
uwer daden af te leggen. Bereid u voor tot dien gewichtigen stap,
en wijd uw laatste levensjaren niet aan het najagen van ijdel
zingenot, dat u, in uw jeugdigen leeftijd, het pad der zonde
deed betreden."
Van Bergen hield op met spreken; hij scheen vermoeid en overspannen. Met de armen kruiselings over de borst geslagen, beschouwde hij het onveranderlijke gelaat der gravin.
Even : sloeg zij hare oogen die, voor hare jaren, van een buitengewoon vuur schitterden, naar hem op. „Gij valt mij hard graaf,"
sprak zij op diep verongelijkten toon: „Gij valt mij inderdaad
zeer hard. Is het daarom dat gij mij uwe gunsten betoont, om mij
geheel en al te kunnen vernederen? Werd ik daarom de echtgenoot
van uwen vader, om door hem verstooten en onterfd te worden;
en werd ik door den zoon gedeeltelijk in mijne rechten hersteld,
om daarna van hem weder de grofste beleedigingen te moeten verduren? Moest ik daarom dat schoone Frankrijk, dat aangebeden
Parijs verlaten, waar ik....."
„ Waar gij in dolle vaart de hel en uw eeuwig verderf te gemoet sneldet! " viel Van Bergen haar met een donderende stem
in de rede. — „Vertrek mevrouw," ging hij voort: „verlaat mijne
woning! Wat ik u bidden mag pijnig mij niet langer met uwe
tegenwoordigheid. In uwe nabijheid komt de zwakheid mijns vaders
mij als een onvergeeflijke misdaad voor. Scheur toch niet, gelijk
de adder, de borst open die u nog liefderijk koestert. Verhard u
niet, maar bekeer u; bekeer u voor God die lankmoedig is en
genadig. Ga nu van hier en herdenk deze woorden, welke ik hoop
dat de laatste zullen zijn die ik ooit tot u spreken zal."
De graaf floot driemalen. „ Is de koets der gravin in gereedheid?"
vroeg hij een binnenkomenden bediende.
,,Ja uw genade, zij wacht voor de kleine poort."
„Dan zult gij hare genade naar den wagen begeleiden."
Daarop vergezelde Van Bergen zijne stiefmoeder tot aan de deur;
maakte eene buiging; en de gravin die door deze spoedige wen-
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ding van het gesprek alle hoop moest vaarwel zeggen, om het
in haar voordeel te vervolgen, sprak geen enkel woord; neigde
aan de deur gekomen; volgde den vooruitloopenden bediende, en
wierp zich in hare koets, met de hel in het hart en een glimlach
om de lippen.
Adelgonde, op hare kamer gekomen, kon, nu geheel aan zich
zelve overgelaten, aan hare gewaarwordingen den vrijen teugel
vieren. Dat overkropte gevoel hetwelk haar na het bal van den
vorigen avond steeds had bezield, en hetwelk doorgaans uit een
onbevredigd verlangen naar een geliefd voorwerp ontspruit, deed
groote tranen langs hare blanke kaken vloeien, welke tranen
eenigermate haar gemoed verlichtten, dewijl zij, doch zonder het
nog recht te beseffen, reeds vurig beminde en zich reeds eenzaam
gevoelde in de afwezigheid des geliefden.
De schoone Adelgonde weerhield hare tranen niet, en gevoelde
zich zelfs ruimer toen ze ruimschoots vloeiden.
— Bedrieg ik mij dan waarlijk niet, dacht zij: heeft die jonge
Spanjaard mij dan inderdaad zoo op eenmaal het hart ontstolen?
Is hij mij dan in die weinige oogenblikken reeds zóo dierbaar geworden dat ik mijne tranen niet weerhouden kan? Slechts weinige
woorden heeft hij mij toegesproken; doch zij waren zoo liefelijk,
zij klonken zoo oprecht, en hij sprak met een gevoel dat van
zijn waarachtige liefde getuigde. Zou het dan waarheid zijn dat
mijn beeld het eerste is 't welk op zijn licht ontvlambaar gemoed
een zoo diepen indruk heeft gemaakt? Zou dan waarlijk mijn bleek
gelaat hem meer hebben getroffen dan de donkere haren en gloeiende oogen der dochteren van het Zuiden?
Adelgonde sloeg bij deze laatste gedachte de oogen op haar
toiletspiegel, en hoewel zij de geringste ijdelheid zelfs, als eene ondeugd verfoeide, kon het niet anders of die blik moest haar, op
dit laatste punt, ten eenenmale gerust stellen.
— Wie is schooner, dan hij? ging de bevallige, in Amor's strikken
verwarde jonkvrouw bij zich zelve voort: Welk Nederlandsch edelman is fierder en kloeker gebouwd? Wie toch, van al die jonkers,
spreekt zóo bevallig, en zóo oprecht van vriendschap en van liefde?
0, neen! wat zijn hunne woorden! Zouteloos, vervelend geklap,
in vergelijking van Alonzo's welluidende en zoetklinkende taal.
Zoo droomde Adelgonde voort, — aan Alonzo gelijk, geslingerd
door vrees en hoop, door twijfel en vertrouwen; maar toch smolten
door de sympathie der zielen, hunne gedachten wonderbaar ineen.
Een zacht tikken aan de kamerdeur wekte haar uit dien streelenden droom. Vlug pinkte zij den laatsten traan weg die nog
tusschen hare lange wimpers parelde, en na bekomen verlof trad
Adelgonde's bevallige kamenier het boudoir van hare gebiedster
binnen, teneinde haar in het kleeden behulpzaam te zijn.
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Het was Anne, de ons reeds bekende geliefde van Maarten, de
vroolijke Anne, die den benijdenswaardigen post van kamerjuffer
bij de jonkvrouw Van Bergen bekleedde; Anne, wie van het altijd
keurige toilet harer jeugdige meesteres de meeste eer toekwam; die
altijd even opgeruimd, even voorkomend, even dienstvaardig en
bescheiden tevens, de achting en vriendschap van hare gebiedster
ten volle waardig was. Hare gestalte was van een tamelijke lengte;
hare vormen waren rond; haar kopje, dat met een paar zwarte
kijkers voorzien was, trok niet zelden de aandacht der jonge lieden
tot zich; haar haren waren gitzwart, doch gedeeltelijk onder een
klein kapje of mutsje van roséfluweel verborgen; hare kleeding was
net doch hoogst eenvoudig, en vooral muntte daarvan het hagelwitte voorschoot uit, dat zelfs de sneeuw in helderheid verre overtrof.
„De lieve freule zou hare ` kleeding geheel en al vergeten ;" begon
zij eenigszins spotachtig: „Gisteren, ja, toen moest er meer haast gemaakt worden: Maar het is ook niet alle dagen bal, zegt Maarten,
als hij mij eens een frisschen zoen geeft. Neen, van daag zal het
er niet zoo op aankomen; gisteren moest ik wel een uur te vroeg
beginnen, en nu is het waarlijk wel een half uur over den tijd."
„Ik zal mij heden niet kleeden Anne!" zeide Adelgonde: „De
graaf is naar de stad; komt eerst laat te huis, en wie zou heden
nog een bezoek op den Oldenburgh komen afleggen ?"
„O!" hervatte Anne met een glimlachje: „er zijn zoo vele
vreemdelingen in den Haag gekomen, die zullen de naburen toch
wel eens komen opzoeken. Wie weet welke bezoeken ons nog te
wachten staan ! "
,,Waar zijn uwe gedachten Anne?" hervatte Adelgonde die,
hoewel heimelijk dezen wensch koesterende, dit toch niet voor
hare kamenier wilde bekennen: „Waar zijn uwe gedachten! Deze
dorre landstreek levert ook heel wat fraais op, om te bezien. Waren
wij in de lente of in den zomer, ik zou het u gewonnen geven;
doch thans, neen..... die heeren doen verstandig bij den warmen
haard te blijven; zij hebben ook wel andere bezigheden."
„Nu ja, dat kan wel wezen. Doch wat die koude aanbelangt,
geloof mij lieve freule, er zijn immers ook nog jeugdigen, wier zuidelijk bloed niet zoo spoedig in de aderen zal verkleumen. Maarten
is nooit koud als ik bij hem ben, en toch komt hij, zoo als gij
weet, door het guurste weder iederen Zaterdag-avond naar den
Oldenburgh. Maar al sta ik dan ook te bibberen als een rietje,
hij brandt en gloeit altijd alsof hij in een oven stond."
„Dan denkt gij dat die heeren voor den Oldenburgh zouden
gloeien, als uw Maarten voor zijn Anne?" vroeg Adelgonde die
dit gesprek wel scheen te bevallen.
„Voorzeker zou Maarten ook niet koud worden als hij eens
den Oldenburgh als zijn toekomstig erfdeel kon beschouwen,"
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hernam het meisje: „maar de bezielde persoontjes die in dat
schoone kasteel wonen, zullen die heeren toch wel het meeste
aantrekken, naar ik meen."
„Foei Anne, hoe komt gij op zulke gedachten! Gij moest...."
„Hoe ik op zulke gedachten kom lieve freule, dat zal ik u
eens vertellen ;" viel het aardige kind Adelgonde snel in de rede:
„Gij moet dan weten dat ik u, toen die gezanten — of hoe men
die menschen noemt — in den Haag kwamen, zeer wel bij den
baron Van Doorn op het balkon heb zien staan. Toen reed er
achter den wagen een jong edelman, met haren, veel mooier dan
de uwe of de mijne; juist tusschen onze kleuren in, donkerbruin,
kastanjebruin. Ik was geheel in verrukking over dien fraaien jonker.
Maarten werd wezentlijk jaloersch; o hij werd zoo jaloersch, en
sprak maar alleen van den schimmel waar die schoone ruiter op
gezeten was. Maarten had wel gerust kunnen zijn, want hoe gaarne
ik hem ook eens in de oogen had gezien, dat behoefde niet. —
Neen waarlijk, hij had wel naar wat anders te kijken: de jonge
dame op het balkon hield hem geheel bezig, en die jonge schoone
dame bloosde, ja bloosde — nog veel sterker dan gij in dit oogenblik lieve freule."
Adelgonde dreigde de ondeugende snapster met den vinger, doch
deze liet zich niet afschrikken.
„Zie, daardoor ben ik op het zonderlinge denkbeeld gekomen,"
vervolgde zij: „dat die schoone jonker u wel in eigen persoon den
fraaien zakdoek zou terugbrengen dien ik dadelijk bij uwe tehuiskomst heb gemist. Het zou ook waarlijk jammer zijn als hij, door
dien te behouden, het mooie stel zou schenden."
,,Neen, nu hebt gij geheel en al misgerekend booze praatster,"
zei Adelgonde terwijl zij den doek uit haar keursje te voorschijn
trok: „hier is de doek; ik had hem wel verloren maar toch ook
wedergevonden."
„Ha ha!" zeide het meisje lachend: „er heeft dus gisteren op
het bal reeds een t é t e à t ê t e plaats gehad, zooals de Franschen
het noemen; nu, dan zullen de bezoeken ook niet achterwege
blijven en zal de rest wel volgen."
„Gij deedt beter uw praatgraag mondje een weinig dicht te
houden;" hervatte Adelgonde, schijnbaar vertoornd.
„Och, neem het mij niet kwalijk liefste freule Adelgonde;"
ging Anne voort, ongeneigd aan het bevel harer gebiedster te gehoorzamen: „ Neem het mij toch niet kwalijk, maar ik ben zoo
recht verheugd dat gij eindelijk in mijn gild zijt gekomen. Geloof
mij, ik ken die zaken goed, en kan u zeer veel van dienst zijn. —
Daar is Maarten, die is volmaakt voor een „poltron d'amour"
geschikt, zooals de Franschen zeggen; hij kan u de grootste diensten
bewijzen: bijvoorbeeld uw briefje overbrengen of zoo iets; want
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uw schoone Spaansche heer zal toch ook wel zoo'n briefje moeten
hebben, zooals Maarten van mij heeft. Ik kan wel niet schrijven,
doch hij heeft mijne hand bestuurd en toen moest ik op een klein
stukje perkament zetten: „Ik bemin u!" en dat stukje perkament
moest ik hem toen bij de plaats van zijn hart, tusschen het wambuis en de voering vastnaaien. Zie, dat briefje kunt gij toch zelve
niet naar den Haag brengen. 0 neen, dat gaat niet; want hij moet
— even als Maarten van mij — ook een vlokje van uw haar hebben;
dat behoort er zoo bij, freule, want dat zoent Maarten alle avonden
geregeld goeden nacht, voor dat hij zijn gebed begint. — 0, ik
zou u nog veel meer kunnen vertellen;" vervolgde zij, ziende
dat Adelgonde glimlachte: „Gij moet elkander een suikeren hartje
geven, en dat in elkanders tegenwoordigheid geheel opeten; drie
malen daags uwe linkerhand zoenen en daarbij, aan den geliefde
denken; u des nachts op de linkerzijde te slapen leggen, om van
hem te droomen, en honderden dingen meer die Maarten u beter
zou kunnen zeggen dan ik het doen kan. En als men dan bij elkander is, freule! o, dan kunt gij u niet verbeelden, hoe aardig
dat toegaat. Dan gaan wij heel dicht bij elkaar zitten, en dan
praten wij heel zachtjes; niet omdat men het niet hooren mag,
maar omdat wij dan toch alleen zijn. Dan drukken wij elkander
de handen; Maarten kan mij tusschenbeiden wel eens zeer doen,
maar dat neem ik hem niet kwalijk, want hij heeft ook veel ruwer
handen dan ik. — Maar als hij mij zoent, zie, liefste freule, daarvoor zijt gij ongelukkig te laat gekomen: want zoenen, zoenen doet
hij zooals dat geen mensch op de wereld meer kan ! "
Anne was geheel in vuur geraakt en Adelgonde bijna om den
hals gevlogen, daar zij, geheel en al met het beeld van haren
Adonis vervuld, in alles zijn wezen meende te aanschouwen.
„Nu, gij zijt mij een waardige leermeesteres!" sprak Adelgonde,
wier droevige stemming, door de naive woorden van Anne geheel
en al was geweken. „Gij klapt al aardig uit de school der liefde!
Als Maarten dat wist dan ware tusschen u beiden voorzeker alles
ten eenenmale • afgedaan."
„Toch niet! toch niet!" riep Anne: „hij heeft het suikeren hartje
geheel en al naar binnen; ik heb het met eigen oogen gezien; en
zou ik mijn goede schoone meesteres, die mij zoo veel heeft geleerd, niet in datgene mogen onderrichten wat zij onmogelijk
weten kan?"
„Gij meent het zeer goed met mij;" zei de jonkvrouw vriendelijk: „Ik dank u recht hartelijk voor uw aangenaam onderwijs;"
en tegelijk verborg zij den doek, welken zij uit de hand van
Alonzo had aangenomen, zonder dat Anne dit bemerkte, weder aan
haren boezem, wel overtuigd dat de vurige Alonzo, Maarten's
lessen evenmin zou behoeven, als zij zelve die van hare kamenier.
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VIJFDE HOOFDSTUK.
Het is voor de tweede maal dat wij onze Lezers de herberg de
Wij n stok binnenvoeren; doch nu niet met oogmerk om ons in
de gelagkamer van Gerrit Aal op te houden, en opnieuw in tabakswalm en brandewijnslucht te vertoeven, maar om de smalle
wenteltrap op te klimmen, en eindelijk, na dien vermoeienden
tocht, een tamelijk klein zoldérkamertje binnen te treden. Het
vertrek dat wij onzen Lezers aanschouwelijk willen maken, was op
genoemden zolder met planken afgeschoten. Een kleine deur, waaraan eene klink was bevestigd, diende tot ingang, terwijl een tamelijk breed zoldervenster, eenigszins hoog geplaatst, een vrij voldoend
licht inliet. Er heerschte een niet onbevallige wanorde in het
anders zoo armoedige vertrek.
Drie ouderwetsche stoelen van verschillenden vorm, stonden in
het rond; een onopgemaakt vierkant rustbed stond in een hoek
bij den ingang, en was behangen met een rood damasten bekleedsel dat, hoewel oud en eenigszins verschoten, toch een vlag op
een modderschuit geleek. Voorheen moest het zeker tot iets anders
gediend hebben, wijl het voor deze, wellicht hare laatste bestemming, veel te groot en dus vrij wijd en sierlijk geplooid was.
De naaktheid der houten wanden werd zeer aangenaam gedekt
door honderden prenten, schetsen in olieverf, meest Madonna-kopjes
en kopieën naar Raphael d' U r b i n o' s prachtige schilderijen.
Portefeuilles en platen, paneelen en teekeningen, kleederen en verven,
stonden en lagen, in de grootste verwarring, op en onder de kleine
eikenhouten tafel, op en nevens de fraaie stoelen, tegen en naast
de veelkleurige wanden, ja zelfs over den met stof bedekten vloer
verspreid. Twee groote wrijfsteenen met keien loopers stonden op
eene aan den wand bevestigde plank, welke door een ijzeren staaf
werd ondersteund. Potjes en fleschjes met verschillende oliën, benevens groote en kleinere penseelen omringden die wrijfsteenen,
doch gunden evenwel nog plaats aan een ijzeren pot met gloeiende
boekweiten doppen gevuld, welke zeker moest dienen om het
vertrek of den bewoner te verwarmen. Een fraaie welbesnaarde
citer, met een schoon geborduurden band, stond nog bovendien
in een hoek van het onaanzienlijk doch niettemin ruim opgevulde
vertrek.
Te midden dier ontzettende wanorde, en wel bepaaldelijk bij
het genoemde dakvenster, zat, voor den grooten schilderezel, de
bewoner van het atelier dat wij met onze Lezers zijn binnengetreden.
Hij scheen ongeveer vijf en twintig jaren oud te zijn, doch
bij een slechts oppervlakkige beschouwing, gaven zijn bleeke en
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vermagerde trekken hem het aanzien van reeds de dertig te zijn
ingetreden. Het gelaat des jeugdigen kunstenaars, waar inspanning
en afmatting op te lezen stonden, had juist door die genoemde
kleurloosheid, iets zeer belangwekkends. Niet weinig werd dit ver
lange zwarte haarlokken die, hoewel eenigszins on--hogdre
ordelijk, tot op de schouders nederhingen. Maar hetgeen ieder
onwederstaanbaar aan dit gelaat boeide, het waren vooral die twee
flonkerende oogen welke als lichtende sterren aan een anders
somberen hemel schitterden.
Onafgebroken werkte hij met onuitputtelijken ijver voort; met
doode verven bezielde hij, vol innige zelfvoldoening, het bijna afgewerkte liefelijke beeld, het voorwerp zijner schepping. Steeds
woelde het penseel door de verven; steeds bracht het de fijnste
tinten op het bijna hemelsche wezen over, dát al meer en meer
het oogenblik harer volmaakte vorming naderde. Het was de gezegendste aller vrouwen, de beminnelijke Moeder van den Zoon
des menschen, die met haren zuigeling in de armen, in eenvoudige witte kleeding, door den kunstenaar op het zielloos doek
werd getooverd. Haar wezen was zoo gemaald als zij er werkelijk
moet hebben uitgezien. De diepste godsvrucht, de heiligste eerbied
voor haar eigen zuigeling was op haar gelaat te lezen. Doch in
de hoogste mate was ook aardsche schoonheid geschonken aan het
beeld der uitverkorene vrouw, hetwelk ongetwijfeld het ideaal des
kunstenaars moest wezen.
,,Zoo! Geen penseelstreek meer !" riep hij, eensklaps eenige
schreden achteruit gaande: ,,Ja, zij is het! Zij is het geheel!
Die laatste trek aan den mond maakte de gelijkenis volkomen. Dat
lachje; dat hemelsche lachje! — Getroffen! — Getroffen zonder
wederga! - Ja, zoo zag zij mij aan! — Ja, juist zoo! — Met
dat engelengelaat; met dat reine, tevredene, dankbare lachje,
waarmede Maria haar goddelijken Zoon moet hebben aangezien!
O heilige kunst!" vervolgde hij in dweepende verrukking: „Goddelijk talent! wat dood is, geeft gij het leven; wat ons ontnomen
was, geeft gij ons weder; wat wij verloren hadden, doet gij ons
wedervinden. 0, onuitsprekelijk schoon, — hemelsch! ja, hemelsch
zijn uwe trekken! Gij alleen zijt waardig om de heilige Maria voor te
stellen in hare reinheid en lieftaligheid! — Zoo mag ik u dan toch
wederzien, na zulk een lange scheiding, — wederzien, na al dat
vruchteloos zoeken, na al dat duldeloos lijden. 0, gij zijt nog
dezelfde. Nog even vriendelijk ziet gij mij aan; doch nu, nu bezit
ik u voor eeuwig, nu zal niemand ons meer scheiden! Neen: mijn
graf zal ook het uwe zijn !"
In schier wanhopige verrukking snelde hij naar het gewrocht
zijner handen; strekte beide armen naar het voorwerp zijner verbeelding uit, doch — liet ze plotseling weder als machteloos
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zinken: — ,,Dwaas! dwaas ! " sprak hij langzaam en met een
diepen zucht: „Is dit zwakke maaksel uwer handen dan het voor
uwer wenschen? — Is dit vlakke doek dan nu op eenmaal in-werp
de verlorene herschapen? — Dwaas !" ging hij voort: ,,Dwaas!
het zijn slechts verven — verven, door u zelven gemengd — door
u zelven daarop gebracht. — En gij bemint uw eigen maaksel? —
Dit onvolkomen afdruksel van dat prachtige origineel ?"
,,Slechts verven !" riep hij nogmaals, en zeeg toen afgemat,
terwijl groote droppelen zweets langs zijn voorhoofd liepen, met
het oog onafgewend naar zijn tafereel gericht, op een stoel neder.
Zijne ademhaling was diep en zwaar; zijne aderen waren dik
gezwollen; zijn hart klopte hoorbaar, en telkens ontvlood een diepe
zucht aan zijn geprangd gemoed. — Eenige minuten bleef hij in
dezen toestand; toen stond hij eenigszins bedaarder op; nam de
citer ter hand; sloeg eenige schoone accoorden aan, en zong met
een welluidende, doch klagende stem, de volgende woorden:
„Dáar, waar de Maas haar zilvren stroom
Langs hooge rotsen voert,
Daar droomde ik aan haar kabblend boord
In 't statig en toch lachend oord,
Een schoonen zoeten droom.
Ik droomde, dat in snelle vaart
Een jonkvrouw, fier en schoon,
Kwam rennen van der bergen top,
Haar arm geslagen om den kop
Van 't ongezadeld paard.
Haar angstkreet klonk van berg tot dal,
Door de echo weergekaatst;
Zij werd door vriend noch maag gehoord;
De klepper holde rustloos voort
En dreigde haar ten val.
Het ros, met schuim en stof bedekt,
Stoof pijlsnel langs mij heen;
Ik hoorde een klagend angstgescbrei;
Zij zag mij aan, en hield naar mij
Den blanken arm gestrekt.
Die blik, en 't kennend angstgeween
Ontvlamden mijn gemoed;
Met bliksemsnelheid vloog ik op
En greep den klepper bij den kop,
Die eensklaps roerloos scheen.
IV
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Eén schrede nog, en 't hollend beest,
Waar', niet zijn schoonen last,
Gestort in 't zilverglanzend nat;
Eén schrede nog op 't aaklig pad.,
En 't waar' te laat geweest!
Maar hoor, toen nu haar stemme klonk,
Zoo rein, vol nielodij,
Toen was het of ik in dien stond
Mij bij het Godenheir bevond
En zuivren nectar dronk.
„O," klonk dat lieflijk rein geluid:
„Ik dank u, eed!e knaap!
„Mijn redder, en mijn goede Geest!
„'t Waar' zonder u te laat geweest:
„Gij hebt mijn val gestuit."
Ik droomde voort: Ik leidde haar
Den bergtop weder op,
Langs bloem en struik, langs mos en steen,
En voerde haar naar 't lustslot heen
Des graven Aduaar.
Ik droomde voort: Zij zag mij aan,
En nogmaals klonk haar stem,
Ten afscheid nu, een zacht: „Vaarwel!"
Zij drukte mij de hand, en snel
Was zij van dáar gegaan!
'k Ontwaakte. Hemel! was 't een droom?
Slechts ijdele herschenschim?
Had 'k dan die engel niet gezien?
Had 'k niet getracht haar hulp te bién
Aan d' oever van dien stroom? —
Zoo waak ik voort, zoo droom ik voort,
Reeds maanden, droef en lang.
Was 't werklijkheid of ideaal?
Slechts zinsbedrog? — Heb 'k dan haar taal
Niet hemelsch rein gehoord ?"
Hier zweeg de zanger. De twee laatste coupletten had hij met
een bijzondere afwisseling in zijne stem en van gelaatsuitdrukking
gezongen. Hij werd door vrees en hoop geslingerd. Zijn instrument
gleed langs hem op den vloer neder, en somber bleef hij het
portret aanstaren, waarin hij de trekken der bezongene schoone
zoo duidelijk herkende.
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Een zacht tikken aan de kamerdeur wekte hem niet uit zijne
overpeinzingen, en evenzeer bleef het door hem onopgemerkt, hoe
weinige oogenblikken daarna, de lieve dochter uit de Wijnstok,
het onzen Lezers reeds bekende Klaartje, de kamer binnentrad.
Het meisje bleef eenige oogenblikken aan den ingang staan, en
beschouwde den jongeling met een oog waarin meer dan mede
te lezen was. Zij naderde behoedzaam; plaatste zich achter-lijden
zijn zetel; boog haar lieve kopje over zijn schouder; sloeg den
linkerarm om zijn hals, en fluisterde toen, alsof zij een zacht sla
wilde wekken: „ Jakob, gij moet niet droomen; droomen is-pend
zinsbedrog; een schoone droom is slechts een wreede kwelgeest
die ons schatten toont welke wij nimmer zullen bezitten, die ons
een paradijs doet aanschouwen 't welk wij op deze aarde nooit
zullen binnentreden. — Droom niet Jakob," vervolgde zij: „ ontwaak! leef in de werkelijkheid; gij vermoeit uw geest en ondermijnt uwe lichaamskrachten. Leef voor de werkelijkheid, leef voor
uw hemelsche kunst: eer en lauweren zullen uw deel zijn. Leef
voor....."
Hier hield zij eensklaps op; een hoog rood bedekte hare wangen,
en vragende zag zij, als ter sluik, den somberen jongeling aan. Hij
zag haar niet, hij hoorde haar niet.
,,Vaarwel heeft zij gezegd ! " sprak hij eindelijk: „Vaarwel ! ....
doch tot welken tijd? — Neen, ik zal haar nogmaals gaan zoeken,
weder dagen omdolen in die streken waar ik droomde..
Droomde.... ?
..

—

Ontferming, hemel! was 't een droom?
Slechts ijdle hersenschim?
Heb 'k dan die engel niet gezien? —
Ja! 'k heb getracht haar hulp te biên
Aan de oever van den stroom!"

Deze woorden, welke hij onstuimiger dan de vorige zong, schenen
zijn besluit te bepalen. Eensklaps sprong hij op, en misschien zou
hij blootshoofds ter deure zijn uitgesneld, zoo Klaartje hem niet in
den weg ware getreden en, hem smeekend aanziende, gezegd had:
„Hoe! wilt gij dan in dit koude jaargetijde, zonder behoorlijke
kleeding, verre van hier, datgene gaan zoeken, 't welk gij reeds
zoo lang doch steeds te vergeefs hebt gezocht? Wilt gij dan uw
gezondheid, zelfs uw leven ten offer brengen om een ijdele schim
na te jagen? — Gij droomt Jakob;" vervolgde zij, terwijl zij met
hare hand de haarlokken die over zijn voorhoofd gevallen waren,
ter zijde streek. „Kom tot u zelven; gij zijt ongesteld; een koorts
heeft u aangegrepen. 0, ga niet van hier; blijf! ik zal u verzorgen!" De jongeling was op Klaartje's woorden roerloos blijven
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staan. Hij had haar met een mengeling van wezenloosheid, goed
onderwerping aangehoord: „Gij zijt een goed meisje!"-heidn
sprak hij, als ontwakend: „gij hebt gelijk, wat zou het mij baten!
doch het brandt mij inwendig.... ik gevoel mij zeer afgemat."
Bij deze laatste woorden zeeg de ongelukkige kunstenaar, door
geestinspanning uitgeput, langzaam ineen, en zou voorzeker nedergevallen zijn, zoo niet het liefderijke meisje ter hulpe ware gesneld,
en den bezwijmde in hare armen had opgevangen. Met eene
inspanning die hare krachten bijna te boven ging, nam zij den
jongeling op, en legde hem op het rustbed neder. Zachtkens schoof
zij de rood damasten gordijn dicht, opdat het daglicht hem niet
zou hinderen, en keek toen, met een bezorgd hart, door een
kleine opening naar den lijder, teneinde zich te overtuigen dat hij
leefde. Met aandacht luisterde zij naar zijn. langzame doch geregelde ademhaling, en lette met ingehouden adem op het kloppen
van zijn hart, toen eensklaps de deur openging en een sierlijk
gekleed edelman het vertrek binnentrad.
De nieuw aangekomene had eerst eenige oogenblikken rond gezien zonder iemand te ontdekken, doch ontwaarde eindelijk het
bekommerde meisje dat, gedeeltelijk in de plooien van het gordijn
verborgen en geheel met haar lijder vervuld, evenmin de komst
des jonkers had opgemerkt.
„Waarachtig, een allerliefst tooneel!" sprak de jonker Van Rodenberg, op spotachtigen toon: „ een schoone die haar slapenden
minnaar bespiedt! Het is voor u te wenschen aardig kind!" ging
hij, haar aansprekende, eenigszins harder voort: „dat gij niet,
even als Potifar's huisvrouw, een zedigen Jozef achter die gordijnen
begluurt. "
Klaartje, hoewel de dochter eens kasteleins en derhalve eenigermate aan onkiesche kortswijl gewoon, was door de komst des
jonkers zeer verrast. Zeker was de schijn tegen haar, doch de onteerende vergelijking die hij haar zoo onverdiend deed ondergaan,
en haar gevoel van eerbaarheid tegenover zijne betichting van
verregaande zedeloosheid, gaf haar den moed zich onverschrokken
van dien blaam te zuiveren.
„ Uw scherts is bitter en ongepast;" sprak zij zachtjes: ,,De
schilder is ziek, zeer ziek; hij slaapt; een flauwte heeft hem bevangen. Verwijder u wat ik u bidden mag edele heer! Gij kunt
hem nu niet spreken; kom dezen middag, kom morgen terug, doch
laat hem nu rusten."
„Dat ding is, bij mijne eer, drommels loos!" zeide Van Rodenberg: „Die ziekte is hem dan al zeer spoedig aangewaaid. Zoo even
nog, toen ik op de straat voorbij kwam, zong die ongelukkige
man als een lijster. Ha ha! wij kennen die ziekten! Nu, voor
den duivel, ik neem het u niet kwalijk, doch zet die liefelijkheden
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wat later voort. — Kom, wakkere kunstenaar ! " riep hij, op het bed
toetredend: ,,kom voor den dag! Het spijt mij zeer u te moeten
storen; doch ik heb haast. Mijn portret moet gemaakt worden !"
,,Om 's hemels wil, spreek zacht; " smeekte Klaartje. ,,De ongelukkige is door vermoeienis en uitputting bewusteloos terneder
gevallen. Wie weet of hij niet stervende is? — Ik bid u edele
heer, ik bid u dringend: ga van hier; heb medelijden met een
wezen dat misschien weldra zijn einde nabij is."
„Gij zijt voorwaar een onnoozele deerne ! " sprak Van Rodenberg.
„Een overdrevene verdediging pleit zelden voor de waarheid.
Kom kom !" vervolgde hij, terwijl hij het angstig afwerende meisje
vrij onzacht bij den arm greep en terzijde schoof: „die komedie
heeft al lang genoeg geduurd; ik zal u uw minnaar niet ontrooven;
kom wat later terug, doch laat ons nu alleen."
Klaartje hield wel den jonker bij zijn mantel vast, doch kon
niet beletten dat deze het rustbed naderde en de gordijnen terzijde schoof.
De schilder opende de oogen; streek met de hand over het voorhoofd, en staarde in het rond.
„Waar ben ik ?" zeide hij: „Zij is er dus niet? — Alweder een
droom! — Doch 't is voorbij ! "
„Het doet mij werkelijk leed, " sprak Van Rodenberg die, in
weerwil van de vermagerde trekken en het bleeke gelaat des kunstenaars, niet willig scheen de waarheid te gelooven: „Het doet mij
werkelijk leed u in uw aangename droomerijen te moeten storen;
doch mijn portret dient spoedig gemaakt te worden. Ik zal u goed
betalen; toef niet langer, wakkere zoon der muzen! Het zal u voordeel en eer bezorgen; het eerste vooral moet u niet onwelkom zijn."
Na deze woorden verwijderde hij zich van het rustbed; neuriede
een deuntje, en plaatste zich toen voor den schilder-ezel waarop
nog steeds de Madonna stond. „Bij mijne ziel!" riep hij na eenig
zwijgen: „wie voor den duivel heeft het u in de gedachten gegeven,
om de dame van mijn hart met een kind op den schoot te schilderen? Dat heet ik waarachtig de tijden vooruit loopen! Adelgonde
als moeder! Nu, het staat haar niet slecht. Hebt gij de jonkvrouw
Van Bergen zoo naar het leven gemaald ?"
Bij de eerste vraag des jonkers was de schilder in zijn bed overeind gerezen en had den vrager strak aangestaard; bij de laatste
echter sprong hij , als buiten zich zelven van de legerstede; liep op
den jonker toe, en greep hem onstuimig bij den arm.
„Spreek! kent gij haar? Adelgonde Van Bergen, zegt gij? Die
engel! — En gij.... gij bemint haar ?" riep hij, terwijl een lichte
blos zijn doodsbleek gelaat kleurde: „Waar is zij? — Spreek! —
O ! Ik zal haar dan zien..., eindelijk wederzien! "
„Gij zijt dronken, knaap!" bromde Van Rodenberg: „Wilt gij op

38

DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE.

alle mogelijke wijzen den draak met mij steken? Ik ben jonker
Walter Van Rodenberg; het moet u tot niet weinig eer verstrekken,
dat ik tot u kom om mijn portret door u te laten vervaardigen.
Maak een einde aan die schilders-zotheden; zet u aan den arbeid;
mijn tijd is kostbaar!"
De Geest was door deze, op gebiedenden toon geuite woorden
tot zich zelven gekomen. Wel doorwoelden honderden aandoeningen
zijne borst; wel bestierven honderden vragen hem op de lippen;
doch hij kropte ze op, en maakte werkelijk de noodige toebereidselen tot den arbeid.

ZESDE HOOFDSTUK.
Reeds te lang hebben wij Alonzo uit het oog verloren. Den
morgen na het vermelde bal vinden wij hem in zijne kamer terug.
Het vurig verlangen om nader met de schoone Adelgonde bekend te worden, deed hem tallooze plannen vormen, welke hij
echter even spoedig weder verwierp. Eindelijk scheen zijn besluit
genomen.
— Ik moet rechtstreeks handelen, sprak hij bij zich zelven:
waarom zijpaden bewandeld, daar de rechte weg voor mij open
ligt? Mijn bloed is even edel, wellicht edeler dan het hare; mijn
vermogen is groot; rijkdom en eer kunnen haar deel worden. Wij
komen in dit land als vrienden, niet als vijanden. Wat zou mij
dan in den weg kunnen staan? Op welken grond zou de graaf Van
Bergen aan den markgraaf De Spinola zijne dochter ten huwelijk
weigeren ?
Hij floot, en beval den binnentredenden bediende zijn schimmel
te zadelen.
„Moet ik uw genade vergezellen ?" vroeg deze.
„Dat is niet noodig Ferdinand;" antwoordde Alonzo: „Ik zal.... ..
Hier werd het gesprek gestoord door het aandienen van den
jonker Van Rodenberg, die dadelijk daarop binnentrad.
„Bonjour, Bonjour! hoe hebt gij geslapen ?" vroeg deze, met de
hem zoo eigen vrijpostige gemeenzaamheid: „Het was mij recht
aangenaam kennis met u te maken, en hoop die, gedurende uw
vereerend verblijf alhier, voort te zetten. Wij zullen vrienden zijn.,
edele Spinola! Ik kom u de oprechte verzekering mijner genegenheid brengen. " •
„Ik zal niet gaan rijden Ferdinand ! " zeide Alonzo, nadat hij
de verplichtende woorden des jonkers beleefdelijk beantwoord had.
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Ferdinand boog en vertrok.
„Gij zijt een vreemdeling in onze streken," vervolgde Van Rodenberg: „en daarom eischt de Hollandsche gastvrijheid van mij dat
ik u mijne diensten kom aanbieden. Indien mijn gezelschap u aanstaat, zult gij in mij een vriend vinden die uw verblijf alhier kan
veraangenamen." — Bij deze woorden stak hij hem de hand toe,
en Alonzo die, hoewel niet geheel met den persoon tevreden,
door zoo vele bewijzen van welwillendheid meer met hem verzoend
werd, nam de aangebodene hand en schudde die trouwhartig.
„Gij maakt mij inderdaad verlegen;" zeide hij: „Het is ongetwijfeld veel eer voor mij, dat gij mij uw vriendschap wilt waardig
keuren."
De beide nieuwe vrienden plaatsten zich. Alonzo liet een flesch
Spaanschen morgenwijn komen en vulde de fijne glazen. Van Rodenberg die zijn glas had opgenomen, stiet het tegen dat van Alonzo
en ledigde het tot op den bodem. Alonzo deed insgelijks. Het gesprek liep eerst over onverschillige onderwerpen; het bal van den
vorigen avond kwam weldra ter sprake, en Alonzo die van begeerte
brandde om iets naders aangaande Adelgonde te vernemen, luisterde met geen geringe belangstelling, toen de jonker over den
edelen graaf Van Bergen en zijne dochter begon te spreken.
„Men heeft elkander om dat duifje reeds menigen kogel door
den kop gejaagd;" zeide hij: „Reeds menig wakker edelman heeft
den steven naar den Oldenburgh gewend, doch werd door fellen
stormwind terug gedreven. Die oude graaf houdt het vogeltje in de
kooi en verliest het nimmer uit het oog. Zij heeft reeds menige
blauwe scheen laten loopen, en wel zou ik oppassen mij daaraan
te wagen." Bij deze woorden sloeg hij een veel beteekenenden
blik op Alonzo, maar deze bemerkte dien niet; deze voelde zich
echter zonderling verlicht, daar hij den jonker, waarom wist hij
zelf niet, als een machtigen medeminnaar had beschouwd, en nu
uit zijn eigen mond de ongegrondheid van dit vermoeden vernam.
„Leve de vrijheid!" riep de jonker, den op nieuw gevulden
roemer zwaaiend: „Leve de vrijheid met een welgevulden buidel!
Vergeet hier voor een tijd uw schoone en uw eeden; gij behoort
nog tot dat bataljon, waarbij voor geld en goede woorden volkomen absolutie te verkrijgen is. Geniet de vrijheid en de jeugd,
zoo lang gij ze genieten kunt. Volg mij; ik zal u op dat pad een
veilige leidsman zijn."
Van Rodenberg zag aan de ernstige trekken des Spanjaards dat
hij, om tot zijn doel te geraken, den juisten toon niet getroffen had.
En inderdaad, Alonzo, aan het geloof zijner vaderen gehecht —
.al gevoelde hij ook zelf dat daarin vele dwaalbegrippen heerschten, — kon in zaken van godsdienst geen den minsten spot verduren, en had daarbij, hoewel geoorloofd genoegen geenszins ver-
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achtend, een natuurlijken afkeer van dat losbandige leven hetwelk. op niets dan schade uitloopt.
„Uw bedoelingen zijn wellicht goed," zeide hij: „en zoo ik
hoop, wilt gij mij of mijn geloof niet beleedigen; doch mijne grond
zijn van dien aard dat ik niet in uwe gevoelens kan-beginsl
deelen. De liefde is het edelste wat den mensch kan bezielen. Gepaste vreugde is zeer geoorloofd, doch, met uw verlof, mijne leuze
kan nooit de leuze der losbandigheid zijn."
„Wel wel!" zeide Van Rodenberg lachend: „dat heet ik iemands
woorden fraai uitleggen. Ik wensch den somberen minnaar wat op
te vroolijken en eenige afleiding te bezorgen, en word daarom met
den edelen naam van losbandige begiftigd. — Wij spreken in
Holland ronde woorden: wij zeggen wat wij denken; doch zoo gij ,.
graaf! veronderstelt dat mijne bedoelingen..... ..
„Ik ben te voorbarig geweest;" viel Alonzo hem in de rede,
daar hij berouw had zich zoodanig te hebben uitgelaten: „Mijne
oordeelvellingen waren ontijdig; zonder u te kennen heb ik u wellicht verkeerd beoordeeld;" en zijn glas opnemend, stiet hij het
tegen dat des jonkers, en beiden ledigden nu den beker tot op
den bodem.
„Welnu, met dit glas hebt gij u, inweerwil van uwe grondbeginselen, aan mijne losbandigheid overgegeven!" zeide Van Rodenberg: „Wij spreken in het vervolg vrij met elkander en zullen
voorzeker vrienden blijven!"
Alonzo, wiens prikkelbaar gemoed even spoedig aan oprechtheid
geloofde als het zich aan achterdocht overgaf, beschouwde nu den
jonker als een goedhartigen doch vroolijken knaap die hem ongevraagd en onbaatzuchtig zijne vriendschap en diensten kwam aanbieden. Hij beschuldigde zich zelven van ondankbaarheid zoo hij
deze welwillendheid met stugheid en achterhoudendheid beantwoordde. Van Rodenberg was met Adelgonde en haar vader bekend;
op het bal reeds had hij zich iets aangaande hare afkomst laten
ontvallen. Hij zag in hem nu geen jaloerschen medeminnaar meer;
en wat belette hem dus over deze zaak te spreken met den man.
die zich zoo welwillend jegens hem betoonde?
„Welaan ! " zeide Alonzo: „gij zult mij voorzeker met uwe inlichtingen van dienst willen zijn? — Welnu dan: " en thans verhaalde
hij met een vloed van woorden, hoe hij Adelgonde had gezien;
hoe hij bij zich zelven gezworen had, nooit eene andere dan haar
tot gade te zullen nemen; dat hij haar reeds op het bal zijne liefde
had geopenbaard, en vast besloten had, haar zijn naam en zijn
vermogen aan te bieden; voorts dat hij reeds zeer spoedig bij den
graaf Van Bergen aanzoek om hare hand wilde doen, terwijl hij
eindigde met Van Rodenberg te verzoeken, hem datgene te melden
wat hij aangaande hare geboorte wist, of wat de wereld daarvan zeide.
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De spreker had in het vuur zijner rede niet opgemerkt dat,
onder het uiten dezer woorden, des hoorders vriendelijk gelaat de
uitdrukking van een loerenden hyena had gekregen; hij had niet
gezien dat zijn groote roode lippen verbleekt en de neusgaten van
den kleinen stompen neus wijder opengespalkt waren.
Van Rodenberg had zijn gelaat naar een andere zij gewend; en
toen nu Alonzo geëindigd had, was het weder — hoewel meer dan te
voren gekunsteld — in dezelfde plooi, en antwoordde hij, op Alonzo's
laatste vraag, vrij natuurlijk lachend: „ Booze roover ! kwaamt gij
daarom herwaarts? Zijn dat uwe bedoelingen? Wilt gij de schoonste
bloem uit het noorden in zuidelijker lucht overplanten? De hovenier zal er bezwaarlijk van afstappen: zoo Iang gekweekt, zoo lang
getroeteld! Doch wat de ent aanbelangt ," vervolgde hij, zich even
bezinnende: „ja, die was wel echt, doch werd helaas, op wilden
stam gegriffeld."
„Wat bedoelt gij ?"
„Wat ieder weet;" hervatte Van Rodenberg: „Zij is de natuurlijke
dochter van den graaf Van Bergen; de vrucht van een ongeoorloofde verbintenis met een zijner dienstmaagden; doch," liet hij
er onmiddellijk op volgen: „gij hebt mij rondborstig uw geheimen
geopenbaard; ik zal ze bewaren, doch vertrouw insgelijks van u,
dat gij mijne woorden zult geheim houden."
„Gij liegt ! " riep Alonzo, opspringende: „Gij zegt: iedereen weet
de zaak, en evenwel eischt gij mijne geheimhouding."
„En gij beleedigt mij ! " hernam Van Rodenberg, mede opstaande;
doch zich eensklaps bezinnend, vervolgde hij zeer kalm: „Neen,
ik begrijp uwe drift, maar, ik bid u, moet gij dit aan mij wijten?
Wilt gij bewijzen voor de waaarheid mijner woorden? Ik zal ze u
nog dezen avond verschaffen; laat ons als vrienden scheiden, en
tegen negen uur zal ik u mijn knaap zenden, die u voeren zal
waar ik u op dat uur zal verwachten."
Bij deze woorden stak hij Alonzo de hand toe, die haar werktuiglijk aannam. — „Vaarwel, edele Spinola, tot heden avond!"
en hiermede verliet de jonker haastig de kamer.
Alonzo snakte, na dit zoo hoogst onaangenaam gesprek, naar
vrije lucht. De uitgestelde wandelrit wilde hij hervatten, en hij gevoelde zich ruimer, toen hij, op zijn fraaien schimmel gezeten,
in gestrekten galop de lanen van het Haagsché bosch doorkruiste.
Toen hij bijna een paar paar uren gereden had, en zijn paard
stadwaarts wendde, zag hij in de verte een ruiter aankomen, die
insgelijks op den Haag aanreed.
De ruiter die nu slechts een paar honderd schreden van Alonzo
verwijderd was, gaf eensklaps zijn paard de sporen, en verdween
ijlings in eene zijlaan.
— Was dat jonker Van Rodenberg niet? dacht Alonzo: Zou hij
-
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mij niet gezien hebben, of wat noopte hem anders zoo plotseling
dat zijpad in te slaan ?"
Langzaam reed hij door, en het was reeds schemerdonker toen
hij aan zijne woning terugkwam.
Weldra was het negen uur, en Alonzo werd bericht dat een
knaap hem aan de deur verbeidde.
Zou hij gaan? Zou hij zich naar een onbekende plaats begeven,
om de zekerheid van eene voor hem zoo treurige waarheid te bekomen?
Alleen de drift om 'iets, wat het dan ook zijn mocht, aangaande
Adelgonde te vernemen, en om bovendien zijn gegeven woord niet
te breken, deed hem tot dien gang besluiten; hij wierp den
mantel over den schouder, en volgde den knaap die een kleine
lantaarn in de hand hield.
Het was een koude avond. Een dichte jachtsneeuw joeg Alonzo
in het aangezicht, en terwijl hij steeds zijn jeugdigen leidsman
volgde, doorliep hij verscheidene straten, en sloeg eindelijk met hem
een nauwe steeg in.
„Gij brengt mij waarlijk in geen voorname buurt!" zeide Alonzo:
„hier kan onmogelijk de woning van den jonker Van Rodenberg zijn."
,, Zijnedele heeft mij gelast, uwe genade in den Avondtempel te
brengen;" antwoordde de knaap. Weinige schreden verder gekomen,
opende hij een zware eikenhouten deur, en verzocht den graaf
binnen te treden. Beiden doorliepen nu eene vrij lange gang, daalden
eenige trappen af, en bevonden zich weldra in een gewelfde ruimte.
De knaap trad op eene — zich aan het einde bevindende groote deur
toe, en klopte vrij sterk met den klopper aan. De deur werd van
binnen geopend, en, door het sterke licht dat Alonzo — in tegenstelling van de buiten heerschende duisternis — op eenmaal de
oogen verblindde, kon hij in het eerst niet duidelijk onderscheiden
waar hij zich bevond. Langzaam echter aan het licht wennende,
zag hij nu, dat hij een langwerpige zaal was binnengetreden,
welker lage zoldering op zes steenen kolommen rustte; langs de
wit gepleisterde wanden stonden, op kleine afstanden van elkander,
eikenhouten tafeltjes, benevens banken van hetzelfde hout. De aanwezigen waren meest allen jonge lieden uit den beschaafden stand.
Hoewel dit echter geenszins merkbaar was aan den toon die hier
heerschte, kon hij dit toch bespeuren aan de kleederdrachten en
aan de, hoewel ruwe, toch meer verfijnde uitdrukkingen der
heeren.
De deur was dadelijk weder achter Alonzo dicht geslagen, en onaangenaam was hij te moede toen hij zich daar alleen te midden
van een vreemd gezelschap bevond. Na een oogenblik rond gezien
te hebben, besloot hij terug te keeren, en had reeds de hand aan
de zware klink geslagen, toen een: „Ha! zijt gij daar? Welkom!
welkom vriend !" uit Van Rodenberg's mond hein in de ooren klonk.
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Verrast zag hij om: „Is het hier," vroeg hij dadelijk op fluisterenden toon: „dat gij mij nadere opheldering of zekerheid omtrent
een zoo teedere zaak wilt geven ?"
„ Bah ! " zeide Van Rodenberg: „denkt gij daar nog aan! 't Was
voornamelijk mijn doel om u met onzen Avondtempel bekend te
maken. Hier vindt gij de aangenaamste en vroolijkste gasten. Die
ophelderingen zal ik u wel naderhand geven; doch bekreun u daar
thans niet om. — Jonker Arends! ik heb het genoegen 'u mijn
waardigen vriend, den edelen Alonzo Spinola voor te stellen."
Deze laatste woorden had Van Rodenberg gericht tot een jongman,
wiens gelaat de ontegenzeggelijkste sporen van een verwaarloosd
leven droeg. Arends stond op, trad naar Alonzo toe, en bood hem
zijne hand. Doch Alonzo, niet gewoon zijne vriendschap zoo terstond weg te schenken, hield zich alsof hij die aanbieding niet
bemerkte, en boog zich voor den jonker.
„Dezen morgen heb ik bij mijn vriend een kostelijk glas Spaan schen wijn gedronken," ging Van Rodenberg voort: „en hoewel er
op onze naakte duinen geen wijnstok groeit, zoo bevat de kelder
van onzen aan Bachus gewijden tempel, toch druivensap dat, op
Duitschlands bergen gekweekt, in onze bekers parelen en onze
harten vervroolijken zal. — Gij zult mij eene welkomstteug," vervolgde hij tot Alonzo: „voorzeker niet weigeren ?"
De aangesprokene zag zich in zijne verwachting deerlijk teleurgesteld, en zou geld hebben willen geven indien hij onmiddellijk
had kunnen vertrekken. Een aangeboden dronk te weigeren, ging
echter zeer moeielijk, en daarom besloot hij te vertoeven, in de
hoop dat Van Rodenberg spoedig met hem gaan, en hem dan de
verlangde bewijzen zou ter hand stellen.
„Nu," zeide hij, tegen zijn wil toegevend: „wij zullen uw wijn
eens proeven." De drie jonge lieden namen aan een tafeltje plaats.
Van Rodenberg bestelde eene flesch ouden Rijnwijn, en weldra
parelde deze in de bekers.
Arends dronk onophoudelijk de gezondheid van al wat slechts
Spaansch bloed in de aderen had, en Alonzo, wien de edele wijn
als nectar smaakte, en bij iederen beker al minder waarheid van
logen kon onderscheiden, vergat weldra zijne zorgen, en deed den
heeren wakker bescheid.
„De derde flesch ! " riep Van Rodenberg, met de vuist op de tafel
slaande: „Doch voor den duivel ! " vervolgde hij een triomfanten
blik op de reeds eenigszins benevelde oogen van Alonzo slaande:
„wij kunnen niet met ledige handen dien heerlijken wijn zien
schuimen. Wij zullen ons geluk beproeven mijne heeren! wat raakt
ons fortuin of goederen ! " En met nog grooter hevigheid eischte hij
dobbelsteenen.
Tegen dien laatsten voorslag echter, kwam het beter gevoel van
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Alonzo op; hij had een afschuw van het spel, even als hij een
afkeer van dronkenschap had; en hoewel reeds onwillekeurig de
palen der striktste matigheid te buiten gegaan, besloot hij niettemin
geen deel te nemen aan een vermaak, waarvan hij maar al te
dikwijls de nadeelige gevolgen van nabij gezien had.
„Gij kunt uw gang gaan," zeide hij: „hoewel ik het u afraad;
maar ik zal niet spelen, dewijl ik het spel als een verderfelijk
kwaad beschouw."
„Bij mijne eer, dat heet ik den fijne uithangen!" riep Van Rodenberg: „welk een kinderachtige verontschuldiging. Mijn troetelkind
een verderfelijk kwaad? Elkander met gelijke wapenen bevechten,
noemt gij eene verkeerdheid? Gelijke kansen, gelijke steenen!
Bah! malligheid zeg ik u, niets dan hedendaagsche femelarij! —
Leve het spel !"
„De gierigaard alleen ," zeide Arends, Van Rodenberg's woorden
vervolgende: „schrikt terug voor een eerlijk spel. Hij alleen wil
niets wagen, maar altijd zeker winnen."
„Maar gij ! " ging Van Rodenberg weder tot Alonzo voort: „Gij!
door wiens aderen onbaatzuchtig bloed stroomt; een Spanjaard,
edel en vermogend, zoudt gij werkelijk angstvallig zijn om iets
van dat vermogen te wagen? Neen! daarvoor ken ik u reeds te
wèl, gij zult mij een kans niet weigeren. Drie honderd kronen
wil ik in den eersten worp met u wagen!"
De dobbelsteenen rommelden in den kroes, en negen punten
wierp hij op de tafel. De jonge Spinola aarzelde nog, doch den
spotachtig, honenden blik waarmede Arends hem aanzag, kon hij
niet verduren; Deze blik verlamde zijn vasten wil. Zijn genomen
besluit wankelde, en werd door een kwalijk geplaatst eergevoel vervangen. Hij vatte den kroes op, schudde dien, en elf punten wierp
hij ter neder. ;, Gij hebt gewonnen ! " zeide Van Rodenberg zeer
koel: „Laat ons nogmaals drinken; de fortuin is mij niet gunstig."
„Niettemin zullen wij nog éen worp doen;" sprak Alonzo, wren
het hinderde gewonnen te hebben.
„Welaan dan !" hernam Van Rodenberg: „doch dan zullen wij den
inzet verdubbelen: zes honderd kronen !" Weder klonken de steenen
in den kroes, en zeven punten vielen. Alonzo wierp zes, en had
verloren.
Van Rodenberg, van zijn kant zich nu weder edelmoedig toonende, vond goed het spel voort te zetten. Het geluk had Spinola
geheel en al den nek toegekeerd; hij verloor onophoudelijk, en
hoewel hij gedurig geneigd was het spel te staken, wilde zijne
tegenpartij daar niet van hooren: zulk een grove winst mocht hij
niet zonder voldoening aannemen. — Door een onafgebroken quitte
ou double werd de schuld van Alonzo bij iederen worp verdubbeld! Acht duizend kronen waren reeds door hem verloren.
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,,Het geluk zit in uw kroes ! " zeide hij eindelijk met een, door
het gestadig gebruik van den zwaren wijn, verhit gelaat: „Geef
mij uw steenen, ik zet tweemaal double tegen quitte."
De jonker Van Rodenberg verbleekte, doch herstelde zich spoedig.
„Waartoe zou dit dienen ?" vroeg hij zoo bedaard mogelijk,
doch tastte middelerwijl geheimzinnig in den zak van zijn wambuis;
maakte een snelle beweging met den kroes onder de tafel, en
vervolgde toen, geveinsd lachend: ,,Doch indien gij denkt dat
mijn geluk in dien kroes steekt, welnu hier is hij."
,,Ellendige! gij hebt valsch gespeeld !" riep Alonzo eensklaps
verwoed opspringende, en zich dreigend vóor Van Rodenberg
plaatsend: „Gij zijt een eervergeten schurk, jonker Van Rodenberg! — Mijne heeren ! " ging hij overluid voort, de zaal rond
„duldt gij een edelman in uw midden die tevens een-ziend:
valsche speler is?"
Van Rodenberg had een oogenblik zijn tegenwoordigheid van
geest verloren, doch zich nu ontmaskerd ziende, begreep hij dat
slechts een koelbloedige bedaardheid hem kon redden: „Gij zijt mijn
gast;" zeide hij, terwijl hij zich op de breede lippen beet: „Gij
zijt een vreemdeling in ons midden, en dus past het mij, u ongehinderd van hier te laten gaan; doch, bij mijne eer, waart gij een
Hollander, gij zoudt niet ongestraft die grove blaam op mijn alom
bekende eerlijkheid geworpen hebben ! "
Al de aanwezigen hadden zich om de twistenden geschaard.
Alonzo, door drank en spel verhit, en bovendien met afkeer voor
Van Rodenberg vervuld, vergat zich zelven geheel, en door al die
buitengewone omstandigheden zijn anders zoo zachtmoedig en beminnelijk karakter verloochenend, gaf hij den jonker een slag in
het aangezicht, zoodat deze achteruit tuimelde en bij een steenen
kolom nederviel. Spoedig echter sprong Van Rodenberg weder overeind; trok zijn degen, en zou Alonzo ter neder hebben gestooten,
zoo niet eenigen der aanwezigen hem hadden tegengehouden.
De jonge Spinola kwam tot zich zelven, en gevoelde nu eerst
levendig hoe ver zijn kwalijk geplaatst eergevoel hem had weten
mee te slepen. Daar stond hij nu tegenover den nietswaardige,
die, inweerwil zijner schandelijke daad, zich nog beleedigd veinsde.
„Uw geld zult gij hebben, lage gelukzoeker!" zeide Alonzo
eindelijk: „doch eenmaal zult gij rekenschap moeten afleggen van
uw nietswaardig bestaan."
,,Rekenschap! rekenschap ! ja, die zult gij mij geven ! " berstte
Van Rodenberg los, zich steeds verongelijkt veinzende, en wierp
tegelijk zijdelings een blik op iemand die, tot dus verre onopgemerkt achter eene kolom had gezeten, en wiens kleine oogen van
onder den breeden rand van zijn grijzen hoed glurend rondstaarden.
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„Kies wapenen, vermetele Spanjaard, die een Hollandsch edelman
durft lasteren! Morgen zult gij de plaats vernemen waar wij een
van beiden ons leven zullen laten !"
Niets kwam Alonzo verachtelijker voor dan een tweegevecht, en
dat nog wel met zulk een ellendeling; doch wat zou hij doen!
Eéne schrede gezet op het verkeerde pad, en men wordt van het
eene kwaad tot het andere gedreven.
„Den degen ! " zeide hij, Van Rodenberg's uitdaging aannemend,
en snel zijn mantel omwerpend, opende hij de deur, en verdween
in de gewelfde ruimte.
Noch slechts weinige schreden was hij voortgegaan of hij bemerkte, niettegenstaande de duisternis, dat hem iemand op den
voet volgde.
„Wie daar ?" riep hij stilstaande. Tot bescheid gonsde hem een
kogel langs het oor, welke, slechts een duim juister aangehouden,
zijne hersenen zou verbrijzeld hebben. Alonzo, eenigszins ontsteld,
trok zijn degen, doch hoorde nu duidelijk de woorden, door een
jongman gesproken: „Ziedaar ellendige sluipmoordenaar!" en tevens
het nedervallen van een lichaam. — „Zijt gij de graaf Spinola?"
vroeg nogmaals dezelfde stem. Alonzo antwoordde toestemmend;
de jongman trad hem nu op zijde, en na met hem de lange
gang te zijn doorgegaan, kwamen beiden weldra in de open lucht.
„Gij hebt mijn aanvaller gestraft. Ik dank u wakkere knaap ! "
zeide Alonzo: „ doch hoe kendet gij mij? en welk toeval bracht
u dáar in dien tempel des satans om mij te verdedigen?"
„Ik heb eene boodschap aan u, edele heer!" zei de jongeling:
„en daar ik aan uwe woning vernam dat de jonker Van Rodenberg u genoodigd had, was ik zeker u in den Avondtempel te
zullen vinden. Juist kwam ik van pas om uw aanvaller met een
duchtigen vuistslag ter aarde te werpen."
„Gij hebt braaf gehandeld;" hernam Alonzo: „Doch gij hadt
eene boodschap aan mij?"
„Dit briefje moest ik u ter hand stellen;" sprak de jongman, die
niemand anders dan Maarten was: „Het komt van den Oldenburgh."
Alonzo nam het briefje begeerig aan, en door Maarten op zijn
verzoek tot aan zijne woning vergezeld, stopte hij dezen eenig geld
in de hand, begaf zich vervolgens naar zijne kamer, en las de
volgende woorden:
„Waarschijnlijk zult gij u morgen met het gezantschap ten onzent
bevinden. Ik bid u, voor uwe .en mijne rust, door geen het minste
teeken te verraden, dat gij mij genegen zijt."
Deze regelen waren met de letters A. V. B. onderteekend.
"
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
Het was in den morgen van den volgenden dag, dat eenige
ruiters den Bezuidenhoutschen weg opreden, en eindelijk de laan
van het Nieuwe Oosteinde insloegen. — De zon scheen vriendelijk;
het landschap leverde een prachtig schouwspel op; de takken der
boomen waren allen met rijp bedekt, en de reeds lang gevallen
bladeren werden als het ware vervangen door duizenden van
flonkerende diamanten. De overstroomde weilanden waren thans
met een dichten ijsvloer bedekt, waaruit zich de mede berijpte
knootwilgen verhieven, die, aan hun voet met breede ijskragen
voorzien, door den helderen bodem waarop zij rustten, werden
teruggekaatst. De grond was hard bevroren; helder klonken de
hoeven der paarden; in dartele sprongen gaven zij mede door vurig
brieschen en snuiven, aan dat vrije gevoel lucht dat én mensch
én dier op een schoonen winterdag moet bezielen. De ruiters
schenen werk te hebben hunne rossen in den stap te houden;
sommigen zelfs moesten al hun rijkunst aanwenden om niet uit
den zadel gelicht te worden, hetgeen niet weinig schade aan hunne
fraaie kleeding, waaraan de meeste zorg was besteed, zou hebben
toegebracht.
Zij schenen in deze streken onbekend, want een klein schraal
mannetje te voet, in wien wij de figuur van Sebastianus Bril herkennen, diende hun ten gids. Van dáar dat de ruiters slechts stapvoets konden voorttrekken, doch waardoor ook weder de gesprekken
duidelijker gehoord en geregelder konden gevoerd worden. Deze
hadden in de Spaansche taal plaats, welke wij echter, om verscheidene redenen, liever in de onze willen mededeelen.
„Ik vrees dat die moeras-bewoners even onhandelbaar zullen zijn
als mijn paard;" zeide Richardot, wiens ros telkens de voorpooten
in de lucht wierp, en slechts zeer moeielijk door teugel en spoor
in bedwang was te houden : „Zij zullen op de achterpooten gaan
staan, en ons wellicht uit den zadel werpen."
„Zoo wij alleen met Maurits en zijne Zeeuwen te doen hadden,
ja, dan zou ik dit voorzeker gelooven, antwoordde de markgraaf
Ambrosio Spinola: „ doch wij hebben wakkere bevorderaars van
onze plannen. Die Oldenbarneveld heeft den meesten invloed, zelfs
op den Prins; hem moeten wij vooral te vriend houden."
,,Wij spelen een vermakelijk spel ;" zeide Don Juan De Mancicidor, die de sprekenden ter zijde was gereden: „Waarachtig! wij
handelen over een vrede welken wij nimmer zullen sluiten, en eten
met vrienden die onze vijanden zijn."
„Dit is niets vreemds," hernam Spinola: „en was ook hier te
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berekenen; doch zoo het al geen vrede zal zijn, bestand moet
het toch worden."
„Dit kan ik nog geenszins voor zeker houden;" zeideRichardot:
„Waar vindt men stijver koppen en onbuigzamer gemoederen dan
in dit verwenschte kikkerland l "
„Hunne kettersche gevoelens zullen zij nimmer verloochenen;"
merkte pater Jan Neijen aan, die in een gesprek met Verreijken
was gewikkeld: „Ik ken hun aard," vervolgde hij: „dewijl mijn
vader, Maarten Neijen, een Zeeuw van geboorte was. Vrijlating
van onzen alleen zaligmakenden godsdienst zullen zij nimmer toestaan. "
„Dit zal het laatste punt ter behandeling blijven;" antwoordde
de toegesprokene. ,,Doch nog voor dit, zullen er zich vele zwarigheden opdoen."
„De vrije vaart op de Indien laten zij zich niet ontnemen," had
Spinola aan Richardot ten antwoord gegeven: „ doch dit punt moet
met kracht worden volgehouden; er zullen wellicht hevige tooneelen
over plaats vinden; doch inweerwil dat de Gemachtigden den
Staten tot de handhaving van dit punt hebben aangespoord, begrijpen toch verscheidenen, dat die handel, alleen bijzondere personen betreffende, den door hen verlangden vrede niet behoort
tegen te houden."
,,Op dat aambeeld moeten wij tenminste dapper slaan;" zeide
Richardot: „De Fransche Gezant Jeannin zal tot ons plan medewerken."
„Indien gij dezen weg vervolgt, mijne heeren!" riep nu eens
kleine gids, met een mengelmoes van Spaansche en Hol-klapsde
woorden, die zonderling waren dooreengewerkt, terwijl-landsche
hij een zijweg aanwees: ,,dan kunt gij onmogelijk dwalen: eerst
hebt gij rechts een pachthoeve, en vervolgens kan u de laan die
op het kasteel den Oldenburgh uitloopt , niet ontgaan."
„Dus kunnen wij onzen „Memento Mori" zijn afscheid, en
onzen paarden de sporen geven;" zeide Spinola, terwijl hij Bril
eenig geld toewierp, hetwelk deze met een tevreden: „Dank mijne
heeren!" opraapte, waarna hij zich al groetend stadwaarts wendde,
met het vaste voornemen om dien dag bij niemand anders door
te brengen, dan bij Gerrit Aal in den Wij ns to k."
De kleppers nu den vrijen teugel gelaten, renden moedig voor
weldra verkondigde hun hoefgetrappel den bewoners-warts,en
van den Oldenburgh, de aankomst der Spaansche gasten.
De graaf Van Bergen, fits vertrouwde vriend van Maurits, had
het zich tot een plicht gerekend, den man aan zijn disch te noodigen,
dien hij, even als zijn Prins, om zijne dapperheid en waarde als
veldheer hoogschatte. Noodwendig moesten de overige gezanten
hem vergezellen, en vorderde de wellevendheid mede, dat de afge-
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vaardigden van andere vorsten en natien insgelijks aan zijne tafel
genoodigd werden. Prins Maurits, de voornaamste beambten, benevens des graven vrienden en bekenden met hunne vrouwen en
dochters, zouden nog bovendien aanwezig zijn, en geenszins was
het dus te verwonderen, dat er reeds een paar dagen lang de
grootste drokte op den 01 den burgh geheerscht had. Bij zulke
gelegenheden was de graaf er bijzonder op gesteld, dat niets zou
ontbreken. Met de grootste nauwgezetheid had hij zijne bevelen
gegeven, en zelfs die schotels welke hij meende noodzakelijk te
zijn, doch welker bestanddeelen op zijn kasteel niet voorhanden
waren, uit den Haag doen ontbieden. De groote of ridderzaal
was smaakvol versierd; de lange tafel stond aangerecht, en
het opdragen der spijzen wachtte slechts tot dat de gasten, die
zich nu voltallig in eene belendende zaal bevonden, zouden gezeten zijn.
Wij zullen niet breedvoerig gewagen van het middagmaal dat
weldra gehouden werd; niet de plaatsen aanwijzen waar elk der
gasten gezeten was; niet de verschillende gerechten opsommen die
bestemd waren om hun smaak te streelen, en evenmin de tafelgesprekken mededeelen die, in het algemeen, vrij zouteloos konden
genoemd worden. Alleen beschouwen wij den graaf, op wiens
gelaat dezelfde, zoo niet nog somberder stemming te lezen stond,
dan waarin wij hem reeds eenmaal op zijn kasteel ontmoet hebben.
Was dat gefronsde voorhoofd . een teeken dat hij zich gramstorig
gevoelde, dewijl niet al zijne bevelen met de gewenschte stiptheid
waren ten uitvoer gebracht? Lag er in den minder vriendelijken
blik waarmede hij Adelgonde aanzag, voor haar misschien een
klein verwijt dat zij niet al het hare had gedaan, om luister aan
dit gastmaal bij te zetten ; of was het wellicht eene zelfbeschuldiging dat hij de mannen aan zijn disch had genoodigd die hij
steeds als vijanden zou blijven beschouwen, dewijl zij het Vaderland reeds sedert veertig jaren hadden geteisterd, en het steeds
met wraakgierige oogen zouden aanzien dat Luther's leer, de heer
dwaalbegrippen uit deze streken verbannend, voor helder -schend
denkbeelden had doen zegevieren? Noch het een, noch het-der
ander kon zulk een ernstige stemming te weeg brengen. Alles was
in de ruimste mate aanwezig en met de meeste zorg toebereid; en
zelfs de laatste vooronderstelling werd van allen grond ontbloot,
wanneer men zag hoe hij, met zijne altijd oprechte hartelijkheid,
zijn beker tegen dien van Spinola stiet. Van Bergen zag in zijn
edelen gast, niet den Spanjaard, maar den veldheer, den beroemdsten van zijn tijd.
Eén was er slechts te midden dier aanzittenden die zich zeer
goed dien somberen blik kon verklaren; die inwendig juichte over
het welslagen zijner poging, en een heimelijk genoegen schepte in
Iv
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het misnoegen des graven, hetwelk, zoo het door de andere gasten
ware opgemerkt, hun voorzeker tot leedwezen zou verstrekt hebben.
Adelgonde, wier treffend lelieblank gelaat aller oogen tot zich.
trok, was naast den jonker Van Rodenberg gezeten, en schoon zij
des jonkers laffe aardigheden slechts luttel beantwoordde, meenden
toch velen dat deze jonge lieden wel mettertijd een paar zouden
worden.
Doch hoe moest niet Alonzo te moede zijn, die insgelijks met
het gezantschap was medegekomen, en thans schuin tegenover de
freule Van Bergen en den, in zijne oogen, nietswaardigen Van Rodenberg gezeten was? Voor de eene brandde hij van vurige liefde,
welke hij echter, op haar eigen verzoek, moest verbergen zonder
de reden waarom te weten, en voor den andere blaakte hij van
gramschap, en moest niettemin, met schier ongeloofelijke inspan
zijne bedaardheid bewaren, om aan te zien hoe die ellende--nig,
ling haar met zijn zoutelooze gesprekken zocht bezig te houden.
Nog dienzelfden avond was hij gehouden zich met Van Rodenberg
te meten; des morgens reeds vroegtijdig had hij een briefje ontvangen, waarin de jonker hem had gemeld dat zij beiden zich op
het kasteel van Van Bergen zouden bevinden, en bij het naar huis
rijden, aan het einde der laan van het Nieuwe Oosteinde rechts
moesten inslaan om elkander bij den kruisweg, het Steen e n
kruis genaamd, met den degen te ontmoeten.
Daar zag hij die twee naast elkander van welke hij de eene
met zijn leven tegen eiken aanval zou willen verdedigen, terwijl de
andere, in zijn oog, niets anders dan den dood verdiende, dewijl
hij een blaam op hare afkomst geworpen had, en thans, inweerwil daarvan, zich aanstelde alsof hij werkelijk haar uitverkoren
ridder was.
Van Rodenberg gevoelde insgelijks zeer wel wat er in het binnenste
van Alonzo omging; doch toen hij bemerkte dat de Spaansche
jongeling hem van terzijde gadesloeg, zette hij zijn gruwelijk spel
des te wreedaardiger voort.
En Adelgonde, wel verre van behagen te scheppen in de woorden des jonkers, zag somwijlen met weemoed naar den schoonen
Alonzo; zij maakte vergelijkingen tusschen zijn edel gelaat en dat
des jonkers waar de laagste hartstochten zoo duidelijk op te lezen
stonden. Ook zij deed zich geweld aan, ook zij had een hevigen
strijd in haar binnenste te voeren, en de eenige troost die de.
minnenden elkander geven konden, was de uitdrukking van hun
gemoedsbestaan op hunne gelaatstrekken, hetgeen, hoewel voor
anderen onopgemerkt blijvende, door de sympathie hunner zielen
duidelijk begrepen werd.
„Maar om 's hemels wil, dierbare jonkvrouw ! " zeide Alonzo,
toen het middagmaal was teneinde geloopen, en hij, opgestaan,
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onbespied eenige woorden met Adelgonde kon wisselen: „wie toch
heeft mij veroordeeld in uwe nabijheid te zijn, zonder u te mogen
toespreken, zonder u te mogen zeggen wat ik mij zelven zoo dikwerf herhaal, — dat ik u bemin? 0 verklaar mij dat raadsel, wat
heb ik misdreven? Ik hoopte op uwe liefde. Gij zelve hebt mij die
hoop geschonken. 0, ontneem ze mij niet langer. Zeg mij éen
woord! Wie weet of dit niet het laatste zal zijn.... 1" doch eens
hield hij op; greep Adelgonde's hand en vervolgde: „Maar-klaps
neen, dat zal het niet. Ik zal hem straffen, h em, die u..." doch
weder zweeg hij stil. Zou hij onkiesch genoeg zijn om dat reine
schepsel de blaam te ontdekken, welke slechts de valschheid op
hare afkomst kon geworpen hebben? Neen, spoedig veranderde hij
van toon en vervolgde zacht smeekend: „ Ik bid ut schenk mij in
dezen stond het antwoord op de vraag: Kunt gij mij waarlijk
beminnen ? "
Adelgonde ontwaarde dat sommigen der aanwezenden hen konden bespieden; zij moest een antwoord geven. Snel trok zij hare
hand terug en fluisterde zacht: „ Alonzo, ik bemin u!" Dadelijk
verwijderde zij zich, en liet den jongeling in de zaligste verrukking
achter
....................................

........................................

Het was vrij donker toen de gasten van den O 1 d e n burgh
huiswaarts keerden, en ook de Spaansche gezanten hadden, na
den gastheer hun dank te hebben betuigd, den terugtocht aan
achteraan, en het werd door de overigen-genom.Alzrd
niet opgemerkt dat hij, zijn paard gedurig inhoudende, hoe langer
hoe meer achterbleef.
Aan het einde der laan gekomen, waren zijne gezellen hem omstreeks honderd schreden vooruit, en toen zij links den weg naar
's-Hage insloegen, reed hij in de tegenovergestelde richting, op het
bepaalde Steen en kruis aan.
De jonge Alonzo, hoewel geenszins bevreesd voor de ophanden
zijnde ontmoeting, was echter zonderling te moede. Deze dag zou
mogelijk de laatste zijn welken hij beleefd had. Meermalen was
hij met onverschrokken moed het vijandelijke vuur tegemoet getrokken; meermalen reeds had hij, op last van zijn vorst, aan de
zijde zijns dapperen vaders, den vijand bestreden; maar nimmer
nog was hij in een donkeren nacht uitgetogen, om zich niet een
vijand te meten, die bovendien nog de laagste was dien hij ooit
te voren gekend had. De werken der duisternis verafschuwend,
en ijzend op het denkbeeld, een mensch, wie het dan ook wezen
mocht, zonder getuigen te vermoorden, dit alles deed hem schier tot
den terugtocht besluiten. Doch wat zou hem dan te wachten staan?
aan welke bespottingen zou hij zich dan prijs geven? zou men hem
dan niet met den naam van lafhartige bestempelen? Hij kon niet
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anders. Hij moest voorwaarts! En zoo zijn laatste ure dan eens
spoedig had geslagen; indien hij het slachtoffer moest worden van
een billijke zaak, wat zou zijn leven dan geweest zijn! Hoe treurig
zouden dan al zijne verwachtingen ten eenenmale den bodem zijn
ingeslagen. Zijn dierbaar vaderland, het schoone Spanje, het land
zijner vaderen, het nog schoonere Italië, zou hij nimmer wederzien.
Zijn vader zou hem te vergeefs onder de levenden zoeken; hij zou
niet op het veld van eer zijn gestorven, en nimmer zou hij de
zachte woorden: „Alonzo, ik bemin u!" meer hooren. Hij staarde
in de duisternis, maar nergens ontwaarde hij eenig licht.
Plotseling echter werden zijne overpeinzingen afgebroken door een
zijsprong en het hevig steigeren van zijn klepper die tot dusverre
een geregelden stap had gehouden. Alonzo, daarop weinig voorbereid, ware bijna uit den zadel gelicht, doch bedwong het verschrikte dier spoedig, en nu naar de oorzaak daarvan zoekend,
meende hij iets te ontwaren, dat echter spoedig achter de dichte
hoewel dorre struiken verdween.
„Wie daar ?" riep hij met krachtige stem, doch slechts een
nauwelijks hoorbaar geritsel in de dorre bladeren was het besoheid
op deze vraag.
— Het zal wellicht eenig azend gedierte zijn waarvoor mijn
schimmel zich bevreesd maakte, dacht Alonzo, en het beest nu de
sporen in de lenden drukkende, galoppeerde hij over den breeden
zandweg, gedurig uitziende naar den zijweg waar zich het Steen en
kruis bevinden moest.
Doch zonderling kwam het hem voor, dat telkens wanneer er
zich aan zijn rechterzijde eene opening in het kreupelhout bevond,
een zwarte schim met dezelfde snelheid als zijn ros daar voorbij
Zijne schaduw kon het onmogelijk wezen, want daarvoor was-gin.
de schim te zwart en het licht van slechts weinige, door een benevelde sneeuwlucht heendringende sterren te zwak. Weder hield
hij zijn paard in, doch bij een volgende opening ophoudende,
ten einde te weten wat het eigenlijk ware, ontdekte hij niets.
— Ben ik dan waarachtig een kind of een jonge vrouw! sprak
hij eenigszins verstoord tot zich zelven: dat het bewegen van een
blad, of de verbeelding van eene schim te zien, mij vrees zou
aanjagen, of tenminste opmerkzaam maken. — „Ik ben Alonzo
Spinola ! " riep hij eenigszins luid, doch steeds bij zich zelven
sprekend, en zocht door deze gedachte alle banden te verbreken,
die hem nog aan de bijgeloovigheid konden gekluisterd houden.
Doch hoor, was dat grinnekend lachen hetwelk hij na dien laatsten uitroep vernam, ook een spel zijner opgewekte verbeelding?
Hadden zijne ooren hem dan ook nil bedrogen? Weder hield hij
zijn paard plotseling stil en luisterde zeer aandachtig; doch — niet
het minste geluid trof nu zijne ooren.
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Men duide het Alonzo niet ten kwade, en beschuldige hem
niet van kleinmoedigheid, dat hij, weder voortrijdende , zijn pistool
uit den holster trok en de oogen steeds naar de rechterzijde
gewend hield, want wie toch zou niet even als hij te moede zijn,
in het nachtelijk duister, op zulk een eenzamen weg, met zulk
een doel voor oogen, en, hetzij dan door de verbeelding of wel
in de werkelijkheid, aan dergelijke raadselachtige verschijningen
overgegeven.
Nog slechts weinige seconden had hij, alzoo gewapend, voortgereden, of hij bemerkte aan de plaats zijner bestemming te zijn
gekomen. Van Rodenberg was nog niet aanwezig; en, van zijn paard
stappend, bond Alonzo het met den teugel aan den tak van een
boom die op den hoek van den weg stond. Het was vrij koud en
de Noordoostenwind begon eenigermate op te steken; hij sloeg den
mantel dichter om zijne leden, en plaatste zich met den rug tegen
zijn schimmel, zoodat deze hem eenigszins tegen de koude beschutte. Zoo had hij nauwelijks eenige oogenblikken gestaan, toen
een schaterend lachen opnieuw zijne ooren trof.
„Gij zijt Alonzo Spinola!" riep eene stem, die den lach opvolgde welke Alonzo door merg en been had gedrongen: „Zie hier
dan — de groete van Van Rodenberg!" en in hetzelfde oogenblik
brandde er eene pistool los, welk schot Alonzo den hoed van het
hoofd nam. Hoewel wreedaardig verrast, verloor hij echter zijne
tegenwoordigheid van geest niet; maar met bliksemsnelheid op de
plaats toeschietend van waar hij het vuurgeven had aanschouwd,
zag hij er iemand staan, dien hij, zonder een woord te spreken,
door een forschen stoot op de borst, achterover in een sloot wierp.
De ijskorst die deze sloot overdekte, tegen zulk een zwaarte niet
bestand zijnde, brak, en de gestrafte booswicht met het bovenlijf
door het ijs zakkend, ging in water en slijk een gewissen dood
tegemoet. Alonzo deed nog alle moeite om den sluipmoordenaar
te redden; maar te vergeefs stelde hij al zijne krachten in het
werk. Na vele ijdele pogingen gaf hij dezen treurigen arbeid op,
en dewijl de verslagene toch geen teeken van leven meer gaf,
spoedde hij zich, verkleund van koude, naar zijn schimmel. Toen
hij echter aan de plaats was gekomen waar hij het beest had vastgebonden, ontdekte hij er geen spoor meer van. Zeker had het
dier, door het schieten verschrikt, zich losgerukt en was het den
weg stadwaarts ingeslagen. Daar stond hij nu alleen op deze akelige
plaats. Niets zag of hoorde hij dan het fluiten van den guren wind.
Vier wegen liepen hier ineen, en door het akelige tooneel dat er
had plaats gegrepen, was hij geheel in het onzekere welke dier
vier wegen naar den Haag voerde. Zijn paard, op welks instinct
hij zich veilig had kunnen verlaten, was hem ontvlucht; niets bleef
hem dus over dan op goed geluk een dier wegen te kiezen.
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Vruchteloos zocht hij eenige oogenblikken naar zijn hoed, doch
toen hij dien nergens ontwaarde, hing hij den mantel over het
hoofd en sloeg den weg in welke hem het meest waarschijnlijk
de rechte scheen te wezen.
Alonzo, alzoo voortstappende, verloor zich in gissingen aangaande
den persoon door wien hij op zulk eene schelmachtige wijze was
aangevallen. Zou het Van Rodenberg zelf zijn geweest, of slechts een
dienaar zijner ongerechtigheid? Hij wist het niet; doch dankte
den hemel die hem nu reeds twee malen zoo duidelijk beschermd
en bewaard had.
Verder komende, bemerkte hij hoe langer hoe duidelijker dat
hij een verkeerden weg was ingeslagen; doch wat te doen? Zou
hij terugkeeren, om, op den kruisweg gekomen, wellicht nogmaals
een verkeerden weg te kiezen? Hij vond het geraden voort te
gaan, en hoopte weldra eene woning te vinden, waar hij tegen
een ruime belooning, verwarming en nachtverblijf zou kunnen bekomen. Weinige minuten slechts had hij doorgeloopen, of hij werd
aangenaam verrast door te ontwaren dat hij een kasteel of landhuis naderde. Weldra bevond hij zich werklijk in deszelfs nabij
doch zag nu een groote opgehaalde brug voor zich, die-heid,
hem den toegang belette.
Hier echter kwam hem de winter te stade, en de natuur, der
menschen voorzorg bespottend, liet hem den vrijen toegang.
Langzaam gleed hij langs de steile helling der gracht naar beneden;
wel kraakte het ijs onder zijn lichten tred, doch in weinige vlugge
stappen kwam Alonzo behouden aan de overzijde. Met moeite
kroop hij weder tegen de gladde helling op; maar — vrij wat
moeielijker zou het zijn om nu de zware eikenhouten poort te
openen, die van buiten met ijzer was beslagen en van binnen voorzeker niet minder doelmatig zou voorzien zijn.
Verscheiden malen deed hij van een: „Doe open!" de lucht
weergalmen; doch niemand scheen bereid aan zijn billijk verzoek
te voldoen, hetgeen hem echter niet afschrikte, maar aanwakkerde
om des te harder te roepen, terwijl hij bovendien zijne stem van
duchtige slagen op de zware poort deed vergezeld gaan. Een kwartier uurs mocht hij reeds te vergeefs alle middelen in het werk
hebben gesteld, en begon hij de hoop op te geven van binnengelaten te zullen worden, toen hij van binnen ijzeren booroen hoorde
wegschuiven, en een slot omdraaien.
„Wie daar?" riep eene stem door de geopende reet der poort;
en Alonzo, geen reden hebbende om zijn naam te verzwijgen,
antwoordde schielijk, in de hoop spoedig zijn doel te bereiken:
„Ik ben Alonzo Spinola, zoon van den markgraaf Ambrosio, behoorende tot het Spaansche gezantschap in den Haag. Op een rit
ben ik verdwaald geraakt, en verzoek thans zeer vriendelijk den
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eigenaar van dit kasteel, mij slechts voor een nacht te willen
huisvesten."
„Zijt gij alleen ?" vroeg de stem van binnen.
,,Geheel alleen ! " was Alonzo's antwoord: „zelfs mijn paard heb
ik door een samenloop van omstandigheden verloren." De deur
werd nu van binnen weder gegrendeld en geboomd, en daar het
scheen dat de onderzoeker zich verwijderde, bleef Alonzo nog
steeds aan de koude gure nachtlucht prijs gegeven.
Na opnieuw meer dan tien minuten te hebben gewacht, gedurende welken tijd Alonzo, als een schildwacht hard stappende,
had op- en neder gegaan, weken de grendels voor goed, en noodigde hem de portier, in naam zijner meesteres, binnen te treden
•onder voorwaarde echter dat hij zijn degen zou afleggen. Als
edelman nooit gewoon zich ervan te ontdoen, veel minder nog zich
te laten ontwapenen, aarzelde Alonzo eerst en maakte hiertegen
eenige bedenkingen; doch de portier had uitdrukkelijken last, en
verklaarde, dat men in deze tijden,, ondanks den opgegeven
naam, de voorzichtigheid niet uit het oog mocht verliezen, en dat
dus den vreemdeling geene herbergzaamheid kon verleend worden
zoo hij niet aan dezen eisch wilde gehoor geven.
Alonzo moest van twee kwaden het minste kiezen. Het verschil
tusschen den kouden nacht daar buiten, zonder behoorlijke dekking
in een onbekende streek, en den koesterenden haard, een ver• wikkende teug, benevens een rustig nachtleger daar binnen, deed
hem spoedig tot de overgave van zijn sierlijk wapen besluiten.
Nadat dit geschied en de zware poort weder gesloten was, geleidde
de portier den van koude rillenden Alonzo over een ruime plaats
en daarna eenige trappen op; ontsloot weder eene deur, en, na
met hem een klein portaal te zijn binnengetreden, verzocht hij hem
daar eenige oogenblikken te wachten. Het duurde echter niet lang
of de man kwam terug, en den jongen Spinola weinige schreden
vooruitgaande, opende hij hem nogmaals eene deur, en nu trad
Alonzo eindelijk een ruim en wèl verwarmd vertrek binnen, in
welks midden twee personen gezeten waren.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
De graaf Van Bergen bracht den nacht na het door hem gegeven
gastmaal hoogst onrustig door. Geenszins was dit veroorzaakt door
een overmatig gebruik der voortreffelijke spijzen of kostelijke wijnen
die zijne tafel hadden bedekt; want Van Bergen had een afkeer
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van alle onmatigheid, en zag steeds met minachting neder op hen,
die: „van hun buik," zooals zijn Verlosser gezegd had: „hun
afgod maakten." — Het waren zielskwellingen die wreedaardig den
slaap uit zijne oogen verbanden. Het was een pijnlijk opzien tegen
den volgenden morgen; een pijnlijk opzien tegen het ten uitvoer
brengen van zijn genomen besluit, en toch , toch kon en mocht
hij niet anders handelen.
Het was nog niet volkomen dag geworden toen Van Bergen
reeds van zijn legerstede sprong, en, na zich in een morgengewaad
te hebben gestoken, het raam openstiet.
Wel waren de in lood gevatte vensterglazen met sierlijke Februaribloemen beschilderd; wel was het een koude wind die hem van
buiten tegenwoei, doch deze was hem als een zachte zephir, die
zijn gloeiende wangen aangenaam verfrischte.
,,God! wat zijt Gij groot en wat is Uwe schepping schoon !"
riep de graaf in verrukking uit, terwijl hij aan den oostelijken gezichtseinder de zon uit de kimmen zag verrijzen. ,,Ja, groot en
goedertieren waart Gij, o God! toen op Uw machtig woord: „Daar
zij licht!" de prachtige hemelbol voor het eerst haar glans over
dit aardrijk verspreidde. Groot en goedertieren waart Gij toen reeds,
o Hemelsche Vader! en toch zou Uw zon slechts rechtvaardigen
beschijnen; slechts zou zij licht en warmte geven aan den mensch,
die naar Uw beeld was geschapen. Doch, waart Gij toen reeds een
goedertieren en zorgend Vader, hoeveel te meer zijt Gij het thans,
nu Gij Uw zon laat opgaan over boozen en goeden, nu Gij zegen
schenkt aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen.... — Ja, genadig
God! Gij zegent ook onrechtvaardigen! — Aan Uw gevallen zondig
schepsel hebt Gij een Heiland, een Zaligmaker, Uw eeniggeboren
Zoon geschonken, opdat een iegelijk in Hem zou gelooven; opdat
niemand zou verloren gaan, maar door Zijn schuldeloos vergoten
bloed eeuwig zalig zou worden. — 0, dank daarvoor, oneindig
groot en barmhartig Opperwezen ! " ging Van Bergen voort, terwijl
hij zijne handen samenvouwde en den blik dankbaar naar den hemel
richtte: „Maar dank, driewerf dank bovenal, dat Gij, door een
Luther te verwekken, ons hebt bewaard om weder van die reine
leer afvallig te worden; dat Gij ons door dien grooten hervormer
van bij- en ongeloof hebt willen losmaken; dat Gij ons door hem,
de woorden van Kristus tot zijn volgelingen gesproken, hebt
willen terug schenken, zoodat wij Hem nader leeren kennen
en U in Hem. Gij hebt het gezien, o God! wij hebben voor Uwe
waarheid gestreden, wij hebben ons leven voor des Zaligmakers
reine Evangeliewoord veil gehad. 0, geef dat geen lauwheid voor
dat heilige vuur 't welk ons bezield heeft, in de plaats trede; dat wij
niet inslapen, en onze vijanden gedurende dien slaap, ons datgene
weder komen ontnemen, wat slechts alleen in staat is aan onze
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zielen rust, en aan ons land geluk te schenken; maar geef ons
tevens, o Hemelsche Vader! dat wij onze vijanden, hoewel bestraffende en hunne leer verwerpende, niettemin, naar Kristus voorbeeld, trachten lief te hebben en te vergeven, gelijk wij steeds
van U, liefde en vergeving noodig hebben."
Van Bergen deed, na dit oprecht en geloovig gebed, het vensterraam weder dicht; nam Luther's bijbelvertaling ter hand, en
las daarin hoe Kristus den lijdenskelk geenszins van de hand gewezen, maar gewillig geledigd had. — Naar dit voorbeeld zal ik
handelen, dacht Van Bergen, toen hij het boek weder dicht
sloeg: met moed zal ik de moeielijke taak vervullen, dewijl mijn
plicht het vordert.
Hij floot op zijn zilveren fluitje, en weldra trad zijn oude dienaar
Burgman binnen.
„Goeden morgen uwe genade!" zeide deze: „dat heet ik vroeg
opstaan. Om half acht al uit de veeren, zonder dat er iets te doen
is. De jacht is gesloten en de vijand is uit het veld."
„ Burgman, ik wenschte hier wat vuur aan den haard te hebben;" zeide Van Bergen, niet willens de opmerkingen van zijn
dienaar te beantwoorden: „Het onbijt moet ook hier worden gebracht, en gij zult de freule doen weten, dat ik haar, zoodra zij
gekleed zal zijn, op mijne kamer wensch te spreken."
,,Zeer wel uwe genade !" antwoordde Burgman, en ging deze
bevelen ten uitvoer brengen, niet begrijpende wat de oorzaak mocht
wezen dat zijn heer, die anders altijd een praatje voor hem veil
had, dezen morgen zoo stug en afgetrokken was.
Weldra knapte het vuur aan den haard en stond het ontbijt op
de vierkante, met bruin leder bekleede tafel, en niet lang daarna
trad Adelgonde liet slaapvertrek van haar vader binnen.
„Hebt gij wel geslapen lieve vader ?" vroeg zij , terwijl zij den
graaf een hartelijken zoen gaf: „Ik heb mij gehaast aan uw verzoek
te voldoen; gij hadt mij , geloof ik, iets te zeggen, nietwaar ?" en
tevens sloeg zij, licht blozende, hare oogen naar den grond.
„Ja lieve Gonne," antwoordde Van Bergen langzaam, haar met
meewarigen blik beschouwend: „ja, ik heb u vele en belangrijke
zaken mede te deelen. Zet u hier nevens mij , en wil bedaard zijn
zoo ik u over zaken spreek die ik niet langer voor u verbergen
mag, zoo ik snaren aanroer die u pijnlijk zullen zijn, en die u
wellicht wonden zullen slaan. Mijn plicht gebiedt mij te spreken,
en u te openbaren wat ik tot dus verre voor u verborgen hield,
maar tevens om u met mijne raadgevingen naar vermogen te
ondersteunen."
„Goede hemel! gij doet mij ontstellen liefste vader !" zeide
Adelgonde, die wel gissingen maakte, maar niet kon vermoeden
wat zij zou vernemen: ,,Uw gelaat staat zoo droevig, zoo ernstig;
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altijd hadt gij mij lief, altijd zijt gij mij bijna meer dan een vader
geweest, en thans, in dit vroege morgenuur, ontbiedt gij mij om
mij diepe wonden te slaan....? Lieve vader, wat heb ik misdreven?
Waaraan heb ik mij schuldig, waardoor mij uwer onwaardig
gemaakt? 0, zeg het mij met een woord, en ik zal u vergiffenis
vragen en alles weder goed maken."
„Tot dusverre hebt gij niets misdreven liefste Gonne ! " hervatte
Van Bergen, die zich geweld moest doen om het aangevangen gesprek te vervolgen: „Gij zijt mij boven alles dierbaar; niets beoog
ik dan uw geluk alleen, en daarom bid ik u, wil mij bedaard en
kalm aanhooren." Toen nam hij haar kleine hand een oogenblik in
de zijne, en vervolgde, haar liefderijk aanziende, aldus: „Achttien
jaren reeds mag ik u mijn lieve dochter noemen; achttien jaren
heb ik u als mijn oogappel liefgehad, voor u gezorgd, gewaakt en
gebeden. Welk geluk zou grooter voor mij kunnen zijn, dan u
verder in dit aardsche, en ook in het toekomende leven gelukkig
te zien! Tot dusverre heb ik u niet willen afstaan; de vele aanzoeken om uwe hand heb ik afgewezen; ik had daarvoor vele
redenen, welke ik u later zal ontvouwen. Maar thans is het oogenblik gekomen waarin ik u een huwelijk heb voor te slaan. Ik mag
u niet langer aan uw bestemming onttrekken, om zelfzuchtig u
voor mij alleen te behouden. Een jong edelman biedt u zijn hart
en zijn naam aan; hij wil u beminnen en een alleszins waardig
echtgenoot voor u zijn."
Adelgonde werd bij deze laatste woorden doodsbleek, zij bevroedde reeds wie haar als echtgenoot zou worden voorgesteld. Zij
huiverde op dat denkbeeld, en de vraag: „Hoe is zijn naam ?"
bestierf haar op de lippen.
„Ruim drie en twintig jaren geleden," ging Van Bergen voort:
;, stond ik aan het sterfbed van mijn krijgsmakker, den baron Van
Rodenberg. Wij hadden lief en leed te zamen gedeeld, en eenmaal
zelfs had hij mij het leven gered. Een hevige koorts, door een
zware wond veroorzaakt, verhaastte zijn dood; in zijn laatste oogenblikken stond ik bij hem; hij sprak niet meer; weinige seconden
echter voor hij den adem uitblies, stamelde hij nog met bevende
lippen den naam van Walter..... En nu, die Walter, de zoon
van mijn getrouwen strijdgezel, heeft uwe hand gevraagd. Wat
dunkt u Gonne, van den naam Van Rodenberg?"
Een luid snikken was het eenige antwoord dat het lieve
meisje gaf.
De graaf fronsde de wenkbrauwen; zag haar vorschend aan, en
ging toen voort: „Zou het dan werkelijk waar zijn wat mij is ter
oore gekomen? Zoudt gij inderdaad uw liefde reeds hebben weggeschonken? Zou het dan toch waar zijn dat gij een zondige
neiging koestert, en een Spanjaard bemint? Ben ik wel onderricht
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Adelgonde? Is het waarheid wat ik hoorde maar niet kon geboven? Wilt gij met den vijand heulen!? Zoudt gij de gade willen
worden van een man die uw geloof verkettert en onze reine leer
beschimpt en versmaadt? 0, als dat zoo ware, zou ik wenschen
u nimmer te hebben gekend! Goddank! dat ik nog tijdig u kan
waarschuwen tegen den verderfelijken strik dien gij u zelve zoudt
gespannen hebben. Bid om kracht Adelgonde! ten einde een hartstocht te bestrijden, die Gode onteerend en uwer onwaardig is."
Nadat Van Bergen deze woorden gesproken had, ontstond er
een kleine pauze, welke slechts door een pijnlijk snikken van
Adelgonde werd afgebroken. Zij had zulk een plotselinge ontknooping van hare liefelijke droomen en teedere wenschen niet
kunnen vermoeden. Wel had zij in de laatste dagen aan het minder
vriendelijke gelaat van haar vader meenen te bespeuren dat hem
iets in haar mishaagde, doch zij was huiverig geweest om dat
minder vriendelijke voorkomen aan de ware oorzaak toe te schrijven;
immers zij had het geraden gevonden, om vooralsnog hare liefde
zoowel voor hem als voor de wereld geheim te houden; maar
nu, geenszins had zij gedacht dat haar in plaats van dien edelen
Spanjaard, een man ten huwelijk zou worden aangeboden, dien zij
reeds bij een oppervlakkige beschouwing moest minachten.
Adelgonde droogde eindelijk hare tranen af, en zeide met eene
nauwelijks hoorbare stem, terwijl zij den graaf met hare hemelsche,
doch thans natbekretene oogen aanzag: „Is het dan zonde lieve
vader, een vijand te beminnen? Heeft Kristus ons niet geleerd zelfs
zijne vijanden lief te hebben? Kan het mij ten kwade geduid
worden dat ik een hemelsbreed onderscheid maak, tusschen den
edelen Spinola en den terugstootenden jonker Van Rodenberg. 0,
zie ze beiden, en veroordeel mij niet."
Van Bergen scheen in strijd met zich zelven. Zou hij spreken;
zou hij op den ingeslagen weg voortgaan, en het lieve meisje
verder geheel terneder slaan? Of zou hij dit onderhoud staken, en
nogmaals nauwkeurig wikken en wegen hetgeen hij haar te zeggen
had? Doch neen, waarom thans verzwegen, 't geen hij haar toch
eenmaal moest openbaren. Zijn medelijdend hart spoorde hem wel
tot zwijgen aan, doch zijn verstand gebood hem te spreken.
„En zoo het voor uwe eer," ging Van Bergen voort: „voor
uwe en mijne rust eens beter, ja zelfs noodig ware, dat gij uwe
wenschen liet varen, en Van Rodenberg zocht te beminnen .... ?"
„Voor uw geluk, voor uwe rust!" viel Adelgonde hem snel in
de rede: „dierbare vader, daarvoor, ja daarvoor zou ik mijn leven
gaarne veil hebben; maar spreek, bid ik u, zeg mij, hoe is het
mogelijk dat een toestemmen in dit aanzoek, waarvoor ik terugdeins, u gelukkig zou kunnen maken en tevens voor mijne eer zou
noodig zijn?"
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„Luister dan goede Gonne ! " hernam Van Bergen, terwijl hij
de oogleden op elkander drukte om een opwellenden traan te
verbergen: „Luister aandachtig, ik zal u een deel mijner treurige
levensgeschiedenis mededeelen. — Twee jaren na den dood van
mijn vader, nu omstreeks zes en twintig jaren geleden, leerde ik
een jonge schoone kennen. Haar blik had een diepen indruk op
mij gemaakt, en dewijl mij niets in den weg stond, besloot ik
Clarisse Aduaar tot gade te nemen. Weldra vroeg ik haar ten
huwelijk en het duurde geen zes maanden of wij waren echtgenooten. De reinste en teederste liefde heerschte er steeds tusschen
ons. Wij leefden voor elkander, en deelden samen des huwelijks
lief en leed....... Van Bergen hield eenige oogenblikken stil en
staarde strak voor zich neder.
„Ga voort lieve vader!" zeide Adelgonde: „Gij hebt mij nog
nooit van mijne moeder gesproken. 0 verhaal mij iets van haar
die ik nooit heb mogen kennen."
Van Bergen zag haar met een medelijdenden blik aan, en vervolgde: „Drie jaren hadden wij reeds in liefde met elkander geleefd en te vergeefs om een pand onzer huwelijkstrouw gebeden,
toen ons gebed eindelijk werd verhoord, en mijne dierbare Clarisse
mij hare hoop openbaarde, van moeder te zullen worden. Onze
vreugde was groot, en de tijd harer bevalling naderde. Doch
helaas! de Hemel had niet besloten ons geluk te volmaken. Mijne
tegenwoordigheid werd in het leger vereischt; ik kon mijne hulp
aan het vaderland, zelfs in deze voor mij zoo zorgvolle oogen
tot den kamp gereed maken,-bliken,twgr.Imosij
en mijn beminde vrouw, in den bangen stond die weldra zou aanbreken, aan zich zelve overlaten. Na eene afwezigheid van drie
treurige weken keerde ik op den Olden burgh terug. De luiken
waren gesloten. Sidderend vroeg ik aan den eersten bediende dien
ik ontmoette, wat er was voorgevallen. Mevrouw is veel beter,
antwoordde hij. Zij leeft! riep ik vol blijdschap en ijlde naar
haar slaapvertrek. Clarisse lag, hoewel doodsbleek en zwak, gespaard in haar ledikant. Dankbaar drukte ik een kus op haar
voorhoofd, en vroeg zacht: En ons kind? Zij sloeg een treurigen
blik hemelwaarts; maar antwoordde niet. — Waar is mijn kind?
vroeg ik aan de verzorgster mijner vrouw, die mede in het vertrek
was. Deze schudde het hoofd en wenkte mij haar te volgen. Is
mijn kind dood? vroeg ik weder toen de vrouw mij de blauwe
kamer binnenvoerde, die met rouwfloers was bekleed: Helaas,
uwe genade! zeide zij: het lieve kind heeft maar weinige oogenblikken geleefd, nadat mevrouw het met smart had ter wereld
gebracht. En, hemel! daar lag werkelijk het zoo vurig van God
gebeden kind dood in zijn kistje!"
Van Bergen hield weder eenige oogenblikken stil, en vervolgde
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toen: „Ik nam het lijk van mijn zoontje uit zijn doodsche rustplaats; drukte het aan mijn hart, doch dankte tevens den hemel,
dat hij mij nog niet alles had ontnomen, en ik, in Gods wil berustend, de woorden van Job kon nazeggen: De Heere heeft gegeven; de Heere heeft genomen; de naam des Heeren zij geloofd !.....
Den volgenden dag bracht ik mijn zoontje naar het stille graf.
Clarisse herstelde, en weder sleten wij in elkanders bezit, dagen
vol zaligheid. Eindelijk scheen God ons het verlorene te willen
terugschenken; weder verkeerde mijne nu zalige gade in de blijde
verwachting; weder hoopten wij op een spruit onzer min; doch
ook tevens weder zou het mij niet vergund worden bij hare
moederwording tegenwoordig te zijn. De verderfelijke woelingen der
Spanjaarden vereischten opnieuw mijne meewerking. Nogmaals
keerde ik behouden uit den strijd terug. Weder kwam ik door hoop
en vrees geslingerd op den O l d e n b u r g h aan; doch, gerechte
hemel! ook nu weder waren de luiken gesloten; een doodsche
stilte heerschte rondom mij, en niemand kwam mij met een blijde
boodschap tegemoet. — Wat is hier voorgevallen? riep ik den
eerste toe dien ik ontmoette: Ach! zijt gij daar, uwe genade,
was het antwoord: De goede gravin heeft eene dochter ter wereld
gebracht; doch hare genade is kort daarna bezweken..... ..
Van Bergen begon bij de herinnering aan dat verpletterend oogenblik hevig te beven. Krampachtig sloot hij de handen om de armen
van zijn leuningstoel, en Adelgonde, diep bewogen met hetgeen
haar vader moest lijden, gaf hem een dronk water; sloeg haar
arm om zijn hals, en hem vertroostend aanziende, zeide zij zacht:
„Maar die goede lieve moeder had u immers eene dochter geschonken? en die dochter heeft u immers lief? Zij wil u immers
eenigszins dat gemis vergoeden, en alles doen wat zij kan, om u..."
„Houd op! houd op!" riep Van Bergen op hartverscheurenden toon: „ 0 mijn God! Adelgonde! gij waart mijne dochter
niet. Zij is dood! dood! even als mijn zoon! even als mijne
Clarisse! ...... Dood! " — riep hij nogmaals, en zag toen hoe
Adelgonde hare oogen stuipachtig sloot en weder open deed, en
eindelijk met een flauwen zucht bewusteloos nederzeeg.
„ Gonne, liefste Gonne!" smeekte Van Bergen, door dit toeval
tot zich zelven gekomen, terwijl hij het bezwijmde meisje op een
stoel plaatste: „Lieve dochter, kom tot u zelve! Moest ik u dan
de waarheid niet openbaren? Moest ik u niet mededeelen dat een
paar arme doch eerlijke lieden uwe ouders waren; dat zij u aan
mij hebben afgestaan, wanneer ik als een vader voor u wilde zorgen, opdat ik door uw bezit, eenigszins voor mijne dierbare verlorene
betrekkingen mocht worden schadeloos gesteld? Moest ik u niet
zeggen dat Van Rodenberg, — door wien weet de hemel, achter de
waarheid uwer afkomst gekomen, uw naam wil bekend maken zoo
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gij zijn gade niet wordt? Gonne! dierbare Gonne! ofschoon ik
uw vader niet ben, ik blijf voor u niettemin steeds een liefderijk
vader! "
Adelgonde hoorde hem niet; hare ademhaling was ongeregeld:
Een vreeselijke storm had over de teedere H a g e n l e l i e gewoed l

NEGENDE HOOFDSTUK.
„Ik bid om verschooning, edele vrouw!" sprak Alonzo, toen hij
het slotvertrek binnengetreden, de vermoedelijke eigenares met een
sierlijke buiging naderde: „Ik vraag u zeer om verschooning dat
een ongelukkig toeval mij in de noodzakelijkheid bracht, voor éen
nacht uwe gastvrijheid te moeten inroepen. De wegen zijn niet veilig,
en, onbekend in deze streken, ben ik aan het dwalen geraakt."
„Maak geen complimenten mijnheer!" zeide de dame, met een
fransch accent, terwijl zij opstaande, Alonzo met eene nijging begroette: „Het is mij zeer aangenaam u van dienst te kunnen zijn.
Ziehier mijn vriend en trouwe rentmeester Rosio ! " vervolgde zij,
Alonzo een man voorstellende, die tot dusverre aandachtig in een
klein gebedenboek gelezen had.
„De vermoeiden zijn ons steeds welkom;" zeide Ambrosio, mede
opstaande en nam tegelijk met zijn kleine grijze oogen den nieuw
aangekomene, van het hoofd tot de voeten nauwkeurig in oogenschouw.
Weldra zat Alonzo bij het knappende vuur, en moest, op uit
verhalen wat hem overkomen en hoe hij in-nodigeram,
dit late uur, zonder paard, zoo ver van de stad verdwaald was.
Met eenige omzichtigheid deelde hij het gastmaal op den 01d en b u r g h mede; verzweeg de afgesprokene ontmoeting met Van
Rodenberg, maar gaf voor, in het naar huis rijden van den rechten
weg te zijn afgedwaald; verhaalde voorts dat hij door een straat
aangevallen, welken hij ter aarde had geworden; dat-rovewas
zijn paard hem in dien tusschentijd was ontloopen, en hij, niet
wetende waarheen zich te wenden, den weg had ingeslagen die
hem, dank zij de goedheid der edele bewoners, in deze veilige
haven had binnengevoerd.
„Het is onbegrijpelijk!" sprak de dame toen Alonzo geëindigd
had, terwijl zij steelsgewijze haar rentmeester aanzag: „onbegrijpelijk! dat er op de publieke wegen niet beter voor de veiligheid
wordt gewaakt. Den hemel zij echter gedankt," en zij maakte het
teeken des kruises: „dat een zoo schoon en kloek edelman niet het
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slachtoffer der boosheid geworden is! Een roemer wijn zal u niet
onwelkom wezen ?" vervolgde zij: „Rosio zal mij wel den dienst
willen doen, een goede flesch te gaan halen."
Rosio stond, zonder te antwoorden, van zijne zitplaats op; zag
zijne gebiedster vragend aan, en Alonzo, die de spattende vonken
gade sloeg, bemerkte niet dat de dame dien vragenden blik met
een heimelijk knipoogen beantwoordde.
„Gij kent dus den graaf Van Bergen?" vroeg de dame toen
Rosio vertrokken was.
„Zooals ik u zeide, edele vrouw!" antwoordde Alonzo: „ dezen
middag was ik zijn gast; evenwel was het mij niet vergund hem
meer van nabij te leeren kennen."
„Dan is het al zeer toevallig," hernam de gravin: „dat gij uw
middagmaal bij den zoon hebt gebruikt en een nachtverblijf bij de
moeder komt zoeken."
„De graaf Van Bergen is uw zoon ?" zeide Alonzo verrast, terwijl hij de dame met een blik beschouwde die hare eigenliefde
streelde: „Voorwaar mevrouw," ging hij voort: „het geleden
ongeval wordt mij thans aangenaam vergoed, dewijl ik daardoor de
eer en het genoegen heb, kennis te maken met de moeder van
den alom beminden en dapperen graaf Van Bergen."
De douairière glimlachte. „Met recht verdient mijn zoon de eer
die ieder hem toekent," hernam zij: „ook ben ik niet weinig trotsch
op hem; hij was de oogappel van zijn zaligen vader. Doch wat
dunkt u van zijne dochter Adelgonde?" en bij deze vraag zag zij
den jongeling met hare scherpe, meest voor zich neder geslagen
oogen zijdelings aan.
Alonzo werd bij deze vraag vuurrood: „De freule is inderdaad
zeer schoon," antwoordde hij, zich herstellende: „nooit te voren,
mevrouw, zag ik een gelaat met zooveel uitdrukking als dat van
uwe kleindochter."
„Het is de algemeene opinie," hervatte de gravin: „men kan
zeggen dat hare schoonheid ruimschoots vergoedt hetgeen een
onwettige geboorte haar doet missen...."
„Een onwettige geboorte ?" riep Alonzo, met eene stem, die
duidelijk verried dat zijn hart pijnlijk werd aangedaan: „Is het dan
waarheid mevrouw, hetgeen ik veronderstelde dat slechts een
valsch gerucht kon hebben uitgestrooid?"
„Gij hebt het niet geloofd mijnheer ?" zeide de gravin, terwijl
zij haar fraaie kleine hand beschouwde aan welker vingeren verscheidene kostbare ringen staken: „Inderdaad, het is zonderling,"
vervolgde zij: „dat mijn zoon aan dit kind eene liefde toekent en
haar eveneens behandelt als ware het de dochter zijner overledene gade."
Alonzo sprak niet, maar staarde vóor zich. De gravin had zeer
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wel den indruk bespeurd dien hare woorden op den jongen Spanjaard gemaakt hadden; zij liet dit echter niet blijken, maar ging
op een beklagenden toon voort: ,,Ja, het lieve kind is wel mede
treurig zal het haar eenmaal zijn, als zij ver--lijdenwarg!ho
neemt dat een dienstbare van haar vader, hare moeder was.
Eenmaal toch moet ook haar ter oore komen hetgeen nu reeds
ieder weet, en wat zal er dan van haar worden! Wat zal het zijn
na den dood van mijn zoon! Vermogen laat hij haar niet na. Zijne
goederen zijn bezwaard. Reeds is het schoone kasteel den Olden burgh het zijne niet meer. Gedurig put ik mij uit, om den zoon
van mijn onvergetelijken echtgenoot in zijn rang en stand staande
te houden. Verre is het echter dat ik daar eenigen roem op zou
dragen; ik begeer zelfs geen dank; doch de arme Adelgonde, hoe
ongelukkig, hoe ellendig zal zij eenmaal zijn !" en bij deze laatste
woorden drukte zij de oogleden op elkaar, en weldra rolden er
verscheidenene tranen over hare wangen.
„Die schoone bloem!" zeide Alonzo met een diepen zucht: „Zoo
hemelsch schoon! zoo goed! zoo edel! en toch geschandvlekt voor
de wereld ! ...."
„Het eenige middel om haar te redden," hernam de gravin Van
Bergen: „is een goed huwelijk. Meermalen is zij werkelijk reeds,
om hare vermaarde schoonheid, bij de jongelingschap in aanmerking gekomen; doch mijn zoon heeft haar helaas! als eene
coquette groot gebracht; de freule is niet weinig difficile. Dit komt
haar vader echter zeer te stade, want niets wenschte hij vuriger,
dan dat zij de gade van een jongen edelman zou worden, aan
wien hij, om financieele omstandigheden, de grootste verplichting
heeft. — De jonker Van Rodenberg," vervolgde zij, Alonzo even
aanziende: „heeft hem reeds jaren lang op de edelmoedigste
wijze met zijn belangrijk vermogen bijgestaan; en deze jonker
Van Rodenberg, dien gij wellicht reeds hebt leeren kennen, of
anders hebt hooren noemen, heeft, zegt men, tot onuitsprekelijke
blijdschap van mijn zoon, ongeacht Adelgonde's schandelijke geboorte en Van Bergen's treurige omstandigheden, hare hand gevraagd. Zoo Adelgonde dit aanzoek van de hand wijst, is haar
vader een verloren man; aanzienlijke sommen is hij dien jonker
schuldig, en voorzeker zal hij als de beminde schoonzoon, die
schulden grootmoedig kwijtschelden, ja dan zelfs met zijne ondersteuning voortgaan; doch daarentegen ook, als een afgewezen en mistroostig minnaar, een dreigend en vreeselijk schuldeischer worden."
Terwijl de gravin deze laatste woorden sprak, kwam Rosio
terug, gevolgd door een bediende die eenige ververschingen benevens wijn en bekers op de tafel plaatste.
„Nu Mechteld dood is," ving de rentmeester aan: „kan men
ternauwernood de meest benoodigde zaken vinden. Aafke is vroom
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en goed, maar als alle vrouwen Maria's waren, dan zouden wij

mannen, wel Martha's moeten worden. — Ziehier jongman!" en hij
overhandigde Alonzo een beker wijn.
„Ik dank u mijnheer;" zeide Alonzo, als uit een droom ontwakend, en ledigde den hem toegereikten beker in éen teug.
„Gij zult het weinige dat wij u kunnen aanbieden, voor lief
moeten nemen edele gast !" zeide de gravin weder op minzamen
toon: „Het zou ons niet mogelijk zijn, u zulke schotels voor te
zetten, als waarop uw waardige gastheer u dezen middag heeft
onthaald." Een spotachtige glimlach speelde bij deze woorden om
hare lippen: „maar," vervolgde zij: „toch wil ik hopen dat dit
weitebrood, die gebakken visch en deze goede Hollandsche kaas,
u eenigszins zullen verkwikken."
„Het spijt mij inderdaad," zei de Alonzo, wiens eetlust, door
hetgeen hij gehoord had, ten eenenmale was geweken: „ dat deze
moeite voor mij is gedaan, dewijl ik zelden des avonds eenige
spijze gebruik."
„Het is te wenschen," hernam de gravin: „dat deze Bourgogne
meer genade in uwe oogen zal hebben! Edele Spinola, ik drink
bet welzijn van uw schoon vaderland! het welzijn van Spanje, dat
land der oranjeboomen, dat heerlijke land waar ik de zaligste
uren gesmaakt heb !" en terwijl zij haar beker ledigde, tintelden
hare oogen van een vuur dat met haar leeftijd zonderling in
weerspraak was.
Alonzo, wien het goed deed den lof van zijn vaderland te
hooren verkondigen, en die de gastvrijheid welke hij genoot, niet
met onheuschheid wilde beantwoorden, deed, hoewel zijne ziel met
een geheel andere zaak was vervuld, de gravin op haar uitgebrachten toost bescheid, en dronk op den vrede tusschen Holland
en Spanje.
Intusschen gaf Alonzo nu al spoedig te kennen dat hij zich
zeer vermoeid gevoelde, en dat het hem aangenaam zou zijn
indien hij zijn nachtleger mocht opzoeken. Aan dit verzoek werd
met veel bereidwilligheid gehoor gegeven. Alvorens te vertrekken
moest Alonzo echter nog een beker ledigen; en Rosio, die steeds
geschonken had, liet behendig, zonder dat de jongeling dit bemerkte, een poeder in den beker glijden, dien hij vervolgens aan
Alonzo overhandigde.
„Morgen vroegtijdig wenschte ik weder stadwaarts te gaan;"
zeide Alonzo opstaande: „Ik zal dan waarschijnlijk niet het genoegen hebben u nog te zien. Met dezen dronk dank ik u dus edele
vrouw, voor de mij betoonde gastvrijheid, en wensch u even als
mijnheer Rosio een goede nachtrust !"
Na dezen afscheidsdronk zeide de gravin hem met de meest mogelijke vriendelijkheid vaarwel, en Rosio, den graaf tot aan de deur
IV
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vergezellend, reikte hem de hand ten afscheid, en gelastte een
bediende den graaf Spinola naar zijn slaapvertrek te geleiden.
,,De duivel gaf het hem in, niet langer te toeven ;" zeide de
rentmeester, zoodra Alonzo vertrokken was: „ Van Rodenberg zit
reeds gedurende een half uur in de zijkamer te wachten. — Treed
binnen jonker!" riep hij, en opende eene deur die aan het andere
einde der kamer was, en door welke Walter Van Rodenberg werke-lijk binnen trad.
„Die vervloekte hond is den dans ontsprongen !" zeide hij, zich
in een armstoel werpend, zonder de gravin of Rosio te groeten.
„De onhandigheid van dien altijd droomenden Casper was mij
bijna duur te staan gekomen. Goed dat die lummel naar de
eeuwigheid is verhuisd. Toen ik op de plaats kwam waar ik den
Spanjaard in zijn bloed dacht te vinden, ontwaarde ik niets dan
de beenen van den roodkop, die uit de sloot omhoog staken. Met
behulp van Arends trok ik hem er uit, en waarachtig de onhandige
kerel leefde nog. Vervloekt, zeide hij met een flauwe stem: Van
Rodenberg heeft mij tot dit schelmstuk overgehaald; toen riep hij
den hemel nog om genade aan, maar dewijl het mij niet paste
den ezel bij adem te laten, om mij later in opspraak te brengen,
gaf ik hem den genadeslag. Nu is hij voor goed bezorgd, en de
zaak zal voorzeker niet uitlekken."
„Met dat al hebt gij niets gewonnen;" zeide de gravin: „Uw
medeminnaar leeft; hij kan het gebeurde bij het gerecht aangeven.
Alle schijn is tegen u, en voorzeker zal Spinola begrijpen dat gij
alleen den aanslag hebt gesmeed."
„Voor dien Spaanschen hond ben ik nu in het minst niet meer
bevreesd. De grap van dezen avond had zelfs wel geheel achterwege kunnen blijven, want weet, dat ik geen oogenblik twijfel, of
de zaak op den Olden burgh heeft zijn beslag. Bij mijne ziel!
het was zonderling te zien, welke oogen mijn aanstaande schoon
opzette, toen ik hem verhaalde hetgeen hij dacht dat niemand-pa
ooit te weten was gekomen. De vrees dat de wereld vernemen zou,
wat ik, bij eene weigering, dreigde te openbaren; de vriendschap
die de graaf voor mijn vader heeft gehad, en de aanbeveling op
diens sterfbed, alles kwam mij te stade. Zelfs was mijne vrees ongegrond dat Alonzo Spinola genade bij den graaf zou gevonden
hebben. Hij heeft een afkeer van zijne en uwe Paapsche leer, en
haat den vijand sterker dan ik dit eerst geloofde. Het lieve duifje
zal den wil van haren vader doen. Ik huw haar; de graaf sterft
weldra, en de goederen der Van Bergen's worden mijn eigendom."
„En gij zult uw geluk aan mij te danken hebben;" hernam de
gravin toen Van Rodenberg geëindigd had: „Doch wat vangen
wij thans met Spinola aan ?"
„Hij slaapt voorzeker reeds als een roos;" zeide Rosio: „Het

DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE.

67

ware verkeerd geweest indien hij den jonker gezien had, doch
mij dunkt...."
„Hij moet ongedeerd van hier vertrekken;" viel Van Rodenberg
hem in de rede: „Hij kan mij geen kwaad. Ik verwijt hens des
noods dat hij lafhartig achterwege is gebleven. Al wilde hij ook
het voorgevallene bekend maken, het zal mij niet deren. Hij kan
niets tegen mij bewijzen; of.... des noods heeft hij een moord
begaan !"
Intusschen werd Alonzo, in de hem aangewezen kamer gekomen,
door een hevigen slaap overvallen. Zijne oogleden werden hem zoo
zwaar als lood, en de ware oorzaak daarvan niet bevroedende,
schreef hij dit aan den ouden Bourgogne-wijn toe, waarvan hij
misschien wat te veel gedronken had. Snel ontdeed hij zich van
zijn wambuis, en wierp zich toen op het groote ledikant.
Een diepe slaap maakte zich weldra van hem meester, en
benauwende droomen, zonder eenigen samenhang, vervingen elkander met de zonderlingste afwisseling. Nu eens zag hij Adelgonde
Van Bergen in een vlammenden wagen gezeten, welke in de lucht
door duivelen en saters met woest geschreeuw werd voorgetrokken;
dan weder vielen er uit den hemel de schoonste bloemen voor
zijne voeten neder, doch veranderden, wanneer hij die wilde oprapen, eensklaps in sissende slangen en venijnige adders. Spooksels
en bekende personen dansten te zamen in allerlei vreemde sprongen
en met luid misbaar, hand aan hand om hem heen. Allen staken
den draak met hem, en lachten luidkeels. In 't eind verscheen er
voor zijne oogen een lieftallig kind; het hief de handjes naar hem
op en zag hem smeekend aan. Het trok hem met zich voort, al
verder en verder, steeds afdalende en al dieper en dieper zinkende.
De plaats waar zij kwamen was akelig doodsch; een groote
blauwe zerk lag op de aarde; de steen ging langzaam open, en een
levend geraamte rees uit de groeve omhoog. „Edele heer! edele
heer !" riep het kind angstig smeekend: „edele heer !" riep het nogmaals luider, Alonzo bij den arm trekkende. Alonzo wreef zich de
oogen en ontwaakte. Een schemerachtig licht drong reeds door de
luikgaten naar binnen, en de slaapdronken Alonzo ontwaarde nu,
na zich nogmaals de lichtschuwende oogen gewreven te hebben,
dat een jong en bevallig meisje naast zijne legerstede stond. „Edele
heer !" zeide zij nogmaals, en schudde den arm van den jongeling
met haar kleine hand: „ Ontwaak! In 's hemels naam, wil mij een
oogenblik aanhooren."
„Wat verlangt gij van mij ?" vroeg hij, zonderling te moede, en
sprong nu, tot zich zelven gekomen, van het ledikant.
„ O verschoon mij," bad het meisje: „ verschoon mij dat ik uw
slaapvertrek ben binnen getreden; doch ik moest u spreken. Gij
zijt immers een edel en braaf heer ?"
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„ Welnu ," zeide Alonzo, zijn wambuis aantrekkende, terwijl hij
het lieve kind aandachtig beschouwde: „spreek, wat verlangt gij
van mij, of wat hebt gij mij te zeggen?"
„Gij zult het straks vernemen," zeide het meisje: „doch volg
mij zonder gedruisch;" en Alonzo voorgaande, bracht zij hem in
eene benedenverdieping van het kasteel, en verhaalde aldaar aan
haar aandachtigen toehoorder, hetgeen wij, om ons verhaal niet
vooruit te loopen, eerst later zullen mededeelen.

TIENDE HOOFDSTUK.
De natuur was heerlijk uit haar doodschen winterslaap ontwaakt.
De aarde lachte als een blijde, sierlijk getooide bruid, en heuvelen
en bosschen verkondigden de grootheid des Scheppers.
Wie zal het wagen den indruk te schetsen, het gevoel te malen,
dat een heerlijke lentedag op den sterveling uitoefent? Welke pen
vermag den zuiveren wellust te beschrijven dien de mensch moet
smaken, als hij de verjongde natuur en haar verrukkelijk schoon
gadeslaat? De verven zijn te gevoelloos; het penseel is te slap; de
gloeiende verbeelding des dichters is te koud, om datgene uit te
drukken, wat men slechts gevoelen maar niet meedeelen kan. Die
zoete balsemgeuren van het pas ontloken groen; dat liefelijk gekweel der vogelen; die koesterende stralen der vriendelijke zon:
alles kan men genieten, al dat schoon met onverzadelijke graagte
genieten; stom van verrukking in aanbidding vertoeven; nogmaals
die lucht inademen; nogmaals de handen dankend ten hemel
heffen, maar spreken .... neen spreken kan de sterveling in zulke
oogenblikken niet.
Ook het kasteel den O 1 d e n burgh lag te midden van dien
prachtigen lentedos. Geheel anders vertoonde het zich thans dan
toen wij het vroeger bezochten. Over het nog jeugdige groen der
eikenboomen en akkermaals- bosschages lag een fijne roodachtige tint verspreid. De bladeren der beuken- en kastanjeboomen
hadden een zacht groene kleur. De grasperken waren als met
madeliefjes en boterbloempjes bezaaid, en in de weilanden die
zich rondom doch op verderen afstand van het kasteel uitstrekten,
graasden en loeiden de runderen, en blaatten de schapen, terwijl
zij den dorst hunner lammeren leschten. De ooievaar stapte met
statigen tred in hun midden rond, en begaf zich behoedzaam
naar de waterachtige plaatsen, teneinde zich den kwakkenden
kikvorsch ten buit te maken. De muggen gonsden door de lucht,
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en het fijne, zilverachtige groen der wilgen was treffend in harmonie
met de warme kleur van den azuur blauwen hemel.
Twee jonge vrouwen wandelden op zulk een schoonen en ver
lentedag door de paden en lanen die het voornoemd-kwiend
kasteel omgaven. De eene was doodsbleek, en leunde op den arm
der andere die hare dienstbare scheen. Zij was in het wit gekleed,
en hield in hare hand een korfje met voorjaarsbloemen.
„Wij moesten hier even rusten;" ving zij met een zwakke stem
aan: „Dit prieel Anne, geeft zulk een mooi uitzicht over de weilanden. "
„ Dat zou ik u niet raden lieve freule!" antwoordde Adelgonde's
kamenier: „de lucht is wel zacht, doch een klein tochtje zou u
wellicht zeer nadeelig zijn."
„O neen!" hernam Adelgonde: „Ik ben immers weer geheel
hersteld; de zoete meilucht zal mij niet schaden. Laat ons hier
even gaan zitten, want ik ben een weinig vermoeid."
„Sla dan tenminste dezen doek om uw hals," zei de bezorgde
Anne: „het is voor de eerste maal dat gij uwe kamer verlaat, en
ik zou om niets ter wereld willen dat gij door mijne onvoorzichtigheid weder ziek werdt."
„Dat heeft geen nood," zeide Adelgonde, den doek met een
dankend knikje aannemende: „niets kan mij eer herstellen dan
Gods vrije natuur. Dit is het eerste uur, na dien schrikke..... ;
na den dag dat ik zoo ziek ben geworden, waarin ik weer verlang te leven. Ja, in dezen stond zelfs ben ik dankbaar dat God
mij heeft bewaard, en dat ik zijn schoone aarde nog eens mag
betreden."
„Maar waarom zoudt ge daar ook niet recht blijde om zijn
lieve freule ?" vroeg Anne: „Kijk, het kleine muschje dat daar
zoo tjilpend van den eenen tak op den anderen springt, toont
zijne blijdschap wel, en zoudt gij dan, op uw leeftijd — zoo verre
boven velen bevoorrecht — niet heel dankbaar zijn dat gij gespaard
werdt, om, zoo wij hopen, nog vele jaren recht gelukkig en in
vreugde te leven?"
„Gelukkig!" zeide Adelgonde zuchtend: „het vogeltje mag zich
gelukkig gevoelen en vrij rondfladderen; maar ik, helaas!" en weder
slaakte zij een diepen zucht.
„Wanneer uwe krachten geheel zijn teruggekomen, dan zult gij
wel anders spreken;" hernam de kamenier: „Zulke zenuwkoortsen
ondermijnen het gestel, en mijnheer Bril, de barbier van den genadigen graaf, heeft mij voor een paar dagen nog gezegd, dat als
het lichaam van streek is, de ziel ook van streek is, en dat ook
de ziel weder in haar oude doen komt als het lichaam sterker
wordt. Wij zullen den tijd eens afwachten freuletje-lief! De tijd
baart rozen, zegt Maarten altijd; en hoewel ik dat in vele dingen,
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en ook voor u wel geloof, zoo kan ik toch niet zeggen dat ze
voor Maarten heel veel mooie roosjes baart, want de goede jongen
werkt wel altijd ijverig en trouw, maar heel veel verdienen doet
hij niet."
„Is het reeds lang geleden dat uw minnaar hier was?" vroeg
Adelgonde, door de woorden van Anne op andere gedachten
gebracht.
„Nog gisteren avond," antwoordde het meisje: „maar drommels
en drommels! wat ben ik toch schrikkelijk dom en stoffelachtig ! "
vervolgde zij, zich eensklaps bezinnend: „Nu hebt gij reden om
mij dapper te beknorren. Hij heeft mij iets voor u meegebracht ! "
Dit zeggende haalde zij een briefje van onder haar rozerood jakje
te voorschijn: „Kijk freule, neem het mij toch niet kwalijk....
Wat ben ik toch schrikkelijk vergeetachtig!"
Adelgonde zag dadelijk dat het opschrift aan haar gericht en
door Alonzo Spinola geschreven was; een licht blosje verspreidde
zich over haar gelaat, en terwijl zij, niet zonder eenige verwarring,
de dierbare letteren uit de hand van Anne overnam, om die met
gretige aandacht te doorlezen, sprong de bescheidene kamenier
vlug van hare zitplaats op, en ging een schoonen gelen vlinder
najagen, die van bloem tot bloem, nu eens her- en dan weder
derwaarts, in verschillende richtingen rondfladderde.
Het briefje dat Adelgonde geheel bezig hield, luidde als volgt:
„Dierbare jonkvrouw!
„Hoe dikwijls ziet men, helaas! dat er zich voor onze dier
onoverkomelijke hinderpalen in den weg plaatsen;-barstewnch
hoe dikwerf worden wij in onze schoonste vooruitzichten droevig
teleurgesteld, en zien wij den straks nog helderen horizont onzes
levens zich weldra in donkere nevelen hullen. Zoo is het ook mij
gegaan, schoone Adelgonde! Met verrukking herdenk ik gedurig
den dag toen ik dacht uwe liefde te bezitten; toen ik besloot mij
die liefde waardig te maken; toen ik mij den grootsten monarch
te rijk waande, en geen sterveling mij zoo gelukkig en zoo zalig
toescheen. Maar nogmaals, helaas! ik heb mij niet lang met dat
-zoete denkbeeld mogen verkwikken. Reeds spoedig wierpen zich
ook voor mijne wenschen groote hinderpalen in den weg. Ik mag
en kan er niet meer aan denken dat gij eenmaal nog de mijne
zoudt kunnen worden. Vele redenen bestaan er voor de gegrondheid van deze vernietigde hoop. En de voornaamste dier oorzaken is: dat de hand der schoone H a g e n l e l i e reeds aan een
ander is toegezegd. En zult gij met hem gelukkig zijn? Zal die
echtgenoot u liefhebben zoo als ik u zou hebben liefgehad? 0
Adelgonde! mijn horizont staat beneveld, maar ook het verschiet
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van uw huwelijksleven dreigt door zwarte wolken verduisterd te
worden. Luister naar den raad van hem die het oogenblik nooit
zal vergeten toen hij voor de eerste en wellicht ook voor de laatste
maal de woorden: ,,Ik min u!" van uwe lippen hoorde vloeien.
Dierbare Adelgonde, beproef hem die uw echtgenoot zal worden.
Sla hem gade; overweeg nauwkeurig eer gij den onherroepelijken
stap doet, die voor uw geheele leven beslist. Onderzoek of hij uwe
liefde en achting waardig is. Beter ware het dat gij op jeugdigen
leeftijd als maagd moest sterven, dan dat gij te laat u een ongelukkigen stap zoudt beklagen. Nogmaals, onvergetelijke Adelgonde!
nogmaals: onderzoek en beproef uw aanstaanden echtgenoot. Ik
ken hem, ik ken het karakter van Van Rodenberg; hij is uwer
onwaardig. Geen laster, door vuige jaloezie opgewekt, doet mij dit
ter neder schrijven. Beproef hem, en stort u niet in het ongeluk.
„Behalve dezen raad, dien ik mij verplicht rekende u te geven,
drong mij nog een andere reden u te schrijven. Reeds vroeger
had ik dit gedaan, doch de treurige mare van uw ernstige ongesteldheid hield mij tot heden daarvan terug. Goddank! ik heb vernomen dat gij zoo goed als hersteld zijt. Mijne gebeden voor uw
herstel werden iederen dag hemelwaarts gezonden. Doch nu, schoone
Adelgonde! er is nóg iets 't welk ik verplicht ben u mede te
deelen. Ik ben de deelgenoot geworden van een belangrijk geheim.
Het zou mij niet mogelijk zijn dit in zijn geheel ter neder te
schrijven, en, wellicht vertrekken wij reeds spoedig uit deze streken.
Adelgonde! ik m oe t u kenbaar maken wat mij is ter oore gekomen.
Wil mij mijne bede niet weigeren! Ik wensch u alleen te spreken.
Gij zelve kunt bepalen waar ons onderhoud zal plaats hebben, en
dan — dan zal ik u voor het laatst zien, voor het laatst spreken,
en u tevens voor altijd vaarwel zeggen!
„0 schenk slechts eenige regelen ten antwoord aan hem die u
dringend smeekt zijn verzoek niet te weigeren, en die zich noemt:
Uw heilzoekende en heilwenschende vriend,
Alonzo. "
Nog staarden de vochtige oogen van Adelgonde op het papier;
nog herlas zij de woorden die zoo zeer van des Spanjaards innige
deelneming in haar lot getuigden, toen Anne weder kwam aan
vingeren den gevangen vlinder omhoog-hupelntscar
hield: „Kijk eens freule ! " riep zij Adelgonde reeds uit de verte
toe: „Kijk eens, welk een fraai diertje, geel als een citroen, en zoo
vlug als een ree!"
„ Foei, Anne!" zeide Adelgonde op bestraffenden toon: „moet
gij dat onschuldige vlindertje zijn vrijheid benemen? Gij weet niet
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wat het zegt die te moeten missen. Geef het beestje zijn vrijheid
terug! "
„Welnu, trek dan in vrede!" zeide Anne, en het diertje loslatend, zag zij het vroolijk en snel henenvliegen.
„Geef mij nu uw arm en laat ons huiswaarts keeren ! " zeide de
freule. De kleine kamerjuffer gehoorzaamde terstond, en beiden
wandelden nu weder door de lange zijlaan, stapten de brug die
aan de achterzijde van het park uitkwam, over, en traden vervolgens het kasteel door de kleine achterpoort binnen.
„Wel foei Gonne! gij zijt recht ondeugend," zeide de graaf
Van Bergen lachend, die juist de breede trap afkwam toen de
vrouwen de gang inkwamen: „ zoo te ontsnappen, zonder verlof te
vragen! Ik had gehoopt u de eerste maal dat gij de buitenlucht
zoudt genieten, te vergezellen; doch ik zal u daarvoor straffen, en
kom mij daarom dezen middag bij u als gast opdringen."
„Gij zult mij hartelijk welkom zijn;" antwoordde Adelgonde:
„Wat de wandeling betreft, het liefste had ik die in uw gezelschap
gedaan; doch ik was bevreesd dat uwe bezigheden u niet zouden
toelaten......
„Nu nu, spaar die verontschuldigingen maar;" viel haar de
graaf in de rede: „ Gij ziet er zeer goed uit, lieve kind! de lucht
heeft u, dunkt mij, veel goed gedaan. Over een uur ben ik bij u."
Hij gaf haar bij deze woorden een kus op het voorhoofd, en ging,
terwijl zij zich naar hare kamer begaf, zijne paarden en honden
in de stallen opzoeken.
Nauwelijks was Gonne in haar grooten ziekenstoel gezeten, of
zij haalde Alonzo's letteren weder te voorschijn, las deze nogmaals,
en besloot, daar zij, zooals wij vroeger reeds gezien hebben, vrij
goed schrijven kon, onmiddellijk aan het verlangen van den edelen
jongeling te voldoen. Zij beantwoordde zijn brief met deze woorden:
„Geachte vriend!
„Zoo toch mag en durf ik u noemen, daar gij toont een waar
belang in mijn lot te stellen. Uwe letteren heb ik in een vrij goeden
welstand ontvangen, en las die, toen ik voor de eerste maal na mijne
ziekte weder onder Gods vrijen hemel mocht ademhalen. — Gij
hebt gelijk, wij worden van elkander gescheiden. Gij hebt hinderpalen zien verrijzen die uwe wenschen in den weg traden, en voor
mij, gij weet het, is de droom onzer liefde eveneens in rook verdwenen. — Wat er ook van Van Rodenberg zijn moge, hij zij dan
edel of slecht, reeds zijn aanblik hindert mij. Verdenk echter den
li.efderijksten en achtenswaardigsten der vaders niet van hardheid;:
geloof niet dat hij mij dwingen zal mijne keuze naar zijn wil tebepalen. Alles wat hij doet, beschouwt hij in mijn belang. — Doch
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een treurige waarheid doet mij met groote zelfopoffering besluiten
zoo veel mogelijk naar zijn begeerte te handelen. Mijn geheele
leven zal ik u dankbaar zijn voor uw warme deelneming; doch,
edele vriend! met de grootste moeielijkheid zal ik uw laatste verzoek kunnen inwilligen. Mijne gezondheid laat mij niet toe u des
avonds ergens te ontmoeten. In mijne woning is dit onmogelijk, en
waar zou ik u dan kunnen zien? — Vertrouw aan het papier uw
geheim, doch zoo u dit niet doenlijk is, welnu, dan zal er wellicht
in het aangevangen warme seizoen nog wel een gelegenheid voor mij
komen om u aan te hooren en u vaarwel te zeggen." — Hier liet
Adelgonde een traan op het papier vallen, dien zij echter zorg
zocht weg te wisschen. — „ Gods beste zegen vergezelle u-vuldig
op al uwe paden. Vergeet, als gij in uw vaderland zult zijn teruggekeerd, dat er in deze streken een hart voor u klopte. Vergeet
den droom der moerassen, en haar die zich noemt:
A. V. B."
Zorgvuldig verzegelde zij nu den brief en schreef het adres er op.
„Gij zult de bezorging van deze letteren op u nemen;" zeide zij
tot haar kamermeisje, die zich met eenig vrouwelijk handwerk had
onledig gehouden.
„Volgaarne lieve freule !" antwoordde deze: „Maarten komt
niet voor Zaterdag, dus moet mijnheer Bril er zich mede belasten.
Nu, hij is ook in mijn dienst, en brengt mij schier iederen morgen
de groete van Maarten over. De brief moet in het logement van
Gooswijn Meurkens bezorgd worden, nietwaar ?"
,,Ja!" zeide Adelgonde, licht blozende:,, hij moet dien persoonlijk aan den jongen graaf Spinola overhandigen."
Anne nam den brief aan, verborg dien in haar keursje, en
weldra verscheen Burgman, om op de ziekenkamer de tafel voor
het middagmaal in gereedheid te brengen.
Het maal was spoedig ten einde geloopen, en de graaf, die
heden bijzonder opgeruimd was, schikte zijn stoel wel voldaan
naast dien zijner pleegdochter.
„Na lijden komt verblijden lieve Gonne!" ving hij aan: „na
regen komt zonneschijn; na een strengen winter een verkwikkende
lente. Ik heb God om uitkomst gebeden; ik heb Hem gesmeekt
u te bewaren, te bewaren voor mij, uw teederminnenden vader."
Adelgonde zag haar pleegvader dankend aan, doch zuchtte diep.
„Maar ik wenschte uw beterschap niet;" vervolgde hij, zeer
wel de oorzaak van dien zucht kennende: „ik wenschte die niet
om u neerslachtig en ongelukkig te zien; neen, dat zij verre, maar
om u even als voorheen, vroolijk en opgeruimd te ontmoeten;
om, even als vroeger, door uw aanhoudend en vriendelijk gesnap
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mij dat treurige gedeelte uit mijn levensgeschiedenis te doen vergeten; om daardoor mijn voorhoofd effen te houden, waarop zich
anders maar al te dikwerf, bij de sombere herinneringen, diepe
groeven vertoonen...."
„En zal dat mogelijk zijn ?" vroeg Adelgonde.
„Deze dag moet en zal voor u in alle deelen schoon zijn, dierbaar kind!". hervatte de graaf, haar met innige liefde aanziende:
„Geen zwaar en moeielijk juk zal u drukken. Gij hebt uwe gezondheid en tevens uwe vrijheid terug."
„Wat bedoelt gij ? " vroeg Adelgonde verrast.
,,Luister!" hernam Van Bergen: ,,Ik heb den aard en het karakter van Walter leeren kennen. Zijn eerste bedreiging had mij
reeds een slechten indruk gegeven. Geldzucht is de drijfveer zijner
keuze. Van Rodenberg zal uw echtgenoot niet worden."
,,Niet!" riep Adelgonde met een gemengd gevoel van dankbaarheid en verrukking tevens. „Maar," vervolgde zij langzaam:
„maar zijne bedreiging? Zal hij mij niet aan de minachting der
hardvochtige wereld prijs geven, indien hij bekend maakt dat
mijn brave gestorvene ouders slechts arme geringe lieden waren?
Zal zijne boosheid niet, uit teleurgestelde winzucht, vlekken op uw
naam werpen, mij wellicht voor een kind .... der.... schande,"
zij zeide deze woorden schier onhoorbaar: „laten doorgaan; en zal
de booze wereld daar geen geloof aan hechten?"
„Geen vrees!" antwoordde de graaf: „Zijn geldzucht is bevredigd; hij zwijgt, en niemand ter wereld zal buiten ons weten,
dat de schoone H a g e n l e l i e niet volgens de wetten van het bloed
mijne dochter is. Luister: Toen de crisis uwer ziekte gekomen was,
en allen voor uw behoud vreesden, toen kwam Van Rodenberg
naar uw welstand vernemen. Zijne teleurstelling was zichtbaar, doch
ik rekende het oogenblik gekomen dat ik hem moest mededeelen,
dat gij gedurig reeds, zoo wel in ijlende droomen als in helderder
oogenblikken, uw tegenzin in een huwelijk met hem hadt te kennen
gegeven, en dat, zoo gij hersteldet, gij toch nimmer zijne gemalin
zoudt kunnen worden. Zijn gelaat nam een wreedaardigen plooi
aan. Het kind van lage geboorte versmaadt mijn naam? sprak hij
scherp. 0 lieve Gonne! vergeef mij, dat ik u zijne woorden herhaal, maar immers gij moet hem kennen, nietwaar? Welnu, ging
hij voort: dan zal de wereld ook weten wie de dochter van den
graaf Van Bergen is."
„Ik vreesde dit!" zeide Adelgonde met nedergeslagene oogen.
„Gij kunt begrijpen dat ik moeite had mijne bedaardheid te
bewaren ," hernam Van Bergen: „vooral daar hij het was dien ik
van zijne jeugd afaan, steeds met weldaden heb overladen. Doch,
het was de zoon van mijn besten vriend Robbert! Ik hield mij in,
en deed mij voor als doorgrondde ik de laagheid zijner woorden
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niet. Dit zou u weinig baten, antwoordde ik hem: Oneer is het
niet. Ik zag hem glimlachen. Maar, vervolgde ik: Gij weet Walter,
wat ik steeds voor u geweest ben. Ik gevoel dat gij een teleurstelling ondervindt. Van jongs afaan dacht gij Adelgonde tot vrouw,
en met haar mijne nalatenschap te bekomen. Dit is een bittere
teleurstelling; doch welk heil zou u een huwelijk aanbrengen met
eene vrouw die u niet genegen is? Laat Adelgonde in het bezit
van haar naam; doe afstand van uw wensch, en zij schenkt u de
helft van het vermogen dat zij na mijn dood zal bezitten."
„Gij zoudt....?" riep Adelgonde.
„Heb ik niet wèl gedaan lieve Gonne?" hernam Van Bergen.
„Voorzeker heb ik wat ruim over het uwe beschikt, doch thans
blijft en zijt gij mijn lieve dochter."
„Uwe liefde, uwe goedheid!" riep Adelgonde, hem om den hals
vallend: „ o! die kan u alleen hiernamaals vergolden worden. "
„Zoo is het mij goed," sprak de graaf: „gij zijt tevreden. Welnu Gonne, zult gij nu weder gelukkig zijn ?"
Adelgonde zweeg een oogenblik; zij beschouwde het vriendelijk
goedhartig gelaat van haar pleegvader, en zeide op vastberaden
toon: „Ja, ik zal, voor u levende, door uw wil te doen, door u
in alles te gehoorzamen, recht tevreden en ook gelukkig zijn."
„Amen!" zeide Van Bergen; ledigde toen zijn roemer; drukte
het schoone meisje een kus op de lippen, en verwijderde zich.

ELFDE HOOFDSTUK.
„Ik vind het heel niet aardig van u Pieter, dat gij mij de
bloempjes niet geven wilt; ik heb ze toch voor 't meest geplukt;"
sprak een aardig meisje van ongeveer zes jaren tot haar broertje
dat ruim een jaar ouder scheen en thans met een mandje bloemen
op eenige passen afstands van haar had post gevat.
,,Foei Neeltje !" antwoordde de goudgelokte jongen: „ik vind
het van u niet aardig; waarom moet gij ze dan hebben? Ik heb
vrij wat meer moeite gehad! Hoe hoog heb ik dan niet moeten
klimmen om bij dien gouden regen te komen ?"
„En hoe dikwijls heb ik dan niet moeten opspringen om dien
tros seringen beet te krijgen ?" zeide Neeltje.
„Ja, maar ik heb mijn vingers bijna allen opengekrabd aan de
pieken van de acasia's;" hernam Pieter.
„Och toe Pieter-lief! geef mij nu maar het mandje ?" smeekte
het aardige meisje.
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„Nu dan Neeltje! hoor: als je met mij wilt gaan varen."
„Op de gracht ?" vroeg het meisje: „Neen, dat durf ik niet."
„Bah! wat een bangert; en waarom niet ?"
„Wel, omdat het niet mag."
„Maar, dat heeft ons van daag toch niemand verboden."
„Van daag, neen, dat is waar, maar gisteren zei Aafke
toch dat wij volstrekt niet in de boot mochten gaan."
„Hoe kinderachtig!" zeide Pieter lachend: „Is het dan van
daag dezelfde dag als gisteren. Kom ga maar even mee; de boot
ligt daar, en als gij het doet, geloof ik wel dat ik u de
bloemen zal geven."
„Zoudt gij dan niet denken dat Aafke ons beknorren zal ?"
vroeg Neeltje.
„Wel neen, toch niet, en als gij haar de bloemen geeft, dan is
het immers dadelijk weer over. Wij zullen heel prettig varen."
„Maar kunt gij wel roeien, Piet?"
„Ja, of ik!" antwoordde het knaapje, terwijl hij bij de schuit
gekomen, haar van den paal waaraan zij was vastgebonden, losmaakte: „Kom maar hier Neeltje! Ziezoo, wees voorzichtig, val
niet.... Ga daar nu maar achter op de bank zitten."
„Hè Piet! als we nu maar geen knorren krijgen. Denkt gij
niet? want anders ga ik er nog liever weer uit."
„Neen, volstrekt niet! Als ge nu maar heel stil blijft zitten."
„Geef mij dan nu de bloemen; ge kunt ze nu toch niet vasthouden."
„Tralala!" lachte de kleine plaaggeest: „Ik heb u in de schuit,
en nu kan ik nog doen wat ik wil."
„Neen, maar dat vind ik nu al heel leelijk en stout;" zeide
het kleine meisje, terwijl haar het huilen nader stond dan het
lachen.
,,Nu, wees maar stil;" hernam de jongen, die bang was dat zijn
zusje zou huilen of roepen: „Ik heb er wat op gevonden; wij
zullen het mandje samen geven."
„Hoe kan dat ?" vroeg Neeltje.
„Wel, dan houden wij het beiden vast als wij het geven."
„Ieder aan een kant ?"
„Ja, vindt gij dat niet goed ?"
„Ja, dat gaat nog al; maar dan mag ik toch zeggen, dat wij
deze bloemen voor Aafke hebben geplukt ?"
„Nu, dat kan mij niet schelen; of gij dit zegt of ik, dat is mij
hetzelfde. Maar," vervolgde hij, terwijl hij al zijn krachten inspande
om de boot van het droge vlot te krijgen: „maar Neel! wat zit
die schuit vast, help mij eens even tegen den roeispaan drukken."
Neeltje gehoorzaamde en kwam zeer voorzichtig naar voren om
den kleinen jongen te helpen. Beiden hielden nu den roeispaan
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vast en vereenigden hunne krachten om het vaartuig vlot te
krijgen; doch te vergeefs. „Ik zal den spaan eens tegen dien steen
zetten ," zeide de knaap: „dat is harder." Hij deed dit en de twee
kinderen drukten en persten met vereende krachten, totdat hunne
aangezichtjes zoo rood als scharlaken werden.
„Nog eens: éen, twee, drie!" zeide de knaap; de roeispaan
gleed langs den steen af; de kinderen verloren hun evenwicht en
beiden vielen voorover in de schuit neder.
Een luid geween en geklaag was het begin en het besluit van
dit roeitochtje. Het schreien der kleinen werd ras vernomen, en
het reeds dikwerf genoemde Aafke kwam haastig aanloopen, om
de twee ongehoorzame kinderen de behulpzame hand te bieden.
Spoedig waren zij uit de schuit op den vasten wal overgebracht.
Pieter bloedde uit den mond, dewijl hem twee tandjes waren losgevallen. Maar Neeltje, hoewel van het hoofd tot de voeten beslijkt,
had volstrekt geen letsel bekomen.
„Foei ik had het u zoo verboden," sprak de oudste zuster der
nog steeds weenende kinderen: „ Ziedaar nu, Piet, de gevolgen
van uw ongehoorzaamheid."
„Maar," zeide Neeltje nog steeds snikkende: „maar.... Aaf....
Piet heeft.... gezegd.... dat wel gisteren.... maar niet..., van daag."
,,Kom, dat weet hij wel beter ," antwoordde Aafke: „eenmaal
verboden blijft verboden. — Maar zie, daar staat nog een mandje
met bloemen in de schuit. — Wacht;" en meteen wipte zij weder
in de boot en bracht de bloemen mede terug.
„En die hadden.... wij nog wel..., voor u geplukt;" zeide
Pieter op verongelijkten toon.
,,Ja.... wij waren den ge.... heden morgen, voor u aan....
het zoeken geweest...." hernam Neeltje weder, voortdurend hikkende.
„Welnu, ik beknor u immers niet meer;" zeide Aafke: „Ik ben
recht blijde met de bloemen; maar wees nu nooit meer ongehoorzaam. " Zij nam vervolgens op iederen arm een der kleinen,
nam het mandje insgelijks mede, en liep toen zoo snel als de
tamelijk zware vracht haar dit toeliet, naar de woning van haar
vader die tuinman op het kasteel den B l a n k e r t was. Hier
waschte zij haar broer en zusje de aangezichten en handjes schoon;
bezorgde Pieter een glas water om zijn mond te spoelen; gaf hun
Benige schoone ronde kersen; liet het toezicht over de kleinen aan
hare twaalfjarige zuster over, en snelde toen vlug met den ruimgevulden bloemenmand ter deure uit.
Weldra was zij in het kasteel gekomen. Dadelijk verborg zij de
bloemen in een van de vertrekken der dienstboden; sneed toen
•eenige sneden van een zeer groot grijsachtig brood; vulde eene
kruik met helder water, en stak zeer behendig een groot stuk kaas
in den zak.
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„Mijnheer Rosio, wilt gij mij den sleutel van den kelder geven ?"
vroeg Aafke aan den rentmeester van de gravin Van Bergen, die,
in vroegere jaren zijne gebiedster uit Frankrijk naar Holland was
gevolgd en in alle opzichten haar zeer bijzonder vertrouwen genoot.
„Gaat gij den boeteling nu reeds weder bezoeken?" vroeg Rosio.
„Ik zal hem zijn maal brengen," antwoordde het meisje: „het
wordt hoog tijd. En ik moet dan nog wel alles in het werk stellen
om hem tot het gebruiken der spijzen over te halen."
„Weigert hij te eten?"
„ De twee laatste malen wilde hij volstrekt niets nuttigen. Gij
hebt mij bevolen te wachten totdat hij gedaan heeft."
„Eertijds verslond hij alles in een oogenblik," hernam Rosío:
,,en thans...."
„Zoo als ik u zeg," zeide Aatke: „ik moet hem schier bidden
en smeeken om te eten."
„De godsdienstijver kan overdreven worden;" hernam Rosio.
,, Boetedoen is goed en noodzakelijk, doch men moet niet verder
gaan dan de Heilige Kerk diet beveelt. Hier is de sleutel; maar
breng hem aan het verstand, dat zijne zonden eeuwig gestraft
zullen worden indien hij zijn geweten nog bovendien met een
zelfmoord zou bezwaren."
„Zeer goed !" zeide het meisje, en snelde met den grooten sleutel
naar het dienstbodenvertrek terug. Zij haalde de bloemen weder te
voorschijn en plaatste het daarmede gevulde mandje op het grijze
brood, dat zij onder in een spijskorf gelegd had; nam den korf in
de eene en de waterkruik in de andere hand, en ging, alzoo
voorzien, den zoogenaamden boeteling opzoeken.
Een smalle steenen wenteltrap, voerde haar ongeveer twaalf
voeten onder de oppervlakte der aarde. Nog eenige schreden ging
zij door een nauwe en vochtige gang waarin het volkomen nacht
was, en bevond zich toen voor een zware met ijzer beslagene
deur; lang zocht zij met den sleutel naar het sleutelgat, doch
eindelijk gelukte het haar de deur te openen. Een zwavelachtige
lucht drong haar te gemoet, en een weifelachtige schemering die
de plaats waar zij binnengetreden was aan een volstrekte duisternis
onttrok, stelde haar in staat den ongelukkigen bewoner van dit
sombere verblijf te ontdekken.
Het hol, want dezen naam verdiende het ellendige verblijf ten
volle, was een regelmatig vierkant waarvan elke zijde ter nauwernood zes voeten lengte had. Op de hooge steenen wanden
parelde een salpeterachtig vocht. Verscheidene slakken en andere
kelderinsecten kropen er in verschillende richtingen dooreen, en
een kleine van dikke ijzeren staven voorziene opening, welke zich
op ruim tien voeten hoogte bevond, gaf alleen het schaarsche licht
en slechts luttel versche lucht aan dit somber gewelf.
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Maar treuriger en akeliger dan de indruk van dit onderaarsche
verblijf was nog de indruk dien het eenige redelijke wezen moest
te weeg brengen, 't welk er zijne dagen in jammer en ellende
doorbracht.
De ongelukkige was een jongeling van ruim éen en twintig jaren.
Zijn leeftijd zou, indien men dien niet geweten had, moeielijk te
bepalen zijn geweest, want zonderling dooreen vertoonde zijn gelaat
de sporen van jeugd en ouderdom.
Dof en gevoelloos staarden zijne oogen; zijne gelaatskleur was
geel of hetgeen men parkementachtig zou kunnen noemen. Zijn
voorhoofd was gerimpeld: De zwarte haren vielen lang en sluik
langs zijne slapen neder. Zijne kleeding was van een grijze wol
stoffage; en slechts weinige vlasachtige haartjes omgaven-achtige
zijne kin.
Met de beenen kruiselings onder zich, zat hij daar ginds in een
hoek op een reeds grauw geworden bos stroo, en toen het meisje
binnentrad, wendde hij zijn hoofd even naar de deur, en trok den
mond tot een pijnlijk lachen.
,,Daar ben ik al vroeg Adel ! " sprak Aafke hem aan: „Zeker
zult gij wel naar mij verlangd hebben. Hebt gij honger ?"
„Ja," antwoordde de ongelukkige, terwijl hij zijn antwoord met
een toestemmend knikken vergezelde.
„Welnu," vervolgde het meisje, terwijl zij eerst de bloemen in
een hoek van den kerker plaatste: „hier is brood en water; doch
ik heb nog wat anders voor u meegebracht: ziehier een stuk kaas."
„Kaas!" zeide Adel, met een vrij welluidende stem, en nam
gretig het aangeboden stuk in zijn magere handen.
„Hoe nu!" hernam Aafke, terwijl zij hem verhinderde het dadelijk te verslinden: „hebt gij reeds weder vergeten dat gij God
om Zijn zegen daarover bidden moet ?"
De ongelukkige voelde zich wel is waar teleurgesteld, doch legde
het stuk niettemin dadelijk naast zich neder; vouwde de handen,
deed de oogen dicht en bad luid: „Goede God! geef Uw zegen
over dit voedsel."
„Eet nu eerst dit stuk brood;" zeide het meisje weder. De gevangene voldeed hieraan, en weldra had hij het karige, doch voor
hem uitmuntende maal, met ongeloofelijke graagte verslonden. Toen
hij de laatste bete genuttigd had, vouwde hij uit eigene beweging
nogmaals de handen, sloot de oogen weder, en dankte op dezelfde
wijze als hij gebeden had.
„Zoo is het goed!" zeide het meisje; „En nu, daar gij zoo wèl
onthouden hebt wat ik u leerde, zal ik u ook eens wat moois laten
zien dat die goede God gemaakt heeft." Zij nam het mandje met
bloemen; plaatste zich naast den bewoner van dit sombere verblijf
op het strooleger; nam toen een fraaien tros seringen, en hield hem
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dien voor de oogen. — Adel's gelaat verkreeg, op liet zien der
schoone bloemen, eene uitdrukking van kinderlijke blijdschap.
„Mooi!" zeide hij, en vervolgde, telkens zijne woorden afbrekend:
,,Mooi ..... Adel hebben;.... moois van goede God;.... Aafke
gekregen?"
„God schenkt dit aan al zijne schepselen," hernam het meisje:
„en Hij wil het ook aan u geven; daarom heeft Hij u, nu Mechteld
dood is, mij tot verzorgster geschonken."
„Mechteld!" riep Adel met een akelige stem, terwijl hij over
zijn geheele lichaam rilde.
„Neen, wij zullen niet meer aan haar denken;" hernam Aafke
medelijdend: „Zij is dood, en God zal haar het kwade vergelden,
dat zij u gedaan heeft."
Intusschen had de ongelukkige Adel de bloemen reeds allen met
verrukking beschouwd en om zich henen geschikt. De liefderijke
verzorgster ging voort met hem op de schoonheid ervan opmerkzaam te maken; verhaalde hem voortdurend van de wonderen Gods,
en vroeg hem eindelijk: „En zoudt gij ook niet gaarne die aarde
zien, waar al dat schoone op groeit ?"
Adel begreep niet recht wat het meisje daarmede wilde zeggen,
en zag haar vragend in de oogen.
„Ziet gij dien blauwen hemel wel ?" ging zij voort, naar het
getraliede venster wijzend: „Daarboven is God, en Hij kan u ook
daar brengen als Hij dat goed vindt."
„Gaan! dáarheen gaan!" zeide de jongman terwijl hij den hals
uitrekte.
„Luister!" vervolgde Aafke: „die God wil u daar ontvangen,
doch dan moet gij ook Zijn heiligen Zoon bidden, dat Hij u komt
verlossen."
„Verlossen!" zeide Adel weder en strekte zijne armen naar de
opening uit.
„Zoo moet gij dikwerf bidden," zeide het meisje: „en dan zal
God u van den booze bevrijden ; " doch eensklaps sprong zij verschrikt op, want duidelijk hoorde zij een zwaren tred van de trappen naar beneden komen.
In haastige drift gaarde zij terstond de verspreide bloemen bijeen;
wierp die in den spijskorf, en was juist daarmede gereed, toen Rosio
zich aan den ingang vertoonde.
„Geloof vrij, Adel!" zeide het meisje nu luide: „dat ik u ditmaal voor het laatst tot het gebruiken der spijzen heb aangemaand.
Ik doe het niet meer, en dan kunt gij ondervinden wat het zegt,
den hongerdood te sterven !" Vervolgens keerde zij zich naar de
deur, en hield zich alsof zij verschrikte, toen zij den rentmeester
ontmoette.
Adel verstond de laatste snel gesprokene woorden van zijne wel-

DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE.

óI

dadige verzorgster niet, maar hield steeds het hoofd en de handen
naar het venster uitgestrekt; doch zoodra hij bemerkte dat Aafke
vertrokken en Rosio den kerker was binnengetreden, kromp hij
ineen, en verborg het hoofd tusschen de knieën.
,,Ik beveel u te eten ! " sprak Rosio: „ of ik zal u een kost geven.
die u minder smaken zal. Op deze wijze, verstaat gij ?" en hij
toonde het ongelukkige wezen een stuk touw, in welks einde een
dikke knoop was gelegd.
Adel's angstig gekerm klonk door het hol; en nadat Rosio nog
een bespiedenden blik door den kerker had geworpen, verwijderde
hij zich, sloot de deur zeer zorgvuldig dicht, en trad weinige minuten daarna het vertrek der gravin Van Bergen binnen.
„De hemel mag weten," ving hij aan, terwijl hij zich verstoord
op een stoel wierp: ,,wat sedert Mechteld's dood, zulk eene verandering bij dien Adel heeft te weeg gebracht. Sinds Aafke hem
verzorgt, is hij dezelfde niet meer."
„Wellicht is dit toe te schrijven aan den indruk, dien een
jonge vrouw op hem maakt;" zeide de gravin.
„ Hetgeen gij vooronderstelt Mathilde, kan er geenszins de oorzaak van zijn;" hernam de gunsteling: „Van liefde kan hij in zijn
kindschen staat onmogelijk eenig gevoel hebben. Neen, de veranderingen die ik bij hem bespeur, zijn ook van een anderen aard. Bij
kastijding biedt hij geen den minsten wederstand meer. Hij is
gedwee, en hoewel het meisje verzekert dat hij meermalen weigert
spijze te nemen — hetgeen hij vroeger nimmer deed — ziet hij er
toch bijzonder goed uit; doch wat mij het meest verwondert, is,
dat zijne vroeger onverstaanbare klanken, thans in goed verstaanbare woorden herschapen zijn. Zeer toevallig heb ik hem eenige
woorden hooren zeggen, en indien ik mij niet bedrieg, dan heeft
hij zelfs het woord verlossing geuit."
„Dan zijn wij op weg om door die ellendige huichelaarster verraden en verkocht te worden;" borst de gravin los: „Heeft uw
sluwe blik dit niet eerder bespeurd? Heeft die eenvoudige deerne
u dan reeds bijna twee maanden om den tuin geleid? Tegen mijn
wil, hebt gij dat kind voor een vertrouwde in de plaats gesteld!
Ik heb het u afgeraden, doch gij waart verzekerd dat uw ellendig
sprookje, van een gevallen zondaar die de kerk ter loutering, onder
't zegel der diepste geheimhouding, aan ons ter bewaking zou hebben
toevertrouwd, ten volle door haar geloofd werd. Kleeft haar vader
niet de kettersche gevoelens aan, en is misschien de dochter daar
ook niet mede besmet? Gij hebt dwaas, ellendig dwaas gehandeld
Rosio! De knaap sprak nu reeds van verlossing; wie anders
dan het meisje kan hem die denkbeelden hebben ingegeven? Is
dát uwe waakzaamheid? Oogenblikkelijk moet gij voor andere oppassing zorgen, of anders zal ik zelve die taak op mij nemen. Wat
lV
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het meisje aanbelangt, gij zult met haar spreken; gij zult haar uw
sprookje waarschijnlijker maken, haar uwe vermoedens mededeelen,
en haar onder het oog houden, dat zij de grootste zonde begaat,
met een, door God veroordeelde, liefderijk te behandelen. Neen!
het voorwerp mijner wraak zal geen verzachting in zijn lot ondervinden," ging zij met gloeiende wangen voort: „maar dit zeg ik u :
verzeker u van de stilzwijgendheid der ontslagene verzorgster eer
zij ons, heeft verraden ! "
„Gij hebt gelijk! " antwoordde de rentmeester, door den woordenvloed der boosaardige vrouw van zijn stuk geraakt: „Nog dezen
avond zal ik voor Aafke's stilzwijgendheid en voor hare plaatsvervanging zorgen. Verontrust u niet; tot hiertoe weet ik dat zij nog
niemand deelgenoot heeft gemaakt van hetgeen zij gezien en vernomen heeft; de betrekking van haar vader hing van hare stil
af. Ik zweer u Mathilde, zij zal niet spreken, en nog-zwijgendh
dezen avond rijd ik naar de Roemer, om u spoedig een goede
plaatsvervangster te bezorgen."
Het was de dochter van den hovenier niet mogelijk den slaap te
vatten. Verscheidene malen wendde zij zich op hare legerstede om,
doch te vergeefs; telken reize hoorde zij nog de schrikkelijke bedreigingen die de rentmeester der gravin haar dezen middag had.
toegesproken. Zij mocht den ongelukkigen Adel niet meer bezoeken!
Goede God, en alles wat zij met zooveel moeite had opgebouwd,
en die gevoelens welke zij met zoo veel inspanning bij hem had.
zoeken aan te kweeken, dat alles zou nu op eenmaal weder afgebroken en verwoest worden! — En waarvoor versmachtte dat ongelukkige wezen daar dan zoo wreedaardig in dien schrikkelijken
kerker? Neen, het kwam haar nu duidelijk als ongerijmde logentaal
voor, dat dit goede zwakke schepsel een kind des duivels zou
zijn; dat dit zachte lijdzame wezen, reeds bij zijne geboorte zijn
moeder zou hebben gevloekt en om het leven gebracht. Waarom
clan de vrees van den rentmeester, dat zij die eenvoudige waarheid
aan anderen zou mededeelen? Waarom moest zij voor iedereen,
zelfs voor haar vader verbergen, dat zij een schepsel verzorgde
die voor zware zonden boete deed? En gesteld dit ware zoo, ver
meisje bij zich zelve, nog niet geheel ontdaan van de-volgdeht
wanbegrippen der bijgeloovigheid: Gesteld het ware werkelijk een
verworpen wezen, een gevallen engel, dien God op de wereld terug
om smarten en pijn te lijden, zou het dan niet des-gezondha
Hemels doel zijn geweest, om hem hier weder op te voeden en
geschikt te maken voor den gelukstaat waarvan hij helaas, vervallen is? Moet men hem dan maar aan zijn rampzalig lot overlaten? — „O goede hemelsche Vader!" bad zij in stilte: „doe mij
naar Uw wil handelen, en leer mij mijn plicht kennen ! "
Doch eensklaps werd het meisje weder angstig bevreesd; nogmaals
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herinnerde zij zich de vreeselijke bedreiging die Rosio over haar
had uitgesproken, indien zij verried wat, volgens zijn zeggen, voor
de wereld geheim moest blijven. En reeds had zij dat bevel overtreden. Reeds weken geleden had zij de geschiedenis, zooals Rosio
die verhaalde, en het lot van den rampzaligen Adel, aan een
vreemdeling medegedeeld, en had zij voor hem om redding en bescherming gesmeekt. Wat stond haar te doen? Hevig woedde in
haar binnenste de strijd tusschen waarheid en bijgeloof, tusschen
medelijden en bezorgdheid voor het lot harer naaste betrekkingen,
tusschen een natuurlijk gevoel van plicht en de ontzaglijke bedreiging van den man, dien men op de Blanker t reeds gewoon was
als heer en meester te beschouwen. Wat in haar overwonnen had,
wist zij zelve niet, want het strijdvoeren werd hoe langer hoe
flauwer, het strijdperk werd met een dichten zwarten sluier bedekt.
Een vaste slaap had de oogleden van het meisje dichtgedrukt.
........................................

Het begon reeds schemeravond te worden, toen Rosio, op een
kloek paard gezeten, de B l a n k e r t verliet. Een ronde hoed,
waarvan de breede rand zijn gelaat schier geheel verborgen hield,
bedekte zijn hoofd, en een groote bruine mantel hing van zijne
schouders, over het paard, tot op zijne voeten neder.
De avondlucht was vrij koel, en zoodra Rosio op den zandweg
gekomen was, gaf hij zijn ros de sporen, en vervolgde in een gestadigen draf zijn weg.
Bij het Steen e n kruis sloeg hij links de populierlaan in, en
berekende, dat hij, alzoo doorrijdende, binnen een uur aan de
Roemer kon zijn. Deze herberg, welke op een kwartier uur afstand van Leiden was gelegen, onderscheidde zich luttel van andere
herbergen uit dien tijd. De vermoeide reiziger kon, bij een uitwendige beschouwing, weinig hoop voeden, in dien Roemer een zacht
nachtleger te zullen aantreffen, want het perceel zag er deerlijk verwaarloosd en vervallen uit. De voorheen gepleisterde gevel was thans
geheel ontpleisterd. De vensters en luiken waren, even als de kleine
deur, geheel verveloos. De in lood gevatte glasruiten hadden voor
't meerendeel barsten, en waar het glas geheel ontbrak, was het
door papier of invulsels van oude lompen vervangen, terwijl het
meergemelde uithangbord nog slechts aan éene kram, heen en weder
bungelde.
Bij het binnentreden ontwaarde men een vrij sterke evenredigheid van het inwendige met het uitwendige. Het voorhuis, of de
zoogenaamde gelagkamer, was slechts schaars van meubelen voorzien. Een groote bruin geverfde tafel stond midden in het vertrek.
De zitplaatsen waren houten banken, benevens weinige stoelen niet
versleten biezen zittingen, en het eenige pronkmeubel was een
geel geverfde kast waarop eenig blauw aardewerk prijkte. De vloer
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van roode steenen eindelijk, was met fijn wit zand bestrooid, en
achter de zitplaats der waardin stonden, op houten schappen, de
schenkkannen, die met bier, jenever en brandewijn gevuld, op de
komst van vermoeide reizigers wachtten, om hen met hun inhoud
te laven.
De beheerscheres van dit verblijf was eene vrouw van ongeveer
zes en vijftig jaren. Aan haar gelaat kon men vrij duidelijk bespeuren dat zij reeds lang gewoon was met lieden van den minsten
slag om te gaan, en haar hoogroode kleur bewees dat het geenszins hare gewoonte was, om het gebruikelijke toebrengen van een
roemer geestrijk vocht achterwege te laten.
Op het oogenblik waarvan wij spreken, was er slechts éen gast
aanwezig, die, in een hoek gezeten, onder het genot van eene kan
bier, zijne tabakswolken zat uit te blazen, terwijl de waardin
zich juist knikkebollend eenige rust gunde, toen er vrij sterk aan de
deur werd geklopt. De vrouw wreef zich de oogen; nam de lamp die
vóor haar op het aanrecht had staan branden, en vroeg met een
schelle stem: wie binnengelaten wenschte te worden?
„Een reiziger;" was het antwoord.
,,Zeer goed ;" sprak zij; schoof toen spoedig de grendels der
dubbele deur op zijde, en een vreemdeling trad de herberg binnen.
„Kunt gij mij een nachtleger bezorgen ?" vroeg de nieuw aangekomene.
„Een kostelijk nachtleger zelfs uw edelheid!" antwoordde de
waardin, terwijl zij, na de deur te hebben gesloten, een stoel bij
de tafel plaatste: „Ik zal u het opkamertje geven, daar heeft Casper
voorheen altijd geslapen, doch nu is het onbezet, daar hij, — de
Hemel weet door welk toeval, levenloos in eene sloot is gevonden.
Maar neem plaats!" vervolgde zij: „Uw edelheid schijnt zeer ver
Zijt gij reeds ver gekomen? Doch wacht, ik zal u van die-moeid.
pakkage ontlasten; geef mij dat kistje maar in bewaring edele
heer!"
De vreemdeling zag de vrouw met een angstigen blik aan. „ Volstrekt niet;" zeide hij, haar afwerend: „Neen, ik zal het zelf bewaren. Niemand ter wereld vertrouw ik dezen schat toe. Het éenige,
wat ik bezit.... het éenige wat mij nog is overgebleven bevindt
zich daarin; nooit geef ik het uit, mijne handen."
De waardin nam den vreemdeling steelsgewijze van het hoofd
tot de voeten op; sloeg een bespiedenden blik naar het voorwerp
waaraan de reiziger zooveel waarde hechtte, en ging toen vertrouwelijk voort: „Zoo als gij wilt edele heer! doch geloof mij, wat
ik bewaar, is zeker en veilig; ik bewaak alles wat mijn gasten
toebehoort, steeds als ware het mijn eigendom."
De vreemdeling evenwel, was geenszins geneigd zijn schat aan
de bewaking der waardin over te geven, maar plaatste het kistje
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— dat tamelijk groot en vierkant, doch zeer plat en slechts uit ruw
hout vervaardigd was — vóor zich op de tafel. „Geef mij wat brood
en een glas bier," zeide hij: „ doch maak spoed, want ik heb den
geheelen dag nog niets gebruikt, en verlang zeer naar rust."
„Ik zal er uw edelheid een goed stuk gerookte ham bij geven;"
sprak de waardin, en spoedde zich om het gevraagde in gereedheid
te brengen.
De reiziger die door de kasteleines gedurig met den titel van
„uw edelheid" was vereerd, onderscheidde zich wel door een
meer beschaafd voorkomen van de gewone bezoekers dezer herberg,
doch had evenwel het voorrecht niet een •edelman te zijn; zelfs
gaven zijne gelapte kleederen en versletene schoenen hem zeer weinig
het aanzien tot een stand te behooren dien de waardin hem
toekende. Zijne oogen waren klein, en schitterden nu eens van een
levendig vuur, en staarden dan weder somber en dof op zijn schat.
„Komt gij reeds ver vriendschap ?" vroeg de man, die tot dusverre door den vreemdeling niet was opgemerkt.
De aangesprokene wendde zich tot den vrager, en antwoordde,
terwijl hij de handen op het vóor hem staande kistje legde: „Dezen
morgen ben ik van Utrecht gegaan, en hoewel ik gedacht had nog
van avond den Haag te zullen bereiken, gevoelde ik mij, tot hier
gekomen, te vermoeid om mijn weg te vervolgen."
„Gij kondt ook niet beter doen dan bij vrouw Barbara uw intrek
te nemen," hernam de man: „zij heeft goeden brandewijn en geeft
volle maat."
De vreemdeling antwoordde niet.
„Komt gij reeds verder dan 't Sticht ?" ging de vrager voort.
„Uit het Luiksche! " was het bescheid.
„Ha! zoo!" hervatte de man weder: „Dat moet een goed land
zijn. De bieren zijn daar kostelijk en niet duur; ik heb dikwijls
van de Brabantsche bieren hooren spreken. Ons brouwsel is ellendig
bitter of zuur; ik kan het er niet bij houden. Wat den brandewijn
betreft, die is redelijk. Hé kameraad, gij moest mij eens op een
slok onthalen? — Gij hebt...." hier werd de spreker eensklaps
gestoord door een krachtig: „Doe open!" van buiten, en vrouw
Barbara die juist met het door den vreemdeling bestelde kwam
aandragen, plaatste dit spoedig op de tafel, en, na een kort bescheid, op de gebruikelijke vraag: ,,Wie is daar?" opende zij de deur,
en ontwaarde iemand te paard, die, in een langen mantel gehuld,
voor de herberg had stil gehouden.
„Heer in den Hemel ! " riep de waardin, toen zij den ruiter bij
het schijnsel der lamp herkende: „Wie had gedacht dat....."
„Stil!" fluisterde de man te paard, die de rentmeester Rosio
was: ,,Stil! Is er volk in de gelagkamer ?"
Er zijn slechts twee manspersonen," hernam vrouw Barbarainsge-
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lijks zacht: „doch zij zullen zich spoedig ter rust begeven. Blijft
mijnheer de rentmeester dezen nacht in mijn herberg ?"
„Neen," antwoordde Rosio: „ik kom . u slechts over eene zaak
van belang spreken. Houd u alsof gij mij niet kent, en breng het
paard in het schuurtje." „Zeer wel! " zeide de waardin. Rosio stapte
af, en terwijl de vrouw het doornatte beest naar het schuurtje
bracht, trad de eerstgenoemde de gelagkamer binnen.
De jonge vreemdeling — want ouder dan hoogstens acht en twintig jaren was hij niet — had intusschen de spijzen naar zich toegetrokken, en was bezig ze met eene hoogst natuurlijke graagte te
nuttigen. De man die hem even te voren om een dronk gevraagd
had, sloeg hem met een wangunstig oog gade, en beiden beantwoordden slechts vluchtig den groet dien Rosio hun bij het binnentreden had toegeworpen.
„ Welnu !" hervatte de man, toen Rosio gezeten en Barbara teruggekomen was: „ Welnu kameraad! wat dunkt u van den slok
brandewijn? 't Zal uwe gezondheid zijn. Ik ben maar een arme
duivel, een ellendige platzak, en gij kunt het zeker wel missen, want
naar het schijnt hebt gij nog al kostbare zaken in uw bezit."
„Ik heb ternauwernood genoeg om morgen de waardin te betalen;" antwoordde de jonge reiziger.
„Dan zal ze dat vrachtje wel in betaling willen nemen;" bromde
de man, en sloeg een begeerigen blik naar het bedoelde kistje.
De tegenwoordigheid der beide mannen beviel Rosio niet, en
hoewel het te vermoeden was dat de jongman spoedig zijn nachtleger zou opzoeken, zoo vreesde hij toch, dat de ander met zijn ongeleschten dorst nog lang hunkerend naar een dronk zou blijven
uitzien. Hij wenkte daarom de waardin; fluisterde haar iets in het
oor, en deze zeide daarop tot haar eersten gast:
„ Welnu, Aaij (Arie) , deze heer kan niet zien dat iemand dorst
lijdt; hij zal u een glas brandewijn geven, onder beding, dat gij
zijnedele niet meer lastig valt, maar spoedig naar bed zult gaan,
want het is hem onmogelijk in uw tabakswalm te blijven zitten.
Uw mond is, bij mijne ziel! ook niets anders dan een eeuwig
rookende schoorsteen."
„ Tap op dan, oude tooverkol ! " zeide Aaij zeer tevreden met
de aanbieding der waardin, en nadat hij zich nog eenmaal in een
zwarte rookwolk had gehuld, stak hij het dikke aarden pijpje in
een pijpendoosje en vervolgens in den zak van zijn wambuis.
De jonge vreemdeling had inmiddels, na zijn maal geëindigd te hebben, het houten kistje geopend, en beschouwde door een nauwe opening
van het deksel, den inhoud met een paar oogen, als waarmee de
vrek zijn stapels goud schijnt te verslinden. Rosio kon, schuin
achter hem gezeten , den inhoud gedeeltelijk ontwaren; doch Aaij,
die tegen het deksel zag, had gaarne zijn slok gegeven als hij
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mede eens even dien kostbaren schat had mogen beschouwen.
„Dat schijnt een zeer fraai kunststuk te zijn," ving Rosio aan,
die, zijne plaats verlaten hebbende, achter den jonkman had post
gevat. Deze, niet vermoedende dat men hem gadesloeg, zag verschrikt om, en den man met den ronden hoed achter zich bemerkend, riep hij met vonkelende oogen: „ Schoon! Schoon! 0!
niemand dan ik alleen doorgrond de schoonheid van dit stuk; het
is meer dan een aardsch wezen; het is een engel! Zie ," vervolgde
hij, en lichtte het deksel wat hooger op: „zie, hebt gij op aarde
ooit zulk een wezen aanschouwd? Nimmer, nietwaar? 0 neen! dat is
het goddelijk vermogen der kunst, de kracht der verbeelding! Hebt
gij ooit zoo veel schoonheid, zoo veel lieftalligheid en hemelsche
reinheid tevens, in éen menschelijk wezen vereenigd aangetroffen ?"
Rosio die het schilderstuk, dat eene madonna met het kind
Jezus voorstelde, nauwkeurig beschouwde, meende echter voor
zich zelven die trekken te herkennen, en antwoordde op de ontboezeming des jonkmans:
„Voorzeker moet ik bekennen dat het wezen der Heilige Maagd
zeer schoon en bevallig mag genoemd worden; doch bovenaardsch
is het niet; ik, tenminste, meen mij deze trekken zeer duidelijk te
herinneren."
„Gij meent;" hernam de vreemdeling met een sombere melancholieke stem: „Ik meende ook, doch helaas! het was een droom,
niets dan een droom! Gij bedriegt u, het is een ideaal, eene
lantaisie, het uitvloeisel eener opgewonden verbeelding. Nooit heeft
de groote Raphael voorheen zulk een oogenblik gehad." De jongman beschouwde nogmaals het bekoorlijke beeld, en deed toen het
deksel van het kistje behoedzaam weder dicht.
— Een Raphael d'Urbino! dacht Rosio. „ Voorzeker," zeide hij
overluid: „deze Madonna moet dan wel zeer kostbaar zijn; die
stukken hebben, naar ik vermeen, een groote waarde ?"
„Met geen schatten ware mij dit te betalen !" hernam de vreemdeling: „eer zal ik van ellende en gebrek omkomen, dan deze
beeltenis, tot welken prijs ook, afstaan."
Spoedig na dit gesprek gaf de jonge vreemdeling te kennen dat
hij zijne slaapplaats wenschte op te zoeken; de waardin draalde
niet aan zijn verlangen te voldoen, maar opende de deur van het
opkamertje, en wenschte den edelen heer een goeden nacht.
Aaij was bij het laatst gesprokene een aandachtig toehoorder ge
toen hij den vreemdeling zijn slaapvertrek zag binnen--west,n
treden, nam hij het edelaardig besluit, om den zwakken reiziger
zijn verderen tocht te verlichten, door hem van dat kostbare
vrachtje te ontlasten.
Ook hij begaf zich weldra naar zijne slaapplaats. Vrouw Barbara
wees hem daartoe den kleinen zolder aan, die slechts met een
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verganen planken vloer van de gelagkamer gescheiden was. Toen
de waardin zich verwijderd, en Aaij de lamp had uitgeblazen,
ontwaarde de laatste een breede spleet in den vloer, waardoor
hij alles kon zien wat er beneden hem voorviel, en zag nu al
spoedig zeer duidelijk dat de man met den bruinen mantel in een
geheimzinnig onderhoud met de waardin was getreden.
,,Neen! Neen mijnheer!" hoorde Aaij de vrouw zeggen: „ik
dankte voor dertien jaren de Heilige Maagd dat ik dat postje kon
overdoen. Ik heb toen zes jaren achtereen reeds angst genoeg uitgestaan, en het heeft mij in dien tijd menigen droppel zweet gekost; maar nu.... Ik heb er het mijne van!"
„Gij zijt een zot wijf, Barbara! " antwoordde Rosio zeer zacht:
„Wie is er beter voor berekend dan gij? Werd u die angst niet
ruimschoots betaald, en kunt gij niet op een nog ruimere belooning
rekenen wanneer gij thans uw vroegere voogdijschap herneemt ?"
,,Ja wat die belooning aangaat , " bromde de waardin: „die was,
bij mijne ziel! karig genoeg. Wat zeggen die weinige kronen! Het
grootste gedeelte heb ik aan aflaten verknoeid om der ziele wil;
maar nu, om mij nogmaals te verbinden! neen, zie, daar kan ik
tot mijn leedwezen niet toe overgaan."
„Gij vergeet, Barbara," hernam Rosio: „dat gij u een goeden
ouden dag bezorgt. Op de Blanker t hebt gij alles wat uw hart
kan begeeren; terwijl hier...."
,,Ik ben aan de Roemer gehecht;" viel de waardin hem in de
rede: ,,Ik ben hier geboren; en wil ook, dat mijn zondige ziel
van hier zal verhuizen."
„En zoo u dan eens in 't vervolg de jaarlijksche toelage ontnomen werd?" hervatte Rosio: „Zoo de gravin u eens zonder ondersteuning liet? Geloof vrij, 'Barbara, gij zoudt weldra in uw bijna
altijd ledigen Roemer van gebrek en ellende moeten omkomen."
„Omkomen? omkomen ?" riep de waardin met een vrij sterke
stem: ,ja, dat geloof ik, maar dan ," en zij grinnikte kwaadaardig :
„dan, bij mijn zondige ziel! zou de duivel u vooraf aan het rad of
aan de galg gebracht hebben. Neen, brave heer Rosio," ging zij
zachter voort: „daarvoor is Barbara te oud en verstandig geworden.
Uw geheugen schijnt u ontrouw te zijn, want daar," en zij wees
op de geel geverfde kast: „ dàar zijn de stukken die tegen U zouden kunnen getuigen. Als ik hier van gebrek omkom, zal uw lichaam
reeds tusschen lucht en aarde gedwarreld hebben, en mogelijk zou
dit voor mijn zondige ziel in het loutervuur van een groote
waarde zijn."
„Bedaar! bedaar!" zeide Rosio op vriendelijker toon: „Welk
een zotte taal voert gij nu! Gij spreekt als ware u reeds het
grootste onrecht geschied. Zoo gij zelve niet wilt, welnu, de gravin
Van Bergen zal uwe diensten daarom niet vergeten. Geef ons slechts
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goeden raad. Zend ons een vertrouwd persoon; gij hebt toch wel
kennissen van dat soort; en wat die papieren aanbelangt....."
Hier kon Aaij niet verder onderscheiden wat er gesproken werd,
doch steeds met zijn oog door de reet van den vloer glurend,
zag hij Rosio kort daarop zijn afscheid nemen, en hoorde hij weder
eenige oogenblikken later het hinneken van een paard, hetwelk
den rentmeester- naar het kasteel de Blanker t terugvoerde.
Hoewe] het gevoerde gesprek voor Aaij weinig belangrijks had
opgeleverd, zoo was toch zijne nieuwsgierigheid opgewekt, en
gevoelde hij een sterke neiging, om de stukken te bezichtigen,
die, volgens Barbara's woorden, zoo krachtig tegen dien heer
konden getuigen.
Weldra werd het geheel stil in de kleine woning; de waardin
had zich ter rust begeven, en niets liet zich hooren dan het
afwisselend geblaf van eenige honden die elkander van de naburige pachthoeven toespraken. Behoedzaam trok Aaij nu zijn
dikke lederen schoenen uit, en sloop, met nauwelijks hoorbaren
tred, de steile zoldertrap af. Spoedig bevond hij zich in de
gelagkamer, en zag bij het schijnsel der maan, dat door de luikgaten naar binnen drong, de aangeduide kast waarin zich die
belangrijke stukken moesten bevinden. De behendigheid, waarmede
Aaij, met behulp van een ijzeren haakje, het slot deed openspringen, bewees genoegzaam, dat hij dit handwerk niet voor de
eerste maal verrichtte.
De inhoud van het ontsloten meubel leverde echter, buiten hetgeen hij er voornamelijk ging zoeken, weinig belangrijks op. Een
zilveren Kristusbeeldje niet wijwatersbakje van hetzelfde metaal,
keurde hij het meest zijner aandacht waardig, en deed beiden
derhalve in zijn zak verdwijnen; de breekbare woorwerpen waarmede de kast verder voor het grootste gedeelte was opgevuld,
hadden voor hem weinig waarde en zouden ook moeielijk te vervoeren zijn. Zijne nasporingen bepaalden zich dus alleen tot de
genoemde papieren. Het slot eener kleine lade week eveneens
spoedig voor de macht zijner kunstbewerking. De inhoud van deze
lade was meer naar zijn zin. Eenige goudstukken, door de spaarzame waardin bijeengegaard, blonken hem vriendelijk tegen, en
zonder bedenking deed hij die insgelijks naar zijn zak verhuizen.
Zoo voortsnuffelende ontdekte de sluwe dief nog een kleinere verborgene lade, en toen hij deze geopend had, vond hij tot zijne
blijdschap eene rol papieren, die zonder eenigen twijfel de bedoelde bewijzen zouden bevatten.
Dat is éen! zeide Aaij bij zich zelven, toen hij een en ander
zorgvuldig bij zich had gestoken en de kast weder in het slot deed
springen: Nu den anderen schat! en even behoedzaam ging hij
de vier aan het kelderluik bevestigde trappen op, en trad met in-
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gehouden adem het slaapvertrek des jongen vreemdelings binnen.
Een diepe slaap had zich van dezen meester gemaakt. Het
houten kistje, dat Aaij te vergeefs op stoel en tafel zocht, ontwaarde hij eindelijk in de bedstee des jonkmans. Voorzeker had
deze, toen hij zich ter ruste had nedergelegd, het in zijn arm gehouden, doch, ingeslapen zijnde, het weder losgelaten.
Met een ongeloofelijke voorzichtigheid maakte de nachtelijke dief
zich van het kistje meester; opende het; nam het schilderstuk er
uit, en legde toen het ledige voorwerp ofschoon goed gesloten
weder even voorzichtig op den arm des slapenden neder. — Nauwelijks had hij echter den stoutmoedigen diefstal gepleegd, of de
vrees bekroop hem dat de vreemdeling zou ontwaken. Deze toch
maakte een lichte beweging; greep met beide handen naar het
ledige omhulsel van zijn dierbaren schat, en lispelde zacht, als
zong hij een klaaglied:
Haar afscheid was een zoet vaarwel,
«Zij drukte mij de band, en snel
Was zij van mij gegaan!"

„

„

— Droom genoeglijk voort, dacht Aaij, wiens vrees van ontdekt
te zullen worden, door het weer rustig nederliggen des jonkmans
geheel was geweken: Droom genoeglijk voort, en de hemel beware
mij dat die kostbare juffrouw ooit weder in uwe handen zal komen.
Wel voldaan over den goeden uitslag van zijn nachtelijke huiszoeking, kwam Aaij op zijn zolderkamertje terug, en daar hij er
geenszins op gesteld was de ontwaking der waardin af te wachten,
stiet hij het zoldervenster open, sprong, met zijn buit beladen,
naar beneden, en kwam, zonder eenig letsel in liet mulle duin
neder.
-zand
De zon stond reeds 'vrij hoog aan den hemel toen de jonge
vreemdeling — wien onze Lezer reeds lang zal herkend hebben —
uit zijn vasten slaap verkwikt ontwaakte.
Vrouw Barbara die weinig vermoedde welk een jammerlijke
ontdekking haar te wachten stond, was reeds eenige uren met
huisselijken arbeid bezig geweest, en had zich juist verwonderd dat
haar beide gasten zoo lang sliepen, toen de vreemdeling haar uit
zijn slaapvertrek tegemoet trad; zijn rekening met haar vereffende,
en — steeds met zijn goed gesloten kistje onder den arm — al
spoedig ook de Roemer verliet.
De dag was zeer drukkend; geen windje bewoog de bladeren,
geen tochtje verfrischte het met zweet en stof overdekte gelaat van
den jongen kunstschilder. Evenwel stapte hij onvermoeid voort. In
zijn rampzaligen toestand was het zijn eenige streven om toch zoo
spoedig mogelijk den Haag te bereiken, teneinde er aanstonds
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aangifte van het gebeurde te doen. Reeds was hij tot aan de laan
van het Nieuwe Oost-Einde, op omstreeks een kwartier afstands
van den Haag gekomen, toen hij uit zijn droeve mijmering werd
opgewekt, door het zien van een dikke stofwolk die zich in de
verte vertoonde. Een fraai rijtuig met twee paarden bespannen,
naderde al meer en meer. Een postillon reed voorop, en in den
wagen zelf was een edelman van reeds meer dan middelbaren
leeftijd gezeten, die aan zijn linkerzijde eene schoone jonge dame had.
„ Welnu , " zeide de edelman, die niemand anders dan de graaf
Van Bergen was: „ Welnu Gonne! dit toertje moet u wel bevallen. Gij geniet, dunkt mij, zoo, op een gemakkelijke en aangename wijze de buitenlucht."
„ Voorzeker lieve vader ! " was Adelgonde's antwoord: „Eene
wandeling zou te vermoeiend zijn."
„Vooral bij zulk drukkend weer ," hernam Van Bergen: „het
is waarlijk zoo warm alsof wij reeds in de hondsdagen waren. —
Zie dien armen wandelaar daar;" vervolgde hij, Adelgonde op den
zooeven door ons verlaten jonkman wijzend: „Zie eens, de
zweetdroppels parelen hem op het gelaat. De arme drommel neemt
ons wel nauwkeurig in oogenschouw."
„Zijn doordringende blik jaagt mij bijkans vrees aan;" zeide
Adelgonde, en richtte hare oogen naar de andere zijde van den
weg. Doch nauwelijks had zij opgehouden den reiziger aan te zien,
of een kreet van: „Houdt op! Houdt op!" trof hare ooren.
„Mijn ideaal! mijn droom! houdt op!" riep de jonkman nogmaals, en hield de armen naar het rijtuig uitgestrekt. Doch de
postillon, onmeedoogend, en niet geneigd aan de bede van den
landlooper gehoor te geven, deed zijne zweep door de lucht klinken; de kloeke paarden renden rapper dan te voren, en weldra
verdween het rijtuig weder in een dikke stofwolk.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
De wapenschorsing, door de Staten met Spanje gesloten, was
met het begin van Bloeimaand ten einde geloopen, en de Ver
Gewesten begonnen nn hoe langer hoe duidelijker in te-enigd
zien dat de Spaansche gezanten bedekt spel speelden. Voor het
grootste gedeelte verdroot het den gemachtigden van onze zijde
derhalve, langer over een vrede te onderhandelen, welke zij wel
begrepen dat nimmer tot stand zou komen.
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Vooral op het punt van godsdienst — die voorname oorzaak van
den Spaanschen krijg — vermoedden zij dat de Spanjaard hun
eischen zou doen en wetten zou wil!en voorschrijven, waarin zij
van hunne zijde nooit zouden kunnen treden, en geenszins was
het dus te verwonderen dat velen verlangden de onderhandeling
met Spanje zoo spoedig mogelijk af te breken. Prins Maurits vooral noemde het eene dwaasheid de wapenschorsing voor langeren
tijd te verlengen dan hoog noodzakelijk zou zijn. De provinciën
Friesland, Utrecht en Zeeland, deelden in zijn gevoelen, en stelden
voor, het bestand slechts tot het einde van Hooimaand te verlengen. Oldenbarneveld echter, hield een vrede geenszins voor onmogelijk, en deed derhalve wat hij kon om de schorsing tot het einde
des jaars te rekken. De overige provincien vielen hem bij, en de
overredende taal van den schranderen advocaat, deed hem eindelijk, hoewel met groote moeite, zijn wensch verkrijgen. De wapenstilstand werd tot het einde des jaars verlengd, onder beding echter,
dat de onderhandelingen volstrekt niet langer dan uiterlijk tot den
laatsten van Herfstmaand mochten worden voortgezet.
Alonzo Spinola kon zich zelven de vraag niet beantwoorden, of
de verlenging van het verblijf des gezantschaps in Holland, voor
zijn bijzondere belangen al dan niet wenschelijk was.
In deze oogenblikken gevoelde hij zich als een reiziger die de
plaats zijner bestemming zoekt te bereiken, en onverhoeds op zijn
weg een breeden stroom ontwaart. Zal hij terugkeeren en den wensch
opgeven het schoone land te betreden waar geluk en voorspoed
hem verbeiden? of zal hij zich zonder aarzeling in dien stroom werpen, zijne wellicht te zwakke krachten aanwenden, en moedig met
het element en zijne gevaren kampen? Hij stond besluiteloos, en
even als de reiziger, staarde hij met weemoed op den breeden
hinderpaal die zich tegen zijn geluk kantte.
Zijn twijfelmoedig karakter bracht hem tot den vruchteloozen
wensch, dat hij nimmer dat land van geluk en zaligheid mocht
aanschouwd hebben. — 0! dacht hij: waarom moest ik ook herwaarts komen! Waarom moest ik hier eene vrouw leeren kennen,
wier eerste blik een onuitwischbaren indruk op mijn hart heeft gemaakt! Waarom moest ik hier voor het eerst beminnen! Waarom
haar beminnen, haar, die nimmer de mijne kan worden!? —
„Kan worden ?" ging hij, — de laatste woorden overluid met
nadruk herhalend, voort: „Kan worden? Zou het mij volstrekt
onmogelijk zijn dat paradijs te betreden? Is dat bekoorlijke wezen
mij dan geheel onverschillig? Heeft zij een afkeer van mij.... ?
Goddank, neen! vervolgde hij en trok een brief uit zijn fluweelen wambuis te voorschijn. Neen, deze regelen zelfs getuigen
van liefde. Welke noodlottige bezwaren er ook, na onze laatste
ontmoeting op den Olden burgh, voor haar mogen ontstaan
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zijn, die woorden: „Ik min u!" heeft zij nog geenszins teruggenomen. Ik heb mij harer in dien tijd niet onwaardig gemaakt. Zie,
hier staat het geschreven. Zij noemt mij haar vriend; zij heeft denzelfden wensch gekoesterd als ik. 0! dat zijn hare woorden:
„Wij worden van elkander gescheiden. Ook voor mij is de droom
onzer liefde in rook verdwenen."
Zoo dacht Alonzo een geruimere tijd. Nu eens verwenschte hij zijn kleinmoedige voorbarigheid, en verweet zich zelven
die schoone lelie een brief te hebben geschreven waarin hij zich
van hare liefde had zoeken los te maken, en wel om redenen die
nimmer geldig konden zijn. Want meer dan kleinmoedig toch moest
het haar voorkomen, dat hij, die haar waarachtig beminde, terugdeinsde voor een medeminnaar, dien hij wist dat hare liefde niet
bezat en haar tevens onwaardig was.
Dan weder bedacht Alonzo de ware reden zijner handelwijze:
Adelgonde was eene dochter uit de heffe des volks, wellicht een
kind der schande. De man die haar zou huwen de moeder van
haren pleegvader zelve, hadden hem die noodlottige waarheid mee
hij, Spinola, de stamhouder van dat aloude geslacht,-gedl;n
de zoon van den markgraaf Ambrosio, kon, m o c h t hij die vrouw
tot gade nemen? Nimmer zou zijn vader dit dulden. Geen naam,
hun edelen stamboom onwaardig, zou ooit door hem gedoogd worden. De haat diens vaders, de minachting der gansche familie,
onterving, ellende, armoede, dit alles zou zijn deel worden; hij
kon, hij mocht, aan zijn neiging geen voedsel geven, en toch, —
toch beminde hij Adelgonde Van Bergen sterker dan te voren.
De loop van Alonzo's gedachten werd eindelijk gestoord. De
knecht uit de herberg van Gooswijn Meurskens, waar de markgraaf met een deel van het gezantschap zijn intrek had genomen,
trad het vertrek binnen, en meldde iemand aan, die den jongen
graaf wenschte te spreken.
„Hoe is zijn naam ?" vroeg de jongeling.
„Ik weet het niet uw genade! " antwoordde de bediende: „Dezen
morgen heeft die man hier zijn intrek genomen. Hij schijnt een
reiziger te zijn die van verre is gekomen, en die, op het hooren
van uw naam, mij verzocht heeft hem bij u aan te melden."
„Het is goed; laat hem hier komen !" zeide Alonzo.
Het duurde niet lang of de bedoelde persoon trad met de vreemdste en nederigste strijkages Alonzo's kamer binnen.
De man die, naar het uitwendige te oordeelen, weinig beschaving
bezat, stak bovendien in een zonderlinge, zelfs kluchtige kleeding.
Het geele met gouden boordsels omzette wambuis, was zijn bewoner veel te eng; de breede schouders dreigden het vaneen te
scheuren, terwijl de ruwe handen en roode polsen zonderling uit
de veel te korte mouwen te voorschijn kwamen. De broek daaren-
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tegen, die van rood fluweel was, had een verbazende wijdte en
hing van achteren als een zak naar beneden. De beenen van den
man staken in grijze wollen kousen, zijne voeten in open geele
laarsjes; en op zijn hoofd prijkte een fluweelen barret, aan welks
linkerzijde een groote witte veer golfde, terwijl hij op den linkerarm
een grijzen mantel droeg, die in een zeer breeden plooi ter nederhing.
Zijn groote knevels en breede baard, waren van een donkere kleur,
en onwillekeurig moest men de echtheid ervan in twijfel trekken,
wanneer men het stekelig geele hoofdhaar beschouwde, dat van
onder den fraaien barret te voorschijn kwam. De degen dien hij
aan de verkeerde zijde had vastgemaakt, was voor zijn lengte omstreeks
een halven voet te groot, zoodat alles tezamen niet kon nalaten een
potsierlijken indruk te maken, en den binnentredende veel overeenkomst deed hebben neet een figurant of koorzanger eener opera
uit den tegenwoordigen tijd.
Alonzo die niet wist wat hij met dit vreemde model had uit
te staan, moest heimelijk glimlachen om de voortdurende strijkages
waarmee de man hem bleef begroeten; eindelijk echter, dit gebarenspel moede, begeerde hij te weten wat de bezoeker van hem
verlangde of hem had mee te deelen.
„ Uw genade vergunt mij te spreken ," ving de man aan, terwijl
hij in een gebogen houding voor Alonzo staan bleef: „ Welnu, dan
moet ik uw genade zeggen, dat er te allen tijde geesten zijn geweest, en dat er ook te allen tijde geen geesten zijn geweest. Dat
er ten huidigen dage groote geesten zijn, en dat er evenzeer ten
huidigen dage geen groote geesten zijn. Uw genade ziet in mij een
vereerder der geesten, en ik geniet het onuitsprekelijke voorrecht
tot een kenner der geesten te spreken."
Het sprak van zelf dat Alonzo van dien zotteklap niets begreep,
en het berouwde hem den zonderling bij zich toegelaten te hebben: „De
onderscheiding die gij mij toekent is inderdaad vereerend ; " zeide Alonzo: „doch ik moet u verzoeken mij zeer kort te zeggen wat gij verlangt."
„Ik verlang iets en ik verlang niets," hernam de vereerder der
geesten: „Het is aan u om te zien, te bewonderen en te verlangen.
Weet dan uw genade! dat ik uit Italië...." doch hier kon de man,
zoo het scheen niet verder gaan, want een vreeselijk hoesten en
kuchen, — dat Alonzo niet recht kon onderscheiden of het gemaakt
of niet gemaakt was, — brak zijne woorden af.
„Gij komt uit Italic?" vroeg Alonzo, dien dat hoesten en kuchen
wat al te lang duurde.
„Met verlof uw genade!" hervatte de man, die inmiddels het
spraakvermogen had terug bekomen: ,,Ik kom uit Italic, en ik
kom niet uit Italie; in ieder geval echter is het een schoon land;
rijk aan geesten; rijk aan vernuften! Italie is. ..." doch weer brak
een hoestbui des redenaars woorden af.
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„Het is onnoodig mij dat land te beschrijven," hernam Alonzo:
„ik ben er meermalen geweest, en zelfs in Italië geboren."
„Uwe genade!? Gij ? " zeide de man, tot bedaren gekomen, terwijl hij Alonzo nauwkeurig beschouwde: „Ik moet uw genade gelooven, en ik moet uw genade niet gelooven. De Italianen zijn
immers van een zwarte gelaatskleur."
Alonzo moest, om 's mans uitgebreide volkenkennis onwillekeurig
lachen; en deze, niet recht wetend waaraan zich te houden, ver
een diep nadenkend knikken: „Voorzeker, uw genade-volgdemt
heeft gelijk: de Italianen zijn zwart en zijn niet zwart, dit is ook
tamelijk hetzelfde; doch hetgeen zij hebben voortgebracht dat is
schoon, dat is rein, dat is in alle deelen onnavolgbaar; denk slechts
aan de groote geesten, die. ..." doch een nieuwe aanval van hoesten belette den spreker weder voort te gaan.
„Het zal mij zeer aangenaam zijn," zeide Alonzo eenigszins
gramstorig: „dat gij eindelijk ter zake komt. Hebt gij mij nog iets
te zeggen?"
,,Ik heb uw genade nog iets, en echter niets meer te zeggen ,"
hernam de man: „Ik bewonder het vernuft en bezit ook de uitvloeiselen van een Italiaansch vernuft. Ik wilde uw genade dit uitvloeisel
aanbieden of niet aanbieden," liet hij er voorzichtigheidshalve op
volgen: „maar in oogenschouw doen nemen; er met uw genade
over handelen of niet over handelen. Ik bezit een echte Italiaansche,
blanke Maria met haar Heiligen Zoon; een schilderstuk van groote
waarde; geschilderd door den beroemden schilder Rachel d'Urbibo."
„Een Raphael d'Urbino!" zeide Alonzo verwonderd: „Is een
stuk van die waarde uw eigendom ?"
„Zoo als uw genade zegt, een Raphael d'Urbino;" antwoordde
de man: „Het stuk is in mijn bezit, en is niet in mijn bezit. Ik
ben met uw verlof vereerder der kunst en handelaar tevens. Vergun
mij dat ik het u ter bezichtiging aanbiede."
Alonzo was inderdaad een bewonderaar der schoone kunsten,
en gaf derhalve zijn wensch te kennen om het werk van dien
grooten meester te beschouwen. De kunsthandelaar aarzelde geen
oogenblik aan de begeerte van den jongen Spanjaard te voldoen.
„Het stuk is wel bewaard en niet wel bewaard ," zeide hij,
terwijl hij het uit den vreemden plooi van zijn grijzen mantel te
voorschijn haalde. „Het is zaak niet zulke voorwerpen van waarde
voorzichtig te zijn. Men moet ze voor het oog der wereld verborgen houden en niet verborgen houden. De Hollanders," vervolgde
hij: „waardeeren de geesten niet, maar uw genade, die een vreemdeling, een Spanjaard, of, met uw welnemen, geen Spanjaard,
maar een Italiaan zijt, zult zien, bewonderen en de heilige beeltenis in eigendom wenschen te bezitten. Oordeel zelf, uw genade,
heb ik gelijk of Leb ik geen gelijk ?"
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Alonzo sloeg een blik op het schilderstuk 't welk de man thans
met zijn beide handen naar voren hield, doch — ternauwernood
had hij het gezien, of hij sprong onstuimig van zijn zitplaats op,
beschouwde de schoone Madonna met vonkelende oogen, en riep
eindelijk, geheel buiten zich zelven: „Is het mogelijk! Gij!? Kerel!
spreek.... lieg niet: waar hebt gij dit portret 'bekomen?"
Een zoo overgroote verrukking had de aangesprokene zich niet
durven en kunnen voorstellen. Die vraag trouwens, viel hem niet
zoo gemakkelijk te beantwoorden.
„Ik heb.... uw genade! ..." ving hij aan, maar weder verhinderde zijn noodlottige borstkwaal hem verder te spreken, en Alonzo
mocht bidden of dreigen, dezelfde akelige muziek was steeds zijn
bescheid.
„Dit stuk is nooit uw rechtmatig eigendom geweest," zeide de
jongeling eindelijk, en trok het uit de handen van den kennelijk
bedremmelden kunsthandelaar. „Ik gebied u te spreken!" vervolgde
hij, den hoestenden roodbroek met een doordringenden blik in de
oogen ziende: „ Spreek zeg ik U: waar hebt gij dit portret gestolen?"
Het woord gestolen, maakte een gewenschten indruk. ,,Gestolen!"
zeide de man, zich herstellend: „ Het is niet gestolen! ik heb het,
of liever ik heb het niet, maar een mijner vrienden heeft het uit
de handen van den maker zelven, uit de handen van den heer
Raphael ontvangen."
„Gij zijt een schurk!" riep Alonzo in woede: „Raphael is reeds
lang dood."
„Met verlof uw genade," hervatte de man: „hij is dood en hij
is niet dood. Hij leeft...."
„Al leefde hij honderd malen," viel Alonzo hem in de rede:
„gij zijt een schelm en blijft een schelm! Pak u terstond van hier!
Dit stuk is uw eigendom niet. Ik zal mij belasten om het aan den
rechtmatigen eigenaar terug te geven."
„Bedenk, uw genade, " zeide de man weder, na drie malen gekucht
te hebben: „bedenk toch dat het stuk mij behoort, en mij niet
behoort, dat.... ..
,,Juist, omdat het u niet behoort, zal ik het in bewaring nemen;"
hernam Alonzo: „Vertrek van hier! en zoo gij nog een oogenblik
draalt, dan zal de gevangenpoort u dezen nacht ten herberg verstrekken ! "
Tegen deze laatste afdoende drangreden scheen de man niets in
het midden te kunnen brengen; zonder een woord te spreken
maakte hij dus een nederige buiging voor den jongen edelman, en verliet het vertrek waar hij zijn Raphael moest achterlaten.
Nadat de heler van gestolen goed vertrokken was en aan zijn
ambtgenooten zijn welslagen, of zijn niet welslagen, ging mede
verloor Alonzo zich geheel in de beschouwing der schoone-deln,
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Madonna. Hetgeen hem bij den eersten aanblik zoo zeer getroffen
had, was de sprekende gelijkenis van dit portret met de schoone
Adelgonde Van Bergen.
Deze beeltenis was naar het leven gemaald. Dat waren de trekken der bekoorlijke H a g e n l e l i e; de trekken der vrouw die hij
aanbad.... Doch dat kind aan haren boezem! ? .... Die zuigeling
waar zij met moederlijke liefde op nederzag? ....
Het was hem onverklaarbaar. Het was, naar zijne Ineening, eene
ongerijmdheid..... Doch neen, een licht ging er voor den nadenkenden jongeling op. Deze beeltenis moest het portret van Adelgonde's moeder zijn. Voor hem bestond er geen twijfel meer. Het
oog der moeder, hoewel even helder en rein als dat der dochter,
stond ernstiger. Met moederlijke bezorgdheid staarde zij op haren
telg, en die uitdrukking van moederlijke teederheid, welke zoo
duidelijk was wedergegeven, kon nooit de uitdrukking eener maagd
zijn geweest.
Dit was dan de moeder zijner onvergetelijke Adelgonde. Hier
zag Alonzo dan nu de trekken voor zich van haar, aan welke die
voortreffelijke bloem haar aanzijn verschuldigd was. En deze vrouw?
deze fijn en edel gevormde vrouw, — was zij een dienstbare, eene
vrouw uit den geringen stand, van armoedige geboorte geweest?
Hadden die teedere handen, die fijne vingeren veelvuldigen arbeid
gedaan? Had die reine ziel — want de blankste ziel teekende dat
hemelsch gelaat — had die reine ziel hare eer, hare schaamte
roekeloos der zinnelijkheid opgeofferd!? — Onmogelijk! dacht
Alonzo: Dit wezen was rein, rein als de bloem zelve die uit haar
is voortgesproten. Hemel! het was dan laster, Godtergende laster!?
— En ik, die daaraan geloof heb willen slaan, zoo ging hij voort,
terwijl zijne wangen van innige blijdschap en verlevendigde hoop
gloeiden: ik, die dit heb kunnen gelooven, — ik maakte mij
schuldig aan heiligschennis; ik beschouwde den edelen diamant
door de ruwe schors van afgunst en laster; maar thans, mijngeluk
moet niet vernietigd worden, mijne hoop mag niet verloren gaan!
De hemel zelf bracht mij tot de ware bevinding. Dit tafereel is de
bode eener zalige toekomst geworden. De onoverkomelijke hinderpalen zullen wijken; zij zullen voorbijgaan voor de macht der liefde.
Adelgonde leeft in mijn hart en zal de mijne worden!
In een opgewonden gemoedsstemming liep hij het vertrek op en
neder, en toen hij eindelijk onwillekeurig naar den vloer blikte,
ontwaarde hij eene rol papier, die dicht bij de deur lag.
Alonzo was begeerig te weten wat deze papieren zouden bevatten.
Voorzeker waren zij, even als het schoone portret, in de plooien van
den grijzen mantel verborgen geweest en den ronselaar bij zijn
overhaast vertrek ontvallen.
Een vluchtige blik was hem reeds voldoende om te bespeuren
IV
7
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dat de inhoud dezer papieren zijner aandacht overwaardig was
Hoe meer hij zijn onderzoek voortzette, hoe belangrijker ze hem
werden. Zijne lippen beefden van verontwaardiging. Zijne oogen
konden niet gelooven wat zij aanschouwden. „O mijn God! is het
mogelijk ! " riep hij eindelijk uit, en bedekte met beide handen zijn
van aandoening, deernis en afgrijzen gloeiend gelaat.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Het atelier van den jongen kunstschilder Jakob De Geest, leverde
den dag nadat hij van zijne reis was teruggekomen, een allertreurigst schouwspel op.
De reis — welke hij met geen ander doel had ondernomen dan
om zijn ideaal aan de oevers der Maas te gaan opsporen — was
door hem uit de gelden bekostigd, die hij voor het vervaardigen
van Van Rodenberg's portret had ontvangen.
Geheel in het onzekere of hij een ideaal dan wel de werkelijk
ging najagen, had hij dagen lang die rotsen beklommen en-heid
in de streken omgedoold, waar hij zelf niet wist of hij droomend
of wakend die hemelsche verschijning had aanschouwd. Te vergeefs
had hij gezocht, te vergeefs al zijne nasporingen in het werk gesteld , te vergeefs in de nabijheid van het slot A d u a a r zich ter
ruste nedergelegd. Het schoone wezen was nergens te vinden. Geene
hernieuwing van dien heerlijken droom had zijne zinnen mogen
streelen. Te vergeefs was zijn vertoeven in die streken geweest.
De uitslag van dezen tocht had des jongelings hoop teleurgesteld,
en slechts met zijn schepping, het uitvloeisel van den indruk
dien hij van dat onvergetelijke droombeeld had ontvangen, slechts
met het portret der schoone, 't welk hij op zijn tocht steeds had
medegevoerd, kwam hij in Holland terug, en zagen wij hem in
vrouw Barbara's herberg zijn intrek nemen.
Wat er in zijne ziel was omgegaan, wat hij gevoeld en welke
zaligheid hij gesmaakt had toen dat rijtuig op den zandweg hem,
in Adelgonde Van Bergen, nogmaals dat bekoorlijk droombeeld in
de werkelijkheid had doen aanschouwen, die zielstoestand, dat gevoel,
laat zich niet beschrijven.
Met uitgestrekte armen, doch roerloos en als aan den grond genageld, was hij. blijven staan, en stom van verbazing had hij het
rijtuig zien henensnellen, 't welk háar met zich voerde die hij , reeds
sedert maanden, niet uit zijn geest had kunnen verbannen! Zelf
wist hij niet hoe het hem nog mogelijk was geweest zijne woning
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te bereiken. De innige blijdschap welke Klaartje bij. zijne terugkomst had aan den dag gelegd, had hij niet bespeurd. Den teederen blik waarmede zij hem had begroet, had hij niet begrepen
of beantwoord. Dof en gevoelloos was hij op zijn kamertje in een
armstoel neergezegen, en had weinige oogenblikken daarna het
kistje geopend om nogmaals de trekken te beschouwen van haar
die hij nu wist dat geen schepsel zijner verbeelding maar een
levende hemelsche schoone was.
Wij wagen het niet dat oogenblik te beschrijven, dat vernietigende
oogenblik waarin de jonge kunstenaar het deksel van het kistje
opende, en slechts een ledige ruimte ontwaarde.
Dat was te veel..., te veel voor zijn verzwakt en ondermijnd
zenuwgestel. Een doodelijke bleekheid verspreidde zich over zijn,
reeds voor den tijd, vermagerd gelaat. Een hevige koorts greep hem
aan, en zoo, in dien droevigen toestand, vinden wij hem op zijne
legerstede weder.
Het was omstreeks twee uur na den middag. De zieke lag in een
diepen slaap; een zacht gekreun was het eenige teeken dat hij nu
en dan van leven gaf.
Het zorgvolle Klaartje had met de meeste bereidwilligheid den
post van verzorgster op zich genomen. Het was haar meer dan een
genoegen den ongelukkigen lijder op zijn minste wenken te bedienen, te verkwikken en te laven: het was de begeerte van haar
hart. Neen, zij kon het zich zelve niet ontveinzen, het was de
liefde die haar tot deze taak riep; het was de innigste liefde die
haar tot de trouwe verpleging van den jongeling aanspoorde. Het
was de liefde die haar tot een biddende bewaakster van den kranke
maakte. — En hij? de kranke die daar uitgeput en naar het scheen
zelfs stervende nederlag, hij kende, hij begreep den oorsprong
harer trouwe zorge niet. Een ander wezen had, helaas! zijne hartstocht te onstuimig in beweging gebracht. De jonkman minde zonder
wederbewind te worden. Hij aanbad zonder zijn aangebedene te
kennen, en reeds dreigde die onbevredigde gloed zijn lichaam met
een spoedig uiteinde. — En zij? Ook zij beminde oprecht; ook zij
hing met de teerste liefde aan het wezen dat zij boven allen wenschte te bezitten. En, dat wezen, die beminde, was haar nabij;
zij sloeg hem gade; zij voorkwam zijn geringste wenschen; met
betraande oogen bad zij zonder ophouden tot God, om het behoud van dien geliefde; en evenwel — hij begreep hare liefde
niet; nog nimmer had hij in hare oogen de zuivere min gelezen,
die er hem steeds uit had tegengestraald. En de zwakke vrouw,
het teedere meisje, beschaamde den sterkeren man. Zij had gestreden, zij streed nog; en waar het meisje moedig haar gevoel
bleef overwinnen, daar stortte, voor datzelfde overheerschende gevoel, de jongeling gansch machteloos terneder!
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Uit een lichte beweging van den lijder begreep Klaartje die
voor het bed was gezeten, dat hij zijn brandenden dorst wenschte
te lesschen. Aan deze begeerte was spoedig voldaan, en de weinige
droppelen waarmede het meisje zijné lippen bevochtigde, waren
voldoende om de gewenschte verkwikking te bezorgen. Een tevreden
lachje speelde er om zijne lippen, en dat lachje, o! geene schatten
waren in staat geweest het meisje zoo te beloonen, en geene woorden hadden haar ooit zoo zeer verrukt als die lachende trek der
dankbaarheid.
„Hoe bevindt gij u Jakob?" vroeg het meisje met een nauwelijks hoorbare stem: „Gij hebt gerust geslapen, niewaar? Drie volle
uren hebt gij stil en kalm gelegen. Ik heb voor uw behoud gebeden, en nu gevoelt gij u ook iets beter. Is het niet zoo?"
De schilder knikte toestemmend: „Het is voorbij;"" zeide hij na
een kleine pauze, met zwakke stem: „De nevelen zijn opgeklaard. — Het is weder licht voor mijne oogen. Geen droom benevelt meer mijn geest. Het is voorbij, Goddank! De strijd is gestreden. Ik zal leven..... ..
„Gij zult leven! Ja, dat zult gij!" zeide het meisje met innige
verrukking.
„Leven... , ja, leven.... dáar.... ;" hervatte de jongeling, terwijl hij zijn zwakke oogen hemelwaarts sloeg: „Hier op aarde was
er voor mij geene rust. De hartstochten hebben hevig in mijn binnenste
gewoed. Ik leefde, doch helaas! zonder mij zelven bewust te zijn.
Ik bemin, o rampzalige gedachte! zonder bemind te worden. Twee
malen aanschouwde ik de toovergodin uit mijn droom; twee malen
ook verdween zij weder als de schaduw van den eik bij het ondergaan der zon. Eindelijk... . 0 God! Gij hebt den dweependen
minnaar streng gestraft! Doch hij verdiende Uw toorn; hij beminde
het maaksel meer dan den Schepper zelven. Gij hebt hem alles
ontnomen, alles wat hem aan haar, die eenige schoone, kon herinneren; maar tevens hebt Gij hem tot U terug gevoerd; tot U, die
reeds van eeuwigheid in Uw Goddelijk raadsbesluit hadt vastgesteld
dat zijn lichaam op aarde geen geluk zou vinden, maar dat zijne
ziel eeuwig bij U zou leven !" Deze lange ontboezeming had den
zwakken spreker zeer vermoeid; een diepe zucht gleed er van zijne
lippen. De ziel had hare rust herkregen, de ziel had opgehouden
mede te werken tot de begeerlijkheden des lichaams. De geest des
jongelings had sterkte verkregen, door een vertrouwend opzien naar
den hoogen ; maar zijn lichaam — ongewoon aan die kalmte der
ziel, gewoon aan het woeden der hartstochten daar binnen — het
lichaam gevoelde zich verlaten. Het was alsof de ziel die het bewoonde, reeds was heengegaan, alsof een andere kracht dat lichaam
nu bezielde; de ziel en het lichaam verstonden elkander niet meer,
het lichaam voelde zich verlamd, daar zijne tegenpartij de over-
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winning behaalde; de ziel daarentegen was in een zalige verrukking,
en wenschte niets vuriger dan eene woonplaats te verlaten waar
zij helaas, op een verkeerde wijze was werkzaam geweest, en waar
zij gevoelde thans niet meer t' huis te behooren.
Het meisje evenwel begreep dien toestand van den beminden
lijder niet. Met innige blijdschap en een dankbaar gemoed had zij
de woorden gehoord, die haar een gunstige wending in den toestand
des jonkmans deden voorzien. Zijne hersenschimmen waren geweken.
Hij had zelf zijne dweepzucht beleden; hij had zich tot God ge
zou hem vergeving schenken; Hij zou hem oprich--wend,—iGo
ten van zijn krankbed; Hij zou hem opnieuw doen leven, van
zijne dwalingen bevrijd; wellicht hein de oogen openen voor een
ware liefde, en dan.... dan zou zij niet alleen beminnen , dan zou
zij ook weder bemind worden, en de gelukkigste der stervelingen zijn.
Zoo droomde Klaartj e nog van aardsch geluk, terwijl de jongeling
reeds een voorsmaak van de hemelsche gelukzaligheid had. Zoo
bad het meisje om leven en herstelling voor den kranke, terwijl
hij onophoudelijk den Vader aanriep, tot Wien hij hoopte henen
te gaan; hij deed dit met onhoorbare woorden, maar met een hel
geest, en bad om bevrijding van den aardschen tabernakel,-dern
om genade, ontferming en een eeuwig zalig leven.
De heerschande stilte werd eindelijk afgebroken door het binnentreden van Bril, die, bij zijne betrekking van baardschraper, naar
gelang der omstandigheden, ook de functiën van genees- en heelmeester uitoefende. Hier vooral had hij, als vriend van den huize,
en juist op het oogenblik tegenwoordig zijnde dat den jongen kun
hevige koorts overviel, zijne diensten aangeboden en-stenardi
den zieke een drank voorgeschreven. Begeerig om dus de uitwerking van zijn geneesmiddel — dat Klaartje den kranke geregeld
had toegediend — te zien, kwam hij nu — den volgenden dag
in zijn voornoemde betrekking van geneesheer, den patient bezoeken.
Met wezenlijke belangstelling, doch tevens met een bijzondere
waardigheid welke hem geenszins eigen was, doch thans voor zijn
verhevene betrekking door hem noodzakelijk werd geoordeeld,
wenkte hij het meisje van hare zitplaats tot zich; deed haar eenige
vragen aangaande de rust en den toestand des lijders, en aan de
tevredene uitdrukking van des geneesheers gelaat was het duidelijk
te bespeuren, dat die inlichtingen van een alleszins geruststellenden
aard waren.
Na dit korte en zacht gevoerde onderhoud, nam Bril de plaats
in welke het meisje zooeven had verlaten; wisselde eenige woorden
met den patiënt; voelde hem vervolgens met half geslotene oogen —
teneinde de grootst mogelijke nauwkeurigheid aan te wenden —
den pols, en zag daarna het angstig wachtende Klaartje met een
blijden en zegevierenden blik aan.
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„De pols slaat geregeld;" zeide hij: „Uw bevinding is zeer juist.
De lijder is kalm en rustig, Hij is nu zonder koorts; wellicht zal
deze zich tegen den avond herhalen: een geregeld gebruik der
medicijnen kan dit evenwel geheel voorkomen. — Morgen hoop ik
u volkomen hersteld te vinden," vervolgde hij tot den jongeling:
„mijn geneesmiddel en de goede oppassing van Klaartje zullen u
voorzeker, met Gods hulp , 'de gezondheid wedergeven."
Een glimlachend hoofdknikken was het bescheid van den schilder.
Bril stond op, en Klaartje die hem tot aan de deur vergezelde,
drukte den arts de hand, en vroeg nogmaals met een paar oogen
die van innige blijdschap schitterden: „Gij hebt dan waarlijk hoop?
Gelooft gij werkelijk dat hij morgen reeds zal hersteld zijn ?"
„Buiten twijfel!" hernam de kleine geneesheer: „Een trouw gebruik van den heilzaam werkenden drank; een rustige nacht, en gij
zult zien, morgen is de zieke jonkman weder gezond en frisch, ja
zelfs gezonder dan te voren !"
Klaartje was buiten zich zelve van verrukking. Zulk een heerlijke
uitkomst, zulk een spoedige herstelling had zij zich niet durven
voorstellen. Jakob zou leven! Jakob zou bevrijd zijn van zijne
zielskwelling, en leven gezonder dan te voren, gezond naar ziel en
lichaam! 0, een dankgebed steeg uit haar vol gemoed naar boven.
God had hèm willen sparen die haar dierbaar was; God had hem van
de banden willen bevrijden die hem aan een denkbeeldige wereld
hadden gekluisterd; God zou hem doen leven, leven — om geluk
en vrede te smaken zooals hij die nog nimmer gesmaakt had.
En inderdaad, de Hemelsche Vader had in Zijne wijsheid besloten dat de jongeling zou leven, dat zijne ziel rust en vrede zou
vinden. — Doch Zijne goedheid was grooter, oneindig grooter en
van wijder omvang dan die der menschen. De lijder zou worden
vrij gemaakt van de boeien die hem aan een denkbeeldige wereld
met hare vergankelijkheden hadden gekluisterd. De ziel zou leven,
en in een reiner kring haar loopbaan beginnen; — maar het lichaam,
zou die ziel niet langer niet zich rondvoeren. Het oude kleed zou
aan het verderf worden overgegeven, maar, een reiner en schooner
tooisel verbeidde den jongeling in die gewesten waar geen nacht
meer is, waar geene hartstochten woeden, en, waar een naar
hooger dorstende geest, onder het gejuich van Gods heilige engelen,
door hen zegevierend en met jubelzangen wordt binnengevoerd."
De avond begon te vallen.
— De Geest slaapt lang, dacht Klaartje: De tijd om zijn drankje
in te nemen is reeds verstreken. Zou ik hem wakker maken? —
Hij ligt zoo gerust. De slaap zal hem wellicht meer versterken dan
dit geneesmiddel. — Zie, ik mag hem niet wakker maken, hij ligt
zoo kalm. — Zijn gekreun heeft reeds geheel opgehouden; zijn
ademhaling is ook nauwelijks hoorbaar. Zij bracht haar oor dich-
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ter aan zijn mond, maar hoorde niets: ,.Jakob!" sprak zij met
een angstige stem: „ Jakob! ontwaak !"
De jongeling opende nog eenmaal de brekende oogen; zag het
meisje met een onbeschrijfelijke verrukking aan; sloot toen de
oogen weder, en slaakte een diepen zucht. De strijd was gestreden.
De ziel was verlost. De ongelukkige doch thans zalige jongeling
had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.
Een zachte roodachtige schemering drong door de vensterglazen
naar binnen. De ondergaande zon blikte nog eenmaal in die nederige
werkplaats waar de kunstenaar weleer het schepsel van Gods hand
had trachten na te bootsen; waar hij met koude verven het doode
doek had bezield. Nog eenmaal kleurde zij met haren glans het
reeds verbleekte gelaat van den gestorvene; nog eenmaal schonk
zij eenige warmte aan het verkleumde wezen; met vriendelijke
zachtheid beschouwde zij het schier wanhopige, op den ontslapene
neergezonken meisje, en verdween toen — om andere ongelukkigen
met hare komst te verblijden.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
De douairière Van Bergen tuurde, door een der hooge vensterramen van haar kasteel, in de met zware wolken bezwangerde
lucht, en sloeg de vurige slangen gade, die door het weerlicht aan
den westelijken gezichteinder werden voortgebracht. Haar gelaat
had echter geenszins de uitdrukking van dat gevoel waarmee de
sterveling de natuurkrachten nagaat, teneinde door deze tot den
Schepper te worden opgevoerd. Neen, hare oogen zagen wel Gods
macht en Zijne wonderen in de schepping, doch haar hart werd
door dit alles niet tot dien Formeerder heengeleid.
Even snel als de wolken aan het hemelruim elkander opvolgden
en verdrongen, even snel ook zweefden er honderden ijdele wenschen voor haren geest, en even snel verdrongen zich tallooze voornemens en plannen in haar binnenste, die, helaas! even zwart,
ja nog zwarter waren dan de donkerste wolken aan het luchtgewelf.
Het waren haat, nijd, afgunst, wraak en, geldzucht, die haar het
hart tot een moordkuil maakten. Zij moest, zij zou zegevieren!
Dat geslacht hetwelk zij haat had gezworen, zou zij vernietigen
en verdelgen! Verdelgen? neen — de wraak moest voortduren.
Hare slachtoffers moesten leven, moesten onder haar vernietigenden
invloed blijven bestaan!
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— Gij hebt mij verstooten, graaf! sprak zij bij zich zelve: Gij
hebt mij verstooten, omdat ik de jeugd meer beminde dan uw
grijze kruin; omdat een ander mijne bekoorlijkheden meer waardeerde dan gij. Ik heb het u voorspeld: uw bloed zou dien blaam
betalen. Ha! korten tijd daarna leefdet gij reeds niet meer. Ennu...
ik haat het bloed der Van Bergens. Het zal langzaam verkwijnen,
en geheel ten ondergaan! en hij, om wiens bestaan ik werd
verjaagd, hij zal uwe goederen in erfenis bezitten; slechts weinige
jaren na uw dood zal hij . reeds in uwe rechten zijn getreden. Ha!
graaf Van Bergen, dat hadt gij niet gedacht. Kondt gij nu uit uw
graf nog eens mijn arbeid beschouwen, dan zoudt gij zien dat
mijne woorden zijn bewaarheid geworden: dat uw bloed den hoon.
mij aangedaan zou betalen!
De hoefslag van een paard deed zich op de brug hooren. — Dat.
zal Van Rodenberg zijn, dacht de gravin: wat voert hem zoo laat herwaarts? Het opkomende onweder kan hem niet hebben uitgelokt;
ongetwijfeld heeft hij mij iets belangrijks meetedeelen.
Werkelijk trad jonker Walter Van Rodenberg weinige oogenblikken later het vertrek binnen.
De gravin had hem nu, ondanks de reeds heerschende schemering, aan zijn tred volkomen herkend.
„Gij hebt mij voorzeker iets bijzonders te zeggen ?" voerde zij
den jonker tegemoet: „Reeds zijn er verscheidene weken verloopen
sedert gij op den Blanker t zijt geweest. Gij houdt uwe bezoeken
wel op prijs, en dan nog zijt gij steeds een onweersvogel; men
ziet u niet dan bij avond en ontijden, bij stormen en onweders.
Intusschen verheugt het mij u te zien, en gij moogt blijde wezen.
onder dak te zijn, want die donkere wolken daarbuiten, worden
hoe langer hoe dreigender."
„Inderdaad mevrouw," gaf Van Rodenberg — die inmiddels had
plaats genomen., ten antwoord: „het is reeds eenigen tijd geleden
dat ik hier ben geweest, en werkelijk is het iets bijzonders, eene
verandering in mijne omstandigheden, waarvan ik u bij dit bezoek
wilde kennis geven."
„Eene verandering in uw omstandigheden ?" hernam de gravin:
„Gij bedoelt uw huwelijk dat wellicht spoedig zal worden voltrokken? Is de freule eindelijk hersteld? Hare ziekte heeft mij om
uwentwil verontrust. Door een te schielijk uiteinde had mijne hoop
kunnen verijdeld worden. Uwe belangen...."
„Mijne belangen mevrouw, werden door u op een zeer verplichtende wijze behartigd," viel de jonker haar in de rede: „Zij
schenen echter eenigermate met de uwe verbonden te zijn. Gij hebt
mij dat huwelijk aangeraden, ja, opgedrongen, doch ik wenschte
het alleen om der fortuinswille. Bij dezen kom ik u mijn dank betuigen mevrouw, voor de inlichtingen die gij mij aangaande Adel-
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gonde's geboorte hebt gegeven. Ik heb er mijn oogmerk mee bereikt.
Mijne bekendheid met hare afkomst deed den graaf, uw zoon,
naar eene verbintenis tusschen ons verlangen. De freule echter beminde mij evenmin als ik haar. Ik haat het huwelijk. Gelukkig
voor mij was het ook geenszins de echtgenoot dien men in mij
verlangde; maar mijne stilzwijgendheid moest tot eiken prijs gekocht
worden. Daarom alleen moest Adelgonde mijne vrouw worden.
Om kort te gaan, ik deed afstand van hare hand, en liet mij
mijne stilzwijgendheid duur betalen. Ik heb.... ..
Een heldere bliksemstraal brak eensklaps Van Rodenberg's woorden af, en terwijl het vertrek door het felle schijnsel verlicht werd,
aanschouwde de jonker op het gelaat der gravin eene uitdrukking
van verkropte woede. Hare lippen waren verbleekt en op elkander
geperst. Haar spraakvermogen scheen als verlamd, en het was in hare
oogen te lezen, dat Van Rodenberg's weinige en oogenschijnlijk onbeduidende woorden, haar een bittere teleurstelling hadden aangekondigd.
Het aanhoudende bliksemvuur werd door een ratelenden donderslag opgevolgd. Het scheen alsof de aarde op hare grondvesten
schudde. Het gebouw dreunde en de vensterglazen rinkelden in
hunne boden omvatsels.
„Mijne woorden schijnen u meer getroffen te hebben dan de
bliksem dit zou vermogen;" hervatte Van Rodenberg: „ Ik heb
echter in mijn belang gehandeld. Dit land, en vooral den Haag
met zijn stijve en eentonige vermaken, verveelt en walgt mij op
den duur. In uw vaderland mevrouw, vindt men de ware genoegens des levens; gij hebt mij daar dikwerf van verhaald. Men moet
de wereld genieten zoolang men haar genieten kan. Welnu, ik ga
naar Parijs; daar zal ik met mijne fortuin een waar levensgenot
smaken, en mij in de armen van een onbezorgd en altijd vroolijk
leven werpen."
„Hoe!" riep de gravin eensklaps, met een van woede bevende
stem: „Gij wilt u tegen hetgeen ik verlang, tegen mijn wil verzetten? Ha!" zeide zij akelig lachend: „Ik zeg u neen! — Hetgeen ik bepaald, hetgeen ik gezworen heb, zult gij doen. Gij zult
mijn wreker, gij moet mijn wreker zijn! Gij kent mij niet, jonker
Van Rodenberg!" ging zij in éen adem voort: „Gij weet niet
waarom ik u tot mijn vertrouwde heb gemaakt; ik zou dit nimmer
op een lossen grond 'hebben gedaan, nimmer, indien ik zelve daarvan niet de vruchten had willen plukken. — Gij zult mij gehoorzamen !" vervolgde zij, terwijl zij opstaande, zich in een dreigende
houding voor den jonker plaatste. „Ik heb macht over u. Gij zult
u aan mijn wil onderwerpen! Nog eens, ik begeer, ik eisch, dat
gij Van Bergen's dochter tot uwe vrouw maakt."
„Gij eischt van mij mevrouw ?" riep Van Rodenberg: „Waar
mijne verwondering grenst aan verbazing. Wie — wat geeft-achtig!
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u het recht om zoo tot mij te spreken? Ben ik niet mijn eigen
heer en meester? Wilt gij den jonker Van Rodenberg, Walter Van
Rodenberg, uit een der aanzienlijkste geslachten gesproten, wilt gij
mij de wet voorschrijven? wilt gij dit doen mevrouw! Gij, die
ondanks den naam dien gij thans voert, eene.... Ha! " vervolgde
hij lachend: „ Dit is te dwaas mevrouw! Het kan u onmogelijk ernst
zijn. Hoe dit echter ook zijn moge; ik ga mijn gang. Vaarwel,
gravin Van Bergen! het blijft steeds eene eer voor mij , uw onder
dienaar te zijn." Na dit gezegd te hebben, stond Van Ro--danige
denberg snel op, en ging naar de deur; doch de gravin, blakend
van inwendige spijt en gramschap, greep hem bij den arm, en
wilde hem beletten het vertrek te verlaten. Van Rodenberg echter,
geenszins gewoon zijn wil aan banden te zien leggen, dwong de
gravin door een hevigen ruk met zijn arm, hem los te laten, en
wierp haar daardoor tevens achterover op den vloer.
monster!
„Blijf, ellendeling! " riep de nederliggende gravin: „toef,
en gij zult vernemen, wie gij...." doch het was haar onmogelijk
voort te spreken, want door de deur welke Van Rodenberg ge
drong een dikke rookmassa naar binnen; een benauwde-opendha,
brandlucht vervulde het vertrek, en de kreet van „Brand! Brand!"
weergalmde eensklaps door het kasteel.
........................................

Terwijl het beschrevene binnen een der vertrekken aan de westzijde van het kasteel voorviel, greep daarbuiten, aan den tegenover
kant, een geheel ander tooneel plaats.
-gestldn
In de schuit, waar de lezer reeds vroeger de kinderen van den
hovenier heeft aangetroffen, bevonden zich op dit oogenblik twee
jonge mannen. De een stuwde met den roeispaan de boot dwars
door de gracht op het kasteel aan, terwijl de ander met een haak
in een tralievenster greep.
„Gij zult moeite hebben die ijzeren bouten los te krijgen;" zeide
de man met den roeispaan.
„Toch niet edele heer," antwoordde de andere: „die bouten zijn
slechts met eenige verroeste spijkers bevestigd; ik ben van de
noodige breekijzers voorzien; wanneer er slechts éen bout uit den
weg is geruimd wordt de opening reeds wijd genoeg."
Werkelijk week de bedoelde bout zeer spoedig voor breekijzer en
hamerslag; de opening was nu bijna anderhalve voet groot, en het
leed geen twijfel of een mensch zou er gemakkelijk doorheen kunnen glijden.
De man met den roeispaan sprak nu eenige woorden door de
opening naar beneden; eene vrouw deed hem bescheid, en kort
daarna lieten de mannen een stevig koord, waaraan een haak was
bevestigd, door het opengebroken tralievenster naar omlaag.
Met groote krachtsinspanning trokken de mannen weinige oogen-
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blikken later het koord weder naar boven. Hun arbeid was niet te
vergeefs geweest, want den ongelukkige dien zij uit een diepen
kerker hadden verlost, legden zij weldra behouden in hunne boot neder.
,,Goddank!" riep de eerste spreker in verrukking: „De gevaarlijke arbeid is verricht. De krachten hebben ons niet begeven.
God laat de ondeugd nimmer zegevieren !" Na deze woorden wendde
hij zich nog eenmaal naar het tralievenster; haalde een toegevouwen
papier uit zijn wambuis te voorschijn en liet het naar binnen vallen.
De schuit was daarna spoedig weder aan wal gevoerd, en nadat
de mannen den geredde er uit hadden gedragen, gingen zij met
hem naar een elzenboschje, waarachter een voertuig hunne terugkomst verbeidde.
Eenige oogenblikken later toen het voertuig, door de twee mannen te paard vergezeld, zich in beweging zette, vlamde het bliksemvuur onafgebroken met zijne schichten om de torenspits van
het kasteel.
Een dikke rookwolk steeg weldra uit den brandenden toren omhoog, en spoedig daarna hoorde de kleine aftrekkende stoet, te
midden der rollende donderslagen, den kreet: „Brand! Brand!"
door de lucht weergalmen.
Hevig woedden de vlammen door het oude kasteel; op
twee plaatsen was de bliksem schier gelijktijdig ingeslagen. De
leien pannen knapten in den heeten vuurgloed. De balken kraakten en stortten brandend neer. Uit de meeste vensters sloegen
dikke roode vuurvlammen naar boven, en teekenden zich hel af
tegen de donkere zwarte lucht. Aan blusschen was niet te denken;
de felle brand nam van oogenblik tot oogenblik in hevigheid toe.
Elk was op eigen redding bedacht; elk greep naar eigen goederen;
elk zocht voor zich te behouden wat hem dierbaar was, doch niet
éen kwam op het denkbeeld, om de meesteres te verwittigen van
het gevaar waarin zij verkeerde.
„ Om Gods wil, red mij ! " riep de gravin Van Bergen met heesche
stem: „ Om Gods wil, Walter! wilt gij mij hier in een brandend
graf doen omkomen! Walter! waar zijt gij ?" riep zij angstig: „Ik
zie u niet. Ik zal in dezen akeligen rookwalm stikken! Redding!
help! help!"
„Het is te laat!" zei Van Rodenberg, in liet vertrek terugkeerend, met een insgelijks door rook en walm benauwde stem: „Het
portaal staat in lichtelaaie vlam. De uitgang langs dien weg is
onmogelijk. Wellicht door deze zijdeur;" vervolgde hij, snel daar
heengaande. Doch ook deze uitgang was geheel versperd. Insgelijks
woedden de vlammen in dat aangrenzend vertrek. Wel wilde hij
het wagen zich een doortocht te banen, doch een brandende balk
die met een geweldig gedruisch voor zijne voeten neerstortte, deed
hem ijlings terugkeeren: „Aan ontkomen is niet te denken," riep
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hij de kermende gravin toe: „Er is geen uitweg meer dan alleen
door dit venster." Met een krachtige hand rukte hij het bedoelde
kruisraam open: „De gracht is breed en diep," vervolgde hij:
„doch slechts langs dezen kant is nog redding mogelijk. Vaarwel
mevrouw! Vaarwel, voor eeuwig!"
Reeds had hij den voet op de vensterbank gezet, om zich in
het water te werpen, toen de gravin, deze beweging ziende, en
eenigszins hersteld door de lucht welke thans het vertrek was
binnengedrongen, met den doodsangst op het gelaat, hem bij zijn
wambuis terughield: „Gij zult mij niet verlaten ! " riep zij met
bevende stem: „Gij zult mij niet aan de vlammen ter prooi geven.
Neen, ik kan, ik wil niet sterven! — Ik wil leven! — Ik moet
leven! en zoo er voor mij geene redding is dan zult gij met mij
vergaan ! "
De jonker, alleen op eigen redding bedacht, zocht zich aan de
krampachtige handen te onttrekken, die hem in zijne vlucht belemmerden; doch zijne pogingen waren vruchteloos.
„Neen, gij moogt mij niet aan een rampzalig lot prijs geven!"
riep de gravin, terwijl zij met zenuwachtige krachtsinspanning den
worstelenden jonkman staande hield: „Gij kunt, gij zult háar niet
doen omkomen, aan wie gij uw aanzijn verschuldigd zijt. Verneem,
Walter, verneem in dit lange oogenblik, wat ik u nimmer had
willen openbaren. Walter, red mij! — want ik heb u onder het
hart gedragen. Walter, gij zijt mijn zoon! Ja ik ben uwe moeder!
Om uwentwil heb ik angst en smart uitgestaan; voor u heb ik
geleefd; voor u wil ik blijven leven; om uwentwil heb ik wraak
gezworen! Red mij — om Gods wil, red mij! — Neen, gij zult
uw moeder niet vermoorden ! "
„Wijf! gij zijt razend!" riep Van Rodenberg, terwijl het klamme
zweet op zijn voorhoofd parelde: „Laat mij los zeg ik u! — Laat
mij los!" riep hij heviger, daar de gravin hem hoe langer hoe vaster
omklemde : „Gij liegt! — Ik uw zoon? — Bij God! neen, dat is
gelogen! — Gij mijne moeder? — Ik een kind der schande? —
Een basterd? — Wijf, gij hebt gelogen ! " riep hij nogmaals: „Trek
uwe woorden in; zeg dat gij onwaarheid, dat gij lastertaal hebt
gesproken; laat mij los en ik zal u redden!"
„Mijn zoon! Mijn zoon!" riep de gravin smeekend en schier
buiten zich zelve: ,,Ja, ik wist het, gij zoudt mij niet verstooten ! "
„Nogmaals dien naam !" brulde Van Rodenberg: ,,Weg van mij,
verachte vrouw ! " vervolgde hij, zijn uiterste krachten verzamelend:
„ Weg van mij met uw ellendige logentaal ! " en met een geweldigen
ruk slingerde hij de rampzalige vrouw achter in het vertrek. — Zon
een oogenblik te dralen, sprong de jonker nu uit de hooge-der
verdieping in de breede slotgracht, en zwom, inweerwil van zijne
kleederen, naar de overzijde. Een rauwe gil drong hem in de ooren.
-
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Een vrouwelijke gedaante vertoonde zich aan het open venster.
Eensklaps verdween zij in de diepte. Het water plompte onder den
val van een lichaam, en niets meer ontwaarde de jonker dan een
witte strook die nog een paar malen boven de watervlakte te
voorschijn kwam, maar toen ook voor goed verdween.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

De mare van den schrikkelijken brand was den graaf Van Bergen
spoedig ter oore gekomen.
Met het krieken van den dag steeg hij te paard en reed naar
den Blanker t, om de verwoesting in oogenschouw te nemen.
Het groote kasteel was schier geheel in een puinhoop veranderd.
De linkervleugel slechts, was nog gedeeltelijk in wezen.
Op verscheidene plaatsen stegen dikke rookwolken uit de smeulende puinhoopen omhoog. Het was een droevig tooneel, die
schouwplaats der vergankelijkheid.
— 0 God! wat is bestendig hier beneden! sprak Van Bergen bij
zich zelven: Wat is toch de aarde met al wat daarop is! Slechts
stof, niets dan stof, aan verderf en vernietiging ter prooi ! Statig
en fier verhief zich nog gisteren dit kasteel op zijne fondamenten,
en heden? heden duiden slechts ruwe steenklompen de plek aan waar
het nog weinige uren geleden stond. — Omstreeks twee eeuwenlang
hebben stormen en onweders er boven gewoed, en thans, éen
vuurstraal van Uwe almacht o God! en zie, het zware gebouw
stort ineen. Stof, niets dan stof is het wat daarvan overblijft!
Met betraande oogen bleef de graaf in het rookend puin staren.
In dat kasteel had hij het eerste daglicht aanschouwd; dáar had
hij de dagen zijner zorgelooze jeugd gesleten, en de jaren zijner
jongelingschap in kommerlooze vreugde doorgebracht; dáar was het
dat een goede moeder hem de eerste schreden op het pad der
deugd had leeren zetten; dáar was het ook dat hem die dierbare
moeder zoo vroeg reeds door den dood was ontrukt.
— Vergankelijkheid! vergankelijkheid! ja, dat predikt Uwe schep
eindigde Van Bergen, den blik naar den hemel rich--ping!zo
tend: Hier beneden is het niet; daar boven, bij U, bij U alleen,
is onvergankelijkheid! Bij U leven de reine zielen zonder ophouden.
Bij U zijn mijne dierbare dooden. Bij U zal ik hen wedervinden.
Bij U, o liefderijk Vader! die door Jezus Kristus ook mijne ziel
van liet eeuwig verderf hebt vrijgemaakt.
Met zulke gedachten vervuld, was Van Bergen aan de zuidzijde
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van het kasteel gekomen. Te midden der bouwvallen ontwaarde hij
nu een man die met ingespannen krachten de opeengehoopte
steenklompen zocht weg te ruimen.
„Mijne dochter! mijn lieve dochter! waar zijt gij ? " kermde de
ongelukkige hovenier: „Mijn Aafke! mijn kind! zijt gij levend onder
dat puin begraven? Hoort gij uw vader niet? Geef antwoord lieve
dochter! 0 God! waarom hebt Gij mij mijn kind ontnomen?"
Zoo jammerde de beklagenswaardige vader, terwijl hij zijne krachten
verdubbelde teneinde zijn lieveling levend of dood weder te vinden.
„Mist gij uwe dochter ?" riep de graaf den vruchteloos zoekende
toe: „Is uw kind het offer van dezen brand geworden? Schep
moed brave Rijnveld, ik zal u mannen zenden, die u behulpzaam
kunnen zijn."
De aangesprokene had bij de deelnemende toespraak des graven
zijn arbeid voor een oogenblik gestaakt.
„O het valt hard, uw genade, zijn oogappel, zijn dierbaar kind
te verliezen!" antwoordde hij met een tranenvloed: „Zij was zoo
schoon, zoo braaf, zoo rein; en nu.... dood.... in de lente baars
levens! Gerechte God! wat heb ik misdaan dat Gij mij zoo zwaar
kastijdt?"
Van Bergen gevoelde innig wat die ongelukkige vader moest
lijden. Ook hij was dikwerf en bang beproefd.
„Gods wegen zijn onnaspeurlijk;' hernam hij op vertroostenden toon: „De Heer bezoekt het meest zijne uitverkorenen.
Wat God doet is welgedaan ! "
Na deze woorden reed de graaf de achterzijde van het kasteel
langs, en kwam weldra weder aan den linkervleugel.
Daar heerschte een buitengewone drukte. Onderscheidene meubelen lagen op het binnenplein dat de poort van het kasteel scheidde,
in de grootste verwarring dooreen. Alles wat aan de vlammen ontkomen was, bevond zich op deze plaats. Als een troep hongerige
wolven aasden de dienstbaren der gravin Van Bergen op buit.
Voorwerpen van waarde of goeden smaak, waren reeds alle door
hen prijs gemaakt. Het was een volstrekte plundering waarvan de
graaf hier ooggetuige was.
„ Ellendig volk ! " riep hij den roofzuchtigen toe: ,,Slechts op eigen
voordeel bedacht, zoekt gij een laag gewin, terwijl wellicht ongelukkigen, onder het brandend puin bedolven, om uwe hulp
smeeken, en God bidden dat Hij u ter hunner redding zendt.
Toef hier niet langer. „Gij zult niet stelen," zegt de Heer.
Ga! — Rijnveld zoekt zijn kind. Help hem zijne dochter, zoo zij
nog leeft, terugvinden. Voorwaar, uw loon zal groot zijn, grooter
dan het vergankelijke wat gij hier zoekt."
De gebiedende toon waarop Van Bergen gesproken had, maakte
een gewenschten indruk. Eenige mannen begaven zich onmid-
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dellijk naar de plaats waar de hovenier zijne nasporingen voortzette.
„Is de gravin aan het gevaar ontkomen ?" vroeg de graaf aan
een knaap die weinige schreden van hem stond.
„Zij is gered uw genade," antwoordde deze: „doch éen oogenblik later, en het ware te laat geweest. Voorzeker moet de gravin
uit het venster in de gracht zijn gesprongen. Toen wij op haar
noodgeschrei afkwamen, hield zij zich aan den rand der boot boven
water. Nu ligt hare genade in de woning van Rijnveld, maar het
zal te bezien staan of zij den schrik te boven komt."
Van Bergen stapte van zijn paard, en na het aan de zorg van
den knaap te hebben toevertrouwd, begaf hij zich naar de kleine
woning van den hovenier. Hier verbeidde hem een nog akeliger
tooneel dan hetgeen hij daar buiten aanschouwd had. Zijn rampzalige stiefmoeder lag in een ijlende koorts op een bos stroo ter
neder. Hare oogen waren diep in hunne kassen verscholen, en sluik
lagen de natte grijze haren langs haar bleeke kaken. Nauwelijks was
Van Bergen het kleine vertrek binnengetreden, of de gravin richtte
zich in hare legerstede overeind.
„Ha, zijt gij daar, verrader!" riep zij hem toe: „Gij zijt het, gij
alleen die de hel boven mijn hoofd hebt ontstoken. In de vlammen
hebt gij mij geworpen. In het water hebt gij mij gestort. Gij hebt
gesidderd voor mijne wraak. Ja! zie, gij rilt nog. Gij zijt bevreesd
voor mijn toorn. — Vergif zal u doen kwijnen: even als uw vader.
Waar toeft gij Rosio?" ging zij, strak voor zich uitziende, voort:
„Waarom aarzelt gij? Dien toe; — uw middel werkt langzaam
maar zeker. Zie, hij kwijnt; zijn einde is nabij. — Hij sterft! —
Wraak Van Bergen! — Wraak over u! — Mijn zoon zal leven! —
Mijn zoon, mijn Walter. — Ja, Walter, ik ben uwe moeder. — 0
God! gij gelooft het niet. — Gij verstoot mij omdat gij een bastaard zijt; gij werpt mij van u af? — Gij laat mij aan de vlammen
ter prooi. — 0 God! ik brand! Ik verga! Water, water ! "
Met onleschbaren dorst dronk de gravin een haar toegereikte kom
met water ledig.
Voor een oogenblik scheen haar dit eenige rust te verschaffen,
doch zoodra zij den graaf weder ontwaarde, ving zij opnieuw met
woorden zonder samenhang aan.
„Ik versta uw blik Van Bergen! Ja, ik weet wat gij van mij
verlangt. Gij wilt uw kind, uw zoon aan mijne macht ontrukken.
Gij verbleekt. Het baat u niet. Uw zoon was wel bewaard. In een
diepen kerker. Dáar, dáar in uw kasteel. — Wraak voor mijn zoon!
Wraak voor de schande mij aangedaan!"
Een koude rilling ging van Bergen bij het hooren dezer woorden
door de leden. Met angstige gejaagdheid had hij eiken klank opgevangen. God! zouden deze woorden eenige beteekenis hebben, of
slechts door een verhitte verbeelding zijn voortgebracht?
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,,Vrouw! wat zegt gij ? " riep hij met een van aandoening ver
Herhaal uwe woorden. Zijt gij bij uwe zinnen?-kroptesm:„
Spreek, wat is er van mijn zoon?"
„Ha! daar staat de fiere graaf!" riep de ijlende vrouw, akelig
lachend: ,,Uw zoon ? — Brand! brand! vlammen! vuur! Gij hebt
liet zelf ontstoken. Hij is bedolven. Daar, onder puin en asch.
Daar in dien vuurpoel ligt hij te branden. Hou vast Rosio! laat
niet los; neen, hij mag ons niet ontkomen!"
Van Bergen stond als aan den grond genageld. Het was hem
niet mogelijk deze verwarde woorden tot een geheel te vormen en
op zich zelven toe te passen. Hij doorgrondde het fijne weefsel van
menschelijke boosheid niet.
Zijn zoon? — En echter had hij zijn eerstgeborene levenloos aan
zijne borst gedrukt. Hij had zijn zoontje zelf naar het stille graf
gebracht. En toch, een vreeselijk vermoeden rees er in zijn binnenste
op. ,,Hemel! zou het mogelijk zijn ! ? " riep hij uit: ,,Spoed! spoed!
misschien bestaat er nog redding!"
Met het vaste voornemen om alles in het werk te stellen teneinde
zekerheid te bekomen, snelde hij voort, en had juist de klink der
deur gegrepen, toen deze van buiten geopend werd. Eene burrie
werd door twee mannen het vertrek binnengedragen. Een jeugdig
meisje lag er op. Aan haar voorhoofd gaapte een breede wond, en
hare haren waren met bloed bevlekt.
Het was Aafke, Rijnveld's brave dochter die door vereende krachten
aan een brandend graf was ontrukt.
De smart des vaders grensde aan wanhoop.
Die schodne maagd, die dierbare trouwe dochter lag daar ver
zieltogend terneder!
-minkte
De vader had zijn kind wedergevonden, maar helaas, in een
toestand, om het spoedig voor altijd te verliezen.
Van Bergen was door dit roerend tooneel een oogenblik in zijn
voornemen gestuit. Met innige deelneming beschouwde hij de smartelijke wonde, en reinigde die eigenhandig zooveel hem dit mogelijk was.
Het ongelukkige meisje slaakte een diepen zucht; even sloeg zij
de reeds brekende oogen op, en zag haren liefderijken helper aan.
Een lichte blos verspreidde zich over haar gelaat; er scheen iets
buitengewoons in haar binnenste om te gaan; zij wilde spreken,
doch hare krachten schoten te kort.
„Wat wilt gij lief kind?" vroeg Van Bergen, die haar in den
arm genomen en een weinig overeind had gezet.
Nogmaals wendde het meisje een uiterste poging tot spreken aan.
Hare lippen bewogen zich, en schier onhoorbaar lispte zij de woorden: „Hij is gered .... uw zoon. . . . uit den kerker.... Bewijs....
daar. . . . in mijn keurslijf."
Geen engeltonen hadden den graaf met hemelscher wellust kunnen
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vervullen, dan die woorden van het stervende meisje. Aan deze
sponde der smart ontwaakte een ongekende zaligheid in zijne borst.
De mond der boosheid had hem een zoon en diens verderf aan
onschuld meldde hem de redding van dat-gekondi,stmr
kind, van welks bestaan hij tot heden onbewust was gebleven.
Zou dat kleine stuk papier 't welk daar uit haar keursje
steekt, inderdaad het bedoelde bewijs bevatten?
Zonder aarzelen trok hij het behoedzaam te voorschijn. Met sidderende hand ontvouwde hij het papier, en las de volgende woorden:
„Edel meisje! Met Gods hulp is het ons gelukt den armen gekerkerde te bevrijden. Daartoe zijt gij, in Gods hand, het middel
geweest. Nog weet gij niet wie het was die jaren achtereen in dezen kerker versmachtte. De ongelukkige Adel is niemand anders
dan de eenige zoon des graven Van Bergen. Hem hebt gij bevrijd.
Leef gelukkig, edel meisje! Smaak de vruchten van uw goede daad,
en zoo gij hier beneden daarvoor niet vergolden wordt, dan zal
God u in Zijn hoogen hemel ruimschoots vergelden wat gij aan
een zijner ongelukkige schepselen hebt gedaan.

A. S......
,,Ja, God zal u vergelden wat geen sterveling u meer vergelden
kan ! " sprak Van Bergen met een onbeschrijfbaar gevoel, terwijl
hij de gestorven redster van zijn kind, met schier vaderlijke liefde
een zoen op het voorhoofd drukte: Ja, bij Hem zult gij het loon
voor uw edele daad ontvangen !"
„Laat af! laat af! " riep de gravin Van Bergen met stervende
stem: ,,Weg, weg van mij, gij helsche folteringen! Ik wil niet sterven!
Mijn Zoon! mijn Walter! — Mijn Walter!" herhaalde zij, nauwe
hoorbaar. Nog éen snik, nog éene trekking der zenuwen en-lijks
zij was niet meer.
In hetzelfde oogenblik verschenen twee onsterfelijke zielen voor
den rechterstoel des Allerhoogsten.
De eene was blank en rein, de andere met de zonden dezer
wereld besmet.
De eerste ging in ter rechter zijde.
De andere ? .... Oordeel niet. God alleen mag oordeelen. De
Heer is rechtvaardig, — maar genadig.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

De kleine stoet dien wij in het voorlaatste hoofdstuk d e n
B 1 a n k e r t zagen verlaten, naderde hoe langer hoe meer de plaats
zijner bestemming.
IV
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Langs den noordelijken zoom van het Haagsche bosch, waar
zich de oude eiken ter rechter- en de naakte duinen ter linkerzijde
verhieven, voerde een breed zandspoor naar een eenvoudige pachthoeve.
Hier gaf Alonzo het teeken om stand te houden.
„De Heilige Maagd zij geloofd !" sprak hij tot Maarten, nadat
deze hem behulpzaam was geweest om den ongelukkigen Adel de
nederige woning binnen te dragen: „Hier zal de ondeugd haar
slachtoffer niet zoeken. Morgen zal zij dit niet meer vermogen;
doch tot zoo lang is voorzichtigheid noodzakelijk.
Teneinde de bevrijding in geenen deele te belemmeren, had
Aafke den gekerkerden jongeling, op bevel van haren hoogen
bondgenoot — den jongen graaf Spinola — een toereikend slaapmiddel ingegeven. Door de macht van den slaap geketend, was
niets in staat geweest hem aan die banden te ontrukken. Inweerwil van de geweldige donderslagen en de vele bezwaren die zijne ontkoming vergezelden, had hij zijne oogen niet geopend, en, wellicht
van zijne beulen droomend, vermoedde hij niet dat God Zijne
engelen had gezonden om voor zijn leven te waken; dat een paar
goede geesten hem beschermden en hem de vrijheid terug schonken.
De hoeve welke door Alonzo tot nachtverblijf voor den bevrijde
was gekozen, behoorde tot de goederen van den graaf Van Bergen,,
en werd bewoond door Maarten's grootvader.
Met de meeste schroomvalligheid had de oude man het verzoek
van zijn kleinzoon toegestaan. Het was hem gansch niet aangenaam
de hand te leenen in eene zaak die hem hoe langer hoe meer verdacht voorkwam.
— Wie was de Spaansche vreemdeling die hem voor zijne herbergzaamheid zoo ruimschoots wilde beloonen? Welk voornemen,
had deze met den ongelukkige die daar thans slapend in de bedstee lag? Waarom juist bij hem, in deze afgelegene woning, eene.
schuilplaats gezocht? Deze en vele dergelijke vragen bestormden en
verontrustten den zwakken grijsaard. Hij werd zeer bevreesd, en
alles wél overwegende, vermoedde hij in den slapende niets minder
dan een Spaanschen prins, die, de hemel wist om welke staatsintrigues, in een vreemd land moest worden om hals gebracht.
Hij huiverde bij het denkbeeld dat zijn vreedzame woning het:
schouwtooneel van een vorstenmoord zou worden, en dat hij zelf,
in stede van zijne dagen in rust en kalmte te eindigen, als medeplichtige, een schandelijken dood zou moeten ondergaan.
— Wat hun voornemen ook zijn moge, zoo dacht hij: ik zal
zorg dragen, dat den jongen vorst op deze hoeve geen leed geschiede. Den nacht zal ik wakend doorbrengen, en morgen, met
het krieken van den dag, begeef ik mij naar den O l d e n b u r g h ,,
teneinde den graaf van alles te onderrichten.
,
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Inmiddels was Alonzo met Maarten naar buiten gegaan. De lucht,
door het onweder gezuiverd, was met de liefelijkste geuren vervuld.
Even verruimd en verlucht als de natuur, gevoelde zich ook Alonzo
na de wél volbrachte taak.
Met het voornemen om zelf naar den Haag terug te keeren, gaf
hij aangaande Adel's bewaking nog eenige bevelen aan Maarten,
en zich toen tot den grijsaard wendende, die in de half geopende
huisdeur met achterdochtige blikken de twee samenzweerders of
vorstendooders had trachten te beluisteren, zeide hij op minzamen
toon: „En gij, oude man, die zoo liefderijk een ongelukkige hebt
willen opnemen, het geldelijk loon dat u daarvoor toekomt, zal
niet kunnen opwegen tegen de dankbaarheid die u in veler hart
een eerste plaats zal doen bekleeden. Vaarwel! morgen hoop ik u
weer te zien." Na deze woorden wierp Alonzo zich in den zadel,
en Iinks het bosch in galoppeerende bereikte hij weldra de stad.
Het was den volgenden morgen, weinige minuten nadat wij den
graaf Van Bergen naar den Blanker t zagen vertrekken, dat een
oud man, ademloos de binnenplaats van het kasteel den Oldenburgh betrad.
De oude Burgman was juist bezig de verspreide fazanten, kalkoenen en kippen, met zijn: „Tuk tuk tuk ! " tot hun ontbijt bijeen
te roepen, terwijl hij tevens naar het geschikte oogenblik zocht om
zich van de drie bonte haantjes meester te maken, die bestemd
waren hun laatste levensdagen in overdaad door te brengen.
„Wel Esser, wat voert u zoo vroeg naar het kasteel ?" riep de
fungeerende pluimgraaf den nieuw aangekomene toe: „Gij schijnt
haast te hebben. — Proe! Blokhals! gunt ge die anderen niets? —
Wacht ! jaag me die kleine zwartkuif eens even hier op aan. — Kip
ik heb je!" riep Burgman, terwijl hij het kakelend diertje dat,
voor Esser's opgeheven stok verschrikt, zijn waar verderf was te
gemoet gesneld, in een overdekte mand plaatste: „Zie zoo; gij
komt alsof gij geroepen waart. Hoe gaat het in 't duin? — Proe!
proe! die grijze is een vlugge rakkert. — Houd tegen! houd tegen! —
Mis baas! je dacht me te ontsnappen. Nou, stil maar, je zult
goede dagen hebben; daar, zwartje! daar heb je een kameraad ! "
en de tweede gevangene gleed bij den eerste in de overdekte mand.
„Maar Burgman," ving Esser aan, die de vroege wandeling niet
had ondernomen om den ouden dienaar in het haantjesvangen behulpzaam te zijn: „ik moet den graaf spreken. Is zijn genade al
bij de hand? Ik bid u, ga hem terstond om een oogenblik onderhoud
verzoeken. Het is van groot belang. Ik kan mijn tijd niet verbeuzelen."
„Ja, indien gij den graaf moet spreken dan hadt gij maar vroeger
moeten opstaan;" antwoordde Burgman verstoord, dewijl Esser het
haantjesvangen „zijn tijd verbeuzelen" had genoemd: „De graaf
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is reeds lang vertrokken, maar indien gij zoo iets belangrijks
hebt mee te deelen, — daar komt de freule die u misschien te
woord zal willen staan."
Esser trad met den hoed in de hand op Adelgonde toe, terwijl
de gekrenkte Burgman met een langzaam vleiend: „ Kip! — kip! —
kip ! " zijn derde slachtoffer zocht meester te worden, dat hij ook
weldra bij de. anderen in de mand liet glijden, om ze vervolgens
naar de mestkooi te brengen.
„Hetgeen gij mij daar zegt is zeer vreemd;" zeide Adelgonde,
die aandachtig naar den oude geluisterd had: „Ik ben niet bevoegd
om u in dezen raad te geven, doch naar het mij toeschijnt, zal uw
kleinzoon zijn grijzen grootvader toch niet aan gevaren blootstellen.
Maarten is mij bekend, hij is oppassend en braaf. Gij zult toch
niet veronderstellen dat hij zich, om geldelijk voordeel, in eene
zaak zou mengen, die gij zoo zwart hebt afgeteekend ? "
De oude man schudde het hoofd: „Hij is zoo gesloten als een
pot, genadige freule!" hernam hij: „Hoe dikwerf heb ik hem niet
gevraagd, wie en wat dan eigenlijk die jongeling was. — Grootvader, was steeds zijn bescheid: een ongelukkige dien wij aan de
handen zijner beulen hebben ontrukt, en dien gij, herbergzaamheid schenkend, een grooten dienst bewijst. Zie, genadige freule,
„aan de handen zijner beulen ontrukt" dat klinkt verdacht. Waarom den naam verzwegen? Wat mij betreft, ik ben van mijne jeugd
afaan steeds rond voor mijne zaken uitgekomen; ik heb nimmer
iets verzwegen; neen, een goede zaak schuwt het daglicht niet."
— Deze, in de meeste opzichten voortreffelijke hoedanigheid van
dien grijsaard, heeft zeker voor Maarten de stilzwijgendheid nood
gemaakt; dacht Adelgonde. „Intusschen, oude man, ver-zakelij
zij tot Esser: „zal ik den graaf bij zijne terugkomst dadelijk-volgde
met de zaak bekend maken. Verontrust u niet; reken op de deugd
van uw kleinzoon. Ga u eerst in de keuken wat ververschen, en
keer dan welgemoed naar uw hoeve terug."
Esser schudde nogmaals het hoofd. — Zoo stapt de zorglooze
jeugd met luchtigen tred over de gewichtigste zaken heen! dacht
hij: „De ondervinding leert ons voorzichtigheid," zeide hij luid:
„én al heb ik mij ditmaal door de schoonklinkende woorden van
Maarten laten in slaap wiegen, mijne oogen zijn nu geopend, en
voorzeker zal de genadige graaf, door een tijdige overkomst, een
vorstenzoon van den dood redden; diens moordenaars aan het
gerecht in handen leveren, en mijn grijze kruin voor schande en
ellende behoeden. De hemel beware u, genadige freule! thans keer
ik onmiddellijk naar 't duin terug. In mijne afwezigheid heeft niemand kunnen ontsnappen. Het vertrek waar de prins ligt, is geheel
afgesloten. Met ongeduld zal ik de komst van den genadigen graaf
tegemoet zien. God zij met u!"

DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE.

I17

Na deze woorden boog zich de oude man, en verliet de binnenplaats zoo snel als zijn wankelende tred zulks toeliet, om den
terugtocht naar zijne woning aan te nemen.
Adelgonde nu aan zich zelve overgelaten, zette hare morgenwan
voort. Het was dien dag juist vier maanden geleden dat zij-deling
den edelen Spanjaard voor het eerst had gezien. Hoe veel was er
in dien korten tijd, ook voor haar, veranderd ! — 0, dacht zij, terwijl
een traan bij haar opwelde: hoe ras zijn die schoone dagen van
vreugde en zorgeloosheid vervlogen ! Hoe trotsch was ik, mij eene
dochter van dien alom beminden en goeden graaf te kunnen noemen.
Met welk een onuitsprekelijke, ja, meer dan kinderlijke liefde hing
ik hem aan; en hij — hij noemde mij zijn lieve dochter. Helaas!
ik was zijne dochter niet. En thans — dezelfde liefde blijft hij mij
bewijzen; voortdurend noemt hij mij zijn lieve kind; maar ach!
hoe schoon, hoe liefelijk mij voorheen die naam ook in de ooren
klonk, thans rijt zij gruwzaam de mij toegebrachte diepe wond telkens
weer open. — En gij Alonzo, o waarom drong de liefde voor u
mijn harte binnen? waarom moest de wensch om u te bezitten,
voor mij de dierbaarste worden? waarom heb ik u bemind, daar
ik u nimmer kon toebehooren ! ?
Het schoone doch ongelukkige meisje, slaakte een diepen zucht.
Doch, een nieuwe gedachte rees bij haar op: Wellicht leefden
haar arme ouders nog! — Moest het hun tot eene misdaad worden
gerekend, dat zij hun kind hadden afgestaan om het in ruimer
omstandigheden te doen opvoeden? Gewis, zij hadden uit liefde
voor dat kind zich die opoffering getroost. — Ach, niets kwam
Adelgonde nu wenschelijker voor, dan in den stand harer ouders
terug te keeren, hopende bij hen de rust voor haar gemoed te
zullen wedervinden. Voorzeker, haar waardige pleegvader zou haar
in dit besluit geenszins hinderlijk willen zijn. Hij zag het immers,
hoe zij, na het vernemen dier treurige waarheid, hare dagen in
droefheid had doorgebracht; hoe zij niet meer dartel liefkozend,
maar schuchter zijne goedheden had beantwoord; hij zag het immers, hoe zij steeds alle bezoeken zocht te ontvlieden; hoe zij
schroomvallig de oogen nedersloeg wanneer een dienstbode haar
met eerbied naderde, en hoe dikwerf een donker rood hare wangen
kleurde wanneer een adellijk bezoeker, al schertsend, den mindere
in zijne handelingen bespottelijk zocht voor te stellen.
— Neen! besloot het teergevoelige meisje: neen, het is niet mogelijk mij langer achter een valsch masker te verbergen. Ik kan, ik
mag niet langer schijnen wat ik niet ben; eenmaal toch zal de
wereld mijne afkomst vernemen: waar zal ik dan vluchten om hare
verachting te ontgaan! waar zal ik schuilen om haar smadende
blikken te ontvlieden! ?"
Aan een zodenbank gekomen, nam zij plaats, en staarde met

II8

DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE.

bekretene oogen voor zich neder. Weldra trof een zeer bekende stem
hare ooren.
„Alweer in tranen liefste Gonne?" riep Van Bergen zijne pleeg
„ik had zoo innig gehoopt een vroolijk lachje als-dochter:
welkomst te zullen ontvangen. — Hier, Burgman, neem mij Wakker
eens mede; het goede dier is doornat en verlangt naar een welgevulde ruif."
Nadat Burgman den hinnekenden bruin met zich had genomen,
nam Van Bergen naast Adelgonde plaats.
Den, in de oefenschool der ondervinding volleerden man was
het niet aantezien dat hem dien morgen reeds zoo vele aandoeningen hadden bestormd. Wel had zijn vaderhart hoorbaar geklopt;
wel was een vluchtige schim van hoop hem voorbij gesneld, doch
hij waagde het niet die hemelplant in zijn binnenste te doen wortelen. Wat toch was zijn leven anders geweest dan een aaneenschakeling van teleurstellingen! Dikwerf was de zon helder voor
zijne oogei verrezen, doch maar al te dikwerf ook was zij spoedig
weder achter donkere wolken schuil gegaan.
Met eenige omzichtigheid verhaalde nu de graaf zijne ontmoetingen van dien morgen: hoe zijn rampzalige stiefmoeder was gestorven, en hoe hem toevallig was ter oore gekomen, dat een knaap,
jaren lang door die ontaarde vrouw gekerkerd, weinige oogenblikken vóor den schrikkelijken brand, door een reddende hand was
verlost.
Bij deze laatste woorden schoot Adelgonde de geschiedenis van
den ouden Esser te binnen; met weinige woorden deelde zij haren
pleegvader den inhoud van Esser's verhaal en diens angstige bezorgdheid mede; besluitende met haar natuurlijk vermoeden: dat
de gewaande prins niemand anders dan de geredde knaap zou
zijn. — Nauwelijks had Adelgonde geëindigd, of zij bespeurde op
het gelaat des graven eene voor haar onbegrijpelijke uitdrukking
van verrukking. Zijne oogen waren naar boven gericht; het was
alsof een stroom van innige dankbaarheid zijn half geopenden mond
ontvlood, alsof een hemelbode hem de zekerheid des eeuwigen
levens had aangekondigd.
Vragend zag Adelgonde haren pleegvader aan. Hij echter waagde
het niet zijne blijdschap in woorden lucht te geven; doch eindelijk
de hand van Adelgonde vattend, drukte hij die aan zijn hart en
riep: „ 0 Gonne! liefste Gonne! wat er ook verandere, vergeet
nooit dat ik u als een vader bemin."
Na deze woorden rees bij Adelgonde een flauw vermoeden der
waarheid. — Zwijgend zag zij voor zich neder; zwijgend nam zij
den aangeboden arm van haren pleegvader; zwijgend trad zij met
hem de groote poort van het kasteel binnen, en begaf zich, in
diepe gedachten verzonken, naar hare kamer.
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„Reeds een geruimen tijd heb ik op uwe terugkomst gewacht
lieve freule ! " zeide Adelgonde's kamenier, die hare gebiedster op
den drempel tegemoet trad: „Zooeven heeft een boerenknaapje
mij dit briefje voor u overhandigd. Het opschrift komt mij eenigszins bekend voor, en ik twijfel niet of het zal u aangenaam zijn."
„Het is wél, Anne, doch laat mij nu alleen;" zeide Adelgonde,
en de deur van binnen gesloten hebbende, las zij Alonzo's brief,
wiens zonderlinge inhoud haar voorhoofd deed gloeien, haar boezem
jagen, en haar gemoed aan honderden aandoeningen ter prooi gaf.
Van Bergen had zich insgelijks naar zijne kamer begeven. Dáar
gekomen, was het hem een behoefte zich dankend voor de voeten
van zijn God neder te werpen. 0, hoe duidelijk ontwaarde hij in
den samenloop der omstandigheden, den leidenden vinger Gods.
Hoe treffend was het, dat de achterdocht eens grijsaards hem reeds
.zoo spoedig de plaats moest wijzen waar hij den zoon uit de
handen zijner bevrijders kon terug erlangen: „0 God, sterk mij
wanneer ik mijn ongelukkig kind zal wederzien;" bad hij eindelijk:
„Geef Gij mij kracht, want zóo — zóo heeft een vader nog nimmer zijn kind teruggevonden."
Langzaam rees hij op; gaf bevel om terstond zijn paard te zadelen; besteeg het weinige oogenblikken later, en het dier in den stap
dwingende, s!oeg hij den weg in, die hem naar de woning van
Esser zou voeren.
Reeds had de zon de grootste helft van haar dagelijkschen loop
volbracht, toen Alonzo, uit den Haag in de hoeve aan het duin
terugkeerde.
De bezorgde oude zat voor Adel's legerstede, en had niet gedoogd dat Maarten hem uit zijn — nog steeds voortdurenden slaap
opwekte. Alonzo die geenszins had bevroed welke ongerijmde ver
grijsaard koesterde, schudde hem trouwhartig de hand.-moedns
„Gij zijt een zorgvuldig wachter! " zeide hij vriendelijk: „Uw klein
heeft uw goedheid niet ijdel geroemd. Zet nog een oogenblik-zon
uw waakzaamheid voort. Plaats u voor den ingang uwer woning,
en zorg dat niemand er binnen treedt terwijl wij den slapende
wekken, hem van zijne onreinheid zuiveren en een voegzamer
kleeding zullen aantrekken."
Esser scheen besluiteloos. Des vreemdelings open oog en minzame
toon hadden wel voor een oogenblik de stem der achterdocht in
zijn binnenste doen zwijgen, doch zijne vrees voor moord of mis
geenszins verdwenen. Wat stond hem, zwakken-handeligwso
grijsaard, te doen ? hij toch kon zich niet tegen twee krachtvolle
mannen verzetten. — Welaan! sprak hij tot zich zelven: ik zal mij
voor den ingang mijner woning plaatsen; van dáar zal ik door het
venster de verrichtingen daar binnen kunnen gadeslaan; bij de
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minste beweging die mij verdacht voorkomt, zal ik om hulp kunnen roepen. God moge den ongelukkige beschermen, en, zoo het
noodig moest zijn, tijdige hulp doen opdagen.
........................................

Nog steeds hield de graaf Van Bergen zijn vurig ros in den stap..
Met bedaardheid wilde hij het gewichtige oogenblik tegemoet
gaan. Nu eens had hij, om zijn geest tot kalmte te stemmen, een
dank- en smeekgebed tot God opgezonden, dan weder had hij de
natuur in hare duizendvoudige schoonheid gadegeslagen.
De weg dien hij volgde, doorsneed, van den Bezuidenhoutschen
weg, het schoone Haagsche bosch in een schuine richting. Reeds
was hij het einde van zijn tocht nabij, reeds zag hij door de
uiterste stammen aan de noordzijde de zilveren duinen blinken, en
ontwaarde hij zijn hoeve welke door den ouden Esser bewoond werd.
Nog slechts weinige schreden was hij van de woning verwijderd.
toen de oude pachter zijn heer ontdekte.
„Goddank genadige graaf!" riep hij in verrukking uit: „ Goddank
dat gij gekomen zijt, want zij staan gereed met hem te vertrekken,
en zonder dat ik zulks verhinderen kon. 0, nu zal de boosheid
verijdeld worden! Voor uw paard zal ik zorg dragen genadige heer;
hij, terwijl hij den graaf in het afstijgen behulpzaam
was: „ 0, uwe komst geeft mij waarlijk het leven terug!" en den
graaf op die plaats achterlatend, verwijderde hij zich met den
klepper, teneinde hem in de achterwoning op stal te zetten.
Daar stond nu Van Bergen: slechts weinige schreden nog en hij
zou, indien God het wilde, zijn kind in de armen drukken. Was
het dan werkelijk geen heerlijke droom die zijn zinnen verrukte?
Met beide handen bedekte hij het voorhoofd als zocht hij allen schijn
te verbannen, en, toen hij nu met helderen blik voor zich uitziende,
den tempel zijns heils wilde binnentreden, toen ontvlood een kreet
van tienvoudige aandoening zijne borst, zoodat hij onwillekeurig
gedrongen werd eenige schreden achterwaarts te doen.
........................................

Wij vermogen niet de waarde van het oogenblik te schetsen, toen de
verrukte Adel, door zijn beide redders ondersteund, de kleine woning
verlatend, voor de eerste maal Gods heerlijke schepping binnentrad.
Welk sterveling is er die zich de hemelsche gelukzaligheid niet
eens op deze of gene zinnelijke wijze heeft voorgesteld? die niet
het hemelsche paradijs heeft meenen te aanschouwen, zoo schoon,
zoo heerlijk in tegenstelling met dit aardsche tranendal?
Zoo ook had Adel in zijn droevig kerkerhol van den hemel
hooren spreken. Ook hij had zich een gelukkige wereld daar buiten
voorgesteld; ook hij had, door zijn liefderijke verzorgster, een God,
een Verlosser leeren aanroepen; ook hij was met de heerlijkheid
van een eeuwig leven bekend geworden.
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En nu — uit een diepen slaap ontwaakt, — uit nacht en banden
verlost, — gereinigd, — in een schoone kleeding, — als met een
nieuw lichaam begiftigd, — door zijn bevrijder en diens dienaar
ondersteund, — zoo die heerlijke schepping aanschouwend, wat
was natuurlijker dan dat de langgemartelde jongeling waande Gods
hoogen hemel zelven binnen te gaan.
En Van Bergen — roerloos en als aan den grond genageld stond
hij daar. Hij kon niet spreken. Dat bleeke, dat uitgeteerde gelaat!
Ja! — ja! het waren de trekken van zijn dierbare, zijn zalige
Clarisse; nu kon hij veilig de waarheid vertrouwen, en met een van
aandoening schier angstverwekkende stem riep hij: „Mijn zoon,
mijn kind, hier is uw vader ! "
Bij deze ontboezeming voer den zwakken knaap eene rilling
door de leden.
„ Gij — God! — mijn hemelsche Vader!?" zeide hij op doffen
toon, terwijl hij den sierlijk gekleeden man met angstige oogen beschouwde; en terstond indachtig aan het hem door Aafke geleerde
gebed, vervolgde hij: „Wil mij verlossen goede God! Amen ! "
Van Bergen sprak niet; met grenzelooze blijdschap drukte hij
zijn kind aan het hart; de tolken der dankbaarheid vloeiden hem
langs de kaken, en den blik naar Alonzo wendend, verstond deze
daaruit alles — wat het overkropte gemoed van dien vader niet in
woorden kon brengen.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
De klokken van het naburig 's-Gravenhage verkondigden het
negende uur na den middag, toen een ruiter in eene zijlaan van
het kasteel den Olden burgh langzaam op en neer stapte. Met
ongeduld scheen hij iemands komst te verbeiden, en gedurig blikte
hij naar de kleine achterpoort waaruit de gewacht wordende moest
te voorschijn komen.
Het duurde dan ook werkelijk maar weinige minuten, of de bedoelde poort werd geopend, en eene in het wit gekleede gedaante
trad er uit. Met langzamen doch lichten tred ging zij over de smalle
slotbrug, en was reeds op weinige schreden na aan de zijlaan gekomen, toen zij stand hield en, zich omkeerende, de oogen naar
het kasteel wendde. Eensklaps, als tot andere gedachten gekomen,
keerde zij eenige schreden terug; schijnbaar besluiteloos echter bleef
zij ook nu weder staan; strekte de armen naar de reeds in schemerlicht gehulde muren van het kasteel uit; wuifde het een laatst
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vaarwel toe; keerde toen nogmaals op haar voorgenomen pad terug,
en bevond zich weldra in de nabijheid des ruiters. Deze, inmiddels
van het paard gestegen, had den hoed dieper in de oogen gedrukt,
en de snikkende jonkvrouw behoedzaam naderend, zeide hij met
een zachte doch gemaakte stem: „Ik wachtte u reeds dierbare
Adelgonde. Het in mij gestelde vertrouwen zal ik op waardige
wijze beloonen."
Een koude huivering deed Adelgonde het bloed in de aderen
stollen.
„Laat af! laat af! " gilde zij, zich verwerend, — doch te vergeefs;
een stevige arm hield haar omkneld. ,,Help! help!" riep zij nogmaals, doch ook die kreten werden gesmoord. De vreemdeling had
haar een wijden mantel over het hoofd geworpen, en bewusteloos
zeeg zij in de armen van haren roover, die haar voor zich op het ros
plaatste, en in gestrekten ren met haar den weg naar Leiden insloeg.
In teugellooze vaart ging het steeds voorwaarts. De ruiter hield
het meisje omkneld. Loerend sloeg hij gedurig de oogen om zich
heen en waande in iederen boom, ja in zijn eigen schaduw,
woedende vervolgers te ontdekken, die hem den geroofden buit
wilden betwisten.
— Geen vrees! sprak hij bij zich zelven: Wij zijn ons doel nabij.
De stoute daad wordt ruimschoots beloond, en waarom zou ik
dralen indien bergen van blinkend goud mij vriendelijk tegenlachen?
Na een rit van nauwelijks drie kwart uurs, hield de ruiter voor
de ellendige herberg stil, waar een roemer op het vergane uithangbord prijkte.
Vrouw Barbara had den hoefslag en het stilhouden van een paard
gehoord. Met eene lantaarn in de hand trad zij naar buiten en begroette den nieuw aangekomene.
„ Gij hebt goed doorgereden," zeide zij: „minstens had ik u
een half uur later gewacht. — Doch," ging zij fluisterend voort:
„wij zijn niet alleen; vriend Rosio is zooeven aangekomen. Door
den brand die den Blanker t gisteren avond verwoestte, is hij
van dáar verjaagd, en nu, van een goeden buit voorzien, is hij
voornemens zich morgen naar Frankrijk op reis te begeven.
Des vreemdelings oogen schitterden:
„'t Is wel ;" zeide hij, en de nog steeds bewustelooze Adelgonde
op zijne armen nemend, trad' hij de woning binnen; beklom met
haar hetzelfde kamertje waar wij den ongelukkigen kunstenaar,
eenigen tijd geleden, zijn nachtverblijf zagen nemen, en legde haar op
het bed 't welk vrouw Barbara te dien einde in gereedheid had gebracht.
De vreemdeling, in wien wij reeds den jonker Walter Van Rodenberg hebben herkend, brandde nu van verlangen om te weten
welke kostbaarheden door de ontvoering van Adelgonde in zijn
bezit waren gekomen.
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Met de verregaandste onkieschheid doorzocht hij de kleederen
der schoone Hagenie lie, die daar als een marmeren beeld ter
neer lag.
Een klein pakje benevens eenige oude brieven, was het eenige
wat hij bij haar vond.
Zijn hooge verwachting werd door den inhoud van dat pakje
bitter teleurgesteld.
Behalve een klein rolletje goud — Adelgonde's bespaarde penningen — bevatte het niets dan een vierkant doosje waarin het
portret van den graaf Van Bergen lag, en dat, in een zilveren
medaljon gevat, met juweelen en paarlen was omzet. — Is dit dan
alles wat de deerne heeft meegenomen! dacht Van Rodenberg met
van woede bevende lippen: Heb ik dan voor niets de armoede
harer ouders zoo sterk geteekend ! Maar, bij den hemel! ik zal mij
weten schadeloos te stellen. De losprijs zal naar deze teleurstelling,
geëvenredigd zijn!
Na de gevonden voorwerpen bij zich te hebben gestoken, ging
hij het kelderluik af en trad de gelagkamer binnen, alwaar Rosio,
als reizend koopman vermomd, zijn avondmaal zat te nuttigen.
„Goeden avond mijn brave heer;" zeide Van Rodenberg spottend, terwijl hij een glurenden blik naar eenige op elkander gestapelde pakken sloeg: „Uw vermomming is voortreffelijk. Zie, bij
den eersten aanblik herken ik u dadelijk. Ei ei! gij zijt dus van
uwe waardigheid ontslagen! Heeft de genadige gravin uw alvermogende hulp niet meer noodig? Gij zijt wel diep te beklagen,
want zeker moet gij thans met eenigen kleinhandel uw dagelijksch
brood zuur verdienen, en boer of edelman om een dak om Godswil aanspreken!"
„Wij kennen elkander!" sprak Rosio, die zeer wel begreep, dat
Van Rodenberg den draak met hem stak: „Maar bij het heil mijner
ziel ! " vervolgde hij: „hetgeen gij zegt is waar: slechts weinige
oude boeken en geschriften, behalve hetgeen mij toebehoorde, heb
ik uit den hevigen brand kunnen redden. Gij weet het immers,
jonker, dat den B l a n k e r t een prooi der vlammen is geworden?"
„Als ik mij niet vergis," antwoordde Van Rodenberg: „dan was
ik bij die grap tegenwoordig. Het had mij bijna het leven gekost.
Doch genoeg daarvan. De edele gravin is...."
„Leeft de gravin nog?" viel hem Rosio haastig in de rede, terwijl hij zijn bezorgdheid en vrees daarvoor achter een masker van
levendige belangstelling zocht te verbergen.
„Stel u gerust," hernam Van Rodenberg glimlachend: „ik heb
dezen middag vernomen dat zij de vuurproef moedig heeft doorstaan, doch dat de waterproef haar minder goed is bekomen. Dezen
morgen is zij bezweken, en heeft in haar laatste oogenblikken nog
met de meeste liefde van u gesproken.
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„De Heer hebbe hare ziel!" zuchtte Rosio.
„Of de duivel!" hernam Van Rodenberg: „Om 't even. Gij
weet niet," ging hij langzaam voort, terwijl hij met zijne vingers
op de tafel trommelde en Rosio met half geslotene oogen doordringend aanzag: „Gij weet niet wie de eenige erfgenaam mijner lieve
moeder is?"
„Uwer moeder ?" riep Rosio in de grootste verwarring: „Wie — de
gravin? wie heeft u gezegd... ?"
„Eilieve, Barbara, wees zoo goed en ga mijn schoonen buit eens
opzoeken;" zeide Van Rodenberg tot de waardin, die reeds voor
eenige oogenblikken de kamer was binnen gekomen: „Ik geloof,"
vervolgde hij: „ dat het fijne ding wat opwekkingsmiddelen zal noodig
hebben; gedurende den geheelen tocht is zij buiten kennis geweest."
Barbara had zich reeds op dit bevel voorbereid; doch hare
nieuwsgierigheid was door het gesprek der heeren gaande gemaakt,
en gaarne had zij nog een oogenblik willen toeven; nu evenwel
voldeed zij aan Van Rodenberg's verlangen, en zich met eene lamp
naar het opkamertje begevende, verloor zij den draad van het gesprek 't welk hare belangstelling zoozeer had opgewekt.
— Men heeft mij toch niet te . veel van hare schoonheid verhaald, dacht de waardin, toen zij Adelgonde's fijne trekken aanschouwde: Het arme kind moet dan schrikkelijk zijn ontsteld.
„Kom hier mijn duifje! ruik eens," sprak zij, terwijl zij Adelgonde
een fleschje met geestrijk vocht onder het kleine neusje drukte:
„dit zal u goed doen."
Werkelijk opende Adelgonde weinige oogenblikken later de oogen.
„Waar ben ik ?" vroeg zij met een angstige stem, terwijl zij de
waardin bevreesd aanzag.
„Bij wie anders dan bij Barbara?" antwoordde de vrouw: „Nu,
ik wil wel gelooven, mijn hartje, dat gij mij niet herkent," vervolgde
zij: „want toen ik u de laatste maal verliet, waart ge nog slechts
een nuchter wicht: 't is heel wat tijd geleden !"
Adelgonde kon zich, — uit haar bezwijming ontwaakt, geen
duidelijk denkbeeld vormen van hetgeen er met haar was voorgevallen.
Wèl herinnerde zij zich Alonzo's brief, waarin deze haar had gemeld, dat hare ouders nog leefden; dat hij haar, zoo zij dit begeerde, in de armen dier ouders wilde terugvoeren; dat die goede
lieden in den bittersten nood verkeerden, en zij derhalve zooveel
als haar mogelijk zou zijn, moest medenemen, om hen aan wie zij het
leven verschuldigd was, met het hare te ondersteunen; en eindelijk
dat hij zich had voorgenomen, om haar aan hare wettige ouders
ten huwelijk te vragen, dewijl rang noch geboorte hem zouden
beletten haar als zijne vrouw te beminnen. Insgelijks herinnerde zij
zich den tweestrijd welke haar binnenste bij het lezen dier letteren
had vervuld; hoe zij nu 'eens besloten dan weder gewankeld had;
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hoe innige dankbaarheid aan haren pleegvader haar aan den O 1d e n b u r g h had geboeid, maar kinderliefde en teedere min haar
nochtans tot den voorgeslagen stap hadden doen besluiten. — Doch,
wat er met haar was voorgevallen nadat de stem van Van Rodenberg haar als een donderslag in de ooren was gedrongen.... dit
kon zij zich niet te binnen brengen, en nogmaals de waardin vragend
aanziende, zeide zij: ,,En Alonzo ?"
„Wel, die heeft u hier gebracht, mijn torteltje!" was het antwoord: „Hij heeft u alleen gelaten om u eenige rust te doen genieten. Het is een mooi knap heer."
Adelgonde schudde ongeloovig het hoofd. „Maar gij ? "- zeide zij,
de waardin weder vragend beschouwend: „Wie zijt gij ? "
„Wie ik ben?" hervatte vrouw Barbara: „Wel, wie ben ik anders
dan uwe moeder. Kunt gij het dan aan uw hartje niet voelen
dat gij uw eerste voedsel aan mijne borst genoten hebt? — Maar
zie, toen waart gij pas zoo groot," vervolgde zij, bespeurende
dat Adelgonde zich geweld deed om hetgeen zij hoorde te gelooven :
„en op dien leeftijd zien de oogen nog niet verder dan de neus
lang is. Wacht, mijn torteltje, ik zal u wat eten halen. Ik neem
het u niet kwalijk dat gij mij niet hebt herkend."
Zoodra vrouw Barbara vertrokken was, richtte Adelgonde zich
overeind, en bij het schijnsel der achtergelatene lamp, doorzag .zij
nu het kleine naargeestige vertrek dat somber en droevig afstak
bij de groote zalen en ruime kamers waarin zij was opgevoed.
— Dus is die vrouw mijne moeder, dacht Adelgonde: Zoo zijn die
ruwe gelaatstrekken dan de trekken van haar die ik mij in mijn
kindsche dagen schier als een heilige had voorgesteld!
Onwillekeurig werd het teedere meisje zeer bevreesd. Alles kwam
haar zoo vreemd, zoo zonderling voor. Was het dan niet Van
Rodenberg die haar, in stede van Alonzo, had weggevoerd?
— 0 God! wat wil men van mij, wat heeft men met mij voor?
dacht zij voort: Neen ik had niet zoo moeten handelen; men heeft
mij in een valstrik gelokt; ik ben bedrogen! Goede God, red mij!
Wat zal er van mij worden!
Een luidruchtig gesprek dat in de gelagkamer werd gevoerd, boeide
eensklaps hare opmerkzaamheid. Duidelijk onderscheidde zij de
stem van den man die haar steeds den meesten afschuw had ingeboezemd. Er bestond geen twijfel meer, het was Van Rodenberg,
die in hevigen twist met een ander was geraakt.
Hare legerstede verlatend, naderde zij behoedzaam de deur,
en zocht nu eenige woorden op te vangen. Doch te vergeefs,
de twistenden schenen zich verstaan te hebben, en niets vernam
zij verder dan het stooten van twee kroezen tegen elkander, waarop er nog eenige woorden werden gewisseld, totdat eindelijk een der
mannen zijn afscheid nam, en zich te paard van de woning verwijderde.
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Adelgonde voelde haar gemoed niet weinig verruimd toen zij
in den aftrekkende, haren vijand vermoedde. Met het vaste voornemen om moedig de waarheid te onderzoeken, en zich in Gods
hand veilig te vertrouwen, zette zij zich op een kleine bank die
voor een vermolmde eikenhouten tafel stond.
Vrouw Barbara trad kort daarop het kamertje weder binnen. In
de eene hand hield zij eenige sneden grof brood, in de andere
eene kan met zoete melk gevuld.
„Ziezoo mijn duifje!" riep zij Adelgonde toe: „zoo is het goed,
nu zijt gij toch van den schrik bekomen. Eet en drink nu maar
eens naar hartelust; het is u volkomen gegund."
Hoewel Adelgonde niet den minsten eetlust gevoelde, zoo ver
haar toch de aangebodene melk; en vrouw Barbara voor-kwite
hare zorgen dank zeggend, gaf zij tevens haar wensch te kennen
om, alleen gelaten, zich ter rust te kunnen begeven.
Allerbest mijn hartje!" zeide Barbara: „Gij zijt hier zoo vrij
als op het kasteel. Morgen zal mijnheer Van Ro.... mijnheer Spinola, wil ik zeggen, u wel eens komen bezoeken. Ik weet niet,
maar ik heb hem zoo wat van trouwen hooren prevelen. Hé, dat
zou u lijken, geloof ik. Het is een knap man, daar blijf ik bij.
Nu, mijn aardig torteltje, ik wensch u een goeden nacht;' en het
onaangeroerde brood weder met zich nemend, verliet de waardin
het vertrek.
Daar zat nu het schoone doch zwakke meisje, aan de somberste
gedachten ter prooi gelaten. Hoe was het haar mogelijk te gelooven
dat de edele Alonzo, den verachtelijksten der mannen in zijn belang
zou hebben genomen! Doch die brief! was die dan niet van de
hand des geliefden? Nogmaals wilde zij die letteren herlezen, om
allen twijfel te •verbannen; zich nogmaals overtuigen dat zij door
Alonzo geschreven, en niet door een andere hand kunstig waren
nagebootst; doch hoe klom haar heimelijke vrees tot de vernietigendste bezorgdheid, toen zij het pakje miste hetwelk Van Rodenberg
haar in haar bezwijming had ontvreemd.
Nu eerst begreep Adelgonde ten volle dat de lage man een
vreemd en schandelijk spel met haar speelde. Hier in dit huis bevond zij zich in zijne macht; ondanks de mogelijkheid zelfs dat
die vrouw hare moeder was, durfde zij van dien kant niet op hulp
en bescherming rekenen. Wat stond haar te doen!? Niets bleef haar
in dit bange oogenblik over dan een spoedige vlucht, en in weerwil der moeielijkheden aan deze ontkoming en den nachtelijken
tocht verbonden, nam zij het kloekmoedig besluit, al hare krachten bijeen te zamelen, en, als een berouwvolle dochter, smeekend
in de armen van haar liefderijken pleegvader terug te keeren.
Nog eenige oogenblikken luisterde Adelgonde aandachtig, om zich
te overtuigen dat er in het aangrenzend vertrek geen personen meer
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aanwezig waren. Alles was stil. De bewoners schenen zich ter rust
te hebben begeven.
Hierop trad zij behoedzaam naar het kleine venster, en zocht
met haar fijne handen den grendel weg te schuiven, die in het
omvatsel zat vast geroest. Zij verdubbelde hare krachten; en werkelijk bereikte zij gelukkig haar doel.
Het venster nu geopend zijnde, kostte het haar geringe moeite
de schier vergane vensterluiken insgelijks naar buiten open te stooten, doch hoorbaar klopte haar hart toen zij bemerkte dat het
venster waaruit zij den sprong moest wagen, ruim zeven voet
boven den vlakken grond verheven was.
— God zal mij behoeden! dacht Adelgonde: Hij weet dat ik met goede
bedoelingen den dwazen stap heb gewaagd. Hij zal mij vergeven, gelijk de
edele en goede graaf mij weder met liefde in zijne armen zal opnemen.
Een zacht geritsel aan de buitenzijde der deur wekte eensklaps
hare aandacht. Adelgonde sidderde. Het raam weder dicht te trekken en de nog brandende lamp uit te blazen, was het werk van
een oogenblik. Nauwelijks was dit verricht, of de deur werd geopend, en een man trad het kamertje binnen, wiens trekken, verlicht door het schijnsel eener lantaarn welke hij in de hand hield,
Adelgonde zich niet herinnerde vroeger te hebben gezien.
„ Vrees niet! " sprak de man op fluisterenden toon: „Gij behoeft
voor mij niet te beven. Zonder u te kennen schoone jonkvrouw,
ben ik uw vriend. Gij zijt in arglistige handen, doch ik kom u
redden; ik zal u aan de handen van Van Rodenberg ontrukken."
Adelgonde wist niet wat zij van deze plotselinge verschijning
moest denken. Wel waren de gesprokene woorden geschikt om haar
vrees te verbannen; doch in die glurende kleine oogen las zij iets
meer dan belangelooze welwillendheid; in dien naar boven getrokken mond lag iets anders dan zuivere deelneming in het lot van
een belaagd onschuldig meisje.
„En waarvoor zou ik vreezen?" zeide Adelgonde, terwijl het
haar was aan te zien, dat haar gemoedstoestand zonderling met
hare woorden in tegenspraak was. „ Ik heb hier niets te duchten.
Vertrek van hier mijnheer, als ik u bidden mag. In ben hier veilig,
hier, in de woning mijner ouders."
„En evenwel hebt gij dat venster geopend ?" hernam de vreemdeling: „Zie maar, het is door de tocht weer open gegaan. Doch
vertrouw op mij, schoone jonkvrouw," vervolgde hij, haar langzaam naderend: „ik weet nauwkeurig wat men met u voor heeft;
geloof mij, ik ken de netten welke u gespreid worden."
„Mensch ! wat wilt gij van mij?"" riep Adelgonde met bevende
stem, terwijl haar het angstzweet op het voorhoofd parelde: „Wie
geeft u het recht mijn slaapvertrek binnen te treden ! ? Verwijder
u van hier, zoo gij het wél met mij meent."
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„Het schijnt mij toe dat ik u slechts afkeer kan inboezemen;"
hernam de vreemdeling, die niemand anders dan Rosio was: „Is
mijn gelaat dan zoo afschuwelijk? Doch ik versta u," ging hij voort,
terwijl hij de tot ter dood ontstelde Adelgonde hoe langer hoe
meer naderde: „ik versta die angstige bezorgdheid: Een Spaansch
edelman wordt door de zedige schoone in het nachtelijk uur ten
harent gewacht. Het venster is reeds geopend; de lamp is uitgedoofd. Ha ha !laat den knaap nog een oogenblik smachten. Zie, schoonste bloem, de vlam der liefde heeft ook mijn hart voor u doen branden. Waarom moet ik door dat vuur verkwijnen terwijl een ander...."
„Laat af, — laat af! " riep de engelreine Adelgonde, terwijl zij
zich met schier bovennatuurlijke krachten uit den arm zocht los te
rukken dien de ellendeling reeds om haar slanke leest geslagen
had: „Heilige Vader! sta mij bij!"" gilde zij, zich krachtdadig
verwerend. Doch, haar schier waanzinnige pogingen waren vruchteloos; Rosio's ijzeren arm hield haar omkneld, en grinnikend lachte
het onmensch, toen hij de angstkreten der onschuld met een dikken
doek had gesmoord, en alzoo de zege over het zwakke reine
schepsel had bevochten.
Dáar echter, waar de nood tot aan de lippen is geklommen en
de sterveling aan Gods reddende macht begint te wanhopen, is
Zijn reddende hand hem vaak het dichtst nabij. Weet dan de grijze
booswicht niet dat hij weldra zijn breeden en effen weg zal hebben afgehold? Weet hij niet dat de wijde poort hem wacht, doch
dat een diepe poel aan het eind dier baan is gedolven? Hij weet
dit, en evenzeer ziet hij dat menig zijpad hem nog op den moeielijken doch rechten weg kan terug voeren. Hij wil het niet; welnu,
een ander die achter hem komt, zal hem in zijn vaart nog sneller
tot het einde voeren; nog éene schrede, en hij stort in den afgrond.
Doch zelfs ook dán, in dien laatsten stond, dan nog wankelt hij
een oogenblik;) dan zelfs ziet hij nog aan de rechterzijde van dien
poel, een doornig en rotsachtig pad 't welk steil naar boven gaat;
dan nog kan hij keeren; dan nog trekt hem een stem naar boven.
Schep moed! roept deze hem vriendelijk toe: de weg is moeielijk,
doch toef niet, hier in het Huis des Heeren rusten de geloovigen
van hun kommervollen tocht, en zijn zij vroolijk als de gasten
op een bruiloftsfeest.
God is rechtvaardig: vroeg of laat treft Hij den zondaar; hier
of in Zijn eeuwig rijk loont Hij den moedigen strijder.
Zoo daagde er dan ook voor Adelgonde, in het jammervolle
oogenblik toen men haar het kostbaarste wat zij bezat, schandelijk wilde ontrooven, onverwachte hulp en redding.
De krachtige arm waarmede Rosio zijne prooi hield omvat, werd
eensklaps verlamd. Een doodsche kleur overtoog zijn gelaat, en de
hevigste pijnen dreigden zijn ingewanden vaneen te rijten.
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Met het vreeselijkst misbaar liep de snoode ellendeling nu het
kleine vertrek rond; krampachtig wrong hij de handen, en, zich
nu eens over den vloer wentelend, dan weder onstuimig opspringend, kermde hij nu zelf om redding en hulp, terwijl hij even te
voren, op onmeedoogende wijze, die kreten bij zijn onschuldig
slachtoffer had zoeken te smoren.
Daar lag nu de grijze deugdvertreder; daar wentelde hij zich aan
den rand van die kolk waar geween en eeuwige duisternis heerscht.
De geldzucht van een medereiziger op het breede spoor, had hem
eenige oogenblikken vroeger aan het einde van zijn loopbaan gebracht. God had den verleider getroffen, en de onschuld wonderbaar gered. Met stomme verbazing, met innige dankbaarheid, doch
niet deernis in het lot van haren vijand tevens, aanschouwde Adelgonde dat droeve tooneel.
„Ik ben vergeven! vergeven!" brulde Rosio, terwijl hij zich wanhopend de grijze haren uit den schedel trok: „Is er dan geen tegengift? Melk! melk !" kermde hij: „Een monster verscheurt mij van
binnen."
„Doe uw vijand wél!" sprak eene stem in Adelgonde's boezem.
Gehoorzaam aan het bevel van haar grooten Meester, nam zij de
nog schier gevulde kan met melk; reikte die den lijdende toe, en
zag hoe hij die in éene teug ledigde.
Naderende voetstappen deden haar vrouw Barbara's komst ver
een oogenblik aarzelde zij. De moed ontbrak haar-moedn.Ng
om langer in die onheilspellende woning te vertoeven. Hoewel het
leven aan die vrouw verschuldigd, zou zij háar, door misdaad en
schande omgeven, toch nimmer als eene moeder kunnen beminnen.
Zou zij dien sprong uit het venster wagen? Voelde zij zich sterk
genoeg, om eenzaam in het nachtelijk duister, op onbekende wegen
rond te dolen? — God zij mijn staf! dacht het schoone meisje; en
juist werd de deur van het opkamertje door de waardin geopend,
toen Adelgonde behouden aan de andere zijde van het venster in
het mulle zand ter nederkwam.
Door angst voor achtervolging gedreven, snelde Adelgonde met
de vlugheid eener hinde voorwaarts. Door een gunstig toeval geleid, had zij, zonder te weten waarheen, den weg gekozen welke
naar den viersprong bij het meergemelde Ste enen kruis voerde.
Nauwelijks een paar honderd schreden van de herberg verwijderd,
hield zij ademloos stand, en wilde een oogenblik rusten om nieuwe
krachten te verzamelen, toen de krijschende stem van vrouw Barbara haar in de ooren klonk, die haar de laagste scheldnamen
nazond, en haar dreigend vermaande om terug te keeren.
Door den angst nogmaals gesterkt, toefde Adelgonde niet langer,
en diep ademhalend, vervolgde zij haar nachtelijke vlucht.
IV
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ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
Op den Olden burgh was alles in rep en roer.
Weinige minuten na Adelgonde's ontvoering was de opgetogen
graaf, aan de zijde van zijn wedergevonden zoon, door den jongen
Spinola, Maarten en diens grootvader vergezeld, aan het kasteel
teruggekeerd.
Met van blijdschap vonkelende oogen had hij zelf den zwakken
Adel binnen de muren zijner woning gedragen, en zijne dienstbaren
en huisgenooten doen bijeen roepen, teneinde hun de reden zijner
grenzelooze vreugde en dankbaarheid kenbaar te maken.
Met den ouden Burgman aan het hoofd, trad dan ook weldra
de kleine schaar de ridderzaal binnen.
Slechts een flauwe schemering vervulde nog het ruime vertrek.
Weinig doch aandoenlijk waren de woorden welke Van Bergen
sprak: „Gaat," zoo eindigde hij: „en verheugt u met uwen heer;
maar dankt ook den Heer der heeren, dat Hij uw meester zulk
een groot geluk heeft doen deelachtig worden."
„En waar toeft mijne Gonne?" zeide Van Bergen, toen de
diep getroffen dienstbaren, heilwenschend de zaal hadden verlaten: „Moet mijn in tranen zwemmend oog, haar, in dezen voor
mij zoo zaligen stond, dan nog in een duisteren hoek opsporen ?"
Een zacht geween was het eenig bescheid dat Van Bergen op
zijne vraag bekwam.
„Is daar dan mijne Gonne niét?" vroeg Van Bergen nogmaals,
terwijl hij op Adelgonde's weenend kamermeisje toetrad.
„Ach, genadige graaf!" snikte Anne: „de lieve freule is er niet.
O lieve God! wat of er van haar geworden is! Ik ben er wellicht
de oorzaak van; had ik den brief van dien boozen Spanjaard maar
niet gegeven! Hij is het die haar dezen avond heeft ontvoerd."
„Meisje, ik versta u niet;" hernam Van Bergen: „Spreek, verklaar u nader."
„Ja, genadige graaf," hernam de kamenier: „zooeven op de
kamer der lieve• freule gekomen, teneinde haar van uw komst te
verwittigen, vond ik die door haar verlaten. Een open brief, aan
u gericht, lag op de tafel. Ik heb er een blik in geslagen; lees
genadige graaf, maar verstoot mij niet."
Wie schetst de verslagenheid welke aller gemoed vervulde, toen
de lichten waren ontstoken en de treurige inhoud der letteren aan
de omstanders bekend werd.
De brief luidde aldus:
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„Edele graaf! Veelgeliefdé pleegvader!
„Wanneer gij deze regelen zult lezen, zal ik wellicht reeds ver van
de plaats zijn verwijderd, welke mij altijd zoo dierbaar was. Veroordeel mij niet dewijl ik een stap heb gedaan, dien gij, in uw
groote liefde tot mij, zult laken en misprijzen. God is het bekend,
geliefde tweede vader! hoezeer mijn hart heeft gestreden; hoezeer
ik door liefde en dankbaarheid aan u als gekluisterd werd; hoe ik
met mij zelve, met mijne plichten, met Gods heilig Woord te rade
ben gegaan, en de overtuiging heb bekomen, dat ik zoo en niet
anders handelen moest.
,,Ja, ik zal u verlaten: de banden des bloeds eischen dit offer van
mij! Uw stand, uw rang zijn de mijnen niet. „Hebt uwe ouders
lief!" staat er geschreven, en ik zou die armen verachten, en mij
zelve op deze aarde een lot toeëigenen, dat mij niet is voorbeschikt?
Ik zal u verlaten! De jonge Spanjaard voor wien ik zuivere liefde
in het hart heb gedragen, biedt mij aan mij in de woning mijner
ouders terug te voeren. Hij is edel en braaf; aan hem durf ik mij
veilig toevertrouwen. God helpe mij! Hij vergeve mij, zoo ik in
eenig opzicht mocht gedwaald hebben. Hij doove de vlam der
liefde in mijn binnenste, dewijl ik Alonzo nimmer zal kunnen toebehooren. Hij zegene u, dierbare lieve tweede vader! 0 hoe zwaar
zal het mij zijn, mijn plicht te volbrengen. Dank, dank, duizendmaal dank voor uwe liefde en onverdiende goedheden! God vergelde u wat gij aan mij hebt gedaan; aan mij, de uw heil wenschende en voor uw heil biddende
Adelgonde."
Wij zullen niet lang stilstaan bij de vele doch verschillende gemoedsaandoeningen die ieders borst deden kloppen.
Het treurige oogenblik vorderde den meest mogelijken spoed.
„En staat dan niet hier aan mijne zijde de wakkere redder van
mijn zoon !" sprak Van Bergen: „Hoe ware het mogelijk dat hij
mij een zoon in de armen zou voeren, om mij terzelfder tijd eene
dochter te ontrooven ! ? "
,,Het is gelogen!" riep Alonzo in woede, toen de graaf hem den
hoofdzakelijken inhoud van den brief had meegedeeld: „Gevloekt
zij de ellendeling die met schendige hand de schoonste lelie van
haren stengel dorst rukken! Op mannen, geen tijd verloren! De
Moeder Gods zal haar beschermen! Met hare hulp, edele graaf,
voeren wij uwe dochter rein in uwe armen terug. Vaarwel! de
Heiligen zullen met ons zijn !"
,,De Vader zelf geleide u!" riep Van Bergen den vurigen
jongeling na, en weinige minuten later zag hij een aantal mannen
te paard, en verscheidene te voet, met fakkels en lantaarns de slot-
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poort uitsnellen, teneinde in verschillende richtingen hunne nasporingen te beginnen.
Inmiddels verzuimde de graaf niet zijn zwakken, door de zonderlinge lotsverwisseling afgematten zoon, de noodige versterking
en rust te doen genieten; dit gedaan zijnde, deed hij de luchters
in de kleine achterzaal ontsteken, en, hoewel zelf rust en slaap
behoevend, was het hem niet mogelijk zich aan die rust te wijden
zoolang de teeder beminde pleegdochter niet in zijne woning was
teruggekeerd.
Dáar, met ernstigen blik terneder gezeten, herdacht hij de vele
en wondervolle oogenblikken welke hem dien enkelen dag tot een
reeks van dagen maakten.
Ondanks zich zelven sloten zich eindelijk zijne oogen, en in een
half wakenden half droomenden toestand ontwaarde hij, — dat
de deur openging en de schim zijner ontslapene stiefmoeder de zaal
binnentrad. Op eenige schreden afstands bleef zij staan, en trok met
haar ontvleeschde handen een naakt, uitgeteerd en levenloos wezen
van onder haar witte kleederen te voorschijn. Dat uitgeteerde lijk....
was de ongelukkige Adel!
Van Bergen ontstelde, en zich haastig met de hand over het
voorhoofd strijkend, zag hij navorschend de zaal rond, doch bespeurde weldra dat de schim zijner stiefmoeder die plaats had verlaten, dat een droombeeld zijn geest had beangst.
Eenig gedruisch op het portaal boeide nu weder Van Bergen's
aandacht.
— Wellicht is hunne nasporing reeds met een goeden uitslag bekroond, dacht hij, en wilde juist den terugkeerenden te gemoet
snellen, toen een jong edelman haastig de zaal binnentrad.
Het baarde den graaf geen geringe verwondering, toen hij in dit
nachtelijk uur jonker Walter Van Rodenberg voor zich zag.
„Wat voert u herwaarts ? " was Van Bergen's eerste en hoogst
natuurlijke vraag: „Ik had gedacht Walter, u nimmer weer in
mijn kasteel te zullen ontmoeten. Wat kunt gij van mij verlangen
in dezen laten stond ?"
„ Vergeef mij waarde graaf," ving Van Rodenberg aan: „dat
mijn plicht mij gebood, voor ditmaal uw gebod te overtreden. Door
een samenloop van omstandigheden ben ik den dader op het spoor
gekomen, die den schandelijken roof aan uw beminnelijke pleegdochter heeft begaan."
„Gij ?" zeide Van Bergen, den jonker vragend aanziende.
„Van een wandelrit naar Delft huiswaarts keerend," hervatte de
schandelijke leugenaar: „zag ik nabij de herberg het Goude n
Zwaantje een ruiter mij voorbij snellen, die voor zich op het
paard eene in zwijm liggende schoone had. Door nieuwsgierigheid
gedreven hield ik stand, en zag dat weinige schreden van de her-
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berg iets wits, hetwelk ik echter niet onderscheiden kon, den vluchtenden ontviel. De ontvoerde schoone, — want daarvoor mocht ik
haar gereedelijk houden, werd door haren schaker in de herberg
gedragen. Ongezien naderde ik nu het kleine witte voorwerp; nam
het op, en, bespeurende dat het een klein pakje was, werd ik zeer
begeerig te weten wat daarvan de inhoud mocht zijn. Om dit te
onderzoeken, besloot ik insgelijks in de kroeg te gaan. Na mijn
paard aan het rasterwerk te hebben gebonden, trad ik binnen. Het
was blijkbaar dat mijne komst eenige opschudding veroorzaakte.
Ik hield mij als bespeurde ik dit niet, en eene kan bier eischend,
nam ik eenige brieven en voorwerpen uit mijn zak, verdiepte mij
schijnbaar in de lectuur en beschouwing ervan, zoodat ik ongemerkt
het pakje onder de tafel kon openen, en hetgeen er in was met
het reeds voor mij liggende vermengen. Het pakje bevatte niets
dan eenige oude brieven; doch hoe zal ik u mijne verbazing schetsen, toen ik de opschriften, allen eensluidend, aan uw bekoorlijke
pleegdochter gericht vond. Alleen om mij nader aangaande de
waarheid mijner vermoedens te overtuigen, en den roover des te
zekerder te vangen, doorliep ik vluchtig eenige brieven. Sommigen
waren van u, reeds verscheidene jaren geleden aan Adelgonde,
van verschillende plaatsen, gezonden; éen insgelijks van u, door
haar, tijdens haar verblijf op het slot A du aar in het Luiksche
ontvangen; nog eenigen van speelnooten of vriendinnen uit vroegeren
of lateren leeftijd, en eindelijk verscheidene van den u bekenden
paapschen Spanjaard Alonzo Spinola, de zoon, naar men zegt,
van den markgraaf Ambrosio."
„ Welnu ?" zeide Van Bergen, zeer wel wetend dat Alonzo met
den roof zijner Adelgonde niets gemeens had.
„Welnu," hernam Walter: „die brieven des Spanjaards vloeiden
over van de teederste woorden en de zoetste namen. Hij sprak van
eeuwige trouw, van vurige liefde, van een ijzeren doch verroesten
keten die de schoonste der schoonen in een doodsch kasteel gekluisterd hield — die keten waart gij, genadige graaf, — van een
alleenzaligmakende kerk, en van de vreugde over hare toezegging
dat zij aan zijne zijde de kettersche gevoelens zou afzweeren."
De graaf had moeite zijne bedaardheid en het stilzwijgen te
bewaren.
,,Ja," ging Van Rodenberg voort: „mijn vermoeden klom weldra
tot zekerheid; ik had mij niet bedrogen: de laatste van des Spanjaard's brieven behelsde een wel doordacht en fijn geslepen plan
om Adelgonde te ontvoeren."
Van Bergen stond op; trad op den jonker toe; sloeg de armen
kruiselings over de borst; zag hem scherp in de oogen, en zeide
bedaard doch met een diep doordringende stem: „Walter! gij
spreekt onwaarheid ! "
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Onwillekeurig deed Van Rodenberg eenige schreden achterwaarts;
zijn roode lippen verbleekten; doch zich weldra herstellend, zeide
hij, als ware hij schandelijk miskend: „Denkt gij dat ik lieg, graaf
Van Bergen? Meent gij dat ik mijne woorden niet zou kunnen bewijzen? Ziehier!" vervolgde hij met verheffing van stem, terwijl hij
een pakket brieven op de tafel wierp: „Lees zelf: zijn dat uwe
brieven niet? en deze....? overtuig u dan dat ik waarheid gesproken heb."
,,Wat gaan mij die brieven aan ! " hernam Van Bergen, in
dezelfde onwrikbare houding: „Ik zeg u gij liegt! De jonge Spinola
is onschuldig aan de daad die gij hem ten laste legt. Den geheelen
middag was ik in zijn gezelschap, en eerst sedert een paar uren
Beeft hij het kasteel verlaten, om mijn lieve dochter op te sporen."
„En wie heeft u gezegd dat Adelgonde door Spinola zelven is
ontvoerd ?" hernam Van Rodenberg heimelijk grimlachend, daar
zijne zaak een gunstige wending scheen te nemen: „Heeft uw schrandere blik de fijnheid van het spel nog niet geraden? Geloof mij
edele graaf. Ik ben veel aan u verschuldigd, en wat zou het mij
baten een onschuldige te belasteren, terwijl de zaak dezelfde blijft.
Luister nog een oogenblik, en gij zult zelf oordeelen of mijne woorden waarheid of logen behelsden. — Nadat ik ," zoo vervolgde hij
„zekerheid had bekomen, trad een man dien ik vroeger meermalen meende gezien te hebben, uit eene zijdeur, in de gelag
kamer; sloot de deur behoedzaam, en stak den sleutel zorgvuldig
in den zak. Zijne over den vloer weidende oogen schenen iets te
zoeken; ik vermoedde het door mij gevonden pakje. De man fluisterde eenige woorden met den hospes; bekwam van dezen eene
lantaarn, en verliet daarop de kroeg. Spoedig verzamelde ik de
vóor mij liggende papieren; vereffende mijne rekening met den
waard, en volgde den zoekende buiten de herberg. Weldra was ik
hem genaderd: Gij zijt een lage schurk! beet ik hem vrij krachtig
in de ooren: Wie geeft u het recht de freule Van Bergen te ontvoeren? — Zonder de geringste ontsteltenis lichtte de man mij met
zijne lantaarn in het aangezicht, en zeide met een schelle stem:
Daar zal ik u wel geen rekenschap van behoeven te geven jonker Van Rodenberg! gij toch hebt reeds voor lang van uw rechten op het lieve duifje afstand gedaan. — Deze verregaande beleediging, gevoegd bij het schandelijke der daad, deed mijne aderen
zwellen. — En evenwel vorder ik de freule uit uwe handen terug;
riep ik met hevigheid. — Gij hebt volstrekt niets te vorderen;
hernam de man, terwijl hij mij de tromp van een pistool onder
de oogen hield: — Verstaat gij, niets vordert gij van mij; maar ik
vorder van u, mij die brieven terug te geven, welke ik zooeven
verloren heb. — Doch waartoe, genadig graaf, zal ik u haarklein
ieder woord herhalen 't welk door ons gesproken werd ;" vervolgde
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Van Rodenberg, ziende dat Van Bergen weinig of niet naar zijn
langwijlig verhaal luisterde maar ongeduldig de zaal op en neerging: „Kortom, ik bad, ik smeekte, ik dreigde; niets mocht baten,
de man bleef onverbiddelijk, en reeds begon de hoop mij te begeven uw lieve dochter ongedeerd in uwe armen terug te voeren,
toen de man mij eindelijk schamper toevoegde: Maar voor den
drommel! denkt gij dan dat ik zulk een hapje voor mijn genoegen
hierheen heb gesmokkeld. De eigenaar zou raar opkijken als ik
hem een ledige kamer aanbood. Neen vriend, ik zou andere munt
ontvangen dan die mij is toegezegd. Mijne zakken zijn ledig, en
een goede belooning laat men zoo makkelijk niet in den steek. —
Dus is het winzucht alleen die u tot deze daad heeft aangespoord?
hernam ik. Dat juist niet, zeide de man weder: Gehechtheid aan
mijn meester is een hoofdtrek in mijn karakter; die gelden dienen
slechts om de zaak wat aan te dringen. — Maar zoo u dan eens
van een andere zijde méer kronen toevloeiden, hernam ik: zou uw
gehechtheid dan niet wat minder worden? — Dat zou er naar
kunnen zijn! antwoordde de man. In 't eind, edele graaf, zijn wij
de zaak eens geworden. Nog een uur moest er verloopen eer Spinola aan het Zwaantje kwam. Indien ik binnen dien tijd aan de
herberg terug was, kon ik de lieve Adelgonde tegen eene som van
zeven duizend kronen lossen; doch kwam ik eenige oogenblikken
later, dan zou de schoone Adelgonde voor u verloren, en door
Spinola reeds naar een veiliger schuilplaats zijn overgebracht."
Van Rodenberg hield op met spreken. Niet zonder eenigen
schroom verwachtte hij Van Bergen's antwoord. De graaf echter
bewaarde een nadenkend stilzwijgen; eindelijk floot hij twee malen
op zijn zilveren fluitje, en weldra verscheen de eenige mannelijke
dienstbode die nog op het kasteel was achtergebleven.
„Jozef, ga terstond naar den stal en zadel mijn paard;" zeide
Van Bergen: „maak spoed, ik heb geen oogenblik te verliezen."
Hoe listig de grove leugenaar zijn verhaal ook geweven, hoe
kunstig hij iedere omstandigheid ook geplooid en geschikt had,
deze natuurlijke wending, die de voorgedragen logen schier in ieder
geval moest nemen, had hij niet berekend, of met achteloosheid
over het hoofd gezien.
Zoo vermetel als hij even te voren was geweest, zoo verlegen en
verward was hij thans.
„Er zijn geene paarden meer op stal uw genade!" antwoordde
Jozef, toen Van Bergen zijn bevel gegeven had: „Hoewel Wakker
reeds doodaf was, zoo heeft Burgman hem toch nog meegenomen.
Elbert heeft Pretty, en Ras wordt door Rudolf bereden."
Van Rodenberg schepte weder adem.
„O," hernam Van Bergen, zich tot den jonker wendend: „gij
zult mij uw paard wel voor een uur willen afstaan! Spoedig Jozef,
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houd het paard van den jonker Van Rodenberg in gereedheid."
De dienaar boog en vertrok.
„Genadige graaf!" stotterde Walter: „ik zal niet gedoogen.....
Gij wilt toch niet in dit nachtelijk uur..... Waarom mij die eervolle taak niet opgedragen? — Gij zoudt u aan gevaren bloot stellen! Overhandig mij spoedig de som welke de snoodaard eischt,
en ik vlieg, om u wellicht het laatste bewijs mijner dankbaarheid
te geven."
„Spaar uw overdreven dienstvaardigheid;" zeide Van Bergen,
die den jonker — wiens karakter hem sedert eenigen tijd maar al
te bekend was geworden — door het laatst gegeven bevel geheel
in den val had gebracht: „Hier," vervolgde hij, eene deur openend:
„hier kunt gij voorloopig van uwe vermoeienissen in mijn belang
wat uitrusten. Ga binnen en wacht rustig mijne weerkomst af."
„ Gij wilt mij in de torenkamer sluiten ! " riep Van Rodenberg
met hevigheid: „is dat dewijl ik uw ellendig basterdkind wilde
redden! Bij mijne ziel.... ! " doch het werd hem niet vergund zijn
dreigende woorden te vervolgen; want Van Bergen, wiens kaken
van de diepste verontwaardiging gloeiden, greep den verachtelijken
knaap bij den arm, wierp hem in het geopende kamertje en deed
de deur op het dubbele slot.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
Zoodra Alonzo met zijne volgelingen buiten het kasteel was gekomen, verdeelde hij de manschappen in eenige groepen. Elk dezer
groepen wees hij een verschillenden weg aan, met bevel om aan
alle woningen die zij voorbij zouden komen, een nauwkeurig onderzoek in het werk te stellen. Maarten werd, met nog twee andere
knapen, stadwaarts 'gezonden. Burgman moest met de zijnen het
zandspoor naar Delft volgen. Elbert met nog eenigen moest den
zandweg houden, die van het kasteel rechtstreeks op Leiden aanliep,
terwijl Alonzo zich voorbehield om met Rudolf de stadwaarts
trekkenden, langs de laan van het Nieuw-Oosteinde tot aan den
Bezuidenhoutschen weg te vergezellen, waarna hij, hen verlatend,
het Bosch in alle richtingen wilde doorkruisen, om eindelijk op
den zandweg tusschen den Haag en Leiden zijne nasporingen voort
te zetten.
Weldra verloren de optrekkenden elkander uit het oog. Geen
woord werd er gesproken; de diepste stilte werd door allen in acht
genomen, en ieder wenschte zich het voorrecht te mogen hebben, de
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veelgeliefde jonkvrouw binnen de muren van den Oldenburgh
terug te voeren.
„ God geve dat de anderen gelukkiger zijn !" zeide Rudolf, toen
hij, na een rit van bijkans twee uren, met Alonzo op den voor
zandweg kwam. ,,Wij kunnen nu de lantaarn wel uitdoen,"-noemd
vervolgde hij: „het is hier veel lichter dan in het bosch, en de
lucht begint in het Oosten al helder te worden."
„Geen hoop verloren!" zeide Alonzo: „Wij zullen de paarden
nu in een kleinen draf zetten. Liggen er geen woningen aan dezen
weg ?"
„Laat zien," antwoordde Rudolf: „nog een goed kwartier rijdens
en wij zijn aan den viersprong. Een half uurtje verder ligt een
boerenhoeve, en nabij Leiden moeten wij rechts nog een kleine
kroeg voorbij."
,,Ja, ik herinner mij dien viersprong zeer goed;" hernam Alonzo:
„Indien ik mij niet bedrieg staat er een steenen kruis."
„Daar zou ik u wonderlijke avonturen van kunnen verhalen,"
zeide Rudolf: „menige goede ziel is van die plaats naar de eeuwigheid verhuisd! Men wil dat de duivel zelf dat kruis daar heeft gezet, om de geloovigen te lokken en ze daarna den nek te breken."
,,Malligheid!" bromde Alonzo, die eenmaal zelf met dien duivel
had kennis gemaakt: „Niets dan oudewijvenpraatjes. Ik hoop niet
dat gij dien zotteklap gelooft ?"
„Ik niet," hernam Rudolf: „en al ware het ook zoo, al krioelde
het er ook, zoo als men zegt, van duivels en spoken, ons protestanten durven ze toch niet aan; maar de geloovige papen, ja als
ze die in hun midden kunnen krijgen, dan blijft er geen haar of
been van over."
„Dan dien ik op mijne hoede te zijn;" zeide Alonzo glimlachend.
„Gij, edele heer ?" zeide Rudolf, terwijl hij zijn tochtgenoot
bedenkelijk aanzag.
„Welzeker," hervatte Alonzo: „ik behoor tot diegeloovigepapen,
zooals gij ons katholieken gelieft te noemen. Uw gezelschap zal mij
nu echter, zoo ik hoop, tegen een aanranding van die gevreesde
personages vrijwaren."
Rudolf antwoordde niet; hij gevoelde zich zeer onaangenaam te
moede; maar dankte evenwel den hemel dat het spoedig dag zou
worden, en de kwade geesten dan — bij het eerste morgenlicht
voor goed naar hun donkere schuilplaatsen zouden terugkeeren.
Alonzo, met zijn belangrijk doel voor oogen, had verder geen
lust zich met den eenvoudigen rijknecht bezig te houden, terwijl
deze, met zijn katholieken metgezel, -zich maar half op zijn gemak
bevond, en het geraden oordeelde, tot voorbij het steenen kruis,
de achterhoede uit te maken.
„ Groote God, wees onzer genadig!" riep Rudolf eensklaps met
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angstige stem. Alonzo zag verschrikt om en ontwaarde den dienaar
die, met de doodskleur op het gelaat, stokstijf voor zich uit staarde.
„Wat moet dat misbaar beteekenen ? " zei Alonzo gramstorig.
„Dáar, dáar," stotterde Rudolf, met den vinger voor zich uit
wijzend: „ziet gij dáar, aan den kruisweg, dat witte spook niet
fladderen? Bij het heil mijner zalige moeder, ik ga geen stap verder!
Laat ons terugkeeren genadige heer; geloof mij, als wij in de handen dier wezens vallen, dan blijft er geen spoor van ons over."
Alonzo richtte zijn blik naar de aangeduide plaats, en werkelijk
zag hij het voorwerp van Rudolfs vrees. Een kreet van verrukking
ontglipte er aan zijn mond; zonder een oogenblik te toeven gaf hij
zijn paard de sporen, en rende den ontstelden dienaar voorbij en
op het steenen kruis aan.
„Het is met hem gedaan ! " riep Rudolf, en zich niet sterk genoeg gevoelend, om het ijselijk schouwspel aan te zien, wendde
hij zijn ros, en nam, met denzelfden spoed, den terugtocht naar
den Oldenburgh aan.
Weldra was Alonzo de bedoelde plaats genaderd; snel sprong hij
van zijn paard, en ijlings op het gewaande spook toegetreden, bespeurde hij tot zijn onuitsprekelijke blijdschap, dat zijne hoop hem
niet had, bedrogen, dat de schoone Adelgonde in waarheid door
hem was wedergevonden.
Daar lag de bekoorlijke Hagen l e lie, van vermoeienis aan deze
eenzame plaats in slaap gevallen. De nachtwind speelde kwistig met
haar blonde lokken, en deed het witte kleedje om haar verkleumde
leden fladderen. Daar lag zij, de bloem der schoonen! Maar hoe! —
had de vorst der duisternis haar niet op een lage doch listige wijze,
in zijn strik gelokt; had hij haar niet schandelijk haar eer ontroofd?
of had de heilige Moeder Gods haar wellicht wonderbaarlijk beschermd?
„Ontwaak schoone Adelgonde!" riep Alonzo, terwijl hij zich
over de bekoorlijke slaapster henen boog en met innige verrukking
haar hemelsche trekken beschouwde.
„Wie roept mij ?" lispte het nog sluimerende meisje, nadat een
pijnlijk lachje zich over haar gelaat had verspreid; doch plotseling
wreef zij de nog benevelde oogen, en zag Alonzo vol verbazing aan.
,,Ga, ga !" zeide zij: „gij zijt immers Spinola, gij, de vijand
die mij in het verderf hebt willen storten. Ga, vlucht, of mijn
toorn blijft op u!"
„ Adelgonde! dierbare Adelgonde!" sprak Alonzo smeekend:
„Wat heb ik gedaan dat uw mond deze woorden tot mij spreekt?
Bij God! ik ben onschuldig aan het onheil dat u is weervaren.
Weer mij niet van u af; ik zal u aan uw vader teruggeven.
Ach, dood mij niet met het ondraaglijk gevoel uwer verachting!"
„Ja, gij hebt mij in de woning mijner ware ouders laten terug-
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voeren; maar door wien!" hernam Adelgonde: „door een booswicht. En in die woning! .... De hemel weet hoe zwaar ik er beproefd ben geworden."
Alonzo wist niet te antwoorden. Dat een ander haar onder zijn
naam had ontvoerd, hij was er zeker van. Wie die ellendeling was,
liet zich zeer wel gissen, doch, wat die terugvoering in de woning
harer ouders, waarvan Adelgonde sprak, beteekende dit kon hij
zich niet verklaren. Wél had hij bij zijn toevallig bezoek op den
B l an k e r t , haar onwettige afkomst hooren bevestigen; doch het
onder zijne handen berustend portret had hem, — naar zijne
meening —, een sprekend tegenbewijs geleverd; en thans, — van
die heugelijke waarheid overtuigd, hoorde hij nu Adelgonde zelve
van haar ware ouders gewagen.
Hoezeer Alonzo's karakter in enkele opzichten twijfelmoedig kon
genoemd worden, in dit oogenblik, met het werkelijke beeld eener
idéalische heilige voor zich, kon hij niet langer wankelen. Liefde
en trots, worstelden niet meer in zijn binnenste, en wat Adelgonde
ook mocht gevoelen, welke drijfveeren haar ook mochten hebben
aangespoord tot het schrijven van de letteren welke hij , eenigen
tijd geleden, ontvangen had — Alonzo verstond het duidelijk, dat,
terwijl hare lippen de woorden: vijand en toorn hadden uitgesproken, de echo van haar hart de klanken: vriend en liefde
hadden weerkaatst.
„En gij zoudt kunnen denken, dierbare Adelgonde, hervatte
Alonzo eindelijk: „dat ik haar die mij eenmaal de woorden: Ik
bemin u, heeft toegefluisterd, aan de misdaad en schande zou prijs
geven? 0! wat ons ook van elkander heeft gescheiden, niets is
meer in staat om mijne liefde voor u te dooven. De hemel doet
mij u ten tweedenmale op mijn weg ontmoeten; ik heb den waar
graaf een zoon doen wedervinden: God zij dank dat ik hem-digen
ook eene dochter terugschenken mag !"
Afgemat en verkleumd, kon Adelgonde den geheelen samenloop
der omstandigheden nog geenszins in haren geest verbinden, en
ook de laatste woorden begreep zij niet, doch Alonzo's edele blik
boezemde haar een onbepaald vertrouwen in, en gewillig gaf zij
zich aan zijn zorgvuldige leiding over.
„Ik ben zeer koud," zeide zij klappertandend: „mijne kleeren
zijn nat van den dauw."
De jongeling was het dierbare meisje nu in het opstaan behulp
teerste bezorgdheid sloeg hij zijn mantel om hare-zam;etd
schouders; tilde haar vervolgens op zijn paard, en terwijl hij haar
met de eene hand ondersteunde, nam hij de teugels in de andere,
en leidde alzoo den kostbaren weergevonden schat naar de woning,
waar men in gespannen verwachting den uitslag der nasporingen
tegemoet zag.
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Reeds werden de toppen der boomen door de eerste stralen der
morgenzon verguld, reeds weken de dampen om door kleuren vervangen te worden, en verliet de leeuwerik zijn nederig verblijf, ten
einde het voedsel voor zijn gezin te zoeken, toen Van Bergen in
voortdurende onrust, zijn kasteel op en neerliep.
In hetzelfde oogenblik dat Rudolf kwam aanrennen, bevond hij
zich op de binnenplaats.
„Gij brengt mij geen goede tijding;" zeide Van Bergen toen hij
het bleeke gelaat van den rijknecht bespeurde.
„O het is verschrikkelijk ! " antwoordde de dienaar, terwijl hij
van het schuimende ros stapte: „Hij is door een helsch wezen
naar den afgrond gesleept."
„Hebt ge uw hersens verloren Rudolf!" zei de graaf, terwijl hij
hem scherp in de oogen zag: „Wat en van wien spreekt gij ?"
Rudolf verhaalde nu hoe zijn paapsche metgezel door een bovennatuurlijk wezen in het verderf was gelokt, en hoe datzelfde wezen
hem, weinige seconden later, als door een tooverslag had vernietigd.
„Hebt gij dat met eigen oogen gezien ?" vroeg de graaf, nadat
Rudolf had uitgesproken.
„Gezien, genadige heer ?" antwoordde de bijgeloovige man: „Ja
zie, gezien heb ik het eigenlijk niet; de moed ontbrak mij om
koelbloedig het einde der zaak af te wachten; maar zeker toch
heb ik het spook zien fladderen, en nauwelijks had ik het dien
paapschen heer doen opmerken, of hij werd door een bovennatuurlijke kracht naar die plaats getrokken, en......"
„En koost gij, door een ellendig bijgeloof gedreven, lafhartig
het hazenpad? Ik versta dit," vervolgde Van Bergen: ,,en toch
vorder ik van u, ondanks alle spoken of helsche wezens, dat gij
den jongen graaf Spinola gaat opzoeken, teneinde mij te berichten,
wat er van hem geworden is."
Rudolf zette een gezicht als ware hij tot den brandstapel verwezen; doch het karakter van zijn heer kennende, en zeer wel
wetend dat alle tegenspraak vruchteloos zou zijn, zette hij den
voet in den stijgbeugel en verliet weinige seconden later de binnenplaats.
„Indien gij het mocht vergeten hebben," riep Van Bergen hem
achterna: „zoo herinner ik u: dat hij die zich op God verlaat, in
Zijn hand altijd veilig en wél bewaard is."
Wel verre van in Rudolfs verhaal iets verontrustends te zien,
koesterde Van Bergen integendeel de heimelijke en, zoo wij weten,
gegronde hoop, dat Alonzo met een gelukkig gevolg zijne nasporingen zou hebben voortgezet, en dat het witte spook zijn geliefde
Adelgonde zou geweest zijn.
Weder was er een uur verstreken.
De graaf had zich op eene bank onder den zwaren lindenboom
nedergezet. Van deze plaats kon hij beurtelings den blik richten
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naar de drie verschillende wegen langs welke zijne zendelingen
moesten terugkomen.
Na lang turen zag hij eindelijk aan het einde der laan, een dikke
stofwolk opstuiven. Het was Rudolf die nog sneller dan te voren
kwam aanrennen, terwijl zijn gelaat heel anders stond dan bij zijn
eerste tehuiskomst.
„Zij is er! zij is er!" riep hij den graaf reeds van verre toe:
„Binnen een half uur zijn zij hier !" vervolgde hij naderbij gekomen:
„De freule is frisch en gezond; ik heb haar gezien; zij lachte van
blijdschap, en de jonge Spaansche graaf gaat insgelijks ongedeerd
.aan hare zijde."
Zooals Rudolf gezegd had, verliep er nog ruim een half uur, eer
Van Bergen de terugkeerenden ontwaarde. Reeds had hij in zijn
geest de woorden gekozen welke hij het lieve meisje zou toespreken,
om eensdeels haar gevoelig hart niet te kwetsen, doch om haar
tevens op een zachte wijze het verkeerde van hare daad onder het
oog te brengen.
Deze voorzorg echter was noodeloos geweest, want nauwelijks
had het beproefde meisje haar pleegvader ontdekt, of zij snelde
luid snikkend naar hem toe, en hij.... stom van blijdschap, drukte
haar vast in zijn armen, en kon niets uitbrengen dan de woorden: „Gonne! mijn lieve, mijn beste Gonne!"
Alonzo werd door dit schoon doch roerend tooneel diep getroffen.
O hoe gaarne had hij in dit oogenblik dien edelen, dien waardigen
man insgelijks vader, en die zachte schoone, zijn lieve Gonne
genoemd; ja, in dezen stond kon slechts kieschheid hem beletten,
om voor zijn dubbelen dienst, een zoo gewenschte belooning af
te smeeken.
Zoodra Van Bergen niet zijne pleegdochter en Alonzo in de
kleine zaal was gekomen, liet hij eenige ververschingen opdragen.
„Ik ben u oneindig veel verplicht, wakkere jongeling!" sprak
hij tot Alonzo. „Ja, Gonne, gij weet het nog niet: van nu
aan hebt gij een broeder. Spinola heeft mij een verloren zoon doen
wedervinden, zooals ook gij, door zijn ijverige nasporingen, ongeeerd in mijne armen zijt teruggevoerd."
Adelgonde zag den graaf vragend aan.
„Alles is mij zelven een raadsel;" ging Van Bergen voort: „God
,alleen is het bekend waarom de boosheid tot heden zulke dichte
netten om mijn levensgeluk heeft moeten werpen. Thans echter ben
ik weer gelukkig, en hij, dien ik naast God den meesten dank ben
verschuldigd, hij kan tot mijn laatsten snik op die dankbaarheid
staat maken; hem zij de zegen van God en de eere der menschen,
terwijl ik, voor altijd zijn schuldenaar zal blijven."
Het hart van den vurigen minnaar klopte hevig in zijne borst.
Hij wilde spreken, doch aarzelde weder. Eenige oogenblikken nog
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bleven zijn donker bruine oogen op Adelgonde gevestigd; toen
wendde hij zich tot den graaf, en sprak langzaam doch met een
vaste stem: „De goede daad, uit baatzucht volbracht, verliest hare
waarde; daarom edele graaf, ben ik bevreesd door u veroordeeld
te worden. Mijn woord als edelman echter zij u voldoende, om te
gelooven dat ik onbaatzuchtig aan de stem der menschlievendheid
het oor heb geleend. — Door de gunst der Heiligen mocht ik het
voorrecht hebben tot uw geluk werkzaam te zijn; ik heb dien eervollen plicht vervuld, en wel verre van uwe dankbaarheid te vorderen, moet ik de Heiligen danken dat ik hierdoor aan mijn eeuwig
heil heb mogen arbeiden. — Maar nochtans, edele graaf!" ging
Alonzo voort: „is het vreemd dat hij die u een zoon en een
dochter mocht terugschenken, u bidt: o maak een klaverblad van
het getal uwer kinderen; neem hem tot zoon die u zoo gaarne
v a d e r zou noemen: hij biedt u zijn kinderlijke liefde, en uw engelreine dochter: zijn hart, zijne trouw en zijn gansche leven aan."
Van Bergen stond als door den bliksem getroffen. Hoe! was die
redder van zijn lievelingen dan niet de zoon van den beruchten
Spinola? was hij geen Spanjaard? geen vijand van het dierbare
Nederland? geen vijand van het zoo duur gekocht geloof? Zou Adelgonde ooit in dat land van bij- en ongeloof met dien vreemdeling gelukkig kunnen zijn? En hij zelf, zou hij dat dierbare wezen verre —
verre van zich laten gaan, en alzoo vrijwillig de hoop verijdelen,
om haar aan de zijde van een waardigen echtgenoot in zijn laatste
levensjaren gelukkig te zien?
„Jongeling! gij eischt veel, gij eischt het onmogelijke van mij;"
sprak de graaf: „Beseft gij dan niet dat mijn geslacht evenmin
met het uwe kan vereenigd worden, als Nederland, zoo lang er
nog strijdbare mannen zijn, aan Spanje kan toebehooren? — Jongeling, zoo waar God leeft, ik acht u hoog," vervolgde de graaf, terwijl
hij Alonzo de hand reikte: „ Beschuldig mij niet van ondankbaarheid. Ik weet het, gij zijt de man die mij mijne kinderen hebt
teruggegeven, doch juist daarom zult gij mij die lievelingen laten
behouden; eisch alles wat gij wilt, maar laat mij mijne dochter! Uw
vaderland is het hare niet; en uwe kerk — zij is de hare evenmin."
Alonzo was op dit antwoord geenszins voorbereid. De woorden
van den graaf waren hem als kokend lood op het hart gevallen.
Een oogenblik stond hij als versteend; doch weldra zijne tegenwoordigheid van geest terug bekomend, trad hij op Van Bergen toe;
nam de hem toegereikte hand aan, en beurtelings zijne oogen naar
Adelgonde en haren pleegvader wendend, sprak hij met een stem
bevend van aandoening: „Graaf Van Bergen, het is u gebleken
dat ik wél uw geluk maar geenszins uw ongeluk heb bedoeld. Mijn
geluk derhalve begeer ik niet tenkoste van het uwe. Adelgonde
zal, even als ik, gelaten haar kinderplicht vervullen. Welaan dan,
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mijne taak in uwe woning is afgedaan; -ik vertrek, en de tijd zal,
zoo ik hoop, mijne smart verzachten. Geloof echter edele graaf,
dat mijn vaderland dáar is waarheen mijn hart trekt, en dat mijne
kerk die kerk is waar God en Zijn groote Zoon verheerlijkt worden."
Alonzo zweeg, — Adelgonde zag strak voor zich neer, en Van
Bergen, in wiens oogen een paar dikke tranen waren opgeweld,
wilde den jongeling nog eenige woorden toespreken, toen hij daarin
eensklaps verhinderd werd, door een hevig rumoer 't welk zich
op het portaal liet hooren.
„Laat mij door! laat mij door, zeg ik u ?" riep eene vrouwestem
buiten de zaal: „Ik moet, ik wil den graaf spreken. Waar is hij?
O ik bid u, laat mij bij hem!"
Van Bergen niet begrijpende wat dit moest beteekenen, deed de
deur open, en onmiddellijk stoof vrouw Barbara in havelooze kleeren en met loshangende haren de zaal binnen.
„Wij hebben dit wijf nabij Leiden ontmoet;" zeide Elbert die
met zijne knapen op het portaal was blijven staan: „Wij hebben
haar ondervraagd om de genadige freule op het spoor te komen,
doch zij antwoordde niet, en zeide alleen naar den Oldenburgh
te gaan om uw genade onverwijld te kunnen spreken; wij zijn toen
dadelijk teruggekeerd en wilden haar beneden houden om u van de
zaak kennis te geven, doch zij stelde zich zoodanig te weer dat
wij haar onmogelijk konden beletten onaangediend tot uw genade
door te dringen."
Zoodra Barbara de haar ontvluchte Adelgonde gewaar werd, ontstelde zij zichtbaar.
„Vrouw, wat wilt gij ?" zeide Van Bergen, nadat hij Elbert een
wenk had gegeven om zich te verwijderen.
,,Genade! vergeving ! ontferming !" riep Barbara, terwijl zij aan
des graven voeten neerviel: „Genade voor mij en voor een stervende die onder hevige smarten zijn einde tegemoet gaat."
„Sta op, vrouw," zeide Van Bergen: „voor God alleen moogt gij
knielen. Welke misdaad hebt gij bedreven? Waarvoor komt gij
mijn genade inroepen? Spreek zonder dralen, doch maak het kort !"
Vrouw Barbara stond op; wischte zich het zweet van het voorhoofd, en begon eindelijk met een eenigszins bevende stem: „Mijn
gelaat zult gij u wellicht niet meer herinneren genadige graaf; ook
is het reeds meer dan twintig jaar geleden dat wij elkander voor
het laatst gezien hebben. Ik ben Barbara Leendertz, de vrouw die
baker bij uwe gemalin was toen hare genade voor de eerste maal
moeder werd. De man die thans zieltogend in mijne woning ligt,
was de vreemde arts die bij hare moeder-wording tegenwoordig
was. Gij waart in den strijd, genadige graaf, en toen gij tèrugkwaamt."
„Werd mij door u een dood wicht als de pasgeboren zoon aan
viel Van Bergen haar schielijk in de rede.
-gewzn;"
-

-
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„Het is zoo," hernam Barbara: doch de duivel had mij verleid
om u die leugen te verkondigen. Zekere Rosio, een geneesheer, zooals hij zich noemde, uit Frankrijk afkomstig, wist mij door schoont
woorden en een ruime belooning tot een schandelijk bedrog over
te halen. Gij bewijst de kerk van Rome een onschatbaren dienst,
zeide hij: indien gij dat kind aan het kettersche geloof ontrukt
en voor de Heilige Moederkerk bewaart. — Den vorigen nacht was
eene mijner kennissen van een dooden zoon bevallen; dat lijkje
werd, — tegen een kleine belooning, weldra ons eigendom; en
terwijl de geneesheer uw levenden zoon naar mijne woning bracht,
legde ik het doode kind in een kistje, en bleef tot uwe tehniskomst
uw zwakke vrouw bewaken."
„Groote God !" riep Van Bergen uit: „moest zoo dat ongeluk
aan onze zorgen worden ontrukt! — Ga voort," ver--kigend
volgde hij tot Barbara: „en de Heer schenke mij kracht om even
bedaard te vernemen wat gij met mijn zoon hebt aangevangen, als
Hij langmoedig de zonden zijner menschen- kinderen gadeslaat."
„Nadat uw kind verscheidene jaren door mij was bewaard," hervatte Barbara: „kwam op zekeren avond een man in mijne woning,
dien ik weldra voor dien geneesmeester Rosio herkende. Zes jaren
was hij uitlandig geweest, en had bij de oude gravin Van Bergen, —
God hebbe hare ziel! — de plaats van rentmeester bekomen; hij
vernam naar uw zoon, dien ik gedurende al dien tijd voor de
wereld had verborgen gehouden, en gaf mij den wensch der gravin
te kennen, om het kind ten harent te ontvangen, teneinde het
verder, op een meer gepaste wijze, in het ware geloof te laten opvoeden. Op een stormachtigen nacht bracht ik het kind, met mijn
nu zaligen zoon Casper, naar den Blanker t, waar die rentmeester verder voor de opvoeding heeft zorg gedragen, doch waar het arme schaai
nu zeker met dien schrikkelijken brand onder het puin is omgekomen.'
Van Bergen sprak niet, maar greep Alonzo's hand, en terwijl hij die
aan zijn hart drukte, scheen hij nu eerst recht te beseffen welk
een onschatbare weldaad de edele Spanjaard hem had bewezen.
„En hebt gij bewijzen van hetgeen gij zegt ?" zei de graaf eindelijk, terwijl hij, hoewel innerlijk van de waarheid overtuigd, reik
-halzend
naar schriftelijke bewijzen uitzag.
„Denkt gij dan dat ik mij zelve zou komen beliegen ?" hernam
Barbara: „De man smeekt en kermt om uwe vergiffenis; zonder
die is hij verdoemd, en bedreigt hij ook mij met het eeuwige
vuur. Doch bewijzen? ja ik heb ze gehad," ging zij voort: „maar
ze zijn mij ontstolen. Een aflaat om mijn geweten te stillen mij
door dien rentmeester bezorgd, benevens een bewijs van ontvangst
door de gravin Van Bergen onderteekend, dit zouden waarborgen
voor de waarheid mijner woorden zijn geweest."
Alonzo bracht de hand aan het voorhoofd om zich te bezinnen
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waar hij de papieren, aan den ronselaar ontsnapt, had gelaten.
,,Die stukken zullen u geworden," zeide hij eensklaps tot Van
Bergen: „ze zijn door bijzondere omstandigheden mijn eigendom
geworden. Morgen of heden nog, zullen ze in uwe handen zijn."
„Zijt gij de dief?" riep Barbara, terwijl zij zich geheel vergetend,
met de armen in de zij voor Alonzo plaatste: „Spreek, schurk,
met uw fijn geslepen tronie, waar is mijn geld? Ha! ik begrijp al
wie gij zijt," vervolgde zij, nadat de gebiedende stem van den
graaf haar vruchteloos tot zwijgen had aangemaand: „gij zijt de
bondgenoot van dien ellendigen vadermoorder, van dien Van Rodenberg die, voor een goede som dat arme bloedje dáar, dezen
nacht in mijne woning hebt gebracht. — Ja, genadige graaf ," ging
zij in éen adem tot Van Bergen voort: „ja, dat mensch heeft
het lieve duifje in het ongeluk willen storten, maar hij kwam
te laat, en toen Rosio de schoone vrucht voor de komst van dien
ander wilde plukken, bleef zij evenwel ongedeerd, want hij zonk
plotseling ineen dewijl een hevig vergif zijne ingewanden verscheurde. Zijn bastaardkind had hem vergiftigd. Die Van Rodenberg, het monster, 't welk Rosio bij uwe stiefmoeder verwekt en
als vondeling had neergelegd, was door den tijd tot vadermoorder
opgewassen. God verdelge hem! maar vergeve ons dat wij hem
behulpzaam zijn geweest om u zoo vele jaren van ongeluk te berokkenen. Ja graaf, gij weet nog niet alles: Gij weet niet dat de
haat, de nijd en de afgunst van uw stiefmoeder, u ongeluk en rouw
hadden gezworen; gij weet niet dat uw grijze vader, kort nadat
hij zijn onwaardige gemalin had verstooten, aan een langzaam werkend vergif is weggekwijnd; Rosio mengde dien drank; ook daarvoor smeekt hij u genade."
Om 's graven antwoord af te wachten zweeg Barbara een oogenblik. Deze echter sprak niet maar was in diepe gedachten verzonken.
„Nog slechts weinige woorden heb ik tot u te spreken, genadige graaf," hervatte de vrouw: „maar bij de Heilige Maagd!
zeg mij dan eerst of gij het ons vergeven wilt? Zie, ik biecht voor
u, dewijl Rosio het mij bevolen heeft. Gij behoort wel is waar tot
de ket.... de hervormden, maar Rosio zeide mij dat u w vrijspraak,
de genade uit den hemel was. Wilt gij echter geen genade schenken, zoo moet ik bidden voor het heil der gezonkene ziel die al
stervende bekent, het verderf van uw geslacht te hebben bewerkt."
„Wat God over ulieden besloten heeft is mij niet bekend;" zeide
Van Bergen: „Geen sterfelijk wezen is de raadsman naar wiens
uitspraken de Onzienlijke zich richten zal. Wij allen hebben vergeving
noodig. „ Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan
onze schuldenaren," dit is de gelofte welke ik dagelijks ten hemel
opzend. Welnu, toont uw berouw, en God zal u genadig zijn zooals ik ulieden insgelijks wil vergeven."
IV
zo
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„Die woorden gaven u de Heiligen te spreken! " riep vrouw Barbara, nadat zij door den graaf was verhinderd nogmaals aan zijne
voeten neer te knielen. „0 ik zie het," ging zij voort: „gij zijt
vergevensgezind, en ik durf dus hopen, goedgunstig door u te worden aangehoord wanneer ik u nog een geheim meedeel 't welk
mijn geweten sinds vele jaren bezwaarde."
Van Bergen hield zijne oogen doordringend op Barbara gevestigd.
Alonzo, gerust in de overtuiging zijn plicht te hebben vervuld,
had zich wijselijk van een woordenstrijd met de vreemde vrouw
onthouden; hij vertrouwde, en met recht, dat men te zeer van zijn
welgemeende gevoelens zou doordrongen zijn, dan dat men hem
een oogenblik van de aangetijgde wandaad zou kunnen verdenken.
Integendeel voelde hij zich gelukkig eenige duistere wolken te zien
wegdrijven, en zich ongezocht nog eenige oogenblikken in de
beschouwing der bekoorlijke Adelgonde te kunnen verlustigen.
,,De dag zal u gewis nog heugen," ving Barbara weder aan:
„toen gij, drie jaren na de eerste bevalling uwer zalige gemalin,
nogmaals te velde trekkend, haar in gezegenden toestand moest
achterlaten. Gij kwaamt terug, en terwijl gij de hoop voedet twee
dierbare wezens aan het hart te drukken, vondt gij bij uw tehuiskomst een woning van rouw, want moeder en kind, lagen reeds
verscheidene dagen in het donkere graf. — Ja, ik weet nog zeer
goed hoe gij jammerdet en kermdet," vervolgde Barbara: „hoe
gij het graf wildet ontsluiten, om de lijken van moeder en kind
met uw tranen te bevochtigen; hoe de raad van uw vrienden, en
bovenal van den geneesheer Rosio — want deze was ook nu weder
bij de bevalling tegenwoordig geweest — u met moeite van dat
akelige voornemen deed afzien, en hoe gij dagen en nachten vruchteloos ronddooldet om uw rust en kalmte terug te vinden. — Graaf
Van Bergen, herinnert gij u nog hoe eenige dagen later, een kind,
een meisje, in lompen gewikkeld, bij de poort van dit kasteel
door u zelf werd gevonden? hoe tusschen die lompen een stukje
papier was gestoken, waarop met onduidelijke letters geschreven
stond: dat een paar arme doch brave ouders, u dit kind ter ver
aanboden; dat zij niet bekend wilden zijn, doch den vol--plegin
genden avond aan diezelfde plaats zouden terugkomen om uw
antwoord daar te vinden, hetzij de kleine zoo gij u harer niet
wildet aantrekken, hetzij een geldelijke ondersteuning teneinde hun
andere kinderen voor broodsgebrek te bewaren? — Gij hebt toen
het wurmpje liefderijk opgenomen," vervolgde Barbara: „gij hebt het
kind tot eene maagd zien opgroeien, die, om haar uitnemende
schoonheid, in de vorstenstad en hare omstreken de H a g e n l e l i e
wordt genoemd. — Welnu, dat kind — dat meisje, 't welk gij
thans zoo onuitsprekelijk lief hebt, weet gij graaf Van Bergen,
wie de moeder van dat wurmpje was? — Zij is het kind van uw
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gade — zij is uw eigen dochter. — Jezus ! Maria 1 weest ons genadig! Wij hadden het u, even als uw zoon ontstolen, en het
stoffelijk overschot uwer zalige gemalin, — wier spoedig uiteinde
door Rosio was bewerkt, — is slechts alleen naar het graf gedragen."
........................................
Het zou voorzeker een wanhopige poging zijn om de diep ontroerde gemoederen op de onstuimige baren hunner aandoeningen
te volgen.
Neen, wij wagen ons niet op het fel bewogen element; de winden zijn te hevig, de golven schuimen te hoog, en de krachten
des schippers zijn te zwak om het roer naar eisch te wenden.
Genoeg, — bij zooveel misdaad en toch nog zooveel zegen in 't
eind, kampten verontwaardiging en jammer met dankbaarheid en
verrukking.
Van Bergen had de spreekster ternauwernood tot het einde kunnen aanhooren; bij de woorden: „Zij is het kind van uw gade,"
was hij eensklaps van zijne zitplaats opgesprongen, en had de vrouw
bij haar beide armen gevat, als om zich te overtuigen dat een
levend wezen hem deze woorden had toegesproken.
Adelgonde! Adelgonde!" riep hij eindelijk; „ God! Zij is mijn
kind! — Gerechte hemelsche Vader! is het waarheid? Adelgonde!
— mijne — mijne lieve dochter! kom — o kom — in de armen
van uw vader.... „Nu was het den graaf onmogelijk verder te spreken.
Een luid geween verlamde zijne tong, en nadat Alonzo hem het
dierbare meisje in de armen had gevoerd, overlaadde Van Bergen
haar met tallooze kussen, en klemde haar vast aan zijn hart, als
vreesde hij dat nieuwe aardsche machten hem zijn schat zouden
ontrooven.
Zoo liefelijk als het veelal is eene vrouw in vreugde of droefheid
te zien weenen, zoo akelig is het steeds wanneer een man zijne
aandoeningen op deze wijze moet lucht geven: Van Bergen was
schier niet tot bedaren te brengen, en Alonzo die, over deze uitkomst minder verrast dan de graaf, met afgrijzen het schrikkelijk
aantal misdaden had hooren opsommen, beschouwde met fonkelende oogen de ontaarde vrouw die, met saamgevouwen handen,
nogmaals voor den graaf op de knieën was neergevallen.
„Monster! ga van hier!" sprak Alonzo op gebiedenden toon:
„Wat baat u en uw medeplichtige de vergeving der menschen,
daar alreeds het helsche vuur voor ulieden brandt. Wat baat u de
genade der wereld, zoo het tal van uw zonden zelfs door de verdiensten der Heiligen niet kan worden uitgewischt."
Vrouw Barbara wierp een blik van minachting op den vertoornden spreker. Biddend bleef zij de armen naar den graaf uitstrekken,
en zelve ontsteld door de uitwerking die haar verhaal had te weeg
gebracht, riep zij op smeekenden toon:
„
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„Neen, ik zal, ik kan niet van hier gaan aleer de edele graai
ons genade heeft toegezegd. — O! de Heiligen weten het, hoe
dikwerf mijn geweten mij tot spreken aanspoorde; hoe dikwerf ik
wenschte van die ijselijke eeden ontslagen te zijn; doch dan zweefde
de dreigende vloek van Rosio mij weder met vurige letters voor
den geest; dan zag ik mij weer aan den haat en de vervolging van
uw stiefmoeder prijs gegeven. Ja, zij was het die de ellende en den
rouw over uw huis heeft gebracht. Zij, door haar echtgenoot ver
haar bastaardkind in die rechten te zien treden-stoen,wch
waarop zij zelve in de eerste plaats meende aanspraak te hebben. Daarom moest uw zoon gedood, of voor de wereld verdonkerd worden;
daarom moest uw gade zoo vroegtijdig sterven, en gij uw eigen
dochter groot brengen, in den waan dat zij een kind van lage afkomst was. Ja, zij had besloten dat niemand anders dan haar verachtelijke zoon, uw dochter tot echtgenoot zou erlangen; bij eene
weigering van uwe zijde, was hij gewapend; hem was de leugen
van Adelgonde's geboorte voor waarheid verhaald; hij zou u bedreigen met de wereld daarvan te onderrichten. Uw antwoord was
dan niet langer twijfelachtig, en als Adelgonde's gemaal, zou hij
na uw dood, — die dan spoedig volgen m o es t — in uwe rechten
treden, zoodat de zoon uwer stiefmoeder een geslacht zou vervangen,
dat kort te voren nog zoo fier den nek tegen haar had gekromd."
Nauwelijks had vrouw Barbara deze woorden geëindigd, of een
vreeselijke knal drong de aanwezigen in de ooren. Zij zelve stortte,
met een rauwen gil, bewusteloos op den grond, en terwijl de dienstboden, door den slag ontsteld, ijlings naar de zaal stormden,
opende Alonzo het torenkamertje waaruit een pistoolschot was gelost, doch ontwaarde niets dan een tamelijk lang koord, 't welk
uit het venster hing. Voorzeker moest het de ontkoming van Van
Rodenberg hebben bevorderd, die, eerst over de slotgracht was
gezwommen en zich daarna in allerijl uit de voeten had gemaakt.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
In een tijdsverloop van ongeveer negen maanden, hadden de
staatkundige aangelegenheden gedurig een geheel ander aanzien verkregen. Telkens was de wapenschorsing tusschen Spanje en Neder
verlengd, en telkens weder was zij teneinde geloopen zonder-land
eenige vrucht te hebben opgeleverd. Was het te verwonderen dat
de stier en de leeuw, na een zoo langen worstelstrijd, niet tot vrede konden komen? Was het te verwonderen dat Spanje en Nederland,
verschillend in geloof, verschillend in krachten, elkander niet ter-
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stond de hand tot vrede reikten? Neen, zelfs had men zich voorgesteld dat, ingevolge eene verklaring der Staten, gedagteekend
van den vijf en twintigsten Augustus r6o8, de krijg feller dan te
voren zou hervat worden. Openlijk hadden zij betuigd, dat zij,
door menige ondervinding het karakter hunner vijanden hadden
leeren kennen, en derhalve met recht hadden geaarzeld in eene
vredesonderhandeling met hen te treden. Daartoe echter door de
Spaanschen aangezocht, hadden de Staten duidelijk hunne meening
doen verstaan, terwijl de vijand daarentegen, door vele lagen en
fijne listen, de reeds zoo dikwerf toegestane rechten en de boven
alles dierbare vrijheid, punt voor punt had trachten te besnoeien
en terug te trekken, zoodat de Staten besloten van nu afaan de
vredes-onderhandelingen stellig voor afgebroken te verklaren.
Twee dagen echter nadat dit besluit was genomen, sloegen de
Engelsche en Fransche gezanten aan de beide partijen een veeljarig bestand voor.
De Fransche afgevaardigde Jeannin ijverde, op last van zijn
vorst, zeer voor deze zaak.
Behalve uit diepere staatkundige inzichten, verlangde Hendrik IV
voor Nederland — wanneer een vrede mocht worden van de hand
gewezen — liever een veeljarig bestand dan den oorlog, dewijl hij
in het laatste geval, ingevolge een in Januari met de Nederlanden
gesloten verbond, hun eene ondersteuning van tien duizend voetknechten zou moeten verleenen. Zoodra de voorslag van een bestand
was bekend geworden, bracht dit geen geringe beweging in de
Nederlandsche gemoederen. Tegen een vrede waren reeds verscheidene geschriften in het licht gekomen, doch thans, nu er slechts
van een bestand gesproken werd, ontzag men zich niet openlijk
voor de meening uit te komen, dat zoo iets het verval der ingezetenen, ja slavernij zou na zich slepen.
Prins Maurits was insgelijks ernstig beducht voor de gevolgen
van zulk een bestand, en zocht den koning van Frankrijk tot den
oorlog te neigen, door schriftelijk te verklaren: dat een bestand deze
landen noodwendig aan de Spaansche heerschappij moest doen vervallen; dat Philips wiens schatkist nu ledig was, na het einde der
jaren van rust, in staat zou zijn den oorlog met meer geweld te
hervatten, terwijl men eindelijk — nu reeds in de gewesten en steden
tweedracht bespeurende, door rust en ledigheid gevoed, eerlang
openbare verdeeldheden te wachten had, welke den vijand eene
schoone gelegenheid zouden geven de snoodsten, of hen die reeds
naar der Spaanschen zijde neigden, tot ontrouw om te koopen
teneinde hunne belangen te bevorderen
De Algemeene Staten evenwel — Zeeland uitgezonderd — besloten, door geldelijke uitputting voornamelijk daartoe gedreven,
de voorwaarden van den vijand aan te hooren.
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De bepalingen en eischen der Spaanschen waren echter dermate
ongehoord en eigendunkelijk, dat de Staten bij het genomen besluit
wilden volharden, en den vijand nog slechts tot den laatsten September, de vrijheid gaven om zich op billijker voorwaarden, van
hunne zijde, te bezinnen.
Ook die dag verscheen zonder dat de beide partijen elkander
hadden verstaan.
Voor de laatste maal waren de gezanten bij den prins ten middagmaal genoodigd.
Aan het einde van den maaltijd stond de markgraaf Ambrosio
Spinola van zijne zitplaats op; nam den beker in de hand, en betuigde zijn ongeveinsde smart over het afbreken van eene onderhandeling welke hij had gehoopt dat beide landen ten zegen zou
zijn. „Deze dronk," zoo eindigde hij: „zij de tolk mijner dankbaarheid voor het gastvrij onthaal hier te lande genoten."
Nadat Spinola gesproken had, nam prins Maurits het woord.
„Mijne heeren!" zeide hij: „Wij zijn als ' vrienden, niet als
vijanden te zamen geweest. In de raadzalen hadden wij verschillende belangen, doch in onze woningen is de vrede niet verstoord
geworden. Eerlang zullen wij elkander weder ontmoeten; slechts tot
het einde dezes jaars blijft de wapenschorsing voortduren; wij zullen elkander strijdende wederzien. God geve dat Nederland kracht
behoude om zich met u te meten! Edel is het, met kracht zijne
rechten te verdedigen. Zijn wij in den strijd, — laat ons dan edel
kampen; edel in den vollen zin des woords: Vurig en onversaagd
zoo het Vaderland en zijne rechten onzen arm behoeft; doch laat
ons menschen, vrienden, Kristenen zijn, zoo de overwinning aan
onze zijde is. Door dit verbond, mijne heeren!" aldus besloot de
prins: „zal ons samenzijn iets goeds gewrocht hebben, en zullen
uwe namen bij velen in gezegend aandenken achterblijven. Vaartwel
mijne heeren! God zij met u!"
Na deze woorden werd de afscheidsgroet gedronken, en dienzelfden avond nog vertrokken de Spaansche gezanten, terwijl in de
Resolution van Holland hun vertrek staat geboekt met deze bede:
„ God ,eve dat se alhier geen quaet sact en hebben gelaten daarvan men
mei 'er tydt de efeclen gewaer werde tot ruïne van desen stad." (r)

Bij dit afscheidsmaal was de graaf Van Bergen, hoewel mede
uitgenoodigd, niet tegenwoordig geweest.
Alonzo Spinola had het, op den uitdrukkelijken wil van zijn
vader, bijgewoond; doch terwijl zijn lichaam aan die plaats tegenwoordig was , bevond zijn geest zich op den O 1 d e n b u r g h ; en alzoo
(i) Resol.

Hou., 30 Sept. r6o8, bi. 223.
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droefgeestig en treurig ter neergezeten, zag hij met weemoed de
ure naderen, waarin hij een land zou vaarwel zeggen, waar hij den
kostbaren door hem gevonden schat voor altijd moest achterlaten.
De vijandschap der landen; het verschil des geloofs, ziedaar de
twee groote hinderpalen die zijn aardsch geluk belemmerden.
Na het vertrek der Spanjaarden was het dus zoo goed als zeker
dat de onderhandelingen voor altijd waren afgebroken.
Dien keer echter moesten de zaken niet nemen:
De vaderlanclsche historiebladen vermelden ons hoe Johan Van
Oldenbarneveld, door Engeland en Frankrijk ondersteund, tegen
Maurits en de Zeeuwen heeft gekampt teneinde ook hen voor de
goede zaak te winnen. Wij vinden het beschreven hoe deze strijd
met zegen werd bekroond, en Nederland, getrouw aan de les door
den grooten Zwijger gegeven, ook in dezen eensgezind tot onderling geluk krachtdadig heeft samengewerkt.
Zoo werd na een tweede bijeenkomst, en wel te Antwerpen, na
een onderhandeling van ruim twee maanden, het Twaalfjarig Bestand
tusschen Nederland en Spanje gesloten, waarvan de inhoud, voor
den weetgierigen lezer, in de Nederlandsche geschiedrollen is op-

geteekend. (I)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Het was Glen vijf en twintigsten April des jaars 16og. Weer wapperden de vlaggen; weer joelde de menigte; weer leverde het vorstelijk 's-Gravenhage, in feestkleedij getooid, een vroolijk schouwspel op. De bode des vredes had gesproken, — het gesloten bestand was met de meeste plechtigheid van het raadhuis afgekondigd,
— de vreugdeschoten knalden door de Maliebaan — 't Wilhelmus
van Nassauwen (leed zich hooren :
„
„

Rust Neerland — was de kreet:
Rust van Uw heldendaen -

„Wel duivels, hansworst, gij hadt dat zoete brokje daar vast in
de boutjes;" zei een man uit de menigte tot iemand die zich, in
de vermomming van een potsenmaker, tusschen de feestvierenden
had gemengd.
„Het ding was malsch en niet malsch," antwoordde de aangesprokene: „haar koontjes waren als kussentjes, doch hare nageltjes
waren als krabbertjes; tot straf echter is de gouden boot van haar
hals, in mijn zak overgegaan."
„Geef hier !" hernam de eerste spreker, en vervolgde terwijl hij
het halssieraad bij zich stak: „Gij zijt een slimme vogel; een dief
die zijn handwerk verstaat."
(t) 0. a. Wagenaar, deel IX, boek XXXVI, hlz. í3G, enz.
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„Ik ben een dief en geen dief," hernam de tweede: „ik neem,
— even als de rijken — wat mij bevalt, met dit onderscheid echter, dat ik mijne kronen in den zak houd."
„Uwe kronen! dat geloof ik," zei de eerste glimlachend, en dan:
„Hebt gij Aaij ook gesproken?"
„Gesproken en niet gesproken;" hernam de hansworst: „Ik ontmoette hem, of ik ontmoette hem niet, maar hij ontmoette mij,
en toen liet hij, zonder iets te zeggen, deze prullen in mijn zak
glijden. Hij heeft zich slecht gekweten. Daar Bram, pak aan! en
als gij alles zult hebben weggemoffeld, zie ik u over een uur in de
Bagijnenstraat weer."
Bram stak de ontronselde goederen bij zich; maakte daarna rechtsomkeert, en liet het aan den hansworst over om het opgewonden
publiek met zijne aardigheden te blinddoeken, teneinde alzoo des
te beter zijne kansen te kunnen waarnemen.
»Leve de rust! leve de vreugd!
Leve de rust die 't Bart verheugt!
Weg met den nijd, weg met den strijd!
Leve de vree en de vroolijkheid!"

Zoo zingend en schreeuwend danste de hansworst-zakkenroller
tusschen de jubelende volksmenigte door, en zocht zich telkens, op
een uiterst behendige wijze, een loon naar welgevallen te verschaffen.
„Nietwaar seigneur!" riep hij eensklaps, terwijl hij, na zijn
liedje te hebben opgedreund, achter op het paard van een ruiter
sprong, die zijn schimmel nu eens moest doen stilstaan en dan
weder slechts langzaam deed stappen, om geen ongelukken te midden der dringende massaas te veroorzaken: „Nietwaar seigneur?"
riep de hansworst nogmaals, terwijl hij door zijn zotte grimassen
achter den ruiter, de omstanders deed schateren van lachen.
Het voorwerp van des zakkenrollers vrijpostigheid scheen niet
willens de vreugde van het oogenblik te storen. Gedwee liet hij zijn
bespringer diens aardigheden achter hem uitkramen, als bemerkte
hij ze niet; doch eindelijk den snaak moede, wendde hij zich om,
en zag hem onverhoeds in het aangezicht.
„Wij zijn elkander niet vreemd;" zeide de vreemdeling: „Mij
dunkt dat ik den heer hansworst als kunsthandelaar reeds eenmaal
in de herberg van Gooswijn Meurskens heb ontmoet. — Voorzichtig, maat !" vervolgde hij zachter: „steek den buidel even behendig weer in mijn zak als gij er dien uit hebt genomen, of anders...."
en hij liet dit woord door een veelbeteekenenden blik vergezeld gaan.
De hansworst was eenigermate van zijn stuk gebracht, en begon
hevig te hoesten. De ruiter echter, op die muziek niet gesteld, en
de zwaarte van zijn geldbeurs in zijn zak terug gevoelend, liet den
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schimmel eenige luchtsprongen maken, zoodat de aardige man
weldra het evenwicht verloor en onder het gejuich der menigte al
spoedig tot straatruiter werd verlaagd.
Het vroolijk rumoer werd evenwel spoedig door een ontboezeming van algemeene verontwaardiging vervangen. De voorwerpen,
aan verschillende omstanders ontrold, lagen naast den ter neergeworpen zakkenroller, voor de oogen der eigenaars of eigenaressen
ten toon gespreid.
„Mijn jachtmes!" — „Mijn buidel!" — „Mijn zakboek! " riepen
eenige mannen.
,,Zie, mijn zilveren beugel ! " — „Mijn gouden doekspeld ! " —
„Mijn reukdoosje !" riepen eenige vrouwen.
„Houdt den dief!" — „Houdt den schurk!" — „Houdt den
afzetter ! " riepen allen.
De ruiter, omziende, zag nogmaals naar den ongelukkigen hansworst en bespeurde hem hinkend aan de zij van een man die met
hem den weg naar het Buitenhof insloeg, terwijl de schreeuwende
stedelingen hem allen in diezelfde richting nastormden, om tot
den einde toe het aangename schouwspel van een arrestatie te
kunnen bijwonen.
Intusschen vervolgde de ruiter, in wien men reeds den jongen
Spinola zal vermoed hebben, ongestoord zijn weg. Aan de
boschzijde gekomen, gaf hij zijn paard de sporen, en bevond
zich binnen een klein half uur, voor de geopende poort van den
Olden burgh.
Ook hier wuifde de driekleurige vlag van den slottoren, ook hier
heerschten vreugde en blijdschap. Vreugde was de leus van dien
heerlijken lentedag. Vreugde was er in de reine harten. Dankbaarheid aan God bezielcle de rechtgeaarde gemoederen; Hij,
de Gever van alle goeds, had met de verjongde natuur, ook voor
het geteisterde Nederland een liefelijke lente van vrede en rust
doen aanbreken.
Maar Alonzo? — Inweerwil van de heerschende vreugde; inweerwil van die algemeene blijdschap, vertoonden er zich meermalen
diepe groeven op zijn edel voorhoofd. Een buitengewone last scheen
hem te drukken.
— Gevloekt! zeide hij bij zich zelven, terwijl hij een oogenblik
staan bleef: Gevloekt! Verstooten! Onterfd! Durf ik dan werkelijk,
met den vadervloek beladen, nogmaals dit oord betreden? Durf
ik mij in dit kasteel vertoonen? — Ja! het is de heilige engel des
Heeren die mij wenkt. 0 geliefde Adelgonde! voor u wil ik leven;
voor u wil ik den vadervloek tot mijn einde torschen; voor u wil
ik sterven, want, zonder u zijn de dagen voor mij als kerkernachten, lang en zwart.
Een licht geritsel liet zich achter den treurig peinzenden Alonzo
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hooren; hij zag om, en.... zijne oogen bedrogen hem niet, hij
ontwaarde de hemelsche schoone die, op aarde, van het noorden
tot het zuiden, hare wedergade niet vond.
Met de snelheid van den bliksem was Alonzo uit den zadel gesprongen, en terwijl de schimmel, vrij gelaten, naar den stal en
de hem reeds welbekende kribbe liep, ijlde Alonzo naar zijn dierbare Adelgonde, en drukte haar met onstuimige teerheid en liefde
aan zijn •beklemde borst.
Wij zullen niet met onkiesche blikken de geliefden, in de eerste
stomme oogenblikken huns wederziens bespieden; wij willen geenszins de rol van valsche getuigen spelen, maar vinden hen liever,
naast elkander op een zodenbank gezeten, eenige minuten later terug.
„Alonzo!" zeide het meisje: „hebt gij wel gehandeld? Is het uit
een zuivere bron dat uw liefde tot ons geloof ontspruit? 0 dierbare
vriend, het is aardsche liefde, liefde voor mij, voor een zondig
schepsel! Gij zoekt door God, tot mij te komen: gij hebt mij
liever dan Kristus. 0 Alonzo, ik kan het u vergeven, maar Hij,
de Heer, hij zegt, dan zijt gij Zijns niet waardig."
„Gij miskent mij, dierbaar meisje!" riep Alonzo, haar aan zijn
hart drukkend: „Zie, ik durf vrijmoedig mijne oogen naar den
hemel richten. Steeds heb ik Kristus gediend; uit liefde voor hem
sloeg mijn zwaard de ketters terneder, doch thans — even als
Saulus werd bekeerd, even als hij door de stem des Heeren tot
inkeer werd gebracht — even zoo hebben eenige woorden der Heilige Schrift mij tot nadenken aangespoord. In den herfst des vorigen
jaars, weinige dagen voor ons vertrek, werd mij eene bijbelvertaling
te koop aangeboden. Begeerig die te doorsnuffelen, sloeg ik het
gewijde boek open, en zie, de eerste woorden die mijne aandacht
boeiden,, waren deze: „Onderzoekt de Schriften, want zij zijn het,
die van Mij getuigen." Deze woorden, dierbare Adelgonde, ze
spraken tot mijn hart. Onderzoekt de Schriften! is het gebod des
Heeren, en de kerk waartoe ik behoorde, verbiedt 't geen God
heeft bevolen. Alles werd mij duidelijk en klaar; mijne zaligheid
moest door een ijverig onderzoek verzekerd worden. Een licht rees
er op in mijne ziel. God had mij, door deze schijnbaar toevallige
omstandigheid, den weg der zaligheid doen vinden, de zaligheid
voor het toekomende, de zaligheid voor het aardsche leven. Ja
Adelgonde, de vervolger van uw geloof mocht uwe hand niet verwerven, den Hervormde moogt gij beminnen: hij is thans geen
vijand van uw land, geen vijand van uw geloof meer."
Adelgonde beschouwde den jongeling met oogen vol teederheid en innige liefde. „En evenwel ziet gij telkens zoo droefgeestig
en somber voor u neder;" zeide zij op zacht smeekenden toon:
„Zijt gij dan toch nog bevreesd dat ons geluk zal verbroken worden?
Vertrouwt gij wellicht nog niet volkomen op mijn waarachtige liefde,
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of zijt gij misschien bevreesd dat mijn lieve vader zijn gegeven
woord zal breken ?"
„Ons geluk!" riep Alonzo, terwijl hij Adelgonde's hand aan zijn
hart drukte: „Ons geluk! o, het is nog niet bevestigd. Neen, ik
twijfel niet aan uwe liefde; uw oog bedriegt mij niet. Doch helaas!
wie is het die u bemint? 0, Adelgonde! dierbare Adelgonde! hij
die u zoo teeder bemint, is door zijn vader gevloekt. „Ga van
hier ontaarde zoon !" waren de woorden mijns vaders: „ Ga van
hier, door God verdoemde ketter! Ga! ik vloek u in dezen stond.
Vlied, want God die u veracht, wil niet dat ik u langer als mijn
zoon zal liefhebben."
Bij de treurige herinnering dezer woorden, faalde het den edelen
jongeling schier aan kracht om zijne bedaardheid te bewaren, en
terwijl hij met de beide handen het aangezicht bedekte, zocht het
minnende meisje haar bedroefden vriend, door eenige zoete woorden, te troosten en op te beuren.
„Lang leve onze waardige graaf!" was de kreet die eensklaps
den jongen lieden in de ooren drong. Adelgonde sprong ontsteld
van hare zitplaats op. Haar vader vierde op dezen, voor den Staat
zoo heuglijken dag, zijn geboortefeest. De slotbewoners begroetten
hun heer met blijde galmen.
Van Bergen trad de slotbrug over, en Adelgonde, ontroerd en
verward, snelde naar haren vader toe, en wierp zich luid snikkend
in zijne armen.
EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Wanneer de reiziger ten huidigen dage de oevers der Maas bezoekt, en op het dek der kleine doch ranke stoomboot gezeten,
met verrukking de schoone rotswanden beschouwt die zich nu eens
uit den waterspiegel verheffen, en dan weder op eenigen afstand
zijn oog bepalen, dan ziet hij, op vele dier steilten, nog menigen
slottoren in den glans der morgen-, middag- of avondzon blinken,
doch bespeurt tevens den alles verwoestenden tand des tijds, die
zelfs de schoonste burchten, op rotsen gegrond, in bouwvallen
doet verkeeren.
De opmerkzame reiziger ontwaart, als hij dat schoone gedeelte
van België bezoekt, aan den rechteroever der rivier een bouwval.
Dit geringe overblijfsel van een voormalig schoon kasteel, wordt
hem verhaald, de ruïne van het kasteel Beaufort te zijn, en terwijl
hij, bij het schoone weder gemakkelijk zijn manilla wegdampt,
beschouwt hij met een dweepachtige oudheidsliefde, die twee bemosté steenklompen, om ze in zijne verbeélding tot het voormalige
slot weer op te bouwen.
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In den tijd, waarin dit verhaal ons verplaatst, mocht het kasteel
Beaufort een der fraaiste van den Maasstroom genoemd worden;
het werd toen bewoond door den graaf Reinier Van Aduaar, die
de eenige broeder was van Van Bergen's overledene gemalin. Drie
jaren lang mocht graaf Reinier in kalmte en vrede zich in Neerlands rust verheugen; drie jaren nog mocht hij, na het gesloten
bestand, het goede der aarde op zijn adellijk slot genieten; doch
toen konden de zware muren noch de ijzeren sloten den aanrukkenden vijand afweren. De dood drong met zijn snijdend wapen
ongenoodigd binnen, en sloeg de vrucht af die rijp was voor den
grooten oogst des Heeren.
Het eene geslacht gaat voorbij, het andere treedt in zijne plaats.
De doode boom wordt uitgeroeid; een nieuwe stam wordt weer op
die plaats gezet, om insgelijks zijne takken tot schaduw te verspreiden, en vruchten voort te brengen tot nut en heil der menschen.
Ook het kasteel Beaufort had, weinige maanden na den dood
des graven, een bewoner terug bekomen.
De zalen en vertrekken, door den vorigen bezitter meest . allen
verwaarloosd, waren nu van hun naargeestige tint bevrijd, en uiten inwendig getuigde Beaufort van een welvaart die het sinds jaren
niet gekend had.
„Ben ik van daag zoet geweest ?" zeide een allerliefst driejarig
meisje, dat, met eenig speelgoed om zich heen, in een der bovenvertrekken van Beaufort zat te spelen: „Hé, Klaartje, Clarisje is
toch niet stout? Neen zie, ik heb het ju-paardje van papa weer
in den stal gezet, en als grootpa hier komt, zal het wel van zelf
kunnen loopen. Nietwaar zoete Klaartje, nu mag Clarisje wel eens
bij u op schootje zitten ?" — en zich vleiend naast het ijverig
naaiende kindermeisje plaatsend, zag zij deze met haar blauwe
oogjes vriendelijk aan, en belette haar met de kleine handjes, de
naald naar eisch te hanteeren.
„Gij zijt een kleine plaagster!" zeide Klaartje, terwijl zij het lieve
kind op haar schoot nam: „Met u kan men nauwelijks de helft van
zijn werk verrichten; nu moet gij ook stilzitten, hoor! want anders...."
„Ja, heel stil!" hernam het lieve kind: „en Klaartje zal mij
dan vertellen wie toch dat bloote kindje is, dat daar bij mama op
schootje zit. Hé Klaartje, waarom heeft dat kindje geen kleertjes
aan? het zal koud worden."
De vraag der kleine, welke op een portret dat aan den wand hing,
doelde, bracht Klaartje in eenige verwarring, en terwijl zij, even
blozend, den blik naar het schilderstuk sloeg, antwoordde zij:
„Dat kindje zal niet koud worden, daar behoeft gij niet bang voor
te zijn. Want ziet gij ," vervolgde zij, zich met Clarisje op den arm
voor het portret plaatsend: „dat is een geschilderd kindje; het
kan niet praten, niet zien, niet...."
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,,Ja maar het lacht toch ," zeide het lieve meisje, haar in de
rede vallend: „en mama lacht ook. Zeg eens, Klaartje, is Clarisje
dat kindje, of is het een ander kindje van mama?"
„Hoor lieve," antwoordde Klaartje: „ik zal u dat later weleens
vertellen; nu zoudt gij alles nog niet begrijpen; alleen dit kan ik
u zeggen, dat dit kindje het braafste was dat er ooit geweest is of
komen zal; het heeft nooit in zijn leven kwaad gedaan, en de man
die dat mooie kindje daarop heeft geschilderd, heeft uw mama eens
het leven gered."
„Dat moet een goede man zijn geweest," zeide Clarisje: „ik zal
dus veel van hem houden, en Klaartje houdt zeker ook veel van
hem, nietwaar lieve Klaartje?"
Het bevallige kindermeisje kon een opwellende traan niet onder
onschuldige vraag van het lieve kind had een diepe-druken.D
wond in haar binnenste opengereten: ,,Ja, voorzeker ! " zeide zij
eindelijk: „doch kom mijn aardig snapstertje, het wordt tijd dat
gij naar uw bedje gaat; wij zullen papa en mama goeden nacht
gaan zeggen, en dan zal ik straks eens zien of gij uw avondgebedje
goed onthouden hebt."
Adelgonde Van Bergen was sedert vier jaren de echtgenoot van
Alonzo Spinola. De teederminnende echtelieden vonden in elkanders bezit een hemel op aarde, en nauwelijks een jaar na hun
huwelijk verblijdde Adelgonde haar aangebeden Alonzo met eene
dochter, welk kostbaar pand hunner liefde den onverbrekelijken
knoop van huwelijkstrouw nog vaster had toegehaald.
Als man van eer, als rechtgeaard Hollander, doch als Kristen
bovenal, had de graaf Van Bergen zijn gegeven woord niet gebroken. „Is Spanje met Nederland in vrede," had hij gezegd: „en
hebt gij de leer van Rome verlaten, zoo keer in mijne woning
terug; voor dien tijd mag mijne dochter uw gade niet worden; dán
echter zal ik den redder van mijne kinderen als zoon ontvangen, dán
kunt gij mijn kleinood naar het altaar geleiden. — Ga! God zij met u!"
En de graaf had woord gehouden. In zijn warmen ijver voor het
hervormde geloof, telde hij den vloek niet dien de markgraaf
Spinola over zijn zoon had uitgesproken. „Wie vader of moeder
lief heeft boven Mij, is Mijns niet waardig." Dit had de Zaligmaker
gezegd. Alonzo had wél gehandeld, hij had den Heer gekozen boven
de menschen. En wat het vermogen van Alonzo betrof, al was hij
onterfd, al zouden de goederen van den markgraaf nimmer de zijne
worden, de schat in den hemel verworven, was van hooger waarde
dan alle schatten der aarde, die de dieven doorgraven en de mot
en de roest verteren.
Een jaar dus na de heuglijke afkondiging van het Twaalfjarig
Bestand, hadden de jonge lieden elkander, voor het oog des Heeren, liefde en trouw gezworen.
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Prins Maurits was bij de trouwplechtigheid tegenwoordig geweest,
en het huwelijksfeest 't welk juist tot het jaarfeest des graven,
was uitgesteld, werd met ongemeenen luister op den 01 denburgh gevierd.
Twee jaren alzoo bewoonden de jonge echtelingen, op begeerte
van den graaf, het vaderlijk kasteel, doch, toen Adelgonde eindelijk, na den dood van haar oom Reinier, volgens diens testament
de eenige erfgenaam der goederen van Beaufort bleek te zijn, toen
wilde Van Bergen niet langer baatzuchtig zijne kinderen nabij zich
houden, maar drong hen zelf: den weg te volgen dien de Heer
hun had aangewezen. Diep ontroerd zag hij zijne dierbaren vertrekken. De zwakke Adel alleen bleef hem nu over; en, van het geluk
zijner lieve Gonne overtuigd, was het thans zijn eenig streven, en
bleef het zijn grootste genoegen, zijn ongelukkigen zoon te leiden,
en diens geest te beschaven, opdat hij nog eenmaal goede vruchten
van die verwaarloosde plant zou mogen oogsten.
„Mijn Gonne is altijd even toegevend;" zeide Alonzo eens tot
zijn bevallige gade, die, voor een der ramen aan den Maaskant
gezeten, zich in het treffende schouwspel der ondergaande zon ver
„Ik wilde wel," vervolgde hij, terwijl hij den bruinen-lustigde.
jachthond met zijn voet over den vloer heen en weer rolde: „ik
wilde wel, Gonne, dat gij mij toch eens iets kondt weigeren. Ik
kan u niets vragen of gij zegt, ja! Gij zijt al te goed, mijn lieve
vrouw, en ik verwijt mij dikwerf zulk een liefde niet te verdienen."
„Beste Alonzo," zeide Adelgonde: „waarom zoudt gij die liefde
niet verdienen? Gij zijt immers alles voor mij. Voorkomt gij niet
altijd al mijne wenschen? 0, het is mij een plicht, een wellust,
u gelukkig te maken; want Alonzo, gij hebt veel voor mij opgeofferd; en zonder u was er voor mij toch geen geluk op aarde."
„Gij zijt een engel!" hernam Alonzo opstaande, en zijn stoel
naast dien van Adelgonde plaatsend, zette hij zich aan hare zijde,
en zag een tolk van innig geluk langs hare wangen vloeien.
„Die scherpe stralen der zon hebben uwe oogen vochtig gemaakt;"
hernam hij: „Kom lieve vrouw, zie mij eens aan, en geef mij een
zoen. Zie zoo! — gij moogt uw lieve oogen niet bederven."
„'t Is waar," zeide Adelgonde, hare kijkers afdrogende: „Het
licht is al te sterk. Wel honderd roode en groene sterretjes zweven
mij voor de oogen. Morgen gaan wij dus te zamen naar de valkenjacht, nietwaar beste vriend ?"
Op dit oogenblik trad Klaartje met Clarisje de zaal binnen. Het
aardige wichtje huppelde vroolijk naar hare ouders; klauterde op
Adelgonde's schoot, en, beurtelings hare moeder en Alonzo kussend,
riep het, terwijl zij met de kleine armpjes de twee echtelieden ver
„Nacht maatje! nacht paatje! Clarisje is heel zoet geweest;-enigd:
Clarisje zal ook zoo braaf worden als het bloote kindje dat die
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goede man geschilderd heeft. Nacht maatje, nacht paatje !" en het
aardige meisje kuste en pakte hare ouders weder dat het een lust
was om aan te zien.
„O Adelgonde, hoeveel hebt gij mij met dit kind geschonken!"
zeide Alonzo, nadat Klaartje met de lieveling vertrokken was:
„maar," vervolgde hij vleiend: „gij zult mij ook een zoon schenken, is het niet zoo?" en den arm om het midden zijner gade
slaande , zag hij een zacht rood hare kaken verven, en las hij in
hare oogen de woorden: Gij weet het Alonzo, de zegen op aarde
ligt in des Heeren hand."
Nog zat het gelukkige echtpaar zoet koutend bijeen, nog was het
avondrood niet geheel van den hemel geweken, toen eensklaps
een buitengewone verschijning de stilte verbrak, en de echtelingen
ontsteld doch verrast deed opspringen.
„Lieve vader!" riep Adelgonde, naar Van Bergen toesnellend,
die, in reisgewaad, onaangediend en zachtkens de zaal was binnengetreden: „Lieve beste vader !" riep zij nogmaals, terwijl zij aan des
graven hals bleef hangen: „hoe onuitsprekelijk verblijdt mij uw komst:"
Van Bergen omhelsde zijn kind met innige warmte; drukte zijn
schoonzoon recht vaderlijk de hand; ontdeed zich, na de eerste
verrukking des wederziens, van zijn mantel; zette zich in een hem
door Alonzo toegeschoven leuningstoel, en sprak toen, terwijl zijne
kinderen naast zijn zetel plaats namen: „Het is mij goed weer bij
u te zijn. God zij gedankt, die mij aan het gevaar dat mij dreigde, deed ontkomen. Hij heeft mij gered, en....."
„Een gevaar! ?" riepen Alonzo en Adelgonde schier te gelijk:
„Wat is u overkomen?"
„Ik zal het u verhalen," hernam Van Bergen: „doch vooraf
verzoek ik u een paar mannen naar het rivierpad te zenden, teneinde Rudolf, dien ik bij mijn aanvaller heb achtergelaten, behulpzaam te zijn."
Alonzo had weldra zijn bevelen gegeven, en nu verhaalde Van
Bergen hoe hij gelukkig zijn tocht tot aan den steilen slotweg had
volbracht, toen eensklaps een verwilderd haveloos man, zijn paard
bij den toom had gegrepen, en hem een pistool op de borst druk
overgave van zijn geldbeurs had aangemaand; hoe-kend,to
Rudolf, waarschijnlijk door den roover niet opgemerkt, dadelijk
was ter hulpe gesneld; hoe deze de pistool uit de hand van den
schurk had geslagen, en hem tevens een diepe wond had toegebracht, zoodat de ellendeling voor dood was neergevallen.
Dankbaar sloegen ook Adelgonde en Alonzo den blik naar boven,
en verheugden zich met ongeveinsde blijdschap, dat ze hun veelgeliefden vader ongedeerd aan hunne zijde mochten zien.
Intusschen was de straatroover, door Rudolf en Alonzo's knechten het kasteel Beaufort binnengedragen.
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De wonde, hem door Rudolf in de borst toegebracht, was breed
en diep; een schrikkelijk bloedverlies had hem geheel uitgeput, en
de knechten, niet wetend hoe zij hem eenige verzachting zouden
toebrengen, begaven zich naar hun meester om diens hulp voor den
lijder in te roepen.
Terstond was Van Bergen gereed om Alonzo met zijn meerdere
kennis bij te staan, en beiden gingen derhalve naar het benedenvertrek, waar de ongelukkige terneer lag.
Zoodra Van Bergen echter met een natgemaakten doek de wonde
eenigszins wilde reinigen, en hij den lijder, bij het schijnsel der
aangestoken lamp, in het verwilderde aangezicht zag, ontglipte een
kreet van verbazing aan zijne lippen, want hij herkende in die
voor den tijd verouderde en verdierlijkte trekken, het gelaat van
hem die zich vroeger Walter Van Rodenberg noemde.
„God, Walter! zijt gij het?" riep de graaf, terwijl hij verbleekte,
en bevend den nederliggende beschouwde: „Walter, Walter! waartoe zijt gij gekomen! "
Walter Van Rodenberg opende zijne oogen en keek verwilderd
om zich heen.
„Ha! — eindelijk vernietigd!" riep hij met schorre stem:• „Het
is reeds lang genoeg. — Waar is de dood? — Kom spoedig! —
en met een ontzettende krachtsinspanning balde hij zijn vuist, en
sloeg zich met zulk een hevigheid op de diep gapende wond, dat
het bloed de aanwezigen in het aangezicht spatte, en hij zelf, weinige seconden later, stuiptrekkend den geest gaf.
Het duurde verscheidene dagen eer de bewoners van Beaufort
den somberen indruk van dat treurige schouwspel konden verbannen; vooral Van Bergen had dit schrikverwekkend tooneel diep
getroffen: Nogmaals was „het opgeheven zwaard der boosheid langs
het schild van Gods Voorzienigheid afgegleden," en, twee dagen
na deze akelige gebeurtenis bracht Van Bergen het lijk van den
ongelukkigen zoon zijner stiefmoeder naar zijn laatste rustplaats.
Eene week na des graven onverwachte komst op Beaufort, daagde er voor de jonge echtelieden een morgen van grenzelooze vreugd.
Uit den Haag was in allerijl een koerier komen aanrennen, die den portier een pakket met het wapen der Oranjes verzegeld, had overhandigd.
Het adres luidde aan Alonzo, en de jonge Spinola, niet vermoedend wat de vorst hem kon te melden hebben, doorlas met
ongeduld het geschrift van zijn doorluchtigen beschermer.
Het was hem niet mogelijk den brief tot het einde te doorlezen,
veel minder nog ook het daarbij gaande blad, in de Spaansche
taal geschreven, nauwkeurig te doorloopen. De letters dansten hem
voor de oogen. „Dáar, dáar," riep hij in vervoering uit: „lees....
zie..., ik kan niet meer. Dierbare Adelgondel mijn vader .......
o God! hij heeft zich mijner ontfermd!"
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Alonzo had wél gezien: de vadervloek was opgeheven; prins
Maurits was de voorspraak van den echtgenoot der schoone Hagenie lie geweest, en de markgraaf Ambrosio, tot hiertoe hardnekkig en ongeneigd zijn zoon weder aan te nemen, had de bede
van den fieren veldheer niet kunnen weerstaan, maar, hopend op
de belofte van Maurits, wilde hij zijn ketterschen zoon genade
schenken: zoo het Katholieke geloof daardoor meer oogluikend in
de Nederlanden werd toegestaan.
...

......................................

Gevoegelijk zouden wij hier de pen kunnen neerleggen, doch
gelooven nog eenige inlichtingen aangaande sommige personen ver
te zijn, welke wij dan ook onmiddellijk laten volgen.
-schuldig
Het vroolijke kamermeisje van de schoone H a g e n l e l i e, was
twee maanden na het huwelijk harer meesteres, met Maarten in den
echt getreden. Adelgonde had haar een aanzienlijke huwelijksgift
geschonken, en Maarten, in een eigen smederij getreden, deed den
hamer lustig op het aambeeld klinken, en bleef steeds een ijverig
burger der hofstad, gelijk zijn goede huisplaag, — zooals hij Anne
meermalen schertsend noemde — steeds een liefhebbende vrouw en,
tot aan haar einde, een trouwe moeder voor hare kinderen bleef.
Van den barbier Sebastianus Bril weten wij niet anders te verhalen, dan dat door hem de treurige geschiedenis van den jeugdigen
kunstschilder, Jacob De Geest, aan den graaf Van Bergen werd
bekend gemaakt. Adelgonde, die haren redder, behalve in dat
vluchtige oogenblik op den weg, nimmer had wedergezien, wijdde
een traan aan zijne nagedachtenis, en noodigde het treurende
Klaartje uit om Anne's plaats bij haar te komen innemen.
Klaartje gevoelde zich in deze betrekking recht op haar gemak.
De akelige taak van schenkster in de kroeg baars vaders, had haar
reeds sedert lang tegengestaan. Nu was het haar streven en lust,
haar goede gebiedster in alles te voldoen; en dikwerf nog dacht zij
met weemoed aan den ongelukkigen Jacob, voor wien Alonzo een
klein gedenkteeken had doen oprichten, ter plaatse waar hij Adelgonde aan den Maaskant van een wissen dood had gered.
Het schilderstuk 't welk wij reeds in de kinderkamer hebben gezien, was daar met voordacht en tot groot genoegen van Klaartje
opgehangen, en toen Clarisje eenige jaren ouder was geworden,
leerde zij van haar verzorgster het ons bekende droomlied van den
kunstenaar, dat het meisje den ongelukkigen jongeling zoo dikwerf
had hooren zingen.
Van Bergen leefde nog vijftien jaren na het huwelijk zijner Gonne.
Het sterven was hem gewin, want reikhalzend zag hij in de laatste
oogenblikken zijns levens de ure naderen, waarin hij met zijn Heer
zou vereenigd worden, dien hij op aarde zoo vurig had gezocht.
Vrouw Barbara is van de wonde, haar door Van Rodenberg's
,
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pistoolschot toegebracht, hersteld. Van Bergen heeft haar volkomen
vergiffenis geschonken, en, zoo wij wél onderricht zijn, is zij in
een klooster als berouwhebbend Katholiek gestorven.
Wat Adel betreft, deze is op zijn veertigste jaar, met eene kleindochter van den baron Van Doorn tot den Zandheuvel in den
echt getreden. Zijne vrouw heeft hem echter geen kinderen geschonken; en hoewel steeds achterlijk in zijne geestvermogens, werd hij
tot zijn einde door zijne onderhoorigen bemind, en werd hem, om
zijne schier vrouwelijke zachtaardigheid, den eeretitel van d e n go eden graaf gegeven.
Burgman bleef tot aan zijn dood pluimgraaf op den Oldenburgh, en door hem is de belangrijke kunst uitgevonden, om in
zeven dagen tijds, de schraalste haantjes of kippen tot de vetste
tafelsieraden op te kweeken; wij gelooven evenwel dat deze edele
kunst met den goeden Burgman is verloren gegaan.
Het doet ons leed, eindelijk nog te moeten mededeelen, dat
Adelgonde niet al de wenschen van haren echtvriend heeft vervuld;
zij heeft hem geen zoon ter wereld gebracht, maar ter vergoeding
daarvan hem nog eene dochter geschonken, die, even als Clarisse,
het sieraad harer ouders werd, en even als die oudere zuster, eene
partij harer waardig gevonden heeft.

TOONEELSTUKKEN.

BOER EN EDELMAN.
TOONEELSPEL IN VIJF BEDRIJVEN

EN ZEVEN AFDEELINGEN.

PERSONEN.

Baron Van Heidenhoeve, heer van Zuiderbeek, Grampel en
Nevenvecht.
Gravin Van Hartsbergen, schoonzuster van den baron.
Elmire, hare dochter.
Jonker Wolkheuvel.
Douairière baronesse Van Diepmeere.
Peter Miechels van het Haverveld, rijke boer.
Elsje, zijne dochter.
Thijs, bijgenaamd de rijmer.
Vrouw Losser, moeder van Thijs en nabestaande van Miechels.
Jaspers, kastelein in de Roskam.
Jozef, bediende.
Johan, livreibediende.
Een blindeman.
Een meisje met een guitaar.
Donis, jonge boer.
Een geneesheer.
rte boerin.
2 de boerin.
Boeren, boerinnen, speellieden, livreibedienden, kramers, enz.

BOER EN EDELMAN.
EERSTE BEDRIJF.
DE DORPSKERMIS.
Het tooneel verbeeldt een dorpsplein, ter rechterzijde van den aanschouwer
eene herberg, de Roskam. Ter linkerzijde, tusschen de boomen zoowel
als op den achtergrond, staan koek- en andere kramen, benevens blokken
voor liet koekhakken enz. Bij die kramen bevinden zich groepjes boeren
en boerinnen; loopen heen en weer; koopen; eten uit den zak, of kijken
straks naar een kunstenaar achter op het tooneel. Kermismuziek hoort men
in de verte. Dit alles zonder dat liet de hoofdhandeling benadeelt. In het midden voor de herberg hangt een uitgeholde pompoen, met ingesneden
lachend gezicht.

EERSTE TOONEEL.
JASPERS, JOZEF, DORUS,

Boeren en Boerinnen.

jaspers (tot jozef.)

Ezel! wou je de tafels ook liever ginds in het wagenspoor zetten!
Hier! Zoo! Gauw, pijpen en komforen. (Jozef gaat in de herberg
en komt spoedig met het gevraagde terug.)
Jaspers.

Niet al de pijpen bijeen, domoor! Zoo (Zachter.) Nou versta je
me wel: als er wat gecommandeerd wordt, boter bij de visch! Met
2oo'n drukte kan er niet geborgd worden. Geen contanten, dan
hou jij den drank, hoor je!
Jozef (diepzinnig.)
Geen contanten, dan hou ik den drank! Jawel baas.
Dorus de jonge boer, komt met een boerinnetje aan een tafel op
het tweede plan zitten. Allengs wordt zin voorbeeld door anderen
gevolgd. — Men hoort het klappen van een zweep.
Jaspers.
Loop Jozef, loop! Daar staat boer Miechels met de chais voor
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de schuurdeur. Marsch, uitspannen ! Het hoekplaatsje in den stal is.
voor Miechel's vos hoor! (Jozef vertrekt buitenom.)
Jaspers (tot Dorus.)
Mooi kermisweertje Dorus. Nou je Sanne ziet er uit als knap koek. ... Een kruikje bier met zoet.... ? Asjeblieft. (laspers Paai
in de herberg: komt spoedig terug.)
TWEEDE TOONEEL.

De vorigen. PETER MIECHELS, ELSJE.
Miechels, met een lange zweep in de hand en een wagenkussen
over den arm , groet de boeren en boerinnen die hem op den achter
groeten, genadig met de zweep. Naar voren komende ziet hij-grond
onder de personen die reedy voor de herberg zitten, Dorus.... die
hem niet groet.

Miechels (blijft staan.)

Tegen kerstijd kan iemand om een weitje in pacht te krijgen
wel simonblé spelen en zijn pet afnemen, maar met de kermis dan
zit er een vogeltje onder. (neemt diep butjend den hoed af.) Altijd
wel geweest Dorus De Bok! (gaat zonder sneer naar voren. Dorus
vliegt op, doch die b ij hem zitten brengen hein tot bedaren.)

Miechels (bij het voorste tafeltje.)
Zíezoo kind, we zullen ons hier maar eens neerposteeren! (roept)
Heil hola! heil
Jaspers (heeft Dorus bediend, komt naar voren, neemt buigend
zweep en chaiskussen.)

Boer Miechels! Juffer Eisje! Mooi weertje héhé.... Altijd wel.
geweest? Ook eens komen kermishouwen!
Miechels.
Och maar eens kijken man! Er is volk op 't kasteel. We hadden
gehoord dat Van Heidenhoeve van middag ook zou komen, en
toen heb ik maar gerisseleveerd om de vos er eens voor te zetten.

Zoo zoo!

Jaspers.
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Elsje.
Welzeker! Niewaar baas Jaspers, met de kermis blijft er geen
besje bij 't spinnewiel?
Jaspers.
En dan zouwen zulke mooie boerinne ... juffers t'huis blijven!
Nee, dat verstaat zich.
Miechels (wijst op Elsje.)
Ja man, wat zeg je dr' van! (hij wijst rondom zich) en als zij
d'r paaschbest had willen aantrekken dan hadt je nog wat anders
gezien. Kom Jaspers, geef jij me vast een klein dropje bitter; 't
was koel op de chais. (lol Elsje). En jij lief mooi schepsel, een
dropje annijs hè?
Elsje.
Nee dankje vader. (zij voegt zich bij de kermisgasten.)
Jaspers (tot Jozef.)
Gauw Jozef, 'en bittere! (Jozef af in de herberg-.)
Miechels.
Zie je, nou zal ik hier gaan zitten, en nog een paar stoelen extra
bij m'n tafel nemen voor de kennissen, versta je. Hoor eens Jaspers
even vóor het dorp ben ik Thijs de rijmer met z'n moeder voorbij
gereden; zeker zullen ze bok hierkomen. 't Is schande dat zulk
arm volk nog kermis gaat houwen! Maar begrijp je, jij zorgt dat
ze op een distansje blijven. Willen ze bier drinken ot drank,
trakteer ze voor mijn rekening, daar maal ik niet om, maar die
parementazie verveelt me, zieje, die wil ik afsnijden. (tot Jozef
die hem het bestelde voorhoudt.) Zet maar neer kameraad. (tot Jaspers)
Ik wil niet dat zékere menschen nog langer zullen denken dat
Peter Miechels van 't Haverveld met dat arme volk op éen lijn
staat, of meenen misschien ... (tot Jozef) Wat blief je? (tot Jaspers)
of meenen misschien dat mijn Elsje verkeering zou willen hebben
met ... (tot Jozef die hem aan den arm stoat) Kerel wat wil je
dan toch ?
Jozef.
Een dubbeltje asjeblief baas Michels.
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Wat nietige schaapskop, wou je me manen om éen dubbeltje,
hè. Denk je misschien dat wij niet goed zijn voor de vertering,
hè, zeg? (rammelt met geld.)

Jaspers.
Och neem me niet kwalijk! 't Is een noodhulp met de kermis.
Wel lieve hemel, we zouden den boer van 't Haverveld niet
borgen!
Jozef (voor zich zelf.)
Geen contanten, dan hou jij den drank (ledigt hei glas.)

Jaspers (dit bemerkend, stoot jozef de herberg in, en zegt zacht.)
Ezel, ben je gek! Als de weerga vullen! (luid tot Miechels, lachend.)
'k Wou dat ik den boer van 't Haverveld eens voor een dikke
vijftig duizend bij me in 't krijt had. (lacht sterker.)

Miechels (lacht mede.)
Ja ja, dat zou je lijkenen man! Als 't er op aankomt zie, dan
ga ik voor niemand op zij. Meen jij bijvoorbeeld dat ik voor den
baron complementen maak of den hoed afneem als ie hier komt?
Net zoo min als voor jou! Frer compenjon! tenminste met z'n
zoon den jonker. Zou je 't wel gelooven willen dat die m'n eigen
Elsje onder den hoed kijkt...? Ja man, in z'n opschrijfboekje het
ie ze afgeteekend zal ik maar zeggen; en van leem het ie 'en pop
van d'r gekneed, maar zieje , dat onder ons, dat mag z'n eigen
vader niet weten. 't Is voor 'en verrassing. Ik, i k ben in de kon
alsof ik z'n eigen broer was. Ja ja, 'en beeldje het ie van-fernsj
d'r gemaakt, 'en... 'en ... Maar fransch versta jij toch niet.
DERDE TOONEEL.

De vorigen. Vrouw LOSSER. THIJS.
Vrouw Losser aan den arm van This, leunt mede op een krukje.
De menigte is inmiddels aangegroeid.

Eenigen.
Ha! daar is Thijs.
Anderen.

Met z'n oudje.
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Eenigen.
Bravo Thijs, dat je hier komt!
Anderen.

En 't moedertje meebrengt.
Velen.

Hoe gaat het jongen? Hoe gaat het Triene-meu?
Vrouw Losser (oud stemmetje.)
Stil, stil, je zoudt me heelemaal versukkelen. Die malle jongen
wou maar volstrekt dat de ouwe sloof nog eens mee naar de kermis zou gaan. Wel foei, is dat loopen ! Wacht, ik moet eens eventjes
tot m'n montanen komen.
Thijs.

Nog een klein stapje voorwaarts moeder; ginds staan stoelen genoeg, daar kun je beter rusten.
Elsje (zacht tot 1hijs.)

Dag Thijs, dag Triene-meu.
Thijs.

Ha zoo mijn schatje!

Vrouw Losser.
Wel wel! hoe gaat het juffer —Elsje-nicht?
Elsje (wist op Miechels, die rechts, vooraan, met het front naar

den toeschouwer zit.)

Sust!

Jaspers (treedt This in den weg.)
Ha vrind Thijs, kom je wat leven in de brouwerij brengen?
Braaf zoo, braaf zoo! Je zoekt een goed plaatsje voor je oudje,
hé? (Wil hem naar achteren brengen.) Kom jij maar eens hier
jongen, hier heb ik....
Thijs.
Wel vrindelijk! — Dankje bijzonder. — Liefst buiten den wind
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man, en — mocht het buiten den wind (h ij wist naar voren.) ook
beginnen te blazen, dan zal ik zelf wel eens kijken, begrijp je?
Jaspers.
Maar anders, waarachtig...
Thijs.

Nee dank je... waarachtig! (Neemt een der stoelen bij Miechel's
tafeltje.) Zie zoo moeder, hier kun je wat rusten. Met je permissie

Peter- neef... Plezierige kermis! ... Mekaar in lange niet gezien.
Wat zeg je van m'n 'oudje hè? Van avond zul je me de Schotse drie met 'er zien dansen, en vierkant de beenen van de vloer.
Niewaar moeder ?
Vrouw Losser.
Hoor, hoor me zoo'n jongen!

Miechels.
Da's tot je dienst, maar die stoel...
Thijs (alsof h ij 't niet hoorde.)

Nee, dat kan onmogelijk moeder; het tocht hier geweldig. Dankje
vrindelijk Peter -neef!
Elsje (zacht.)
Vader, de ziel is zoo moe. (Miechels wist haar af.)
Thijs.
Och doe vooral geen moeite. Blijf alsjeblief zitten. (Zacht tot Elsje)
Lief bekje, om jou... maar anders ... (zwaait met de hand) Wat
een wesp op de kermis. Als 't nog een bij was die de koek kwam
zoeken waar z'n honig in zit, maar zoo'n stekende pronker! 't sa!
(h ij slaat de volle hand op Miechels glas) Zie, daar smoort ie in
't bitter. ( Wendt zich in 't zelfde oogenblik tot Doris en de zijnen)
Zou hier voor Thijs en z'n moeder nog een plaatsje wezen? (werpt
Elsje een kushand toe.)
Elsje (tot Miechels die met verwoeden blik naar Thijs ziet.)
Zie 't is niemendal, hij vliegt er weer uit vader.
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Miechels.
Dat is z'n geluk! Hij met z'n . , . z'n aardig heden! Moest begrijpen wie hij voor had. 't Is tegenwoordig hoe platter zak hoe
meer lawaai!
Thijs (tot Jozef.)

't

Is kost die verkwikt en hij schaadt je geen zier;
Komaan, flinke jongen, tap jij eens goed bier;
De boer en de werktraan, hij drinke ze vrij;
Maar borgen geeft zorgen ... Hier, centen er bij.

Dorus en Velen.
Bravo, bravo Thijs! Leve Thijs de rijmer!
Elsje.
Dat is toch wel aardig vader.

Miechels.
Aardig! aardig! — Alweer aardig! Zeg eens mooi snoetje, die
gekheid is toch heelemaal je hoofd uit, zou ik hopen ... zeg?
(slaat op de tafel) Jaspers! 'en flesch rooje van de bovenste plank
met vijf glazen ... Moet ik hier voor m'n plezier zitten! (Tuurt
naar de overza tusschen de voorste coulissen. Verrast) Zie j'em daar
wel... daar bezijen dien boom ... Schuin achter dat kraampje..?
Ja ja 't is de jonker!
Elsje.

Met z'n teekenboekje in de hand.
Miechels.
Hij meent dat niemand hem ziet, terwijl hij misschien weer bezig
is met de heele kermis uit te portretteeren. (wuivend) Bezoer jonker
bezoer!
Elsje.
Stil vader; laat hem met rust, hij schijnt niet opgemerkt te
willen worden.
Miechels (Elsje aanziende.)

Door anderen niet! Maar door ons, ha ha!... Wat! heb jij geen
goud in de ooren? Kind, kind! heb ik daarvoor vijf en twintig
rijksdaalders betaald... om je plezier te doen!

17.E
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Elsje.

't Was ook zoo zwaar in de ooren vader.
Miechels.
Zwaar! dat is het juist wat jij dragen kunt. Waarom? Omdat ik
het betalen kan. Strik je mutsje wat netter. Je doek wat zakken.
Zoo (weer wuivend) Pst! Bezoer jonker, bezoer!
VIERDE TOONEEL.

De vorigen. Een blindeman en een meisje met een guitaar komen,
gevolgd door eentje boeren en boerinnen ,tot bij Miechels, en zingen
niet welluidend.
Ach! ziet een blindeman
Die niet meer werken kan,
Hoort, wat in 't leed hem bracht
In donkren nacht.

Miechels.
Hoe is 't! wou je me doof schreeuwen?
Het meisje (met verhe ng.)
.

Ach! ziet een....

Miechels.
Zul je gaan als ik het je zeg.... hé. (Werpt een geldstuk in het
bakje; slaat op en gaat deftig, soms met de hand wuivend, naar
de overza van het boned; verdw ijnt achter de voorste coulissen. —
Eenig rumoer aan het tafeltje van This.)

Donis en Anderen.
Komaan Thijs!
Anderen.
Welzeker, op een stoel man!
Elsje (haalt een koek te voorschijn en geeft die aan het meisje.)

Hier kind, jij zult ook wel kermiskoek lusten?
Eenigen.
Komaan Thijs!
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Het meisje (schor.)
Dankje juffrouw. Zie, ik kan wel mooier zingen, maar weetje
(zij wist op haar borst) het doet me zoo zeer, hier; en grootvader....
Thijs (opspringende geeft Elsje steelsgewijze een zoen.)
Vooruit dan! (tot het meisje) Lust jij wel boterhammen, zeg?

Het meisje.
Nou, en grootvader ook.
Thijs.

Met kaas of vleesch er op, en schuimend bier er bij? (Het meisje
lacht. This schuift den oude en het kind naar de deur der herberg)
Smakelijk eten dan! — Brave Jaspers, als je wat beters hebt, tot
hun dienst, hoor! -- Jawel. (Schuift Jaspers, die de twee niet wil
doorlaten, terzij) Met je verlof, ze zullen in je gelagkamer nog wel
een plaatsje vinden. Ferme boterhammen. Z6o, zieje?
Jaspers.
Maar.... Maare....
Thijs.
Stel je gerust man, ik heb geloof ik nog éen dubbeltje op zak.
(Gelach.)

Jaspers.
Ja, maar dan kan ik...
Thijs (lat Jaspers.)
Zeg brave, heb je wel eens munt zien slaan?

Jaspers (grinnikt.)
Nee!
Thijs (wijst op het voorhoofd.)
Zie, als een mensch de gereedschappen die de lieve Heer hem
hi e r heeft gegeven, goed gebruikt, dan kan ie d'r munt mee slaan.
Ook valsche munt Jaspers, maar die is niet gangbaar. Wees gerust
goeje vrind, juffer Elsje blijft er borg voor. (tot het meisje) Wacht
kind, dat bakje, die guitaar. (ontneemt haar die beiden) Als de
bediening niet goed is, dan kom jij maar klagen. (De blindeman
en het meisje af in de herberg.)
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Thijs.
Welnu dan, Thijs zal een kermisliedje dichten, en zingen erbij
op een wijs, ja — op een wijs die uit de lucht komt vallen; de
meeste wijzen vallen van tijd tot tijd uit de lucht. Tol jozef die
naar boven keek.) Jij hebt geen nood man, jij bent al beneden.
Jongens! het refrein meezingen, hoorje!
(

Dorus en Eenigen.
Ja ja, welzeker!
Thijs.
Maar de meisjes ook. Jij... jij... vatje, en jij ook goed moedertje!
Welzeker ! welzeker !

Elsje en Anderen.
Vrouw Losser.

Hi hi, ik zingen, ik!
Thijs (lol een boer en boerinnetje.)

En wacht! jelui kunt er de Jaap op die nieuwe wijs bij dansen
ook (springt op een stoel, slierl over de guilaar en zingt.)
I.

(I)

Komaan, vroolijk dan, 't is weer kermis in 't land,
Op morgen de zorgen, maar nu aan een kant,
Lacht vrij, want geen brave misgunt er 't festijn,
Den werkman of boer die eens vroolijk wil zijn.

Allen
Riederie die dom dijn,
Riederie die dom dijn.

Thijs alleen.
Lacht vrij en zingt lustig bij bier en bij wijn,
Geen goed mensch misgunt u eens vroolijk te zijn.

(Na een kleine wals blijven de beide dansers onbeweegljk staan
in een vrooljk lachende houding.)
(i) Melodie van J. J. Cr.
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II.
Wat biedt ons de kermis niet schatten vol pracht,
Die kramen, beschamen het schoonst wat g'u dacht.
Trien kiest zich een spiegeltje, en wonder naar 't zin
Ziet zij er toevallig een ander nog in.
Allen.
Riederie die dom dijn,
Riederic die dom dijn.

Thijs alleen.
Wat was hij vermetel die schuchtre Kolijn,
Maar och met de kermis dan kun je zoo zijn.

(Na de wals is de houding der dansers, dal de boerin zich in het
spiegeltje beziet en de boer er over haar schouder mee ingluurt.)
III.
Kolijn, och hij wou er dien spiegel zoo graag.
Nog druilen? Nee 't ruilen gaat mak'lijk van daag.
Ginds ziet hij 't welriekend lodrijndoosje staan,
En biedt het al blozend Katrieneken aan.
Allen.
Riederic die dom dijn,
Riederic die dom dijn.

Thijs alleen.
Straks raakt heel toevallig de neus van Kolijn,
Lief Trieneken's neusje, vlak boven 't lodrijn.

(Na de wals is de houding als in de beide laatste regels beschreven, met kluchtige verliefdheid.)

Iv.
Zie ginder die kramen, vol honinggebak,
Ze nopen tot koopen, wie geld heeft op zak;
Maar 't koekje soms goed, is ook vaak als de min,
Van buiten sucaden, geen snipper er in.

Allen.
Riederie die dom dijn,
Riederie die dom dijn.
IV

tz
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Thijs alleen.
Maar wie er zich ooit ook vergaap' aan den schijn,
't Zal zekerlijk hier een sucadekoek zijn.

(Na den dans is de houding der dansers eene zeer komiesch
verliefde.)
V.
Die draaimolen, is 't niet als 't leventje op aard,
Men draait er, en zwaait er, in slee of op paard.
Op monsters ook dikwijls. En jammer is 't wis,
Elk steekt naar den ring, maar de meesten doen 't mis.

Allen.
Riederie die dom dijn,
Riederie die dom dijn.

Thijs alleen.
En uitstappend vraagt men hoe 't mooglijk kon zijn,
Het doel was nabij, en men mikte er zoo fijn.

(Na de wals is de stand van den boer als had hij naar iets ge,arej'en, de boerin min of meer als die eener faam welke lachend
ontvlucht.)
VI.
Maar bravo 00r ginder, waar lachend een klant
Van kloekslag, een koek zag, taai, groot en vierkant;
Die vat, op het blok legt, vlug meet; en met een
Den knuppel verheffend, er flink slaat doorheen.
,

Allen.
Riederie die dom dijn,
Riederie die dom dijn.

Thijs alleen.
Nu beuken er velen zoo'n monsterkoek fijn,
En 't aapje lacht: of 't z'n familie zou zijn...?

(Na de wals blijft de boer staan alsof hij met geweld hakt; het
meisje lacht hem uit.)

Donis.
Kom Thijs, nu moet je eens rusten en wat drinken.
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(Men drinkt en sloot aan. Inmiddels zijn Miechels en Oscar voor
de eerste coulisse gekomen,, zonder door de anderen te zijn opgemerkt.)
VIJFDE TOONEEL.

De vorigen. MIECHELS, OSCAR.
(Miechels wil voortgaan. Oscar, verrast, verhindert hem en wist

oft Elsje die bij het voorste tafeltje staat.)
Oscar.
Dat is de houding; juist de houding! Tot driemaal toe heb ik
de hand aan 't beeldje veranderd; en nog is ze stijf en onnatuurlijk. Wacht! (haalt zijn schetsboek te voorschijn, en teekent, breed, met
fonkelenden blik) Prachtig figuurtje, schoon! prachtig!

Miechels.
Wat zeg je dr van! Prachtig he!? (Elsje wordt door Doris een
dronk toegebracht en verandert daardoor van houding.)

Oscar.
O zie! (Loopt regelrecht oft Elsje toe om haar de houding te doen
hernemen, doch, terwijl Elsje zich omwendt en eeni;-szins verrast
een boersche dienaresse maakt, verliest hij zin vr moedigheid en
gaat, haar ,; roetend, schroomvallig terug.)
,

Miechels.
Geneer je niet. Sans compleman zeit de franschman.
(Rumoer.) Velen.

De Baron! (Miechels zet zich deftig; wenkt Oscar om plaats te
nemen — die echter vreesachtig terzijde duikt — beduidt Elsje dat
zij zich wat deftig heeft voor te doen; schenkt win.)
ZESDE TOONEEL.

De vorigen. Baron VAN HEIDENHOEVE, Gravin VAN HARTSBERGEN,
Jonker
over den arm.
ELMIRE,

WOLKHEUVEL, JOHAN

in livrei, met jassen en doeken

BOER EN EDELMAN.

1So

Baron (gearmd mei de gravin. Tot Thijs en de menigte.)
Wij moeten je niet storen. Je waart hier aan 't zingen en dansen
niewaar?
Thijs (op den stoel.)
Ja menheer de baron, en... dat heeft zijn bijzondere reden.

Baron (voortgaande.)
Gerust, doe jij maar alsof je ons niet ziet.
Gravin.
Alleraardigst! (Tot den baron.) 't Is voor Elmire iets vreemds;
die buitenwereld is haar zoo nieuw. — 't Was een aardige inval,
Van Heidenhoeve, om eens naar het dorp te rijden.

Baron.
't Verheugt mij dat het je genoegen doet Constance. De gewoonte
om ons met de kermis te vertoonen, dateert al van mijn overgrootvaders tijd.
Gravin.
O ja, ik herinner het mij van vroeger. 't Is een goede gewoonte.
(Beiden bezien de kraampjes.)
Wolkheuvel (lot Thijs.)
Zoo ... jij bent de Komiek he? Kun je de „verrekentjes" ook
nadoen? (Lacht) Ga je gang, gerust! De freule zal het graag eens
hooren. (Lacht gemaakt nog harder) We moeten wat aardigs hebben
voor ons geld.
Elmire.

Stil! verstoor hun vroolijkheid niet. (jonker Wolkheuvel blijft
lachen.)
Thijs (eerst verontwaardigd, herstelt zich spoedig.)

Met plezier, als menheer er een paar rijksdaalders voor over
heeft. (Gemoedeljk lol Elmire) 't Is voor een ouden blindeman en
zijn ziekelijk kleinkind freule. (Trekt een leelijk gezicht en bootst
op knorrenden toon Wolkheuvel's lachen na.) Há ho, ho hó. —
Asjeblieft ... ?
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Wolkheuvel.
Kinkel! (Gaat met Elmire haastig naar voren aan de z ij van
Miechels. Gemompel onder de boeren en boerinnen.)
Baron (tot den jonker in het voorbijgaan.)
Ce n'est pas la manière. (Tol allen.) Goede lieden, wanneer ons
hierzijn je vreugde verstoort dan zou men liever niet meer de
kermis bezoeken. (Tot Thijs) Jij bent immers de rijmer van het
dorp die zoo even hebt gezongen? Welnu, je moogt wel voortgaan.
Wij weerhouden je niet.
Thijs.
Ja ziet u menheer de baron, (h ij wist op Wolkheuvel) al staat
die vreemde heer ons niet aan, we zijn er mee vereerd dat ti hier
komt, en... met de dames !
Baron.
't Is ook mijn bedoeling dat het je allen genoegen zal doen
goeje vrind.
Thijs.
Ja juist, ziet u, en 't is nu zelf een buitenkansje voor een paar
arme drommels. (Snel) Ja zeker ik zal... (Tot de boeren) Kom
jongens en meisjes, helder op! 't refrein meezingen hoorje!

(De boeren en boerinnen vereeni,; en zich om Thijs die nog met
afkeurend gemompel naar Wolkheuvel ziet.)
Thijs (sprig; t op den stoel.)
Kom watte gekheid! Als jelui niet wilt, dan zal ik des noods
het koor wel alleen zingen. Maar — je doet mee hoor! Jawel, jawel! (Sliert over de ,;uitaar en zin t.)
VII.
Welaan, stelt geen onzer — is 't harddraverij
Den draver, vol haver, zijn karbonk op zij;
We schudden ook 't hoofd waar men schatten ons biedt,
In brommende cijfers: Bij de uitkomst een niet.

Allen.
Riederie die dom dijn,
Riederie die dom dijn.

Ió2

BOER EN EDELMAN.

Thijs alleen.
Is 't kermis, zijt lustig; en biedt ze ook veel schijn
Ze is 't leven, en leert ons steeds wakker te zijn.

(Algemeene wals van de boeren en boerinnen. This gaat niet het
bakje rond. Jonker Wolkheuvel en Elmire staan rechts bij Miechels
en Elsje. De baron en gravin aan de linkerzijde van liet toonel.
Elmire onderhoudt zich met Elsje.)
Thijs (houdt den baron het bakje voor.)

Menheer de baron, voor blinde -Dirk en zijn ziekelijk kleinkind,
asjeblieft? Hij is bekend in den omtrek; vroeger was hij horloge
-makersgzl,nu.
Baron (haalt zin portemonnaie te voorsch ijn.)
0 voor dien oude ! Welzeker!
Jonker Wolkheuvel (die gedurig achter Elmire om, naar Elsje
heeft g ekeken , lot Miechels.)

Is dat je dochter vrindschap?
Miechels.
Ja dat is m'n dochter vrindschap. Ik weet niet wat jij bent
van je standasie in de wereld , maar ik ben Peter Miechels van 't
Haverveld, lid van den raad, weetje, en dáar praten we niet van
v r i n d s e h a p p e n. (Wenkend naar de overza) Menheer de baron!

Baron.
(Zonder naar Miechels te zien, werpt een rijksdaalder in het
bakje 't welk Thijs hem voorhoudt. Ve gravin legt er mede een
geldstuk in.)

Baron (tot This.)
Heel aardig geweest.
Gravin.

Zoo voor de vuist, niewaar?
Thijs.
Och ja zoo'n beetje, mevrouw.
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Gravin (tot den baron.)

En vérité bien étonnant. (Tot Thijs.) Je zult je daar, bij je korRuitjes, zeker nog al wat op laten voorstaan.
Thijs.
Als er koren aan de molen is mevrouw, dan keert de molenaar
wel graag de wieken naar den wind, maar hijzelf blaast er niet in.
Met je permissie, zou menheer de baron zich daarop laten voorstaan dat hij baron is? (Met vuur) Maar menheer de baron heeft
m'n arme moeder toen ze weduw werd een jaar pacht kwijtgescholden, en nu voor een blinde ziel een rijksdaalder in het bakje
gelegd. Leve menheer de baron! Jongens, leve menheer de baron!
Velen.
Leve menheer de Baron!

Baron (wenkt nederig met de hand.)
Sust! Sust!
Anderen.
Leve menheer de Baron!
Thijs (in 't heengaan.)
Zie, da's de wind die van buiten komt.

Baron (gestreeld; tot de gravin.)
Een brave jongen! Charmant voor zijn moeder.

(Baron en gravin gaan naar den achtergrond.)
Miechels (zacht tot Thijs, wijst op den baron.)
Heeft ie 'en rijksdaalder gegeven? (Haalt een handvol geld te
voorsch ijn. Terw ijl h ij rijksdaalders in 't bakje werpt) Pak aan,
da's er éen voor me zelf; en da's er nog een voor m'n dochter.
Thijs.
Je kunt er lang naar zoeken Peter -neef... (wijst op het hart) als
je ze hier denkt weer te vinden. (Snel tot Elmire.) De juffrouw?
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Elmire (geeft iets.)
't Is maar weinig goeie vriend; ik had er niet op gerekend. (Naar
Elsje wijzena) Doch met behulp van dit lieve meisje hoop ik iets
meer blijvends voor je armen te kunnen doen. Die kleine mag geen
bedelaarster worden.
Thijs.
Nee nee, dat wou ik niet; maar zie, ik had een dommekracht
noodig om de kar te wippen eer 't rad er weer aan te zetten.
Elsje (zacht.)
Stil Thijs, 't is zeker nog meer dan een freule.

Wolkheuvel (tot This.)
Ziezoo, dus heb jij hier afgedaan. Ik zou nu maar...
Thijs (houdt hem het bakje voor.)
Da's te zeggen, asjeblief menheer...?

Wolkheuvel.
Dankje man, dankje, geen pauperisme bevorderen.
Thijs.
Och nee, dat ben ik volmaakt met je eens. Maar menheer is mij
twee rijksdaalders schuldig. Verrekentjes nadoen: h0 ho ho! Asjeblieft?

Wolkheuvel.
Kinkel!
Thijs.
Dat geslacht heeft overal familie. — Twee rijksdaalders! —
Schuld man! Schuld! — Jongens, jelui bent m'n getuigen.
Velen.
Ja wij zijn je getuigen.

Elmire (tot den jonker.)
Oh, ne les brusquez pas. (Zij gaat naar de boeren en boéririíten
en onderhoudt zich minzaam met eenigen der laatsten.)
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Wolkheuvel (eenigszins verlegen , tot Elmire.)
Om uwentwil.... (Haalt een portemonnaie te voorschijn en werpt
een geldstuk in het bakje.)
Thijs.
Dat 's éen gulden.

Wolkheuvel.

Dáar!

Thijs.

En éen kwartje... is vijf en twintig stuivers. 't Gaat langzaam
vooruit!

Wolkheuvel.
Denk je dat ik gek ben, en nog meer voor dat bedelvolk zal
geven!
Thijs (zacht.)
Jonker platzak!

Wolkheuvel.
Onbeschaamde vlegel!
Thijs.
Vlegels slaan raak, en klotsen sterker als ze leege halmen op
den harden vloer raken. Begrijp je!

(Wolkheuvel doet alsof h ij '1 niet hoorde: neuriet; knijpl het
lorgnet in zijn oog, en tuurt of Elmire hem ziet.)
Thijs (gaat achter Elsje om.)
Zeg liefje, zou 't niet gaan? Straks éen walsje, éen enkel vlug
walsje ?

(Elsje haalt de schouders op. Thijs gaat verder bij de boeren en
boerinnen met zijn bakje rond. Straks af in de herberg.)

Miechels (tot den baron die met de gravin in gesprek is.)
Menheer de baron... Khm.!
Wolkheuvel (tot Elsje.)
Zeg eens lief kind, dat was je vrijer toch niet?
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Elsje (niet den blik naar Miechels.)
Ja, nee... 't is m'n neef, maar van moeders zijde. 't Is een heel
goeje jongen. (Stil gesprek.)

Miechels.
Menheer de baron! (Staat ten halve op, en trekt den baron aan
zijn jas.) Menheer de baron! zeg!
Baron (gekrenkt, ziet om, herstelt zich terstond.)
Miechels.
Als je met de mevrouw en de familie hier een beetje je gemak
wilt nemen, geneer je niet.
Baron.

Dankje man, dankje. (Ziet scherp.) Ha! de boer van 't Haverveld, niewaar?

Miechels.
We zouwen mekaar niet kennen!
Baron (genadig.)
Alles wel op de hofstee, boer Miechels?

Miechels.
Van de week twee runders kapot, morsdood, maar zie, daar
verdraai ik m'n hand niet om. 'k Zeg de wijn wordt er niet zuur
van. (Neemt de flesch) Kan ik je gerieven? (Baron bedankt) Kom,
voor de dames! 't Is goeje! — Wacht, de jonker zal wel een
glaasje lusten. (Omziende) Elsje waar is ie gebleven?
Baron.
Meen je mijn zoon?

Miechels.
Zooveel als Oscar, zal ik maar zeggen. Welzeker; straks was ie
hier bij me. Een mensch kan alles zonder woorden niet uitspreken.
(Ziet lachend naar Elsje) Maar hier was ie, dat was ie!
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Wolkheuvel.
Nee, dat kan niet waar zijn.
Miechels.
Niet waar! wou jij dat liegen heeten! (Opstaande) Wat duivel
waar zit ie! Zeg Jaspers? (Gaat haastig in de herberg.)
ZEVENDE TOONEEL.

De vorigen zonder MIECHELS.
Baron (tot de gravin.)
Je zoudt mijn oprechtheid moeten verdenken lieve Constance.
Sedert je gister avond gekomen bent, heb je Oscar alleen dezen
middag aan tafel gezien, en moest ik hem, op zijn verzoek, voor
dit uitstapje bij je verontschuldigen. In den koepel — de oude hermitage — werkt hij van den morgen tot den avond voor zijn
examen; en 't is onmogelijk dat hij druk werk zou hebben voorgewend om alleen naar 't dorp te gaan, terwijl hem 't gezelschap van de zuster zijner onvergetelijke moeder, en van de
speelnoote zijner jonge jaren was toegezegd. Nee, Nee!
Gravin.
Maar 't zou toch zoo onverklaarbaar niet wezen. Op zijn jaren
Alexander; mij dunkt...

Baron (onrustig.)
Nee hij kan niet hier zijn. (Haastig tot den livreiknecht) Johan
is het rijtuig...?
Johan.
Louis zou wat op en neer stappen mijnheer. Ik zie hem ginds
bij den handwijzer.
Baron (noodigt uit om te vertrekken.)
Indien de dames...?
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ACHTSTE TOONEEL.
De vorigen. MIECHELS. OSCAR.
Gedurende dit bonedl valt langzaam de avond. Als liet donkerder
wordt brengt Jaspers een lichtje in den uitgesneden pompoen. Miechels
en Oscar komen uit de herberg .
,

Miechels (triumphant.)
Zie je menheer de baron, wie ook den boer van 't Haverveld
tot een leugenaar wil maken, 't is mooi van den jonker dat hij
het niet doen wou. Alla jonker, 'en glaasje! (Oscar bedankt met
een , ebaar.)

Baron (met fieren blik, zacht tot zijn zoon.)
Oscar!
Oscar (niet neergeslagen oogen.)
Vader!
Baron (zacht.)
't Is mij onverklaarbaar dat je alleen bent gegaan. (Luid) Je zult
ons gezocht en niet vermoed hebben dat we al hier waren. (Tot
Wolkheuvel) Mijn zoon. (Tot Oscar) Mijnheer Wolkheuvel; hij had
de beleefdheid uit oude relaties je tante en nicht een bezoek te
brengen, en was zoo goed ons op dit uitstapje te vergezellen.
Wolkheuvel.
Aangenaam uw kennis te maken. Een wandeling met dit fraaie
weer moet bij uw drukke bezigheden een ware behoefte voor
u zijn.
Oscar (bedeesd.)
Die bezigheden...
Elsje (zacht lot Miechels.)
Wat staat ie verlegen vader.
Miechels.
Heel anders als toen ie je straks bij de hand pakte, hé?
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Gravin (tol Oscar.)
't Was goed, Oscar, je toch maar eens te ontspannen en ons
hier te komen opzoeken.
Elmire (tot Oscar.)
Ik kan mij in deze heerlijke natuur haast geen onafgebroken
studie voorstellen. Tenminste, wanneer ik buiten ben, is het mij bijna
onmogelijk geregeld vijf minuten achtereen het oog in een boek
te houden. 't Is alsof de boomen, de blaadjes, de bloemen, de
vogeltjes telkens roepen: zie ons toch aan, en hoor toch naar ons!
Wolkheuvel (zacht tot Elmire.)
Zoo hebben de kermisboerinnetjes waarschijnlijk mijnheer van
zijn werk afgeroepen, ha ha!

Elmire.
Jonker die scherts! (Verstrooid) 't Is prachtig in deze streken.
Oscar (zich verstoutend, haastig lot Elmire.)
U hebt de Grijperlaan gereden?
Elmire.
Ja... ik geloof...
Oscar (snel.)
Dien hollen weg door?
Elmire.
Juist; aan weerszijden met bramen en varen begroeid.
Oscar (vurig.)
En hooger die zware eiken?
Ja!

Elmire.
Oscar. (als voren.)

Met die knoeterige monstertakken boven den weg... ?
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Baron.
Oscar!
Oscar (bloode.)
Watblief... ?
Baron.
Je zult met ons meerijden niewaar? (Zich bedenkend) 't Is met
de plaatsen. Johan zou kunnen loopen. (Roept) Johan!

Wolkheuvel (snel.)
Mijn waarde baron, van de plaats die ik straks in uw rijtuig
mocht bezetten, zal ik verder geen gebruik maken.... ik moet....

Baron.
Hoe! rijdt u niet mee naar Zuiderbeek terug?
Wolkheuvel.
Pardon! Ik zou de avond -diligence misloopen die hier om acht
uur voorbijkomt.
Miechels.
Met je permissie... half tien.
Wolkheuvel.
Ik zeg om acht uur, volgens den conducteur die wel op de
hoogte zal wezen. Nog dezen avond heb ik een belangrijke conferentie in stad; ongaarne zou ik dus de laatste gelegenheid laten
voorbijgaan.

Miechels.
Maar waarachtig baron.....

Baron.
Ik meende ook dat de diligence later voorbijkwam, doch ik moet
mij vergissen. De dienstregeling zal veranderd zijn. Gaarne stelde
ik mijn rijtuig tot uw beschikking, maar koetsier en jager zouden
na onze thuiskomst nog kermis gaan houden... et ces gens... !

Wolkheuvel.
Uw goedheid! (Zacht tot de gravin) Door mee naar Zuiderbeek
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terug te rijden zou ik, 6f den zoon 6f een der knechts tot loopen
verplichten 't geen voor den eerste niet aangenaam en voor den
laatste een wat al te groot oponthoud zou zijn.
Gravin (zacht tot Elmire.)
Hij is toch goedhartig Elmire.
Elmire (zacht.)
Och lieve moeder, mij wordt zijn bijzijn een last; in niet éen
opzicht geloof ik dat hij de man is dien hij wil schijnen.
Wolkheuvel.
Spoedig mijnheer Van Heidenhoeve hoop ik zoo gelukkig te zijn
onze kennismaking te kunnen hernieuwen.
(Baron buigt. — In de deur der herberg wordt de tromtet gestoken. De boeren en boerinnen komen in beweging. Men hoort
achter de coulissen een geanimeerde zachte dansmuziek.)

Jaspers (luid in de deur der herberg.)
Vrienden, boeren en buitenlui, de avondmuziek gaat beginnen.
Groot bal! Chassedewiet, annevandeu! Cavaljee seul! Alla alla,
naar binnen, naar binnen!
Elmire.
0 guns dat moet aardig zijn. Wij kunnen daar ook ingaan niewaar?
Baron.
Nee nee lieve Elmire, dat kan niet. Die menschen! een tabagie^!
Wanneer je wilt dan kunnen we even aan de achterzij van het huis
voor het raam gaan kijken. (Biedt den arm aan de gravin) Constance?
Mieche!s.
Wel baron, nou je toch met de dames hier bent, nu moest je
eens een kuitenflikkertje mee maken ... zeg ...?
(De baron gaat zonder antwoord niet de gravin naar den achtergrond.)
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Wolkheuvel (biedt den arm aan Elmire.)

Hij is kluchtig die man. — Ik zal nog het voorrecht hebben je
naar het rijtuig te brengen liefste Elmire?
(Elmire ziet om naar Oscar die in gedachten blaft staan.)

Wolkheuvel.

Dat boerinnetje schijnt den jonker pensief te maken. (Volgt met
Elmire den baron.)

(Thijs de rijmer met den blinde en het meisje uit de herberg gekomen, groeten dankend de vertrekkenden. Gravin en Elmire onderhouden zich met Thijs en het meisje. Elmire strijkt het kind langs
de wangen. Baron ziet naar een anderen kant. Oscar, eerst omziende, bespeurt dat men niet op hem let, treedt haastig op Miechels
toe.)
Oscar (bloode, zacht en haastig.)

Zoudt

U...

zou uwe dochter mij een grooten dienst willen doen?
Miechels (luid.)

Wel man, al waren 't er honderd, met alle plezier!
Oscar (gejaagd.)

Stil stil bid ik u! Haar hand, alleen om haar hand... Het
overige is wel geslaagd. Als zij komen mocht, morgen elf uur, in
de hermitage, voor een paar minuten. (Loopt op Elsje toe; vat haar
hand die hij te gelijk in een gevende houding stelt.) Zóo, ja, zóo.
Elsje (verlegen.)
Menheer de jonker....
Baron (roept.)
Oscar!
Oscar (schrikt terug.)
Miechels.
In de hermitage? Je kunt er op rekenen hoor!

Elsje.
Maar vader!
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Baron (luider.)
Oscar!
Miechels.
Vrind! Menheer je papa roept je. — Jawel, begrepen! Atjuus!
(Oscar gaat kaasti,; naar den achtergrond. Miechels wuift hem na.

Gravin (tot Thijs.)
Hier is mijn hand flinke jongen. Je beschermelingen zullen de
onze zijn. Zwakken en blinden den bedelstaf te ontnemen en te
zetten op een beteren weg, 't is zeker wat anders dan de luiheid
te voeden, niewaar?
Elmire (tot het meisje.)
Deze kermis zal, zoo ik hoop, je gelukkigste worden.
(Oscar, baron, gravin, Elmire, jonker en knecht vertrekken;
.de menigte groet hen.)

NEGENDE TOONEEL.
MIECHELS, ELSJE, THIJS,

vrouw LOSSER, DORUS, boeren en boerinnen.

De muziek in de herberg verheft zich.

Jaspers.
Komaan, boeren en buitenlui, maakt dat je plaats krijgt! Vier
stuks muzikanten! Als het niet hard genoeg gaat, dan zal de
trompet de trom er nog bijslaan.
Thijs (die zijn moeder onder den arm heeft genomen, en met
haar rechts naar voren is gegaan, zingt Zevendag; de boeren en
boerinnen zingen de slotregels mee.)
I.
Op jongens, op! Op jongens, op!
\Vielt in den wals en zwaait vlug in galop.
Pakt vrij je liefste en zwiert blij niet 'er heen,
Zwaait niet 'er rond, maar blijft vast op de been,
Vast! Vast!
Bij den zwirlenden daas,
Houdt je kloek mans,
bis.
En in balans!
IV

13
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II.
Op, meisjes, op! Op, meisjes, op!
Wielt in den wals en zwaait vlug in galop.
Danst je de kleurigste roos op 't gelaat,
Zwiert vroolijk rond. Maar lief kind hou de maat!
Maat! Maat!
Wordt het dansend soms laat,
Wat je ook ontgaat:
Nimmer de maat!

}

bis.

(jaspers, Doris, boeren en boerinnen gaan in de herberg.)
TIENDE TOONEEL.
MIECHELS, ELSJE, THIJS,

vrouw LOSSER.

Thijs (,gevoelig.)

Hoe is't Peter -neef, zul je m'n goeje oudje den heelen avond
geen enkel woordje toespreken? 't Is zeker zoo kwaad niet gemeend. Kom, je gaat toch mee naar binnen, niewaar? Zie — we
wilden zoo graag als van ouds nog eens met je klinken Peter-neef.
En ik, h'm! als ik maar éen enkel luchtig walsje met Elsje-nicht.
kon dansen, kijk, Peter- neef....
Miechels.
Man! jou aardigheden vervelen me geweldig, en hebben me al
lang gruwbaarlijk verveeld. Dat ik die rijksdaalders kon geven dat
stak jou weer in den krop, hè? Je bent zoo aardig. Je kunt zoo
geestig rijmen! Jawel, maar in het prakdadische leven dan ben je
een erge bloed, een vreeselijke hals! Men zou soms meenen dat
ze met d'r vijven bij je aan 't kuieren waren.
Vrouw Losser.

Peter-neef!
Elsje.
Vader!
Thijs.

Dank je wel! laat hem uitspreken moeder.
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Miechels.
Uitspreken, waarom niet? (Val Elsje onder den arm, en gaal met
haar fier tegenover Thijs en zijn moeder staan.) Je voelt niks,
niemendal, is 't wel? Kermis houwen! Klinken! Dansen met Elsje,
meen je? (Rammelt geweldig mel geld in den zak.) Volstrekt geen
onderscheid, hè? — Geen verschil van kleedazie, van standazie,
niewaar? — Bloed!
Thijs (wijst op den pompoen met lachend ingesneden gezicht.)
Een boel vertooning met zoo'n klein vet- lichtje in z'n bol! Kijk,
hij lacht er zelf om. — Kom moeder; kom.
Vrouw Losser.

Nee Thijs, zoo niet. — Hoor eens Peter-neef, je moet niet
denken dat we boos op je zijn omdat je in den laatsten tijd wat
veranderd bent. We denken er nog dikwijls aan hoe je vroeger
goed en vriendelijk en gul kondt wezen, en....
Miechels.
Ei, ei, de fijne kunstjes nog niet verleerd, ouwe Trien! — Je
meent, of ik nóg gul zou zijn? Als ik haatdragend van koerakter
was, dan draaide ik me om; maar nou..., wil je vroolijk zijn en
een paar goeie dagen hebben? (Biedt haar een paar rijksdaalders
aan) Geluk d'r mee!
Vrouw Losser.

Hoe Peter -neef, hebben wij dat ooit gevraagd? Hebben wij ooit...
Thijs.
Waarachtig moeder, je staat hier op den tocht; je wordt er verkouden van. (Gevoelig) Zie, je oogen die tranen al. (Luchtig,
tot Miechels.) Zinkings, menheer Miechels, zinkings! Kom oudje,
kom! (Hij neemt de oude met zich in de herberg.)
ELFDE TOONEEL.
MIECHELS, ELSJE,

straks JASPERS.

Elsje (vleiend.)
Kom vader, laten we meegaan; 't was moeders volle bloednicht;

en Thijs....
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Miechels.
Is 'en boerenknecht! Die menschen vervelen me. (Terwijl Elsje
hem stil het geld ontneemt dat hij nog in de hand heeft.) Wat wil
je! Wat mot je ? ... Daar binnen passen wij niet. Je zoudt er mis
maar weer dansen en jolen willen met de minder man, ter--schien
wijl jij ... ja jij, m'n eigen vleesch en bloed, meer dan éen adellijken jonker het hoofd op hol brengt. Mooi snoetje! Die ander
met z'n spitse knevels zal d'r zoo kaal afkomen als z'n beurs plat
is. — Wat ie oogen zette! Kom kind, we rijden naar huis toe.
(Roepend bij de deur der herberg.) Hei! hop! de vos er voorzetten!
Kussen en zweep!
Jaspers (komt een oo, enblik later met kussen en z7e eep.)
Verexcuseer boer Miechels, 't is druk binnen.
(Miechels last in den zak.)

Jaspers.
Laat zitten, 't zal wel terecht komen, boer Miechels. Er is een
arbeider in den stal? Verexcuseer; erg druk binnen! Wel thuis juffer
Elsje, wel thuis!

Miechels (neemt zweep en kussen, gaat naar den achtergrond.)
Hei, hei! Inspannen, hei! (Af.)
(Elsje ziet hem na; rammelt, de hand omhoog houdend, niet het
geld, en loopt dan haasti; de herberg in.)
TWAALFDE TOONEEL.
WOLKHEUVEL, JOZEF.

Jonker Wolkheuvel komt, — heel vooraan, links — over een muur
klimmend, op het tooneel.

Wolkheuvel.
Een lastig achterom! (Werpt een geldstuk over den muur.) Dáar.
Jozef (achter de coulissen.)
Niet te veel!
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Wolkheuvel (ziel rond en is verbaasd niemand te vinden.)
(Elsje en Thijs komen in de deur der herberg. Wolkheuvel trekt
zich naar den achtergrond terug.)
DERTIENDE TOONEEL.
Jonker

WOLKHEUVEL, THIJS, ELSJE.

Elsje.

Nee Thijs, da's ook trotsch, da's stijf, hoorje!
Thijs.
Toch niet liefje. Mag er vroeger al eens nood zijn geweest, zoo
lang als ik voor moeder werken kon, heb ik Goddank, geen aalmoes te vragen gehad.
Elsje.
Zacht toch. .. Als vader ! ... Nou, en als je het dan niet wilt
aannemen om er eens wat extra's voor te hebben, dan vind ik je
trotsch en onaardig, verstaje? 't Is wonderlijk dat jij die zoo
slim bent, niet velen kunt dat een ander veel rijker is dan jij.
Kom, neem het maar Thijs, en.... koop er een hoed voor..
Zeg, die staat je zoo leelijk. — 0 hemel, daar zie ik vader bij
de schuurdeur. (T it nog het geld geven dat Thijs weigert.) Nare
jongen!
Thijs.

Dag Elsje. (Gaat, haar naziende, terug in de herberg.)
Elsje (die haastig weg en tegen den jonker inloopt.)

0 mensch, is dat schrikken!
Wolkheuvel.
Lief duifje, schrikken voor mij! — Ei, zoo alleen? De jonker
Van Heidenhoeve mocht je straks wel bij de hand vatten, niewaar?
Ja ja, ik zag het wel. (Biedt haar den arm.) Mag ik het pleizier
hebben...?
Elsje.
Dat kun je begrijpen! Ik dacht dat je met de diligence...
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Wolkheuvel.
Abuis gehad mooi bekje! die komt tóch later, half tien. Ik wilde....
Elsje.
Hé, waar koop jij zoo'n hoed, zeg?

Wolkheuvel.
Zoo'n hoed?... Schalkje! (Streelt haar de wang.)
Elsje (geeft hem een
Kom.., wat denk je!

Wolkheuvel.
Wat! wou je heengaan?
Thijs (schiet toe en plaatst zich tusschen den jonker en Elsje.)
Verrekentjes nadoen! Heel aardig! maar — 't kan ook walglijk
worden. (Biedt Elsje den arm; den jonker aanziende, bootst zijn
stem na.) Ik zal nog het voorrecht hebben je naar het rijtuig te
brengen liefste Elmire ... Bah! (Gaat met Elsje heen.)
( Wolkheuvel ziet hem na, met dreigend gebaar.)
Einde van het eerste bedrijf.
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TWEEDE BEDRIJF,
EEN BOEREN BINNENKAMER.

EERSTE TOONEEL.
MIECHELS, ELSJE.

Miechels (een pijp rookende, zit bij de tafel.)
Zoo, en wat zei ie nog meer?
Elsje.
Ja, zie... dat ik een Grieksche neus had vader.

Miechels.
Och kom ... zei ie dat? Grieksch? En dat was van z'n gading
niewaar?
Elsje.
Ja, dat geloof ik wel.

Miechels.
En zei ie niets anders .... ?
Elsje.
Och ja, 't was juffrouw Elsje voor en na, en dan riep ie weer
ijselijk over m'n oogen. (Kijkt in den spiegel.) Ze waren niet blauw,
.zei ie ... niet blauw ... nee, ze waren azuur.

Miechels. (ziet haar in de oogen.)
Zoo, is dát azuur. Die verfstof kende ik niet. En had ie anders
niemendal... niets van je weet wel?
Elsje.
Kom vader, waar denk je aan! Omdat je 't beloofd hadt en er
zoo erg op stondt, ben ik naar de hermitage gegaan, en heb den
jonker... kijk, zóo gewezen hoe hij m'n hand moest maken. 0
zoo'n aardig beeldje vader, net 'en mensch heel in 't klein. 't Is
nou nog vuil; heelemaal smerig van klei, maar dat moet ie zeker
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naderhand nog opverven. 'k Vond het daar eerst wel wat raar, zoo
alleen, en was wel wat bleu, maar de jonker was het nog erger;
hij zei bijna niemendal, en toen ... toen durfde IK wel.

Miechels.
Daar heb je 't! Daar heb je 't! Hij is altijd van z'n stuk niewaar?
Dát is het! Toen ik over je brave zalige moeder dacht, toen was
ik dat ook, heelemaal! En toch had ik wat te presenteeren en te
commandeeren, hoorje ... Eigenaar van 't Haverveld met al z'n
ab en dependensies!
Elsje.
Och vader, maar dat is immers allemaal gekheid. Lieve deugd,
zoo'n voorname jonker zou ..... aan trouwen denken .... met
een boerenmeisje! Kom, 't is te mal! (Draait zich om en ziet meteen
in den spiegel. Neuriet.)

Miechels.
Ja, tuterletu, tuterletu! Zoo iets mag op jou onnoozele jaren een
wondere rariteit schijnen, maar als je in de wereld, zooals ik, een
goeje vijf en veertig jaren hebt rondgekeken, dan hoor je van
andere dingen. Kom eens hier kind! (Neemt een tabaksdoos uit den
zak en haalt er een klein gevouwen papier uit.) Weet je wat dat is?
Elsje.
Een afgescheurd stuk van een zak, waar misschien tabak in
geweest is.

Miechels.

Ja, maar eigenlijk is het de Algemeene Wereldgeschiedenis. Zie,
hierboven staat het. Daaronder daar is weer overheen geplakt, maar
hier.., hier staan nog duidelijk drie regels, en, daar heb ik de
handen van in mekaar geslagen. (Leest) „En zag het arme Marionburger weeskind, Katharina, zich door den machtigen Czaar Peter
den Groote in het jaar igir tot zijne gemalin verheffen. — Watblief?....
Elsje.

Watblief vader?

Miechels.

Watblief... zeg ik!
Elsje.
Dat begrijp ik niet vader.

BOER EN EDELMAN.

201

Miechels.
Nee, dat wil ik wel gelooven, maar ik zooveel te beter, en ik
zeg je dan dat jij, met een paar ton aan je bruidskleed, net zoo
goed een jonkersvrouw kunt worden, als zoo'n verloopen Mariënburger weeskind, zonder een cent in d'r zak, de gemalin van een
Czaar wordt.
Elsje.
En waar is dat gebeurd vader?
Miechels.
Dat staat er niet bij, daar is overheen geplakt, maar gebeurd
is het in iii. (Ber; l het papier in de doos,) Wat zouwen ze kijken!
Jij mettertijd de mevrouw van het dorp!
Elsje.
Och vader, hoe gek! (Draait zich om , en ziet weer in den spiegel.)
Miechels.
Gek! 't zou gek wezen als jij een ander naamt. Ze willen je , kind!
Als je in de stad woonde dan zouwen ze om je heen springen als
de biggen om de trog. Van dien platzakken jonker op de kermis
wil ik niet spreken. — Is dat je dochter vrindschap? zeidie. Ik
schrobde hem met zijn vrindschap, want ik dacht bij m'n eiges:
die waar is verkocht, man; je neus voorbij! Maar wat keek ie je
aan hé?
Elsje.
Ja dat dee ie. (Minachtend.) Maar die jonker!
Miechels.
Nee, daar kunnen we buiten. — Den Oscar, das wat beters!
Elsje (strijkt Miechels vleiend onder den neus.)
Waarom laat je hier geen kneveltje groeien vader, zoo'n kleintje,
dat staat jonker Oscar zoo mooi!
Miechels (lacht.)
Dat wou wel met vader pronken, niewaar? (Pla;end.) Begin je
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eindelijk lont te ruiken klein ding! — Meer swiet hé? meer gelijk
op! Ze motten voelen dat 'en zak rijksdaalders van 't Haverveld
krek zoo zwaar is als 'en zak rijksdaalders van 't kasteel. Heb je
splint voor kleedazie noodig, Elsje, vraag 't. Van de freule die op
't kasteel lozeert, kun je alles afkijken.... hoorje! Ze zou bij je
komen om over dat kind van blinden Dirk te spreken, niewaar?
Alles afkijken, hoorje! Ook van de manualies. Heb je 't gezien,
ze knikt niet met het hoofd, maar met d'r heele lijf als ze iemand
gendag zeit... zoo. En dan zeggen ze vra-jeks-kuus, als ze nee
willen zeggen: vra-jeks-kuus, begrijp je? (Blaast groote wolken rook.)
Elsje.
Ja vader, en de jonker vroeg me in de hermitage, of me 't rooken
ook zou hinderen. Dat doe jij nooit vader, en toch — toch rookte
hij maar een paar minuten, weet je, geen pijp of sigaartje, maar
uit een klein boekje scheurde hij een blaadje papier, dee er een
beetje tabak in, en stak dat toen aan.

Miechels.

Zoo...

(Elsje heeft naar buiten gezien en blaft in gedachten slaan.)

Miechels.
Wat schort je?
Elsje. (wist naar buiten.)
Daar komt Thijs den hooiberg om.

Miechels.
Wat wil die hier?
Elsje.
Vader, zeg niet aan Thijs dat...

Miechels.
Dát, wat? Ik weet niet wat ie hier doet met z'n kale tronie.
(Gaat zitten en knipt de oogen dicht.)
Elsje.
Vader hij is ..
Och praat er niet van!

Miechels.
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TWEEDE TOONEEL.

De vorigen. THIJS.
Thijs (boven de onderdeur.)

Frissche morgen Peter -neef; Elsje-nicht! (Kijkt naar den vloer.)
Geen spijkers met de punten naar boven, is 't wel?
Elsje.
Kom binnen Thijs.
Thijs (komt binnen en wischt zich het zweet af.)
Ja, om je de waarheid te zeggen, je zoekt met loopen geen
zeven minuten op de veertien te winnen, om ze op den drempel
weer kwijt te raken. — Jongens, Elsje, ik heb zoo'n haast ... Het
brandt me hier. — Is je vader te spreken? Slaapt ie?
Elsje.
Ik weet ... ik geloof...

Miechels (met de oogen dicht, zeer luid.)
Nee, hij slaapt niet!
Thijs.
Dat doet me plezier. 'k Zou je niet graag storen Peter-neef. Maar
ik moet je spreken, en ... en 't heeft haast ook! — Elsjelief een
oogenblikje. 't Is om je vader te doen. (Zacht) Je weet wel, ik
meen het goed, heel goed, maar wat ik te zeggen heb, zie.. .
Elsje (een weinig geraakt.)
Daarvoor moet IK de deur uit... zoo. — ' t Is nog al vrindelijk
hoor! (Gaat pruilend heen.) Heel goed, heel best!
DERDE TOONEEL.
MIECHELS, THIJS.

Miechels (als voren.)
't Zal wat wezen! Staat ''n hofstee in brand? (Lacht.)
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Thijs.
Lach niet, het is....

Miechels.
Meen je misschien dat jij alleen maar aardig moogt zijn. Hoor
is mannetje, hier ben ik op mijn tretoor. Wat mot je?
Thijs.

Peter -neef, heb ik eergister avond soms iets gezegd dat je hinderde, 't was zoo kwaad niet gemeend. Maar zie, toen ik daar
met m'n goeje moeder voor 't eerst, na zooveel jaren van rouw en
van ziekte, op de kermis kwam, ja! toen dee het me innig zeer
dat je de brave ziel zoo voor 't hoofd kondt stooten. Zie Peterneef, nou ben ik niet aardig? Het dee me zeer!
Miechels.
Z6o, dee jou dat zeer? Zoo! Aan wie de schuld, hé? — Als jij
je hoofd aan den muur stoot, is dat dan de muur z'n schuld, watblief?
Thijs.
Ik heb nooit geweten dat jij een muur waart Peter-neef. (Snel.)
Maar ik bid je, waarom hak tegen hak gezet. Toen vader leefde,
was je anders, heel anders. Sedert zijn dood heb je ons zelden
meer toegesproken. Ja, ik weet wel dat je ons soms een aalmoes
woudt toestoppen, en waarlijk Peter- neef....

Miechels.
Maar daarvoor was Thijsje te trotsch hé... ?
Thijs.
Ja, als dát trots moet wezen, ja, dan was ik te trotsch! Mijn
hoofd was gezond; mijn handen waren sterk; ik kon voor moeder
en mijzelf verdienen zooveel wij noodig hadden; en dat heb ik gedaan. Maar zie... dan meende ik erbij dat Peter -neef zijn Elsje
te lief had (aarzelend) om haar aan een luiaard te geven, aan een
die haar niet om haar zelve, maar blijkbaar alleen om haar geld....

Miechels (haastig.)
Een oud chapieter man; dat schijn je maar niet te vatten. Nog
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eens: Wil je moeder 'en kan room, 'en kluit boter, 'en halve zak
rog of 'en schoep grauwe erwten; haal ze. Wil je geld? wat maal ik
er om; maar kom me niet uit m'n humeur brengen met die
groene graspraatjes. Ziedaar, wil je rondeman weten hoe ik over je
denk met al je aardigheden... ? We willen van jou niet gediend
wezen, man! ... Luiaard of niet, je bent me van te min, te laag af... dáar, dat ben je!
Thijs (bedaard.)
Dat vreesde ik sedert lang boer Miechels. Maar, bid jij dat je
van hoog -op niet nog lager neervalt. Neem me niet kwalijk, ik
kwam eigenlijk hier om je voor dat lager -neer te waarschuwen!

Miechels.
Waarschuwen! Mij! — 'En mooie komedie!
Thijs.

Zoo mooi niet als je wel denkt boer Miechels. Maar hoor; bij
alles wat je heilig is, luister. (Gejaao d) Elsje had ik lief. . . neen,
heb ik lief! En omdat ik haar liefheb in de ziel, dáarom zou ik
ze gelukkig kunnen zien met een ander, en dan liefst met den
braafsten, den rijksten boer uit het heele land; maar, rustig te blijven waar ze een prooi der verleiding moet worden; waar ik zie
hoe een adellijke naam het lokaas wordt om het liefste boerenkind te verderven en schande over haar en over uw naam te brengen, — daar mag en daar wil ik niet zwijgen, en moet ik je
waarschuwen, ter wille van je eenig kind, eer het te laat is.
-

Miechels.
Zou je dat stuk niet op rijm kunnen brengen, hé?
Thijs.

In 's hemelsnaam spot er niet mee. Hoor! Eergister-avond had
ik al bemerkt hoe die vreemde jonker naar Elsje gluurde. Om
harentwil... ik geloof dat zeker, bleef hij op de kermis achter,
doch werd, door je vroeg naar huis rijden, teleurgesteld. Wat men
mij gisteravond van Elsje vertelde boer Miechels, dat maakte me
boos en kon ik niet gelooven. (Zacht) Ze zou — met jou goedvinden,
's morgens tegen elf uur naar 't park van Zuiderbeek zijn gegaan,
om daar met dien vreemden snoes van 'en jonker een praatje te
houwen. Foei! 't was te erg. Maar luister: Dezen morgen was het
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dochtertje van blinde Dirk bij de mooie freule op het kasteel geweest. Met eenige kleeren en een pak katoen — waar moeder haar
het breien van leeren zou, ging ze juist door het park terug, toen
diezelfde jonker haar aansprak, haar allerlei vragen deed, en
eindelijk een dubbeltje beloofde wanneer ze hem jou hofstee wou
wijzen. — Niet ver van hier, bij den eik, scheen hij zich te bedenken; schreef in zijn zak -portefeuille; scheurde het blad er uit,
en beloofde het kind iets meer wanneer zij het — zonder dat
iemand het bemerkte, aan Elsje ter lezing bracht en met een
gunstig antwoord terugkwam. Maar, — mijnheer de jonker had
misgerekend; zeker had het verwaarloosde kind op 't kasteel al
goede lessen ontvangen. Toen ze hier de deel wilde binnensluipen,
werd ze bang iets te doen wat niet goed was, ze zette het op een
loopen; buiten adem kwam ze bij ons terug en vertelde wat er
gebeurde. — Hier Peter-neef, hier heb ik dat b ri efje; en weet je
wat er in staat? Lees, lees dan: „Mooi, lief Elsje, ik wacht je.
tegen het vallen van den avond bij den hollen weg!"

Miechels (ziet hem van terz ijde aan.)
Och kom, moet jij zoo achter de waarheid komen! (Neemt het
papier ; ziet het in, en barst in lachen uit) Hals! (Wijst op het
papier) En zie je niet, slimme vogel, wat daar staat, hè? Zie je
dát niet? Die letters v. H. ?
Thijs.
Dat moet z'n naam wezen.

Miechels.
Z'n, z'n! ... Een beetje meer distansie asjeblieft. In die twee
letters kun jij met je heele familie wel ronddraaien. (Gaat dreigend
voor hem staan) Die zoogenaamde snoeshanen konden wel eens
nergens anders als in jou brein zitten, ja, en metterdaad heel
andere lui wezen! Doe geen moeite man; voor jou allemaal ver
keken! Zeg, wees nou eens aardig. Zeg? 't Is alle dagen geen kermis.
-

Thijs.

Peter-neef!
Miechels.
Met je gepeter-neef! Ik wou dat je weg ging.
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Thijs.
Ik ben gauwer de deur uit boer Miechels, dan de eer van je
kind er weer in is wanneer jij die eruit hebt gesmeten. Maar ! ! !
zoo zal het niet zijn! Waken zul je, waken voor dat zachte reine
schepsel; en versta-je boer Miechels: als je borst dan zoo hoog
zwelt dat ie je 't uitzicht beneemt, dan zal er een ander zijn die
toeziet, die den ellendigen belager bij z'n kraag zal pakken en 'em
ronddraaien, zóo, zóo als een molenrad rond, en 'em smakken zal
voor je voeten. Dat zal weer aardig zijn, allemachtig aardig! (Loopt
ijlings de deur nit.)
VIERDE TOONEEL.
!MECHELS, ELSJE.

Elsje (komt haastig van terzijde op; looj5t naar de deur; roept
den vertrekkende na.)
Thijs! Thijs! (Komt langzaam naar voren) Heb je Thijs de deur

uitgejaagd vader? Ik hoorde zoo driftig praten.
Miechels.
De deur uitgejaagd? Nee, dat heb ik niet, hoewel hij het zesmaal aan je verdiend had.
Elsje.
Verdiend vader?

Miechels.
Ja, ik begrijp me nog niet hoe ik zoo bedaard heb kunnen blijven. Om zijn domme uitvindsels moest ik lachen. Ha! maar ik ben
te goed. Elk ander zou hem de deur hebben uitgesmeten. Jij bent
te onschuldig om het te begrijpen mooi hartje. Wil je 't weten?
Jij zoudt, nota bene, gister morgen dien platzakken jonker uit de
stad, in 't park hebben nageloopen; jij!
Elsje.
Ik!?

Miechels.
Dat had ie gezien.
Elsje
Thijs vader? Maar dat is onwaarheid!
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Miechels.
Wel natuurlijk. Hij heeft je misschien naar de hermitage (i) zien
gaan; en nou, uit jaloerschheid strooit hij lage vinten uit, die hij
zelfs je vader op de mouw dacht te spelden. We zijn Goddank nog
gezond van boven!
Elsje.
Maar nee, nee vader, dat kan Thijs niet gedaan hebben; hij is
te goed, te eerlijk...

Miechels.
Lief snoetje, heb ik dan niet honderdduizendmaal gezegd dat je
te fijn waart om je met al dat mindere op te houden? Gemeen is
gemeen, en van gemeen mot je gemeen verwachten, dat is mijn
filesofasie. Kun je 't niet gelooven? (Toont het briefje) Wat dunkt
je hiervan? Dat briefje moet ook al door dien steedschen sinjeur
geschreven zijn; daar had die goeje Thijs een vertelsel bij gedicht,
aardig, aardig! om te gillen! (Lacht.)
Elsje (heeft snel het briefje gelezen.)
Maar dat moet van jonker Oscar wezen. V. H. staat er onder;
en die ander heette..... och , zoo'n rare naam.... ik hoorde dien
noemen, maar anders, heel anders.

Miechels.
Jij bent een kind van je vader! Niet gek, niet van gisteren hoor!
Het meisje van blinden Dirk heeft dat briefje mee van 't kasteel
gebracht, en de leugen was gauw verzonnen, dat die andere sinjeur
het haar in handen gaf.
Elsje (beziet het papier.)
Zou hij me waarlijk iets te zeggen hebben vader?

Miechels.
Te zeggen! Wis en waarachtig heeft ie je wat te zeggen. Maar —
ons jonkertje met al z'n bleuheid, moeten we een beetje op z'n
(i) Desverkiezende door Miechels uittespreken: herrnitazie.
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plaats zetten en helpen meteen: die achterommetjes en holle wegjes
daar zullen we niet van gediend wezen. Rondeman! de rejale weg
op!... 't Is aardig zoo gauw als ik altijd een helder plan voor
m'n oog heb. (Overleg; end) Zie, tegen zes uur, — 't is dan geen
schemeravond maar nog klaarlichte dag — dan stap jij den weg op;
niet op den hollen weg aan, maar links het bosch door; langs de
parkgracht; de brug over naar de hermitage. Je gaat er binnen, en
kunt er vernemen wat ie te zeggen heeft; goed! 'En half uurtje
vroeger kuier ik den hollen weg en de grijperlaan, rejaal op het
kasteel aan. — Is menheer de baron thuis? Jawel!... Best! ... Ik ga
binnen; zet dat been in 't lid; en, dat ik op 'en tienduizend
gulden, of wat morgen land niet dood zal blijven, dat versta -je. —
Best! We kuieren — ikke en de baron met z'n beien, naar jelui
in de hermitage; en, wil ie dan mee naar 't Haverveld, goed, dan
trakteer ik 'em hier op 'en flesch, zooals menheer de baron er geen
in z'n kelder heeft. — Nou, wat zeg je d'r van?
Elsje.
Maar.... maar.... als menheer de baron kwam..... dan.... 't Is....
't is zoo voornaam. Jawel.... jawel vader.

Miechels.
Alsof onze mesjeu de jonker ook niet verlegen is, hé! 't Jonge
bloed, kind! Denk jij niet dat de baron zich den neus zal wrijven?
Zoo'n anderhalve klinkende ton zal 'em niet alle dag gepresenteerd
worden. En dan: (strijkt haar onder de kin) een snoetje om te
stelen; om uit te schrijven; om beeldjes van te maken! Had den
Oscar dat niet dadelijk in de gaten toen ie je zag? Als ik ooit van
mn leven trotsch mocht worden, dan zal het wezen als ik jou
mettertijd in de kerkbank van 't kasteel zie zitten. (Lacht) De mevrouw!
Elsje.
Maar... Thijs dan vader?

Miechels.
Nou ja, ik weet wel dat hij niet slecht is; ik kan me zelfs begrijpen dat ie z'n eigen vergeet wanneer hij gemeend heeft dat we
ooit op hem zouwen gerisseleveerd zijn; ik wil hem beklagen, en
z'n moeder helpen als 't noodig is; maar zie, met die praatjes mot
ie opbouwen, dat is laster, nijd, afgunst! Zou jij ijzer oprapen en
goud in 't water smijten! Je bent te fijn, te hoog Elsje. Laat ie
IV
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het ondervinden, en met z'n praatjes op den neus kijken, als je
hem in een fajeton voorbijrijdt.
Elsje.
Ja, dat hij zoo iets gelooven en zeggen kon, dat is slecht. Hij
was ook niet aardig in den laatsten tijd; — nee, zoo raar, zoo bits.
Op de kermis zei ie nog vluchtig dat ik zoo zwierig mooi was.
Miechels.
Dat stak 'em! En je hadt niet eens je paaschbest en je goud aan.
Van middag aandoen, bekje! Ja ja, (dreigt haar met den vingeren
geeft haar straks een kus) zeker, zekerlijk aandoen!
VIJFDE TOONEEL.
De vorigen. ELMIRE, EEN BOERENMEID buiten.
De Meid.
Ga maar binnen juffer. Gerust! (Af.)
Elmire (eenigszins gejaagd, vragend.)
Boer Miechels? Eisje... niewaar? Ik ben blij u thuis te vinden.
Miechels.
Geneer je niet freule. Die op 't Haverveld wil binnenkomen is
er welkom. Of je wilt gaan zitten, of blijven staan, of de boel eens
rondkijken, 't is me éen toet mem. — Je bent vrij, libreman vrij.
Elsje.
U is toch wél freule? Mij dunkt.....
Elmire.
Een beetje moe. 't Is niets; maar toch — ik had wel graag een
glas water.
(Elsje biedt haar een stoel; Elmiré gaat zitten.)
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Miechels.
Misschien van César in 't hok geschrokken... ? Mooie hond hé?
Zoo'n hond heb je op 't kasteel niet.

(Elsje schenkt uit een aarden kan een glas water. Elmire drinkt

en dankt wet een knikje.)

Miechels.
Ik kocht 'em voor tien dukaten omdat ik het was; een ander
had er twintig voor kunnen neertellen. — De familie welvarend op
Den Beek?
Elmire.
Dank u.
Elsje.
Zakt het wat freule?

Elmire.
Ja 't gaat beter, veel beter. (Zacht) Ik zou je zoo graag eens
alleen spreken Elsje?

EIsje (wijst lachend naar de deur.)
Vader, nou is 't jou beurt.

Miechels (dreigend.)
Dat leeft maar met vader als malle jan met de muts. (Zacht)
Misschien een boodschap van 't kasteel. (Luid) Ik wou juist eens
naar 't vee toe. — Atjuus! (Zacht, terw ijl hij van terzij opElmnire
wist) Afkijken, afkijken hoor-je! (Luid) Bezoer freule, atjuus!

( Vertrekt.)
ZESDE TOONEEL.
ELSJE, ELMIRE.

Elmire (opstaande, gejaagd.)
Lief meisje, je hebt het mij aangezien dat ik ontsteld ben. 't Was
volgens onze afspraak mijn voornemen je te bezoeken, en met je
te overleggen wat we verder voor onze armen konden doen; maar
nu, het is mij onmogelijk. — Luister: hier niet ver van het huis....

212

BOER EN EDELMAN.

Elsje.

Is u hier een ongeval overkomen? Och lieve deugd!
Elmire.
Een ongeluk; nee, ... maar het deed mij ontstellen ; het trof mij diep,
en ik zou er niet van gesproken hebben, maar ik vrees....
Elsje.

U vreest? Ik begrijp je niet freule.
Elmire.
Hoe zou je dat ook, eenvoudig meisje. (Haastig) Maar toch, toch
moet ik je waarschuwen. Je herinnert je immers den jonker die met
ons op de kermis was ?
Elsje (doet alsof ze zich de knevels opstrijkt.)

0 welzeker, die spitsvinnige niewaar?
Elmire.
Hij was vriendelijk....
Elsje.
Och! dat had niet over.

Elmire.
Zei hij niet dat je schoon waart?

f Elsje.
Ja, hij zei dat ik heel mooi was. Maar ohé dat wist ik al lang.
Dat zegt iedereen, en vader het meest.

Elmire.
't Was beter als je dat niet wist lief kind.
Elsje.
Waarom! In den spiegel kan ik zelf zien dat ze gelijk hebben.
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Elmire.
Maar die jonker heeft je later den arm gegeven niewaar? En....
Elsje.
Ja dat wou ie wel graag!

Elmire.
Hij heeft het je gevraagd.... maar jij....
Elsje.
Wel ik bedankte hem wat. (Snel) Is ie je vrijer freule, als ik
vragen mag?

Elmire (ontsteld.)
Kind! (Snel) Moet je zoo spoedig mijn vertrouwde worden!? Nee
lief meisje, dat is hij niet... Wij ontmoetten hem een paar maanden geleden voor het eerst te Brussel; en, pas heeft hij vernomen
dat wij op Zuiderbeek gelogeerd zijn, of hij komt er ons zijn opwachting maken. Hij kwam er, om mij volkomen te overtuigen
dat hij is waarvoor ik hem steeds heb gehouden: mauvais sujet

tout à fait!

Elsje.

Watblief freule?
Elmire.
Ik meen, Elsje, dat je dien man niet vertrouwen moet. Toen ik
gindschen hooiberg voorbij ging, trof mij van de andere zij een
stem die mijn opmerkzaamheid wekte. Het was de zijne! Tot een
boer die hem ten dienst scheen te staan, hoorde ik hem woorden
spreken waarbij de namen van u en je vader werden genoemd....
woorden die mij een blos naar het aangezicht joegen, en daarom,
dáarom lief kind, ik bid je wees op je hoede. Mocht je den jonker ontmoeten, o vertrouw hem dan niet, nee, zoomin als ik hem
vertrouwde of ooit een zweem van liefde voor hem heb gevoeld.
Elsje.
Och kom.... heb je hem ook nooit vertrouwd freule? Je zoudt
toch zeggen, zoo'n adellijke jonker! Nou! ik zal hem moores leeren
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als ik 'em zie, dat beloof ik je! Maar.... ze zijn toch niet allemaal

zoo, hé? Je kent ook dien andere, die.... (Langzaam niet de hand
aan 't kinnetje) Zou je dien ook niet vertrouwen?

Elmire (verrast.)
Een andere... ik.. !
Elsje (zich zelve bedoelend; voor zich ziende.)
Als die nou bijvoorbeeld eens vond dat je mooi waart.... ?

Elmire (in verwarring, meent dat zij bedoeld wordt.)
Maar...
Elsje (als voren.)
Dat je een mooi postuur hadt.... ?

Elmire (als voren.)
Eisje!
Elsje.
Je kunt vooruit niet weten wat ie je te zeggen zal hebben....
Maar, 't is licht eens te gaan hooren niewaar? 't Zou wat beters
wezen als die spitsvinnige. — Beeldige oogen! en die kleine kneveltjes !
En als ie je mooi vindt dan teekent ie je heelemaal uit; met klei
hoor. Dat heeft ie gedaan.... ja, geloof je me niet? Ga maar eens
kijken in den koepel. Vader zegt dat die wat beter zal zijn; ja
heel wat beter, zoo bleu als hij is.

Elmire (wendt zich in verwarring om; zich herstellend, snel.)
Over dat meisje hoop ik je later te spreken. Zeg, is er geen
andere weg naar 't kasteel dan de groote dien ik kwam?
Elsje.

0, er zijn er wel vier. 't Kerkpad is het makkelijkst te vinden.
Eerst moet je dan achter onzen boomgaard door en dan volg je
het smalle paadje door 't korenland tot bij de parkbrug.
Elmire (heeng-aande.)
Zou je mij even willen wijzen?
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Elsje.
Welzeker, waarom niet. (Beschouwt Elmire b ij 't heengaan aan
.alle zijden; bootst eenigszins haar gang na; ziet om; loopt dan naar
voren terug; neemt Elnaire's parasol die op een stoel is blijven liggen.)
Wacht, vergeten! (Steekt herra op) Zie da's aardig! Voor de zon hé?

Elmire.
0 dank je.
Elsje (wet Elniire de deur uitgaande.)

Heel aardig, je kunt er heelemaal achter wegschuilen ook. Alleraardigst!
Einde van het tweede bedrijf.
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DERDE BEDRIJF.
EEN SALON OP 'T KASTEEL.

EERSTE TOONEEL.
DE GRAVIN, ELMIRE.

Beiden op een causeuse gezeten.

Gravin (houdt een brief in de hand.)
Nu luister dan mijn lieve.
Elmire.
Goede moeder! (Geeft haar een kus op 't voorhoofd.)
Gravin.
Ik moest kort zijn. 't Was niet gemakkelijk. (Leest.)
Zuiderbeek, 7 Augustus. Hoog Welgeboren Heer! Ofschoon ik,
't zij oudere of nieuwere vriendschaps-relaties ongaarne verbreek,
zoo zie ik mij tot mijn leedwezen genoodzaakt, u beleefd maar
ernstig te verzoeken, mijne dochter en mij als vreemden te beschouwen.
Douairière gravin Van Hartsbergen.
Elmire.
O dank beste moeder. U hebt mij een steen van het hart genomen..
Gravin.
Alleen de gedachte dat schijn kan bedriegen, en de mogelijkheid
van onrechtvaardig te handelen, doen mij nog aarzelen den brief te
verzenden.
Elmire.
Twijfel niet beste moeder. Bij onze eerste ontmoeting hinderde
mij al de vrije toon waarop Wolkheuvel tot mij durfde spreken;
maar nu, sinds dien avond op de kermis — sinds mijne onder
-vindga
dezen morgen vooral...
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Gravin.
Het oordeel van mijn Elmire zal niet lichtvaardig zijn.
Elmire.
Immers die goedhartige rijmer heeft mij den laatsten twijfel benomen. Ik verhaalde u hoe hij mij inwachtte op het kerkpad om
mij, met boerschen eenvoud, te waarschuwen voor den man die zijn
Elsje belaagde. En nog bij 't heengaan riep hij mij toe terwijl de
tranen hem in de oogen sprongen: Waak jij voor je zelve, ik zal
het voor mijn Elsje doen!
Gravin.
Een brave jongen!
Elmire.
Ja met een trouw en edel hart. (Opslaande) 0 ik geloof zeker
dat de frissche landlucht ook weldadig op de reinheid van het hart
werkt. Wat zijn veelal de jonkers in stad, en wat hoort men van
hen: laffe vleitaal! niet veel meer, terwijl hier op het land....
Gravin.
Wees niet onrechtvaardig lieve kind. Het kwade of goede zit
niet in de lucht die men inademt. Ook in de stad hadden we
edele brave vrienden. Maar hier... (Opstaandde) Welnu Elmire, wat
hoort men dan hier van de jonkers?
Elmire.
Moeder u ziet me zoo aan.
Gravin.
Ga dan voort. Mij dunkt de jonkers hier, ze zeggen niet vee 1.
Men ziet ze aan tafel — maar verder..
Elmire (aarzelt; dan haastig.)
Lieve moeder, Oscar is verlegen; zijn aanhoudend studeeren
maakt hem afgetrokken; maar waarlijk, een enkele blik van hém
zegt dikwijls méer dan vele woorden van anderen. Al een paar
malen bleek het mij dat hij een open oog heeft voor al wat schoon
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is in Gods schepping; en — waar de liefde voor dat schoone fonkelt in het oog, daar moet het hart wel rein wezen.
Gravin.
Mijn goed kind die in haar hart geen hoekje heeft waarin ze
haar moeder niet aanstonds een blik gunt! Moest het Oscar zijn?
Ik vreesde wel..
Elmire.
Wát, wat hebt u gevreesd lieve moeder?
Gravin (zei zich in een voltaire aan
de andere z ij van het toonel.
Ik heb gevreesd dat de kiem niet zou verstikt zijn, en dat
mijn Elmire, in Oscar zou beminnen wat ons vele jaren van Zuiderbeek verwijderd hield. (Snel terw ijl Elmire zich naast haar zet)
Kind, je oom is edel en goed, maar de echtgenoot mijner liefste
vroeg gestorven zuster, beschouwt de wereld met een gansch ander
oog dan uw brave vader het deed. je vader placht meermalen te
zeggen: „het heeft wel den schijn alsof wij graven en baronnen
slechts in de wereld kwamen, om over alles wat 's menschen geest
en hand ter veredeling of ten nutte der menschheid tot stand
brengt, onze hooge tevredenheid te betuigen." Herinner je maar
Elmire, hoe hij niet lang voor zijn dood, toen hij een lucifer in
de hand hield, nog zoo eenvoudig zei: „De man uit wiens brein
dat kleine kopje te voorschijn kwam, had méer dan ik den graventitel verdiend ! "
Elmire.
Moeder, ik geloof dat Oscar denkt zoo als die goede papa....
Gravin.
Ja Elmire; maar Oscar's vader denkt anders. Je oom is edel en
goed maar.... Stil, daar komt hij.
TWEEDE TOONEEL.
De vorigen,

DE BARON.

Baron.
Indien men een t@te à t@te van moeder en dochter mag storen...?
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(Gravin en Elmire geven een toestemmend teeken) Dan moet ik haar
zeggen dat men met de meeste blijdschap de dames in de melkerij
verwacht. Ik gaf mijn bevelen, en hoop dat men zich door bescheidenheid de eer van je bezoek zal waardig toonen. Dat boerenvolkje is zoo spoedig geneigd om familiaar te worden, Ze zouden
je waarlijk zonder complimenten aan 't boter kneden of eenig ander
werk zetten. Maar ik behoef je niet te herinneren dat....
Gravin.

Al te veel zorg mijn goede (zacht) hooghartige Alexander.
Elmire.
En wanneer ik u eens een kaasje gemaakt had beste oom, u
zoudt er toch van eten niewaar?
Baron (vriendelijk.)
Ik gebruik nooit kaas Elmire. — Bonjour!
Gravin (in 't heengaan.)

Tot straks.
(Gravin en Elm ire af.)
DERDE TOONEEL.
DE BARON,

even daarna mevrouw VAN DIEPMEERE.

Baron (loopt eenic e malen in zichtbaar onaangename stemming het
bonedl op en neer; Maat eindelijk zitten; schudt bitter
lachend het hoofd, en herhaalt..)
Hooghartige Alexander!
Mevrouw Van Diepmeere.
Mijnheer Van Heidenhoeve, daar is een boer die u spreken wil;
het is die dikke boer die altijd zoo deftig in de kerk tegenover
ons, zit: boer Miechels van 't Haverveld.

Baron.
Mevrouw Van Diepmeere, er zijn immers domestiquen die de
menschen bij mij kunnen aandienen?
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Mevrouw Van Diepmeere.
O pardon, 't was geen moeite. De man ging juist den stoep op,
toen ik met een klein bouquetje dat ik voor freule Elmire geplukt
had, uit den tuin terugkwam. Hij vroeg mij...
Baron.
Geplukt... ? Is er dan geen tuinman, zijn er geen tuinknechts
meer? Mij dunkt....
Mevrouw Van Diepmeere.
Maar mijnheer... !
Baron (vriendelijk.)
Ik meende mevrouw, dat ik u dikwijls mijn denkbeelden op dergelijke punten had meegedeeld. Sedert eergisteren dat ik het genoegen heb mijn schoonzuster met haar dochter hier te zien, moet
ik tot mijn leedwezen gedurig bespeuren dat u dienstbodenwerk
verricht.
Mevrouw Van Diepmeere.
Ik bid u, men kan niet alle...
Baron (vriendelijk, hoos.)
Met verlof: een bloem voor zijn genoegen te plukken is geheel
iets anders dan bouquetten maken. Dezen morgen aan het tweede
déjeuné, toen de kippen werden gediend, zag ik u opstaan omdat
de stoffelige Johan verzuimd had aan mijn zuster schoon zilver te
geven. Ook toen de zon ons hinderde, stond u op om de gordijn
wat neer te laten. In tegenwoordigheid van derden mocht ik u
daarop niet attent maken. Johan heeft een duchtige vermaning
gehad, maar u mevrouw, verzoek ik heel vriendelijk, toch niet te
vergeten dat u mij, als de weduw van mijn goeden vriend Walter,
ten zeerste verplicht met de honneurs hier waar te nemen. In geen
geval — wil mij ten goede houden — mag ik dulden dat de
douairière baronnesse Van Diepmeere zich in mijne woning door
een — mag ik het zeggen — kwalijk begrepen ijver, de airs eener
huishoudster geeft. Men kan beleefd, men kan vriendelijk zijn, ja
zelfs dat is plicht, doch onze stand legt ons ook andere verplichtingen op. Daar zijn meesters en dienaars. De raspaarden behooren
in het renperk, men spant ze niet voor de kar. Oh! sans
comparaison.
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Mevrouw Van Diepmeere.
Ach! wanneer die raspaarden in verval komen, maar al te dikwijls!
Baron.
Dat is de bassesse der wereld. De e d e 1 e vergt er geen diensten van.
Mevrouw Van Diepmeere.
Hij geeft het zijn genadebrood. Dat is edel, en toch blijft het
genadebrood. Maar denk niet dat ik ondankbaar ben mijnheer Van
Heidenhoeve. U die de arme met schulden beladen weduw...
Baron (snel.)
Ik bid u dáarover geen woord! Van Diepmeere was edelman,
geen financier; en voorts: uw hierzijn verplicht mij.
VIERDE TOONEEL.
De vorigen. MIECHELS, JOHAN.
Miechels (die aan de deur door Johan wordt tegengehouden.)
Zie je niet wie je voor hebt? Denk je dat ik een dief of moordenaar ben? Jij met je mooie spullen aan je lijf, ken jij den boer
van 't Haverveld niet... ? Op zij met je kunsten!
Johan (komt kaasti; naar voren, wijst op Miechels.)
Mijnheer, die boer...
Baron.
Laat binnen.
Miechels (lot Johan.)
Nou slopkousen-kavalerie, waar blijf je nou hé!
Baron.
Je hebt wat lang moeten wachten boer Miechels, ik had...
Miechels (op mevrouw Van Diej5meere wijzend.)
Geen complimenten baron. Ja, de juffrouw bleef me wel een
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beetje lang uit, en toen dacht ik bij m'n eigen: goeje bekenden
dacht ik! — Jongens baron, watte dekselsche mooie krullerijenheb
je boven in de blaffonage van je gang zitten! Ik had er m'n oog
op! Weerlichs netjes! Als ik dat vroeger had gezien, dan had ik
dat bij mijn in de nieuwe voorkamer ook motten hebben. Een aardig ding baron, dat bij je voordeur staat; krek 'en boom zonder
blaren; 'k heb er den hoed ook maar aan opgehangen.
(Johan tracht een lach te onderdrukken.)
Baron (met gebiedender wenk om heen te gaan.)
Johan ! ( Tot Miechels op hoogen toon) Je wilt mij spreken nietwaar?
(Johan af.)
Miechels.
Dat zou ik je verzoeken baron. ( Wijst op het portret van den
baron) Netjes hoor! krek, krek! Je ziet er ouwer uit, maar anders
op 'en prik! Gepassseerde kermis een jaar, toen heb ik me ook —
eens laten uitphotografieeren, maar het ding wier te, klein, en die
kerel wou d'r geen kleur op brengen. Geen kleur, zei ik, denk jij
dat de boer van 't Haverveld zijn eigen kleur niet betalen kan!
(Op een vrouwenportret w ijzend) Zeker de overleden mevrouw. 't Is
of je ze ziet. Je zoudt ze zoo g'en dag zeggen — zoo'n goedig ge
jonker Oscar op 'en haar, op 'en prik!
-zicht.'Is
Baron (zichtbaar ontroerd.)
Nietwaar?... (Herstelt zich spoedig; vriendelijk) Je verlangt mij
te spreken. Wil je niet zitten... ?
Mevrouw Van Diepmeere (in 't heengaan tol den baron.)
Als u soms thee mocht verlangen....
Baron.
Wanneer ik schel, wilt u dan zoo goed zijn ze hier te doen
brengen.
(Mevrouw Van Diepmeere af.)
VIJFDE TOONEEL.
BARON, MIECHELS.

Baron.
Wat je mij te zeggen hebt boer Miechels, moet zeker iets buiten-
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gewoons zijn dat je het niet met den rentmeester bespreken kondt.
Miechels.
't Is tenminste nog wel de moeite waard om 'r 'en stoel bij te
vatten. (Neemt een stoel en zet zich.) Hoor is menheer de baron,
al heb ik je taal niet dikwijls gehoord, we kennen mekaar van
jaren herwaarts. Je vader heb ik gekend, je moeder heb ik gekend,
allemaal! — Nou weet ik best dat ze mijn in 't dorp wel eens den
naam van trotsch geven, best! maar dat doen ze jou ook! Nee,
met je permissie, en waar zit 'em dat in... ? Omdat anderman niet
in 't laadje het zitten wat wij d'r in hebben. Ik wil nou.
(hoog.)

Je wilt... ?
Miechels.
Met je permissie, ik wil nou alleen maar zeggen dat de nijd nog
niet uit de wereld is, en dat ik liever benijd dan beklaagd ben.
Baron (snel.)
Wel mogelijk man, wel mogelijk.
Miechels.
Nee niet mogelijk, maar zeker!
Baron.
En je wenschte dus... ?
Miechels.
Met je permissie. — Suspeneer nou eens dat ik trotsch was,
omdat ik over een ton of drie in de wereld te kommandeeren heb.
Ja waarachtig! Trotsch, omdat ik 'en hofstee heb zooals er geen
tweede, zes uur in den omtrek wordt gevonden; omdat ik 'en
eenige dochter bezit met 'en snoetje... daar geen adellijke freule
tegen op kan. Suspeneer nou eens dat ik trotsch was; zie, dan ben
ik evel nog gezond bij m'n positieven, en weet best en goed — alschoon we op het punt van klinktum éen span voor de ploeg zijn —
dat ikke boer ben en jij baron!
Baron (ongeduldig.)
En daarom verlang je?
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Miechels (haalt zijn tabaksdoos te voorsch ijn; neemt er een papier
uit, en reikt het den baron toe.)
En daarom wou ik dat jij dat papiertje eens eventjes inkeek.
Gerust, vat maar aan; 't heeft alleen een beetje in den tabak gelegen.
Baron (heeft geaarzeld; neemt het behoedzaam tusschen twee vingers; tuurt er op , en gaat er straks mee naar het raam.)

Miechels.
Van onderen, van onderen! — ( Bedenkt zich.) A juist! (Klemt
de tabaksdoos tusschen de knieën; haalt een boerenzakportefeuille uit
den z ijzak; scheurt er een blaadje wit papier uit; doet er tabak
uit de doos in; rolt het tot een sigaar, en steekt het in den mond,
zego-ende:) Zal uwe het rooken ook hinderen? (Knipt over zichzelven tevreden een oog dicht.)

Baron (tuurt steeds op hel papier.)
Ik begrijp volstrekt niet wat ik hier lezen moet.

Miechels (heeft tondeldoos en vuurslag te voorsch ijn gehaald: ketsend.)
Niet... niet... Lees je daar niks, niemendal? Niets van r 71 t?
van Ma.... van Maagdenburg. Van dat armelui's weeskind.....
Katharina. Wablief? (Steekt zijn sigaar aan.)

Baron.
Boer Miechels je hebt mij te spreken gevraagd en ik wensch
dus zonder verdere omwegen te vernemen wat je verlangt?
Miechels.
Maar m'n goeje baron, ruik je dan nog geen lont, zeg... ? (De
baron gaat voor den rook terug; drukt op de veer van een tafelschel.)

Miechels.
Begrijp je niet waar dat heen wil? (Wijst op 't vrouwenportret.)

't Is alsof ie me aankijkt. — Voel je nou nóg niks...?
Baron (tot Johan die binnenkomt.)
Zet den ventilator open, en laat de deur los.
(Johan buigt; af.)
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Baron (beleefd doch c ebiedend )
Ik wenschte dat je kort en rond met je verzoek voor den dag
kwaamt.
Miechels.
Daar hebben we mekaar! Rond, zoo mag ik je! — 'k Zei tegen
m'n Elsie: rondeman voor den dag er mee! Een ander zou er om
heen praten, maar dat is mijn gewoonte niet, en dat hoeft ook
niet als je boer van 't Haverveld bent, en een ton of vier te kom
hebt... Khem. — Wat ik dan zeggen wou: ze willen-mandei
weten dat je zoon... zooveel als Oscar, verliefd van m'n dochter is.

Baron (eerst onaangenaam getroffen ,
herstelt zich terstond. Vriendelijk hoog.)

Zoo!
Miechels.
Smoorende.... smoorencle verliefd! Maar hij is bleu, wonderlijk
bleu. Niet dat 'em dat tot schand is; dat waren we ook toen we
(wist op het vrouwenportret) om je - weet-wel kwamen! 't Gaat er
met de jaren wat af. Maar zieje, verliefd dat is ie; en... ik kan
't hem pardonneeren baron, want m'n Elsje — als is 't m'n eigen
vleesch en bloed, — zoo mooi als zij is, zul je d'r in 't heele land
geen vinden. Ze is me letterlijk uit m'n gelaat gesneejen, dat is ze!
(Johan, met thee binnenn; ekonen , presenteert den boer.)

Miechels.
Een kommetje thee, wel vrindelijk. Als ik je niet ontrief. (Bedient zich. Tot den baron.) je moet de scha maar eens weerom
komen halen.
(Johan presenteert den baron.)

Baron.
Zet neer. (Zacht) 't Was zoo niet bedoeld.

Johan.
Mevrouw zei dat u gescheld hadt.

Baron (loopt op en neer.)
Ga heen; doe de deur dicht. (Tot Miechels) En... ?
(Johan af.)
TV
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Miechels.
Ja! ... en... ne... Nou is mijn begrip in de wereld dat we
mekaar wat helpen motten. Elsje is mooi, en zeventien jaren. Al
het jongvolk uit de buurt danst om d'r heen als de muggen om
'et licht: ook al adellijke kapers op de kust baron! en...
Baron.
En...?
Miechels.
Ja zie.., ik zou ze je voor den jonker niet willen aanprezen
dat niet, maar... als jij voor hem beslag op d'r legt, dan-tern,
ben jij nommer éen en m'n man hoor!
Baron (heeft mei de vingers op de
tafel getrommeld, en gedurig
naar buiten gezien. Ernstig
en afgebroken.)

Wanneer ik wel zie, dan kom je den jonker van een misslag
beschuldigen, nietwaar? Beschuldigen misschien dat hij je dochter....
heeft.... beleedigd... ?
Miechels.
De hemel beware! Complezant, alles wat je maar wilt: „zal uwe
het rooken ook hinderen ?" Vat je — Maar, je kijkt me zoo zwart
uit je oogen. Ja, ik dacht wel dat er bij jou zoo'n beetje grootsigheid zou doorspelen. Baron en boer hé? Zie, daarom stak ik de
wereldgeschiedenis in de tabaksdoos. Zoo'n Maagdenburger armelui's
kind Keizerin van Rusland, da's nog wat anders! Zoo'n potentaat
trouwt er maar voor de vuist weg zonder dat ie d'r misschien ooit
had gezien of gesproken; terwijl Oscar, zal ik maar zeggen, haar
kent van A tot Z. 't Was 'em gister nog maar alleen om d'r hand
te doen; en nou kom ik...
Baron.
Wanneer ik door al die praatjes heenzie, dan kom je den jonker
bij zijn vader beschuldigen dat hij je dochter heeft... (snel) onteerd misschien, en eischt...
Miechels (ontsteld.)
Hé! watte! (Hevig.) Als dát waar was dan had ik 'em tienmaal
den hals gebroken. Bij m'n ziel!
Baron (verruimd.)
Goed, en dus... ?
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Miechels (snel verontwaardiging.)
Háar! zoo'n lam uit de wei! (Slaat zich op de borst.) Dat zou
zelfs een boer van koerakter niet doen. Nee! maar d'r naloopen dát
doet ie. D'r uitgeteekend het ie, nog geen drie maanden geleejen.
Baron (getroffen; hoog.)
Dat is niet waar!

Miechels.
Zie je me voor een leugenaar aan?

Baron.
Sedert lang teekent de jonker niet meer, op mijn uitdrukkelijk bevel.

Miechels.
Mooie komedie! Als dat dan ook geen teekenen heet dat ie haar
van top tot teen in de klei het uitgeschreven. Dat ie met z'n eigen
fijne handen, een beeldje van d'r gemaakt het. Dat ie...

Baron (hevig. )
Man...! (Bedwingt zich) Och, wil je zoo goed zijn mij eens te
zeggen waar dat gebeurd is?

Miechels.
Gebeurd... ? wel m a n in de hermitage; — 't kind is gisteren den
heelen voormiddag daar bij 'em geweest. Eerst had ze d'r vreeselijk
op tegen. Kom zei ik, ga jij gerust; de jonker is geen parlecheur;
en... 't is d'r best bevallen. Accoord! En van middag daar krijgt
ze nou weer 'en briefje van 'em; zeker om een deuntje te vrijen. —
Uit! zei ik. Ikke en de baron, we houwen van rejaal spul! 'k Zal
't been wel in 't lid zetten. Ik ga naar 't kasteel. Jij 'en half uur
later naar de hermitage; en als ikke en de baron het dan óok
accoord zijn, dan komen we samen bij je. Zie — op 'en tien
duizend gulden zal ik niet dood blijven.

Baron.
Dat briefje...?

Miechels (zoekt, en geeft het al lezend.)
„Mooi lief Elsje, ik wacht je tegen 't vallen van den avond bij
den hollen weg."
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Baron.
Dat is geen schrift van mijn zoon.

Miechels (ongeloovig.)
'En mooie grap!

Baron (ernstig.)

Ik vrees boer Miechels, dat die grap je niet zal meevallen. Naar
't mij voorkomt zoekt men jou en je kind op een boosaardige wijze
te misleiden. Waar je meent dat de jonker, mijn zoon — zooals je
zegt, teekeningen of pleisterbeeldjes maakt, en nog wel portretten
van je dochter, daar zou ik inderdaad haast om je lichtgeloovigheid willen lachen...

Miechels (hevig.)
Lachen!

Baron.
Bedaar mijn goeje man. Wanneer jij je hersenschimmen in het
hoofd haalt als van een huwelijk, dan wil ik je beklagen, en den
raad geven om dien hoogmoed een weinig te beteugelen, en je
kind niet ongelukkig te maken door haar een toekomst voor te
spiegelen die... die. .. Maar 't is dwaas, al te bespottelijk dwaas!

Miechels (schreeuwend.)
Beklagen! Dwaas! hé, wat, wat blief je!

Baron.
Ik verzoek je vriendelijk, niet zoo luid te spreken; dat hindert
me. Stel het op prijs dat ik je zoo geduldig heb aangehoord; en
wanneer ik je nu zeg dat ik aan al die praatjes geen geloof sla,
dan is dat niet om je te beleedigen of je geloofwaardigheid te betwijfelen m'n goeje man, maar om je te zeggen dat je misleid bent;
om je te raden over je kind te waken waar misschien een schaam
haar strikken spant en den schijn op mijn zoon tracht te-teloz
werpen.

Miechels (als voren.)
Maar wat donder! denk jij dan m'n goeje man dat ik gek,
razend gek ben? Zou m; n eigen vleesch en bloed me dan voor
dat ze in de hermitage is geweest, dat jonker Oscar een-liegn
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beeldje van d'r gemaakt heeft? Heb ik dan, voor den weerlich, m'n
oogen niet, en heb ik niet gezien hoe ie op den kermisavond haar
bij de hand vatte? Heb ik niet gehoord hoe ie wel honderdduizendmaal zei, dat er geen mooier op de heele wereld was, dat ze
azuur in der oogen had. Wat! wou jij me dat liegen heeten!
Alla! mee naar de hermitage!
(De baron schelt.)
Miechels.
Nou kom dan mee als je durft...?
Baron.. (tot den binnenkomenden Johan.)
Laat den boer van 't Haverveld uit. (Tot Miechels.) Ik heb geen
tijd meer.
Miechels.
Wat! wil je niet meegaan! Niet? Dan zal ik er heengaan. (Vat
Johan bij den arm) En jij vooruit. — Vooruit man! Jij zult m'n
getuige zijn!
Baron.
Ik verzoek je niet den parkweg, en niet naar de hermitage te
gaan, maar hier aanstonds door het groote hek bij den oprit de
plaats te verlaten.
Miechels (woedend.)
Nou nog mooier! Dat wil me kommandeeren! dat wil me wegjagen en verbieden te loopen waar Jan en alleman loopt! Mij,
boer Peter Miechels van 't Haverveld, die zich nooit door iemand
laat kommandeeren; die vijf tonnen te presenteeren het! ( Tot Johan)
Trek jij een lacherig bakkes, lummel! Jij, zeg... ? Zie je niet wie
je voor hebt? (Johan treedt voor den dreigenden boer achteruit)
Zeg...? hé...?
.

Baron (drukt tweemaal ob den schelknop.)
Ik verkies dat leven niet. Wanneer je niet krankzinnig bent, ga
dan heen, of anders...
Miechels (als voren.)
Of anders... ! ? Een tweede bediende komt aan de deur.)
(
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Baron.
Of anders ben ik genoodzaakt je er toe te dwingen.
Miechels.
Dwingen! dwingen ! ! niemand zal me dwingen.

Baron (lol de knechts.)
Die man is krankzinnig. Brengt hem de plaats af; zoo noodig
kun je Hector los laten!
Miechels (met gebalde vuist.)
Wát, wat! jou trotsche barrabas, wou je honden loslaten!?
(De knechts willen Miechels aanvallen.)

Miechels.
Handen van m'n lijf, vergulde papegaaien! (Tol den baron) God
zal je krijgen, trotsche wittebroodswurm! Mij en m'n eenig lief kind
te schandalizeeren!

Baron.

Voort!
(De knechts vallen Miechels stevig vast; doch hij werpt ze van zich.)

Miechels.
Los zeg ik je, vergulde lappe -dekens! Los! — De klok van 't
dorp zal 't rondkleppen wat boer Miechels van 't Haverveld weervoer! Nooit in d'r eeuwigheid krijgt ie m'n dochter, nooit! (Ijlings
weggaande nog hoorbaar achter de coulissen) Nooit!
(Miechels af. De knechts volgen hem.)

Baron (staat een oogenblik in gedachte;
val hoed en slok, legt de hand
aan 't voorhoofd en zegt •)

Oscar! (Gaat haastig, terwijl dc gordijn valt, een andere deur uit.)
Einde van het derde bedrijf.
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VIERDE BEDRIJF.
DE HERMITAGE.
Een koepel van binnen. Op den achtergrond ter linkerzij hangt een gordijn;
achter die gordijn, een weinig terzijde geschoven, ziet men een paar
pleisterbeelden, een emmer tiet klei enz. Op den voorgrond links, staat
een schrijftafel waarop een menigte boeken; een kastje onder die tafel.
In 't midden van 't tooneel staat op een boetseerstoel een kleibeeldje
voorstellende: een boerenmeisje een aalmoes gevend.

EERSTE TOONEEL.
OSCAR, daarna ELSJE

buiten.

Oscar, de mouwen opgestroopt, een zwart linnen voorschoot voor,
staat met een boetseerstok in de hand bij het beeldje; beziet het van
.alle zijden; hurkt er bij neer; werkt met hoofdschudden aan een
der plooien van het kleed; staat dan op; treedt achteruit; beschouwt
het op grooter en korter afstand; lacht stil met zelfvoldoening. (I)
Een geklop aan de deur wekt hem. Ijlings en in verwarring doet
.hij het voorschoot af, terw ji h ij de mouwen neerstroopt.
Elsje (van buiten.)
Jonker! Ik ben het.

Oscar (verrast.)
Elsje! (Gerustgesteld, gaat haastig
naar de deur, opent die met
een sleutel; laat Elsje binnen.)
TWEEDE TOONEEI,.
OSCAR, ELSJE.

(gekleed met een igszins wijd
uitstaanden rok.)

Oscar (sluit de deur. Verwonderd.)
Komt u me weer bezoeken juffrouw Elsje? Ik had niet gedacht....
(i) Deze scène mag eenige seconden duren en moet stil doch met zorg
worden gespeeld.
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Elsje (een weinig verlegen.)

Nee, dat hadt je net niet gedacht jonker; maar zieje, vader zei:
om tegen 't vallen van den avond bij den hollen weg te komen
dat mocht niet, en — dat wou ik ook niet, jonker.
Oscar (begrijpl haar niet; bloode.)
Vallen van den avond... ? bij den hollen weg?
Elsje.
Ja, dat was nu mooi en goed om in een briefje te zetten, maar
vader zei... dat kon niet, dat waren... je neemt me niet kwalijk
„achterommetjes." En nu (bedremmeld) ... zou ik maar eens gaan

hooren...?

Oscar.

Wat! Een briefje? Heb ik een briefje geschreven juffrouw Elsje?
Elsje (verlegen.)
Wel ja jonker. Je hadt me zeker wat te zeggen of te vragen.

Oscar (verward en verlegen.)
Maar dat briefje heb ik u toch niet geschreven. Ik zou mij immers herinneren...
Elsje.
Vader heeft het gezegd, en ik heb het gezien ook. Hadt je mij
dan niets te zeggen of te vragen jonker?

Oscar (ziel voor zich neer.)
Ik weet wel dat een mensch in den slaap soms brieven schrijft,
maar.... (Opziende, snel) Of ik u iets te zeggen of te vragen had?'
Ja toch, ja — ik heb den heelen morgen gewenscht dat u hier
waart juffrouw Elsje!
Elsje.

Z6o ! dan is liet toch waar?
Oscar (gaat naar het beeldje en hurkt er b ij neer.)
Zie, — hoe tamelijk goed het werk ook uitviel, hier — achter in
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den rok zit nog een plooi die stijf en onnatuurlijk is... Ik wilde...
(Ziel naar Elsje) Wat bent u mooi juffrouw Elsje.
Elsje (wendt zich bedeesd glimlachend terzij.)
Och! jonker!

Oscar (aarzelend.)
Zoo breed;.. zoo... zoo... heel anders.
Elsje (zich vergenoegd beziende, haaslig.)
Komaan, vin -je dat het me goed staat? Ik had er wel wat op
tegen, maar vader zei dat het je zeker bevallen zou. (Op het beeldje
wijzend) Kun je dat nog niet wat opronden, zoo...?

Oscar.
Ja zie, ik vind u wel mooi juffrouw Elsje, en als het de wensch
van uw vader is dan... maar...
Elsje.
Maar... ?

Oscar (treedt schuchter op haar toe.)
U neemt mij niet kwalijk, maar ik wilde u liever hebben zooals
ik u vroeger zag, (wist op het beeldje) zóo ziet u; zooals u gister
waart, zóo, sluik, dat staat u toch mooier. (Hoort eenig gerucht;
ziet angstig rond; loopt naar de deur.)
Elsje.

't Is dan toch ernst; maar zonder die hoepelrok hé? Dacht ik
het niet! Wat kan 't mij schelen, ik wil dat vod wel uitdoen ook....
(Ziel rond; wijst op de gordijn) Ha, daarachter!
Oscar (in de grootste onrust, terw ijl er
zacht op de deur wordt geklopt.)
Ja ja, dáar; spoedig! Maar ik bid u, blijf er. Men komt mij
bezoeken. Wanneer men u zag...!
Elsje.
Hé! dat is kluchtig. 'k Zal stil zijn als een muis jonker, als
een muis!
(Gaat lachend achter de gordijn.)
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(Oscar schuift de gordijn geheel dicht; snelt naar hel beeldje;
werpt er een natten doek over; wil den boetseerstoel weg-rollen, doch
luistert als er geklopt wordt en de stem hoort van Elmire.)

Elmire (buiten de deur.)
Mag ik binnenkomen?
Oscar (verrast.)
Elmire! (Loopt naar de deur en opent die met den sleutel.)
DERDE TOONEEL.
ELSJE,

(achter de gordijn) OSCAR, ELMIRE.

(Elmire heeft een zwart kanten shawl om, en zei bij het binnen
haar ronden hoed af.)
-komen

Elmire.
Bonjour cousin, dat mag nieuwsgierig heeten niewaar? Ik stoor
je immers niet in je studies?
Oscar (verlegen.)
0.... Elmire... !
Elmire (werpt haar hoed op een stoel.)
Och kom, is dit nu de oude hermitage? Ik kan er mij niets van
herinneren. (Op de gordijn wijzend) Zit daar de herremiet nog achter?
Oscar.
Nee nee.., daar is nu niets, niemendal. De hermitage was een
hutje van mos. Deze koepel werd geheel nieuw gebouwd, maar
omdat hij op dezelfde plaats staat, zegt men nog altijd de hermitage.
Elmire (rondziende.)
Dus is het toch heusch dezelfde plek waar wij als kinderen van
zes en zeven jaar zoo dikwijls hebben gespeeld? Mij dunkt ik herinner mij nog dat wij te zamen wilde aardbeien en bramen
in het bosch plukten, om die aan den ouden herremiet te gaan
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brengen... zoo'n leelijke pop in een donker kamertje... Boeh ! ik
was er eigenlijk een beetje bang voor.

Oscar (schichtig, doch met vuur.)
Wil je die pop nog eens zien Elmire?

Elmire.
Zien? Bestaat hij dan nog?

Oscar.
Nee.., ja, wacht! (Haalt uit het kastje onder de schrijftafel
haastig een vierkant houten doosje te voorschijn.) Maar stil bid ik
je, spreek er niet van. (Opent de doos. Met verrukking.) Herken
je hem niet?
Elmire.
Mijn hemel Oscar, hoe aardig! Ja daar zit ie achterin zijn hokje;
dat is ie; ja waarlijk dat is ie! En wie heeft dat gemaakt? (Elsje
gluurt nu en dan langs de goraijn in het vertrek.)

Oscar (verrukt.)
Wel ik, ik heb het gemaakt, nu bijna drie jaar geleden. Al zoo
dikwijls had ik hem geteekend zooals hij mij voor den geest stond,
maar ik had geen rust voordat ik hem zoo had gemaakt. En, hij is
het niewaar?

Elmire (neemt de doos in handen.)
Hoe kunstig, hoe zuiver gedaan! En oom, wat zei oom daar
wel van?
Oscar (grapt naar de doos en neemt haar die af.)
Je weet dat niet! Je hebt daar nooit van gehoord? (Bergt de
doos weer haastig in het kastje; nadert Elm ire; half fluisterend,
gejaagd.) Elmire, zeg weet je niet meer hoe ik als kind al de
prentjes zocht nateteekenen die wij gekleurd of ongekleurd in onze
boekjes hadden?

Elmire (nadenkend.)
Nee...
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Oscar.
Niet! Weetje dan ook niet hoe ik van stopverf poppetjes kneedde:
Napoleon op St. Helena, en Joost met z'n houten been?
Elmire.
Ja Oscar, ja, dat herinner ik mij wel. Eens, omdat jij niet durfde,
had ik van de ververs stopverf weggenomen; maar toen ze kwamen
en de poppetjes die je er van gemaakt hadt weghaalden, toen wier
je boos en hebt ze geschopt. Ja, we hebben toen straf gehad, en
ik... ik heb zoo bitter geschreid.
Oscar.
Juist, juist! Maar ze wisten niet dat jij nog een heele bonk
stopverf hadt bewaard; en daar heb ik toen Hein den doodgraver
van gemaakt en de Ruyter.
Elmire (hoofdschuddend.)
Nee Oscar, dat weet ik niet meer; dat zal later geweest zijn
toen ik al weg was.
Oscar.

Ja dat is wel mogelijk; maar altijd, altijd Elmire, heb ik een
onweerstaanbare neiging gehad om aftebeelden wat ik zag of wat
mij voor den geest kwam. — Als mijn lieve zachte moeder... (hij
zwijgt een oogenblik, Elmire beschouwend, naaar vervolgt snel.) Als
mijn lieve moeder mij de blijken van haar ingenomenheid gaf,
wanneer ze mijn onvolmaakte schetsen en poppetjes prees, of ze
door vreemden bewonderen deed, dan nam mijn vader ook wel
den lof aan dien men mij toebracht, doch, telkens en al meer en
meer gelastte hij mijn gouverneur toch toetezien dat ik mijn studies
voor deze wat kinderachtige liefhebberij, zooals hij zeide, niet zou
verwaarloozen. Master Tymwood beloofde!.., maar, master Tymwood — een Schot, de zoon van een medailleur — in de omgeving van artisten opgevoed, en een bewonderaar van de beeldende
kunst, vertrouwde te veel op mijn vlugheid; liet mij teekenen en
boetseeren, en... nu drie jaar geleden werd ik op het admissieexamen te Leiden, voor het bijwonen der academische lessen afgewezen.
Elmire (verrast.)
Afgewezen? Oscar! Dat moet grievend en ontmoedigend voor je
geweest zijn. Mij dunkt...
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Oscar.
Nee, ik schaamde mij niet. Master Tymwood had altijd gezegd,
dat er in mij een kunstenaar stak, en geen geleerde noch diplomaat. Die afwijzing moest de smeekbrief bij mijn vader zijn. Elmire,
van dat oogenblik nam mijn lijden een begin. Mijn vader, over mijn
afwijzing diep geschokt, heeft den goeden Tymwood niet meer op
't kasteel willen ontvangen. Het beeldje van den hermiet — waaraan ik in de dagen van mijn examen de laatste hand had gelegd —
was verdwenen met al mijn schetsen en wat er meer van mijn
kleine kunstwerken bewaard was geworden. (Gejaagd.) Op den
avond van mijn t'huiskomst, zat ik voor het venster en tuurde naar
de donkere wolken. — Mijn vader zat dáar. — Mijn lieve moeder
dáar, dáar, in haar voltaire met lichtblauwe zijde. — Mijn vader
kwam voor mij staan. Ik was op den weg om zijn levensgeluk te
verwoesten, zoo sprak hij. Ik moest beseffen dat ik zijneenigkind,
zijn eenige zoon, de stamhouder van zijn geslacht was. Oscar,
zijn Oscar, had hem bedrogen. Tegen het uitdrukkelijkst bevel had
hij zijn studies verwaarloosd, en zich met beuzelingen onledig gehouden. Daar was het nu bekend, door het gansche land! dat de
zoon van den baron Van Heidenhoeve een... De woorden wilden
hem niet van de lippen. Maar hij greep mijn hand, en zei met een
vreeselijken nadruk: (lat ik edelman was; dat ik de schande
moest uitwisschen; de studies die de diplomatieke loopbaan voor
moest ik aangrijpen als de krijger het zwaard tot den strijd,-afgine,
met moed en vastheid van wil; en toen... toen gelastte hij mij om
voor nu en altijd mijn lievelingswerk te staken... en... Maar daar
lag ik aan zijne borst; ik bad, ik smeekte hem het schoone pad
der kunst te mogen betreden; ik bad hem... Wát ik zeide weet ik
niet meer... en wat mijn vader zeide weet ik ook niet meer. Ik
geloof niet dat hij veel gezegd heeft; maar zijn blik toen hij ijlings
de kamer verliet, dien blik vergeet ik nooit. (Schier weenena') En
dáar, dáar in den blauwen stoel zat mijn lieve moeder te schreien!
(Eensklaps opziende naar Elmire die hein met een traan in de ooges
vol deernis wanziel) Dat is schoon!... dat is..

,

Elmire (ojziende, verrast.)
Schoon... ? Wat? (Haastig) Je lieve moeder, Oscar. En toen...?
Oscar (zich bezinnend.)
Toen... ? toen heb ik hand in hand gezeten met die lieve bleeke
moeder die te spoedig sterven zou! En ze sprak met haar zoete
stem: Oscar, al moet het je strijd kosten mijn jongen, weerstreefje
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vader niet. (7reurig) Dat heeft ze gezegd, en drie maanden later
lei ze het hoofd voor altijd te slapen. Maar, 0! bij den laatsten
handdruk heeft ze nog gefluisterd: Oscar, lieve Oscar, ik had je
zoo gaarne gelukkig gezien. — Gelukkig! — 0 die onverstandige
engelachtige moeder! En Elmire... ze gaf me een sleutel, onder
haar hoofdkussen verborgen, en wees mij op haar boudoir. Dáar,
in een kast had zij mijn schatten bewaard, mijn schetsen en beeldjes!
0 dat ze sterven moest, die engelachtige, die onverstandige moeder!
Elmire.
Het is mij alsof ik ze nog voor mij zie, de goede tante met dat
zacht blauwe oog, dat vriendelijk lachje! (Snel) Maar Oscar, je vader?
Oscar.
Ik heb den strijd dien hij eischte begonnen. Ik heb dagen en
nachten, nijdige en domme hoeken geteekend, zonder ze een
schooneren vorm te kunnen geven. Ik heb duizenden onbekende
X° gezocht, maar de X voor mijn zoekenden geest niet gevonden.
Ik heb doode talen geleerd en classieken gelezen, alleen om hen
te benijden die aan de eeuwig schoone gedachten der oudheid
nieuw leven kunnen schenken op doek of in marmer. Ik heb van
Rome's recht gehoord, slechts droomend van Rome's kunsttrezoren....
0 Elmire!
Elmire.
En je moest telkens uit dien droom ontwaken om te gevoelen
dat je gedroomd hadt goede Oscar.
Oscar (snel.)
Noem mij niet goed. (Angstig.) Ik ben een schuldige, een meineedige! Doch jij zult het begrijpen, want Gods schoone schepping
speelt je niet slechts in het oog maar prent zich ook vast in je
ziel. — (Gejaag a) Ginds in de academiestad ontmoette ik een
knaap. Hij was een vriend van onzen grooten Roijer. Wat wilt ge,
die edele kunstlievende jongen werd mijn Mephisto; met hens sleet
ik uren vol verrukking in de beeldenzaal van het Leidsch museum.
Aan zijne zijde bezocht ik het atelier van den beroemden Amsterdammer. Met hem bezag ik de prachtigste werken der beeldende
kunsten in IJ- en hofstad. Naast hem heeft een traan in mijn oog
gefonkeld, toen ik dat marmeren, neen! dat levende beeldje beschouwde boven Tollens' graf. — En... je begrijpt het Elmire,
als met geweld ontwaakte in mij wat slechts had gesluimerd. Ja
-
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ik studeerde, en deed mijn examens tot nu toe goed, maar ook,
ik teekende weder, soms tot in den vroegen morgen; ik boetseerde
in klei, — jij veroordeelt me niet, jij verstaat dat, niewaar? En, —
hier gekomen, zeker dat niemand mij op mijn dringend verzoek,
ter wille van mijn studies zou storen, wierp ik gedurig de boeken

terzij en...
Elmire (ziet hem eenigszins schuchter aan.)
En je naamt ook hier den boetseerstok ter hand?
Oscar (angstig verrast.)
Hoe! je weet dat! Ik bid, ik bezweer je! Zeg — papa weet dat
immers niet? Kon hij vermoeden...
Elmire.
Nee Oscar, ik geloof het niet. (Aarzelend) Maar ik... door
anderen wist ik dat je een beeldje gemaakt hadt, en...
Oscar (verheu; d.)
0! en nu je alles weet, nu veroordeel jij me niet Elmire? —
Nee, jij verstaat, jij begrijpt het! En je wilt het beeldje zien...?
Ja ja, het is goed geslaagd! alleen dat schoone oog moest meer spreken!
(Elsje 6oluurt opnieuw door een reel der gordijn.)

Elmire (met heimelijk vermoeden dat
Oscar haar bedoelt.)

Oscar.
Oscar.
Die schoone taille had nog slanker moeten zijn.
Elmire (als voren.)
Oscar!
Oscar.
Je moet begrijpen dat het maar een herinnering is. Ik zag dat
schoongevormde boerenkind, (Elmire ontstelt vluchtig zonder dal
Oscar hel bemerkt) op den dorpel van haar vaders woning toen
ze aan een arme haar aalmoes gaf. Het beeld der menschlievendheid, Elmire! (Hij gaat naar het beeldje en ontdoet het van den doek.)
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Wacht! ik moet voorzichtig zijn; het beschadigt zoo licht. Zie,
dat is niet volmaakt; nee, .. maar tóch, niewaar ... (Houdt eensklaps
op met spreken; ziet Elmire strak aan, die half droefgeestig half
bewonderend naar het beeldje tuurt) Elmire! blijf zoo eens staan.
— 0! er is nog een andere liefde. Ja, zóo zie ik haar weer, mijn
lieve moeder...! „Oscar ik had je zoo gaarne gelukkig gezien!"
dát waren die laatste woorden. — Plechtig) Moederliefde !
Een engel wil ik scheppen, zóo, zóo — en de tijd moet komen
dat ik dien engel zal houwen in marmer! — 0, moeder, moeder!
(

VIERDE TOONEEL.
De vorigen, DE BARON.
(De baron vertoont zich in de opengebleven deur; blaft op den
achtergrond staan. Elmire hem bemerkend, loopt naar hem toe, doch
werpt in het voorbijgaan haar zwart kanten shawl over het beeldje.
Oscar staat als versteend.)

Elmire (vleiend, verward.)
Lieve oom, u hebt mij gezocht. U dacht niet.., ik wilde... ik heb...
Baron (komt naar voren en ziet bedaard in het rond.)
Je voldeedt aan je verlangen om de oude hermitage nog eens te
bezoeken. — Zij is zeer veranderd niewaar? Zeer... veranderd.
(Steeds rondziende) Ik bedoel dat de hermitage zeer... is... veranderd...
Elmire (kont hem terzij.)
Ja oom, zij is fameus veranderd.
Baron.
Wat ik zeggen wilde nichtje... ik geloof dat mevrouw Van Diepmeere je nog met de thee wacht.
Elmire.
Mag ik niet in uw gezelschap naar huis wandelen lieve oom?
Baron (ziet eenige oogenblikken zw ijgend,
schijnbaar kalm naar het beeldje.)

Ik zou het gaarne.., maar... (Snel) Men wacht je Elmire.
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Elmire (ziel onrustig naar Oscar. Neemt haar hoed.)
Lieve oom... !
Elsje (om het hoekje der gordijn; zacht.)
Mis! Mis! (Schrikt van haar eigen woorden terug.)
(Baron en Elmire, die de stem hoorden, zien vragend rond.
Oscar blaft onbeweeglijk staan.)

Baron (lot Elmire.)
Je zegt....?

Elmire (ziet rond.)
Ik meende... .

Baron.
Men verwacht je, nichtje. (O^ het beeldje wijzend) Je vergeet
je shawl.
Elmire (in groote verwarring.)
Oom!
Baron (neemt den shawl van het beeldje,
geeft dien aan Elmire; verzoekt haar, door een wenk, te
vertrekken.)
(Elmire vertrekt.)
VIJFDE TOONEEL.
DE BARON, OSCAR, ELSJE

(Elsje als voren achter de gordijn.)

Baron (luid.)
Oscar!
(Oscar schrikt uit zin bedwelming op.)
Baron (niet zelfbeheersching.)
Men mag den jonker niet bezoeken; zelfs zijn vader niet, want
de geringste stoornis kon het welslagen van zijn volgend examen
in gevaar brengen. — Oscar, zie mij eens aan! Nee, keer dat gezicht
nog niet van mij af. 't Is je vader die voor je staat —Er moet reden
zijn dat je zoo roerloos blijft nu ik hier ben; reden, onverklaarbaar veel reden! — Maar Oscar, als er dan schuld is, ben ik
IV
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niet je liefhebbende vader... ? Je staat daar als een marmerbeeld.
(Oscar schrikt) Zie je vader toch eens aan. — ZOo... Ben ik nu
een tiran? Ben ik niet kalm, al werd ik ook heviger geschokt dan
je begrijpen kunt. We zijn hier met ons beiden. — Ga daar zitten
Oscar. (Beiden zetten zich) Z6o — je ziet dat ik heel bedaard ben.
(Na een kleine pauze) Eerst, onder de leiding van een onwaardige,
moest je schande brengen over onzen naam! Je deedt een gelofte;
ik schonk vergiffenis, en de uitkomst bewees dat je ze waard bent
geweest. — Vrees niet Oscar, ik zal bedaard blijven , zelfs dan,
wanneer alles waar is wat mij een dwaze boer, met den onbeschaamdsten trots en in de domste verwachting, kwam berichten.
(Elsje luistert zichtbaar gespannen) Ik nam mij voor, mijn kalmte
niet te verliezen, en mijn eenigen lieven zoon, zoo noodig, nog
eens aan de gulden spreuk te herinneren: noblesse oblige! Helaas!
ik ben nu verplicht je te waarschuwen, heel ernstig te waarschuwen.
Die laatste woorden bij mijn binnentreden door je gesproken; een
blik in dit studeervertrek geworpen, 't zegt mij genoeg.. . Je bent
op den verkeerden weg. Moet ik gelooven Oscar, dat je een eenvoudig boerenmeisje ongelukkig wilt maken? (Oscar ontwaakt al
meer en meer uit zijn verdooving) Ik laak ze de uitspattingen der
jeugd, maar de onschuld te vermoorden, is laag en beneden den
edelman.
Oscar (den baron open aanziende.)
Vader ik heb...

Baron.

Die blik getuigt voor je onschuld. En, evenmin kan het waar
zijn — de onderstelling alleen is dwaasheid — dat je een passie,
een dwaze liefde voor zulk een boerenkind zoudt voeden, en er
aan dacht haar je hand te schenken.
Oscar.
Een passie... ? liefde ! ? mijn hand!? aan wie?
(Elsje houdt de gordijn al meer terzijde, en luistert met angstigen
blik. De actrice die deze rol speelt, vertoon zich nu vooral zonder
den wijden onderrok en drukke, zachtkens naderend, haar gemoedstoestand uit.)

Baron.
Ik wist het Oscar, 't is een ongerijmdheid. (Ernstig) Maar er is
meer: Het schoone oog van een boerendeerne heeft je tot wat
anders verleid. (Vijst met den stok op het beeldje.) Wat staat daar?
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Oscar (de oo, en Ier neerjeslagen.)
Lieve vader!

Baron (bestraffend.)
Lieve vader! ja, maar dien lieven vader te misleiden 't is zoo
goed als hem bespotten... verachten. Oscar, -nog eens, aan het
welslagen van je examens hangt je toekomst; en waar breng je den,
kostbaren tijd mee zoek? Zie, je handen zijn morsig — vuil. Je
drijft hier een dwaas en onedel spel. De baron Van Heidenhoevedie eens aan vreemde hoven zal verschijnen, en de eer van zijn
land en van zijn eigen geslacht zal hebben te handhaven, hij werkt
en wroet met zijn handen in de klei; (hevig) hij daalt vrijwillig af
tot een lageren trap, om schande te brengen over den naam van
zijn vader; hij vergeet dat zijn stand en zijn, rang... (Houdt eens

ziel Oscar die roerloos en slrakstarend neerzit, angstig-klapso;
aan; vermant zich en herneemt bedaard) Oscar, zit toch zoo wezen-

loos niet; wend dat hoofd niet telkens weer af. Zie — ik ben niet
driftig. Ik heb je niet willen bestraffen, mijn eenige lieve zoon! Ik
heb je alleen willen waarschuwen voor die mogelijke schande bij
het mislukken van je examen. Ik wist wel dat mijn Oscar door
geen lage hartstocht beheerscht werd, noch dat een kind uit het
gemeen hem in hare strikken had verward. Maar, waarheid blijkt
het toch te zijn dat een ijdele boerendeern hem al te dikwijls in
zijn studeervertrek bezoekt.

Oscar (voor zich ziende, hoofdschuddend.)
Nee... nee! Een enkele maal — gisteren... eergisteren.. . ik
weet het niet..

Baron (opstaande.)
In elk geval dat ze hem diende tot model; dat mijn Oscar zijn
tijd verspilde met het vormen van een pop, om eindelijk, verliefd
op het werk zijner handen misschien, zijn glorie te vieren in de
armen van het ijdele schepsel dat hem schaamteloos diende, zich
zelve maar vooral mijn kind ten verderve!
(Elsje die bij de laatste woorden al luisterend is nader gekomen,
staal eensklaps met rustigen doch akeligen blik voor den baron;
ziel hem stijf aan.)
Elsje (zacht, doordringend.)
Zeg, meen je mij... ?
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(De baron, hevig ontsteld, doel een schrede terug. Elsje met den
vinger op hem wijzend, doet mede een paar treden achteruit. Lacht
in overspanning. Op Oscar ziende, die haar in het eerst niet bemerkte, geeft ze een gil; vliegt naar een raam Ier linkerzode;
sloot het naar buiten — waarbij men de glasscherven hoort klinken —
en springt er uit.)
ZESDE TOONEEL.
DE BARON, OSCAR.

(Oscar staart, hevig ontsteld, naar het raam. De baron loopt er
op toe; ziel Elsje snel in het bosch verdwijnen. Trekt het raam
dicht, keert langzaam terug.)

Baron (slaat de armen over elkander.)
Dáar ijlt ze heen! — Onwaardige! ... Zij was zelfs hier... !
Oscar (verward.)
Ja, ik zag het... maar... ik wist het niet.

Baron.
Kind! is je gansche zijn, bedrog en oneer geworden?
Oscar (als ontwakend, slaat zich met
de hand voor het voorhoofd.)

0! dat ik woorden had! (Vurig) Bedrog, oneer! Nee, nee vader,
strijd en lijden is het; ja, strijd en lijden!
Baron.
Oproer en strijd tegen een vader; tegen een moeder in het graf.

Oscar (hevig.)
Noem haar niet! Zij, die engel, wil mij gelukkig zien.

Baron.
Zij!...
... En ik?
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Oscar.
U ! ... U niet! U wilt mij doen uitbloeden, langzaam dooden!
Baron.
Ik? Kind, ben je krankzinnig geworden?
Oscar.
Mijn geest wordt door u in boeien gesmeed. Ze walgen mij die
boeken! (Met fonkelend oog) ik wil scheppen vader; ik wil
kunstenaar, ik wil beeldhouwer zijn!
Baron.
Wat heb ik gevreesd ! De démon die met woede den kop verheft.

(Biller) Zeg, dwaas kind — wat is een kunstenaar, een beeldhou-

wer? Wat anders dan een verfijnde, een vermomde werkman!
Oscar (vurig.)
Een nastrever der Godheid; een bezieler van het stof!
Baron (sch ijnbaar kalm.)
Is hij die ter verlustiging van het oog, boom en zee en wat er
leeft, nakunstelt op het doek, is hij in waarheid meer dan de
stoffeerder onzer salons? Staat de man die den marmeren schoorsteen beitelt, in waarheid lager dan de houwer van een beeld
hoe schoon het ook is...?
Oscar (bezield.)
Wanneer de verven op het vlakke doek u den blik doen verliezen in een onmetelijke verte; u doen ijzen voor die bruisende
golven; u kluisteren aan het zielvolle oog van een dierbare afgestorvene; wanneer ijzer en metaal, herschapen in een grootsch en
heerlijk beeld, harten doen kloppen voor helden en geniën; wanneer het koude marmer u tranen lokt uit het oog, dan... dan
zweefde over doek en verven, dan dreunde door metaal en marmer een geest, de geest der Kunst, de geest van 't Genie, dan
zegt men...
Baron (snel invallend.)
Dan zegt men — opgewonden kind, dan zegt men: die
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werkman was uitstekend in zijn vak; men noemt hem groot, ja
zelfs het volk richt hem een standbeeld op. Waarom? Omdat het
volk daarmee zich zelf vleit. En wij, wij juichen het toe —
want ook voor die menschen moeten er prikkels zijn om hun
ijver en lust te bewaren; — maar, een edelman is de werkman
nooit. Waar de drang van het volk hem hier of elders, een
hoogst zeldzamen keer, tot den adelstand deed verheffen, daar
bleef hij — ook bij het gejuich der zijnen — toch steeds zijn
afkomst gevoelen. Die de kwartieren tellen in de wapens, beschouwen hem nooit inderdaad tot de hunnen; hij blijft een kind
van het volk, niets meer.

Oscar (als voren.)
En ik zeg U: die werkman, zooveel landen op den aardbol waar
hij gekend wordt, zooveel kwartieren heeft hij veroverd in zijn
blazoen.
Baron.
Zwijg Oscar, je vermoeit me; die weerspannige taal wondt
mijn ziel. Die hooggeroemde kunst, die beeldenmakerij, wat doet,
wat wrocht ze... ? Onheilig wordt ze; menschenvergoding!

Oscar (gevoelig.)
Vader, het schoone te storten in de ziel, kan slechts Godsvereering zijn.
Baron.
Zwijg! Nog eens: de mensch die werkt met zijn handen in het
stof, is geen edelman meer, hij is...

Oscar.
Prijs dan den Eeuwigen Werkman niet die het stof schiep, en
uit dat stof, én hemel én aarde.

Baron.
Laster uw God niet! (Tikt met zin slok op het beeldje) Kind,
kind! die onzalige hartstocht voert je tot razernij.
Oscar (ziet angstig naar het beeldje.)
Vader, het is zoo broos...
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Baron (met gevoel doch hevig.)
Broos! Heeft het gevoel, gevoel zoo als ik voor het toekomstig
•geluk van mijn kind! (Met gezag) Gebroken moet die hartstocht,
zul je waarlijk gelukkig zijn. — Vernietigd moet die hartstocht —
als het beeld... (Heft den slok.)

Oscar (snelt toe en wil hem weerhouden.)
Vader!

Baron (slaat het beeldje aan stukken.)
.... dat ik in stukken sla! Hier! dáar — vernietigd! Vernietigd ! !.
Oscar.
Wat! wat! mijn werk! (Vliegt als een razende op zijn vader
.toe; rukt hem den slok uit de hand, en als hij hem daarmee een
slag wil toebrengen, dan zakt de arm, zoodal de slok bij hel vallen,
slechts even aan het achterbeen raakt. De baron bedwingt een ge
slagenden toorn. — Oscar krimpt ineen; valt op de knieën;-weldig
wringt de handen en kermt) Vader! 0 vader!

ZEVENDE TOONEEL.

De vorigen. ELMIRE (komt ijlings den koepel binnen;
tot voor den baron.)

Elmire.
Oom, lieve oom!

Oscar.
Vader.., vader, vergiffenis ! ?

Baron (hevig bewogen; schijnbaar kalm;
met de eene hand aan het hoofd,
niet de andere wijzend naar
de deur.)
Ga heen! kom nooit — nooit terug.

Oscar (smeekend.)
Vader. :; om moeders wil?

Elmire.
Oom ik bid u!?
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Baron.

Laat af! (Wenkend) Ga heen 1 Ik ken je niet meer... Ga heen !'
(Stoot Oscar terug die aan zin voeten krimpt. Elmire richt Oscar
op; voert hem langzaam naar de deur.)
Oscar (aan de deur.)

Vergiffenis! Vader... ?
Baron (steeds afwijzend.)

Weg... weg..!

(Oscar verdw jnt; Elmire ziet hem na; snelt dan terug; valt
den baron te voel.)
Elmire.

Oom!
Baron (met beide handen voor de oogen.)
0! Mijn kind, mijn eenig kind!!

(De gordijn valt.)
VIJFDE AFDEELING.

IN 'T PARK.
Een boschruimte, met booroen in 't midden; op den achtergrond rechts een
houten brug, daarbij een paar groote steenen in liet gras aan den waterzoom.
Scheiner.t vond.

EERSTE TOONEEL.
OSCAR, ELSJE.

(Elsje, in zwam gevallen, ligt terz ijde van een boom tegen
een grasheuvel.)
Oscar (treedt blootshoofds, strak voor

zich heen starend, van achter
de voorste coulisse rechts, op
het toonel; gaat er dwars

over; bl jff in 't n^idden even
staan; zucht, en zegt opwaarts
ziende.)
Moeder! 0 moeder!
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(Gaat dan voort: blaft met den elleboog tegen een boom geleund
eenige oogenblikken staan, en verdw ijnt dan achter de voorste coulisse ter linkerzij. Op het oogenblik dat Oscar zich verwijdert ontwaakt Elsje. Ze huivert; ziet stil voor zich heen; schrikt eensklaps
op; huivert gedurig; trekt den bovenrok over 't hoofd — waar ze
zich bijna geheel inwikkelt; en blijft zoo, in een half liggende houding bij den boom.)
TWEEDE TOONEEL.
ELSJE,

jonker

WOLKHEUVEL, JOZEF.

(De beide laatsten konten van den achtergrond Ier linkerzijde.
Jozef wijst reeds van verre op Elsje terwijl hij den jonker terughoudt.)
Jozef.
Zie je, dáar! — Ja ik wist wel m'nheer dat het muschjezouuitvliegen, en dat je het vangen zoudt.

Wolkheuvel.
Waar?
Jozef.
Daar, achter den boom.
(Elsje hoort gerucht; ziet rondom zich; drukt de hand op 't voorhoofd, en staart weer voor zich heen.)

Wolkheuvel.
Ha, eindelijk! (Wijzend.) En langs dat pad kom ik terug op
den grooten weg?
Jozef.
Ja, maar dan moet je het huis van den rijmer voorbij. Neem
de Grijperlaan; deze brug, zieje; dan links.

Wolkheuvel (op Elsje wijzend.)
Maar zij kent immers de wegen. — Mond houwen hoor! (Jozef
slaat zich op den mond, en verdw ijnt langs den achtergrond.)
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DERDE TOONEEL.
ELSJE,

jonker

WOLKHEUVEL.

Wolkheuvel (treedt snel op Elsje toe die
hem zonder te ontstellen
aanziet.)

Lief kind, je bent niet verwonderd mij te zien, is 't wel? Je
hebt me begrepen en aan mijn wensch willen voldoen. Dat is braaf,
dat is vriendelijk van je. Ik had je ook zooveel moois te zeggen
lief Elsje.
Elsje (stil, in verwarring.)
Ben jij de hermiet?
Wolkheuvel.
Een aardige ontvangst! Welzeker, ik ben Laurentius de hermiet,
die smoorlijk verliefd was op Bregitta het aardig boerinnetje; en je
weet wel: toen kwam de boschnimf en veranderde den hermiet in
een prins, en het boerinnetje werd de prinses, en reed in een gouden
koets met negen schimmels.
Elsje.
Negen schimmels! (Rillend.) Hu! ik ben zoo koud!

Wolkheuvel.
Maar kindlief, je zit daar ook zoo stil in 't natte gras. Kom,
sta op! (Elsje doet het.) Waarom kwam je niet op de afgesproken
plaats bij den hollen weg? Ik heb je overal gezocht; en zeker heb
je lang moeten wachten. (Vat haar om 't middel, 't geen Elsje
vreemd sch ijnt te vinden maar toelaat) Zoet duifje, mijne liefde...
Elsje.

't Is een leelijk wassen poppetje niewaar? in een donker hok.
't Is de hermiet. (Rukt zich los; wijst op den jonker; later op haar
voorhoofd) Die ben jij! — Ja, ja! Rikketik! Rikketik! Rikketik!
0 zoo klopt het hier. Voel jij dat ook? (Ziet naar boven) Dáar,
dáar zit ie; een kraai; die doet het! (Schreeuwend) 't Sa. 't Sa aa...
Wolkheuvel.
Lief mooi Elsje, kom tot je zelve. Je bent daar zeker in slaap
gevallen.
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Elsje (haastig rondziende.)
Waar?

Wolkheuvel.
Dáar op dien grasheuvel; en je hebt er zeker gedroomd. Je hebt
er misschien wel de nachtmerrie gehad; maar zie...
Elsje (staart nu voor zich heen.)
Ja de nachtmerrie. Daar staat ie nog. Hij heeft me den karnmolen in het hoofd gezet. Hij draait en wil niet ophouden. (Dreigend met den vinger.) Pas op, pas op! je bent op den verkeerden weg!

Wolkheuvel.
Maar in 's hemelsnaam lief kind, wat deert je toch? Ik wil je
zeggen dat ik je lief heb; ik wil...
Elsje (hem akelig strak, steeds in verwarring aanziende.)
Stil, stil! Dat is een dwaasheid. — Liefde — liefde! voor zulk
een boerenkind!

En toch...

Wolkheuvel.
Elsje (als voren, sterker.)

Ongerijmdheid: een boerendeern je hand te schenken!

Wolkheuvel.
Maar lieve Elsje, hij die hier bij je staat is je vriend, en hij wil....
Elsje (als voren.)
Hij daalt af tot het lage, het gemeene! Hij wil schande brengen
over den naam van zijn vader, omdat een ijdele boerenmeid hem
schaamteloos dient; hem strikken spant! (Zacht) Wie ben je...?
Ben je Thijs? (Hevig) Zeg ben je Thijs? — Vat hem bij den arm)
Of... of...
Wolkheuvel.
(

Meisje, bedaar... stil, stil! Dat moet een vreeselijke droom zijn
geweest. (Angstig, gaat een stap achteruit) Of mogelijk... ! Zie je
niet wie ik ben? Ik ben je vriend. Ik wilde je nu van m'n liefde
spreken, en later...
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Elsje (verheft zich en neemt een gebiedende houding aan.)
Maar.., maar... de onschuld te belagen dat is a f s c h u wel ij k
en beneden den edelman! 0, voort! voort!

( Vliegt naar den achtergrond. De jonker bedenkt zich, en snelt
haar na; vat haar om het middel. Elsje geeft een gil.)
VIERDE TOONEEL.

De vorigen. ELMIRE, EEN KNECHT.
(Elmire vooruitgegaan door een knecht die een lantaarn draagt.,
is over de hooge brug in het park dekomen; deinst terug; treedt
dan snel op Elsje toe, terwijl ze de lantaarn grijpt. De jonker laat
Elsje los. Elsje vliegt naar den voorgrond en blijft er roerloos staan.)

Elmire (licht den jonker in het gelaat.)
Hoe! Jonker! zoo moet ik dan zelf ongezocht de waarheid
zien... ? Een eerroover heeft mij van liefde durven spreken! (Loopt
op Elsje toe) Arm kind! Je bent ontsteld; o, ik ben het ook. Kom,
spoedig, geef mij den arm?
Elsje (doet het.)
Mijn hoofd! mijn hoofd!

Wolkheuvel (smeekend.)
Elmire! Een ontmoeting... een vergissing... Op weg om u te
bezoeken...
Elmire.
Eerlooze leugenaar! Moest ik een ongelukkige opzoeken om dit
arme kind uit den klauw van een bedrieger te redden! Mensch,
je aanblik is mij een gruwel. (Tot den knecht) Wijs mij de naaste
woning. (Tot Elsje) Kom meisje kom! (De knecht geeft een wenk
hem te volgen.)
Elsje (aan Elmire's arm.)
Mijn hoofd! 0, o mijn hoofd!

(Elsje, Elm ire en de knecht vertrekken langs de tweede coulisse rechts.)
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VIJFDE TOONEEL.
Jonker

WOLKHEUVEL,

later THIJS.

Wolkheuvel (balt de vuist. Elmire naziende.)
Vervloekt, dat kost je je naam!
Thijs. (buiten adem, komt haastig met

een dikken stok links van den
achtergrond.)
Goddank niet te laat! (Grijpt den jonker bij zin kraag) Halt
jij! Ik moet bij adem komen. 't Bosch is wat groot. Als jij je wat
beter aan je afspraak hadt gehouden, dan had ik je eerder goejen
avond kunnen zeggen. Den heelen namiddag heb ik bij den hollen
weg geschilderd.

Wolkheuvel.
Wat wil je... ? Laat me gaan.
Thijs.
Wablief! Gaan? Dat lieve kind en haar edele redster achterna?
Zeg, heb je geen gil gehoord? Ik wel. Vleugels had ik niet; maar
redding kwam er toch; en — ik heb j o u. (Schudt hem heen en weer.)

Wolkheuvel (gebiedend.)
Laat me los!
Thijs.
Wat toeter je hoog! Torenwachter en koekoek doen 't ook, bij
brand of slecht weer. 't Is boos, boos weer bij me, en brand
van belang!
Wolkheuvel.
Laat los, of ik schreeuw om hulp.
Thijs.
Jou komt niemand helpen: zelfs de duivel laat je in den steek.
Maar — wil je los wezen... dáar! — En ben je bang voor dien
stok (smijt hem weg) daar! Nou hebben we eenerlei wapens. (Stroopt
de mouwen op) Alla, komaan als je durft. (Jonker wil gaan loopent
Thijs grapt hein, en houdt hem terug.) Halt wat!
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Wolkheuvel (ziel naar boven.)
Ik bid je, m'n vrind....
Thijs.
Vrind! allerliefst! Kijk nou zoo smachtend maar niet naar den
hemel, dáar kom jij toch niet.

Wolkheuvel.
Geloof me... ik ga..
Thijs.
Je gaat dood! en dan kom je dáar, (wist op den grond) daar
onder; en dan blijft er niets van je over dan het beetje stof dat
ik opschop met den voet, zie zóoveel. — Dat vin -je naar hé?

Wolkheuvel.
Hier, dit gouden horloge... Thijs.
Nou benje kinderachtig. (Een mesje ziende dat de jonker ter
hand nam, slaat het er uit) En dat, dat mes in die hand, vind ik

wonder gemeen. Komaan, vuist vooruit! vuist in 't oog!
Wolkheuvel.
Mensch! in Gods naam!
Thijs.

Z6o, ken jij dien naam Ook nog; dat verwondert me. Ik dacht
dat je edel bloed te dik was. Vijf en twintig bloedzuigers om je
hart dat zou je goed doen misschien. Je kunt niet gelooven hoe
me de vingers jeuken om je de oogen eens uit je hoofd te dor- schen; maar... ik heb haast; ik zie het lantaarnlichtje nog maar
flauw in de verte. (Houdt hem de vuist onder den neus) Dat komt
nooit weer in deze kwartieren, hé?
Wolkheuvel.
Laat me gaan!
Thijs (als voren.)
Dat neemt het nooit meer in zijn edele hersens om een rein eenvoudig landkind op onzalige wijs te verlokken? Jongens kerel,
wat jeuken me die vingers!

BOER EN EDELMAN.

255

Wolkheuvel.
Ik zal...
Thijs.
Je zult... Uit den mond van Thijs, den eenvoudigen boer zul
je 't hooren: dat ie driemaal z'n pet afneemt voor den braven
edelman, maar, dat ie jou geen edelman maar adellijk noemt;
da's nou 'n woord van 't gemeen versta je... ? En dan, dat ie zich
eigenlijk te voornaam acht — om jou... een paar blonde oogen
te slaan, of z'n handen aan je vuil te maken. Je kunt gaan, man....
Nee hier, dezen weg. (.h'ij wijst hem langs de eerste coulisse rechts
naar voren) Dan ga je in de richting van Oostervliet — dwars de
hei over. — Daar moet je maar eens vragen en kun je in de vroegte
den nachtwagen snappen. (Naar den grond ziende) Ja — dat
mesje zal ik als een gedachtenis bewaren. Ik ben geen dief man.
(Geeft hem den weggeworpen stok) Daar, daar heb je wat in ruil.
(jonker neemt den stok; wil er aanstonds mee slaan.)
Thijs. (grapt den stok en dwingt hem te gaan.)
Nou voort, verachtelijk monster, of mijn eigen geduld zou me
gaan vervelen. Voort! ginds op de hei heb je de ruimte; zeg: doe
daar nou verder de verreketjes na.
(De jonker heeft het in de aangewezen richting op een loopen
gezet. Intusschen treedt langs de achterste coulisse links, Oscar te
voorschijn, schrift in een boekje; blaft bij de brug in gedachten staan.)
ZESDE TOONEEL.
THIJS, OSCAR.

This, Oscar ziende , legt zich den vinger op den mond; tuurt
dan het bosch in, naar de zij waar Elsje verdween, en naar den
kant waarheen hij den jonker Wolkheuvel dreef; plaatst zich achter
een boom, en bespiedt Oscar die... eerst in het water bij de brug
heeft gestaard, dan het boekje waarin hij schreef op een der steenen,
en zin horloge er bij legt.

Oscar (eenige schreden teruggaande en
vervolgens naar boven ziende.)
Moeder! (Snelt op het water toe om er in te springen. Thijs dit
ziende, schiet ijlings toe en vat hem bij den arm.)
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Thijs.

Halt jonker, halt!
Oscar (hevig ontsteld.)
Wie is daar... ?
Thijs (trekt Oscar bij den arm naar voren.)
ik! En ik ben er van geschrokken jonker. Een bad te nemen
nu het tijd wordt naar bed te gaan!

Oscar (schijnbaar kalm.)
Ik wil slapen, ik wil naar bed gaan.
Thijs.
Maar bezijden die brug is het bed zoo nat en zoo diep jonker.

Oscar.
Zoo...

is 't er diep! (Wil op het wafer toesnellen; Thijs weer-

houdl hem.)
Thijs.

Nee, nee jonker, dat mag niet! Voor je plezier doe je 't niet,
voor je verdriet da's niet noodig, en voor de visschen is 't overdaad. Lieve Hemel, hoe kom je er toe! Als ik een zoon van je
vader was baron, dan dronk ik een fijne flesch, maar geen vischwater.
Jij bent vroolijk.

Oscar.
Thijs.

Ja dat zal wel waar zijn, 'k ben er moe van. Maar, reden
heb ik, dát heb ik.

Oscar (bedenkt zich.)
Wil je een briefje voor me bezorgen?
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Thijs.
Als ik het antwoord aan jou zelf weerom kan brengen; ja.

Oscar.
Mijn moeder wenkt me (wijst naar boven) dáar.
Thijs (wijst naar omlaag.)

En je wilt naar beneden. Da's een verkeerde weg baron.
Oscar.
Zeg, jij luchtige man — weet jij wat lijden en strijden is?
Thijs.
Lijden is dulden en verdragen; strijden is precies het tegenovergestelde van gaan l o o p e n baron. Dat laatste zou zeker menheer je vader niet willen.

Oscar.
Mijn vader! .... vloekt me.
Thijs (bewogen.)
Jonker Oscar!

Oscar.

Ik heb... de hand tegen mijn vader durven opheffen!
Thijs.

Kan 't mogelijk zijn! Maar dan had hij je toch zeker het eerst....?
Oscar.
Nee, nee! Maar het beeld dat ik maakte met deze handen, het
beeld dat ik liefhad, heeft hij geschonden, verminkt; en toen,
toen — vergat ik mij zelven.... 0!
Thijs.

Het beeld dat je lief hadt, geschonden, verminkt! (H pst in de
IV
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richting waar jonker Wolkheuvel verdween) Als het zóover was ge-

komen monster! dan zou het ook anders zijn afgeloopen. (Tot Oscar)
Maar 't was je vader niewaar? en dat beeld maar een beeld!

Oscar.
Ja, mijn eigen vader! — 't Is nacht; o, nacht!
Thijs.
Zeker, en hier in 't bosch is het donker; maar straks komt de
maan op; en morgen roepen de vogels de zon weer wakker —

Jonker!!
Oscar (verrast.)
Wat?
Thijs.
Jonker, al weet ik van alles het rechte niet, en al ben ik maar
een eenvoudige boer, ik zeg het (tikt den jonker zachtjes op de
borst) dáar, dáaronder klopt een goed en edel hart, maar, 't is
ziek of dronken. De schelm snoeft op zijn wandaad; maar jij, wat
je misdeedt, dat berouwt je, en jaagt je voort. Jonker! moedig
den sprong gedaan, maar — niet er i n, nee, Over het water.

Oscar.
Hij wees mij af met de hand.
Thijs.
Een vader heeft twee handen jonker, en twee armen er bij.

Oscar.
Nee, hij wil mijn geluk niet. — 0 moeder!
Thijs.
Geluk! 't Kind plukt de bloem en lacht — de bloem treurt zich
dood in 't warme handje! — Wat is geluk!

Oscar (verrast opziende.)
Jij hebt gevoel... hé?
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Thijs.

Zooveel als de lieve Heer in een boeren hart lei.
Oscar.
Jij veracht me niet ?
Thijs.
Heb je ooit de onschuld vermoord?

Oscar.
Hoe! Zou je denken... !
Thijs.
Je moeder gehoond?

Oscar.
Mijn liefste moeder!
Thijs.
Je vader gehaat?

Oscar.
Nee, nee.., maar geslagen...! 0 hemel, die blik! (Snelt naar 't
water) God! moeder! moeder!! (Springt er in. Men hoort een
doffen plomp.)
Thijs (hevig ontroerd.)

Arm ziek hart! ... (Aarzelend, doch snel) Eisje! Ouwe moeder!
(Werpt zijn bovenkleeren uit; loopt dan snel op het water toe, en
springt den jonker achterna.)
Einde van het vierde bedrijf.
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VIJFDE BEDRIJF.
BIJ VROUW LOSSER.
Een zeer eenvoudig keukenvertrek. Achter, een klinkdeur. Ter linkerzijde een
deur roet eenige trappen er voor. Een keukenlampje brandt op de tafel.

EERSTE TOONEEL.
ELMIRE, ELSJE.

(Elsje zit, half liggend en rustend met het hoofd tegen Elmire's
borst, in een ouden leuningstoel.)

Elmire.
Gaat het wat beter Elsje? Leun maar goed. (Ziet gedurig angstignaar de deur) Die onrust, o die onrust! (Elsje doet een beweging
met de hand als wil ze Elmire terughouden) Nee, wees niet bang,

ik blijf hier bij je. De oude vrouw zal wel aanstonds terug zijn en
je vader meebrengen. (Elsje tikt zich op het hoofd, en doet een afwerende beweging naar de andere zij) Ja dan zal het in dat hoofdje
wel kalm worden. 't Is een heete koorts, maar straks zal het beter
gaan. (Ziet weer naar de deur) 0 Oscar! Oscar!
Elsje (wild opziende.)
Weg — weg — Jonker Oscar!

Elmire.
Stil kind, je meent een ander; maar die is er niet meer. (Ziet

nog eens naar de deur) 0, o dat wachten!

TWEEDE TOONEEL.

De vorigen. MIECHELS, vrouw LOSSER.
Miechels (komt dreigend op.)
Dat ze mij beleedigen, vertrappen; goed! Maar m'nkind!
dat lage grootelui'svolk!
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Vrouw Losser (wijst op Elmire.)
Stil Peter-neef, die lieve freule zelve redde haar immers en bracht
haar hier. (Elmire gaat voor Miechels terzij.)
Miechels (Elsje ziende; diep bewogen.)
Heb ik je dan eindelijk weer! eindelijk, mijn lieve lieve Elsje!

(Werpt zich op de knieen aan Elsje's linkerzij) 0 wat angsten heb

ik doorgestaan. Je kwaamt niet te huis; in dien koepel vond ik je
niet; op het erf, nergens, nergens! Maar nu... ja, nu heb ik je
weer. Ze hebben je ongelukkig willen maken niewaar? Die trotsche
haan van Zuiderbeek heeft je vader willen knakken, even als zijn
kuiken jou! Maar God zal ze straffen! Ja God zal ze straffen!
Mijn beste kind!
(Elsje ziet hem aan, doch sluit de oog en.)
Elmire (die intusschen buiten de deur
heeft gezien.)

Boer Miechels! ik bid je wees bedaard. Je kind heeft koorts.
Wat je weervoer dat weet ik niet, en van Elsje kan ik het slechts
gissen, maar dit is zeker: wanneer je den jonker van Zuiderbeek
smaadt, dan doe je het onrechtvaardig. Nooit heeft hij Elsje kwaad
willen doen; nooit , daar ben ik zeker van.
Miechels.
O Goddank! Zij is rein; zij is onschuldig gebleven, mijn lieve
kind. Maar beleedigd werd ze; mishandeld! Zie maar, o goede
God, wat is ze bleek, doodelijk bleek!
Elmire (tot vrouw Losser.)
Wij moesten haar te bed leggen goede vrouw. (Gaat weer snel
naar de achterdeur en ziet naar buiten.)

Vrouw Losser (wijst rechts achter de
tweede coulisse.)

Ja Peter-neef, dáar in dat hokje — als het je niet te min is,
leg er Elsje-nicht dan in mijn bedstee.
Miechels.
Maar.., ik wil dat ze mij zal aanzien. Die adem gaat zoo zwak;
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dat gezicht is zoo koud. (Zeer angstig) Dat zal toch geen sterven
kunnen zijn... ? ( Grapt Elsje bij de hand) Elsje! Elsje zie mij eens
aan? Hier is je vader! Zeg lieve kind, wie heeft je kwaad gedaan?
Vader deed je nooit kwaad, niewaar? 0 Elsje geef dan antwoord:
nooit, nooit niewaar?
Elsje (zacht.)
Ja... jij, ja!.. 0, o!

Miechels (bona schreiend.)
Ik ! ! — Zij ijlt. Kind! ik heb je gelukkig willen maken, gelukkig en groot! — Kon je niet alles van je vader krijgen wat je
hebben woudt: geld, mooie kleeren, van alles?.. Zeg ... zeg Elsje,
hier ben ik, je lieve vader!
Elsje (zacht.)
Mooie kleeren... weg weg er mee. Hoor... hij zegt: een ijdel e
boeren meid. (Slaat den arm om Miechel's hals) Thijs, lieve Thijs,
ik was te zwierig mooi hé... ? Maar vader wou dat hebben. Zie ik
moest de vrouw van jonker Oscar worden. (Klagena) Thijs... lieve
Thijs, mijn hoofd... 0 o, dat hoofd ! (Laat Miechels los.)

Miechels (vliegt op; bedekt met beide
handen hel gelaat.)

O God wat ziet ze mij akelig starende aan. Als ze waanzinnig
was? (Angstig) Kan dan niemand haar helpen? — ( In vertwijfeling)
Niemand, niemand? Zeg, hoor je dan niet dat ze om Thijs roept!
Waarom komt hij dan niet? Wáar, waar is ie? (Valt bij Elsje neder
en roept dan luide) Thijs! Thijs!
DERDE TOONEEL.

De vorigen. THIJS.
Thijs. (nog ten deele in natte kleeren

in de deur boven de trappen,
met den vinger op den mond
soms nog in het kelderkamertje
terug ziende.)
Sust! Sust!
Vrouw Losser (verrast.)
Thijs , ben jij hier!
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Elmire (mede verrast.)
Zoo nat!
Miechels (lot Elsje.)
Ha zie, daar is hij; mijn lieve beste engel! Nou zul je beter
worden; hoor, daar is Thijs.
Thijs (naar beneden komende, wijst op het kamertje.)
Stil stil! Want daarboven... (Loopt op Elsje toe; legt zijn hand
op haar voorhoofd) Wat ziet ze bleek!

Elmire (vragend.)
Daarboven?

(Miechels ligt steeds bij Elsje's stoel geknield. 7/ijs, terwijl hij
met Elm ire spreekt, vat Elsje gedurig bij de slap neerhangende hand.)
Thijs.
Familie van je freule, maar niet zoo kloek als jij bent.

Elmire.
Heb je mijn neef... jonker Oscar ontmoet en hem hier gebracht?
Thijs.
Tweemaal ontmoet, hoe langer hoe frisscher.

Elmire.
0 hij deed wat ik vreesde... En... jij hebt hem gered ! ?
Thijs (op Elsje w ijzend.)

U hebt het háar gedaan. Welnu, hij bleef voor mijn rekening.
't Was geen alledaagsch werk; en hier gekomen, droeg ik hem,
om niemand te verschrikken, de deel over, mijn kamertje in.
Elmire.
En....?
Thijs.
Een beetje afgekoeld freule: 't zal wel terecht komen.
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(Elm ire snelt op de keldertrappen toe, bedenkt zich, en wil dan
naar buiten gaan.)
Thijs.
Blijf nog hier freule. De knecht dien u, om den dokter te halen,
naar 't dorp zondt, heb ik in 't terugkomen ontmoet; hij zou den
baron gaan zeggen dat den jonker een onheil overkwam, en dat
hij hier is. (Tot Miechels) Maar zie je niet Peter -neef dat je het
goede kind met je liefde benauwt. Hadt je dat eerder begrepen!

Miechels (haastiaa opstaande, vat Thijs
bij de hand en ziet angsti,,
naar Elsje.)
Thijs zie, ze ligt daar zoo stil, zoo wonderlijk stil, juist.... ja....
zooals haar moeder lag toen ze gestorven was. — 0 o! als ze stierf!
Goeje groote God, genade! mijn hoofd dreigt te bersten! (Werpt
zich opnieuw bij Elsje neder) Kind, liefste Elsje. Och zie mij weer aan?
Thijs.
Maar wees toch bedaard boer Miechels, 't zal overspanning zijn.
Morgen zal ze, zoo wij hopen, weer beter wezen. Jij bent het al;
is het niet... ? Misschien nog een enkel koortsje. — Kom moeder,
leg het lieve kind in je bedstee. Ja, 't is wel wat arm en wat klein
in dat hokje, maar, daar ziet Peter-neef niet op, als ze er rustig
kan slapen niewaar?

Miechels.
Ja, ja zeker, als ze maar rustig kan slapen!

(Thijs neemt Elsje onder de armen op; vrouw Losser en Elmira
helleen hem.)

Miechels.

Voorzichtig! Voorzichtig!
Vrouw Losser.

't Is er armoedig maar rein.
Miechels (luid.)
Wat doet het er toe, als ze maar slapen kan en beter mag worden; mijn lieve kind!

(Allen af in het kamertje — tweede coulisse rechts.)

BOER EN EDELMAN.

265

VIERDE TOONEEL.

De BARON VAN HEIDENHOEVE, EEN KNECHT (buiten.)
Baron (in de deur.)
Ja, het rijtuig moet wachten. (Komt alleen binnen. De baron ziet
bleek, zijn oogen zin rood en gezwollen. Treedt naar voren, het
vertrek rondziende. H'ml een paar malen. Sloot met zijn slok op
den grond. Blijft voor op het bonedl naar omlaag starend, staan. —
Wendt zich eensklaps om. Luid.) Is er niemand? Heidaar !
VIJFDE TOONEEL.
BARON, ELMIRE.

Elmire.
Ja oom, ja!

Baron.
Jij hier Elmire! Je waart naar je kamer gegaan...?

Elmire.
Om in uw park, in uw bosch te dolen. — Oom, het laatste
woord dat Oscar buiten den koepel u nazond was: Vaarwel, voor
eeuwig! (Baron ontstelt.) Dat woord voor eeuwig.
Baron.
Is... er met Oscar een ongeluk gebeurd?
Elmire.
Een vreeselijk ongeluk.

Vreeselijk?

Baron (hevig ontsteld.)
Elmire (ernstig.)

Ja oom, een zeer vreeselijk ongeluk.

Baron.
Zeg... zeg... Oscar is... is toch niet... dood?
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Elmire.
Hij was immers dood voor u, arme oom. Dat hebt u gezegd
toen hij vertrokken was.

Baron.
Maar werkelijk dood. Waarachtig dood. Gestorven.

Nee, nee, dat is hij niet!?
Elmire (gevoelig.)
Oom u hebt Oscar nog lief...?

Baron.
Lief! 0! God weet dat ik hem liefheb.
Elmire (snel.)
Hij... viel in het water lieve oom, maar werd gered.

Baron.
Ah! Gered! Door u....?
ZESDE TOONEEL.

De vorigen. THIJS op den achtergrond. Later MIECHELS.
Elmire (voert This naar voren.)
Door dezen knaap.
Thijs.
Och freule... het was...

Baron.
Zoo! ik zal je beloonen vriend. (Tol Elmire) Wáar is Oscar?
Thijs.

Beloonen... beloonen menheer de baron! Beloon je de moeder
die aan je eigen kind het leven gaf? Nee, maar je kust, in haar
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bijzijn dat kind. — Kom baron, ik bid je doe dat nu ook. (Td2ijst op
de deur boven de keldertrap.) Dáar, dáar is hij!

Baron.
Knaap! — Is de jonker daar? Viel hij in het water?
Thijs.
Wat naar beneden gaat dat valt, ja!

En door jou toedoen... ?

Baron.

Thijs (met nadruk.)
Ligt hij nu dáar, en wacht je, baron. Ik bid je, hij wacht.

Baron (aarzelend.)
Maar hij is gezond, gezond niewaar?
Thijs.
Werk eerst den visch een angel in zijn kaak; houd hem tien
minuten boven z'n element, en vraag 'em of ie gezond is!

Baron.
Ik vraag of er geen gevaar meer bestaat?
Thijs.

Er zijn veel gevaren baron, maar te laat is het ergste.
Baron (peinst.)
Te laat! (Gaat op de deur toe, — aarzelt; keert terug.) Maar
hij leeft — Welnu... (Gaat naar den achtergrond.)
ZEVENDE TOONEEL.

De vorigen. OSCAR.
Oscar (met nog natte haren, komt snel
de trapdeur uit en naar beneden; roept.)
Vader! Vader!? (doch blijft op een afstand angstig smeekend staan.)
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Baron (met strijd.)
Hij!... God!

Oscar (als voren.)
Vader! — Zal God mij vergeven als mijn vader me vloekt?

(Elm ire en Thijs maken zwijgend een gebaar om den baron Ie
verteederen.)
Baron (angstig.)

Hem vloeken! (Diep bewogen, en met de geopende armen op hem
toetredend.) Oscar! Mijn jongen! mijn eenig kind!
Miechels (komt in de deur rechts.)
Stil stil, zij slaapt!
Thijs (op den baron en 1Viechels wijzend.)

Boer en Edelman!
(Gordijn valt.)
ZEVENDE AFDEELING.
VOOR 'T KASTEEL.
Een open plaats. Men ziet eenige versiersels van guirlandes, eene vlag enz.

EERSTE TOONEEL.

Dorus, Boeren en Boerinnen in feestgewaad. — De muziek speelt
het refrein van het stuk door Thijs in het eerste bedrijf gezongen.
De boeren en boerinnen dansen in het rond, en verzamelen zich dan
rondom Dorus, die met een groot papier in de hand staat.

Eenigen.
Maar 't is alleraardigst Dorus.
Anderen.
Mooi, mooi!
Velen.
Waarlijk, stellig Dorus!
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Dorus (nederig
Nee, maak geen gekheid, mooi is het niet, maar 't zal 'em
plezier doen. Die wijs lei me nog versch in 't hoofd, en ik dacht:
wij mochten ook wel eens uit den hoek komen als menheer de
baron zoo rojaal is om voor Thijs met z'n Elsje een feest aan te
leggen, en 'em permissie te geven om er bij te vragen wie hij
maar wilde.
Velen.
Ja da's waar! Ja da's rojaal!
Een boerinnetje.
Nou... maar Thijs heeft dan toch den jonker ook netjes uit het
water gehaald. Boeh! sinds dien tijd sta ik de dood uit als Arend
's avonds alleen naar de rivier gaat.
Een boer (geheimzinnig lot Dorus.)
Zou jij niet denken dat er in dien avond méer gebeurd was!?
Dorus.
Daar heb je Hannes weer. Och m'n lieve man we weten immers
genoeg. We weten dat Thijs den jonker uit het water haalde, en
-dat de jonker zoo gek naar Thijs is als een kind naar z'n moeder.
Eenigen.
Ja, en dat Thijs boschwachter van Zuiderbeek, GrampeI en
Nevenvecht is geworden.
Dorus.
Juist! en dat mooi Elsje Miechels morgen zijn wijfje zal zijn
en dat er — — zoo als Thijs zegt: een engel op 't kasteel
is, een engel!
Een boerinnetje (luid.)
Ja da's waar, die freule is een engel; voor ieder heeft ze een
vriendelijk woordje.
Tyveede boerinnetje.
Ze is nog meer dan de baron. Ze is een gravin!
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Velen.
Een gravin ! ?
Tweede boerinnetje.
Ja dat weet ik zeker. Thijs en Elsje hebben het zelf gezegd.
Velen.
Ei — ziet! daar komen ze!
TWEEDE TOONEEL.
De vorigen. THIJS, ELSJE gearmd in bruiloftsgewaad met ruikers
op de borst. Itfiechels met vrouw Losser aan den arm. De boeren
en boerinnen loopen, in groepjes, op de komenden toe en omringen
het bruidspaar.
Allen.
Hoezee! leve Thijs de boschwachter met zijn Elsje!
Thijs en Elsje.
Dankje jongens! Dankje meisjes! Dankje!
Dorus (houdt zijn papier in de hoogte.)
Alla, allemaal meedoen hoorje. Muziek! (Zingt.)
Zong jij, brave Thijs, vaak bij kermis of trouw,
Nou zingen en springen we blij •eens voor jou;
Voor jou viert de grootheid een feest, en hoezee!
Jij bent het wel waard, en wij doen het graag mee.

Allen (behalve Thijs en Elsje.)
Riederie die dom dijn.
Riederie die done dijn.

Dorus.
Heil, heil dan voor Thijs en lief Elsje zijn vrouw,
In leven en sterven elkander getrouw!

Thijs.
Dankje vrinden, dankje! — Da's aardig van je! (Geeft ze
allen de hand) Op m'n woord, we zullen altijd fideel onder mekaar
blijven, niewaar Elsje?
Elsje.
Altijd goeje vrinden. (Geeft ze de hand.)
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Dorus (geeft een teeken.)
Helder op!
Allen (zingen.)
Riederie die dom dijn.
Riederie die dom dijn.
Het boschwachtershuis zij een woonstee der Min,
Maar klopt er de Vriendschap die mag er bij in.

(Allen dansen in 't rond.)
Thijs en Elsje.

Bravo, bravo! Ja, ja, zoo zal het zijn!
Miechels.
Zonder viesefazen!
Boeren en boerinnen.
Hiep hiep hoerah! (Vrooljke dans.)
DERDE TOONEEL.

De vorigen. DE BARON, GRAVIN, ELMIRE, mevrouw VAN DIEPMEERE
(komen uit het kasteel. Oscar loopt snel vooruit naar Thijs toe;
drukt hem met Warmte de hand. De boeren nemen hun hoeden af,
de boerinnen nijgen.)
Baron (tot Thijs.)

Boschwachter, nu zal het mij plezier doen wanneer je samen
recht vroolijk bent. Daar ginder is voor vermaken gezorgd, en als
er niet genoeg fourage is, dan moet je hier de freule, mijn nicht,
en den jonker (wijst op Elmire en Oscar) maar aanspreken, zij
hebben dit feestje voor je belegd, en dus...
Thijs.
Uw goedheid menheer de baron...!

Miechels (lot den baron.)
Niet genoeg!? dat zal zoo'n vaart niet loopen, en anders

(neemt den hoed af) menheer de baron, daar niet van, maar als
je soms mocht te kort komen... bij mijn genoeg in den kelder....
geen zwarigheid hoor! (Tot vrouw Losser) Wat zei je gister van
dat wijntje hé...?
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Baron.
Wel vriendelijk boer Miechels.
Thijs (tot Elsje.)

Of we gelukkig zijn hé! (Hij omhelst haar. De boeren en boerinnen loopen aan paren heen en weer.)
Oscar (tot den baron.)
Vader, zij zijn gelukkig.

Baron.
En jij dan Oscar... ? Heeft Elmire je nog niets gezegd... ?
Elmire.
Lieve oom... U zoudt het doen...?
(Baron geeft een teeken dat Elmire zal spreken.)
Elmire.
Oscar... je vader vergunt het. (Aarzelend, maar dan met ver
Je moogt Oscar... je moogt naar Rome!
-he„^ing)
Oscar (met verrukking.)
O vader... dank! (Omhelst hem) Elmire, Engel! — Moeder, ik
zal gelukkig zijn!

Elmire (ziet Oscar van terzijde aan
en gaat dan naar de gravin.)
Thijs (verrukt, zingt bewogen lol den baron.)
Vrij uit, Eedle Heer, gun den rijmer een woord,
W'ontblooten, voor grooten, het hoofd naar 't behoort.
Maar grooten en kleinen, al staan ze in hun stand,
Ze zijn voor elkaar, er ze vormen een band.
Ieder trouw op zijn post,
Tot er klinkt — afgelost!
Voor grooten en kleinen, hoerah dan — maar 't meest:
Hoerah voor den adel van hart en van geest!

Dorus — boeren en boerinnen.
Voor grooten en kleinen, hoerah dan — maar 't meest:
Hoerati voor den adel van hart en van geest!

(De gordijn valt.)
Einde.

EMMA BERTHOLD.
TOONEELSPEL IN VIJF BEDRIJVEN
EN ZEVEN AFDEELTNGEN.

IV

I8

PER80NEN.

Van Wilsveld, gepensioneerd majoor.
Eduard, zijn zoon, zee-officier.
Mevrouw de Weduwe Berthold.
Emma,( hare dochters.
Laura, f
Casper Baks, haar aangenomen zoon. (Hoog blond, zonder baard.)
Otto Bright,
Harmen, knecht van den majoor. (Jonge boer in livrei.)
Hansje, dienstbode van mevrouw Berthold.
Een boer.
Heeren, dames, boeren, boerinnen , balletdanseressen, muzikanten, enz.
Het stuk speelt op een dorp in Gelderland.
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EERSTE BEDRIJF.
EERSTE AFDEELING.

Eene tuinkamer in liet huis van mevrouw Berthold. Eene deur rechts en links;
openslaande deuren op den achtergrond, waardoor men in den tuin ziet.

EERSTE TOONEEL.
HANSJE,

daarna HARMEN.

Hansje loopt met een kamerstoffer rond; beziet zich met welgevallen in den spiegel, en zinart luide de slotregels van een of ander

liedje.
Harmen (met een grooten bloemruiker
ten onderste boven aan een
touwtje in de hand, heeft
eerst staan luisteren; nu
schreeuwend in de tuindeur).
Tralalala! Sakkerloot Hansje, je maakt me zenuwachtig met je
zingen; want als een mensch driemaal heeft gescheld, en geen gehoor krijgt, dan heeft ie net een gevoel alsof ie alleen in de wereld
staat, en — en — ik wil niet alleen in de wereld staan Hansje.
Hansje.
En dáarom niewaar, kom je maar heel vrijpostig door de tuin
hier binnen? Foei, je deedt me schrikken.
-deur
Harmen.

ik! Och! (hikkerig lachend) Schrok je van me? Ja zieje, dat
komt omdat ik mannelijk ben! krachtig, om tegen op te zien,
om ontzag voor te hebben. Jij bent van weeker compesitie Hansje.
Niet dat je dat helpen kunt, nee! Maar je schrok voor me, he?
(lachend) Hehehehehehe.
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Hansje.
Kom je bazelt weer. Zeg, wat heb je daar?
Harmen.
Voorzichtig met m'n bloemen alsjeblief! 't Zijn kinderen der
natuur zeit de majoor; wezens, zeit ie, in zoover verheven boven
de vrouwen dat ze namentlijk geen tong hebben. Komiek van den
majoor hé?
Hansje.
En in zoover verheven boven de mannen dat ze naar geen pruimtabak ruiken.
Harmen.
ik Hansje, waarachtig niet! en de majoor rookt altijd manilla's;
echte! (laat de bouquet zien) Hoe vin j'em?
Hansje (eenia' szins bedeesd).
-

Maar Harmen, 't is haast al te vrindelijk.
Harmen.
Ja krek! dat zei ik ook tegen menheer Eduard. Haast al te vrindelijk! Wat gouds- en muurbloemen met 'en beetje sperzie-loof en
'en enkel kattestaartje d'r tusschen, dat was tot daar-en-toe geweest,
zelfs een takje kamperfoelie of een granium had nog kunnen passeeren, maar den tuinbaas z'n mooiste foksia's en mosrozen en piri
ponikla's af te snijen, zie, zie, dat ging me aan m'n hart. — Maar
menheer Eduard....
Hansje (met bevreemding).
Menheer Eduard?
Harmen (onnoozel).
Watblief ?
Hansj e.
Nee Harmen, als menheer Eduard die bouquet voor mij heeft
gegeven, nee, zie, ik ben een eerlijk meisje, een eenvoudig meisje,
ik wil niet dat jonge zee-officieren zullen denken dat — ziet voor
zich; eensklaps opziende) Wat sta jij lummelachtig!
(
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Harmen (beziel zich.)
Ikke! Maar de majoor en menheer Eduard denken niemendal
van je; daar heb je abuis in, dat is een misverstand, op m'n woord
van eer. De majoor zei tegen me, Harmen zeidie, exerceer jij
nou eens met de gezwinde pas naar mevrouw Berthold in 't dorp,
en zeg: compliment, en of deze bouquet de kwartiermaker mocht
zijn voor een bezoek van de heeren tegen het borreluur; — de
majoor zei tegen twee uur; maar, omdat de majoor dan borrelt
zeg ik voor de duidelijkheid: het borreluur. — Wat kijk je
zwart Hansje."
Hansj e.
Zwart! 't Is goed hoor; leg dat ding maar neer, ik denk dat
mevrouw en de dames op de complimenten van jou „Land- en
Zee-rotte links en rechts" al heel weinig gesteld zullen wezen. 'En
fijne sinjeur die ouwe snorrebaard.
Harmen.
Watbliefje Hansje!
Hansje.
Net of we 't niet weten zouwen, dat ie z'n geld met knoeierij
in 't jaar 3o heeft verdiend, toen ze de Spanjaarden hier uit 't
land klopten, en menheer de majoor onze rijksdaalders in z'n zak
stak, weet i k het, met een hooileverancie of zoo wat, zei Mie van den
mulder. Ja, onze rijksdaalders! Hoe wou ie anders zoo rijk wezen ?
Harmen.
Onze rijksdaalders???
Hansje.
Ja — en dat de prins van Oranje 'em toen bij zich liet komen,
en zei: majoor, as 't niet om je arme vrouw en kinderen was, dan
liet ik je afzetten, maar nou, zeidie, en toen dee ie zbo. (Ze houdt
de vingers voor de ooges. ) In éen woord, Mie zeit, dat de gruttersvrouw haar vertelde, en die had het uit den mond van d'r eigen
man, dat ie 'en dief van het land en van ons allemaal is, want,
hoe of ie anders aan zooveel geld zou komen! En z'n arme schaap
van 'en vrouw — ranselen Harmen — ranselen!
Harmen.
Ranselen?
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Hansje.
Ja dat 't 'en schand was. En, zeit Mie: z'n zoon, die bram met
z'n zeeverguldsel op z'n lijf, weet je wat die is, zeit ze: de grootste liederlijkheid van de heele koninklijke gemarrineerde vloot, zeit ze.

Harmen.
Maar Hansje — dat — dat....

Hansje.
Nou, dat jok ik zeker — niewaar? Alsof iedereen het niet wist;
alsof ie zelfs Zondag in de kerk, niet den heelen tijd — en nog
wel onder 't bidden ook — over den rand van z'n hoed naar.....
hum hum heeft staan kijken.

Hum hum?

Harmen.
Hansj e.

Ja zeker hum hum. Maar ik docht: jou verderfelijk sujet docht
ik, al heb je nou nog zoo'n mooie krullekop — want dat heeft
ie — en al ben je ook nog zoo knap van postuur, we zijn van te
hoog fatsoen om voor jou de oogen neer te slaan zieje! — En dat
dee ik ook niet. Nee, als ik eerder had geweten welk volk het
was dat daar op Vijverberg is komen wonen, dan had ik tenminste
gezorgd dat jij er buiten waart gebleven.

Harmen.
Daar zou ik je schraal voor bedankt hebben hoorje, want de
majoor mag dan rijk wezen van onze rijksdaalders, en bulderen
mag ie soms dat de lappen er af vliegen, maar als hij een landsdief is, dan ben jij d'r ook een, zieje, ja jij; en Mie de
muldersvrouw en allemaal zijn we dan landsdieven. — En dan,
menheer Eduard zou een gemeen sujet zijn! Neem me niet kwalijk
Hansje, maar dat is — ik weet niet wat het is — ja, ziedaar, dat
is laster, en — excuseer me, dan moest hum hum, de oogen
onder 't bidden ook maar liever neerslaan, want hum hum heeft
een bekje, hehehehehehe ! (Hij wil haar onder de kin strijken.)

Hansje.
Kom, met die lompe aardigheden.
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Harmen.
Kijk, nou ben je boos omdat ik geen kwaad van m'n volk kan
hooren als het niet waar is; maar gesteld eens dat alles precies zoo
was als je gezegd hebt, dan, warempel, dan zou ik nog niet in
jou plaats willen wezen. De lui gaan ons niet aan, maar anders...
(Geheimzinnig rondziende) Hier! ! ! Trekt een bedenkelijk gezicht.)
(

Hansje.
Hier ! ! ?
Harmen (zet zich in postuur; zeer ge
-heimzng).

De papa dood hé?
Hansje.
Al een jaar of zes — lang voor dat mevrouw met de dames hier
kwam wonen.
Harmen (komt geheimzinnig nader;
maakt het teeken van zich
den hals af te snijen, en
knikt daarna, terwijl hij
de oogen sluit, plechtig met
hei hoofd).

Hansje.
Goeje hemel! Harmen, ben je razend!
Harmen.
Nog niet. (Geheimzinnig) 'En zoon gehad niewaar?
Hansje.
Ja, d'r hangt een klein portretje op mevrouw's kamer. Toen ik
eens zei: hé, dat lijkt precies op mevrouw, toen veegde ze de
tranen af, en zuchtte: Een kind dat mij ontviel Hansje.
Harmen (als voren, plechtig).
Was een valsche speler; bestal zijn eigen vader; houdt 'en gemeene kroeg bij de Jappenezen, in Amerika of in Australia, daar
wil ik af wezen.
Hansje
Heere bewaar ons!

280

EMMA BERTHOLD.

Harmen (als voren).
Die oudste juffer altijd siniester en kwispeldurig hê?
Hansje.
Juffrouw Emma is goed, maar vreemd en kort-af.
Harmen.
Kort-af, precies! humeurig. Honderd avonturen gehad. 't Laatst
op den loop geweest met 'en trompetter van de rijende artillerie.
Hansj e.
Lieve Heere! de rijende? — met zulke mooie mutsen?
Harmen.
Van die mutsen zei Teunis de veldwachter d'r niet bij, maar
anders hij wist 'et. — Wat die jongste juffer betreft, zei Teunis,
die was smoorlijk verliefd op de leelijke menheer Baks, aldat ie
leelijk is; en ze wist wel waarom, zei hem de waschvrouw — die
het op hare beurt van Dirk uit De P o st wagen had. — Menheer
Baks weetje, heeft het geld, zei ze: daar leven ze allemaal
van; en als ze die niet aan d'r snoer kreeg, en menheer Baks bij
voorbeeld z'n oogen eens op 'en ander zette, dan zouden
de dames een heel ander weggetje moeten opkarren dan ze nou doen.
Hansje.
Maar Harmen,

wat zeg je, heeft hij de... (Zij maakt hel leeken

van geld tellen, en kijkt dan voor zich.)
Harmen.
Nou! of ie! zeit Dirk — die laatst nog een gulden fooi van 'em
gehad heeft. Rojaal is ie; maar weetje wat ie ook is — leelijk is
ie, foei leelijk! En omdat er toch — zooals ze zeggen — van die
jongste juffrouw Laura geen bijzonder gemeen geval bekend is,
mag ik dan wel lijen dat menheer Eduard, die zin in d'r heeft, de
baas zal blijven. — En, o jé , als ze menheer Eduard tot man
krijgt! ja, dan kan ze d'r nog wel drie moeders en vier zusters bij
inbrokkelen ook. Want rijk is de majoor; fameus hoor!
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Hansje (in gedachten).
Zoo, zou menheer Baks het geld hebben! Ja, baas schijnt ie
wel te wezen, maar goed is ie ook; doodgoed voor mevrouw en
de juffrouwen, dat moet gezeid worden, alsof ie mevrouw d'r eigen
kind was. Hij kan je zoo goedig aanzien... zoo.., zoo vroom,
zoo — net precies alsof d'r geen afstand was.
Harmen.
Jou aanzien Hansje? geen afstand ... Watblief?
Hansje (ziet verschrikt naar de deur).
Voort babbelaar, maak dat je naar buiten komt; daar komen de
dames. (Zij vertrekt kaasti~ door de zijdeur links).
TWEED; TOONEEL.
HARMEN buiend bij de tuindeur. Mevrouw BERTHOLD leunend op
Emma's arm. Iets later LAURA.

Emma (steeds kortaf. — lot Harmen).
Wat wil je, man?
Harmen.
Complimenten van den majoor Van Wilsveld van Vijverberg, en
van menheer Eduard, Zee- Luitenant van de Marine z'n zoon, en
of deze bouquet de kwartiermaker mocht zijn van een bezoek der
heeren tegen het bor... tegen twee uur zal ik maar zeggen.
Emma (snel).
Moeder!
Mevrouw Berthold (tot Emma).
Zulk een boodschap, juist na ons gesprek van zooeven ! Ik ben
er van ontsteld Emma.
Emma (tot Harmen).
Ga naar buiten. (Harmen vertrekt door de tuindeur).
Mevrouw Berthold.
Wat zal mijn antwoord zijn?
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Emma.
U kent mijn meening moeder.
Mevrouw Berthold hlaals nemend).
(j

Maar Emma, dit verzoek! Je weet wel hoe na het geluk van
mijn goeden Casper mij aan 't hart ligt. Maar, heb je dan Laura's
tranen niet gezien?
Emma (hoog.)
Hebt u mijn tranen vergeten moeder?
Mevrouw Berthold.
We hebben de onzen te zamen geschreid mijn dierbaar kind.
Maar Laura is zoo jong. Zeg Emma, heb jij zelve Casper tot echtvriend willen nemen?
Emma.
Nee! — Maar spreken we niet meer van dien tijd moeder. Hier
bloedt de wond nog altijd voort. Liefhebben kon ik Casper niet,
maar juist misschien omdat ik zijn ware liefde weerstond, is
mijn liefde versmoord geworden. (Snel) Doch nu niets meer over mij,
het benauwt mij de borst.
Mevrouw Berthold (wijst op Laura).
En mijn antwoord aan den majoor, Emma?
Emma.
Ons verstand is rijper dan het hare moeder. U kent den trouwen
Casper. Van den vreemde wordt gemompeld dat hij een lichtmis is;
en niewaar men noemt de koe niet bont of er is een vlek aan.
Harmen (in tie tuindeur).
Khem , khem!
Emma (luide).
Ga naar buiten totdat men je roept.

(Harmen verdwijnt).

Mevrouw Berthold (ziet bewogen naar Laura
die aan een zijraam is
blijven staan).

Zal ik haar dwingen, dat lieve kind!
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Emma.
Dwingen! Nee, wie zou dat willen.
Mevrouw Berthold (roept).
Laura!
Laura (komt door de tuindeur binnen.)
Lieve moeder... ?
Mevrouw Berthold.
Zal het antwoord dat je straks hebt gegeven onherroepelijk zijn?
Zou het verstand in 't einde niet moeten toestemmen dat een huwelijk met onzen Casper meer waarborg voor je geluk oplevert, dan
een verbintenis met den vreemde die je wellicht een voorbijgaande
passie heeft ingeboezemd, maar van wien wij weinig meer weten
dan dat hij...
Laura (valt in de rede).
Ik bid u moeder, zijn hart is rein, rein als zijn liefde, rein als
zijn oog dat niet liegt.
Emma.
0, die reine harten en oogen!
Laura.
Ik begrijp je Emma. Maar wees niet onrechtvaardig... Is dan
alles wáar wat de wereld mompelt: Is het dan waar dat Emma
een liefdelooze is....?
Emma.
Ja, wáar is het zeker dat mijn liefde verdorde.
Laura.
Emma, jij een liefdelooze dochter, een liefdelooze zuster!?
Emma (heftig).
Wie liegen dat! (Mevrouw Berthold c n Laura bewogen aanziende.)
Goeje moeder! lieve zuster!
Laura (fluisterend lol Emma).
Ruim zes jaar geleden toen ik nog een kind was, toen heeft
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Casper je zijn liefde verklaard. Je hadt een ander lief, en hebt
Casper bedroefd. Maar later Emma, toen je wist wie die ander was.
Kind, zwijg!

Emma (geschokt).
Laura.

Lieve zuster, zeg, ben je toen op dat besluit teruggekomen?
Emma, heb jij toen je hart en hand aan Casper geschonken? Zeg,
zou je er ooit toe kunnen besluiten?
Emma.
Altijd die vraag! (Luider) Nee, nee zeg ik je.
Laura.
En de jongere zuster zou krachtiger dan Emma zijn! Aan vriendschap en achting zou zij haar liefde offeren! Uit meelij zou zij
huwen om te sterven van smart!
Emma (snel, op beslissenden loon).
Moeder, u zult hem ontvangen niewaar? (Roeiend) Hei! man!
Harmen (om den hoek der deur).
Meent uwe mijn? Ik dacht al dat de dames mij vergeten hadden.
Ziet u, de majoor houdt van de gezwinde pas.
Mevrouw Berthold.
Maak den majoor Van Wilsveld mijn compliment, en zeg hem
dat het mij genoegen zal doen hem hier te zien ; maar, hem alleen.
Harmen.
Dus menheer Eduard niet? Maar dat zal de majoor weer een
dondersche halve boodschap noemen, zooals hij zich laatst met
permissie uitdrukte toen ik alleen tabak meebracht omdat ik geen
lange Goudsche had kunnen krijgen. En ziet u dames, de majoor
is een kind van goedheid, maar van halve boodschappen..! (haalt
de schouders op).
Emma (beslissend).
Zeg dat mevrouw Berthold, alleen den majoor, ten twee uur ontvangen zal. Verstaje?
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Harmen.
Jawel! aan het gehoor mankeert het me niet, daarvan niet;
maar — En deze bouquet dames?

Laura (neemt die haastig).
Wij zullen die in 't water zetten m'n vriend. Niewaar lieve
moeder, zij is prachtig?

Harmen.
Nou dat zeg ik ook. (Zachter tot Laura) Kijk is juffrouw, vergeet-mij-nietjes — hehehe.

Emma (a eeft ILarmen een geldstuk).
Ziedaar. Nu kun je gaan. Wanneer je hier weer een boodschap
mocht hebben: de voordeur is aan de andere zij van het huis.

Harmen.
0! dankje, dankje heel vrindelijk freule. Van de voordeur...
ja zie, dat wist ik wel, maar Hansje...

Emma (bevelend).
Zoo als gezegd is.
Harmen (, rroetend).
Dames! morgen dames!
DERDE TOONEEI..

De vorigen.

CASPER BAKS

(komt in bestoven r jkostuum t/oor !le
achterdeur binnen).

Harmen (in 't heen,; aan ,;grinnikend çroetena').
Menheer Baks'
Baks (ziet hem vorschend aan).

De knecht van den majoor Van Wilsveld?
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Harmen.
Om u te dienen, jawel. Wat een geheugen! (Nog eens groetend.)
Menheer Baks! Dames!
Baks (is intusschen mevrouw Berthold
genaderd. Op zachten toon).

Dag lieve moeder, dag Emma, dag Laura-zus! (Zij groeten hem stil.)
Harmen (in de deur).
O ja! neem me niet kwalijk dames menheer Baks: toen ik
straks stond te wachten toen zag ik hier onder de veranda dat een
vleermuis z'n nest onder je dak heeft; dat's duivels zou m'n grootmoeder zeggen; ze snorren je 's-avonds altijd in 't donker net zoo
lang voorbij totdat ze je eindelijk in de pruik vliegen; en groot
zegt, dan rijdt de duivel je ziel naar den Bloksberg. Links-moedr
zit ie; verexcuseer! (Groeiend) Dames, menheer Baks, links onder
de druiven.
( Vertrekt.)

VIERDE TOONEEL.
De vorigen, zonder HARMEN.
Emma schelt. HANSJE komt binnen; dekt terzij een tafeltje; brengt
koffie, brood enz.

Baks.
Er is iets naiefs in het bijgeloof van het Geldersche landvolkje. Hoe gaat het moederlief? Geen hoofdpijn niewaar? Ik heb je boek
meegebracht Emma; ziedaar.
Emma.
Dankje Casper.

Baks.
En mijn kleine Laura, heeft ze goed geslapen? Zie maar eens
of die kleuren nu goed zijn, 't was de beste fegonia-wol.
Laura.
Ja, ze zijn heel mooi. Dankje vriendelijk Casper.
Mevrouw Berthold.
Je bent al vroeg terug mijn jongen. 't Zal warm zijn geweest op
den weg, erg stofferig niewaar? Weer niets gegeten in de stad?
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Baks.
Nee zeker niet moedertje: wekelijks onnoodig vijf stuivers te verteren dat maakt in het jaar à 4 percent, de revenu van 325 gulden. (Haar op het voorhoofd kussend) Zeg, doet dat hoofd nu
heusch geen zeer?
Mevrouw Berthold.
Nee waarlijk niet mijn trouwe, voor je zelf wel wat al te zuinige
financier. Maar Emma, komt er dan niets te eten?
Emma.
Het wordt al klaar gezet moeder. (Wijzend naar het gereed slaande)
Als je wilt Casper. (Emnia zet zich lol lezen.)
Baks.
Die altijd zorgende zuster! Maar zaken gaan voor. (Hij haalt een
pakje effecten uit den zak. Tot mevrouw Berthold) De Amerikaantjes

verkocht, en zes metalliekjes van zoo florijnen weer meegebracht,
een winst van 140 gulden moedertje. Wacht! eerst zal ik die
papieren-dienaars maar in hun veilig werkplaatsje stoppen. (Hij gaat
naar ae deur Ier rechterzijde. In 't voorbij; aan tot Laura, zoet
vleiend) Dag Lautje, dag goeie!
(Treedt , no, omziende, in de kamer rechts.)

VIJFDE TOONEEL.
De vorigen, zonder BAKS.
Laura ziel Casper na, loopt dan haasli;> op mevrouw Berthold toe.
Laura.
O die hartelijke goedheid, ze snijdt mij door de ziel. Lieve
moeder, zeg het hem. U kunt het doen. Zijn verstand en onkreukbare goedheid waarborgen u dat hij kalm zal blijven, en..
Mevrouw Berthold.
Moet ik hem slaan ! ? ik, hem!?
Laura.
Alleen aan u heeft hij tot heden zijn wenschen vertrouwd lieve
moeder...
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Mevrouw Berthold.
ja, den vurigsten wensch van zijn leven! 0 Laura, Laura! het is
niet anders, maar de wond zal bloeden, hevig bloeden!

Emma (opziende uil haar boek).
En toch genezen! Een mannenhart bloedt wel, maar breekt niet.
(Opstaande) Moeder, Laura, ik zal 't hem zeggen, ik!
Mevrouw Berthold.)

Hoe, Emma, jij? Maar zul je hein sparen kunnen? Je woorden
vallen niet zelden als hamerslagen, doeltreffend maar zwaar.
Emma.
Ware ik minder sterk geweest, misschien rustte ik dan al lang
in 't koele graf.
Mevrouw Berthold.
Mijn kind! Maar zeg me, zul je balsem gieten in de wond die
je hem toebrengen moet?

Emma.
Ja, als ik dien had moeder! Ik zou hem te voren met tether
willen bedwelmen den armen Casper; maar immers het zal geen
amputatie zijn. Een droeve waarheid moet hij hooren met onbeneveld verstand. Een levenshoop moet ik hem benemen. Maar, hij
is man! (Met verheffrng) Niewaar, hij is man!

Laura.
0 Emma, als ik je zoo hoor spreken...
Emma.
Nee Laura, je besluit is genomen. Je verkiest de kans op
geluk, boven de zekerheid van een keten; en, je hebt gelijk
schoone lieve bloem.
Mevrouw Berthold (bewogen).
Maar zacht dan Emma, zacht met mijn armen Casper. Kom
Laura, laat ons gaan. (In 't heengaan lol Emma) Wees niet hard
mijn kind.
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Laura (geeft mevrouw Berthold den arm. In het heengaan tot
Emma) En zeg hem, dat ik altijd, altijd evenals jij, zijn lieve
trouwe zuster zal zijn.
(Mevrouw Berthold enr Laura vertrekken.)
ZESDE TOONEEL.
EMMA,

daarna

BAKS.

Emma zet zich op den stoel der moeder; slaat de Leenen over
elkaar; leunt met den elleboog op de knie; laat de kin in de hand
rusten; staart met droeven blik een wijle voor ,iele nit; drukt de
handen samen, houdt ze voor de oogen, drukt ze dan o„5 de borst,
en lispelt met den blik ten hemel Hugo! Hugo
Baks (komt terry;-).

Zoo geheel alleen Emma! Ik meende je te hooren spreken. Hou
je alleenspraken lieve zuster?
Emma.
De zotten en krankzinnigen houden alleenspraken, en op het
tooneel zijn de acteurs niet wijzer dan zij.
Baks.

En toch meende ik zusje -lief, dat je spraakt toen...
Emma (snel).
Dan was ik zot of krankzinnig. — (Na een oog enblik stilte) Ga
wat eten Casper. Ik had je een omelet willen bakken, maar....
Baks.
Och voor mij, foei! Zooveel zorgen Emma, ben ik niet waard.

Emma (met inwendigen strijd).
0 ik zou er je wel tien willen bakken. Maar vandaag.., je
zoudt er geen eten.
Baks (glimlachend.

Hoe nu, mijn lievelingskost!
1V
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Emma (opstaande, snel).
Wil ik je eerst een omelet bakken, of laten bakken Casper?
Baks (terwijl hij eet).
Eerst... ! ?

Emma (ernstic).
Ja! (Eensklaps p jnljk lachend) Een galgemaal!
Baks.

Enema, wat spreek je toch zonderling vreemd!
Emma (zet zich weer in den stoel).
Vin -je? — 't Zou wel kunnen wezen. (Na eene pauze, nogmaals
mei merkbaren strijd) Heb je gedaan met eten? Was er wel suiker
genoeg ?
Baks (slaat op en nadert Emma).
Deert je wat goede zuster?

Emma.
Noem_ mij niet go e d Casper, want ik ben hardvochtig, dat weet
Na een krachtige poging tot zelfbeheersching eens
je — zeer!
lol hem opziende) Zeg, jij bemint Laura; is het zoo niet? -klaps
— (

Baks (ontsteld, aarzelend).

Nee Emma. — Nee... Ja!
Emma.
Je hebt het aan moeder gezegd. (Meeladend) Meen je dat het
mij schokken zou? Ha, de mannen wie ze ook zijn, ze peilen een
vrouwenhart niet. (Snel) Je bemint haar niewaar?
Baks (aarzelend).

Nu ja, 't is waar. Maar ze heeft Emma's zielvol oog! Zij heeft
je hart Emma, je edel hart; doch Goddank niet gebroken door de
boosheid der wereld, nog niet gesloten voor de reinste, de innigste
liefde.
Emma (koud).
Voor uw liefde is Laura's hart gesloten.
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Baks (he7/1; ontsteld, met fonkelend oac).
-

Emma, Emma! wat zeg je'
Emma (snel).
Zie je die bloemen Casper?
Baks.

Welnu ?
Emma.
Ze zijn haar aangeboden; zij versmaadt ze niet; ze komen
(hevt -).

Van Vijverberg! Verdoemd! Ja ja, dat is zoo; van Vijverberg!
Mijn schat, mijn schat verloren, mijn alles! Maar 't zal niet waar
zijn. Vervloekt! Bij God in den hemel! — niet waar —niet waar!
Emma (deinst tes-ii, ).
Casper, Casper! ben jij het?
Baks (komt tot kalmte).
Ik! 0 in dezen oogenblik, nee, ik weet niet meer wie, en weet
niet meer waar ik ben (hij vouwt rye handen. Ójá kla;renden loon)
Emma, Emma! heb ik gedroomd, of zou het waarheid zijn? Moet
de arme wees dan de verschoppeling van God en de menschen
blijven! Moest men hem trekken uit het slijk om hem telkens opnieuw te trappen onder den voet! Emma, is het waar dat Laura
mijn liefde versmaadt?

Emma (hoo;).
Ja, dat is waar! Maar waar is het niet dat men den armen wees
vertreedt met den voet, dat hij de verschoppeling is van God en
de menschen. Ga niet voort op dien toon Casper, dan ken ik je
niet; dan bekruipt mij een angstig gevoel, alsof... alsof je krankzinnig waart geworden; jij die altijd zoo braaf waart en goed.
Spreek zulke vreemde woorden niet meer, want mijn moeder en
wij, we hadden je lief en hebben je nog altijd lief, als eenbroeder
bij uitnemendheid. En je waart stil... altijd stil... (Baks slaat roerloos. Emma ,; etroffen, vervolc t zachter) Maar vergeef mij. 0 vergeef
mij, 't was mijn schuld, ik heb te heftig geslagen; zóo te treffen
moest wel een steenen hart verbrijzelen; en het uwe.... het was
al gebroken Casper.
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Baks (strijkt zich lai4;s hel voorhoofd).

Ha! het is voorbij. — Waarom sta je daar zoo verlegen Emma?
Je hebt niets misdaan. Ik was ruw en bitter misschien, omdat ik
zoo hevig ontstelde; maar het is nu voorbij. (Op zachten toon) je
hebt mij gezegd dat Laura een ander bemint, niewaar? dat de
arme wees, het om Godswil aangenomen kind, te oud — te...
Emma (wenkt Hatt de hand).
Casper!
Baks.

O verbloem het niet. Ja, hij had wijzer moeten zijn. Maar ach!
geen blijvend geluk was voor hem denkbaar, zonder het bezit van
een der beide kostelijke bloemen die hem iederen dag verkwikten
met haar kleuren en geuren. Maar de wensch was dwaas en stout.
Dwaas. 0 dwaas! want, toen Emma's hart voor mij gesloten was...
Emma (fier, medelijdend).
Casper, arme Casper!
Baks (voor zich heen starend).
Toen zag ik liet knopje ontluiken en gelijk worden aan hare
zuster. En ik, ik werd ouder, ik. 0! (bona schreiena) 0! dwaas,
dwaas die ik was !

Emma.
Casper, schrei niet, dat doet mij zeer, dat...
Baks (zeer gemoedelijk).

Nee Emma, zie maar, ik schrei niet; ik ben kalm, zeer kalm. —
0 ! die engel gelukkig te maken, het zou mijn vreugde en wellust
zijn geweest; maar nu — ml, als ik haar met een ander gelukkig
zie worden, ja, dán zal ik gelukkig zijn. (Hij bedekt het ; elaar
wet beide handen.)

Emma (hefti).
Schrei niet! schrei niet! (Zij drukt de hand op de borst.)
Baks (zeer zacht).
Dat lieve reine schepsel! Maar! als ze niet gelukkig werd ! !
O wat angst beklemt mij de borst! Wordt niet van rondom ge-
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mompeld dat hij — die jonge zeeman niewaar? een losbol, een
eerroover is. — Maar nee, nee, dat kan niet wezen; zijn edel
voorhoofd! zijn helder oog! En toch, o mijn Laura, als ze niet
gelukkig moest worden!

Emma (vat de hand van Baks. Mel klem).
Daarvoor zullen wij waken, dat zweren wij!
Baks.
Ja, ja dat bel o ven wij! Zij moet gelukkig worden. En als hij —
h ij haar verdient, dan zal Casper, de arme wees, hem Laura aan
't hart leggen, en God smeeken, dat de vreemde altijd, altijd
voor dat dierbare kleinood zal wezen — wat de broeder had willen
zijn; dan zal de misdeelde Casper aan God vragen, om hem in 't
graf een rustplaats te schenken. O... ! als zij maar gelukkig is!

Emma (hevi,; bewoçen).
Broeder! beste Casper! heb je dan je zuster niet meer?
Baks (bovenmate verrast, beschouwt
haar niet tintelen den blik).

Hoe! Emma... jij... ?
Emma (hevig en snel).
Wat, wat ineen je ! altijd je zuster! j e z u ster Baks! Wendt zitli
(

fier om, en snelt heen.)
Baks (blaft roerloos staan; en dan
haar naziende /netgebalde vuist).
Vervloekt!
(De gordijn valt.)
TWEEDE ÁFDEELING.

Kamer in de woning van den Majoor Van Wilsveld.

EERSTE TOONEEL.
MAJOOR VAN WILSVELD, HARMEN.

Maj oor.
Je bent een ezel!

(Majoor Zeer doof.)
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Harmen.
Verexcuseer majoor, slimmer, maar niet zoo sterk.
Majoor.
Wie had je gezegd voor ons beiden belet te vragen?
Harmen.
Niemand majoor; maar ik dacht: alle harten bij je eigen dacht
ik. Menheer Eduard dacht ik, zal nog liever een visite bij de juf
-frouw
maken, dan u bij de ouwe mevrouw.
Majoor.
Watblief?
Harmen.
Niemendal majoor.
Majoor.
Waar is m'n zoon de luitenant?
Harmen (wijst naar de deur).
Dáar, om je te dienen majoor.
TWEEDE TOONEEL.
De vorigen. EDUARD (in klein tenu, treedt haastig of den majoor
toe, doch wenkt Harmen in 't voorbijgaan dat h ij vertrekken zal.)
(Harpen vertrekt.)

Eduard (zeer luid).
U wordt door mevrouw Berthold ontvangen vader.
Majoor.
een
mooie commissie op m'n ouwen dag.
Ja bij mijn ziel, dat is
Eduard.
Indien het antwoord eens...
Majoor.
Wátbliefje?

Eduard (zeer luid).
Indien zij het aanzoek van de hand wees!
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Majoor.
Als ik dát in de verste verte kon voorzien dan marcheerde ik
niet. Sakkerbleu! voor een vrouw refus te lijden,, dat zou erger
zijn dan van een kameraad gernsulteerd te worden, want een japon
geeft geen revanche. Maar geen nood m'n vrind: als die aardige
blonde jou zelve naar 't adres van d'r moeder heeft verwezen, dan
zal de oude wel toeslaan ook. We zijn geen schrale partij dunkt
me! En je stand! je mooie epauletten! hm hm!
Eduard (zeer luid).
Och wat dat betreft! Een zeeman! Was ik bij delandmacht,ja..!
Majoor.
Watblief, bij de landmacht! Duizend donders, dat is wat machtigs!
Daar ben i k bij geweest. Heb ik niet bij Leuven de Willemsorde
in 't vuur verdiend; zei de prins van Oranje niet tegen me: kapitein
je hebt gevochten als een braaf officier. Leve de Prins! riep ik,
en dat roep ik nog, maar praat me van geen landmacht. Drie
maanden later was ik majoor... en...
Ik weet het vader.

Eduard.
Majoor (sclaer j).

Wàtblief?
Eduard (luider).
Uw staat van dienst ken ik goed.
Majoor.
Nee die ken je niet. In '33 was ik majoor. In '4o kwam Luder,
m'n aartsvijand, bij ,,Oorlog". Wie er avancement maakte... Van
Wilsveld niet. Knoeierij! In '43 non-actief en 'en half jaar later,
— net op goeie Vrijdag, sakkerbleu! pensioen.
Eduard.
't Was onaangenaam. Maar beste vader, u zoudt naar mevrouw
Berthold gaan.
Majoor.
Nee, zeg ik je, dat was indigne! Een man in de kracht van z'n
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leven! — Doof! doof! nu ja, een beetje hardhoorig, maar dáarom zet
men geen braaf officier aan den dijk. En dat is je landmacht, dat!
Nee, dan is de marine wat beters. Daar kun je altijd toonen wie
je bent. Is het niet in de Oost, dan is het bij Japan, en altij cl
op voet van oorlog, bij m'n ziel!

Eduard (zeer luid).
U zoudt naar mevrouw Berthold gaan beste vader. (Rij laat hem
een portret, carte de visite, zien) Mijn Laura vraagt het u mede.
Majoor.
Te henker ja, dat lieve kopje! Nu zou ik voor 't eerst van m'n
leven.. . Schreeuwend) Harmen!
! (

Harmen (aan de deur).
Majoor!
Majoor.
Mijn hoed nommer éen! Handschoenen lade nommer twee, paar
nommer vier.
(.Harmen vertrekt.)
Majoor.

Nee Eduard, dat jij marine- officier bent, dat zal een aanbeveling
te meer zijn. Alleen in dat geval zou je maatschappelijke stand
een bezwaar, ja een groot bezwaar opleveren, indien...
Eduard.
Indien?
Majoor.
Ja, indien het waar was wat men mij in De Postwagen wel
eens vertelde, namelijk, dat die juffrouwen Berthold, vroeger in
de stad, nog al vrije vogeltjes waren.

Eduard (heftig.
Dat kan niet waar zijn!
Majoor.

Watblief?
Eduard (zeer luid).
Wie heeft dat gezegd vader? wie!?
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Majoor (schouder ophalend).
Onder een écartétje, aan 't biljart, wie kan dat onthouden.
(Eduard staat in gedachten) Maar ik geloof aan geen praatjes. Ook

zou ik wel eens willen zien dat ik het wildste vogeltje niet temmen
zou. Sakkerbleu! op ons retour uit de tiendaagsche ruzie, 't was
op een Zondag morgen...
DERDE TOONEEI,.
De vorigen. HARMEN.
Harmen (met liet ,; evraa; de).
Majoor, hoed nummer éen; en hier uit lade nommer twee, paar
nommer vier.
Majoor.
Aja, goed zoo, men mag zich niet laten wachten. (Hij trekt dc
handschoenen aan.) Ha ! een vreemde commissie voor den ouden
majoor. (Ediard op den schouder kloppend) Maar verdord, 't is de
moeite wel waard: een mooi snoetje heeft ze, en (lachend) nog
eens een kleinen jongen van jelui samen op m'n knie te laten dansen! Sakkerbleu'
Harmen (houdt den majoor een liken;

-

kelder/je voor. Schreeuwend,
terwijl hij inschenkt).

Bij tweeen majoor !
Majoor.
Ben je gek kerel: als men acces voor z'n zoon gaat vragen.
Au revoir Eduard. Bonjour.
Eduard (af;etrokken).
Tot straks vader, tot straks. (Ifarmen lecli;-1 snel maar on; enzerkt
het ,;haasje, en volcm den majoor.)
VIERDE TOONEEL.
EDUARD,

daarna HARMEN.

(Eduard heeft rich, rechts, op een lennin,; stoel neergezet. Ui! dele
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zijzak heeft hij het portret van Laura genomen en beziet het met
strakken blik. Eensklaps staat hij op ; loopt de kamer haastig op en neer;
beziet het portret nogmaals met vorschende oogen, zegt:) Laura, zou
het mogelijk zijn! (en werpt zich dan weer in den stoel.)

Harmen (komt terug; schenkt weer een
glaasje in; nadert Eduard
er mee; schreeuwend:)

Menheer de luitenant! (zachter) Verexcuseer, ik zou u doen
schrikken. Ziet u, met menheer den majoor dan zetten de longen wat uit.
Eduard (afwijzend).
Zet weg! Dat goed drink ik nooit.
Harmen.
Hé!!! Zoo'n enkel dropje luitenant. Niet om er een gewoonte
of misbruik van te maken, maar... als een pierenverschrikkertje,
een opruimertje, een zorgverzettertje, hehehehehe. De majoor maakt
er ook geen misbruik van.
Eduard.
Ga heen. (.Hij drukt de hand op de borst alsof heng iets benauwde.
En dan) Wat heb je daar?
Harmen.
Och, doodeenvoudig een klaartje luitenant.
Eduard (wendt zich af).
Nee ik wil het niet. (roept) Harmen!
Harmen.
Luitenant.
Eduard.
Weet jij ook ?... — Nee 't is niet noodig.
Harmen.
Als de luitenant anders iets weten wil, met alle plezier.
Eduard (aarzelend).
Ja. Weet jij ook hoe lang mevrouw Berthold in 't dorp woont?
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Harmen.
Met Allerheiligen krek twee jaar luitenant.
Eduard.
En vroeger woonde zij?
Harmen.
Eerst te Groningen, om u te dienen; maar later dat wist ie niet.

Eduard.
Wie?

Harmen.
Dirk uit De Postwagen luitenant.
Eduard.
Wat — wat wist ie dan anders?

Harmen.
Wat ie anders wist luitenant? Wel; hehehehehe, niemendal luitenant. Maar menheer Baks...
Wie is dat?

Eduard.
Harmen,

Baks, wel dat is menheer Baks, eenvoudig weg Baks.

Eduard (half in zich zelven).
Dien zij Casper noemen?
Harmen.
j a juist zij, hehehehehehe. — Een mooi juffertje dat jongste
juffertje luitenant, met je permissie. En wat ze blij met die bouquet was!
Eduard (met eeni;e belangstelling).
Zoo, was ze?
Harmen.
O ijselijk, je kon zoo zien dat ze — de luitenant neemt me niet
kwalijk — dat ze 't meer op den luitenant dan op dien andere had.
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Eduard (snel, driftig).
Kerel! (Hij ziet naar beneden; trommelt met de vingers op de
tafel; bedaard) Een ander?
Harmen (eerst verschrikt, heeft zich
hersteld).

Ja ziet u — wie het was, dat zou ik den luitenant niet voor de
vaste waarheid durven zeggen, maar.
Maar... ?

Eduard.

Harmen.
Maar? Nee, eigenlijk want; want ik kon niet alles hooren,
ziet u, omdat die oudste juffrouw — die ook geen katje is om
zonder handschoenen aan te pakken — me buiten de deur had gewezen.
Eduard (als voren).
En toen heb je gehoord?
Harmen.
Ja — dat zij dien ander maar zou laten loopen. Misschien —
en dat is niet onnatuurlijk — omdat uwe zoo'n beetje meer te
kommandeeren hebt van klinktum 1 ! Ja zieje, luitenant, daar zijn
ze ook niet vies van. — Toen ik 'en heerendienst kreeg, toen
heeft Hansje, Piet van den molen waar ze mee verkeerde, d'r ook
wel aangegeven. Dat gaat zoo in de wereld luitenant.
Eduard (met klem).
En jij weet niet van wien men sprak?
Harmen (ontsteld, bedremmeld).
Ikke luitenant? Ikke? Nee zoo waarachtig as....
Eduard.
Vloek niet kerel; ik wil.... (Men hoort hevig schellen.)
Harmen.
Met je permissie luitenant. Dadelijk terug luitenant; dadelijk tot
je orders! (Gaat ijlings heen.)
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VIJFDE TOONEEL.
EDUARD,

daarna EMMA en HAKMEN.

Eduard (staat op; neemt het portretje;
heft liet omhoog, en smut liet
op de tafel; blaft net gefronste wenkbrauwen er op staren,
en lacht dan eensklaps smade1J;k, het hoofd opheffend).
Die vrouwen! die vrouwen!
Emma (tol liarmerz die nog buiten
dc deur is).
Blijf daar. (Nadert Eduard met snelle schreden en werpt in 't
voorbijgaan een blik op het likeurkeldertje.)
Mijn naam is Emma Berthold. De uwe Van Wilsveld nietwaar?
Eduard (verrast).
Juist, juffrouw Berthold: Eduard Van Wilsveld. — Uwe komst?
(Hij biedt haar een stoel) Die eer?
Emma (blaft, niet de hand op de
leuning, b ij den stoel staan).
Die eer is zoo groot niet. Misschien komt mijn bezoek u vreemd
voor; 't is mogelijk! Men zegt mij wel meer dat ik zonderling ben;
alsof de sleur van 't leven te volgen een verdienste ware ! Men
doet wel eens goed die te breken mijnheer. — Nu vier dagen geleden kwaamt u uit zee bij uw vader terug.... ?
Eduard (niet een lachje).
Zeer juist juffrouw Berthold, verleden Zaterdag.
Emma.
Zondag avond zaagt u mijn zuster voor 't eerst?
Eduard.
Op een soiréetje bij den Notaris, waar het ons leed deed de
oudste juffrouw Berthold niet te ontmoeten.
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Emma.
Dat kan geen leed doen wanneer de persoon ons onbekend is.
Ik ga nooit uit, althans hoogst zelden. (Na een oogenblik stilte)
Het uiterlijk mijner zuster heeft u bekoord.....
Eduard (in tweestrjd).
O!
Emma.
U hebt haar uw liefde verklaard. (Eduard geeft een toestemmend
keken.) Ik weet het, en op dit oogenblik vraagt uw vader, Laura's
hand voor u aan mijne moeder.
Eduard.
Wat moet dit alles beduiden juffrouw Berthold? U spreekt op
een toon....
Emma.
Die toon hindere u niet, het is mijn gewone. Mag ik u — zeer
kort — een verhaal doen?
(Eduard wenkt haar plaats te nemen. Emma echter keert den
stoel om; blaft, niet een knie op de zittin; rustend, staan, en wie,;!
met den stoel op en neer.)

Emma.
Een braaf en edel jongeling beminde een meisje als zijn oogappel.
Hij was leelijk, zeer leelijk. Een ander jonkman, schoon, zeer
schoon, wist haar liefde te winnen; den eerste wees zij af (snel)
omdat zij hem niet beminnen kon. (lan,zamer) Den tweede hing
zij aan met al het liefde-vuur dat in haar was.
Eduard.
Maar zet u toch; uw stem verraadt....
Emma (fier).
Mijn stem verraadt niets. (Snel) Maar, ik kan niet verhalen. Laat
de auteurs hun tijd dooden met het opdisschen van beuzelachtige vertelsels en zotte liefdesavonturen die nooit gebeurd zijn; ik heb er
geen slag van, zelfs indien ze waar gebeurd zijn. Genoeg, dat
meisje was ik, en die schoone knaap bleek de verleider van mijn
goeden broeder te wezen, een valsere speler, een eerroover;... en....
Eduard.
En...?
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Emma (na een korte aarzeling, net klem).
En.... nu kwam ik u vragen, of je ook zulk een schoone knaap bent?
Eduard (verrast).
In waarheid juffrouw Berthold, die vraag is zonderling genoeg.
Zij bevestigt geheel uw afkeer voor het alledaagsche. Maar ook zij
is kordaat, en ik moest geen zeeman wezen indien ik haar niet
waardeerde. Welnu dan juffrouw Berthold: (met klem) Nee, ik ben
geen verleider, ik ben geen valsche speler, ik ben geen eerroover, nee
Emma (eerai,, szins verlegen).
Vergeef mij, men had mij gezegd; maar nee, zoo liegt men niet!
Eduard.
Men had u gezegd? Wie had u gezegd juffrouw Berthold?
Emma (als voren).
Wie? (fier) Ik wil zijn naam niet noemen; anderen hadden hem
gezegd; hij vreesde; en.... Ik heb gezworen voor mijn zuster te
zullen waken, voor dat reine lieve kind! Ik ben wat achterdochtig
geworden, ziet u!
Eduard (die F_mma bij de voorlaatste
7cwoorden roet verrukking heeft

aangezien).

Juffrouw E3erthold , o herhaal mij nog eens die woorden: dat
reine lieve kind!?
Emma (naei' hoorre bevreemding).
Wat beteekent dat meeheer?
Eduard.
O niets! niets! Ik wil u in de oogen zien Emma Berthold; die
oogen, ofschoon ze krachtiger zijn, ze gelijken de hare; zij liegen
niet.
Emma.
Alweer die oogen! (Zij giet terz ij naai- den ,,rond) En de zijne
ze logen! Ja, dat deden ze!
Eduard.
Wil ik ii een verhaal doen, een kort en waar verhaal juffrouw
Berth old?
Emma (bluft in dezelfde houdingstaan.)
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Eduard (beivo;ren iizcl nadruk).
Daar gaat een demon door de wereld die gift spuwt in de ziel,
in het minnende hart; een duivel die met zachten vingerdruk het
brandmerk der schande op het voorhoofd van den reine zet, een
brandmerk dat inkankert en doodelijk wordt. Die duivel heet laster
Emma Berthold. Laster!
Emma (voor zich zelve).
Laster — ha!
Eduard.
Ja, en onder zijn duizenden dienaars, sommigen onwetend wat
monster hen beheerscht, ontmoet ge uw naasten, uw liefsten op de
wereld. Die Satan! (Emma's hand vattend) 0, ik dank u!
Emma (opziende, verrast).
Mij?
Eduard.
een angel in de borst geworpen.
was
ja voorzeker! Ook mij
Tot twee malen toe, geen uur geleden. Maar nu — dit zweer ik
u — het oog zou moeten zien.... eer.... eer.... (Hij neemt het por
tafel en drukt het aan zone lippen) 0, mijn Laura,-Ire/fvand
mijn reine, mijn lieve Laura!
Emma (zeer verbaasd).
Man, je hebt getwijfeld aan haar... ?
Eduard.
De démon greep mij aan. 0 Laura, vergiffenis! — Maar, zeg
mij juffrouw Berthold; wat bracht u dan straks tot die kordate vraag?
Emma (in zich zelve mei den blik
naar den grond).
Laster! laster! (Langzaam) En nietwaar, het oog moet zien.... ?
(Sneller met klimmende gemoedsaandoening) En, als het oog dan niet
meer zien kan omdat alles is voorbijgegaan, sinds jaren voorbijgegaan! Als ze dood zijn, dood! 0 groote God! (Snel; geheel tot
Van Wilsveld) Nietwaar, er is laster in de wereld? (Zij bedekt haar
gelaat met beide handen) 0 bittere waarheid! zóo zóo heb ik dat
n ooit gevoeld!
(De gordijn valt.)
Einde van het eerste bedrijf.
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TWEEDE BEDRIJF.
DERDE AFDEELING.

EEN PARK.
Op den achtergrond een groot hek dat met een hoog rasterwerk liet ge
beslaat. Een prieel links op den voorgrond. Men ziet eene-helton
verlichting à giorno, en vlaggen aan her hek. 't Is avond, maar helder
licht door de illuminatie.

EERSTE TOONEEL.
HARMEN

vóor-, HANSJE, boeren en boerinnen achter het hek.
Harmen (tot het volk achter het hek).

Ja waarachtig, dat begrijp ik nou allemaal best en goed, en
voor mijn part, ziedaar, al wou ie d'r met je heele familie in,
bon-best zeit de Franschman; maar op m'n woord van eer — en
dat geef ik niet licht — ik kan en mag het niet doen.
Lenigen.
Kom kom, dat 's maar gekheid!
Anderen.

Ben je mal! Toe, toe maar!
(Rumoer.)

Harmen (schreeuwend.)
Maar jelui verstaat geen rede. De majoor heeft gezeid: Harmen
pas jij op, dat het volk niet door het achterhek bij de oranjerie
naar binnen komt. Ik geef 'en partij zeit de majoor, voor mijn
zoon, nou ie z'n eigen zooveel als verangeliseerd heeft, zieje;
en nou wil ik dat alles ordentelijk en netjes zal toegaan zeit ie,
en als nou het volk bij de oranjerie...
(Algemeen rumoer.)

Harmen.
Nee! niet omdat ie tegen jelui is. Waratje niet! Maar, ze trappen me allemaal de bloemen plat zeit ie, en me dunkt (h ij draait
zich met het gezicht naar den toeschouwer) als jelui daar nou rustig
blijft staan, dan zul je 't best kunnen zien. Als het begint zal ik
je wel waarschuwen; en hooren kun je 't allemaal, want de mesjeu
IV

20
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van 't vuurwerk heb ik geraden er veel donderpotjes bij te doen,
omdat de majoor een beetje hardhoorig is, weetje; en bij de muziek
heb ik zelf een groote trom moeten bestellen. Zonder trom, zeit
de majoor, is muziek geen pijp tabak waard!
Een boer.
Dat je ons d'r buiten houdt da's tot daar aan toe, maar je
eigen liefje, dát is te erg!
Velen.
Ja dát is te erg!
Anderen.
Dat is gemeen! dat is schande! (Rumoer.)
Harmen.
Wie zeg je? wie? — Schreeuw dan zoo niet. Is Hansje d'r bij?
Hansje (vertoont zich voor het hek).
Ja Harmen, 't is leelijk van je dat je mij d'r niet inlaat. (half
schreiena) Heel leelijk weetje, en ik heb er recht op, recht! ja
dat heb ik.
Harmen (draait zich om).
Recht! Nee, als je zoo begint, dan spreek ik geen woord meer.
Recht heb je niemendal Hansje. Zoolang als ik den majoor z'n
livrei draag, dien ik den majoor, zieje; dat deed de majoor ook
toen ie (hij neemt den hoed af) toen ie den koning diende, zie,
en daarom kan de majoor niet velen, dat anderen, die ook dienen,
neefjes en nichtjes vóortrekken en anderen op zij zetten. Sàkkerbleu, zeit de majoor, dat is neefpotisme, zeit ie; en dat zeg ik
ook, weetje — dat zou ik nooit doen.
(Rumoer van het volk.)
Hansje (luid schreiende boven allen uit).
Nou 't is goed Harmen, heel goed! Als je zóoveel nog niet voor
me overhebt! (Gillende) Heel goed!
(Luider rumoer.)
Harmen (bovenuit schreeuwend).
Jelui bent allemachtig onredelijk! Denk je dan dat ik zelf geen
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gevoel heb? Als je me nu allemaal beloven woudt dat je als fatsoenlijke
lui d'r buiten zult blijven, dan zou ik — omdat jelui het gemeen
vindt, Hansje d'r wel in willen laten, maar...

Allen.
Ja, ja, dat spreekt vanzelf, Hansje moet er in!
Harmen.
Goed dan, goed! Maar jelui zult dan ook fatsoenlijk d'r buiten
blijven niewaar? Den sleutel heb ik hier, zieje, dus wat het kunnen betreft daar mankeert het niet aan. Nou — alsjeblieft terug
dan een beetje. Niet omdat ik je niet vertrouw, daarvan niet....

(terw ijl Harmen den sleutel in het slot steekt, gaat hel volk een wei
achteruit) maar omdat, zieje... (Hij opent het hek op een kier)-nig
Nou, omdat jij het dan bent, hehehehehehe, maar anders....

(Laat Ilansje door.)

Hansje (wipt naar binnen).
Dat is lief van je, Harmen.

(Men hoort van verre, achter de coulissen een vroolijke muziek.)

Ha! ik hoor de muziek al. (filet volk dringt met rumoer tegen
het hek aan.)

Harmen (van binnen dringt er met
den rug tegen).
Nee! dat staat je gemeen! dat is misbruik maken van iemands
goedheid. Je kunt daar immers opperbest zien. Kijk maar, daar
gaat al een vuurpijl de lucht in, zieje nou wel, net alsof d'r bloemen naar beneden komen. En de muziek! wat weerga, die kun je
immers ook hooren. Nou, dringt dan zoo niet! Hansje, alla help
dan een handje. Wat! Sta jij te lachen! Dat is heel gemeen van je.
Eerst je d'r in helpen en dan nog uitlachen toe!
Een boer.
Ja, zoo gaat het! Alla jongens, een loopje!

Harmen (wanhopend, al dringend).
Jelui bent lafaards! zóoveel tegen éen! ! Als je dringen wilt,
ga dan naar het hek van den grooten weg: daar staan er
twee om jelui tegen te houden; dat zou fatsoenlijk van jelui wezen,
maar hier tegen éen!
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Boeren en boerinnen.
Een, twee, drie — marsch!

(Ze stooten hei hek open, zoodal Harmen vooruitvliegt en op den
grond valt; springen lustig het park binnen, lachend en roepend:)

Ha, bravo! Vooruit maar jongens! Hier Kaatje! Hier Jansje! enz.
(en verdwijnen achter de coulissen links.)
TWEEDE TOONEEL.
HARMEN, HANSJE, OTTO BRIGHT.

De laatste, die mede door het hek is binnengedrongen, blijft
eenigszins op den achtergrond staan.

Hansje (luid lachend).
Arme jongen! Lieve hemel, daar lig je nou! Dat hadt je waar-

lijk niet verdiend met je liefde voor me.
Harmen (zit op den grond).
Een mooie liefde van jou! Dat blijft maar staan, en helpt me
niet eens om ze tegen te houen.
Hansje (lachend).
Maar als je zoo lachen moet!

Harmen.
Lachen! je moet niet lachen. Lachen is laf als je geen reden

tot lachen hebt.

Hansje (lacht zeer hard).
Harmen.

Je lachen verveelt me. (Opslaande) Zoodoende zou je me heelemaal gaan vervelen, ziedaar! (haar aanziende) en.... en... dat
wou ik toch niet graag... hehehehehehe. (Hij begint met Hansje

mee te lachen; beiden lachen eindelijk zeer luid, waarna ze elkander
kluchtig aanzien.)

Hansje.
Nou brave jongen, geef jij me dan maar een arm, en laten we
net als de anderen, daarginder bij den vijver een beetje gaan kijken.
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Harmen.
Nee sakkerbleu: rechts uit de flank marsch! zou de majoor zeggen. Wat denk je wel van me? Ik moet op het hek passen; begrijp
je dat niet? Nee, dat begrijp je niet, aardig kalfsvleeschachtig stervelingetje die men vrouw noemt, hê? (Op Hansje wijzend) Dat zou
wat moois zijn om een post te bewaken, zoo'n rok! Marsch, klein
vrouwelijk duiveltje, marsch! — Je even in de boutjes pakken?
Hehehehehe dat is wat anders; (hij wil haar omhelzen) Maar van
mijn post gaan, nooit!
Hansje (aan Zijne omhelzing ontsnappend ).
Gelukkig dat een vrouw geen hek is. Maar ik vind je naar,
vervelend; naar hoor je, naar! (loopt heen.)

Harmen (wil haar na, doch wordt door
Otto b ij den arm weerhouden).
Otto (met Engelsch accent).
My find.
Harmen.
H@, vrind? Je doet me schrikken! Maar zieje, vrind of geen
vrind, dat gaat hier wat al te graveelig. Dat hek staat open, maar
eigenlijk is het gesloten, versta-je!?
Otto.
Ik zal gaarne zoo aanstonds dat hek weer uitgaan. Alleen, ik
heb you what te vraag.

Harmen.
Jawel, oui mesjeu, ga jij je gang maar; ik versta je best. Maar
als ik vragen mag, wie heb ik 't plezier van — ne... ?
Obto.
Mijn naam is Bright. Yesterday ben ik uit Amerika in Holland
aangekomen; en...
Harmen.
Ah zoo, ben jij d'r een van — die de katoen 'en tijd lang zoo
duur maakten, zal ik maar zeggen? Dat is geen recommandatie
hooi-je?
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Otto (geeft hem een stak geld).
Misschien zal dit beter recommandation zijn. Ik whil maar weinig
van you wete my find. Je zoudt mij met een paar woorden zeer
verplichten. Deez avond kom ik met de diligence in this dorp, en
hoor dat een trouwfeest wordt gevierd, van een sir Wilvelde met
een miss Berthold, en...
Harmen.
Non mesjeu, da's abuis hoorje; die je dat gezeit heeft die had
het naatje van de kous ook niet beet. De majoor is wel kort van
stof, maar zóo gauw! Nee man, trouwen na drie dagen verkeering
dat doen we hier niet te lande.
Otto.
Dan toch een engagements-festival van een sir Wilvelde...
Harmen.
Van Wilsveld om je te dienen.
Otto.
Van sir Van Wilsveld, met een miss Berthold!
Harmen.
Dat is te zeggen... mis... mis ? Nee man, met juffrouw Laura
Berthold. Ken je ze mogelijk van vroeger? Ze zeggen...
Otto (ziel hem scherp aan).
Ze zeggen...?
Harmen.
Je kijkt me Ook al zoo leelijk aan. Als je tegenwoordig maar
even van die familie zegt: ze zeggen, dan trekt de heele wereld
— eigen of vreemd — een gezicht als sinjeur de duivel.
Otto (scherp).
Ze zeggen... !?
Harmen.
Nou ja, de luitenant zeit, dat ze 'en engel is, en dat is ze ook.
Toen ik haar gisteren in 't dorp tegenkwam, en den hoed afnam,
toen zei ze: Dag Harmen! — Zachtzinnig, vriendelijk; en een snoetje...!
Otto.
Heeft zij een moeder?
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Harmen.
Watblief! Ze zou geen moeder hebben! Welzeker, de ouwe mevrouw.
Otto (eenigszins getro ftn).
Zij woont in liet dorp niewaar?

Harmen.
Jawel, het tweede huis aan dezen kant, waar die groote kastanje
over de schutting van den tuin hangt.

Otto.
Zóo ! Maar dezen avond is zij hier?
Harmen.
Ja! wis en drie! En dat zal van avond nog wel een kuiten flikkertje mee maken Ook! Geen wonder dat zoo'n oudje plezier
heeft als er zoo wat opruiming komt: nommer éen van de twee.
(Otto onaangenaam getroffen, houdt zich in. Harmen vervolgt)
Maar die andere juffrouw...

Otto (ziet met vorschend gelaat in
het rond).

Die andere juffrouw?
Harmen (treedt achteruit.)
Ja maar, je kijkt me zoo raar in de rondte. Ik begrijp me eigenlijk niet waarom jij — met je permissie — me hier komt ophouen?
Zeg, wat ben je eigenlijk van je handwerk, hé?
Otto (stopt hem nogmaals een geldstuk
in de hand).
Een katoenkooper misschien. Die andere juffrouw?

Harmen.
Nou wat die oudste juffer betreft, praatjes zijn praatjes, en van
dien rijenden artillerist wil ik niet spreken, maar dat ze een stootkant
aan d'r japon heeft, dat verzeker ik je. Bats hoor! ontevreeje mameur! ik heb er genoeg van.
Zij is Ook hier?

Otto.
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Harmen.
Nee! waratje niet! Ze gaat zelden van honk, en, zuur ziet ze —
zuur! (Geheimzinnig) Weet je wat Hansje me zei — dat was gisteren — dat ze eigenlijk een ingekankerden haat heeft aan al wat
een baard draagt! — Nee, dat heeft juffrouw Laura niet, die is....
Otto.
Die is... ?
Harmen.
In een woord die is het liefje van den luitenant; en menheer
Baks, die haar vroeger onder den hoed keek, je kunt begrijpen
dat ie nou net precies rondloopt als een haan zonder staart;.
anders een best mensch !
Otto.
Zoo.
Harmen.
Ja, dat zal waar wezen. Ik en 'en ander we zouwen jaloersch
zijn, maar hij — hij verheugt zich in juffrouw Laura's geluk. (Links
achter de coulissen wijzena) Zie je — daar, bij die brandende pekton,
daar gaat ie juist met de ouwe mevrouw aan z'n arm. Ja, voor
die menschen is ie 'en engel; hij onderhoudt ze, om zoo te spreken
heelemaal.
Otto.
What! hij die niets bezit!
Harmen.
M'nheer Baks niets bezitten! Mooie grap! Zeggen ze dat in Amerika?
Otto (wendt zich af).
Ik meen... of die oude dame niets bezit?
Harmen.
Nee, die onderhoudt ie met de dochters erbij.
Otto (snel).
Je liegt!
Harmen (verschrikt).
Nou, dan doe ik het in commissie. De menschen praten dikwijls
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zooveel, zonder dat je precies het rechte hoort. Maar éen ding is
zeker, namelijk: dat de oude menheer Berthold van verdriet is gestorven, over een gemeen sujet van een zoon die hem bestal, die
een valsche speler was, en als soldaat bij de Japanneezen in de
Oost of West — daar wil ik afwezen — heeft dienst genomen.
Otto.
Ellendeling!
Harmen (ontsteld).
Hé!!!
Otto.
Ik zeg dat was een ellendeling! (Somwijlen — als vreest hij dat
iemand hem zal opmerken — ziel hij in her rond.)

Harmen.
Nou dat zeit 'et heele dorp. — Maar wat kijk je toch raar in
de rondte? Als ik je zoo zie gluren, dan... dan... je moet me
niet kwalijk nemen — ik ben ijselijk goed van vertrouwen, dat is
waar, maar gek ben ik in 't geheel niet... Als je soms een dief of
stille-verklikker bent, dan verzoek ik je om ons van avond alsjeblief ons plezier niet te benemen, dat zou den majoor ijselijk hinderen. Je begint me zoo wonder Koeterwaalsch uit de oogen te
zien... en... (wist naar het hek) als je me nou éen plezier wilt
doen dan moest je, he... zoo goed zijn om...?
Otto.
Lafaard! Waarvoor zie je me aan? Maar je hebt gelijk. Het verwondert je dat een vreemdeling naar personen vraagt, die hem geen
belangstelling kunnen inboezemen. Luister: (zacht) Ik heb een oude
schuld met die menschen te vereffenen, een schuld van vroeger
jaren, en...
A zoo!

Harmen.

Otto.
En zoek nu maar een gunstig oogenblik om... (verandert van
toon) Kun je zwijgen?...
Harmen.
Heelemaal zwijgen... ?
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Otto (laat hem eene beurs zien).
Wanneer ik je dit tot belooning verzeker?
Harmen.
Zooveel dagen als je wilt, met de nachten er bij.
(Muziek van verre, straks hoort men de canonnades van een vuurwerk. Intusschen schrift Otto in eene zakporfeuille; scheurt het blad
er uit, en vouwt het. Harmen ziel naar de zij van het vuurwerk.)

Harmen.
Ze beginnen vroolijk te worden. Hoor eens, en donderpotjes
ook. Een mooi licht van verre. — Kijk, kijk, daar staat ze, daarginder in dat licht.

Otto.
Wie ?

Harmen.
Wel juffrouw Laura, aan den arm van menheer Eduard.
Otto (ziet naar de aangeduide plaats).
Zij! Het kind van dertien jaren!

Harmen (lacht).
Nog al 'en aardig kindje van dertien jaren! achttien meen je —
Zie, ze komen dezen weg af.
Otto

(geeft hem haastig het briefje).

Hier, neem aan! Je zult het haar overhandigen; maar zwijgen!
Versta je! Morgen avond, juist op dit uur, kun je de belooning
ontvangen.
Harmen.
En dus... se...?
Otto.
Je geeft haar het briefje in alle stilte, en zegt aan niemand
what daarvan....
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Harmen.
Nou dat beloof ik je, op m'n woord van eer, en dat geef ik
niet licht.

(Otto gaat naar den achtergrond; staart in de richting van waar
Laura en Eduard naderen, en verdw ijnt buiten het hek.)
VIERDE TOONEEL.
EDUARD, LAURA, HARMEN.

Eduard (tot Harmen).
Wat doe jij hier?

Harmen (onderdanig.
Op het hek passen, om je te dienen luitenant.
Eduard.
Daar dien je niemand mee. Contrarie! Het volk is van alle
zijden het park binnengekomen; en het heeft gelijk. Ga jij maar
kijken ook!

Harmen.
Och kom luitenant. (Trekt Laura aan haar japon) Juffrouw Laura.

Eduard.
Wat wil je?

Harm en.
Niets luitenant; niets niemendal. (Zacht als voren) Pstt, hum!

Laura.
Hadt je me iets te zeggen vrind ?
Harmen (zoekt tevergeefs haar het
briefje te geven).
Te zeggen... nee nee. Maar... re. .
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Eduard (gebiedend).
Ga naar de overzij van den vijver; misschien kun je daar met
dienen behulpzaam zijn.
(Harmen trekt de schouders op, en vertrekt schoorvoetend, telkens
omziende.)
VIJFDE TOONEEL.
EDUARD

en LAURA.

Nemen plaats op eene bank voor het prieel. Later
van verre bespiedt.

BAKS,

die hen

Eduard.
Mijn engel, eindelijk eens alleen!

Laura (vlot zich aan zone borst. Met
gevoel).
Mijn lieve Eduard!

Eduard (drukt haar aan zin hart).
0 Laura, herhaal mij dat woord, wat klinkt het zoet beste Laura!
Laura (de ooh en lot hem opslaande,
met verrukking).
Mijn vriend, mijn lieve vriend!

Eduard.
Ja, je vriend, je vriend voor eeuwig! Maar toch! ons gevoel
staat hooger Laura; wij beminnen elkander. Sinds weinige dagen
weten we wat dat zeggen wil te beminnen niewaar? 0! ik had
nooit gedacht dat de liefde zoo onbaatzuchtig was, want ja, je gelukkig te maken, dát is mijn grootste, mijn eenige wensch! En
dan, zal Laura dan ook met haar Eduard gelukkig zijn?

Laura (legt de hand op zin schouder).
Mijn lieve, hoe kun je dat vragen!
(Muziek van verre achter de coulissen; vooral zeer zacht.) (*)
!Muziek: „Laura's melodie uit Emma Berthold" van den heer
Leilrs. Uitgave van den heer Nijgh, te Rotterdam.
(`)
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Eduard.
Nee, ik vraag je niets, mijn lieve kind; ik weet wel dat je het
zijn zult: ja, want mijn adem zal de koude lucht verwarmen die
je verkleumen kon, en mijn hand zou dat lief gezichtje beschutten
willen voor de hitte der zomerzon. Ja Laura! — Maar...
Laura.
Maar.. ?

Eduard.
Je kent de wereld niet Laura. Zij is boos. — Ja, somwijlen, zelfs
wanneer je zweeft in den hemel der reinste zaligheid, tracht zij je
boosaardig te bewijzen dat je ongelukkig bent; en dan, — indien
men twijfelt....

Laura.
Eduard, ik begrijp je niet. Hoe! ik zou gelooven moeten o ngelukkig te zijn wanneer ik je mijn lieve Eduard mag noemen?
Eduard.
Engel! nee nee! Aan Eduards liefde en trouw zal Laura nooit
twijfelen! En Laura's trouw... ? ( Snel) Maar immers die staat
vast, onwankelbaar vast als een rots in de zee. (Hij legt de beide
handen op hare schouders; ziel haar in de oogen) 0 blauwe reine
hemel waar ik in lees; mijn aangebeden kind! Mijn lieve kleine
vrouwtje!
Laura.
Ja Eduard, je lieve kleine vrouwtje.

Eduard.
Maar dat scheiden! Als ik zwerven zal op de breede zeeen van
strand tot strand, zul je dan ook gelukkig zijn, mijn eenig kleinood?

Laura.
Ja, want dan zal ik aan je denken, en naar je verlangen, altijd
naar je verlangen Eduard.

Eduard (omvat haar).
En als je dan hoort van een bloedigen oorlog in verre streken,
en in verbeelding de kris van den kleurling ziet gericht op mijn borst ?
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Laura.
Dan zal ik aan den sterken arm denken die mij nu omvat, en
ik zal hem de kris zien wegslaan uit de hand van dien woestaard,
en ik zal mijn Eduard toejuichen. Ja, mijn alles!
Eduard (somber).
Maar als toch die dolk... of een woedende storm... ?
Laura (snel).
Nee, nee! dat zal en mag niet gebeuren! God zal je beschermen
Eduard; dat wil ik bidden, dat gelooven en hopen, mijn lieve vriend!
Eduard (sluit haar vaster aan zijn hart).
O engel op aarde mij van God gegeven! En zal ik je liefhebben — ik? Ja, voor eeuwig! dat zweer ik je!
Laura.
De schoone melodie die ons van verre in de ooren klinkt zal
mijn geheugen niet ontgaan; zij is gewijd door dezen stond mijn
Eduard. (Snel opziende) Maar, laat ons nu gaan. Men zal ons gemist hebben, en wachten misschien.
Eduard.
Ja kom dan Laura, kom! — 0 avond vol reine zaligheid!
(Al spoedig na hei eindi; en van dit tooneel zwijgt de muziek, doch
niet dan nadat de melodie is adeëindigd.)

ZESDE TOONEEL.
EDUARD, LAURA, BAKS.

Baks (die hen te gemoet komt).
mij
mijnheer
Van Wilsveld, lieve zuster,
op
Wees niet toornig
dat ik uw onderhoud voor een oogenblik kom storen. Ik zag u
van verre, door het geboomte, hier met u beiden alleen, en ziet,
toen voelde ik het oogenblik gekomen, om u te zeggen waartoe
mij tot nu toe de kracht ontbrak; — maar 'tgeen ik reeds toonen
wilde met mijn tegenwoordigheid op dit... verlovingsfeest...
Eduard (bewogen).
Mijnheer Baks!
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Baks (bewogen).
O noem mij Casper, eenvoudig Casper. Immers u zult de echtvriend van mijn lieve zuster zijn. (Hij drukt de hand voor de oogen.)
Laura.
Goede broeder, je verheugt je zoo innig in mijn geluk niewaar?
Zie, en nu ben ik gelukkig Casper.
Baks (ziet haar aan).
Zoo, mijn kind, ben je dat in waarheid? Ja ik zie het! En dat
kan niet anders; waar Laura naar waarde wordt geschat, daar zal
een paradijs voor haar voeten bloeien. (Tot Eduard) Broeder! Ver
mij u zoo en niet anders te noemen — ik wilde u (hij drukt-gun
weer de hand voor de oogen) gelukwenschen uit den diepsten grond
van mijn hart. 't Is een parel die u zal toebehooren. 0, blijf dat
kleinood waardeeren, altijd zooals nu! U bent jonger dan ik, en
de ervaring heeft mij veel, smartelijk veel geleerd. Sta mij dus toe,
u een enkel woord te zeggen in het belang van mijn dierbare lieve
zuster. Broeder, een droeve geschiedenis is er aan het huis van
mijn brave trouwe pleegmoeder verbonden.
Eduard.
Ik ben er mee bekend mijnheer Casper.
Baks.
De wereld heeft er helaas, maar al te dikwijls haar moordend
venijn uit gezogen. (Zachter) Och geloof het dus niet, wanneer er
op anderen toon van uw Laura wordt gesproken dan zóo als zij
verdient, die reine onschuld, die blanke lelie! Luister naar geen
stemmen van buiten, maar lees in haar blik, en vertrouw alleen uw
oogen, uw oog e n geheel alleen.
Casper, waartoe?

Laura.
Baks (drukt de hand voor de oogen.
Iets zachter).

Laura het geldt je huwelijksheil. Besef je dan niet dat er venijn
is te zuigen uit de liefde die ik je toedroeg en die men zeide dat
door Laura werd beantwoord. Maar genoeg, genoeg mijn zuster,
mijn broeder. God zegene u!
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Laura en Eduard.
Casper!
Baks (kalm).
Dank, dank! Gaat nu, gaat! Men zal je missen. Ik blijf hier
eenige oogenblikken alleen. (Droevig) Mij... mij mist niemand op
de wereld!
Laura (in 'I heengaan).
Arme broeder!
(Eduard en Laura vertrekken.)

ZEVENDE TOONEEL.
BAKS,

daarna HARMEN en HANSJE.
Baks (ziel Eduard en Laura na ,• blijfi
een oogenblik in gepeins op den
voorgrond staan; roept dan links
lusschen de Isle coulisse).

Hei, pst! hei!
Harmen (een weinig beschonken — doch
slechts nu en dan even waggelend — met .Hansje aan den
arm. — Tot Baks).

Meen uwe mij, menheer Baks? Ikke en Hansje we kuieren zoo'n
beetje; daar doet een mensch geen kwaad aan. Maar ik zeg tegen
d'r, dat briefje lezen dat doe je niet; dat gaat je niemendal aan!
Ik zelf, zeg ik, heb het niet gelezen, want als iemand z'n woord
van eer geeft, dan houdt ie z'n mond, al kwam z'n eigen vrouws
vader of de keizer van Moscou in eigen persoon.
Hansje.
Kom, ik weet niet wat je bazelt; je hebt te diep in 't glaasje
gekeken.
Harmen.
Ik — nee dat weetje wel beter, klein pijpenpeutertje; een glas heb
ik heelemaal niet gezien. De majoor zei: Harmen help de dames
eens inschenken zeidie; en dat heb ik gedaan, en toen ik dat gedaan had, toen heb ik een leege flesch die bij abuis nog vol was
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aan m'n mond gezet, en later in de sloot gesmeten; zieje (lachend)
omdat ze d'r niet over vallen zouden. Wijn smaakt toch beter als
bier hé! Maar, als je denkt dat ik dronken ben, dan ben jij zelf
ook dronken, hoorje. Ja ik zie je heel best, ojé, net zoo goed als
anders; en dat is menheer Baks. Leve menheer Baks, aldat ie
leelijk is als de nacht!
Hansje.

Stil toch, ezel!
Harmen.
Wát stil! Leve menheer Baks, zeg ik, die heeft me straks die
abuize leege flesch zelf bij abuis gegeven, en gezeid: jij zult ook
wel een mondjevol lusten. Leve menheer Baks!

Baks.
Man, je bent dronken.
Harmen (wist op Uansje).

Kom dat zeit zij ook ! Maar ik weet weerga's goed wat ik doe!
(Slaat Baks o den schouder) Jij bent een goeje kerel, hoorje,
dat zeit Dirk uit De Postwagen ook; 'en heele fideele, leelijke
rojale kerel! 't Spijt me voor je van de jonge juffrouw; op m'n
woord van eer; en wat die ander van d'r hebben wil dat weet ik
niet, en dat gaat me ook niet aan, dat kan me niemendal schelen,
niet zboveel zieje; en dat briefje, dat kan me ook niemendal schelen;
maar m'n mond houen zal ik, daar heeft ie m'n woord van eer
op, en dat geef ik niet licht.
Baks.
De man die hier straks in het park wilde dringen, en dien jij
weer zoo ferm buiten het hek hebt gejaagd, die gaf je een briefje,
is het zoo niet?
Harmen.

Ja.... ik heb hem behoorlijk d'r buiten gewerkt, dat beloof ik
je; ze zullen Harmen niet krijgen!
Baks.
Een briefje voor juffrouw Laura Berthold niewaar? Ik zag dien
man toevallig; een leelijk gezicht!
IV

21
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Harmen.
De duivel in eigen persoon.
Hansje.
Och Harmen, wees stil.

Harmen.
Net zoolang als ik er plezier in heb, hehehehehe. (Rij pakt
haar) Maar lezen zul je het niet — Nee kleine kleuter, met je
bloedrooje kralen om.... ja die zie ik Ook best; nee, lezen zul je
het niet.
Hansje.
Nou, ik begrijp er niets van; maar ik vind je raar en vervelend,
en, als je nog eens zoo draaierig bent dan laat ikje loopen, hoorje.
Piet heeft nog altijd zin in me.
Harmen.
Begin niet zoo sikkeneurig Hansje, dat is niet plezierig als je in.
zoo'n opgemonterde stemming bent als ik. Maar laten lezen, nee!
ofschoon ie eigenlijk alleen heeft gezegd: zwijgen! verstaj e ? dat
zijn z'n eigen lichamelijke woorden, zwijgen!
Baks.

Harmen je verkeert buiten je schuld, en ook buiten de mijne,.
want ik meende waarlijk dat die flesch bijna leeg was...
Harmen.
Vol man! tot aan den hals toe vol!
Baks.
Buiten je schuld verkeer je in een opgewonden toestand, en
zoudt dingen kunnen doen die je in de grootste ongelegenheict
konden brengen. Van een wild vreemde — wiens uiterlijk niet veel
goeds zegt, neem je een briefje aan om het aan de beminde van
mijnheer Eduard, een zee- officier die de zoon van je meester is ,te
overhandigen. Harmen bedenk eens....

Harmen (beteuterd).
Zeg, je moet me niet draaierig maken. Je bent waarachtig een
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beste leelijke rojale kerel, op m'n woord van eer, maar als menheer
Eduard begint, dan is ie dolks en sabels, en ik zou om de dood
niet willen dat... Hansje waar ben je? Als jij de goedheid woudt
hebben he, om dat briefje... h@? Hier is het; zie, 't is een onooglijk briefje, niet eens t o e g e l a k t ; op z'n Amerikaansch , — in
de katoen, zieje. — Als jij het haar gaf, h@? Maar, zonder een
woord te spreken, want, als d'r iets van uitlekte, dan verstootte
ik je, net als de man van Genoveva op den muur in De Postwagen. Ja dat dee ik; en anders deelen we, ziej e , en dan zullen we
d'r samen morgen avond 'en leege fiesch voor drinken, en....
Baks.

Harmen, het spijt me dat je als man niet ferm genoeg bent om,
zelfs na het gebruik van een enkel glas wijn...
Harmen.
Geen glas man! geen glas!
Baks.
Ik meen, dat je niet zoo verstandig bent om te begrijpen
dat misschien het welzijn van twee menschen van de bezorging
van dat briefje afhangt. Misschien is de inhoud van een aard, dat
het overhandigen ervan een misdaad wordt; misschien....

Harmen (angsli,;).
En misschien... misschien is 't niemendal, h@?
Baks.

Het geluk van juffrouw Laura en den zoon van je meester, Iigt
mij na aan het hart, en ik verwacht van Harmen, dat hij als een
braaf man en trouw dienaar zal handelen. Jij moet weten Har men, of de inhoud van dat briefje gepast is of niet. Als je dronken waart dan zou ik zoo niet spreken, maar ofschoon je wat
vroolijk bent, je hebt toch gezonde hersens niewaar?
Harmen.
Nou, daar mot je om kommen! Present hoor!
Baks.
Welnu, zie onheilen te voorkomen.
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Harmen.
Jawel precies! Maar zwijgen, op m'n woord van eer!
Baks.

Lees eerst het briefje. Wanneer de luitenant...
Harmen (angstig).
Jawel — weetje — maar... (h ij neemt het briefje) Als ik dan
toch zwijgen moet — op m'n woord van eer... En — hij had
zoo'n groote zwarte baard h@?

Hansje.
Als de majoor je eens wegjoeg Harmen! Mijnheer Baks heeft gelijk.
Baks.

En de luitenant! Hij zou woedend kunnen worden.
Harmen.
Ja, wat het kunnen aanbelangt; hier heb ik het briefje; en
lezen kan ik het zoo goed als een professor. (Het briefje inziende)
Maar die letters dansen alsof ze duizelig zijn; en dan Ainerikaanschpotlood- geschreven - schrift; daar zijn wij, Hansje en ik, op de school
niet bij grootgebracht. Nee, dat is Hottentotsch. (Lezend) Mejufju f... zie die letters draaien je telkens den nek toe; da's bespottelijk; zie, bespottelijk!
Baks.

Man, de zaak is ernstig, hoog ernstig!
Harmen.
Ernstig, jawel, jou geloof ik; jij bent een fideele leelijke rojale
vent, hoorje. Staat er wat ernstigs in? Jij kunt bok zwijgen h@?
En m'n marmotje net zoowel? Nou zeg, wat staat er dan? maar
je mot 'em op den kop houen, want die letters dansen ten onderste boven. (Baks wil hem het briefje afnemen) Nee! uit m'n vingers geef ik het niet; nee!
Baks (leest, Hansje ziet er mede in).
Mejuffrouw!
Ik heb geen vrede aleer ik met de weduwe van uw vader, een
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belangrijke eereschuld heb vereffend. Alleen aan u kan ik mij voor
verklaren. Ik bid u om een onderhoud. Morgen avond ten-alsnog
9 uren hoop ik u in uw moeders tuin te vinden. Slechts de brenger dezer regelen kan iets vermoeden van 'tgeen ik u bij dezen
verzoek. Vertrouw hem uw antwoord, indien gij een ander uur
wenscht; hij schijnt een eerlijk man te zijn. De zaak is van het
grootste belang.
Harmen (heft het briefje omhoog).
Zie je wel: een eerlijk man! en al soezelt hij wat, hij zal het
briefje nu ook zelf aan juffrouw Laura geven. (lot Baks) En jij,
je bent waarachtig een brave leelijke rojale kerel, maar je kunt op
m'n woord van eer, soms zoo'n gemeen bakkes zetten....

Hansje.
Harmen, Harmen! ben je razend! Och menheer Baks, neem het
hem toch niet kwalijk?
(Men hoort van verre muziek. — Een marsch.)

Harmen.
Och kom m'n doppertje! (tot Baks) Dat nemen wij mekaar niet
kwalijk, is 't wel? Maar als je nu denkt dat ik dronken ben.... (Ii)
draait zich om) Voorwaarts, rechts uit de flank, mar... Jandorie!
daar komen ze aan! Zijn ze dat niet allemaal, zeg? Ja, jawel. De
muzikanten voorop, en de ma-ma-joor — Zeg — hou me een beetje
vast Haasje. Maar nee, als de ma-j oor me ziet — Mar-s-ch! (Hij
loopt zoo snel mogelijk naar het hek en posteert er zich voor, niet
de hand aan den hoed. Hansje trekt zich terse;.)
ACHTSTE TOONEEL.

De vorigen, de MAJOOR, MEVROUW BERTHOLD, EDUARD, LAURA,
HEEREN, DAMES, BOEREN, BOERINNEN, MUZIKANTEN.

De muzikanten — in blauwe jassen — „aan voorop, gevolgd door
den majoor gearmd met mevrouw Berthold; Eduard gearmd met
Laura; verder de heeren en dames, paar aan paar achter elkander.
De boeren en boerinnen verspreiden zich op den achtergrond. —
Terwijl de stoet van de linkerzijde opkomt en langs het hek op
den achtergrond marcheert, commandeert de majoor met opgeheven stok.

Maj oor.
Met de rotte rechts, !rechts om! — Voorwaarts, marsch! (Mid-
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den op het tooneel gekomen) Rechts uit de flank! rechts om! Marsch!
(wanneer de muzikanten tot aan de zijcoulissen ter linkerza zijn
gekomen, schreeuwt de majoor) Halt! front! (Zoodra de muziek
zwijgt, treedt hij naar voren. Lachend) Hahaha, dat is de eerste

militaire manoeuvre met dames die ik gecommandeerd heb. Hier
aan het achterhek bij de oranjerie moeten we halt maken mevrouw.
Je ziet wel aan die kleine verlichting en aan de banken die ik hier
plaatsen liet, dat het mijn lievelingsplekje is. Toen ik hier voor 't
eerst kwam, zei ik aanstonds: Sakkerbleu wat 'en uitzicht! en ik
liet er een prieel zetten. Maar ik dacht ook: Verdord, als mijn
lieve ranke Fannytje geleefd had, dan zou ze hier in de ruimte
cito een bal champ@tre georganiseerd hebben, al had ze ook een
boomtak tot cavalier moeten nemen, dat kleine ding! (Tot de muzikanten) Jelui mannen, op zij een beetje! Zoo, daar! (Tot den muzikant met de 7urksche trom) Maar jij, je aait over dat ding alsof
je bang bent 'em zeer te doen. Wat harder versta je, dat we 'm
hooren kunnen, 'en keer of wat extra dat neem ik voor mijn
rekening. (Luid) A la galoppade! (Noodigt mevrouw Berthold.)
Mevrouw Berthold (hoofdschuddend).
Maar m'n lieve majoor!
Wat blief] e... ?

Majoor.
Mevrouw Berthold (luider).

Op mijne jaren... !
Majoor.
Jaren! Met je permissie mevrouw, ik ben geen half jaar jonger,
en als het er op aankomt dan neem ik de viervoet weer onder me
en maak de eerste expeditie de beste mee dat het huilt en kraakt.
Met alle respect mevrouw, je stelt je zelf op non-actief, en dat
zijn wij militairen niet gewoon. Wij vechten totdat... Maar sakkerbleu, als er zoo'n Luder in 't spel komt, zoo'n pedant chicaneur
die je den voet licht, uit pikanterie... uit — uit! — dan.... Ala
kerels blaas op! (Noodigt mevrouw Berthold tot den dans.)
Mevrouw Berthold.
Nee waarlijk, ik zal niet dansen.
Majoor.
Wat bliefje? Walsen? (Luid) La Valse! (Eduard en Laura
naderen den majoor.)
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Laura.
Majoor, mama houdt niet van dansen, zij wil liever...
Eduard.
Laat mevrouw Berthold liever wat rusten in het prieel. (Tot
mevrouw Berthold) Ik vrees dat u al wat vermoeid zult zijn lieve
mevrouw?
Mevrouw Berthold.
O Eduard, je bent wel goed. Ja waarlijk ik ben wat vermoeid.
Majoor (tot mevrouw Berthola).
Neem me niet kwalijk! Vrijheid-Blijheid! (Hij geleidt haar naar
het prieel) A la Valse! (Zacht lot mevrouw Berthold) Er is een
aardigheid in 't zout. Ik houd van aardigheden ! Ja, al willen ze
den ouden majoor er ook onder hebben, geen nood, hij blijft
vroolijk en opgeruimd, en zal ze toonen dat hij nog kras is, Sak
Valse!
-kerblu!àa
(De muzikanten op hel boned spelen een Wals. Algemeen dans;
de verloofden voorop. Inmiddels heeft Baks die lerzij van het prieel
stond, de aandacht van mevrouw Berthold tot zich getrokken. Terwijl de majoor de maal slaat en de dansenden met de oogen volgt,
steekt mevrouw Berthold de hand aan Baks toe, die hij ijlings met
Lijn beide handen vat, en zoo, haar teeder aanziende, aan hare zijde
blijft. — Wanneer de dans is geeindi-d staat het jonge paar juist
in het midden van het looneel. Terzelfder tijd heft de majoor den
stok en schreeuwt:)

Uit de Oranjerie ! Terstond komen drie bevallig gekleede danseressen met bloemkorfjes in de hand van de linkerzijde op, en dansen
een gracieuse pas de trois, terwijl ze bloemen vóor en rondom de
jongelieden strooien.)
(

Majoor (te midden van den dans en
boven de muziek schreeuwen a).

Wat zeg je d'r van hé!? Dat heet een zuivere verrassing niewaar?
Bravo! bravo! — Je doet het netjes, hoor! Als m'n ranke Fannytje
leefde en jelui zoo zag, dan zouwen d'r voetjes gepopeld hebben.
Sakkerbleu! (Tot de muzikanten) Blaas dan beter kerels! Ze moeten
je toch hooren kunnen! (schreeuwend, en weer met den stok in de
hoogte) Vuur! — (Op hetzelfde oogenblik wordt het park met Ben-
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gaalsch vuur verlicht en knallen er eenige geweerschoten) Nou hoe
keur j'em ! ? Hahahaha ! Leven de jongelui!

Allen.
Leven de jongelui! Hoerah! Leven de jongelui!
(De danseressen staan in eene groep om Laura en Eduard. De
muziek zwijgt.)
Eduard (tot de gasten).

Dank, dank, lieve vrienden!
Laura.
Dank, dank!
Eduard (schudt den majoor de hand)..
Beste vader!

Laura (geeft hem mede eene hand).
Mijnheer Van Wilsveld!
Majoor.
Noem je me MAJOOR, klein kleutertje? PAPA hoorje, PAPA! want
twee maanden duurt het niet meer, dat verzeker ik je. We zijn wat
driftig gebakerd. (Tot de danseressen) Nou, jelui hebt je prachtig

gehouen! (Tot de gasten) Jawel, van het tooneel uit de stad.
Als 't goed zal wezen dan ontziet de majoor niemendal! (Tot de
danseressen) De baas zal zorgen dat je nou in de oranjerie wat
voor 't mes krijgt; en als je gefourrageerd hebt, dan brengt Casper
je met den mandenwagen weer naar stad. Ingerukt, marsch! (De
danseressen nagen en vertrekken.)
Majoor.

Snaaksch volkje op de beenen! — Komaan vrienden, nu een
kleine versterking binnenshuis. Voorwaarts! de muziek weer voorop f
Baks (treedt met een papier in de

hand, snel op den majoor toe).
Mijnheer Van Wilsveld, ik aarzel; maar... er ligt mij iets ophet hart. Ik heb...
Majoor.
Ah! mijnheer Taks, niewaar? Bedoelt u mij....?
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Baks (luider).
Mijn naam is Baks, mijnheer Van Wilsveld. — Hier op dit
heerlijke plekje, onder Gods prachtigen starrenhemel, wilde ik
zoo gaarne....
Majoor.
Wat blief? Wou je muziek? (Tol de muzikanten) Muziek!
Eduard (zeer luide, terw ijl allen nader
komen).

Onze vriend schijnt een woord te willen spreken vader. (Tot de
muzikanten die beginnen willen) Geen muziek!

Majoor.
Zoo, best! (Tot de muzikanten) Hoor je dan niet? Muziek!
Eduard (geeft een teeken dat de muzikanten stil zullen zijn; beduidt den majoor even te
gaan zitten, en noodigt met
een vriendelijk gebaar, Baks
uit om Ie beginnen).
Baks (met een papier in de hand,
reciteert).
I.
Naar 't vaderland hield hij den steven gericht,
En 't blanke duin blonk hem blij in 't gezicht;
Der golven stroom bracht hein aan veilige ree;
Doch, niet voor immer: straks roept weer de zee.

II.
Strahs roept weer dc zee! — Maar, niet droevig alleen
Bouwt hij weer de golven, met stil geween.
Ginds vond hij een Engel, en bleef ze op de ree,
Bijen zijn hun zielen, te land — ter zee.

III.
In 't duin roept zij: „Ik min u mijn Eduard!"
De zee ruischt weerom: „Voor u klopt mijn hart!
„Mijn Laura ik voer n naar 't verre strand nice,
„Al slaapt ge ook in 't duin, wijl ik wieg op zee."
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Majoor (luid legen mevrouw Berthold).
Alleraardigst! Maar wat zwak van borst hé?
Mevrouw Berthold.
Ik bid u majoor.
Baks (vervolgt).

Iv.
Zoo klinkt het: „Vergeten zal ik Laura niet!"
Haar eeuwig beminnen? Dat smeekt mijn lied.
En dan — als haar zucht vliedt naar 't verre oosterstrand,
Dan bid t mede een broeder in 't Moederland !

Eduard.
Casper, beste vriend! Ja, we zullen broeders zijn.
Laura.
En ook jij Casper, je zult gelukkig wezen niewaar? 0 dank, dank
(Baks drukt hunne handen, en gaat dan naar mevrouw Berthold
die is opgestaan en hem de beide handen geeft.)
Mevrouw Berthold.

Casper, m'n zoon!
Majoor (tot Baks).
Ik maakje mijn compliment mijnheer Taks! Leve mijnheer Taks!

Allen.
Leve mijnheer Taks!
Leve Baks!
Leve Casper!
Majoor.
Ja; jelui verzenmakers hebt altijd een schreefje voor. Zoo had ik
in 't jaar 3o een oppasser bij 't regiment, een lap van 'en kerel;
maar verzenmaken kon ie, zoo hadt je 't nooit beleefd; 't was 'em
net hetzelfde of 't op den jenever of op de matigheid was. Enfin!
toen ik de Willemsorde in het vuur had verdiend — waar ze me
zoo mooi voor beloond hebben! — toen maakte ie 'en gloeiend
vers van drie bladzijden lang op „moed, beleid en trouw" en
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's- anderendaags stal ie me drie zeeuwen uit de beurs. In de doos
moest ie, dat begrijp je, maar —'en duivelsch glad vers op den Prins
bracht 'em weer in den zadel. (Tol Baks) Sans comparaison
sakkerbleu, dat begrijp je. — Maar straks aan tafel, dan zul je
nog wel zoo'n aardigheidje hebben. Ja ja menheer Taks, ik reken er op.
Eduard (gaat op den majoor toe, en
zegt hem luidop gedemplen loon).

Die vergelijking! Wat hij zei was ernst, hooge ernst.
Harmen (is inmiddels Laura van lerzij
genaderd; trekt haar aan de
japon , en fluistert).
Juffrouw Laura.

Laura (ziel verrast om).
Harmen (stopt haar het briefje van
Bright in de liana).
Dit briefje. Stil! (Legt den vinger op den mond) hm! hm! (Laura
neemt aarzelend het briefje aan en verbergt het.)
Majoor (die de schouders heeft opgehaald).
Waarom spreekt ie dan ook zoo zacht, als er lui zijn die indertijd de kanonnen hun verzen hoorden reciteeren. (Hij treedt haastig
op Baks toe, klopt hem op den schouder) Als ik wat gezegd heb
dat je hindert, pardon hoor! 't Was goed dat vers van je, waar
goed hoorje! Maar de ouwe majoor slaat wel eens door;-achtig
ja, daar kon m'n ranke fijne Fannytje zoo dikwijls een kleur om
krijgen. En dat hebben ze aan Oorlog Ook ondervonden, toen ze
me, sakkerbleu....! Maar dat is tot daaraantoe. Hier is mijn hand
kameraad; 't eerste vers dat de oude majoor maakt zal zijn op den dichterlijken broeder- titulair van zijn aanstaande lieve dochter. Leve de
dichter! Muziek! ! (Er volgen luide bijvalskrelen.) En nu voorwaarts,
marsch, naar de bataille waar geen ander bloed stroomt dan het
edele druivennat! Alsjeblieft waarde gasten. Mevrouw Berthold,
mag ik 't plezier hebben? En-avant Marsch! !
(Terwijl de gordijn valt speelt het orkest een geanimeerden marsch,
en vertrekt men met vrooljk rumoer, in dezelfde orde als men ge
-komenis.)
Einde van het tweede bedrijf.
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DERDE BEDRIJF.
VIERDE AFDEELING.
Kleine kamer in de woning van mevrouw Berthold.

EERSTE TOONEEL.
EMMA. LAURA.

Emma zit; Laura staat achter haar.

Laura.
Ja Emma, 't was een heerlijk feest. 0 ik geloof niet dat er ooit
zulk een feest werd gevierd. Alleen dat jij er niet bij waart beste
Emma, dat heeft me bedroefd, jij die zoo hartelijk deelt in mijn geluk.
Emma (zonder op te zien).
Deelen in je geluk! ja, dat weet God!
Laura.
0 Emma, Eduard bemint me zoo vurig.
Emma.
Zoo! Vurig!? Als dát waar is, dan vrees ik...
Laura.
Wàt lieve Emma?
Emma.
Niets! Is het mijn schuld dat ik nog altijd twijfel aan mannen
(Zij slaat de hand aan het hoofd) 0!
-liefd?
Laura.
Dat ik Eduard liefheb, 't heeft de oude wond weer bij je doen
opengaan, en....
Emma.
Nee! ik heb van nacht niet geslapen.
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Laura.
Juist, omdat de wond aan 't bloeden was lieve zuster.
Emma.
Omdat ze heden wilde. (Lachend) Ha wat een beeldspraak!
(Hevig) Maar de wond die genezen wil, krabt men weer open;
open, want haar jeuken is onverdraaglijk, onverdraaglijk!!
Laura.
Krachtige Emma!
Emma.
0 kind, je weet niet wat er omgaat in mijn borst.
Laura.
Lieve zuster!
Emma (snel om- en Laura aanzien de).
Ja! maar jij hebt geheimen voor me.
Laura (verlet en).
Emma.
Emma.
Ha! een geheim dat drie bewaren is geen geheim meer.
Emma, weet jij... ?

Laura.
Emma.

Ik weet dat een vreemdeling je dezen avond in onzen tuin
wenscht te spreken; dat hij je meldt een schuld te willen vereffenen, en...
Laura.
Goddank Emma, dát je het weet! 0 nu zul je beseffen hoe dat
geheim mij kwelde sedert ik dezen morgen het haastig geborgen
en vergeten briefje teruggevonden en gelezen heb. Emma, lieve
Emma, wat, wat zou het wezen ?
Emma.
Wat het wezen zon... ? ( Krachtig) Dat is.. . (Zij wendt zich af)
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Ik weet niet wat het is. (Stil) 0 ja, vader verhaalde wel eens dat
een luitenant, wien hij drie dukaten had geleend, ze hem nooit
heeft weergegeven. — Misschien....
Laura.
Je ziet dus geen gevaar voor me in die samenkomst? Zal ik
moeder vragen?
Emma (snel).
Geen woord aan haar! Jij gaat! Ik waak over je.
Laura.
Jij lieve Emma? 0, dan ga ik gerust, dán heb ik geen vrees.
Emma.
Waar is Casper?
Laura.
Hij zou voor moeder zijn vers afschrijven. 0, een vers Emma,.
zoo roerend schoon.
Emma.
Ei!
Laura.
Wij wisten wel dat hij somtijds een vers maakt, maar men zou het
anders niet van hem verwachten. Stille waters hebben diepe gronden..
Emma.
Hoe dieper de grond, hoe minder men ziet wat er leeft op den
bodem. — ik houd niet van te voren klaargemaakt gevoel. Bittere smart of vreugdgejubel bij voeten geteld en op rijm! bah! —
Deel ik in vreugd of in smart — dáar, ik druk je de hand, totdat
de tranen ons langs de wangen loopen; dát is gelegenheidspoezie..
Laura.
Maar je oordeelt te hard. — Casper heeft...
Emma.
Van hém spreek ik niet. Ik spreek van den gelegenheidsdichter;
hij is egoist; elke gelegenheid is voor hem een gelegenheid. Bah!
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Laura.

Mijn goede Emma was nooit onrechtvaardig. Er zijn uitzonderingen.
Emma.
Er zijn broodpoëten ja! (Zij ziel naar den grond. Snel) Ik weet
niet waarom wij dat thema zoo uitwerken. Al wat men te veel uitwerkt wordt mat! Waar is Casper?
Laura.

Ik denk in zijn kamer. Hij had ook brieven te schrijven.
Emma.

Wacht! (Zij gaat naar eene deur, rechts, waardoor Baks tegelijkertijd, schijnbaar in gedachten, binnentreedt.)
TWEEDE TOONEEL.
De vorigen.

BAKS.

Baks.
Ha Emma! Ik dacht juist aan je.
Emma.
Dan dachten we aan elkaar. (Zij ziet hem veelbeleekenend aan) Ik.
wil je vragen.... (7t Laura, snel) Laura wil je ons even alleen laten?
Laura.

Gaarne Emma. Dag Casper!
Baks.
Tot straks zusjelief.
(Laura vertrekt.)

DERDE TOONEEL.
EMMA, BAKS.

Emma (ziel Laura na. Zoodra deze
verdwijnt, snel).

Weet jij iets van een vreemdeling die Laura om een onderhoud
heeft verzocht?
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Baks (verwonderd).
Een vreemdeling! Ik? Nee! wie is dat?

Emma.
Die haar een briefje heeft geschreven, met verzoek dat ze dezen
avond om negen uren alleen in den tuin zou komen?
Baks.
Maar dat is een schandaal! dat mag en zal niet gebeuren!

Emma.
Dat zal wèl gebeuren. Maar jij, je wist er niets van niewaar?
Baks.
Ik? Maar Emma, hoe zou ik... ?

Emma.
0 vergeef me Casper. Ik meende.... (Zij loopt naar den achter
rond, komt snel terug) Zweer mij Casper.
-g
Baks.
Zweren! Gods naam ijdellijk te gebruiken! Emma, zoo, zoo
vreemd heb ik je nooit gezien. Wat gaat er toch om, in je oprechte liefdevolle ziel?

Emma.
In mijn ziel... omgaan? — Casper, ik bid je voor de rust dier
ziel, zweer me dat je niets hebt geweten?
Baks.

Emma, wil je dat ik zondigen zal tegen God? Zweer ganschelijk
niet, zoo spreekt Hij. (Bedroefd) Wanneer Emma haar broeder
niet meer vertrouwt, dan... dan is het beter dat hij heengaat,
verre van hier... 0! dát nog bovendien.
Emma (zeer geroerd, vat hem bij de hand).
Casper, dat ik twijfelen kon, ik ellendig zwak en liefdeloos schepsel! Maar zieje, dit hart dorst naar waarheid, het wil waarheid,
niets dan waarheid. Casper, je vergeeft me niewaar! en waken zul
je mét mij, waken, ja! zoo het noodig mocht zijn. (Zij snelt heen.)
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VIERDE TOONEEL.
BAKS,

daarna HANSJE.

Baks oogt haar na, haalt dan zin horloge uit, ziet er op, en
knikt met het hoofd.
Hansje (geheimzinnig).

Menheer Baks, daar is de zee-luitenant van de juffrouw ! en die
vraagt naar u, maar hij moet u dadelijk a 11 e e n spreken.
Baks.
Mij! — Zeg eens, heeft Harmen, je vrijer, gister-avond in 't
geheim een briefje aan juffrouw Laura gegeven?
Hansj e.
Dat briefje, welzeker, — toen u er bij waart.
Baks.
Dát briefje? Welk briefje?
Hansje.
Wel nou nog mooier, dat je zelf nog meegelezen hebt ook.
Meen je mijn vers?

Baks.

Hansj e.
Je vers? Nee, dat briefje. Jij zelf hebt het voorgelezen menheer Baks.
Baks.
Hansje! je hebt gister-avond bij den majoor meer wijn gedronken dan je nu weten wilt.
Hansje.
M'n hemel! een paar keeren met Harmen meegedronken. Ja,
maar anders...
Baks.
Hoor eens, jelui kondt het niet helpen: die flesch was bij abuis
nog vol. Maar als je nu vertelt dat i k briefjes heb voorgelezen aan
IV
22
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jelui, een knecht en meid, dan raad ik je in je eigen belang lieve
kind, om die dronkenmanspraat^es niet te herhalen; 't is onaangenaam voor me, omdat ik net zooveel van een briefje weet als
van 't uur van m'n dood. (Hansje maakt een teeken van 6°-roote
verbazing) Nu ja kindlief, ik weet wel dat je niet dronken waart;
doch, is men door het heilloos misbruik van geestrijk vocht ook
maar e e n i g s z i n s beneveld, dan ziet en hoort men verkeerd, en
houdt voor werkelijk gebeurd wat het verhitte brein te aanschouwen
gaf. Bovendien, 't is maar zelden dat men zich bewust is in zulk
een toestand te hebben verkeerd Hansje, en....
Hansj e.
Maar m'n hemel ik was....
Baks.
Je waart, wat je nooit meer zijn moet Hansje. Maar..... wat
er van wezen mag, ofschoon de zaak van dat briefje nu eigenlijk niets
beteekent, meng mij nooit weer in zulke verhalen, ik heb een
engelengeduld, maar leugens! foei!
VIJFDE TOONEEL.
De vorigen. EDUARD (treedt haastig op).
Eduard.
Vergeef me mijn vriend; de seconden die uw dienstbo' mewachten liet, werden mij uren. (hij wist op Hansje.)
Baks (tot Hansje).
Ga, Hansje. (Zacht) Als je maar goed en braaf blijft dan zal
men je niet vergeten. (Hansje ziet hem nog ongeloovig aan, en gaat
hoofdschuddend heen.)
ZESDE TOONEEL.
BAKS, EDUARD.

Eduard (snel).
We zijn vrienden! Je roerend woord van gister-avond heeft ons
tot broeders gemaakt. — Ik heb een geheim; een geheim dat mij
dreigt te verteren. Jij Baks, jij zult me misschien mijn rust kunnen
hergeven! 0, je weet niet wat ik sedert een paar uren te lijden heb.
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Baks.
Indien de wanden van dit vertrek zoo spraken, ik zou mij minder verbazen dan nu.
Eduard.
Ja, ik ben mij zelf een raadsel. Heeft ze mij geen trouw gezworen; heeft ze mij niet zelve gezegd.... 0! zooveel heeft ze mij
gezegd; en jij die haar kent, van hare jonkheid afaan, heb je
haar geen Engel genoemd in dat lied! Baks je weet niet wat ik lijd,
de borst is mij als toegenepen.
Baks.
Maar Van Wilsveld, wat deert je dan toch? Je spreekt als een
krankzinnige.
Eduard.
Ja juist, ik stel mij aan als een krankzinnige. Ik moest begrijpen....
(Rondziende) Men kan ons niet beluisteren of verrassen, is 't wel?
Zachter) Baks, mijn vertrouwen is geschokt, vreeselijk geschokt.
0 vriend, vriend! geef mij Laura weder.
Baks.
Van Wilsveld, ik vrees dat je koorts hebt. Het feest van gisteren
avond; die overmaat van geluk... ?
Eduard.
En nu, in de macht van een slang die mij de borst benauwt! —
Maar, ik ben in een ijlende koorts, is het niet zoo? 't Was een
droom? Zeg, is er een reiner wezen op aard dan zij... mijn Laura;
zij, met haar zielvollen blik... ?

Baks.
Indien je een goeden raad van mij wilt aannemen beste vriend,
loop dan straks in 't voorbijgaan even bij onzen dokter aan; een
goede dosis quinine zal je op al die vragen het antwoord geven.
Eduard.
Quinine! ha! Een kogel door deze toegenepen borst die geen
lucht krijgt. Nee ik droom en ik ijl niet. (.Uj ziet weer rond en
haalt snel een verkreukten brief te voorschijn) Zeg, los mij dan dit
raadsel op; is dat de taal van een lasteraar? Lees:

(Leest zacht, somtijds in het rond ziende, o ejad cl )
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,,Mijnheer!
„Een waarachtig menschenvriend, die bij een kommervol leven zijn
Benige hoop stelt op God en de eeuwige zaligheid: die vergeten
leeft en vergeten wil sterven, hij zag, ofschoon zeer van verre, de
vreugdevuren opgaan over een verbintenis die hem met deernis
vervult. Het zou hem immer tot knagend zelfverwijt strekken, indien hij den kloeken zeeman niet deze korte maar waarachtige
waarheid had herinnerd: Bedenk het einde, eer ge begint. (Zachter
en weifelend) De Dames Berthold zijn overal bekend als gevaarlijke, lichtzinnige, zeer zonderlinge vrouwen. De opvoeding der
moeder...."
Baks.
0 ga niet voort; dat is ontzettend!
Eduard.
Ha ! ontzettend niewaar? Maar hier dan, hier! (Lezend) „ Wilt
ge het bewijs mijner waarachtige belangstelling in uw geluk, zie dan
slechts des avonds, na zonsondergang, wat er in mevrouw Berthold's
tuin geschiedt, en wat verachtelijk spel er met u gespeeld wordt."
Groote Hemel, dat is een dolksteek, een wreede dolksteek!
Baks.
Ik beef... En wie is het die... ?
Eduard.
Ja wie is het! De vergiftigde pijl die vlijmt in de borst, hij
noemt den naam van den boogschutter niet. (Snel) Maar jij Casper, ja ja, jij weet het.
Baks (ontsteld).
Ik! Wat! Bij God, ik zweer je, ik!
Eduard.
Hoe! je verbleekt? Zou je dan niet weten wat hiervan waar is
of niet; jij die altijd met haar samen hebt gewoond?
Baks (verruimd).
Wat waar is! Ja dát weet ik. (Zich vermannend; dan op hooden
toon) Ja! En, wil je weten Van Wilsveld wt waar is? 't Is waar
dat je ongeloof aan reinheid en deugd, dat je jaloezie daarenboven,
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je rampzalig maakt. Een engelenziel zie je spiegelen in 't reine
blauwe oog, en.... een ongeteekend schrift is voldoende om je 't
hart te beroeren, en je in dat blauw een duivelin te doen aanschouwen. Van Wilsveld, hoe nu.... een zeeman!

Eduard.
Mensch, je tergt en vernedert me.
Baks.

Nee ik terg en verneder je niet broeder, maar ik zeg je, wees
voorzichtig; maak het reine wezen niet rampzalig door je ongeloof.
(Langzaam) Dit is niet de eerste maal dat je haar verdenkt. (Eduard
maakt een gebaar) Bezondig je niet aan een leugen, zeeman! (Na
een oogenblik stilte) Maar niet op dien toon mijn broeder. Luister:
Ik bezweer je, haar reine borst heeft nooit anders gerust dan aan
het moeder- of zusterhart, behalve aan het uwe misschien. Haar
maagdelijke lippen....

Eduard (hevig bewogen).
Genoeg, genoeg! Die verontschuldiging beleedigt mijn Laura en
vervult mij niet zelfverwijt.
Baks.
Maar dat zelfverwijt zal verdwijnen; en de vijand zal opnieuw
zijn strikken spannen om Laura rampzalig te maken; daarom — zoo
waarachtig als God leeft: Laura is rein, rein als de dageraad,
(droevig) of.... of... de gansche wereld is sedert mijne vroegste
jeugd begoocheling geweest, gansch en al begoocheling!

Eduard.
Begoocheling! uw gansche leven! Nee! dat kan niet waar zijn.
(Hij heft den brief omhoog) 0 Monster, die je pest -adem tot een
orkaan deed zwellen en mij voor anker wegsloeg; indien ik je storten zag in den kokenden Oceaan, ik zou....
Baks.
Je zoudt grootmoedig zijn, hem redden, hem vergiffenis schenken
en hem terugbrengen van zijn doolweg zoo je kondt. Ja, want ook jij
Van Wilsveld bent schuldig. Hadt je mijn raad van gisteren vertrouwd, een raad die je overbodig scheen! (Zacht) Luister naar
geen stemmen van buiten; vertrouw alleen je oogen, je eigen oogen
geheel alleen!
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Eduard.
Ja, nu zal ik Laura vertrouwen, voor eeuwig!
Baks.
Voortaan! Maar nóg zul je dat niet. De smet moet uitgewischt
worden. Laura heeft daar recht op; haar broeder Casper eischt dit.
Eerst dan wanneer de logen in het stof ligt; wanneer • de laster je
gebleken, zonneklaar gebleken zal zijn, dan, dan zul je je verootmoedigen voor God en voor zijn reine Engel op aarde. Ik zeg je,
dezen avond zul je haar bespieden. Ja! in den kleinen tuin, in
het prieel, onder den kastanje misschien.

Nee, dát zal ik niet.

Eduard.
Baks.

Je zult het wel! Genezen moet je. Een ziek man is Laura onwaardig. Indien je weigeren durft maak ik haar met je twijfel bekend • want, ik wil dat je zien zult, zien! opdat je kunt worden
wat je altijd moet wezen: de verdediger van je vrouw, haar staf
en steun. Je moet!

Eduard.
Ja ja, ik moet. 0 Laura, en als je verneemt dat ik, ik je bespieden dorst!
Baks.

Hoe! dat zou ze vernemen! Nee Van Wilsveld, daarvoor blijft
Casper's eerewoord je borg. Nimmer!
Eduard.
Nimmer? — Ja Laura, ja, ik m o e t! (Hij gaat haastig heen.)

(De gordijn valt.)
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VIJFDE AFDEELING.

Een tuin achter de woning van mevrouw Berthold. Plet huis ter rechterzijde,
doch niet zichtbaar. Een tamelijk hooge steengin muur net een deur er in
op den achtergrond; in Iet midden ongeveer er tegen aan , een kastanjeboom. Bloemperken. De maan verlicht den tuin voor een gedeelte.

EERSTE TOONEEL.
EMMA

en

LAURA

komen van de rechterzijde op, Laura met een

sjaal over het hoofd.

Laura.
't Is koud Emma; heel koud.
Emma.
Je huivert omdat je bang bent kind. Dat is laf.
Laura.
Die geheimzinnigheid! 't Is me alsof een onheil ons bedreigt.
Emma.
Dat is je zwakheid. Vrees wanneer je iets kwaads doet; eerder
behoeft het niet.
Laura.
Emma, zoo bestraffend! Is het dan vreemd.... ?
Emma.
Goed kind, ik bestraf je niet. Ik wilde alleen dat je sterker
waart! Zie, de maan schijnt helder; ik verlies je niet uit het oog.
Nu Laura, moedig! ik hoor de klink der tuindeur lichten. (Zij wil
gaan.)

Laura.
0 Emma, blijf bij mij... ?
Emma.
Dat kan niet kind. Wees niet bang. Tot straks.
(Zij gaat ijlings heen, doch vertoont zich later van verre op den
achtergrond.)
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TWEEDE TOONEEL.
De vorigen, OTTO BRIGHT komt de tuindeur in. Een weini, later
glurend over den tuinmuur; komt straks mede binnen;
eerst op den achtergrond. Laura blaft bij een bloemperk slaan, eir
plukt eene bloem.
Otto (nadert lan;zaam).
Juftrouw Berthold.
Laura (ziel om).
EDUARD,

Ik verzoek u niet nader te komen mijnheer, voordat ik weet wie
mij op zulk een vreemde wijze wenscht te spreken. Slechts de omstandigheid dat u dezen kleinen ingesloten tuin achter mijn moeder's
woning, voor uw geheimzinnig onderhoud hebt gekozen, deed mij
besluiten aan uw wensch te voldoen; maar, allereerst uw naam?
Otto.

Ik noem mij Otto Bright juffrouw Berthold, en mijn rang is
Kapitein der veldartillerie in dienst der Noord -amerikaansche Unie.
Laura.
En u verlangt... ?
Otto.

Allereerst een paar schreden nader te komen. U staat dit toe...?'
(Laura wenkt mei de hand. Otto nadert. Zacht) Ik kom u een laatsten
groet brengen van vrienden die men u (mei nadruk) leerde vloeken.
Laura.
Leeren vloeken? Mijn moeder leerde mij niemand vloeken!.
Zoo iets maakt me bevreesd. Ga liever heen! (Angstig) Zeg, heb jeiets kwaads met mij voor?
Otto (getroffen, zeer gevoelig).

Iets kwaads... ! Laura Berthold , wat u mij daareven hebt gezegd,
— ja God hoort mij — daar zal ik u voor zegenen mijn leven
lang! Uwe moeder, leerde u... niemand vloeken.... niewaar?
Laura.
Nee man, zeker, nee!
Otto.

Maar uw zuster, zij, zij is het die uw lieve moeder aanzet tot
een onverzoenlijken haat.
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Laura.
Emma! mijn zuster!? Mensch, ik roep om hulp. Je oogen fonkelen zoo akelig vreemd. Haten! zij! Lijden doet ze... 1 ij den!
Otto (verrast, in vervoering).
Engel Gods! herhaal mij die woorden: Zij haat niet maar lijdt!?
(Hij vat Laura's hand, 'tgeen ze, schoon angstig, toelaat) Laura
zeg... voel je dan niets, niets aan je hart?
Eduard (vertoont zich boven den muur).
Otto.
Laura zeg, heb je nooit deze stem gehoord, lang geleden, toen
je nog een kind waart; toen die blonde krullen je golfden om het
hoofdje, toen....
I ,aura.
Die stem.....
Otto.
Toen diezelfde stem je riep om mee te varen in de boot. (Op
den toon eener herinnering uit vroeger tijd) Lieve Pollie ga je mee?
(Eduard komt in den tuin.)

Laura.
Ja ja, Pollie; zoo noemde Herman mij; — ja, Herman. Maar
u ken ik niet....
Otto (als voren, zacht).
Liefje, een zoen voordat je stapt in de boot? (Luider) Pollie,
een zoen?

Laura.
Ja ja. — Maar, hij is dood. (Zeer droevig) Baks heeft het gezegd:
Herman en Hugo zijn dood!

Otto.
Baks!? (Als voren) Pollie, leg je hoofdje nu eens op mijnschouder, Pollie! (Trekt haar aan zone borst.)

Laura (in zoete herinneringen, met
Ja, ja... Herman, ja! ..

de hand voor de oogen, als
tot zich zelve).
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Eduard (Snelt naar voren. Tot Laura
die hij van Otto's zode wegsleurt).

Trouwelooze! schaamtelooze deem, die mij stoot uit een hemel
in de zwartste hel! (Tot Otto) Ellendeling!
Laura.
Eduard!
(Emma vertoont zich op den achtergrond van het tooneel, en slaan
er met gespannen aandacht de handeling gade.)

Eduard.
Noem mijn naam niet, bekoorlijke Sirene! Dat vrouwendeugd
logen was, ik heb het geloofd totdat ik dáar in dat oog had gelezen. Maar nu... nu ook dát hemelsblauw kan liegen, nu...
Laura (strekt de handen naar Eduard
uit).

Eduard, in 's-hemelsnaam !
Eduard (weert haar af).
Otto (met nadruk, bedaard).
Maar jij, die mij een ellendeling noemt, wie geeft je het recht
om een afgesloten ruimte binnen te dringen, en laaghartig een gesprek te beluisteren, zeg? Is dat een daad den zeeman waardig,
een zoon der Trompen en De Ruyters ! ?
Eduard (hevig).
Man, je durft mij beleedigen! Ha, je wist zeker niet dat Laura
Berthold mijn verloofde was... ?
Otto.
Ja dat wist ik.
Eduard (verwoed, smadend).
Je Pollie-Pollie! — Kerel! !
Otto (hevig).
Hoe!... (Weer bedaard) De jaloezie heeft je verblind. Ik ben....
(aarzelend) haar broeder.
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Emma (op den achtergrond slaat de
handen samen).

Eduard (in woede).
Wat! schaamtelooze! durf je mij bespotten? Wil je me een zouteboze dienstboden-logen voor waarheid opdisschen? (Tot Laura)
Je broeder, je neef niewaar? En jij, zijn Pollie die hem een
zoen... 0 God! wat kookt het in deze borst. De zee zal me voortaan zonder ophouden toeroepen: verachtelijk is zelfs de schoonste
vrouw; en ik zal zuchten: ja, verachtelijk is ze; en de wind zal
huilen: wie heeft haar zoo verlaagd, en ik zal hem toebulderen:
(tot Otto) dat heeft de man gedaan, de ellendeling, de verleider!

Otto.
Onzinnige, je brein is beneveld. Laura is...

Eduard.
Het kind van jou moeder? Je vlekkeloos reine zuster!? Ha!
(h ij haalt den verfrommelden brief uit zin zak, en heft dien om-

hoog) Hier is hij die mij op 't spoor der vreeselijke waarheid bracht.
Ziet, de waarheid heeft scherpe oogen! (Jot Laura) Dit was je
vonnis! (Hij maakt de beweging alsof h ij haar den brief voor de
voeten wil werpen) Daar... !

Emma (die terzelfder tad is toegesneld,
vat hem bij den arm en ontneemt hem den brief).

Halt! ik dacht dat je dolk of pistool zoudt heffen... Is dat je
wapen? (Hoog) Schaam je je niet... ?
(Otto heeft zich een weinig teruggetrokken.)

Eduard.
Juffrouw Berthold!

Emma (zeer krachtig).
Zwijg! je hebt hier al veel te veel gesproken. Je bent dronken!
Schaam je!

Laura (angstig).
0 Emma! — Eduard! lieve Eduard!
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Emma.
Hier kind, hier! (Laat haar rusten aan hare borst. Op Eduard
wijzend) Die man kan je niet te hulp komen Laura; dat is een
zwak man... Zeer zeer ellendig zwak! Zie, hij schaamt zich.
(Eduard trekt zich een weinig terug.)

Emma (fier legen Eduard).
Dit is mijn moeder's tuin, verstaj e ? ... mijn moeder's tuin i
Eduard (aarzelt en snelt dan heen).
Emma (valt in Otto's armen).
Herman! lieve broeder!
(De gordijn valt.)

Einde van het derde bedrijf.
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VIERDE BEDRIJF.
ZESDE AFDEELING.

De kamer van Casper Baks; klein vertrek, rechts een ijzeren geldkist; links
eene schrijftafel.

EERSTE TOONEEL.
BAKS,

daarna HANSJE.
Baks (zit te schrijven; richt zich eens
scheurt den brief-klapso,
dien hij schreef in zeer kleine
stukjes; slaat op; luistert, en
gaat weer haastig zitten, met
de handen onder het hoofd).
Hansje (met een kop thee).

Mevrouw zegt dat u maar rustig naar bed moet gaan, als u
zoo'n zware hoofdpijn hebt. (Vrij) Heb je zoon zware hoofdpijn
menheer Baks?
Baks.
Een geweldige hoofdpijn; zet maar neer kindlief.
Hansje.
't Schijnt ijselijk aanstekelijk te wezen. Mevrouw heeft ook hoofdpijn. Juffrouw Laura kijkt alsof ze d'r montanen zal kwijtraken,
en juffrouw Emma alsof ze d'r nog kiespijn bij heeft. Me dunkt
dat ik.... ja waarlijk ik begin ook hoofdpijn te krijgen, geen wonder het dorp is er vol van.
Baks.
Het heele dorp?
Hansje.
Welzeker, van zoo'n schandaal van 'en man! Die Van Wilsveld
is geen many dat is... Ziedaar dat is een vent; ja een vent
dat is ie!
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Baks.
Jij moest over die dingen niet meepraten Hansje. Zou mijnheer
Van Wilsveld dan zoo slecht wezen? Het is zeker een misverstand
dat zich zal opklaren. Waarom kwam die andere man dan ook in
den tuin indien hij geld aan mevrouw had te geven? Waartoe niet
behoorlijk aangescheld en belet gevraagd? Men wijst toch geen
fatsoenlijk man de deur. Hoe zag hij er uit Hansje? een man van
vijftig jaar? Ongeveer van mevrouw's leeftijd niewaar? Op den avond
van het feest zag ik hem van verre en zonder te weten..
Hansj e.
Ja van mevrouw's leeftijd, dat geloof ik wel, maar, ik heb hem
ook niet gezien. 't Was jammer menheer Baks, dat je gister juist
waart uitgegaan. Wat een leven in dien tuin! Juffrouw Emma heeft
er kort en bondig een eind aan gemaakt. Gelukkig dat de oude
mevrouw een beetje ongesteld was en te bed lag.
Baks.
Is die vreemde vertrokken Hansje?
Hansje.
Welzeker niet, de juffrouwen hebben hem in huis laten komen;
en geen wonder zeg ik, als je dukaten weerom-brengt, en — toen
ik eens eventjes binnenkwam om, omme... toen heeft juffrouw
Emma mij cito weggezonden. Ja, niet malsch als zij begint, menheer Baks.
Baks.
Foei Hansje, die goeie juffrouw Emma!
Hansj e.
Nu ja, maar als zij uit d'r humeur is — weetje! En dan zoo'n
poespas van 'en zee-luitenant; en de consternatie, zeg ik; en zoo'n
vreemde die je vader gekend heeft en dukaten weerom-brengt!
Weet je 't al menheer Baks: ze zeggen dat de zee-luitenant z'n
eigen van akeligheid... (Maakt hel leeken van den hals afsn ijden)
Jawel!
Baks (verrast).
Hoe! heeft hij...?
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Hansje.
Nee , nog niet; maar ze zeggen dat het best kon gebeuren; hij
moet tenminste niet meer in 't dorp zijn; en Harmen heeft met
Gerrit den molenaar gewed, éen verrel tabak tegen twee borrels,
dat ie nooit meer naar juffrouw Laura zal talen. Nou, als ik juffrouw Laura was, dan moest ie dat ook eens probeeren. Ik zou
'em, ja! of hij moest me op z'n bloote knieën....

Baks.
Foei Haasje...
Hansje,

Ja zeker; op z'n bloote knieën zou ie me zeggen, dat ie 'en
gemeene vent was toen ie me zoo'n maling schopte, om... om niemen
dal! om zie niet zóoveel. Alsof een ander juffrouw Laura niet
spreken mocht en geld weerom-brengen! Weet je wat Dirk uit De
Postwagen zei? (Lacht) hihihihi.
Wat zei die Hansje?

Baks.
Hansj e.

Nee, dat zeg ik je niet. (Lacht weer.)

Wat zei die Hansje?

Baks (een weinido- gebiedend).
Hansje.

Nou, met je permissie, (lie zei: daar zal Baks ook niet rouwig
om wezen, zeidie: de vogel was hem ontgaan, zeidie; maar nou..!
hihihihi!

Baks.
Hansje je lacht. Heb je dát geleerd je te verheugen in eens
anders leed.... ?
Hansje.
Nee, maar 't was goejigheid van Dirk. Als menheer Baks, zeidie,
en dochter van mevrouw had, dan kreeg ie mee recht op d'r
centen, dáar. (Zij wist op de kist. Baks tracht zijne ontsteltenis te
verbergen) Dirk dacht vroeger dat jij ze had; maar sedert gister
weet ie dat anders; zeker gehoord van een knecht of oppasser die
de vreemde bij zich heeft; en die vreemde is vanouds in kennis
met de familie, zieje.
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Baks (in verwarring).
Ik weet niet wat je praat. Ga aan je werk... (Als Hans;e wil
gaan) Ik ben niet boos hoor! Weet je wel heel zeker Hansje dat
mijnheer de luitenant het dorp heeft verlaten?
Hansje.

Ja zeker! Ze zeggen het allemaal.
Baks (als tot zich zelven).
0 was ik hier geweest! Had ik alles kunnen voorkomen! Nu zal
het te laat zijn! Ga nu maar heen Hansje, ga jij nu maar heen.
(Llansje vertrekt.)

TWEEDE TOONEEL.
BAKS,

daarna LAURA.

Baks ziet Hansje na, gaat, als zij vertrokken is, naar de geldkist; opent die en haalt er een pak papieren uit. Op hetzelfde oogenblik treedt Laura, in wit ochtendgewaad, door de deur tegenover die
waardoor Hansje vertrok, het vertrek binnen. Zij heeft een ver
voorstellende dien uit het eerste bedrijf —-welktnbomrui—
in de hand.
Laura (in eene soort van gees/bedwel
— strak —zeer stil. (*)-ming,
Komt langzaam nader, terwijl
zij de bloemen en blaadjes
afplukt en op het tooneel
werpt. Wanneer zij bij Baks
komt, blijft ze staan en ziet
hem droevig aan).
Goeje morgen Casper.
Baks (die de papieren aanstonds heeft
laten zakken en de kist dichtgedaan).

Ei, zoo, zusjelief. Heb je goed geslapen? (Laura antwoordt niet,
maar blijft de bloemen uitplukken.)
Baks.
Ik meende dat je niet wel waart lieve Laura?
(*) De actrice spele deze scène vooral niet als krankzinnige.
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Laura (heft den vinger omhoog).
Casper..... hoor je niets?
Baks.
Ik hoor je stemmetje zusjelief, anders niets. Dat je in mijn
kamer komt is waarlijk wel iets vreemds en een groote eer. Hadt
je me wat te vragen... (slepend) lieve.... goeje... ?

Laura.
't Is mij den heden tijd alsof ik het hoor. (Zij neuriet het eerste
gedeelte der melodie, in de derde afdeeling, gedurende de liefdescène lusschen Laura en Eduard. (*) Als zij er mee eindigt)
Wat was dat een schoone avond Casper!
Baks.
Ja Laura, maar.

Laura.
vuurwerk... !
Baks.
Prachtig! Maar een vuurwerk is spoedig uitgebrand Laura, en
dan, — dan is het zoo donker.

Laura.
Die muziek! die melodie! ... hoor: (Zij zingt weder) Tralalatralala... enz.
Baks.

't Waren heerlijke tonen Laura, ja, maar ze gingen zoo vluchtig voorbij.
I'aura.
Nee, nee! Hoor maar: (Zij zingt weer; nadert Baks, en fluistert
hem in 't oor) En toen heeft hij mij gezegd: ik zal je liefhebben;
ja, voor eeuwig; dat zweer ik je!
( ) Andantino.

1V
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Baks.

Laura, Laura! wie daartoe een eed moet zweren. 0!
Laura (schreit).
Voor eeuwig! ja, dat heeft hij gezegd.
Baks.

En niewaar lieve Laura, die eeuwigheid is reeds geëindigd? Wat
was dat een donkere eeuwigheid!
Laura (terwijl zij de bloemen ontbladert).
Ja, van nacht was het ook donker.... akelig zwart; maar er
blonk nog een sterretje, en... toen zag ik... (Zij wijst op Baks;
knikkend) Ja Casper, ja!
Baks (zeer verrast).

Laura... mij ! ?
Laura.
Ja, ik slaap en droom immers niet? Jij bent Casper toch, onze
brave trouwe Casper?
Baks.
Dierbaar, eeuwig dierbaar wezen!

Laura.
Ik ben je lieve zuster, is het zoo niet? En jij wilt me beschermen... Ja ja, voor eeuwig!
Baks.
Voor eeuwig!? (Luider) Laura! versta ik wel? Herhaal dat
woord... voor eeuwig ! !

Laura.
Waarom zou het niet waar kunnen zijn? Als jij me beschermt;
als Casper aan mijn zijde is. (Schreiend) Ben ik dan slecht
Casper, ik ! ?
Baks.

0, je bent een engel Laura!
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Laura.
Nee zeg dat niet, maar een trouwelooze... ! een verachtelijke
vrouw! 0!
Baks.

Welk een taal, welk een ongehoorde laster!
Laura.
Ik weet niet wat ik misdeed; ik weet liet niet. (Zij neemt de
vergeet-mij-niet uit den verdorden ruiker) Ha! de vergeet-mij-niet.
Nee, nee Eduard: vergeten zal ik je nimmer! Nee! (Zij drukt de
bloem aan hare lippen.)
Baks (met bevreemding).
Lieve Laura, zie je dan niet dat het bloempje verdord is? Immers God eischt het: vergeven maar ook vergeten.

Laura (ziel met bevreemding naar
hem op).
Ik begrijp je niet Casper. 0 je weet niet hoe wonderlijk vreemd
en verward ik in mijn hoofd ben. Het is mij telkens alsof ik rondom in de bloemen zit, aan den oever der zee; en dan ruischt dat
lied.., altijd dat lied. .. en, dan staat hij aan het roer, hij, met
een vaandel in de hand waar ik zelve met gouden letters op borduurde: God behoede U! ... 0, zelfs nu is het mij alsof ik hem
zoo zie.... En ja, ja.... ik zie hem ook; en hij komt... 0 spot

er niet mee. (Zij val Casper zacht bij den arm en ziel hem stil met
aandoening aan) Jij zelf hebt het gezegd:
In 't duin roept zij: ik min u mijn Eduard!
De zee ruischt weeroen: voor u klopt mijn hart!

Ja ik min u Eduard! 0 Casper, Casper! zeg jij hem dat Laura
niet slecht is, niet trouweloos, geen verachtelijke vrouw! Wat dat
beduiden moest! Casper, Casper! red mij, help mij! 0 het wordt
me weer zoo vreemd, zoo wonder te moede, Casper... Casper!
.. .

(Zij rust met haar hoofd

ójá

zijn schouder.)
Baks.

Laura, lieve Laura, wees krachtig en fier. Denk niet meer aan
hem; hij wil je geluk niet, hij wil je ongeluk. Een enkel vermoeden voerde nem tot een schaamtelooze razernij. Hij schold,
hij vertrapte je.... Niewaar Laura ?
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Laura.
Nee, nu weet ik het wel; zoo erg was het niet: hij meende...
dat die ander.. . die vreemde... (Snel) Weet jij wel wie dat was
Casper? 0, nu komt mij weer alles helder voor den geest... Ja...
ja... ! Eduard zal mij wél liefhebben, wel eeuwig liefhebben. Hoor
maar, hoor... (Zij zingt weer de melodie) Tralala - tralala.... enz.
Baks.

Laura, je bent ziek of vreeselijk overspannen. Ga slapen lieve
kind. Zoek de droombeelden te verjagen die je folteren en vervolgen. Casper, je trouwe vriend, zal je altijd ter zijde staan. Als uit
een zaligen hemel ben je gestort Laura, maar in Casper's armen!
— 0 wij waren te goed toen we geen geloof sloegen aan geruchten ten nadeele van den man die je liefde zwoer, en die je toch
geen vier en twintig uren later vertrad. Laura wij oordeelen niet
ijdel of voorbarig, maar geloof me: hij die tot zoo iets in staat
was, hij heeft in zonde en losbandigheid zijn jeugd gesleten; hij
heeft geen denkbeeld van een rein jonkvrouwelijk gemoed! De
wereld heeft recht gehad, al konden we haar niet gelooven; maar
God heeft je bewaard lieve Laura, en Hij zal je verder beschermen, door mij, door je Casper, tegen den onwaardige die nimmer zal terugkeeren.... die....
Laura (angstig).
Zeg dat niet Casper! (met vuur) Ja, hij zal wèl terugkeeren ja!

Het is mij alsof ik het schip al zie rijzen en dalen op de golven;
en... al nader en nader komen. Ja, want immers jij zelf hebt gezegd:
En dan, als haar zucht vliedt naar 't verre Oosterstrand,
Dan bidt mede een broeder in 't Moederland.
Ja zeker, wij bidden samen, en hij zal en moet dan komen.
Hoor maar, hoor: (Zij zingt weder) Tralala-tralala enz. Kom Casper, kom, hem te gemoet, kom!
DERDE TOONEEL.

De vorigen,

EMMA.

Emma (komt haastig ojá met hoed en
sjaal, maar ontdoet zich
van beiden).
Wat doe jij hier Laura?
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Laura.
Wat i k hier doe.... (zich bedenkend) Mijn leed klagen aan Casper, mijn bitter leed. Hij verstaat me wel, maar jij niet Emma,
jij niet!

Emma (p ijnlijk glimlachend).
Nee, zoo iets ondervond ik nooit. 0! Als ik niet sterk was!
(Snel) Laura, ga nog wat rusten ; je bent wat overspannen. De
dokter zei het ook.
Laura.
En als Eduard mij dan slapende vond, zou hij niet meenen dat
ik hem... niet meer liefhad? Maar ja, ik ben moe, erg moe.
Emma leg je hand eens hier. (Zij neemt Emma's hand en legt die op
haar voorhoofd.) Hoor je wel: (Zij zingt langzaam) Tralala - tralala
einz. 0, als ik ziek werd... als ik sterven ging!
Emma.
Nee Laura, je zult beter worden. Ik zeg het je. Nog heden.
Ga wat rusten, ga!
I .aura (Zij legt haar arm in dien van
Emma).

Het duizelt mij soms zoo vreemd. Breng mij dan naar mijn
kamer Emma. — En je zegt dat ik beter zal worden, ... en dan
zal hij weerkomen, niewaar... zeker weerkomen? (Zij gaan samen
naar den achtengrond.)
)

Emma.
Hij zal komen, ja. (Tot Baks die Laura aan de andere z ij wil
ondersteunen) Ik dank je Casper.
(Baks blaft op den voorgrond slaan, en ziet haar na met angstig-en
blik. — 7erwijl Emma en Laura door de zijdeur verdw ijnen, loopt
Baks snel op de geld/eist toe en sluit die, evenals zijn schrjftafel.
Daarna wil hij haastig heengaan, doch tot de achterdeur genaderd,
komt Emma terug en 7e enkt hem te blijven.)
VIERDE TOONEEL.
EMMA, BAKS.

Baks.
Je schijnt al vroeg op 't pad te zijn geweest goede Emma.
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Emma (met eenigen — maar vooral
niet te sterken nadruk).

Ja al vrij vroeg goede Casper! 't Verwonderde me dat je niet
beneden kwaamt, vooral na hetgeen er gister avond gebeurd is. Je
weet dat, niewaar?
Baks.
Ik weet — ja — ten deele.
Emma.
Ten deele! Juist dáarom bevreemdde het mij. Ik dacht dat je
begeerig zoudt zijn om het juiste , om alles te vernemen. Gisteren
avond was je uitgegaan.
Baks.
Zooals je weet Emma, ik moest naar de stad en kon eerst na
middernacht terug zijn. De fondsen...
Emma (snel, met nadruk).
Zijn aanmerkelijk gedaald.
Baks.
Nee, ze zijn...
Emma (als voren).
Ik zeg je: ze zijn ontzettend gedaald goede Casper!
Baks.
Je spreekt zoo bepaald lieve zuster ; zeker doel je op het voorval
van gister avond. Wij hadden ons dan toch bedrogen in dien
zeeman met zijn open oog.
Emma (ziet hem eenige oogenblikken
zwijgend aan).

Ja, men kan zich in open oogen bedriegen goede Casper.
Baks.
Wanneer het waar is wat ik van de dienstboden bij mijn thuiskomst vernam, dan moet Van Wilsveld onze lieve Laura hebben
bespied toen zij het onderhoud met dien vreemde had, niewaar ?
de vreemde die naar het scheen den moed miste om met onze lieve
moeder zelve die oude schuld der dukaten te vereffenen. In dolle
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woede moet Van Wilsveld ons lieve kind bij die gelegenheid hebben
gescholden en belasterd. Haar, zulk een engel! Voor eeuwig is hij
Laura onwaardig. Het is den hemel geklaagd!

Emma (rustig).
Niewaar, het is den hemel geklaagd! En je hadt hem nog zoo
fraai bezongen in dat lied goede Casper!
Baks.
Ik weet het Emma, jij houdt van geen verzen.

Emma.

Nee, goede Casper!

Baks.

O dat arme kind, zulk een wond! Die te heelen! Wie zou het
kunnen?
Emma.
jij , edele trouwe Casper!
Baks (mct fonkelend oo;).
Ik Emma... meen je... i k?

Emma.
Ja brave goede Casper, jij!
Baks.
Maar je toon lieve Emma is zoo vreemd. Waarom noem je mij
zoo gedurig goed? Ben ik dan zoo goed? Niemand Emma-lief, is
goed. (Hij wijst naar boven) Niemand, dan Eén!

Emma.
Maar jij bent de tweede! — Ja, ja zeker; ons allen kun jij ge
maken en rust geven; je beste pleegmoeder, je lieve zuster-lukig
Emma, maar Laura vooral. Zou je dat niet willen goede Casper?
Baks (net moeite zijn onrust verbergend).
Wat zou ik niet willen voor die lieve moeder, voor jou, voor Laura.
Alles heb ik aan je goede ouders te danken. Emma, spreek, wat
kan ik doen?
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Emma (zet zich op de punt van de geldkist. Langzaam, steeds rustig).

Je moest mijn geheugen eens te hulp komen; ik spreek niet graag
van vroegere jaren, maar — de man die met vader een schuld te
vereffenen had...
Baks.
Die schuld der dukaten?
Emma.
Juist. Hij is hier! Was je gister avond thuis geweest, je zoudt
hem gezien hebben. Er zijn zware vermoedens, goede Casper!
Baks.
Tegen dien vreemde? En dat in weerwil... ?
Emma (haalt een ouden brief te voor
ijn. Altijd langzaam, in--sch
houdend).

Dit is een vreeselijk document. 't Heeft nu omtrent zes jaren in
een donkere la van mijn schrijftafel gelegen. Jij herinnert je dien
onzaligen dag toen mijn vader dit schrift werd toegezonden. Zie je
wel, dáar staan ze nog als met bloed geschreven, die woorden...
(Zij nadert Baks en leest bevend) „Kapitein Berthold ! De minnaar
van uw Emma, Hugo Krans, leidt uw zoon Herman op slechte
wegen." (Tot Baks) Zie dit schrift nog eens in, het staat in verband
met de zaak waarover ik spreken wilde g o e d e Casper, zie! (Lezend)
„ In zeker huis waar grof wordt gespeeld, brengen zij meestal hun
nachten door. Wat daarvan het einde moet zijn is wel te voorzien.
Doch tot erger schijnt de oudste student den onervaren vriend te
bewegen. Hiernevens kapitein Berthold, ontvangt gij een horloge
dat hij zijn moeder onlangs moet hebben ontvreemd. Door dit
voorwerp, 'twelk de Voorzienigheid mij als 't ware in handen gaf,
kwam ik tot de kennis der vreeselijke voor uw vaderhart zoo verpletterende waarheid, waarvan ik verplicht was — ofschoon met
weemoed, u bericht te zenden. — Een waar vriend: N. N." (Sprekend)
Die vreeselijke N. N.! Maar hij had waarheid geschreven, is het
zoo niet? Vader vertrok ijlings om onderzoek te doen. Een vreeselijk
onderhoud moet er hebben plaats gehad. Herman kwam met vader
mede. Aan Hugo werd mijn hand, en voor immer ons huis ontzegd. —
Wij waren er getuigen van hoe Herman in moeder's tegenwoordigheid nogmaals de onschuld van Hugo en zich zelf verdedigde. Te-
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vergeefs! Alles was zonneklaar; de diefstal van het horloge viel niet
te loochenen. Herman zwoer een duren eed; vader's toorn kende
geen grenzen, en...
Baks (angstig

).

Emma, waartoe dit alles? Ik weet het, helaas!
Emma.

Ik wil het je herinneren goede Casper. Aan den avond van
dienzelfden dag lag mijn brave vader... zielloos neder, door een
beroerte getroffen. In wanhoop wrong zich mijn arme moeder de
handen. Ze had haar steun en staf verloren en ook haar kind. Ja,
immers weinige uren voor zijn vreeselijk sterven was Herman de
gramschap van zijn vader ontvlucht. Nooit, nooit hoorden we iets
van hem, den verdoolde, noch van den... ellendige dien ik van
dat oogenblik afaan verafschuwde even sterk als ik hem vroeger beminde. 0 vreeselijke dag! En wij hebben getreurd en
geweend ; maar jij... jij bent ons trouw nabij gebleven... goede
beste brave Casper. (h''vi;) Bah! die rol te spelen wordt
mij onverdraaglijk ! Ik heb nooit een rol gespeeld. Zeg, zeg heb
ik het nu goed gedaan voor den eersten keer... zeg... monster op
Gods schoone wereld... jij kunt het beoordeelen, zeg!?
Baks (deinst ontsteld terug).
Emma.... Emma wat wil je...? Wat, wat heeft je verblind?
Emma.

Zes jaren lang ben ik blind geweest, stekeblind, evenals die
brave vrome moeder. (Gebiedend) Sla die oogen neer, sla ze neer!
Sla ze neer zeg ik je!
Baks (voor zich ziende).
Emma, om Godswil, wat heb ik gedaan?
Emma.
En je versteent niet nu je mij zbo hoort spreken; nu je dit
schrift ziet, de aantijging die valsch was, en die jij... ja jij hebt

geschreven!?

Baks.
Bij God in den hemel, ik zweer je...
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Emma.
Hoe! jij die nooit zweert brave Casper! Meen je dat er twijfel
bestaat? Zou ik zoo spreken, ik die tot heden, tot gister althans,
je minste woord voor reine waarheid hield; zou ik zoo spreken,
wanneer ik de brave weduw van mijn dierbaren vader niet met
alle recht kon toeroepen: Arme moeder je hebt een adder aan de
borst gekoesterd, een vreeselijk vrees ei ij k giftige adder.
Baks (strekt de hand naar haar uit).

Emma, nog eens: je bent misleid!
Emma.
Misleid! Bedrogen! Tot op dit oogenblik toe; door jou ! Terug,
terug! Weet je wat het mij kost je zoo te zien, je gelaat als met
booze zweren overdekt. Weg! Je oogen zijn doodende dolken.
Weg! Basilisk!
Baks (vermant zich).

Dát gaat te ver. Wie meen je dat ik ben!?
Emma (houdt den brief, aan Eduard
gericht en hem in den tuin
ontnomen, in de hoogte).
Je bent... een gruwel! een sluipmoordenaar! Met een heilbeé op
de lippen, grijp je naar je dolk: een pen vol doodend venijn. Maar
ha! de geslepen lasteraar verraadt zich zelf toch in 't eind. Zes
jaren is het geleden dat een ongeteekende brief het huis van den
kapitein Berthold in den bittersten rouw dompelde, zes jaar geleden
dat een heilloos schrift in het Noorden van ons Vaderland werd
ontvangen, om een minnaar te scheuren uit de armen van haar om
wier bezit... (minachtend) een ander had gebedeld. En vreemd
zeer vreemd niewaar? dat een brief van dezelfde geheel dezelfde
hand , in dit Geldersche dorp nog eens twee gelieven tracht te
rukken vaneen. Monster! Die belangstellende van overal, ben jij!
Ook deze onzalige brief aan den jongen Van Wilsveld werd door
je geschreven. Maar, versta-je, onvruchtbaar zal je werk zijn,
daarvoor heeft Emma, nee, daarvoor heeft God gewaakt!
Baks (met akeligen blik).
Maar Emma, was ik het... ?
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Emma (snel).
Ja! — Toen Herman en mijn arme Hugo in den aanvang nog
poogden hun onschuld te betuigen, toen was jij het die met je in
alsem gedoopte voorspraken, mijn stug en geslagen gemoed schier
tot haat hebt geprikkeld: Mijn lieve vader was het slachtoffer van
Hugo's verleiding geworden; mijn moeder weduw; mijn broeder een
eerlooze dief! Geen vonk van liefde mocht er overblijven in deze
borst, zoo meende ik toen. (Hevig bewogen met verheffing) Zoo
meende ik toen! En ze waren rein! Schuldeloos rein! (Baks
wil haar in de rede vallen) Zwijg! Ze togen naar Amerika! Wij wisten
nietwaar ze zich ophielden in de wereld. Maar jij, jij wist het. — Spreek
niet tegen! Tot vier malen toe heb je hun brieven onderschept,
want immers alle brieven kwamen den goeden Casper het eerst in
handen. Schijnbaar uit onzen naam heb je geantwoord: Vader's
dood, zoo luidde het, was de slagboom voor elke verzoening....
ofschoon het dien goeden Casper smartte in de ziel. Valsche
adressen heb je hun opgegeven, uit vrees dat ons te eeniger tijd
een brief in handen mocht komen. Tot tweemaal toe kozen wij,
op raad van onzen trouwen Casper, een andere woonplaats, niewaar,
ter wille van moeder's gezondheid, of.... of.... omdat je geweten
naar rust zocht, ontaarde! 0, o! had ik een denkbeeld van zulk
een bestaan!
Baks (springt op Emma toe, en wil
haar arm vatten om haar den
brief te ontnemen).

Je liegt Emma! ja je liegt! Geef hier... geef ze hier die brieven!
Hier! Ik wil ze...
Emma.
Liegen! Ik! Terug! Je worstelt, maar de waarheid zal je verpletteren.
Baks (tracht zijn doel te bereiken).
Nee! ik wil....
Emma (slingert hem van zich af. Op
zegevierenden toon roepend).

Herman! — Broeder!!
VIJFDE TOONEEL.
De vorigen, OTTO BRIGHT.
(Otto-Ferman treedt, Baks aanstarend, langzaam vooruit. Baks
Kleinst terug. Emwa zich verheffend, wist op haar broeder.)
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Otto-Herman.
Zeg Casper Baks, ken je me nog? 't Is lang geleden sedert je
moeder's horloge wegnaamt en het mijn armen vader met je verraderlijk schrijven toezondt.
Emma (met fonkelend oog).
Zeg.... Zeg! Ken je hem niet?
Baks (leunt op de geldkist, en zinkt

dan op de knieën).

0 groote God!
Otto-Herman.
't Is lang geleden sedert Herman Berthold, op een schrijven aan
zijn ongelukkige moeder, van Baks ten antwoord ontving: dat al
zijn voorbeden waren vruchteloos geweest; dat vader's dood elke
verzoening onmogelijk maakte. 't Is lang geleden sinds het antwoord den armen Hugo gewerd: dat Emma hem levenslang even
sterk zou haten als ze hem vroeger beminde. 't Is lang geleden,
maar je zoudt je schrift toch herkennen niewaar? Listige man, hoe
kon je zoo dom zijn die brieven te schrijven!? Zij noemen je een
leugenaar!
Baks (angstig).

Herman! Emma! ... Ik smeek je...?
Emma (hoog).
Niets smeek je van ons; maar ik, ik eisch dat je voor moeder's
oog je 't masker afrukt. Ik eisch dat je mijn goeden broeder herstelt in zijn eer... dat je mijn... (bewogen) mijn... armen Hugo....
(eensklaps fier, op hoog bevelenden toon) Naar moeder!
Baks (vliegt op. Zn vertw ijfeling).
Wat, wat wil je... ? Maar het is gelogen ! Bij God! Alles gelogen!
Moeder heb ik lief, waarachtig lief..

Emma (plechtig).
is
Casper
Baks....
(Zij wist naar de deur) Naar
Als dat waar
moeder!
Baks (zinkt aan Emma's voeten ineen).

0 Emma... Emma, vergiffenis! Indien zij weet...
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Emma (drukt de linkerhand voor de
oogen en wist fier met de
rechterhand naar de deur).
Hoor je me niet? (Baks opgestaan doet eene schrede achteruit)
Voort zeg ik je... Naar moeder!
(Baks wikt op Emma's fiere aanw ijzing, terug.)

(De gordijn valt.)

Einde van het vierde bedrijf.
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VIJFDE BEDRIJF.
ZEVENDE AFDEELING.

Dc tuinkamer als in liet eerste bedrijf.

EERSTE TOONEEL.
HARMEN, HANSJE.

Harmen (roepend door de handen).
Belet voor den majoor?

Hansje (omziende).
O zoo, ben jij het. Je schijnt het groot op die achterdeur te
hebben. Wat wil je?

Harmen.
Wel da's doodnatuurlijk: belet voor den majoor.

Hansje.
Och lieve deugd 't is van morgen zoo'n overhoopte boel in huis
dat je d'r niet wijs uit kunt worden. (Zij wist rechts) Zoo even
was 't in die kamer een geschreeuw van belang; en, geen half
uur geleden zei juffrouw Emma: maak het bed van de logeerkamer
op. Wat wonder! Zou er voor 't eerst van z'n leven een logé
komen dacht ik, maar, toen ik boven kwam, toen zag ik dat er
al een in 't bed geslapen had ook. Zeker heeft ze dat gister avond
maar zelf beredderd; . . jawel... en weetje wie?

Harmen (met een akelig gezicht).
Ja, net precies weet ik dat.

Hansje.
En wie dan hé?
Harmen.
Wel de sinjeur van dat briefje. De majoor hèt me een maling
geschopt...!
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Hansje.
Zoo!?
Harmen.
Nou asjeblieft! In dienst, zei de majoor, is in dienst. Voor
anderman briefjes bezorgen is buitens dienst, en, omdat buitendienst niet in dienst was, zou ik buitendienst raken als ik niet
in dienst bleef. Nee de majoor is niet kinderachtig als ie begint;
in 't geheel niet; je hadt 'em voor een halfuur maar moeten hooren.

Hansje.
Voer ie toen weer zoo tegen je uit Harmen?

Harmen.
Jongens, nee, dat was tegen den luitenant. Jou juffrouw — met
die oogen zal ik maar zeggen, is al in de vroegte bij 'em geweest.
Ik zag haar 't hek inkomen, net precies zoo'n hert met 'et gewei
in den nek.

Hansje.
Zoo, is juffrouw Emma dáarom zoo vroeg de deur uitgegaan?
Harmen.
Ja. — Dat weet je nou alweer van mij hé? Maar wat ze verhandeld hebben — je moet me niet kwalijk nemen, dat kan ik je
niet zeggen, want de laarzen moesten klaar zijn; anders een maling!
nou!

Hansje.
Dan is 't je niet kwalijk te nemen Harmen; maar later?
Harmen.
Toen ze weg was, ja, toen kwam de majoor op z'n kantoor —
vlak naast m'n poetskamertje. De luitenant kwam er ook. 't Was
net precies alsof de heele tiendaagsche ruzie toen aan 't razen ging.
Ik weet niet hoeveel veertigponders de majoor in vijf minuten heeft
afgeschoten, 't ging van donder en bliksem, en...

Hansj e.
Foei Harmen! Dat zou je van onzen menheer Baks niet hooren;
als die iets heel krachtig wil zeggen dan zeit ie Gut , of Ojé!
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Harmen.
Nou die heeft er ook geen extra knoopen bij te doen, jou mooie
Baks, want die is tóch verdoemd al bidt ie 't niet. Ja, ja zeker
ja... dat is mijn geloof, want weet je wat ie is...?
Hansj e.
Menheer Baks... ?
Harmen.
Ja, die eigenste met z'n Holloway-zalvige stem, dat is een...
lasteraar , een gods-jammer-blaker-verzakelijke lasteraar.
Hansje.
Harmen!
Harmen.
Alles heb ik gehoord, want de majoor is een beetje potdoof zieje, en schreeuwt wat hard, vooral als hij in de wielen wordt gereden; en de luitenant schreeuwde ook net precies alsof ie aan 't
vuren op de Mooren was. De majoor bulderde dat de sinjeur die
in den tuin is geweest waarlijk een eigen zoon van mevrouw Berthold
was, haar eenige eigen zoon die voor een jaar of wat naar de
Noord- of Zuidelijke republiek van Noord-Amerika was gegaan —
de Oost begrijp je. — Hij raasde dat het den luitenant tot oneer
verstrekte dat hij zich door een amonitische brief tot een beloeren
in den tuin had laten verleiden; dat ie juffrouw Laura daardoor
schandelijk gekon... gekon... ja gekomkommeriseerd had zal ik
maar zeggen! je begrijpt dat wel... in 't zuur! en dat ie alles
verredderesseeren moest, riep ie — 't weer aanmaken begrijp je? —
Maar o hemel, schreeuwde de jongeheer, dat kon niet, onmogelijk;
want hij had in dien tijd op zijn liefje geraasd alsof ze 'en licht
vrouwspersoon was, licht weetje; de meester zei laatst, 't kwam
er tegenwoordig niet op aan of 'et zóo (h ij weed t met de hand) of
van de zon was, alles met c. h. zeidie. Maar, schreeuwde de
luitenant — dat waren zijn eigen vleeschelijke woorden: Laura zal
mij nooit meer beminnen! — Zie Hansje, toen ie dat zoo akelig
riep, toen wier ik op m'n woord van eer — en dat geef ik niet
licht — vochtig in de oogen; 't was net precies alsof je in de
komedie waart, en ik dacht bij m'n eigen: jongens jongens, nou
wou ik toch om 'en lief ding dat de luitenant weer insloeg, en dat
jou mooie juffrouw weer bijten wou ook!
Hansje.
Ja dat begrijp ik, dan hadt je je verrel tabak gewonnen , hihihih.
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H arm en.
Nee lach niet, lacherig ding! Jij zoudt altijd lachen, zelfs als je
menheer Baks met z'n anomitische brief — ja! want de luitenant
schreeuwde dat ie van niemand anders als van die slang kon
wezen — als jij jou mooien Baks met den duivel in persoon naar den
Bloksberg zag varen. Nee zieje, drie verrels tabak zou ik geven
als ik den luitenant met juffrouw Laura (drukt de hand op den
mond) weer zdo'n en-avant -deur zag maken; net als ik jou! schab
(Als h ij haar pakken wil, hoort men vreeseljk schellen.)-berdoutj.
lansje.
Hemel beware! 't is hier van morgen storm met donder en
hagelslag.
1Iarmen.
En jij bent 'en vroolijk bliksemstraaltje er tusschen.
Hansje.
Kom schaam je. — Maar zeg dan, gauw, wat wou je ook weer?
Harmen.
Belet voor den majoor?
Hansje.
Wacht maar even. (Men hoort opnieuw 'chellen.) Lieve hemel
Ja! ja!

(ffansje vertrekt door de zijdear links.)
Ilarmen raat naar de tuindeur; blijft
binnen de kamer, maar steekt
het hoofdgedurig naar buiten,
en, rechts naar boven ziende,
roept hij, alsof h ij een vleermuis wil verjagen , terw ijl
hij telkens in de handen klapt
en den hoed diep in de oogen
drukt).
(

Kiets... ! Kiets... ! Phoe! ! ... Tsa. . a! . Kiets ! ... Jou leelijke
vleermuis! Tsa .. d! . Phoe... i !
(Gaat dan naar buiten.)
IV

24
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TWEEDE TOONEEL.
MAJOOR, HANSJE,

later HARMEN.

Majoor (tot Hansje in 't opkomen).
Ja juist, of ik mevrouw Berthold kan spreken.

Hansj e.
of
Ik weet niet
mevrouw ontvangt. Als u maar wilt wachten.
Majoor.

Nee, dankje, ik zal niet gaan, zitten. Als je onrustig bent, is
zitten zoo goed als kamer• arrest. Ga jij maar vragen. (Hansje vertrekt.
De majoor loopt haastig op en neer, en ziet eensklaps Flarmen , die,
met de achter het tooneel uitgetrokken jas in handen, in de openstaande deuren op de knieën neervalt en voorstelt dat h ij een vleermuis er onder gevangen houdt.)
Harmen (gillend en hikkerig lachend).
Hahahihi! gesnapt man! Ha, karonje, gesnapt! Gemeene vleermuis! ... Nee stil baas! Je denkt dat je een vogel bent... mis!
'En zoogdier ben je; en ongedierte breng je in huis... En omdat
je zoo'n leelijkerd bent, dáarom hang je je zelf alle dagen op, he,
en vliegt bij avond en ontijd. — Op den muur zul je! Ja, fladder jij
maar... Hahahihihaha! (Hij ziet op. En dan verbluft) De Majoor!!!
Majoor.
Rekel! is dat de les onthouden die ik je pas heb gelezen! Is
dat in mijn dienst mij dienen... zeg!? Moest ik een uur op dat
antwoord wachten. .. wanneer men inwendig trilt... zeg ! ?

Harmen (in dezelfde houding, schreeuwend).
'k Had nog geen antwoord majoor. Op m'n woord van eer, en
dat geef ik niet licht. Maar hier heb ik 'em, hier, onder m'n jas —
onder den majoor z'n jas wil ik zeggen — hieronder! M'n hoed
is ie voorbij gescheerd, maar Goddank, in m'n pruik kwam ie niet.
De vleermuizen mot je bij dag vangen majoor, dan zijn ze zoo mak
als gebraje eendebout; maar 's- nachts als ze alleen zijn en de heele
wereld naar bed is, boeh! — Dat dacht ie niet, dat ik 'em snappen
zou. (Hikkerig lachend) Ja, scharrel maar; beet man, beet!
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Majoor.
Kinderachtige kinkel! die lieve vogelnestjes te verstoren, schaam
je je niet?
Harmen (zachter).
Nou da's ook kinderachtig hoor; dat heb ik z'n leven nog niet
gehoord. Lieve vleermuizennestjes verstoren! (Hij lacht, en doet alsof
h ij de vleermuis in zijn jas roll).
Majoor.
Lach je impertinente kerel! Wil je dat arme vinkje eens laten
vliegen..... zeg!?

Harmen (komt dicht bij den majoor en
schreeuwt).
Vinkje! 'En vleermuis majoor! 'K zal 'em thuis maar tegen de
schutting spijkeren he!
Majoor.
Denk je dat ik doof ben! Laat die veldmuis loopen zeg ik je .. .
Een twee drie.... ! zul je? (Harmen wikt voor den majoor teru,;
en slaat buiten de deur aarzelend zijn jas uit.)

Harmen.
Nou in 's -Hemelsnaam! Maar voor mijn part verhuis naar den
Bloksberg!
Majoor (;gebiedend).

En jij — je gaat daar buiten staan. — Als ik roep Harmen
m a r s c h ! dan loop je zoo hard als je boerenbeenen dat geleerd
hebben naar Vijverberg, en je zegt aan den luitenant: a cc o or cl!
Versta je?

Harmen.
Jawel majoor! accoord; en dat ie... ?
Majoor.

Accoord! begrijp je me niet? Ben je dan allemaal doof tegenwoordig!

Harmen.
Jawel majoor! (Naar buiteji wijzend) Maar die vleermuis... ?
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Majoor.
Sakkerbleu kerel! alleen a c c o o r d!
(Harmen vertrekt.)
den
voorgrond;
loopt
onrustig
heen en weer.
(De majoor gaat naar
Door de zijdeur links komt inmiddels mevrouw Berthold binnen,
geleund op den arm van Otto Bright—Herman Berthold.)

DERDE TOONEEL.
MAJOOR, MEVROUW BERTHOLD, HERMAN.

Mevrouw Berthold (tot den majoor met geroerde stem).

Vergeef mij majoor Van Wilsveld, dat ik u een oogenblik liet
wachten. Bijna was het mij onmogelijk u te ontvangen. Hevig,
zeer hevig werd ik dezen morgen geschokt. (Zij drukt den zakdoek
voor de oogera.)

Majoor.
Mevrouw Berthold u schijnt bewogen. Mag ik vragen... ? Heb ik
't plezier... mijnheer uw zoon te zien?
Mevr. Berthold (heft de handen naar
Herman op, en ze omzijn hals slaande, barst
zij in schreien los).

Ja ja! goede lieve God! mijn Herman! Ik heb hem weergevonden.
Mijn goed kind, dat wij je zoo miskenden!
Herman (bewogen).
Liefste moeder! (Tol den majoor) Zij is zoo aangedaan mijnheer!
(Tot mevrouw Berthold) Ga zitten beste moeder. (Hij geleidt haar
naar den stoel. Tot den majoor) Neem plaats mijnheer Van Wilsveld.
Maj oor.
Het moet inderdaad een allertreffendste rencontre zijn geweest.
Uw zuster verhaalde mij dezen morgen dat u na een lange absentie...
Ja ja, sakkerbleu! die mijnheer Taks dat schijnt...
Herman (geeft den majoor een leeken
om niet te vervolgen).

Indien zuster Emma u alles heeft verhaald, dan zult u beseffen
wat pijnlijke wond mijn beste moeder geslagen werd.
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Mevrouw Berthold (schzreiend).
O Herman blijf bij mij, hier dicht aan mijn zij; mijn arm verongelijkt kind!
Herman (cnlzelst haar).
Lieve zwaarbeproefde moeder!
Majoor (zeer ernsti, en bewogen).
Ik wist niet dat een oud soldaat nog zoo week kon worden.
Maar sakkerbleu, na zes jaren zijn zoon weer in den arm te drukken dat moet zoo iets beteekenen! Nog kort geleden heb ik dat
ook ondervonden, maar op een beetje kleiner schaal. En nu......
ja, verdord mevrouw, nu hindert het mij geweldig dat diezelfde,
mijn eigen kapitale brave jongen, opgestookt door dat satansch
schrijven — zich zoo deloyaal ten opzichte van mijn verduiveld
aardig papa-zegstertje heeft gedragen. Maar, ik heb hem mores
geleerd! Moest jij , sakkerbleu, zei ik, als marine-officier je storen
aan naamloos geschrijf zulk naamloos gereutel eerder gelooven dan
een paar oogen als de hare, en een mondje, wel verdord.... een
mondje om den heden dag te kussen! Maar hij is jong, hij zag
wat veel van de wereld; zijn geloof aan vrouwendeugd had niet
veel steun gekregen misschien. Je weet wat er voorviel mevrouw,
en sedert ik van je oudste dochter... een prachtstuk van 'en meid!
ja waarachtig , . . maak je mijn compliment! ... sedert ik alles van
haar vernam, en de commissie kreeg, om aan mijn jaloersch heer
te zeggen, dat hij zich van schuld en onschuld kon komen-zontje
overtuigen — omdat liet een gruwel zou zijn indien de laster nog
eens op reine liefde triumfeerde, toen zei ik: Bravo! dat noem ik
loyaal! en hij zal amende honorable doen, ja, dat verzeker ik je!
Herman.
Mijn arme zuster Laura werd vreeselijk getroffen. Had ik kunnen
voorzien dat een ontmoeting met haar in den tuin....
Majoor (die 't niet verstaan heeft).
Met je welnemen, mijn waarde meneer! amende honorable zeg
ik! en dat zal ie doen, al moest het zijn met verlies van 'tgeen
hem nu het dierbaarst is op de wereld. Maar, bij de zeemacht
schijnt de courage toch kleiner dan bij de landmacht te wezen; de
bloodaard durfde niet hier komen aleer hij zeker wist of men zou
willen vergeven en vergeten. Komaan ouwe majoor, zei ik, ga jij
met de gezwinde pas (leer luid) Mars c h!

374

EMMA BERTHOLD.

Harmen (vreeselijk schreeuwend naar
binnen).

A c c o o r d! (Hij snelt te gelijk weg.)
Majoor (even rondziende).
Watblief? Enfin, met de gezwinde pas snel ik hierheen, om
voorloopig voor mijn zoon te vragen wat uw liefde — mijn waarde
mevrouw, hem zeker niet weigeren zal. 't Valt een ouwen snorrebaard niet zoo heel gemakkelijk om nog bij de dames te tirailleeren;
maar verdord, die onrecht heeft, moet dat onrecht herstellen. Sak
-kerblu,
als ze dat aan Oorlog begrepen!
Herman.
De handdruk van mijn moeder zegt me dat zij in een stemming
verkeert om alles en allen te vergeven, niet alleen uw misleiden zoon,.
maar zelfs den aterling die....
Mevrouw Berthold.
Stil Herman! stil! 0 ik kan het nog niet gelooven : Casper, mijn
aangenomen kind. De ongelukkige wees mijner lieve zuster! (Hevig
bewogen) Wat, wat was zijn streven dan — wat!
Herman.
Emma's of Laura's bezit moeder, om een handvol slijk!
Mevrouw Berthold.
En daarom verguisde hij mijn Herman, mijn eerstgeboren! 0,
goede God, moet ik hem vloeken — hem?
VIERDE TOONEEL.
De vorigen. BAKS. Een oogenblik later EMMA en LAURA. Baks
vliegt met bleek en ontdaan gelaat uit de zijdeur rechts op mevrouw
Berthold toe, en valt aan hare voeten neder. Emma en Laura zijn
door de tuindeur binnengekomen. Laura blijft bij die deur in gedachten staan, terwijl Emma de handeling gadeslaat.
Baks (aan mevrouw Ben/hold's knieën,
op hartverscheurenden loon).
Nee, nee! vloek mij niet! Om Godswil vloek mij niet!? Ik ben
een ellendige! een verachter van mij zelf, maar... vloek mij niet
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moeder!? Door een modderpoel zocht ik mijn geluk. (Gejaagd)
Maar toch, terwijl ik U het dierbaarste ontnam, — had ik u lief;
had ik Enmia lief; had ik Laura lief. Ik vreesde dat gij 't niet
gelooven zoudt omdat — omdat — 0, omdat ik ellendig was.
Maar moeder, moeder ! 0 vloek mij niet!?
Mevrouw Berthold (niet zelf- overwinning).
Casper, o zeg mij dan dat het een droom was. Je waart onschuldig niewaar ?
Herman.
Nee, dat is hij niet moeder! Ga van hier man! Wil je die arme
weduw nog eens vermoorden? Wat je dreef is een zaak tusschen
je geweten en God! Van hier! Je bent een gruwel! Ga heen, en God
geve dat je ziel zich loutere in een reinere wereld.
Baks (smeekend, bijna schreiend).
Moeder, moeder! zeg dan dat je me niet vloekt. 0 God! Moeder!
(Herman dreigt.)

Emma (snel naar voren komende, plecht2j fier).

Niemand vloekt je Casper Baks. Niemand: het allerminst een
moeder die een eigen zoon terugvond. (Met verheffing Maar!....
(Eensklaps zich bedwingend, stiller, doch gestreng) Je vertrekt!
Men zal je naar de stad brengen; je weet het. Ik zelf heb je
koffers gepakt. (Met fonkelend oog) Wat je hadt opgespaard, zal
voldoende voor je zijn om een reis te ondernemen, een verre,
zeer verre reis, (snel) die nimmer, nimmer uitloopt op de plaats
onzer woning. (Baks neemt een smeekende houding aan. Emma hoog)
Verstaj e , nimmer! (Hem nabijkomend zachter) En als je dan
eens omdoolt in een eenzaam oord Casper Baks — maak er dan
een vers op den Laster, verstaje, maar een zóo krachtig, zoo indrukwekkend, dat je zelf er van beeft. Spaar het monster niet dat
rondwaart in allerlei vorm, kwellend als een lastig insekt, verslindend als de schuifelende slang, verscheurend als de loerende hyena.
En, vinje die beelden niet waar genoeg, kies dan je zelf tot model
Casper Baks, (diej5 gevoelig) maar, waarschuw dan meteen dat je
vroeger ook goed en onschuldig bent geweest; datje liefhadt, en —
hoe je er toe kwaamt om je zelf te verfoeien. Ga nu, ga! Mijn
kracht is voorbij. 0 Herman, beste verongelijkte Herman! (i/er-

man doet haar plaats nemen.)
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Baks (aarzelt, komt niet half afvewend gelaat mevrouw Berthold een schrede nader; zegt).
Moeder! (en strekt dan de rechterhand naar haar uit, terw jl hij
met de andere zin gelaat bedekt. Mevrouw Berthold steekt hem de
beide handen toe, deelt Baks die zulks niet bemerkt, slaat ook de
rechterhand voor de oog en, en met den uitroep) 0 God, vergiffenis!
Vaarwel, voor eeuwig! Vaarvel! (vertrekt h ij haastig door de zij
-deur
rechts.)
VIJFDE TOONEEL.

De vorigen, zonder BAKS, later EDUARD.
Laura (op den achtergrond naar buiten
ziende).
Ja hij is 't wel, zie maar. — Eduard ! Eduard! ! (Zij snelt hem een
schrede te ; emoel.)

Eduard (bewogen).
Durf ik het wagen? Engel, en je verstoot mij niet? Laura, heb
ik dat verdiend!

Laura.
Eduard! Immers ja, je bent het wel. 0 ik wist het zeker dat
je mij liefhadt — voor eeuwig!
Eduard (met klem).
Laura! je hebt het gezegd voor eeuwig! (Gaat Haastig — Laura
met zich voerende naar den voorgrond. Inzonderheid lot mevrouwen

Berthold) Die grootmoedige liefde van u... van haar... God weet,
hoe ze mij roert en beschaamt. Maar als mijn reine dierbare Laura
mij nu nog mag toebehooren, dan zegen ik bijna om harentwil
het heilloos oogenblik waarin mijn geprikkelde jaloezie mij als voor
anker wegsloeg. Het onwrikbaar geloof aan den adeldom van haar
ziel werd er vast door in mijn borst geplant. 0 dierbaar kind,
reine engel! Toen ik je liefde zwoer en drukte aan 't hart, toen
heb je gezegd: ik bemin je, Eduard, en niemand anders; toen ik je
miskende en beleedigde, toen heb je gezegd: lieve Eduard, ja ja,
1 i eve Eduard heb je gezegd toen ik je verguisde en van mij stiet;
en zelfs nu, nu nog, komt geen verwijt over je lippen zelfs —

nu nog....
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Laura (valt hein in de armen).
Eduard, mijn lieve beste Eduard, dat was je schuld niet....
niewaar?
Majoor (slaat Eduard op den schouder).
Braaf zoo! Al heb je 't wat in den baard gemompeld, je hebt
amende honorable gedaan, niewaar? En dat doet me goed; dat is
ferm van je! Zie, voor m'n half fortuin zou ik niet willen dat zoo'n
papa-zegstertje me ontgaan was. Kom sakkerbleu, klein ding, geef
jij 'm nou maar een zoen hê? En geef er dan den ouwen papa
ook een — d'r mag hier wel een kleine afleiding wezen. (Eduard
omhelst Laura, en Laura zoent tien majoor) Courage mevrouw,
trek je dat geval van dien meneer 'Taks zoo niet aan. 't Is onaangenaam, zeer! Maar — doe zoo als ik! Dien Luder aan Oorlog
lach ik uit. Geen knip voor den neus is ie me waard. Sakkerbleu !
We moeten niet meer zeggen dan we verantwoorden kunnen! Wat
zeg jij kapitein?
Herman.
Welzeker majoor, 't zou goed wezen als ieder dat woord ter
harte nam: niet meer te zeggen dan men verantwoorden kan. —
O moeder, lieve Emma, zoo er op den belasterden zoon nog een
smet bleef rusten omdat hij met het verdedigen zijner onschuld den
toorn verwekte, waarvan zijn arme vader het slachtoffer werd,
moeder, Emma! hij heeft getracht die smet uit te wisschen, ja,
door aan gene zij van den Oceaan mee strijd te voeren tegen overheersching en slavernij. Uitgewischt ja, want toen ik bij Richmond
floor een sabelhouw getroffen in het Veldhospitaal neerlag, en de
groote Lincoln ons bezocht, toen heeft hij mij de hand toegereikt
en mij een brave dappere Hollander genoemd.
Mevrouw Berthold (met verrukking).
Mijn Herman ! (Aller, behalve de majoor zien hein aan, en geven
een teeleen van ,goedkeuring.)
Herman.
Ja! „dappere Hollander" sprak hij met die eigenaardig trouwe
minzame stem in zijn moedertaal. „Uw moedig volk streed altijd
voor de vrijheid en tegen de slavernij. Beterschap mijn wakkere
vriend. Breng Lincoln's groete over aan uw roemrijk Nederland!"
Mevrouw Berthold.
Ha, dat was schoon mijn jongen!
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Eduard, Emma, Laura.
Herman! Herman! Hij!
Majoor (ziet vragend rond).
Wat... blief?
(Eduard spreekt onderrichtend tot den majoor die de hand aan
het oor houdt.)

Emma.
Zoo sprak het verheven slachtoffer van den verachtelijken Booth
tot u, mijn lieve broeder?
Herman.
Ja Emma, tot mij. (Langzaam) En tot nog een die streed aan
mijn zijde, maar zwaarder was gewond dan ik, terwijl bij hem
een diepere hartewond daarbij nog immer bloedde.
Emma (fier, half ontsteld).
Je bedoelt... ?
Herman (langzaam, met gevoel).
Den jongen die je lief was en die je immers nooit onwaardig
werd; den man dien je met je fieren maar onkreukbaren aard wat
al te ras hebt verstooten; een... dien je nimmer meer zult beminnen...
nooit of nimmer... is het zoo niet?
Emma (woes!).
Zwijg! Je foltert me... Werd Hugo dan niet door een kogel getroffen? Lag hij dan niet in je armen op het slagveld!? Hij is
dood!... dood!!
Herman.
Nee, hij herstelde! — Emma, ik bracht een oppasser mee...
Emma (in verwarring, hevig en angstig).
O God! Ook ik heb miskend, vertrapt, verguisd, lichtvaardig
veroordeeld! Nee, nee! deze borst is verwelkt. Nee! Nee!!
Herman.
slavernij
bevochten, jij hebt tegen een ander
Emma, heb ik de
monster, tegen de slavernij der laagste zonde gestreden. Vermorseld,
verpletterd heb je den vijand. Een eerepalm ben je waard! (Hij
loopt haastig naar den achtergrond en roept er luide naar buiten)

Mijn vriend, mijn trouwe vriend!
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ZESDE TOONEEL.

De vorigen . ' " ( HUGO) : daarna HARMEN en
tuindeur binnenkomen.

}ANsJE

die nieuws
-gierdo

Hugo (vertoont zich met ernstig- staren den blik op den achtergrond een
oogenblik later, komt een paar
schreden voorwaarts, en blaft met
geopende armen op eenigen afstand
van Emma staan).
Emma (deinst terug, maar vliegt dan
op hem toe en zinkt in zijn
armen).
Hugo! Hugo!! 't was laster ! 0 die vreeselijke laster!

(Allen snellen toe met een uitroei van bladschap of verrassing.)
(De gordijn valt.)

Einde.

