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EEN GEESTVERSCHIJNING

EERSTE VERSCHIJNING
Marley's geest.

Marley was dood, daarmede willen wij een begin maken.
Er was geen twijfel meer aan. Zijn begrafeniscedel was dooi
den Geestelijke, den koster, den lijkbezorger, en den voornaamsten der rouwdragers onderteekend: Scrooge onderteekende haar, en Scrooge's naam had crediet, overal waar
hij dien teekende, zelfs op een wisselbrief. De oude Marley
was zoo dood als een pier.
Mijn lezer gelieve in het oog te houden, dat ik voor mijzelven juist niet weet, in welk opzicht een doode pier erger
dood is, dan elk ander dood gedierte. Of, en zoo ja, waarom
dat is, mogen de natuurkundigen beslissen. Genoeg, dat de
vergelijking van de wijsheid onzer voorouders afkomstig is,
en mijn ongewijde handen zullen daar geen verandering in
maken,ofhtwsdlvarno ged.
Hij zal mij dus veroorloven, nog eens nadrukke lijk te herhalen, dat Marley zoo dood was als een pier.
Wist Scrooge dat hij dood was? Natuurlijk wist hij dat.
Hoe kon het anders? Scrooge en hij waren, ik weet niet hoe
veel jaren lang, vennooten geweest. Scrooge was zijn eenige
administrateur, zijn eenige executeur, zijn eenige overgebleven erfgenaam, zijn eenige vriend, de eenige, die
hem betreurde. En toch was die eenige vriend en erfgenaam niet zoo erg over zijn dood uit het veld geslagen,
dat hij op den dag van de begrafenis niet ijverig op zijn kantoor arbeidde, en de rouwplechtigheid met het sluiten van
een voordeeligen koop vierde.
Die begrafenis van Marley voert mij weer terug naar het
punt vanwaar ik ben uitgegaan. Er viel niet aan te twijfelen,
of Marley was dood. Men moet dit wel en duide lijk weten,
of er zal niets wonderlijks gelegen zijn in het verhaal, hetwelk
ik van zins ben te doen. Waren wij niet volkomen overtuigd,
dat Hamlet's vader vóór het begin van het treurspel ge-
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storven was, dan zou er in zijn nachtwandeling onder een
scherpen Oostenwind op zijn eigen wallen, niet meer bijzonders gelegen zijn, dan wanneer eenig - ander man van
middelbare jaren, na het vallen van den avond, op een
winderige plaats — het Sint Paul's Kerkhof bijvoorbeeld —
uit wandelen ging, om den zwakken geest van zijn zoon een
schrik op het lijf te jagen.
Scrooge liet des ouden Marley's naam niet wegnemen. Die
stond nog, na verloop van zoo veel jaren, boven de deur van
het pakhuis. Scrooge en Marley. De firma was als die van
Scrooge en Marley bekend. Somtijds spraken de lieden, die
nog niet lang zaken gedaan hadden, Scrooge als Scrooge
aan, somtijds noemden zij hem Marley, maar hij gaf in beide
gevallen antwoord. Het was hem hetzelfde.
Scrooge's hand was een alles dringende, wringende, drukkende, plukkende, grijpende, knijpende, rapende, schrapende
hand, of met andere woorden, hij was een geldgierige, oude
zondaar, zoo hard en scherp als een steen, waaruit nimmer
het staal een vuurvonk geslagen had; geheimhoudend, onmededeelzaam, en zich zelven zoo dicht opsluitende als een
oester in haar schelp. De koude van zijn hart had zijn verouderde wezenstrekken als doen bevriezen, zijn spitsen neus
doen krimpen, zijn wangen ge rimpeld en zijn gang verstijfd;
zijn oogen rood en zijn dorre lippen blauw gekleurd, ja, zij
was in den vinnigen toon van zijn krassende stem te bespeuren. Zijn hoofd, zijn wenkbrauwen en zijn lang uitgerekte
kin waren als met rijm bedekt. Hij deelde zijn gesteldheid
mede aan alle wat hem omringde; maakte zijn kantoor in de
hondsdagen zoo koud als ijs, zonder er op den Kersttijd
enklgradwmtenschk.
De uitwendige hitte of koude hadden op Scrooge weinig
invloed. Geen warmte kon hem goed doen, geen winterweer
hem verkleumen. Geen gure wind kon scherper zijn dan hij
zelf was, geen jachtsneeuw onvriendelijker, geen plasregen
onverbiddelijker. Het slechte weer vermocht niets op hem.
De geweldigste stortregen, sneeuw of hagelbui won het in
één opzicht van hem; die-kwamen nog wel eens bedaard aan,
maar Scrooge nooit.
Niemand hield hem ooit op/ straat staande, om hem met
een verblijd gezicht te vragen: „Hoe vaart ge, Scrooge?
wanneer komt ge eens bij mij?" Geen bedelaar bad hem
ooit om een aalmoes; geen kinderen vroegen hem, hoe laat
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het was; geen man of geen vrouw vroeg Scrooge ooit den
weg hierheen of daarheen. De honden zelfs der blinden
schenen hem te kennen, en trokken, als zij hem in de verte
zagen aankomen, hunne meesters onder een portaal of naar
een binnenplaatsje, en g kwispelstaartten daarbij, alsof zij
wilden zeggen: „blind te zijn is nog beter, dan zulk een
onheilspellend oog te hebben."
Doch wat ging Scrooge dat aan? Hij was er juist mede
gediend. Zijn levenspad af te leggen, terwijl hij iedereen
waarschuwde, zich niet met hem te bemoeien, zie daar, wat
degenen, die Scrooge kenden, wisten dat hij zocht.
Op zekeren dag --- den heugelijksten van al de heugelijke
dagen des jaars -- op een Kerstavond was de oude Scrooge
op zijn kantoor bezig. Het was koud, grauw, scherp
weer; mistig er bij, en hij hoorde de voorbijgangers in de
steeg blazen, hunne armen tegen elkander slaan, en met hun
voeten op de steenen stampen om ze te warmen. De stadsklokken hadden zoo even drie uur geslagen, maar het w as
redstikon;hwaegscnditlhgews
en in de naburige winkelkasten flikkerden de kaarsen als
rodachtigevlkn ucht,zodikajbn
met de handen te betasten was. Door al de reten en sleutelgaten drong de mist door, en was van buiten zoo dik, dat,
hoewel de steeg nauw was, d e huizen er tegenover wel naar
spoken geleken. Bij het zien nederzakken van dien donkeren
nevel zou men gezegd hebben, dat de Natuur daar dicht
nabij woonde, en bezig was met haar buien te brouwen.
De deur van Scrooge's kantoor stond open, zoo dat hij het
oog kon houden op zijn klerk, die in een akelig celletje daar
achter brieven zat af te sch rijven. Scrooge zat bij een zeer
klein vuurtje, maar dat van den klerk was nog zoo veel
kleiner, dat het wel maar een enkel kooltje geleek. H ij kon
het evenwel niet aanvullen, want Scrooge hield den kolenbak in zijn eigen kamer, en zoo dikwijls de klerk met den
schop binnenkwam, kon hij er op rekenen te zullen hooren:
, , Als dat zóó moet gaan, zullen we van elkander dienen af te
zien." De klerk trok daarom liever zijn rok aan en trachtte
zich bij de kaars te warmen, maar daar hij geen man van
een levendige verbeeldingskracht was, wilde hem dat niet
gelukken.
ik wensch u een vroolijken kerstdag, oom! Heil en zegen
„ik
er op!" riep een vroolijke stem. Het was die van Scrooge's
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neef, die zoo vlug hij hem gekomen was, dat de oom nog
niets van zijn tegenwoordigheid bespeurd had.
„Bah!" zei Scrooge: , ,malligheid! allemaal malligheid!"
Scrooge's neef had zich door in den mist en de vorst te
loopen, zoo warm gemaakt, dat hij er van gloeide. Hij had
een blozend en knap gelaat, zijn oogen fonkelden en men kon
den adem uit zijn mond zien gaan.
Is de Kerstdag maar een ma lligheid, Oom?" zei Scrooge's
„Is
neef. ,,Dat meent gij zeker niet?"
„Dat doe ik wel" zei Scrooge. „Een vroolijken Kerstdag!
Welke reden hebt gij om vroolijk te zijn? Gij zijt immers een
arm bloedje."
„Wel," hernam Scrooge's neef vroolijk. „Welke reden hebt
gij om treurig te zijn? Welke reden hebt gij om knorrig te
zijn? Gij zijt immers een rijk man?"
Scrooge, die voor dat oogenblik geen beter antwoord wist
te geven, zei al weer: „Bah! malligheid! allemaal malligheid!"
„Wees toch zoo knor rig niet, oom!"
„Wat kan ik anders wezen," antwoordde de oom, , ,als ik
in zulk een wereld vol zotternij leven moet? Een vroolijken
Kerstdag! Weg met dien vroolijken Kerstdag! Wat is de
Kerstdag anders dan een tijd om zijn rekeningen te betalen
zonder geld er voor te hebben — een tijd waarin men een
jaar ouder en geen uur rijker is geworden — een tijd om zijn
balans op te maken, en al zijn posten sedert twaalf maanden
lang als doode letters te boek geschreven te zien? Als ik mijn
zin had," voer Scrooge gemelijk voort, „dan zou ik elke zotskap die met zulk een , , vroolij kcn Kerstdag!" op zijn lippen

rondloopt, met zijn eigen kerstkoek laten roosteren en braden
en met een hulsttak door zijn hart gestoken laten begraven;
— dat zou ik!"
„Oom!" zei de neef.
„Neef!" antwoordde de oom ernstig: „Vier gij den Kerstdag op uw manier, en laat het mij op de mijne doen."
„Vieren!" herhaalde Scrooge's neef. „Maar gij viert hem
immers in het geheel niet."
„Laat dat aan mij over," zei Scrooge. „Hij moge u veel
goed doen! Hij heeft u ook al veel goeds medegebracht!"
„Er zijn vele zaken waarvan ik veel goeds had kunnen
plukken, maar waarvan ik zeggen moet dat ik geen gebruik
heb gemaakt," hernam de neef: „en onder die alle behoort
de Kerstdag. ik verzeker u, dat ik telkens wanneer de Kerst-
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dag wederkwam — behalve aan den eerbied dien men aan
zijn gewijden naam en oorsprong schuldig is, indien men al het
overige daarvan kan afscheiden — aan denzelven gedacht
heb als aan een goeden dag, een dag van blijdschap, van liefde en van vergeving, den eenigen van het jaar, zoo ver ik
weet, waarop mannen en vrouwen, als met een onderling
goedvinden, elkander hun hartsgeheimen openbaren, en aan
de lieden van een ge ringer stand denken als aan hun reisgenooten naar het graf, en niet als aan een andere soort van
wezens, die een andere bestemming hebben. Om die reden,
oom,, geloof ik dat die dag, al heeft hij mij nog nooit een splin
ter goud of zilver in den zak gebracht, mij toch goed gedaan
heeft en goed zal blijven doen. Daarom zeg ik dan ook! God
zegene hem!"
De klerk juichte hem onwillekeurig toe, maar in hetzelfde
oogenblik het onvoegzame daarvan beg rijpende, ging hij het
vuur oppoken, maar doofde het laatst overgebleven vonkje
daarmede uit.
„Laat ik van u niet weer zoo'n geluid hooien," zei Scrooge,
„en gij zult uwen Kerstdag vieren met het verlies van uwe
betrekking. Gij zijt al een welsprekend redenaar, mijnheer!"
voegde hij er bij, terwijl hij zijn neef aanzag. „Het verwondert
mij inderdaad dat gij nog geen Lid van het Parlement zijt."
„Beste oom! wees toch zoo bitter knorrig niet! kom! beloof mij morgen bij ons ten eten te komen."
Scrooge zeide, dat hij hem wilde komen zien — ja waarachtig, dat deed hij, maar toen hij den volzin verder uitsprak,
luidde dezelve, dat hij hem wilde komen zien voor het eerst
in zijn toppunt van ellende."
„Hoezoo?"vroeg Scrooge's neef. „Wat meent gij daarmee?"
„Wel waarom zijt gij zoo gek geweest om te gaan trouwen?"
„Omdat ik verliefd was."
„Omdat gij verliefd waart!" bromde Scrooge, even alsof
verliefd te wezen, na het vieren van een vroolijken Kerstdag,
de bespottelijkste zaak van de wereld was. „Goeden dag!"
„Neen, oom! gij zijt te voren ook nooit bij mij gekomen.
Waarom zoudt gij het thans tot een reden maken, dat
gij niet komen wilt!"
„Goeden dag!" bromde Scrooge.
„Ik heb niets van u noodig. Ik vraag u om niets. Waarom
zouden wij geen vrienden zijn?"
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,,Goeden dag!" bromde Scrooge.
„Het spijt mij in den grond van mijn hart, dat gij zoo onverzettelijk op uw stuk blijft staan. Wij hebben nooit samen
getwist; ik heb mij in niets partij tegen u gesteld Doch ik
heb ter eere van den Kerstdag de proef genomen, en ik wil
tot op het laatste toe mijn Kerststemming blijven behouden
en daarom nog eens, ik wensch u een vroolijken Kerstdag,
oom!"
„Goeden dag!" bromde Scrooge.
„En
En een gelukkig Nieuwjaar!"
„Goeden dag!" bromde Scrooge.
En toch ver li et zijn neef weltevreden de kamer. Idij bleef
aan de buitendeur staan om den klerk, die hoe koud hij ook
was, toch warmer was dan Scrooge, het compliment van den
dag toe te voegen; deze beantwoordde het op een hartelijke
manier.
„Daar hebben we er nog een," pruttelde Scrooge, die dat
gehoord had, ,,mijn klerk, die vijftien schellingen wekelijksch
inkomen heeft, en daarbij een vrouw en kinderen, praat ook
al van een vroolijken Kerstdag. Waarachtig, ik wil naar het,
dolhuis."
Toen die gewaande krankzinnige Scrooge's neef uitliet,
had hij te gelijk twee anderen binnengelaten. Het waren deftige heeren met een gunstig voorkomen, die thans met hun
hoed in de eene en met boeken en papieren in de andere hand
in Scrooge's kantoor stonden. Zij bogen zich nederig voor
hem.
„De heeren Scrooge en Marley, geloof ik," zei een van hen,
terwijl hij de naam lijst, welke hij in de hand hield, inzag.
„Wien van de heeren heb ik het genoegen te zien, Mijnheer
Scrooge of Mijnheer Marley?"
„Mr. Marley is nu sedert zeven jaren dood," antwoordde
Scrooge. „Hij stierf vóór zeven jaren, juist op dezen avond.."
„Wij twijfelen in het allerminst niet of zijn overgebleven
vennoot zal ons met dezelfde milddadigheid als hij willen
te hulp komen," hernam de ander, en reikte daarbij zijn
geloofsbrieven over.
Het was ook zoo; Scrooge wilde hun even zoo milddadig
bijspringen als Marley gewild had, want beider zielen waren
van dezelfde klei gebakken. Op het onheilspellende woord
,,milddadigheid," haalde hij zijn wenkbrauwen op, schudde
zijxt hoofd en gaf hem zijn geloofsbrieven terug.
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„op dezen heugelijken dag des jaars, Mijnheer Scrooge,"
hervatte hij, en nam een pen op, „is het meer dan gewoonlijk te wenschen, dat wij voor de armen en behoeftigen, die het in dezen tijd hard, bitter hard hebben, eenigen
voorraad van levensmiddelen inzamelen. Vele duizenden
hebben gebrek aan de allergewoonste benoodigdheden; vele
duizenden ontberen de allernoodzakelij kste dingen, Mijnheer!"
„Zijn er geen gevangenhuizen?" vroeg Scrooge.
„Er zijn er in menigte," luidde het antwoord van den
ander, die intusschen de schrijfpen neerlegde.
„En de werkhuizen • der armenvereeniging?" voer Scrooge
voort: „zijn die niet langer in werking?"
„O ja, dat zijn zij nog," antwoordde een der heeren,
Ik wenschte te kunnen zeggen, dat zij
en voegde er bij : „Ik
het niet waren."
„De tredmolen en de armenwet, zijn dus nog altij d:van
kracht?" vroeg Scrooge.
„Nog altijd van kracht, Mijnheer!"
„Zoo? De eerste woorden van uw aanspraak maakten mij
bezorgd, dat er iets gebeurd zou zijn, hetwelk een opschorting
van die nuttige inrichtingen ten gevolge had gehad," zei
Scrooge. „Het verheugt mij, dat ik het tegendeel hoor."
„Genoopt door de overtuiging, dat zij onvoldoende zijn
om den grooten hoop eenig Christe lijk genot van ziel of

verkwikking des lichaams te verschaffen," hernam de collectant; „hebben zich eenigen van ons vereenigd, om onze
pogingen in het werk te stellen, ten einde een fonds bijeen
te brengen, waaruit wij den armen eenige spijs en drank,
eenig middel om zich te verwarmen, zullen kunnen koopen.
Wij hebben daartoe dezen tijd uitgekozen, omdat het de tijd
is waarin de armen hunnen nood het scherpst gevoelen, en
de overvloed zich het b lijmoedigst verheugt. Hoeveel mag ik
achter uwen naam inschrijven?"
„Geen enkelen schelling!" antwoordde Scrooge.
,,Dan wenscht gij als deelnemend lid ongenoemd, onbekend te blijven?"
Ik wensch alleen gelaten te worden, " zei Scrooge. „Zie
„Ik
darlwtikuezgnhb,r!dwijlgetm
vraagt. Ik ben niet gewoon, mij op den Kerstdag bijzonder
te verheugen, en begeer niets bij te dragen om luie leegloopers
een vroolijken dag te verschaffen. Ik draag het mijne bij tot
instandhouding der inrichtingen, waarvan ik gesproken heb,
Kerstvertellfnge.
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dat kost mij reeds meer dan te veel, en de sukkels, die in
verlegenheid zitten, kunnen zich aldaar aanmelden."
Zeer velen kunnen dat niet doen, en anderen zouden
„Zeer
liever sterven."
„Willen zij liever sterven, dan moesten zij dat cok maar
doen," zei Scrooge , , en de bevolking van hun overtollige
aanwezigheid ontlasten. Daarenboven -- verschoon mij,
Mijnheer! --- maar ik draag van dat alles geen kennis."
Gij behoordet er echter kennis van te dragen, " merkte
„Gij
de collectant aan.
, , Het zijn mijn zaken niet," hernam Scrooge: , ,Het is
genoeg wanneer iemand zich met zijn eigen zaken bemoeit,
en zich niet met die van een ander inlaat. De mijne verschaffen mij werk genoeg. Goeden dag, heeren!"
De collectanten zagen duidelijk genoeg, dat zij hier stellig
aan eens dooven mans deur klopten, en gingen heen; Scrooge
hervatte met een hooge gedachte van zich zelven zijn arbeid,
en was daaronder veel beter gemutst dan hem in lang was
overkomen.
De mist en de duisternis namen ondertusschen zoo hand
over hand toe, dat overal lieden met brandende fakkels
liepen en hunnen dienst aanboden om voor de paarden der
rijtuigen uit te loopen, en den koetsiers den weg te wijzen.
De oude kerktoren, welks oude brommende klok, van uit
een Gothisch venstertje in den muur, op Scrooge's huis
neerzag, werd geheel onzichtbaar, en de klok sloeg de uren
en kwartieren met zulk een trillenden nagalm in de wolken,
alsof zij klappertandde van de kou. De vorst begon hoe
langer hoe snerpender te worden. In de breede straat, waarop
de steeg uitliep, waren Benige werklieden bezig met de gaspijpen te herstellen, en hadden een groot vuur in een kolenpot gestookt, rondom hetwelk een menigte arme lieden en
knapen met gescheurde kleederen, opgetogen van vreugde,
zat te knipoogen tegen de vlam en hun handen te warmen.
Het schitterende licht der winkelhuizen, in welker kasten
takjes en bessen van hulst, door de warmte der gaslampen
kraakten, verspreidden een rooden glans over de bleeke
gezichten der voorbijgangers. De vogelkoopers- en kruidenierswinkels leverden een sier lijke vertooning op, waarmee
men bijkans onmogelijk kon denken, dat zulke alledaagsche

dingen, als koop en verkoop, iets te doen hadden. De Lord
Mayor gaf in zijn prachtig hotel aan zijn vijftigtal koks en
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botteliers last, om den Kerstdag te vieren, zooals het de
huishouding van een Lord Mayor betaamde, en zelfs de snijder,
dien hij 's Maandags te voren tot een boete van vijf schellingen had veroordeeld, omdat hij zich op de openbare straat
aan dronkenschap en vechte rij had schuldig gemaakt, zat
op zijn vlierinkje zijn pudding voor den volgenden dag te
bakken, terwijl zijn vrouw met hun knaapje aan de hand uitging, om biefstuk te halen.
Het bleef al mistig en koud, doordringend, scherp, snerpend koud. Had de goede Sint Dunstan den duivel eventjes
zulk een weer om den top van zijn neus doen waaien, in
plaats van zijn gewoon wapen tegen hem te gebruiken,
dan zekerlijk zou hij hem huizenhoog zijn keel hebben doen
opzetten. Een kleine dreumes met een klein wipneusje, bibberende van de koude, en pruilende van den honger, bleef
voor het sleutelgat van Scrooge's woonhuis staan, om hem op
een Kerst li ed te vergasten; doch nauwe lijks hoorde deze
de eerste tonen van:
, , Heil en zegen op deez' dag!
Dat geen leed u treffen mag!"
of hij nam met zulk een d ri ft de liniaal van zijn kantoorlessenaa r op, dat de kleine zanger niet wist, hoe schielijk hij
maken zou van het sleutelgat weg te komen.
Eindelijk kwam het gewone uur om het kantoor te sluiten.
Scrogestndviazjstoelp,gfrdnk
die daar reeds hartelijk naar verlangde, kennis van, en deze
snoot terstond zijn kaars uit en nam zijn hoed op.
„Gij zult den ganschen dag van morgen liefst vrij willen
zijn, denk ik?" zei Scrooge.
„Als het u blieft Mijnheer!"
, ,Het blieft mij niet, en het is ook niet bil lijk," hernam
Als ik er u een halve kroon voor in de hand stopte,
Scrooge. „Als
wil, ik wel wedden, dat gij niet eens tevreden zoudt zijn."
De klerk glimlachte eens.
En evenwel houdt gij het er voor, dat ik tevreden wezen
„En
moet, als ik een ganschen dag loon betaal, zonder dat gij iets
voor mij doet."
De klerk merkte aan, dat het slechts eenmaal 's jaars gebeurde.
„Dat is een erbarmelijke verontschuldiging om iemand
jaarlijks op 26 December den zak te rollen!" zei Scrooge,
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en knoopte zijn jas tot onder zijn kin dicht. , ,Maar ik dacht
wel, dat gij den ganschen dag vrijaf zoudt willen hebben.
Kom dan overmorgen zoo veel te vroeger hier!"
De klerk beloofde het en Scrooge liep grommende heen.
Het kantoor was in een oogenblik gesloten en de klerk ging
met de lange panden van zijn rok om zijn beenen slingerende,
(want een jas was hij nog niet rijk) ter eere van den Kerstavond wel twintigmaal tusschen een rij straatjongens
een sulbaantje op Cornhill afglijden, en liep toen wat hij
maar loopen kon naar zijn huis te Camden Town om voor het
overige van den avond blindemannetje te spelen.
Scrooge ging naar zijn gewone sombere herberg zijn karig
middagmaal gebruiken, en nadat hij al de nieuwsbladen
gelezen en zich voor het overige van den avond met zijn
kantoorboek vermaakt had, ging hij weer naar huis om te
slapen. Hij woonde op kamers, die voorheen zijn overleden
compagnon hadden toebehoord. Het waren in elkander
loopende vertrekken van een tamelijk vervallen huis op een
pleintje, waar het zoo weinig paste, dat men haast zou
gedacht hebben, dat het in zijn jeugd met andere huizen
schuilhokje spelende, zich aldaar was gaan verschuilen en er
naderhand niet weer uit had weten te komen. Thans was het
vrij oud en vrij somber, want niemand woonde er in, behalve
Scrooge, terwijl al de andere vertrekken als kantoren verhuurd waren. Het pleintje was zoo donker, dat Scrooge zelfs,
die er eiken steen van kende, met zijn handen moest rondtasten. Aan het oude donkere portaal van zijn huis hingen
de mist en de rijm zoo dik, dat het scheen alsof de Genius van
het weer in een treurig gepeins er op den drempel was gaan
zitten.
Van den klopper aan de deur valt niets bijzonders te
zeggen, dan dat hij zeer groot was. Het is een stellige daadzaak, dat Scrooge dien, zoo lang hij er gewoond had, 's morgens en 's avonds telkens gezien had. Even zeker is het, dat
Scrooge zoo rijkelijk met kracht van verbeelding toegerust
was, als eenig bewoner van de City van Londen zelfs, hetgeen al veel gezegd is, de leden van den Gemeenteraad en de
Gildebroeders niet uitgezonderd. Men houde hierbij in het
oog, dat Scrooge sedert het oogenblik, toen hij op den dag
van zijn sedert zeven jaren gestorven compagnon gesproken
had, in het geheel niet meer aan Marley had gedacht. Nu
eerklare het dan iemand, als hij dat kan, hoe het kwam
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dat Scrooge den sleutel in het slot van zijn deur gestoken
hebbende, in den klopper, zonder dat die toch eenige onmiddelijke verandering ondergaan had, niet den klopper, maar
het gezicht van Marley zag. Ja; het gezicht van Marley; —
niet in zulk een ondoordringbare duisternis als al de andere
voorwerpen van het pleintje, maar er scheen een akelige
glans omheen, bijkans als die van een bedorven kreeft in
een kelder. Het keek niet boos, noch grimmig: och neen, het
zag hem aan, juist zoo als Marley in leven zijnde gewoon was
Scrooge aan te zien; maar hij had alleen een spokerigen bril
op, die hem tegen zijn spokerig voorhoofd zat. Zijn haren
bewogen zich op een zonderlinge manier, even alsof het de
werking van den wind of van vuurdamp was, en hoezeer
zijn oogen wijd openstonden, waren zij toch volmaakt strak
en bewegingloos. Dit was met de doodskleur, welke er' op
lag, het eenige wat het akelig maakte; doch die akeligheid
scheen eerder in weerwil van het gelaat en buiten deszelfs
bestuur, een uitdrukking van deszelfs gevoel te zijn.
Terwijl Scrooge dat verschijnsel opmerkzaam beschouwde,
werd het weer wat het geweest was — een klopper. Te
zeggen, dat hij niet geschrikt was, of dat zijn bloed geen gewaarwording onderging, welke hij van kindschheid af nimmer had ondervonden, zou een leugen zijn; maar hij sloeg zijn
hand aan den sleutel, dien hij eerst had losgelaten, draaide
hem forsch om, ging naar binnen en stak zijn kaars aan.
Voordat hij evenwel de deur sloot, bleef hij een oogenblik
als besluiteloos staan; keek er toen omzichtig achter, alsof
hij bijkans verwachtte een nieuwen schrik te zullen ondervinden, of dat hij Marley's pruikstaart in het portaal zag uitsteken Hij zag evenwel niets achter de deur, behalve de schroeven en spijkers, waarmee de klopper vastzat. Daarom zei
hij niets anders dan: ,,wel zoo, wel zoo!" en smeet de deur
met een ruk toe.
De slag daarvan galmde door het huis als een donderslag.
Al de vertrekken boven, en al de vaten in den kelder, van
den wijnkooper beneden, schenen dien slag te herhalen.
Scrogewasnm,zichdoregalmtnvschrikken. Hij sloot de deur, liep de gang door, de trap
op, en snoot de kaars, terwijl hij naar boven ging.
Men moge er van spreken, dat een rijtuig met zes paarden
bespannen, tegen een ouden wenteltrap kan oprijden, hetgeen ik u maar zeggen wil, is dat op die trap naar Scrooge's
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kamer een lijkbaar dwars gehouden, zeer gemakkelijk had
kunnen opgedragen worden. De trap was daar wijd genoeg
toe, en hierin alleen was de reden te vinden, waarom Scrooge
zich verbeeldde in die duiste rnis een lijkbaar te zien heendragen. Een half dozijn gaslampen van de straat zou de
trap bezwaarlijk genoeg verlicht hebben, en dus kon men
begrijpen, dat het met Scrooge's nachtkaarsje vrij duister
was.
Scrooge ging zonder iets daarom te geven, verder naar
boven; de duisternis is goedkoop, en Scrooge hield van alles
wat goedkoop was. Doch voordat hij zijn zware deur toesloot, liep hij eerst al zijn kamers door om te zien, of alles
wél was. Het gezicht van den klopper stond hem nog juist
genoeg voor, om hem daartoe te doen besluiten.
Op zijn zitkamer, zijn slaapkamer, en zijn bergkamer,
was alles zooals het behoorde. Er zat niemand onder de
tafel; er lag niemand onder de sofa; er lag een klein vuurtje
aan den haard; zijn tafelbord stond klaar met zijn lepel er
naast en de steelpan met de gort, (want Scrooge was verkouden in zijn hoofd), op den stommeknecht. Onder het
bed lag niemand; in het buffet zat niemand; niemand verschool zich in zijn nachtjapon, die anders al vrij bedenkelijk daar aan den wand hing. De bergkamer was in denzelfden toestand als gewoonlijk. Een oude haard, een paar
oude schoenen, een paar vischkorfjes, een waschtafeltje op
drie pooten en een pook, ziedaar alles wat er gevonden werd.
Hij sloot volkomen gerust zijn deur op het nachtslot, zoodat niemand bij hem kon komen, hetgeen anders zijn gewoonte niet was. Aldus tegen alle overrompeling beveiligd,
maakte hij zijn halsdoek los, trok zijn nachtjapon en muilen
aan, en zette zijn nachtmuts op, en zoo ging hij bij het vuur
zitten om zijn gort te eten.
Het was een recht sober vuurtje, dat voor zulk een konden
avond niets te beduiden had. Hij moest er zeer dicht bijschuiven en er met zijn handen overheen zitten, voordat hij
den minsten graad van warmte, van zulk een handvol brandstof kon genieten. De haardstede was verroest, jaren lang
geleden door dezen of genen Hollandschen koopman gebouwd
en rondom met gladde Hollandsche tegeltjes bemetseld,
die geschikt waren om de geschiedenissen der H. Schrift te
verklaren. Men zag er Kain's en Abels; dochteren van Pharao,
Koninginnen van Scheba, Engelen die op wolken als veeren-
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bedden uit de lucht kwamen zakken om een boodschap te
doen; Abrahams; Beltsasars; Apostelen, die in boterschuiten
een overzeesche reis gingen doen; in één woord, honderden
van gedaanten om zijn aandacht op te vestigen; en midden
onder die allen kwam dat gezicht van den reeds voor zeven
jaren gestorven Marley, evenals de roede van den -Profeet,
hem steeds voor oogen en wischte al het andere uit. Indien
elk van die gladde steentjes wit was geweest, zoodat hij er
een van zijn gedachten op had kunnen voorstellen, dan zou
daar zeker niet een geweest zijn, waarop Marley's gezicht
niet gestaan had.
„Malligheid!" zei Scrooge, en ging door zijn kamer heen
en weer wandelen.
Na eenige van die toertjes ging hij weer zitten. Toen hij
zijn hoofd achterover tegen zijn stoel te rusten legde, viel
zijn oog bij toeval op een in onbruik geraakte kamerschel,
maar welke met een kamer der bovenverdieping van het
huis gemeenschap had. Met de grootste verbazing en met
een onuitsprekelijke vrees zag hij, dat die schel begon te
slingeren. In den beginne was die beweging zoo langzaam
dat zij bijna geen geluid gaf, maar weldra begon die schel
te klinken en te gelijk met dezelve geraakten al de andere
schellen in het huis hard aan den gang.
Dit zal zoo wat omtrent een halve minuut of een minuut
lang hebben aangehouden, maar het was voor Scrooge zoo
goed als een jaar. De schellen hielden, even zooals zij te
gelijk begonnen waren, ook tegelijk op. Er volgde laag
beneden in huis een klinkend gerammel op, even alsof iemand
een zware ketting over de vaten haalde, die in den kelder
des wijnkoopers lagen. Scrooge begon te bedenken, hoe hij
wel gehoord had, dat de Geesten die in de huizen kwamen
spoken, beschreven werden als meesttijds kettingen met zich
te slepen.
De deur van den wijnkelder vloog met een somberen slag
open; hij hoorde het gerammel veel duidelijker over den vloer
van de benedenkamers, vervolgens de trap op, en eindelijk
narzijkmeduon.
„Het is toch waarachtig malligheid!" zei Scrooge. „Ik
geloof er niet aan."
Hij verschoot evenwel van kleur, toen het spook voor zijn
oogen, door de dikke deur heen, in zijn kamer kwam. In
dat oogenblik wakkerde de vlam van het vuur, 't welk reeds
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onder de asch glom, helder op, alsof zij zeggen wilde: „ Ja
ja, ik ken hem wel. Het is Marley's Geest!" en ging toen weer
uit.
Het was zijn gezicht; op-en-top zijn gezicht. Marley met
zijn dunnen staart in zijn nek, met hetzelfde kamizooltje,
met dezelfde broek en dezelfde laarzen aan. De kwastjes
van de laatste stonden recht overeind, evenals zijn staart,
de panden van zijn rok en de haren van zijn hoofd. De ketting, die hij meesleepte zat hem om het middel vastgemaakt.
Zij was van aanmerkelijke lengte en omslingerde hem als
een staart, en was, gelijk Scrooge van nabij duide lijk zag,
van geldkistjes, sleutels, hangsloten, koopmansleggers,
schuldbekentenissen en zware van staal gevlochten beurzen
vervaardigd. Zijn lichaam was geheel en al doorschijnend, zoodat Scrooge hem nauwkeurig opnemende en door zijn vestje
heen kijkende de twee achterknoopen van zijn rok zien kon.
Scrooge had dikwijls hooren zeggen, dat Marley geen
ingewanden had, maar had het voorheen nooit kunnen gelooven.
Zelfs nu geloofde hij het ook nog niet. Hoewel hij het spook
door en door zag, en voor hem zag staan; hoewel hij den verkleumenden invloed van deszelfs spokerige oogen voelde,
en tot het weefsel toe kon ontdekken van den doek dien
hij om zijn hoofd en zijn kin vastgeknoopt hield, een omwindsel waarmede hij hem voorheen nooit gezien had, geloofde
hij het toch niet en streed tegen zijn eigen zintuigen.
„Hoe nu!" vroeg Scrooge, zoo barsch en wrevelig als altijd.
„Wat begeert ge van mij?"
„Zeer veel." Marley's stem; daar was geen twijfel aan.
„Wie zijt gij?"
„Vraag mij, wie ik was?"
„Wie waart gij dan?" vroeg Scrooge met verheffing van
stem. „Gij zijt al een zonderling wezen voor een schim."
Hij had haast gezegd, „in uw bezoek als een schim," maar
begreep dat het andere beter was.
„Toen ik leefde, was ik uw compagnon Jakob Marley."
„Kunt gij op een stoel gaan zitten?" vroeg Scrooge op een
toon, als of hij er eenigszins aan twijfelde.
a„
„Doe het dan."
Scrooge deed hem die vraag, omdat hij niet wist of een zoo
doorschijnende Geest wel in staat zou zijn om een stoel te
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nemen, en begreep, dat wanneer hij het niet kon, een vrij
rnoeielijke verklaring daar het noodzakelijk gevolg van zou
zijn. Doch de geest nam, even alsof hij dat volmaakt zoo gewoon was, plaats in het andere hoekje van den haard.
„Gij gelooft niet in mij," begon de geest.
„Dat doe ik ook niet," zei Scrooge.
,,Welk bewijs van mijn werkelijke aanwezigheid verlangt
gij, behalve dat van uw zintuigen?"
„Dat weet ik niet."
„Waarom twijfelt gij aan uw zintuigen?"
,Omdat een geringe oorzaak in staat is, op dezelve te
werken. Een geringe ongesteldheid van de maag maakt hen
bedriegelijk. Uw verschijning is misschien het uitwerksel van
een onverteerd stuk ossenvleesch, van een weinig mosterd,
van een korstje kaas of van een onverteerden aardappel.
Gij moogt zijn wat gij wilt, maar gij hebt meer van water en
wind, dan van vaste zelfstandigheid aan u!"
Scrooge was weinig gewoon zich aan scherts toe te geven,
en gevoelde zich in dit oogenblik minder dan ooit tot boerten
gestemd. Het geval was dat hij in dit oogenblik zijn best
deed om vroolijk te wezen, alleen om zijn aandacht af te
leiden en zijn schrik meester te blijven; want de stem van
het Spook trok hem tot in het merg van zijn gebeente.
Scrooge begreep, dat hij het best gewonnen spel zou hebben,
als hij voor eenige oogenblikken stilzwijgend die strakke
glazige oogen zat aan te staren. Het akeligste er van was dat
het spook als van een eigenaardige helsche atmosfeer
omringd was. Scrooge voelde daar zelf wel niets van, maar
het was toch klaarblijkelijk het geval; want hoezeer de Geest
onbeweeglijk stil zat, bleven zijn haren, zijn rokspanden en
zijn kwasten toch evenals door de werking van een heeten
ovendamp, te berge rijzen. „Ziet gij dezen tandenstoker?"
vroeg Scrooge, om de zoo even vermelde reden • den aanval
schielijk hervattende, en verlangend den strakken blik van
het spook, al ware het ook slechts voor den tijd van een
seconde, van zich zelven af op een ander voorwerp af te
leiden.
„ Ja,” zei de Geest.
„Gij kijkt er toch niet naar," hernam Scrooge.
„En toch zie ik hem."
„Nu goed," hervatte Scrooge. „Dien heb ik slechts door te
slikken om voor het overige van mijn levenstijd door een
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zwerm spoken van mijn eigen uitvinding gekweld te worden.
Malligheid! zeg ik u s-- malligheid, en anders niet!"
De Geest stiet een vreeselij ken gil uit, en rammelde zoo
schrikkelijk met zijn ketting dat Scrooge zich stijf aan zijn
stoel vast hield, uit vrees van in zwijm te vallen, doch hoe
veel grooter werd zijn schrik, toen het spook den doek, dien
het om zijn hoofd droeg, alsof die hem binnenshuis te warm
was, losmaakte en zijn onderkaak hem geheel tot op de borst
neerzonk!
Scrooge viel op zijn knieën, en sloeg zijn handen voor zijn
gezicht.
, ,Genade! " riep hij . , ,Schrikkelijk verschijnsel, waarom
stoort gij mijn rust?"
„Man van wereldsche gezindheid!" antwoordde de Geest.
„Gelooft gij in mij, of gelooft gij niet in mij?"
„ Ja," zei Scrooge. „Ik moet het wel doen. Doch waarom
bewandelen de Geesten de aarde, en waarom komen zij tot
mij?"
„Van elk mensch," gaf hem de Geest ten antwoord, „wordt
gevorderd dat de geest, die in hem is, onder zijn naasten heinde en ver zal omwandelen. Doet de Geest zulks niet bij zijn
leven, dan wordt hij gedoemd om het na zijn dood te doen.
Hij wordt gedoemd, wee mij ! — om door de wereld te wandelen en getuige te zijn van hetgeen, waaraan hij geen deel kan
nemen, maar waaraan hij op de aarde zijnde deel had kunnen
nemen, en zijn geluk door bevorderen!"
De Geest gaf andermaal een gil, rammelde met zijn ketting
en wrong zijn schimmige handen.
„Gij zijt geboeid," zei Scrooge bevende. „Zeg mij waarom
dat is."
„Ik toTsch de ketenen, die ik mij zelven, toen ik leefde,
gesmeed heb," antwoordde de Geest. „Ik maakte die schalm
voor schalm, het eene eind na het andere. Ik heb er mij vrijwillig mede geboeid en droeg ze uit v ri je keus. Is het model
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in de verwachting dat hij zich van een ijzeren ketting van
vijftig of zestig vademen lengte omringd zou zien; maar hij
zag niets.
„ Jakob!" zei hij op een smeekenden toon. Oude Jakob
Marley! Vertel nog meer. Sp reek mij toch woorden van troost
toe, Jakob!"
„Die heb ik niet voor u," hernam de Geest. „Die komen
uit een ander gewest, Ebenezer Scrooge! en worden door andere dienaren aan een andere soort van menschen gebracht.
Ik kan u zelfs niet alles vertellen wat ik wel wilde. Zeer
weinig meer, ziedaar alles wat mij veroorloofd is. Ik k an nergens blijven, ik kan nergens toeven, ik kan nergens rusten.
Mijn geest kwam nooit verder dan onze kantoorkamer let
daar eens wei op — gedurende mijn leven kwam mijn geest
niet buiten de perken van ons wisselaarshol, en ik heb nog
vermoeiende omzwervingen af te leggen."
Scrooge had zich de gewoonte eigen gemaakt van, als hij
over iets nadacht, zijn handen in zijn broekzakken te steken.
Hetgeen de Geest hem daar zei, in overweging nemende, deed
hij dat nu ook, maar zonder zijn oogen op te slaan of nog
van zijn geknielde houding op te staan.
„Dan moet zij wel langzaam daarmede to werk zijn gaan,
Jakob!" merkte Scrooge aan, op een toon, alsof hij over zijn
gewone zaken sprak, maar toch met een ootmoedig ontzag.
„Langzaam?" herhaalde de Geest.
„Zeven jaren dood geweest," zei Scrooge peinzende. „En
al dien tijd gereisd?"
„Al dien tijd," herhaalde de Geest. „Ik heb rust noch vrede
gehad, maar wel de knaging van een onophoude lijk berouw
gevoeld."
„Reist gij schielijk?" vroeg Scrooge.
„Op teugelen van den wind," antwoordde de Geest.
„Dan zult ge in die zeven jaren al vrij wat gezien hebben."
Het spook gaf wederom een gil, en rammelde in de stilte
van den nacht zoo schrikkelijk met zijn ketting, dat de wacht
het met alle reden op grond van de algemeene rust te verstoren, had kunnen aanklagen.
„Hoe vast en met dubbele kluisters moet men geboeid zijn,"
riep het spook uit, „om niet te weten, dat er eeuwen van onafgebroken werkzaamheid van onsterfelijke wezens, ten
behoeve van deze wereld, in de eeuwigheid moeten verzwolgen zijn, voordat al het goede ontwikkeld is, waarvoor zij
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vatbaar is, om niet te weten, dat voor elke Christelijke ziel
in haren kleinen werkkring bezig, welke die ook zijn moge,
haar sterfelijk leven tot het uitgebreide nut, dat zij stichten
kan, te kort is: om niet te weten, dat geen eeuwig berouw
voldoende is; om voor het misbruik van de levensoogenblikken te boeten! En dat ben ik geweest; helaas! dat ben ik
geweest!"
„Gij
Gij zijt toch altijd een werkzaam man in uw zaken geweest, Jakob!" stotterde Scrooge, die dat alles thans op zich
zelven begon toe te passen.
, , In mijn zaken!" riep de Geest uit, zijn handen w ringende.
, , Het menschdom had mijn zaak moeten wezen; het welzijn
van allen; weldadigheid, Christelijke liefde, inschikkelijkheid
en welwillendheid uit te oefenen, dat alles had mijn zaak behooren te wezen. De werkzaamheden van mijn handel waren
slechts een druppel in den ruim omvattenden oceaan van mi j n
plichten!"
Hij hield, zoo ver als de lengte van zijn arm reikte, zijn
ketting omhoog, alsof deze de oorzaak van zijn nutteloozen
jammer ware geweest, en smakte haar toen met forsch
geweld weer tegen den grond.
, , Op dezen dag van het jaar," voer het spook voort, „heb
ik het meest te lijden. Waarom heb ik met neergeslagen oogen
tusschen de menigte mijner natuurgenooten gewandeld, en
nooit mijn oogen opgeheven naar die gezegende Ster, welke
de Wijzen uit verre landen naar een geringe woonplaats den
weg wees? Waren er geen behoeftige woonhuizen, waarheen
haàr glans mij had kunnen heen geleiden?"
Scrooge hoorde met ontsteltenis het spook op dien toon
voortgaan, en begon geweldig te trillen.
,,Luister naar mij," riep de Geest. ,,Mijn tijd is bijna verloopen."
„Dat zal ik," zei Scrooge, „doch behandel mij niet te hard.
lijk van stijl, Jakob! Ik bid er u om." Wordtchniezs
„Vanwaar het komt, .dat ik u onder een zichtbare gedaante
verschijn, weet ik niet. Ik heb reeds menigen dag onzichtbaar
aan uw zijde gezeten."
Dat denkbeeld was juist niet vermakelijk. Scrooge begon
er van te huiveren en veegde zich de zweetdroppels van het
voorhoofd.
„Dat is geen gering gedeelte van mijn straf," voer het
spook voort. , , Op dezen avond ben ik tot u gekomen, om u
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te waarschuwen, dat u nog één kans, één hoop overblijft,
om mijn lot te ontkomen; een kans, Ebenezer! welke gij mij te
danken hebt."
„Gij zijt altijd een welmeenend vriend van mij geweest,"
zei Scrooge. , , Ik dank er u voor."
„Gij zult door nog drie andere Spoken bezocht worden,"
hervatte de Geest.
Scrooge zette een gezicht bijna zoo lang als dat van het
Spook zelf.
, , Is dat de kans, waarvan gij gesproken hebt, Jakob!
en waarop ik hopen mag?" vroeg hij met een stotterende
stem.
a"
, ,Dat kan ik haast niet gelooven," zei Scrooge.
„Zonder hun bezoek kunt gij niet verwachten het pad te
vermijden, hetwelk ik bewandeld heb. Verwacht het eerste
morgen nacht, als de klok één uur zal slaan."
, .Kan ik ze niet allen te gelijk verwachten, Jakob! en er
zoo in eens af wezen?" vroeg Scrooge onder de hand.
, , Verwacht het tweede in den volgenden nacht, op hetzelfde uur: en het derde in den daaropvolgenden nacht, zoodra
de laatste klokslag van twaalf uur zal hebben opgehouden
te trillen. Verwacht mij thans niet weer, maar wees om uw
zelfs wille gewaarschuwd, dat gij hetgeen tusschen ons
gesproken is, in uw geheugen prent!"
Toen het Spook die woorden gezegd had, nam het zijn doek
weer van de tafel op, en omzwachtelde er, gelijk te voren,
zijn hoofd mee. Scrooge bespeurde zelfs aan het klapperende
geluid van de tanden, dat het omwindsel de beide kaken
weer tot elkander bracht. Hij waagde het zijn oogen weer oh
te slaan, en zag zijn bovenaardschen bezoeker recht overeinde, en met zijn ketting over en rondom zijn arm heengewonden, voor zich staan.
Het verschijnsel ging ruggelings van hem achteruit, en
bij eiken voetstap dien het deed, schoof zich het venster
van zelf een weinig hooger op, zoodat het geheel en al open
stond, toen het Spook er voor gekomen was. Het wenkte
toen Scrooge, dat hij naderen zou, hetgeen hij deed. Toen zij
op een paar schreden afstands van elkander af stonden,
hief Marley's Geest de hand omhoog, en waarschuwde hem
niet verder te naderen. Scrooge bleef staan.
Hij deed dat evenwel minder uit gehoorzaamheid dan uit
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vrees en verbaasdheid; want bij het opheffen van die hand
vernam hij een verward gedruisch in de lucht, hetwelk uit
jammerklachten van berouw en uitroepingen van zelfverwijt
scheen voort te komen. Nadat het Spook die geluiden een
tijdlang had aangehoord, begon het er zijn eigen gejammer
mee te paren, en was in de donkere nachtlucht verdwenen.
Nu liep Scrooge verder naar het venster; want hij was
razend nieuwsgierig, en keek er eens uit.
De lucht wemelde van allerlei spokerige gedaanten, welke
in grooten haast heen en weer zweefden en niet ophielden te
jammeren. Elk van haar droeg een ketting, welke op die
van Marley's Geest geleek. Sommigen daarvan (misschien
schuldige staatsbesturen) waren aan elkander gekluisterd;
maar geen daarvan was ongeboeid. Scrooge had er verscheiden van in hun leven gekend. Hij had zelfs zeer gemeenzaam
omgegaan met één oud Spook in een wit vestje, hetwelk een
groote geldkist met een ketting om zijn been had zitten, en
erbarmelijk klaagde, omdat het buiten staat was een arme
vrouw, die met een kindje op een stoep zat, onderstand te
verleenen. Het onheil van die allen bestond b lijkbaar hierin,
dat zij zich met goede bedoelingen thans de menschelijke
belangen wilden aantrekken, maar de macht daartoe voor
altijd verloren hadden.
Of nu al die wezens tot mist verdunden, dan of hen mist
omgaf, kon hij niet goed zien. Doch alles verdween, en het
werd zoo donker als toen hij 's'avonds naar huis kuierde.
Schrooge schoof het venster dicht en bekeek de deur
van de kamer. Zij zat op het nachtslot, zooals hij er dit met
eigen handen op gedaan had, en met de grendels was niets
gebeurd. , ,Malligheid" wilde hij zeggen, , maar bleef bij de
eerste lettergreep van het woord steken; en daar hij, of door
zijn ontroering, of door de vermoeienis van dien dag, of door
zijn blik in de onzichtbare wereld, of door zijn gesprek met
het Spook, of omdat het zoo laat was geworden, behoefte
aan rust gevoelde, ging hij recht toe recht aan, zonder zich
uit te kleeden, naar bed en viel terstond in slaap.

TWEEDE VERSCHIJNING.
Het eerste van de drie spoken.
Toen Scrooge wakker werd, was het zoo donker, dat hij
uit zijn bed kijkende, nauwelijks bet doorschijnende venster
van de donkere wanden kon onderscheiden. Hij trachtte met
zijn scherpe oogen door die duisternis heen te dringen, toen de
klok van een naburige kerk de vier kwartierslagen liet hooren
Tot zijn uiterste verbazing bleef de zware klok doorslaan,
van zes tot zeven en van zeven tot acht, en dat zoo al voort
tot twaalf uren toe. Daarbij bleef het. — Twaalf uur! Het
was over tweeën geweest, toen hij naar bed ging. De klok was
zeker van de wijs. Er moest een ijspegel in het raderwerk
zijn geraakt. Twaalf uur! Hoe zou dat mogelijk wezen.
Hij nam zijn repetitie-horloge op, haalde er de veer van
uit, om beter dan door die verwarde klok, achter de waarheid
te komen. Het lieve muzikale slagwerk deed twaalf slagen
hooren en zweeg toen.
„Het is immers onmogelijk," zei Scrooge, „dat ik een
ganschen dag en z66 ver in den volgenden nacht zou geslapen
hebben. Het zal toch wel niet aan de zon-liggen, en dat het
twaalf uur op den middag is!"
Dat denkbeeld was tamelijk verontrustend. Hij kroop
zijn bed uit, en grabbelde met zijn hand rond, om den weg
naar het venster te vinden.
Hij moest met de mouw van zijn nachtjapon het ijs van
de glazen afvegen, voordat hij een hand voor oogen zien kon,
en zelfs dat was nog zeer weinig. Alles wat hij kon ontdekken
bestond daarin, dat het nog schrikkelijk mistig en door en
door koud was, en dat zich geen gedruisch van met vrij wat
beweging heen en weer loopende menschen liet vernemen,
hetgeen toch zeker anders geweest zou zijn, wanneer de
nacht den dag van zijn recht beroofd en de heerschappij
over de wereld in bezit had genomen. Dit was hem een groote
troost, want: „Na drie dagen zicht gelieve te betalen aan
.

erdtvertellingtn.

3

34

KERSTVERTELL1NGEN

den heer Ebenezer Scrooge, of deszelfs order, op dezen mijn
eersten wisselbrief" enz , zou geen beteren waarborg hebben
opgeleverd, dan een vodje papier der Vereenigde Staten,
indien er geen dagen waren geweest, om den vervaltijd naar
te regelen.
Scrooge kroop weer onder de dekens, en dacht er eens over,
en dacht er al wéér over, en dacht er zonder ophouden over,
en kon er met dat al kop nog staart aan vinden. Hoe langer
hij er over dacht, hoe meer hij het spoor bijster werd, en hoe
meer hij besloot er niet meer over te willen denken, hoe minder hij het laten kon. Marley's geestverschijning kwelde hem
geweldig. Telkens kwam hij na een rijpe overweging tot de
gevolgtrekking, dat alles maar een droom was; doch dan
kwam zijn denkkracht evenals een ontspannen veer, toch
weer op het oude standpunt terug, en hij begon opnieuw te
rbeiden aan de oplossing van de vraag: Was het een droom,
of was het er geen?"
Scrooge bleef in dien toestand liggen, totdat de klok
drie kwartier verder gekomen was; toen begon hij
eensklaps te bedenken, dat het Spook hem voor een bezoek
had gewaarschuwd, hetwelk hij te één uur zou krijgen. Hij
besloot wakker te blijven liggen, totdat het één uur zou
zijn , en daar hij aan slapen ook even weinig meer kon
denken, als met zijn handen de maan te bereiken, was dat
misschien het verstandigste besluit dat hij nemen kon.
Dat kwartier duurde hem zoo lang, dat hij zich meer dan
eons verbeeldde, dat hij zonder het zelf te weten, weer in
den dut moest geraakt zijn en de klokslag niet zou gehoord
hebben. Maar eindelijk, ja toch, daar hadden we het.
,,Tiug
tingeling!"
„Dat is één kwartier," zei Scrooge, tellende.
„Ting — tingeling!"
„Dat is het halfuur!" zei Scrooge.
„Ting
tingeling!"
„Het kwartier voor het volle uur!" zei Scrooge.
„Ting — tingeling!"
„Daar is het volle uur!" zei Scrooge op een zegevierenden
toon, „en ik merk niets."
Hij zei het voordat de klok sloeg. Toen deze de doffe
sombere zwaarmoedige slag van één deed hooren, was het
oogenblikkelijk helder licht in zijn kamer, en werden zijn
bedgordij nen opengeschoven.
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J a ik kan het onder eede bevestigen, de gordijnen van zijn
ledikant werden door een hand opengeschoven. Niet de
gordijnen van het voeteneind, noch de gordijnen achter hem,
maar die, naar welke hij met zijn gezicht gekeerd lag. Die
gordijnen werden opengeschoven, en Scrooge beyond zich in
een half zittende houding van aangezicht tot aangezicht, met
bet bovenaardsche wezen, hetwelk ze openschoof, en wel
zoo dicht bij, als ik thans bij u ben, lezer! want gij moet
weten, dat ik thans in mijn geest naast u sta.
Het was een zonderlinge gedaante en zij geleek op die
van een kind; hoewel minder op een kind, dan op een
oud man, door een wonderdadig werktuig bezien, hetwelk er
het voorkomen aan gaf, en op een verren afstand achteruit
geloopen tot de gestalte van een kind verkleind te zijn geworden. De haren, die haar over den hals en de schouders
neerhingen, waren als wit van ouderdom, maar het gelaat
was zonder rimpels en de huid glad en zacht als dat van de
jeugd. Haar armen waren zeer lang en sterk gespierd, evenals de handen, en deze schenen aan te duiden, dat zij, hetgeen zij eenmaal vastkreeg, ook vast zou weten te houden.
De beenen en voeten van een zeer tengeren vorm, waren evenals de armen, naakt. Zij was met een sneeuwwit hemd
omhangen, en droeg om haar middel een blinkenden gordel,
waarvan de glans allerfraaist was. In haar handen hield zij
een verschen groenen hulsttak en hetgeen volstrekt met
dat zinnebeeld des winters niet strookte, het witte liemd
was met zomerbloemen versierd. Het zonderlingste van alles
was, dat een heldere lichtvlam, waardoor dat alles zichtbaar
was, boven de kruin van haar hoofd opschoot, tot welker
uitdooving in oogenblikken van rust, waarschijnlijk een groote domper, dien zij bij wijze van een muts thans onder den
arm hield, dienen moest.
Doch dit zelfs was, toen Scrooge het met een toenemende
nieuwsgierigheid beschouwde, haar zonderlingste eigenschap
niet. Want terwijl haar gordel nu naar den eenen, dan naar
den anderen kant flikkerde en flonkerde, en op die manier
hetgeen eerst licht was, dan donker werd, zoo wisselde ook
de duidelijkheid van het verschijnsel zelf bij tusschenpoozen
af, en was nu eens een ding net één arm en één been dan
weer met tien laar beenen; soms niet een paar beenen
zonder hoofd, en soms een hoofd zonder lijf er aan; en van al
die verdwijnende ledematen was door den dikken damp,
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waarin zij zich als het ware oplosten, geen omtrek zichtbaar.
Te midden van dat wondervertoon kreeg het somwijlen zijn
voile gedaante weer en was voor het gezicht duidelijker dan
ooit.
„Zijt gij de Geest, mijnheer." wiens komst mij voorspeld
is?" vroeg Scrooge.
, , ja, die ben ik."
De stem was liefelijk en minzaam, maar ongemeen zacht,
even alsof zij in plaats van zoo dicht bij hem te zijn, op een
verwijderden afstand was.
,,Wie en wat zijt gij?"
„lk ben de Geest der verloopen Kersttijden."
„Van lang geleden?" vroeg Scrooge, zijn dwergachtige
gestalte beschouwende.
„Neen, van de uwe."
Misschien zou Scrooge, indien hem al iemand daarnaar
gevraagd had, aan niemand hebben kunnen vertellen waarom, maar hij voelde een onoverkomelijken lust om den Geest
met zijn muts op te zien. Hij verzocht hem althans zich te
dekken.
„Hoe?" riep het Spook uit; „zoudt gij met aardsche handen
zoo schielijk het licht, dat ik verspreidde, willen uitdooven?
Is het niet genoeg, dat gij een dergene zijt, wier hartstochten
deze muts gemaakt hebben en mij noodzaken haar jaren
achterecu diep over mijn oogen te dragen?"
Scrooge betuigde volstrekt niets beleedigends bedoeld
te hebben, en zich evenmin te herinneren, dat hij ooit in zijn
leven willens of wetens het Spook genoodzaakt had een hoed.
of een muts op te zetten. Vervolgens nam hij de vrijpostigheid hem te vragen, wat hem hier bracht.
„Uw welzijn!" antwoordde het Spook.
„Scrooge betuigde zijn dankbaarheid, maar dacht er in
stilte bij; „een ongestoorde nachtrust zou mij daar beter toe
gediend hebben." Het Spook moest zijn gedachte gehoord
hebben, want het zei terstond:
„Uw terechtwijzing dan. Wees gewaarschuwd!"
Terwijl het Spook dat zei, stak het zijn sterke hand uit en
greep hem zachtkens bij den arm.
,,Sta op en ga met mij!"
Het zou Scrooge toch niets gebaat hebben zich er op te
beroepen dat het uur en het weer volstrekt niet voor een
wandeling geschikt waren; dat zijn bed warm was en de ther-
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mometer ver beneden het vriespunt stond; dat hij slechts
zijn nachtjapon aan had met een paar pantoffels aan zijn
voeten en zijn nachtmuts op het hoofd, en dat hij op dat
oogenblik zelf verkouden was; de greep, waarmee het Spook
hem vasthield, hoewel zoo zacht als die van een vrouwenhand, was onweerstaanbaar. Hij stond op, maar toen hij
bespeurde, dat het Spook hem naar het venster bracht, vatte
hij het smeekende bij den zoom van zijn gewaad.
„Ik ben een sterfelijk mensch," bracht Scrooge hem onder
het oog, „en zou naar beneden vallen."
,Voel slechts dezen zachten druk van mijn hand," sprak
de Geest en legde hem die tegen zijn hart, en gij zult op een
vrij aanmerkelijker hoogte dan deze opgehouden worden_!"
Toen het Spook dit gezegd had, gingen zij samen door den
muur heen en stonden op een breeden openbaren landweg
met velden aan weerskanten. De stad was hun geheel en
al uit het oog verdwenen. Er was geen spoor van te zien. De
mist en de duisternis waren te gelijk met de stad uit hun
gezicht geweken; want het was nu een koude heldere winterdag, met sneeuw over den grond.
„Lieve hemel!" riep Scrooge uit en sloeg, toen hij rondkeek,
van verbaasdheid zijn handen tegen elkander. „Hier ben ik
opgevoed! Hier ben ik als knaap geweest!"
De Geest zag hem vriende lijk aan. De indruk van zijn
lichte aanraking, hoe zacht en kortstondig deze ook
geweest mocht zijn, scheen den ouden man nog bijgebleven.
De lucht woei hem duizenderlei geuren toe, waarvan elke
met duizenderlei indrukken van gedachte, hoop, blijdschap
en bekommeringen, die allen reeds lang, lang vergeten waren,
in verband stonden.
„Uw lippen beven." zei het Spook. „En wat is dat daar
op uw wang?"
Scrooge zei op een toon van stem die hem geheel ongewoon
was, „dat is een rood puistje," en bad den Geest hem te
geleiden waarheen hij wilde.
„Weet gij den weg nog?" vroeg hem het Spook.
„Of ik dien nog weet?" riep Scrooge met vuur uit, „blindelings wel."
„Het is vreemd daar in zooveel jaren niet aan gedacht
te hebben," merkte het Spook aan. , , Laten wij verder
gaan."
Zij kuierden den weg op; Scrooge herkende elke deur, elk
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paaltje, eiken boom, totdat zij in de verte een klein marktvlek in het oog kregen met zijn brug, zijn kerk en zijn rivier
zich er om heen slingerende. Dààr kwamen hun eenige ruige
ponies (hitjes) tegemoet, door knaapjes bereden, die andere
knaapjes op karren en boerenwagens zittende, een goeden
dag wenschten. Al die knapen waren zeer in hun schik en
juichten elkander toe, en de gansche weg werd eindelijk zoo
vol van vroolijke muziek, dat er de lucht van weergalmde.
,,Dit alles zijn slechts schimmen van den tijd die voorbij is,"
zei het Spook. „Zij hebben geen bewustheid van ons."
De vroolijke reizenden kwamen naderbij, en Scrooge kende hen en noemde hen bij hun namen. Waarom was hij boven
alle verbeelding verheugd hen te zien? Waarom fonkelden
zijn oogen en sprong zijn hart in hem op, terwijl zij hem voorbijgingen? Waarom was hij blijde hen elkander overal waar
zij aan bijpaden en dwarswegen afscheid van elkander namen,
een vroolij ken Kerstdag te hooren toeroepen ? Wat ging Scrooge
een vroolijke Kersttijd aan? Weg met dien vroolijken
Kèrstdag! Wat had die hem ooit in den zak gebracht?
„De school is nog niet geheel en al verlaten" zei het Spook.
„Er zit nog een knaapje alleen dat van zijn vrienden verlaten
is.
Scrooge zei dat hij het wel kende, en begon te snikken.
Zij verlieten den grooten weg om een hem welbekende
laan in te slaan en kwamen weldra aan een woonhuis van
dof rood steen gebouwd met een weerhaan er op, en met
een klok er inhangende. Het was een groot huis, maar eenigszins in verval geraakt; want de ruime schuren en loodsen,
die er nabij stonden, werden, naar het scheen, weinig gebruikt; de muren er van waren vochtig en met mos begroeid;
de vensters zaten er los in te klapperen, en de deuren er van
waren beschadigd. Een paar hennetjes klokten in de stallen,
maar de grond hi het koetshuis was van het eene einde tot
het andere met gras bedekt. Van binnen had het even zoo
weinig zijn oorspronkelijk aanzien behouden; want bij het
binnentreden van de gang zagen zij door de openstaande
deuren heen een menigte van kamers, die er wel ruim,
maar kil en daarbij karig gemeubileerd uitzagen
Het Spook ging met Scrooge de gang door naar een deur
van het achterhuis. Zij deden die open, en kwamen in een
langwerpig, kaal en ledig vertrek, hetwelk door een aantal
rijen van houten banken en lessenaars er nog akeliger uitzag.
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Op een van die banken zat een knaapje bij een karig vuur te
lezen; en zie -- daar ging onze Scrooge op een schoolbankje
zitten huilen, toe n hij zich zelven daar zoo vergeten als hij
placht te zijn, zitten zag.
Er was geen enkele galm in huis, geen geschuif of gepiep
van de muizen achter de paneelen, geen gedruip van de halfvol geregende watergoot op de binnenplaats, geen geruisch
in de bladerlooze takken van een enkelen populier,
geen geknars van een deur van een ledig pakhuis, neen, het
vuur zelfs kon niet knappen, of dat alles trof Scrooge's hart
op oen verteederende manier, en deed hem een vrijer loop
aan zijn tranen geven.
Het Spook stiet hem aan den arm, en wees hem op de
beeltenis van hem zelven, zooals die daar aandachtig zat
te lezen. Op eenmaal stond er een man in buitenlandsche
kleederen, van een allerzonderlingst voorkomen buiten voor
het venster, met een bijl in zijn gordel gestciken, en die een
ezel met hout beladen bij den toom leidde.
„Wat is dat? Daar hebben we Ali Baba ook!" riep Scrooge
in verrukking uit. „Het is de goede, brave Ali Baba! Ja, ja,
ik ken hem nog! Eens op een Kerstdag, toen dat kind hier
alleen was gebleven, kwam hij -juist zooals hij daar nu staat.
Die arme jongen! En daar gaan Valentijn en zijn wildzang
van een broeder Orgon ook! En hoe heette hij ook, die in
slaap gevallen, in zijn onderbroek naar de poort van Damaskus werd gedragen? ziet gij hem wel? En des Sultans stalknecht door de Geesten ten onderste boven gekeerd! Daar
staat hij op zijn hoofd! Ja, goed zoo, geef hem loon naar
werken; ik ben er blij om. Wat duivel behoefde hij ook met
een Prinses te trouwen!"
Scrooge op een geheel buitengewone manier tusschen het
lachen en schreien in, over al die onderwerpen zoo te hooren
spreken, en zijn opgewonden voorkomen te zien, zou voor
zijn handelsvrienden in de City inderdaad iets wonderbaarlij ks geweest zijn.
„Daar zit Lorretje ook nog!" riep Scrooge uit: „met zijn
groene lijfje en zijn gelen staart, en met eending als een saladestruik boven op zijn kop; daar zit hij zoo waar ook nog!
Arme Robinson Crusoe, riep hij hem toe, als hij, na het eiland
omgevaren te zijn, weer thuis kwam. „Arme arme Robinson
Crusoe, waar zijt gij geweest?" De man dacht, dat hij droomde, maar het was zoo niet. Het was Lorry. „Daar gaat Vrijdag
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ook, en loopt zoo hard als hij kan naar de Kreek. Toe, jongen,
toe!"
Vervolgens met een verandering van gevoel, die zijn gewoon karakter geheel oneigen was, riep hij vol medelijden
met zich zelven in dien vorigen toestand uit: „Arme jongen!"
en stortte weer eenige tranen.
„Och, hoe gaarne wilde ik," prevelde hij binnensmonds,
terwijl hij zijn hand in zijn zak stak, nadat hij zijn pogen
met zijn zakdoek had afgeveegd, „dat ik .... doch dat is nu
te laat."
,Wat deert u?" vroeg het Spook.
,,Niets," antwoordde Scrooge: „niets. Er was een knaap,
die gisteravond voor mijn deur een Kerstlied stond te zingen.
Het spijt mij, dat ik hem niets gegeven heb. Zie daar alles."
Het Spook grimlachte op een nadenkende wijze, en zwaaide
met zijn hand, daarbij zeggende: „Laten wij nog eens ecn
ander Kerstfeest gaan zien."
Scrooge's vroegere beeltenis van hemzelven dijde op
die woorden uit, en de kamer werd een weinig donkerder en
morsiger. De paneelen krompen, de vensters klapperden,
brokken pleister vielen van den zolder af, en de ontbloote
latten van het dak kwamen er voor in de plaats te voorschijn;
doch op welke manier dat alles gebeurde, wist Scrooge evenmin als iemand anders. Hij wist alleen, dat het zoo was; dat
alles zoo gebeurde, en dat hij daar weer opnieuw alleen gelaten stond, terwijl al de andere knapen voor de genoeglijke
feestdagen naar huis waren gegaan.
Nu las hij niet langer, maar liep onrustig heen en weer.
Scrooge zag het Spook aan, en keek onder een treurig schudden van zijn hoofd, verlegen naar de deur.
De deur ging open, en een klein meisje, veel jonger dan de
knaap was, kwam naar binnen springen, sloeg haar armen
om zijn hals, kuste hem en noemde hem haar „lieven,
lieven broeder."
,,Ik ben gekomen, lieve broeder, om u naar huis te halen,"
zei het lieve meisje, haar tengere handjes samenvouwende
en zich voorover buigende van het vroolijk lachen: „Om u
naar huis, naar huis, ja naar huis te halen."
„Naar huis, kleine Fanny?" antwoordde de knaap.
„Ja," zei het meisje, dartel van b lij dschap. „Voor goed
naar huis, voor altijd naar huis. Vader is zoo veel vriendelijker
dan te voren dat het thuis even als in den hemel is! Hij heeft
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mij laatst, op een avond, zoo minzaam toegesproken, terwijl
ik naar bed ging, dat ik hem gerust nog eens durfde vragen,
of gij thuis mocht komen. Toen zei hij, ja, dat gij thuis komen zoudt, en hij zond mij in een rijtuig om u af te halen.
Nu zult gij spoedig een man zijn," zei het kind, haar oogen
opendoende, „en zult hier nooit weerkomen, maar eerst
zullen wij den Kersttijd geheel en al vieren, en den prettigsten tijd van de wereld hebben."
„Gij zijt reeds geheel en al eerf Lady, kleine Fanny!"
riep de knaap uit.
Zij klapte in haar handen en lachte, en poogde zijn hoofd
aan te raken, doch zij was daar te klein toe, lachte nog eens,
en ging om hem te omarmen, op haar teenen staan. Vervolgens begon zij hem met een kinderlijke levendigheid naar
de deur heen te rukken, en hij, wien het niet verdroot
heen te gaan, liep met haar mede.
Een barsche stem riep in de gang: „Haal Mijnheer Scrooge's
koffer eens hier!" en da,Ar stond in de gang de schoolmeester
zelf, met een barsche vriendelijkheid den jonge Scrooge aan
te zien, en bracht hem in een schrikkelijke verlegenheid, door
hem de hand te schudden. Daarna bracht hij hem met zijn
zuster in het oudste en koudste spreekkamertje, dat men
ooit gezien had, waar de landkaarten, die tegen den muur
hingen, en de hemel- en aardglobes, die in de vensterbanken
stonden, ijzig van koude waren geworden. Hier haalde hij
een kruik vol van een zeer licht wijntje voor den dag, met
een stuk dikken koek, en gaf een gedeelte van die lekkernijen
aan de jonge lieden, terwijl hij een mageren ankerstok van
een knecht met een glas, met ook een weinig er van, naar den
voerman heen zond, die er op antwoordde, dat hij mijnheer
bedankte, maar als het nog uit hetzelfde vaatje van den
vorigen keer was, dat hij er dan liever van afzag. De koffer
van den jongeheer Scrooge werd intusschen achter op
de postsjees vast gemaakt, de kinderen zeiden den schoolmeester van ganscher harte vaarwel, gingen in het rijtuig
zitten, en reden vroolijk de bochtige laan van den tuin door,
terwijl de wielen van de postsjees den rijm en de sneeuw van
de donkere takken van het wintergroen, even als of het
schuimvlokken waren, afsloegen.
„Zij is altijd een teeder schepseltje geweest, dat men wel
had kunnen omverblazen," zei de Geest, maar zij had een
voortreffelijk hart!"
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2,Dat had zij," riep Scrooge uit. ,,Gij hebt gelijk. ik zal het
niet loochenen, Geest! Daar beware mij God voor!"
„Zij is gehuwd gestorven," merkte de Geest aan, „en had,
ineen ik wel, kinderen?"
„Eén kind," antwoordde Scrooge.
„Dat is waar ook; uw neef."
Scrooge scheen opnieuw ergens hinder van te gevoelen en
zei niet anders dan: „ja."
Hoewel zij slechts een oogenblik geleden de school verlaten
hadden, bevonden zij zich thans in de levendige straat van
een stad, alwaar een menigte schimmen door elkander heen
en weer liep; alwaar schimmige koetsen en andere rijtuigen
over de steenen rammelden, in één woord, waar zij al het
gejoel en gewoel van een wezenlijke stad zagen. Naar de
winkels te oordeelen, bleek het genoeg, dat het hier ook
weer Kersttijd was; doch het was avond en de lantarens waren opgestoken.
Het Spook bleef ,staan voor de deur van een winkelhuis
en vroeg Scrooge of hij hetzelve kende.
„Of ik het zou kennen?" gaf Scrooge ten antwoord. „Ben
ik er geen leerjongen geweest?"
Zij traden er binnen. Op het zien van een ouden heer
net een Welsche pruik op, die achter zulk een hoogen lessenaar zat, dat hij nog een paar duimen langer geweest zijnde,
onvermijdelijk zijn bol tegen den zolder had moeten stooten,
riep Scrooge met groote levendigheid uit:

„Hoe? wel dat is de oude Fezziwig! Die goede ziel! het is
Fezziwig, zoo als hij leefde en zweefde!"
De oude Fezziwig legde zijn pen neer en keek eens
naar de klok, die op het uur van zeven stond. Hij wreef zijn
handen eens, schikte zijn vestje, dat van een wijden omvang
was, in orde; lachte om zich zelven, terwijl hij zich van het
hoofd tot de voeten bekeek, en riep met een heldere, ruime
en vroolijke stem:

„Heidaar jongens! Ebenezer, Dick!"

Scrooge's voormalig Ik, thans een volwassen jongeling
geworden, kwam met zijn medeleerling schielijk de kamer
binnen.
„Het is zoowaar Dick Wilkens!" zei Scrooge tegen het
spook. „God zegene mij! ja, hij is het, hij is het! Die Dick
Wilkens hield recht veel van mij. Die arme Dick! och lieve
tijd! och lieve tijd!"
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„Hoezee, jongens!" riep Fezziwig, .,Heden avond geen
werk meer. Het is Kerstavond, Dick! Kerstavond, Ebenezer!
-- de luiken dicht!" schreeuwde hij en klapte hard in zijn
handen; „de luiken dicht, zoo gauw als ge maar kunt!"
Men kan niet gelooven, hoe zich die beide knapen repten!
Zij vlogen, een, twèe drie -- met de luiken de deur uit; sloegen, ze --- vier, vijf, zes, --- voor de vensters; --- staken er —
zeven, acht, negen de pennen op en sloten er de bouten voor
--- en kwamen, voordat de twaalf tempo's om waren, als
postpaarden naar adem hijgende, weer binnen.
„Roerah!" riep de oude Fezziwig uit en was met een onbegrijpelijk vlug sprongetje van zijn hoogen lessenaar af.
„Aan een kant hier den boel, jongens! Ruimt hier de baan!
Lustig Dick! — lustig Ebenezer!"
Ruimt hier de baan! Wel er was niets, dat zij niet gaarne
onder Fezziwig's oog zouden hebben willen en kunnen opruimen . In een minuut was all es beredderd. Elk vertilbaar
stuk was zoo schielijk weggeschoven, alsof het nooit weer zou
te pas komen; de vloer werd geveegd en geschrobd; de lampen werden versierd; het vuur opnieuw verzorgd, en de
winkel was in een oogenblik in zulk een drooge, lekkere warme en schitterende danszaal veranderd, als men slechts op
een winteravond kon verlangen te zien.
Daar kwam een vioolspeler binnen met een muziekboek
en liep naar den hoogen lessenaar, dien hij tot een orkest
inrichtte en stemde zijn vedel, alsof er een vijftigtal te gelijk
van de buikpijn zat te kreunen. Daar kwam Mevrouw Fezziwig binnen, van top tot teen niet dan één vriendelijke vroolijke glimlach. Daar kwamen de drie dochters van Mijnheer
en Mevrouw Fezziwig, allen even beminnelijk en wie het genoegen uit de oogen straalde. Daar kwamen de zes jongelingen, wier harten zij verteederd hadden. Daar kwamen al de
jonge mannen en vrouwen, die den winkel schoon moesten
houden. Daar kwam de werkmeid met haar neef, een bakker
van beroep. Daar kwam de keukenmeid , met den melkboer, die een bijzonder goed vriend van haar broeder was.
Daar kwam de winkeljongen van de overzijde, die van zijn
meester, zooals men dacht, geen al te overvloedig loon
ontving, en trachtte zich schuil te houden achter het dienstmeisje van naast zijn deur, die men het kon aanzien, dat zij
van haar meesteres bij de oogen was getrokken geworden.
Allen kwamen, de een voor, en de ander na, binnen; sommigen
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bedeesd, sommigen vrijpostig, sommige be allig. soi niiiigex
lomp; elkander duwende, stootende, trekkende allen kwamen binnen, ieder op zijn eigen manier. Daar ging het aan
den dans. Een twintigtal paren eerst naar den eenen, dan
weer naar den anderen kant; al in de rondte in verschillende
houdingen van liefde en genegenheid; het voorste paar
telkens op de verkeerde plaats omkeerende; het nieuwe voorste paar wegstuivende, zoodra zij het eerste opgevolgd waren,
eindelijk allen te gelijk voorste paren geworden zonder een
paar achter hen om hen te helpen. Toen het zoo ver gekomen
was, klapte de oude Fezziwig in zijn handen om den dans
te staken, riep „Bravo! bravo! goed gedaan!" en de vioolspeler stak zijn bezweet hoofd in een pot met porter, die hem
daar met opzet voor gegeven was. Doch toen hij er zijn
hoofd weer uit te voorschijn haalde, begon hij, de rust versmadende, hoewel er nog geen dansers waren, opnieuw, even
alsof de vorige speelman van vermoeienis op een luik naar
zijn huis was gedragen, en hij zelf een kersversch man was, die
besloten had zijn mededinger te overtreffen of te vergaan.
Eerst ging het opnieuw aan het dansen, toen aan het pand
verbeuren, toen weer aan het dansen, en er was eten, en er
was drinken, een groot stuk koud gekookt vleesch, en er
waren taartjes en er was bier in overvloed. Doch de grootste
pret van den avond kwam eerst na het nuttigen van het
gekookte en gebraden vleesch, toen de speelman, (een booze
kwant, die zijn zaak beter wist, dan gij of ik hem die zouden
geleerd hebben) , het deuntje van „Sir Roger de Coverly",
begon te strijken. Daar stond de oude Fezziwig op om met
Mevrouw Fezziwig te dansen. Zij waren zelf het eerste paar
met nog drie of vierentwintig paren achter zich, altegader luidjes, waarmede geen spotten was, luidjes die
dansen wilden, maar geen denkbeeld hadden van orde lijk te
loopen.
Doch al waren er ook tweemaal, ja viermaal zoo veel
geweest, dan zou de oude Fezziwig hun partij zijn geweest,
en dat zou Mevrouw Fezziwig ook. Wat deze betrof, zij verdiende in al de beteekenis van het woord zijn portuur te zijn.
Indien dit niet genoeg lof voor haar is, geef mij dan een

anderen aan de hand en ik zal haar dien toezwaaien. Uit
Fezziwig's kuiten schenen vuurvonken te spatten. En toen
nu Mijnheer Fezziwig en Mevrouw Fezziwig den geheelen dans
hadden medeged.anst, al de figuren er van gemaakt, voor-
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Het familiebal hij den heer en mevrouw Fezziwig.
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ea achteruit waren getreden, elkander de hand hadden gegeven, voor elkander gebogen en genegen, chaine de dames
gemaakt en hun plaats weer ingenomen hadden, maakte
Fezziwig een zoo vluggen kruissprong, dat hij met zijn kuiten scheen te knipoogen, en toch zonder eenigszins te wankelen, op zijn voeten terecht kwam.
Toen de klok elf sloeg, was het familiebal afgeloopen. Mijnheer Fezziwig en zijn dame vatten post aan weerskanten van
de deur, en wenschten, die hen voorbijgingen, het mocht dan
een hij of een zij wezen, hem of haar vriendelijk de hand
schuddende, een vroolijken Kerstdag. Toen nu iedereen,
behalve de twee leerjongens, dat gedaan hadden, deden die
beiden hetzelfde. De vroolijke stemmen verdwenen in de
verte en zij konden zich op hun bedden, onder een lessenaar
in de winkelkamer, ter ruste begeven.
Gedurende al dien tijd was Scrooge te moede geweest, als
een krankzinnige. Zijn hart en zijn ziel waren geheel met zijn
voormalige beeltenis en met dat tooneel bezig geweest.
Hij bevestigde de waarheid van alles, herinnerde zich alles,
genoot alles en ondervond de allerzonderlingste aandoeningen.
Niet voordat Dick en zijn eigen voormalig Ik hein den rug
hadden toegekeerd, begon hij aan het Spook te denken en zag
hij, dat hetzelve met den lichtstraal boven zijn hoofd recht
helder schijnende, hem strak aankeek.
„Veel geschreeuw en weinig wol," zei het Spook. „Dat
mane volkje is al voor een kleinigheid zoo dankbaar."
„Voor een kleinigheid?" herhaalde Scrooge.
Het Spook gaf hem een wenk om naar de twee winkelknapen te luisteren, die bezig waren hun harten tot Fezziwig's
lof uit te storten, en zeide vervolgens:
„ Ja. Is dat zoo niet? Hij heeft slechts weinig ponden van
uw wereldsch geld daartoe besteed; misschien drie of vier.
Is dat nu zoo veel om zulk een lof te verdienen?"
„ Ja, maar daar ligt het niet aan," zei Scrooge, op die aannierking een weinig driftig wordende, en zonder dat hij het
zelf wist, gelijk zijn voormalig en niet gelijk zijn tegenwoordig
Ik sprekende. „Daar ligt het niet aan, Geest! Hij bezit de
macht om ons gelukkig of ongelukkig te maken, om ons onzen
dienst bezwaarlijk of gemakkelijk, tot een genoegen of tot
een last te maken. Zeg mij nu, dat zijn macht in zijn blikken
en in zijn woorden ligt; in zulke onbeduidende zaken, dat het
onmogelijk is, die te waardeeren. Wat volgt daaruit? Dat
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het geluk, hetwelk hij ons schenkt, zoo groot is, alsof het
hem een groot vermogen kostte."
Hij deinsde voor den .blik van het spook achteruit, en
zweeg.
„Wat deert u?" vroeg het spook.
„Het is niets."
„Er is toch iets, geloof ik, dat u hindert," hernam het
Spook.
„Neen waarlijk niet," zei Scrooge: „niets anders dan dat
ik mijn klerk wel gaarne een paar woorden zou hebben willen
zeggen. Ziedaar ook alles."
Terwijl hij lucht aan dien wensch gaf, doofde zijn voormalig
lk de lampen uit. Scrooge en het Spook stonden opnieuw
naast elkander onder den blooten hemel.
„Mijn tijd begint op te korten," zei het Spook. „Schielijk!"
Dit werd noch tegen Scrooge gezegd, noch tegen een ander,
dien hij zien kon, maar had desniettemin een spoedige werking. Scrooge bespeurde zich zelven opnieuw. Hij was thans
wederom iets ouder, en een man in den bloei zijns levens.
Zijn gelaat werd nog niet door de ruwe en barscle trekken
van zijn lateren leeftijd gekenmerkt, doch het had reeds
begonnen de teekenen van hebzucht en kwelling te dragen.
in zijn oog was een driftige, rustelooze beweging merkbaar,
welke den hartstocht verried, die in zijn hart wortel geschoten had, en bewees naar welken kant de schaduw van den
opwassenden boom zich uitspreiden zou.
Hij was niet alleen, maar zat naast een schoon jong meisje,
hetwelk rouwkleederen aanhad. Haar oogen stonden vol
tranen, die in den glans flikkerden, welken het Spook der Verledene Kersttijden van zich af verspreidde.
„Het komt er weinig op aan," zei het meisje op een zachten
minzamen toon tegen hem; „Bij u ten minste zeer weinig.
Een ander afgodsbeeld heeft mij vervangen, en als u hetzelve voor het vervolg van tijd kan opbeuren en vertroosten,
zooals ik zou getracht hebben te doen, zoo heb ik weinig
reden om dat te bejammeren."
„Welke afgod heeft u dan vervangen?" vroeg hij.
„Dat is een afgod van goud."
„Zie daar de gewone uitspraak van de wereld," zei hij.
„Er is niets, hetwelk zij harder behandelt dan de armoede,
en toch is er niets, hetwelk zij zoo streng schijnt te veroordeelen als het najagen van den rijkdom."
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„Gij zijt al te bevreesd voor de wereld," gaf zij hem vriendelijk ten antwoord. „Al uw vorige verwachtingen zijn versmolten in de hoop van derzelver laaghartige verwijtingen te
ontduiken. Ik heb al uw vorige edeler hartstochten den
een na den anderen zien plaats maken voor dien van de goudzucht, die zich van u heeft meester gemaakt. Is dit zoo niet?"
„Wat zou dat?" antwoordde hij. „Wat zou het, indien ik
al zoo veel wijzer geworden was? Ik ben daarom ten uwen
opzichte niet veranderd."
Zij schudde haar hoofd.
,,Ben ik wel?" vroeg hij.
„Onze wederzijdsche belofte is van een oude dagteekening,
en werd gedaan, toen wij beiden arm waren en weltevreden
omdat wij arm waren, totdat wij te zijnen tijde door geduld
en ijver ons wereldsch vermogen zouden kunnen vermeerderen. Gij zijt veranderd. Toen wij elkander die belofte deden, waart gij een ander man.
„Ik was een knaap," zei hij wrevelig.
„Uw eigen overtuiging roept u toe, dat gij niet waart,
hetgeen gij nu zijt," hervatte zij. „Ik ben nog dezelfde.
Hetgeen ons, toen wij beiden één van hart waren, geluk
voorspelde, is vol van jammer, nu wij gescheiden zijn. Hoe
dikwijls en hoe ernstig ik daar wel aan gedacht heb, wil ik
U niet zeggen. Het is genoeg, dat ik er aan gedacht heb en
kan bevrijden."
„Heb ik ooit naar zulk een bevrijding getracht?"
„Nooit met uw woorden. Neen, nooit."
„Hoe dan toch?"
„Door een veranderd karakter; door een veranderd gemoed,
door een anderen levenskring; door een andere hoop dan die,
welke des levens ware bedoeling moet zijn; in alles wat in
oogen eenigen prijs of eenige waarde aan mijn liefde kon uw
bijzetten. Indien het nooit zoo ver tusschen ons geweest was,"
zei het meisje. hem aanminnig, maar toch standvastig aanziende, „zoudt gij mij dan thans wel opzoeken en om mijn
liefde vragen? Zeg mij dat eens. Immers neen!"
Hij scheen in weerwil van zich zelven, de gegrondheid van
die aanmerking te gevoelen, maar zei onder een inwendigen
strijd: „Gij denkt neen."
„Ik zou er gaarne anders over denken, als ik maar kon,"
hervatte zij. „De Hemel weet het! Wanneer ik zulk een
waarheid heb leeren inzien, dan weet ik, hoe sterk en onweerVeTstrertollingen.
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staanbaar die zijn moet. Doch wanneer gij heden of inor -geu
vrij werd, ja, het gisteren reeds geweest waart, kan ik dan
gelooven, dat gij die zelfs in uw vertrouwe lijke gesprekken
met haar, alles naar het gewin berekent, een arm meisje
zoudt verkiezen? of zou ik niet weten dat gij voor een oogenblik bedrieglijk genoeg zijnde om uw heerschende neiging te
verzaken en haar te verkiezen, daar naderhand een eeuwigdurend berouw van gevoelen zoudt? Dat weet ik zeker, en
geef u met een hart vol verdriet, ter liefde van dengene, die
gij eens voor mij geweest zijt, uw woord terug."
Hijwilde spreken, doch zij wendde haar gelaat van hem af
en voer aldus voort.:
„Gij zult — de herinnering van hetgeen er tusschen ons is
voorgevallen, doet mij dat bijna hopen — daar misschien
verd ri et over gevoelen. Nog een korten, zeer korten tijd, en
gij zult die herinnering met blijdschap van u verwijderen, als
een onvermakelijken droom, uit welken gij tot uw geluk
ontwaakt zijt. Het moge u welgaan in den levensstand, dien
gij u verkozen hebt!"
Zij scheidden van elkander en hij zag haar nooit weer.
„Geest!" zei Scrooge. „Laat mij niets meer zien! Breng mij
naar mijn huis. Waarom schept gij er vermaak in mij te
kwellen?"
„Nog één schim!" riep het Spook uit.
„Geen meer!" zei Scrooge. „Geen meer! Ik verlang haar
niet te zien. Vertoon mij niets meer."
Doch het onverbiddelijke Spook klemde hem tusschen
zijn armen en dwong hem te zien, wat er later gebeurde.
Zij bevonden zich in een ander oord en op een andere plaats.
Het was in een kamer, welke noch zeer ruim, noch zeer
prachtig, maar zeer gemakkelijk ingericht was. In een hoek
van den winterhaard zat een bevallig jong meisje, zoo sterk
op het vorige gelijkende, dat Scrooge haar voor dezelfde
hield, totdat hij haar, thans een deftige vrouw, tegenover
haar dochter zag zitten. In die kamer was een gedruisch, dat
hooren en zien deed vergaan; want er waren meer kinderen in,
dan Scrooge in zijn toestand van verbijstering kon tellen,
en het ging er niet toe, ge lijk bij den vermaarden kindertroep
uit het dichtstuk, alwaar zich de veertig kinderen gedroegen,
alsof het er slechts één was, want elk van de kinderen hier
stelde zich aan, alsof het er veertig te gelijk waren. De gevolgen daarvan waren een ongelooflijk rumoer; doch nie-
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wand scheen er zijn hoofd mee te breken; integendeel, de

moeder en de dochter lachten recht hartelijk mee en schenen
er een bijster genoegen in te vinden. De laatste begon zich
zelfs einde lijk ook mede in de kinderspelen te mengen, en
werd door de jeugdige spring-in-'t-velds op een erbarmelijke
manier toegetakeld. Wat had ik niet wel willen geven, om er
een van te zijn! Zóó ruw evenwel had ik nooit met haar kunnen omspringen; neen nooit! Voor al de schatten van de
wereld had ik die samengestrengelde haren niet kunnen
havenen en losplukken, en dat lieve kleine schoentje, neen
ik had het haar niet kunnen afrukken, al was er mijn leven
ook mee gemoeid geweest. Wat aangaat zoo al spelende, haar
tengere middel te omspannen, het zou mij ondoenlijk geweest
zijn; ik zou zeker verwacht hebben, dat mijn arm tot straf
er voor altijd krom zou hebben blijven staan en dat ik hens
nooit weer recht zou hebben kunnen uitsteken. En evenwel
zon ik haar lippen zoo gaarne hebben aangeraakt; haar zoo
gaarne uitgevraagd hebben, om ze haar te zien ontsluiten;
zoo gaarne de haartjes van haar neergeslagen oogen beschouwd
hebben, zonder haar een blosje op de koonen te jagen; zoo
gaarne met haar golvende haarlokken gespeeld hebben,
waarvan een enkel lokje van een duim lengte, mij een onwaardeerbare gedachtenis zou geweest zijn; met één woord,
hoe gaarne, ik moet het bekennen, zou ik al de vrijpostigheid
van een kind aan den dag hebben gelegd, en toch genoegzaam
een man zijn geweest, om daar de waarde van te gevoelen!
Thans werd er aan de deur geklopt, waarop zulk een beweging onder den hoop ontstond, dat het meisje met een
lachend gezicht en bijkans met al haar kleederen van het lij f
gescheurd, midden onder den troep, juist bij tijds genoeg naar
de deur werd meegesleept, om haar vader te verwelkomen,
die thuis kwam met een man bij zich, beladen met allerlei
speelgoed en geschenken. Daar had men nu het gedruisch en
getier gaande, onder het rukken en plukken van den armen
kruier! Zij klommen op de stoelen bij wijze van stormladders
om hem heen, betastten zijn zakken, plunderden hem van al

zijn goudpapier, hielden hem bij zijn halsdoekje vast, sloegen
hem de handjes om den hals, klopten hem op den rag en
schopten hem uit loutere liefde en genegenheid de schenen
blauw! Welk een gejoel en gejuich van blijdschap en verwondering bij het losmaken van al de pakjes! Welk een verslagenheid op het bericht, dat het kleine kind de poppenbraad-
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pain in zijn uuond had gestoken, en hoogst waarschijnlijk
ook reeds de van suiker gebakken pauw op een houten bordje,
naar binnen had geslikt! Welk een b lijdschap op het vernemen dat het slechts een valsch alarm was! Hun vreugde
hun verrukking en hun dankbaarheid waren boven alle
beschrijving. Het zij genoeg verder te zeggen, dat de kinderen met al hun gewaarwordingen en aandoeningen langzamerhand uit de kamer verdwenen, en bij één troepje
tegelijk naar boven in huis gingen, alwaar zij te bed gelegd
werden en in een zoete sluimering insliepen.
Nu begon Scrooge opmerkzamer dan nog ooit te voren
toe te zien, terwijl de vader des huisgezins, met zijn dochter,
die hem teederlijk om den hals bleef hangen, tegenover de
moeder, in het hoekje van den eigen haard ging zitten; en
toen hij daarbij begon te bedenken, hoe zulk een ander
schepseltje, even zoo aanvallig, even zoo veel beloovend ; ook
hem „vader" had kunnen noemen, en den winter van zijn
leven tot een vroolijken lentetijd had kunnen maken, waarlijk, toen begonnen hem de oogen te schemeren.
„Belle," zei de man, zich met een lachje tot de vrouw
keerende: „ik heb heden middag een oud vriend van n gezien."
,,Wien dan?"
„Raad eens."
,,Hoe kan ik dat raden? Wacht eens," liet zij er opeens
even als haar man lachende op volgen; „zou ik het ook
geraden hebben? Mijnheer Scrooge?"
„Geraden. Het was Mr. Scrooge. Ik ging voorbij zijn
kantoorvenster, en daar het niet gesloten was, e n hij
er binnen bij een kaars zat, moest mijn oog wel op hem vallen.
Ik hoor dat zijn compagnon op sterven ligt; en daar zat hij
nu alleen; moederziel alleen in de wereld, geloof ik."
„Geest!"
riep Scrooge met een gebroken stem uit, „breng
mij toch van hier."
,,Ik heb u immers gezegd, dat dit alles afschaduwingen zijn
van voorbijgegane dingen," zei het Spook. „verwijt het mij
niet, dat zij zijn hetgeen zij zijn!"
„Breng mij van hier!" riep Scrooge anderhaal uit: „Ik
kan het niet verdragen."
Hij keerde zich naar het Spook en ziende, dat a het
hem aankeek met een gezicht, waarin zich op een zonderlinge
manier al de gelaatstrekken, die hij nu gezien had, vereenigden, begon hij met hetzelve te worstelen.
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„Verlaat mij toch! breng mij weer weg! Kwel mij niet
langer!"
Gedurende die worsteling, indien men het een worsteling
noemen kan, waarin het Spook, zonder eenigen zichtbaren
tegenstand van zijn zijde, door geen der pogingen van zijn
tegenstrever gedeerd werd, bespeurde Scrooge, dat het licht
boven zijn hoofd helder glansde en schitterde, en een
schemerachtig denkbeeld opvattende, dat het misschien
veel vermogen op hem had, nam hij den domper op, en drukte
hem dien eensklaps op het hoofd.
Het Spook zeeg er onder neer, zoodat de domper het geheel
bedekte: doch hoewel Scrooge hem met al zijn macht neerdrukte, kon hij toch het licht niet dooven, hetwelk zich in
een stralenden glans over den vloer bleef vertoonen.
Scrooge voelde zich uitgeput en van een onweerstaanbaren
trek tot slapen, en dat wel op zijn eigen bed, bevangen. In
het heengaan gaf hij den domper nog een gevoeligen druk
tot afscheid. Nauwelijks had hij den tijd gehad, om naar
zijn ledikant heen te waggelen, toen hij in een diepen slaap
viel.

DERDE VERSCHIJNING.

Het tweede van de drie spoken.
lilt een alleigeweldigst gesnork ontwakende, en zich overeind in zijn bed oprichtende, om zijn gedachten bijeen te
verzamelen, had Scrooge niemand bij zich, (lie hem kon
waarschuwen, dat de klok op het punt stond, van „f.:én" te
slaan. Hij begreep, toch, dat hij ter rechter tijd was wakker
geworden voor het bijzonder oogmerk om zijn bijeenkomst te
houden met den tweeden bode, die hem door Jakob Marley's
tusschenkomst zou gezonden worden. Doch toen hij bevond,
hij bitter koud werd, terwijl hij vol nieuwsgierigheid af- dat
wachtte, welke zijner gordijnen door dit nieuwe Spook zou
weggeschoven worden, schoof hij ze met eigen handen alle
open, en ging weer liggen, om intusschen door de kamer goed
rond te kijken. Scrooge begeerde het Spook in het oogenblik
van zijn komst terstond uit te dagen en wilde niet bij verrassing overvallen en van den schrik zenuwachtig worden.
Hij was thans op een tamelijk ruim veld van verschijnselen
voorbereid en van een klein kind af tot een rhinoceros toe,
was er niets, hetwelk zijn verbaasdheid in een hoogen graad
zou kunnen wekken. Evenwel niets te zien, was iets waarop
hij allerminst was voorbereid, en bij gevolg, toen de klok
„Een" geslagen had en hij geen verschijning ontwaarde,
overviel hem een vreeselijke beving. Er verliepen vijf, tien,
vijftien minuten en er kwam niets. Doch de man had al dien
tijd op zijn bed gelegen als de kern en het middelpunt van
een rooden vuurglans, die te gelijk met het slaan van de klok,
op zijn bed was neergeschoten, en die alleen uit lichtdeelen
bestaande, verontrustender was dan een dozijn spoken, omdat
hij niet in de mogelijkheid was te ontdekken wat het
beteekende, of wat daar de bedoeling van was. In sommige
oogenblikken bekroop hem de angstige vrees, of hij ook
een belangwekkend voorbeeld van een geval van zelfsverbranding zijn zou, zonder den troost te hebben van het
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zelf te weten. Einde lijk evenwel begon hij te denken-- zooals gij en ik althans in het eerst zouden gedacht hebben; want
de beste stuurlieden zitten toch altijd aan den wal -- dat
de oorsprong en het geheim van dat spokende licht in de naastbijgelegen kamer zou te vinden zijn, te meer omdat het
bij nadere beschouwing vandaar scheen te komen. Toen dat
denkbeeld zich van zijn geest had meester gemaakt, stond hij
zachtkens ,op en schoof stilletjes op zijn pantoffels naar de deur.
In het oogenblik toen Scrooge zijn hand aan de knik sloeg,
riep hem een vreemde stem bij zijn naam, en beval bem
binnen te komen. Hij gehoorzaamde.
Het was zijn eigen kamer; daar was geen twijfel aan; doch
zij had een zonderlinge verandering ondergaan. De wanden
en de zolder waren zoo zeer met frisch groen loof behangen
dat het volmaakt naar een boschje geleek, terwijl uit alle
hoeken roode bessen glinsterden. De knappende bladeren
van den hulst, het mareloof en de klimop weerkaatsten het
licht, alsof er even zooveel kleine spiegeltjes waren neergezet,
en onder den schoorsteen rees de vlam van een zoo geweldig
vuur omhoog, als deze in Scrooge's of Marley's tijd, ja
zelfs in vele winters váór hen, nimmer gezien had. Op den
vloer lag, om als het ware een troon te vormen, opeengestapeld een menigte van gouden fazanten, allerlei ander gevogelte en wild, groote stukken vleesch, lammetjes,
biggen, lange rijen saucijsen, puddingen en taarten, bakken
vol oesters, gebraden kastanjes, vuurroode appels, sappige
oranjeappels, lekkere peren; geweldig groote tulbanden en
kommen vol kokend heeten punch, waarvan de wasem de
kamer verduisterde. Boven op dien troon zat zeer op zijn
gemak een groote reus, van een schoon en vroolijk voorkomen, en prachtig om te aanschouwen. Hij hield een brandende fakkel in zijn hand, welker vorm niet ongelijk was aan
dien van een horen des overvloeds, en welke hij zoo boog
ophield, dat de glans er van op Scrooge viel, zoodra hij door
de kamer rondkeek.
„Kom binnen!" riep de Geest uit. „Kom binnen, en maak
nader kennis met mij."
Scrooge kwam schroomvallig binnen en liet voor die
Geest het hoofd op zijn borst neerzinken. Hij was reeds niet
langer die stroeve Scrooge, die hij geweest was; en hoezeer
de oogen van het Spook helder en vriendelijk stonden, durfde hij het toch niet aanzien.
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„Ik ben de Geest van het Tegenwoordige Kerstfeest,"
zei het Spook. „Zie mij aan!"
Scrooge deed het vol eerbied. Het Spook was in een donkergroenen mantel gehuld, die met wit bont omzet was.
Die mantel hing het verschijnsel zoo los om het lijf, dat
deszelfs borst geheel naakt was, evenals of zij door geen
kunst bedekt wilde zijn. Zijn voeten, die van onder
de breede plooien van den mantel voor den dag kwamen,
waren bloot, en op het hoofd droeg de gedaante i biet
anders dan een krans van hulstbladeren, hier en daar
met glinsterende spiegels omhangen. De haren van het
Spook hingen in donkerbruine lokken om zijn hals even
los als met zijn opgeruimd gezicht, fonkelend oog, milde hand,
vroolijke stem en ongedwongen manieren overeenkwam.
Rondom zijn middel droeg het een ouden gordel, waaraan
(yen scheede zonder degen stak, welke er voor het overige
zeer verroest uitzag.
„Gij hebt zeker nooit voorheen iets gezien, wat op
mij gelijkt!" riep het Spook uit.
„Neen, nooit!" luidde Scrooge's antwoord.
„Gij hebt u zeker nooit met de jongere leden van m ij n
huisgezin opgehouden? ik meen daarmee mijn oudere broeders (want ik zelf ben nog zeer jong) die in de laatste jaren
geboren zijn," voer het Spook voort.
„Dat geloof ik niet," zei Scrooge. „Ik ben zeer beducht
(lat ik het niet zal gedaan hebben. Hebt gij veel broeders
gehad, Geest?"
„Meer dan achttienhonderd."
„Een schrikkelijke familie om er de kost aan te geven!"
zei Scrooge binnensmonds.
De Geest van het tegenwoordige Kerstfeest stond op.
„Geest!" hervatte Scrooge, op een toon van onderwerping,
„breng mij heen waar gij wilt. Den ganschen laatsten nacht
heb ik gedwongen moeten reizen, maar heb toen een les ontvangen, welke thans op mij werkt. Indien gij mij iets te
onderrichten hebt, laat ik daar in dezen nacht mijn voordeel
mee doen."
„Raak mijn gewaad aan!"
Scrooge deed zooals gezegd was, en hield zijn kleed vast.
„De hulsttakken, het mareloof, de roode bessen, de klimop,
de fazanten, de ganzen, het andere gevogelte, het wild, het
vleesch, de saucijzen, de oesters, de taarten, de tulbanden,
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de puddings, de vruchten en de punch, alles was in een oogenblik verdwenen. Van de gansche kamer met haar brandend
vuur, den rooden glans, was niets meer te zien, en zij stonden op
den ochtend van den Kerstdag in de openbare straat, waar
het volk (want het weer was bitter koud) een ruwe, maar
toch levendige en voor het gehoor niet ongenoeglijke muziek.
maakte, met het wegschrapen van de sneeuw voor de deuren en uit de goten der huizen, terwijl het voor de kinderen
een dolle pret was, die naar beneden te hooren ploffen, en
ze in kleine j achtsneeuwbuitj es te zien verstuiven.
De gevels der huizen zagen er zeer zwart uit, en de vensterramen nog zwarter, hetgeen tegen het zuiverder dekkleed
van sneeuw op de daken en met de sneeuw op den grond,
sterk afstak. In de laatste waren door de zware wielen der
karren en wagens diepe sporen en dwarssporen gegroefd.
De lucht was donker en in de nauwere straten hing een halfontdooide, halfbevroren mist, waarvan de zwaardere deeltjes in een regenbui van roetdroppels neervielen, alsof al
de schoorsteenen van Groot-Brittanie, volgens onderlinge
afspraak in brand waren geraakt, en naar hartelust zich
van al hun inhoud ontlastten. In de lucht of in de stad was
niets bijzonder opvroolijkends, en evenwel heerschte er een
stemming van blijgeestigheid, hetwelk de liefe lijkste zomerlucht en de helderste zonneschijn zoo zichtbaar niet zouden
verspreid hebben.
Al het volkje dat boven op de daken der huizen bezig was
met de sneeuw weg te schoffelen, was even dartel en welgemoed, schreeuwde elkander nu het eene dan het andere toe,
en wisselde nu van tijd tot tijd uit dartelheid ook wel eens
een enkelen sneeuwbal ---- een veel beter werptuig dan menig
schamper woord hartelijk lachende wanneer hij trof en
niet minder harte lijk wanneer hij miste. De winkels der vogelkoopers waren nog maar gedeeltelijk open, en die van de
fruitverkoopers p rijkten in vollen luister. Men zag er groote,
ronde, dikbuikige manden vol hazelnoten, die naar de buiken
geleken, waarmee sommige oude heeren gewoon zijn voor
de deuren hunner huizen te staan pronken, of waarmee zij
al waggelende de straten doorloopen. Men zag er roode of
bruine risten Spaansche uien, met breede linten samengebonden, op de planken ten toon gespreid ter uitlokking
der schuwe meisjes, wanneer zij in het voorbijgaan de oogen
op het neerhangende mareloof sloegen. Men vond er appelen
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en peren tot hooge pyrainiden op elkander gestapeld. De
druiventrossen waren uit goedhartigheid van den winkelier in
de meest in het oog loopende hoeken opgehangen, opdat de
voorbijgangers ten minste het voordeel zouden hebben van
gratis te mogen watertanden. Opgehoopte stapels van St.
Lambertsnoten deden door hun geur aan voormalige wandelingen in de bosschen, en het vermakelijk geschuifel tot
de enkels toe door de verdorde bladeren heen, denken. De
goud- en zilvervischjes in glazen kommen, te midden van al
die vruchten geschakeerd, schenen, hoezeer tot een koudbloedig geslacht behoorende, te weten, dat er iets bijzonder
gaande was, en doorzwommen hun klein wereldje in
sprakelooze vroolijkheid.
En dan die kruidenierswinkels, o, die kruidenierswinkels!
bijna gesloten, met een of twee neergeslagen luiken; maar
welk een pronk achter die gapingen! Tot de weegschalen toe
maakten bij het neerzakken op de toonbank een vroolijk
gedruisch; de bussen werden met zulk een goochelaars-behendigheid gekregen en weggezet; de geur van de koffie en
thee was zoo aangenaam voor den reuk; de rozijnen waren
zoo zoet en zoo lekker, de amandelen zoo wit, de pijpen
kaneel zoo lang en zoo gaaf; de andere kruidenierswaren zoo
heerlijk, de gekonfijte vruchten zoo uitlokkend in gesmolten
suiker ingelegd, dat de onverschilligste toeschouwers er wel
een ongesteldheid aan wagen moesten. De vijgen waren niet
alleen zoo sappig en vleezig, de Fransche pruimen zoo bevallig in de zwierig opgeschikte kistjes neergevlijd, alles
zoo heerlijk om te gebruiken, en in de feestpronk van den
Kerstijd gedost; maar ook al de koopers hadden zulk een
haast en waren zoo vol verwachting van het vermaak,
dat hun voor de deur stond, dat zij onder het rammelen van
hun mandjes, elkander bij de deur overhoop liepen, het
gekochte op de toonbank lieten liggen, terugkwamen ons
het vergetene te halen, en met de hoogste weltevredenheid
allerlei zulke reisslagen begingen, terwijl de kruidenier en
zijn volkje zoo opgeruimd en spraakzaam waren, dat de
gepolijste hartjes, waarmee zij hun schootsvellen van achteren vasthaakten, wel voor hun eigen harten hadden kunnen
doorgaan, die zij ter algemeene beschouwing ten toon droegen,
al ware het ook, dat de winterspreeuwen goedvonden er aan
te komen pikken.
Weldra riep het klokgebrom de gansche goede gemeente
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naar de kerken en de kapellen, waar zich dan ook iedereen
met het vroolijkste gezicht en in zijn zondagspakje gedost
heen begaf. Te gelijkertijd zagen zij een menigte menschen
uit een aantal stegen en dwarsstraten komen, die zich
met hun middageten naar de bakkerswinkels begaven. Het
Spook scheen in het gezicht van die arme feestgangers veel
belang te stellen, want het ging met Scrooge naast zich voor de
deur van een bakkerswinkel staan. Telkens als zij hen voorbijgingen, nam het de deksels van hun borden af en strooide
uit zijn fakkel eenig wierook op hun eten. Die fakkel was
van een bijzonderen aard; want eens of tweemaal, terwijl
er tusschen die etensdragers eenige woorden waren gerezen,
besprenkelde hij hen met een paar droppels water daaruit,
en terstond was de vrede hersteld. Dan zeiden zij: „Foci!
het is een schande op den Kerstdag te twisten." En dat was
het ook! God weet het, dat was het!
Het luiden der klokken hield op en de bakkerswinkels
werden gesloten, hoewel het vroolijke toebereiden van het
eten merkbaar bleef aan de natte plekken boven al de bakkersovens, waarvan de muren rookten en smookten alsof
de steenen zelve er van gebraden werden.
„Is er een bijzondere geur aan hetgeen, waarmede gij met
uw fakkel hun eten besprenkelt?" vroeg Scrooge.
„0 ja. Mijn eigen geur."
„En zou die op elk maal van dezen dag werken?"
„op elk maal, dat met een goed hart gegeven word t;
maar het meest op dat van een arme."
„Waarom dat?"
„Omdat die dat het meest noodig heeft."
„Geest!" zei Scrooge na een weinig gepeinsd te hebben,
„het verwondert mij, dat gij alleen van al de wezens uit de
vele werelden, die ons omringen, verlangt voor deze lieden
de kans van een onschuldig genot te belemmeren.''
„Ik!" riep het Spook uit.
„Gij probeert hen te berooven van de gelegenheid om op
eiken zevenden dag te eten, dikwijls den eenigsten waarop
men zeggen kan, dat zij iets eten," zei Scrooge. „Is dat niet
waar?"
„Doe ik dat?" vroeg het Spook.
„Gij zoekt deze plaatsen op den zevenden dag gesloten te
houden," zei Scrooge. „Dat komt immers op hetzelfde uit."
„Doe ik dat?" riep het Spook uit.

6o

KERSTVERTELLINGEN

„Vergeef mij wanneer ik dwaal. Het geschiedt immers in
uw naam of in dien van uw familie," zei Scrooge.
„Er zijn hier op uw aarde sommige lieden," gaf hem het
Spook ten antwoord, „die voorgeven ons te kennen, en die
hun daden van drift, hartstocht, hoogmoed, kwaadwilligheid,
haat en nijd, femelarij en baatzucht in onzen naam verrichten; en die ons en geheel ons geslacht zoo vreemd zijn alsof zij
nimmer geleefd hadden. Houd dat in het oog en verwijt niet
ons maar hun zelven hun verkeerdheden."
Scrooge beloofde het te zullen doen, en zij begaven zich
onzichtbaar, gelijk te voren, naar de Voorsteden. Het was
een verwonderlijke eigenschap van het Spook (hetgeen
Scrooge reeds in den bakkerswinkel had opgemerkt) dat hij
zich in weerwil van zijn reusachtige gestalte, gemakkelijk
overal wist te bergen, en dat het onder een nederig dak
met evenveel bevalligheid en in zijn bovenaardsch voorkomen
stond als het in de ruimste zaal van een paleis had kunnen
doen.
Misschien was het vermaak 't welk de Geest er in vond om
dit vermogen aan den dag te leggen, of anders was de
uitwerking van zijn eigen goedhartige, edelaardige en welmeenende natuur, en zijn medegevoel voor alle arme menschen, de reden waarom hij recht toe recht aan de huiswoning
van Scrooge's klerk ging opzoeken. Hij liep daar althans heen
en nam Scrooge, die hem bij den slip van zijn mantel vasthield mede. Toen hij voor den drempel van die deur gekomen
was, lachte de Geest en bleef staan om Bob Gratchit's huis
met een besprenkeling uit zijn fakkel te zegenen. Denk eens
na! Bob had zelf niet meer dan vijftien schellingen wekelijksch inkomen; hij stak op elken Zaterdagavond niet meer
dan vijftien kopijen van dien doopnaam in zijn zak, en toch
werd zijn huisje van vier kamertjes door den Geest van den
tegenwoordigen Kerstdag gezegend!
Hier zagen zij juffrouw Cratchit, de huisvrouw van Cratchit,
netjes maar armoedig gekleed in een gekeerden mantel,
maar braaf met linten en strikken behangen, die toch
goedkoop zijn en waarmede men voor zes stuivers al vrij wat
vertooning kan maken, van haar stoel opstaan. Zij spreidde
het tafellaken uit, en werd daarin geholpen door Belinda
Cratchit, de tweede van haar dochters, niet minder dan zij
zelve niet linten getooid, terwijl de jongeheer Peter
Cratchit een vork stak in den pot met aardappelen en
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met de monstertippen van zijn hemdsboord (Bob's bijzondere eigendom, ter eere van dezen dag aan zijn zoon en
erfgenaam afgestaan) in zijn mond, zich op z'n opschik
verhoovaardigde en van verlangen brandde om zijn fijn
linnen in de Parken onder de fatsoenlijke vereld ten toon te
spreiden. Toen kwamen er nog twee van Cratchit's kleintjes,
een knaapje en een meisje al tierende binnen, en gilden
het uit van vermaak dat zij den bakker voorbijgaande, hadden kunnen ruiken dat hun gans daar boven het vuur hing.
Onder het blijmoedigste vooruitzicht op de uien- en saliesaus
dansten die beide kleinen rondom de tafel, en verhieven
Peter Cratchit's opschik tot boven de wolken, terwijl deze
zelf, zonder in het minste grootsch te wezen, hoewel hem
zijn kraag bijna deed stikken, het vuur stond aan te blazen ,
totdat de halsstarrige aardappelen eindelijk aan het pruttelen gerakende, hard tegen het potdeksel opsprongen, alsof
zij verlangden er uit gelaten en gevild te worden.
,,Waar zou vadertje toch wel blijven?" zei juffrouw Cra tchit; „en uw broertje de kleine Tim? en Martha komt ook wet
een half uur later dan op den Kerstdag van verleden jaar!"
„Hier is Martha, moeder!" zei een meisje, hetwelk op dat
oogenblik binnenkwam.
„Daar is Martha, moeder!" schreeuwden de twee kleintjes.
„lioerah! o Martha! wij hebben een gans!"
„Welkom lieve! welkom! Hoe is het zoo laat geworden ?"
zei juffrouw Cratchit; zij gaf haar tien, twaalf kusjes en nam
haar met een vrienclelijke bezorgdheid haar shawl en haar
hoed af.
„Wij hebben gisteravond veel werk af te leveren gehad,"
antwoordde het meisje, „en moesten hedenmorgen alles
weer aan kant maken."
„Nu het komt er niet op aan, als gij er maar zijt," hernam
juffrouw Cratchit. „Kom hier lieve! ga bij het vuur zitten,
en God zegene u met dezen dag!"
„Neen, neen! daar komt vader aan," riepen de twee
kleintjes, die ()vela' samen waren. „Verstop u, Martha!
verstop u!"
Martha verstopte zich, en daar kwam de kleine Bob, de
vader, met een mantelkraag van ten minste drie voeten lang
behalve de franje er om, met zijn kaalversleten en hier en
daar gestopten rok zindelijk afgeschuierd, om er eenigszins
knap uit te zien, en met den kleinen Tim op zijn schouder
-
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eindelijk ook thuis. Die arme kleine Tim! hij hield een krukje
in zijn hand en zat geheel en al in ijzeren beugels.
„Hoe nu? Waar is onze Martha?" riep Bob Cratchit uit
en keek in het rond.
„Zij is nog niet thuis gekomen," zei juffrouw Cratchit.
„Nog niet thuis gekomen?" herhaalde Bob, wien eensklaps
al zijn vroolijkheid verliet, want zij was den ganschen weg
over van de kerk af zijn paardje geweest en uitgelaten dartel
thuis gekomen. „Nog niet thuis gekomen, en dat op Kerstdag!"
Martha kon het niet over zich verkrijgen hem langer teleur
te stellen, al ware het dan ook maar uit scherts. Zij kwam
van achter het kantoordeurtje te voorschijn en vloog hem in
de armen, terwijl de kleintjes Tim hutselden en hem naar
het waschhok droegen, waar de pudding in den koperen
ketel stond te zingen.
„En hoe heeft de kleine Tim zich gehouden?" vroeg
juffrouw Cratchit, nadat zij Bob dapper om zijn lichtgeloovigheid uitgelachen en Bob zijn dochter naar hartelust
omhelsd had.
„O zoo goed en veel beter als het behoeft," antwoordde
Bob. „Somtijds gaat hij een weinig te veel naar mijn zin in
gedachten zitten, en dan heeft hij de zonderlingste invallen,
die men zich kan verbeelden. Onder het naar huis gaan vertelde hij mij, dat hij blij zou zijn als het volk hem in de kerk
had zien zitten, omdat hij kreupel is, en het hun om zijnentwil aangenaam zou zijn op den Kersttijd dengene te gedenken
die de kreupelen deed wandelen en den blinden het gezicht
weergaf."
Bob vertelde hun dat met een bevende stem, die nog sterker beefde, toen hij zei, dat de kleine Tim sterk en gezond werd.
Daar hoorde men het krachtige stampen van zijn krukje
op den vloer en de kleine Tim kwam, voordat er nog een
woord meer over hem gesproken was, vergezeld van zijn
broeder en zuster binnen. Hij kroop terstond naar het hoekje
van den haard; en terwijl Bob zijn lubben omslaande, even
alsof de arme ziel die nog erger kon kreukelen, dan hij reeds
gedaan had, zekeren gestookten drank in een pot met
brandewijn en limoenen klaar maakte, dien omroerde en op
een komfoor zachtjes te koken zette, liep Peter met de twee
onafscheidelijke Cratchit's heen om de gans te halen , met welke
zij kort daarna in zegepraal thuis kwamen.
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Daarop volgde een getier, hetwelk u zou hebben doen
gelooven, dat een gans de zeldzaamste van alle vogels was,
een geverderd schepsel in vergelijking waarvan een zwarte
zwaan voor iets zeer alledaagsch kon gehouden worden,
en waarlijk in dat huis had het er ook wel iets van. Juffrouw
Cratchit maakte de jus, die reeds vooraf in een sauskom
gereed was gemaakt, kokend heet; Peter kneedde de aardappelen met een onbedenkelijken ijver; Belinda roerde den
suiker onder de appelmoes; Martha veegde de borden af;
Bob nam den kleinen Tim aan een hoekje van de tafel naast
zich; de twee kleintjes schoven de stoelen voor iedereen
naar de tafel en vergaten daarbij zich zelven niet, en hun
plaatsen innemende, stopten zij de lepels in hun mond, uit
vrees dat zij om een stuk van de gans vragen zouden,
voordat het hun beurt was om geholpen te worden. Eindelijk
waren de borden opgezet en het gebed werd gedaan.
Daarop volgde een diepe stilte, terwijl juffrouw Cratchit,
gereed om het voorsnijmes in de borst van de gans te zetten,
hetzelve vooraf in al zijn lengte bekeek. Doch toen zij nu
daarmede bezig was en de lang verwachte voorraad van het
opvulsel op den schotel neerviel, rees er een algemeen gejuich
rondom de gansche tafel omhoog, en zelfs de kleine Tim,
door de twee anderen aangevuurd, klopte met den steel van
zijn mes op de tafel en begon met een zwak stemmetje
ifoerah! te roepen.
Neen, zoo'n gans was er nog nooit geweest! Bob zei
niet te gelooven dat er ooit zoo een gebraden was. De geur
en de malschheid van haar vleesch, haar grootte en haar
gqpdkoope prijs maakten het onderwerp der algemeene bewondering uit. Door de appelmoes en de gekneede aardappeIon uitgedijd, leverde zij een genoegzaam maal voor het gansche huisgezin op; ja zelfs, gelijk juffrouw Cratchit met groot
genoegen aanmerkte, toen zij nog een klein stukje van een
bout op den schotel zag liggen, zij hadden alles niet eens
opgegeten! Doch iedereen had genoeg en de kleintjes vooral
hadden zich aan de §alie- en uiensaus recht te goed gedaan!
Thans werden de borden door Belinda weggenomen, en juffrouw Cratchit, te zenuwachtig om iemand mee te nemen,
ging alleen de kamer uit om den pudding te halen en voor
te zetten.
Als die nu niet eens gaar genoeg was? Als hij eens bij het
uitnemen uitéén viel? Als.er eens iemand over de schutting
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geklommen was en hem had weggenomen, terwijl zij zich
met de kerstmisgans hadden vroolijk gemaakt? Op al die
veronderstellingen werden de twee kleintjes doodelijk
bleek. Er was geen indruk van vrees, waaraan zij zich niet
overgaven.
Hoerah! waar komt al die stoom van daan ? De pudding is
uit den ketel genomen. Het riekt in het waschhok, alsof het
de dag van de natte wasch geweest was! Dat komt van den
doek. Het is er een lucht, als van een ordinarishuis en een
'pasteibakkerswinkel naast elkander met dat van een waschvrouw aan den anderen kant! Dat is de pudding. Na verloop
van een halve minuut kwam juffrouw Cratchit met een hoogroode kleur, maar hoogmoedig meesmuilende weer binnen;
zij hield den pudding op haar armen, die, zoo hard en stijf
als een vierentwintigponder, in een paar maten brandewijnsaus lag te drijven, en boven op met een takje kersthulst
versierd was.
„Een heerlijke pudding!" zei Bob Cratchit, en voegde er
in alle bedaardheid bij dat hij het voor het beste gewrocht
van dien aard hield, hetwelk ju ffrouw Cratchit's handen
sedert hun trouwdag hadden toebereid. Juffrouw Cratchit
erkende, nu het pak haar van het hart was, dat zij bevreesd
was geweest of er wel genoeg meel aan besteed zou geworden
zijn, Iedereen had er het zijne van te zeggen, maar er was
niemand die zei of dacht dat de pudding voor een groot gezin
te klein was. Dat zou ook inderdaad een ketterij geweest
zijn. Iedereen, die den naam van Cratchit droeg, zou zich
geschaamd hebben daarvan een balletje te durven opgooien.
Eindelijk was de maaltijd afgeloopen; het tafellaken werd
weggenomen, de plaat rondom den haard schoon geveegd en
een nieuw vuur aangelegd. Het mengsel dat in de kom was
werd geproefd en goed bevonden; er werden appelen en oranjeappelen op de tafel en een ijzeren plaat vol hazelnoten op
het vuur gezet. Cratchit's gansche gezin plaatste zich in
hetgeen Bob Cratchit een kring noemde, maar hetgeen
eigenlijk een halven kring beteekende; om den haard, en
naast Cratchits elleboog stond het tafeltje met al de glazen
die er voor het gansche gezin voorhanden waren, te weten
twee drinkglazen met een pronkkop, waarvan het oortje
afgebroken was.
De warme dran k uit de kom bleef er echter even goed in
als hij in gouden bekers zou gedaan hebben. Bob schonk
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ze vol, terwijl zijn oogen van genoegen tintelden en de hazelnoten boven het vuur knapten en kraakten dat het een lust
was om aan te hooren. Toen zei Bob:
„Nu lieve kinderen! Op onzen vroolij ken Kerstdag! God
schenke ons zijn zegen!"
Het gansche gezin herhaalde dien wensch.
„God zegene ieder van ons!" zei de kleine Tim het laatst
van allen.
Hij zat zeer dicht bij zijn vader op zijn kleine stoeltje.
Bob hield zijn klein vermagerd handje in zijn hand, alsof
hij bevreesd was dat iemand het kind, dat hij zoo beminde,
van zijn zijde zou wegrukken.
„Geest!" zei Scrooge met een belangstelling die hij nooit
voorheen ondervonden had. „Zeg mij, zal kleine Tim in het
leven blijven?"
„Ik zie een ledige plaats in dien hoek van den schoorsteen,"
antwoordde de Geest, „en een krukje zonder eigenaar,
zorgvuldig bewaard. Indien deze schimmen door de toekomst
onveranderd blijven, zal het kind sterven."
„Och neen!" zei Scrooge. „Och neen! goedertierende Geest!
zeg dat hij in het leven zal blijven."
„Indien deze Schimmen door de toekomst onveranderd
blijven," hernam de Geest, „zal geen ander van mijn geslacht hem hier wedervinden. En wat zou dat ook? Als hij
sterven wil, is het ook het best dat hij sterve en ons van het
overtollige der bevolking bevrijde."
Scrooge liet op het hooren van deze aanhaling zijner
eigen woorden zijn hoofd tegen zijn borst hangen, en werd
van droefheid en berouw overstelpt.
„Mensch!" sprak de Geest; „indien gij dan in uw hart
een mensch en niet van steen zijt, laat af zulk een onzin te
spreken, voordat gij weet wat en waar dat overtollige is.
Zult gij beslissen welke menschen leven en welke menschen
sterven moeten? Het kan zijn dat gij in des Hemels oog veel
minder waarde hebt en veel minder verdient te leven dan
millioenen, die op het kind van dien armen man gelijken.
0 mijn God! moet men den worm op het boomblad hooren
verklaren dat er te veel van zijn hongerende broeders in het
zand leven?"
Scrooge verootmoedigde zich voor dit verwijt van den
Geest en sloeg zijn oogen naar den grond, doch hief die op
het hooren van zijn eigen naam weldra weer op:
Kerstvertellingen .
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„op Mijnheer Scrooge's gezondheid! Ik wil op Mijnheer
Schrooge's gezondheid d ri nken. Hij is de aanlegger van ons
feest."
„Een fraaie aanlegger van ons feest, waarachtig!" riep
juffrouw Cratchit uit, terwijl haar het bloed naar de wangen
steeg. „Ik wenschte wel, dat wij hem eens hier hadden. Ik
zou hem eens naar mijn gemoed onthalen op een stukje, dat
hem, zooals ik hoop, wel bekomen zou."
„Lieve," zei Bob, „denk aan de kinderen en aan den
Kerstdag."
„ Ja, waar lijk het moet ook wel op een Kerstdag zijn, dat
men de gezondheid zal drinken van zulk een hatelijk, hardvochtig en ongevoelig mensch als Mijnheer Scrooge. Gij weet,
dat hij het is, Robert! Niemand kan dat beter weten dan gij,
arme sukkel!"
„Lieve, denk aan den Kerstdag," luidde Bob's goedhartig
antwoord.
„Niet om zijnentwille," hervatte juffrouw Cratchit,
„maar om uwentwille en om des Kerstdag wille zal ik op zijn
gezondheid drinken. Lang moge hij leven! op onzen vroolij ken
Kerstdag en zijn gelukkig Nieuwjaar! — hij zal ook wel recht
vroolijk en recht gelukkig zijn, daar twijfel ik niet aan!"
De kinderen dronken den toast na haar. Het was het eerste
dat zij deden, waarin hun hart geen deel nam. De kleine Tim
dronk het laatste van allen, maar gaf er geen pepernoot om.
Scrooge was de wildeman voor het gansche gezin. Het noemen alleen van zijn naam verspreidde een nevel van somberheid over hen, en het duurde wel vier of vijf minuten voordat
deze weer geweken was.
Nadat die bui voorbijgegaan was, werden zij nog tienmaal
vroolijker dan te voren, alleen bij de gedachte, dat zij met
den bullebak Scrooge niet meer te doen zouden hebben.
Bob Cratchit berichtte hun, hoe hij een betrekking voor
Peter op het oog had, welke hem, indien hij deze kreeg, vijf
A, zes stuivers in de week zou opbrengen. De twee kleintjes
begonnen te schateren van het lachen, op het denkbeeld, dat
Peter een betrekking zou hebben, en Peter zelf zat van tusschen,
zijn kraag peinzende in het vuur te kijken, alsof hij in stilte
overwoog, welke bijzondere kleedingstukken hij al zoo koopen zou, wanneer hij in het bezit van zulk een ontzettend
inkomen zou geraakt zijn. Martha, die een eenvoudig leermeisje bij een naaister was, vertelde hun vervolgens, welk
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soort van werk zij te doen had, en hoeveel uren achtereen
zij zat te arbeiden, en hoe zij morgenochtend eens lekkertjes
een gat in den dag wilde slapen, omdat zij toch morgen den
ganschen dag thuis bleef. Zij vertelde hoe zij weinig dagen
geleden een Gravin met een Lord had gezien, en hoe die Lord
bijna wel „zoo lang als Peter was ", waarop Peter zijn kraag
zoo hoog optrok, dat men zijn hoofd niet meer zien kon.
Intusschen gingen de kom en de hazelnoten dapper in het
rond, waarbij kleine Tim een liedje zong van een kind, dat
in de sneeuw verdoold raakte, want kleine Tim had een
lief klagend stemmetje, en zong het inderdaad zeer goed.
In dat alles lag niets van een hooge beteekenis. Zij waren
geen van allen bijzonder schoon; zij waren niet fraai gekleed:
hun schoenen waren ver van waterdi,ht ; hun kleeding was
povertjes, en het is niet onwaarschijnlijk, dat Peter met
de pandjeshuizen niet onbekend was. Doch zij waren gelukkig, dankbaar, weltevreden onder elkander, en toen zij nu nog
gelukkiger schenen te zijn, terwijl de Geest vóór het heengaan hen nog met zijn fakkel besprenkelde, hield Scrooge
tot op het uiterste oogenblik toe, zijn blikken op hen, en
vooral op den kleinen Tim gevestigd.
Het werd nu donker en begon hard te sneeuwen, en terwijl
het Spook met Scrooge door de straten ging, was het verwonderlijk te zien, hoe de vuren in al de keukens en
kamers blaakten. Hier vertoonde die glans de toebereidselen tot een vroolijk feestmaal. De borden werden voor het
vuur gewarmd en de donkerroode gordijnen werden dichtgeschoven, om de koude uit de kamer te weren. Daar liepen
al de kinderen het huis uit in de sneeuw, om hun getrouwde
zusters, broeders, nichten, ooms en tantes te gemoet te gaan,
en van hen den kerstgroet te ontvangen. Hier zag men tegen
de venstergordijnen de schaduw der zich verzamelende gasten,
en daar zag men een groep lieve meisjes, allen met hoeden op
en vilten laarsjes aan, allen tegelijk snappende, naar het huis
van een dichtbijwonenden buurman trippelen. Wee, wee den
armen ongehuwde (en zij wisten het wel, die booze heksjes)

die haar met den gloed der warmte op de koontjes daar
zag binnenkomen!
Naar het aantal te oordeelen dergenen, die men op de
straat naar hun gezelschappen gaan zag, zou men hebben
moeten denken, dat er niemandthuis gebleven was, om gasten

te verwelkomen, en niet dat er in al de huizen gezelschap werd
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verwacht, en dat er vuren brandden, waarvan de vlam
tot halfweg in den schoorsteen opsteeg. Goede Hemel!
hoe vermaakte zich de Geestverschijning daarover! Hoe
ontblootte zij haar breede borst! hoe opende zij haar groote
hand! hoe gleed zij voort en stortte met een milddadig hart
over alles wat binnen haar bereik kwam, haar blijde schadebooze vreugde uit! Tot de lantarenopsteker toe, die voor hen
uitliep, om de donkere straat met lichtende vlekjes te vervroolij ken, en die er zich op aangekleed had, om den avond
ergens in vroolijkheid te gaan doorbrengen, lachte van harte,
toen hem de Geest voorbij ging, hoe weinig die lantarenopsteker ook wist, dat hij dien avond in een ander gezelschap
dan in dat van zijn Kerstfeest geweest was!
En nu stonden zij zonder een enkel vooraf waarschuwend
woord van het Spook,' op eenmaal aan een eenzame, akelige
kust, alwaar zware steenklompen in de rondte verspreid
lagen, alsof het een begraafplaats voor reuzen was. Het water
liep zoo ver als het maar wilde op — althans het zou zulks
gedaan hebben, zoo niet de vorst het aan banden had gehouden. Er groeide niets dan een weinig mos, varenkruid en
een weinig dor spichtig gras. In het Westen had de ondergaande zon een roode, vurige streep achtergelaten, welke
die woeste schouwplaa.ts nog voor een oogenblik verlichtte,
en vervolgens al lager, en lager, en lager zinkende in de duisternis van den stikdonkeren nacht onderging en verdween.
„Welke plaats is dit?" vroeg Scrooge.
„Het is een plaats waar mijnwerkers wonen, die in de
ingewanden der aarde arbeiden," antwoordde het Spook.
„Doch zij kennen mij. Zie!"
Door het venster van een hut zagen zij een licht schijnen
en zij spoedden er zich heen. Den muur van klei en steen
doordringende vonden zij een vroolijk gezelschap rondom
een brandend vuur gezeten. Het bestond uit een oud, stokoud man en een vrouw met hun kinderen en kindskinderen

en nog een geslacht verder, allen vroolijk in hun Zondagspakjes
gekleed. De oude man zong een Kerstlied, met een stem,
welke zich zelden boven het gehuil van den wind, in die barre
eenzaamheid, verhief. Het was, toen hij een knaap was,
reeds een oud lied geweest. Het gansche gezelschap viel van
tijd tot tijd met hem in. Zoo dikwijls zij hun zang met den
zijnen paarden, werd de oude man vroolijk en luider, maar
zijn stem werd zwakker, zoo dikwijls zij ophielden,
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Het Spook hield zich hier niet op, maar beval Scrooge
zijn mantel vast te houden, en begaf zich, over het moeras
heenloopende -- waarheen? Toch niet in zee? -- Ja, waarachtig, in zee! Scrooge zag, toen hij omkeek, tot zijn ontzettenden schrik, het uiteinde van het land, en een barre
klippenrij achter zich. Hij werd verdoofd door een donderend
gedruisch van het water, dat te midden der holen, die het reeds
uitgegraven had, loeide en raasde, en den grond poogde te
ondermijnen.
Nagenoeg een mijl van het land af, stond op een akelig rif
van blinde klippen, waartegen de baren het gansche jaar door
woest en zwalpend aansloegen, een eenzame vuurtoren gebouwd. Het zeewier bedekte er den voet van, en de voorloopers der stormen, de zeemeeuwen — op de vleugelen des
winds gedragen, gelijk het zeewier op het water — rezen en
daalden er rondom, evenals de baren over welker oppervlakte zij heenstreken.
Doch zelfs hier hadden twee menschen, die den vuurtoren
bedienden, een vuur aangelegd, hetwelk door het kijkvenster,
in een dikken steenen muur, heen, een straal van licht over
de sombere zee verspreidde. Zij reikten elkander over de ruwe
houten tafel heen hun forsche handen toe, wenschten elkander
bij een kan met grog, een vroolijken Kerstavond, en een van
hen, de oudste, wiens gezicht zoodanig van de stormen en
het slechte weer geleden had, dat het bijna voor het
beeld van een oud schip had kunnen dienen, hief een lied
aan met een stem, welke op zich zelve wel op een stormwind
geleek.
Het Spook ijlde weer met Scrooge voort, over de donkere
en woelende zee, totdat zij, gelijk het hem zeide, ver van alle
kusten verwijderd zijnde, aan boord van een schip neerstreken. Zij stonden naast den stuurman bij het roer, naast dengene, die op het voorschip op den uitkijk stond, en naast de
manschappen, die de wacht hielden. Het waren allen even
donkere, even spokerige gedaanten op hun verschillende
posten; doch ieder van hen bromde een Kerstlied, of dacht
aan den Kerstdag, of sprak in stilte met een zijner kameraden
over een vorigen Kerstdag, en bracht daarmee de hoop van de
verlangde haven te bereiken in verband. Iedereen aan boord,
hij mocht ruw of goedhartig, slapende of wakende zijn, had
op dien dag een vriendelijker woord, dan op de andere dagen
des jaars voor zijn reisgenooten over gehad, eenigerrnate
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in zijn vreugde gedeeld, en aan al de afwezigen, die hem ter
harte gingen, gedacht en gevoeld dat het ook dezen aangenaam zijn zou aan hem te denken.
Terwijl Scrooge naar het huilen van den wind luisterde en
bij zich zelven overpeinsde hoe plechtig het denkbeeld toch
wel was zoo in de stilte der duisternis en verlatenheid over
een ongekenden afgrond heen te stevenen, wiens diepte zoo
geheim en onpeilbaar was als de dood zelf, verwonderde
het hem uitermate iemand recht hartelijk te hooren lachen.
Scrooge stond er nog verbaasder over, toen hij in die stem
de stem van zijn neef herkende, en zichzelf in een lichte,
droge, vroolijke kamer bevond, terwijl de Geest glimlachend
naast hem stond, om met goedkeurende vriendelijkheid
dien neef te beschouwen!
„Ha! ha! ha!" lachte Scrooge's neef: „ha! ha! ha!"
Indien gij bij geval, hetgeen evenwel niet waarschijnlijk
is, iemand kennen mocht, wiens lach vroolijker is dan die
van Scrooge's neef, was, dan wil ik er anders niet van zeggen,
dan dat ik met dien man gaarne kennis wil maken. Eilieve,
breng hem daartoe bij mij.
Het is een billijke en gelukkige schikking in het menschelij k
leven dat, terwijl zich de besmetting van ziekte en van droefheid mededeelt, 'er ook aan den anderen kant niets zoo onweerstaanbaar op het meegevoel werkt als de lach eener
vroolij ke blijgeestigheid. Toen Scrooge's neef zoo hartelijk
lachte dat hij zijn zijde vasthield, zijn hoofd er van knikkeholde, en dat hij duizenderlei grillige trekken in de spieren
van zijn gelaat kreeg, begon Schrooge's nicht, zijn vrouw,
even hartelijk te lachen als hij . Al de v rienden waarvan zij
omringd waren, wilden, zoo het scheen, niet voor hen onderdoen en schaterden het even lustig uit.
„Ha! ha! ha! ha! zoo waar als ik leef, hij zei, dat de Kerstdag maar malligheid was," riep Scrooge's neef uit, „en dat
meende hij inderdaad."
„Dat is zoo veel te meer schande voor hem, Frits!" zei
Scrooge's nicht met verontwaardiging. Gezegend zijn toch
die vrouwtjes; zij weten van niets van hetgeen zij gevoelen
ten halve. Het is haar altijd met alles oprecht gemeend.
Scrooge's nicht was schoon, buitengemeen schoon. Zij
had een openhartig gezicht, kuiltjes in haar wangen, een
kleinen mond, die om te kussen geschapen scheen, zooals

hij ook buiten twijfel gekust werd: een allerliefst kinnetje.
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vooral wanneer zij lachte, en het vriendelijkste paar oogen in
haar hoofd, dat men bij zulk een schepseltje kan verlangen.
Zij was plaagachtig van aard, gij beg rijpt wat ik meen; maar
ook genegen om alles weer goed, o zoo goed te maken.
„Hij is een rare oude sijs," voer Scrooge's neef voort, „dat
is waar, en veel aardigheid zit er niet bij. Evenwel, zijn gebreken brengen hun eigen straf mee en ik heb mij in niets
over hem te beklagen."
„Ik geloof dat hij schatrijk is, Frits!" zei Scrooge's nicht.
„Gij hebt mij dat althans meermalen gezegd."
„Wat helpt hem dat, lieve? Zijn schatten dienen hem
nergens toe. Hij doet er volstrekt geen goed mee. Hij verschaft er zich zelven niet eens eenig gemak voor. Hij gunt
zich zelfs het genoegen niet van te denken, dat hij niet anders
doet dan het voor ons te potten. Ha! ha!, ha! ha! ha!"
„Ik mag hem niet lijden," merkte Scrooge's nicht aan. De
zusters van Scrooge's nicht en al de andere meisjes waren
van dezelfde gedachte.
„Ik wel," zei Scrooge's neef. „Het spijt mij van hem, maar
kwaad op hem wezen kon ik niet, al zou ik het willen. Wie
lijdt het meest door zijn grillen? Hijzelf. Kreeg hij het daar niet
in zijn hoofd om niet bij ons ten eten te willen komen? Wat
iserhtgvolan?meristhjanoml."
„En ik geloof dat hij er zeer veel aan verliest," viel Scrooge's nicht hem in de rede. Al de anderen dachten er ook zoo
over, en men moet erkennen, dat zij bevoegd waren om er
over te oordeelen, wijl zij het maal zoo even genuttigd
hadden, en met het nagerecht op de tafel, rondom de lamp
bij het vuur zaten.
„Nu het verheugt mij, dat gijlieden er allen zoo over denkt,"
zei Scrooge's neef; „want ik stel weinig vertrouwen in zulke
jonge huishoudsters. Wat zegt gij er van, Topper?"
Topper had merkbaar zijn oog op een dei- zusters van
Scrooge's nicht laten vallen, want hij gaf ten antwoord, dat
hij een ongehuwde een rampzalige balling was, die geen recht
had om zijn meening over dat onderwerp te uiten; waarop de
zuster van Scrooge's nicht — de poezelige — met de kanten
cachetout, niet die met de rozen -- hevig begon te kleuren.
„Goed zoo, Frits!" zei Scrooge's nicht; en klapte in haar
handen. „Hij zegt ook nooit zijn gansche meening, mijn
rare vent!"
Scrooge's neef begon opnieuw van lachen te schateren en
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het was onmogelijk de besmetting tegen te gaan, hoezeer
de poezelige zuster al haar best deed, om het door middel
van gekruide azijn gedaan te krijgen. Zijn voorbeeld werkte
als een loopend vuurtje.
„Ik wilde slechts zeggen," hervatte de neef, „dat het gevolg van zijn weigering om bij ons te komen en zich met ons
vroolijk te maken, is, dat hij daardoor de gelegenheid heeft
laten voorbijgaan, om eenige oogenblikken van onschuldig
vermaak te genieten. Ik ben verzekerd, dat hij aan ons een
veel vermakelijker gezelschap verliest, dan aan zijn eigen
gedachten, hetzij op zijn vochtig kantoor, of op zijn stoffige
kamer. Ik denk alle jaren weer dezelfde jacht op hem
te maken, hij moge er al of niet zin in hebben, want ik heb
medelijden met hem. Hij mag tot aan zijn dood toe om den
Kersttijd lachen; toch zal hij er betere gedachten van krijgen, dat wil ik wedden, als hij mij het ééne jaar voor en het
andere na daar bij hem ziet komen om hem te vragen:
„Hoe vaart gij, oom Scrooge?" Al bewoog het hem ook maar
om zijn armen klerk een vijftig ponden na te laten; dan
doe ik daar genoeg aan; en gisteren heb ik zijn hart, geloof
ik, al getroffen."
Nu was de beurt om te lachen aan de anderen, op het denkbeeld dat hij Scrooge's hart zou getroffen hebben. Doch daar
hij zeer goedhartig van aard was en er weinig zijn hoofd mee
brak waar men om lachte, als hij maar hoorde lachen,
spoorde hij allen in hun vroolijkheid aan en liet blijmoedig
deflschronga.
Na de thee werd er een weinig muziek gemaakt; want de
geheele familie was muzikaal en zag, dat verzeker ik u,
tegen het levendigste presto of de moeielijkste fuge niet op.
Topper was een goed zanger en kon er met zijn zware basstem
onder brommen, zonder dat hem daarvan de aderen op het
voorhoofd zwollen, of zonder zoo rood in het gezicht te
worden alsof hij een oven had aangeblazen. Scrooge's nicht
speelde goed op de harp en onder andere liedjes, een eenvoudig deuntje (een nietsbeduidend ding: in een paar minuten kon men het leeren fluiten) hetwelk zeer bekend was
geweest aan het kind dat Scrooge uit de kostschool kwam
halen, zooals hem de geest van de vorige tijden had herinnerd.
Onder het zingen daarvan kwam hem alles te binnen wat die
Geest hem vertoond had; hij werd al meer en meer verteederd,
en begon te gelooven dat als hij daar jaren geleden meer naar
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had kunnen luisteren, hij van zelf het waar geluk en genot
des levens zou hebben leeren kennen, zonder dat daartoe de
spade des doodgravers, die Jakob Marley begraven had,
ware noodig geweest.
De geheele avond werd evenwel niet aan de muziek gewijd.
Een weinig daarna begonnen zij panden te verbeuren, want
het is goed somtijds weer een kind te worden, en dat komt
nooit beter te pas dan op Kersttijd, toen de oppermachtige
Stichter van dat feest zelf een kind was. — Maar wacht eens!
Eerst werd er blindemannetje gespeeld. Niets natuurlijker
dan dat. Ik voor mij geloof even weinig dat Topper in
het geheel niet zien kon, als ik geloof dat hij oogen in zijn
laarzen had. Ik houd het er voor dat het een afspraakje
was tusschen hem en Scrooge's neef, en dat de Geest
van het Tegenwoordige Kerstfeest daarvan wist. De manier
waarop hij achter de poezelige zuster met den kanten cachetout heen zat, was een beleediging voor de lichtgeloovigheid
der menschelijke natuur. Hij mocht al de strijkijzers van
boven neer smijten, over de stoelen heen tuimelen, tegen de
piano aanrollen, of achter de gordijnen verdwaald raken,
naar welken kant zij ook loopgin mocht, liep hij haar achterna. Hij wist telkens waar de poezelige zuster was. Hij tastte
naar geen andere. Al viel men hem ook pof! tegen het lijf en
bleef recht voor hem staan, gelijk sommigen deden; hij zou
den schijn hebben aangenomen van naar u te tasten, die een
beleediging voor uw verstand zou geweest zijn, en terstond
daarop weer zijwaarts heen schieten in de richting naar de poezele zuster. Deze riep hem dikwijls toe dat het niet eer lijk was
en dat was het ook inderdaad niet. Doch toen hij haar ten laatste kreeg, toen hij haar in weerwil van al het ruischen van
haar zijden kleed en haar vlugge bewegingen voorbij hem
heen in een hoekje wist te dringen vanwaar het ontsnappen
haar onmogelijk was, toen eerst werd zijn gedrag allerverfoeielijkst. Want al zijn voorwendsels van haar niet te
kennen, van de noodzakelijkheid om haar hoed te betasten
en zich verder van de identiteit van haar persoon te verzekeren door het betasten van zekeren ring aan haar vinger
en zekere ketting om haar hals, o die waren ijse lijk en afgrijselijk! Zij heeft hem dat ook zekerlijk niet verborgen
gehouden toen zij , terwijl er een andere blindeman met zijn
werk bezig was, zoo vertrouwelijk samen in een hoekje achter
de gordijnen zaten te keuvelen.
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Scrooge's nicht had aan het blindemanspel geen deel genomen, maar zich gemakkelijk met een stoel en stoof in een
hoekje neergezet, alwaar het Spook en Scrooge dicht achter
haar stonden. Doch aan het pandspel nam zij deel en liep
de gansche rij van haar vrijers van A tot Z met een vlugheid
door, die elkeen verbaasd deed staan. Ook in het Spel van
Hoe, Wanneer en Waar was zij zeer bedreven en stak daarin
tot groote blijdschap van Scrooge's neef haar zusters de loef
af, hoezeer die anders ook vrij scherpzinnig waren, zooals
Topper u wel zou kunnen vertellen. Er waren misschien wel
twintig menschen, oud en jong bijeen, maar die allen speelden
mee, tot Scrooge toe; want door de belangstelling in hetgeen
hij rondom zich gebeuren zag, vergat hij dat zijn stem niet
door hen gehoord kon worden, en kwam somtijds met een
luide gissing voor den dag en raadde dikwijls goed, want de
scherpste naald uit de fabriek van Whitechapel was niet
scherper dan Scrooge's oog, zoo dom als hij ook dikwijls
goedvond zich aan te stellen.
Het spook was ten uiterste verb lijd hem in die luim te zien
en zag hem zoo vriendelijk aan. dat hij het als een jongen
vroeg hem toe te staan daar te blijven totdat de gasten zouden heengaan. Doch het Spook zei dat het niet gebeuren kon.
„Daar begint een nieuw spel," zei Scrooge. „Nog een half
uurtje, Geest! nog één half uurtje!"
Dat spel heette Ja en Neen. Scrooge's neef moes L iets denken en de anderen moesten raden wat, waarbij hij zelf dan niet
anders, dan met Ja of Neen, naarmate de zaak vereischte,
mocht antwoorden. De geweldige vragen, waarmee hij bestormd werd, deden hem verklaren, dat hij dacht aan een
dier, een levend dier, een zeer onaangenaam dier, een woest
dier, een dier, dat somtijds gromde en bromde, en somtijds
praatte; een dier, dat in Londen thuis behoorde, en door de
straten liep en toch niet in het openbaar vertoond werd, en
ook door niemand geleid werd, en tot geen beestenspel behoorde, en nooit op een markt verkocht werd, dat geen paard,
geen ezel, geen os, geen stier, geen tijger, geen hond, geen
zwijn, geen kat en geen beer was. Bij elke nieuwe vraag,
welke hem gedaan werd, barstte de neef in een hernieuwd
geschater uit, zoodat het hem ondoenlijk was, op de sofa te
blijven zitten, maar dat hij moest opstaan en stampvoeten
van het lachen. Eindelijk riep de poezelige zuster in een
gelijke lachbui uit:
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„Ik heli het! Ik heb het! Frits!"
„Wat is het dan?"
„Uw oom Scro—o—o—oge!"
En die was het ook. Allen juichten den inval evenzeer toe,
hoewel sommigen beweerden, dat de neef de vraag: „Is het
een beer?" met „ Ja" had moeten beantwoorden, aangezien
een ontkennend antwoord aller gedachten, bageval die eens
die richting mochten gekregen hebben, van mijnheer Scrooge
had moeten afleiden.
,,Nu kom," zei Frits: „thans heeft hij ons vrij wat vermaak
verschaft, en het zou ondankbaar zijn niet op zijn gezondheid
te drinken. Hier hebben we een glas vol heeten wijn en ik
zeg nog eens: „Oom Scrooge!"
„Het is goed! Oom Scrooge!" riepen al de anderen.
„Een vroolijken Kerstdag en een gelukkig Nieuwjaar voor
den ouden man, hoe hij dan ook wezen moge," zei Scrooge's
neef. „Hij wilde het niet van mij aannemen, maar het is hem
evenwel gegund. Oom Scrooge dan!"
Oom Scrooge was van lieverlede zoo vroolijk en lichthartig
geworden, dat hij het gezelschap, zonder dat zij het wisten,
gaarne bescheid brengen en hun in onhoorbare klanken zijn
dank had willen betuigen, indien het Spook hem slechts den
tijd daartoe gegeven had. Doch de gansche vertooning verdween bij het laatste woord, dat zijn neef uitsprak; en hij
bevond zich met het Spook weer op reis.
Op die reis zagen zij veel, gingen zij ver heen en bezochten
een aantal huizen, maar alle met een gelukkigen uitslag.
De Geest stond naast menig ziekbed en stortte er vreugde en
blijdschap over uit; in vreemde landen en het was er alsof
men zijn vaderland nabij was; bij menigen zielestrijd en allen,
die dien ondervonden, verheugden zich in blijdschap;
bij de armoede en zij werd rijk; in weeshuizen, ziekenhuizen
en gevangenhuizen; kortom in alle wijkplaatsen van ellende,
alwaar de ijdele mensch in zijn nietsbeduidend kortstondig
gezag, de deur niet gesloten en den Geest niet geweerd had,
liet hij zijn zegen na en leerde Scrooge zijn voorschriften.
Het was een lange nacht, indien het er slechts één was, doch
Scrooge twijfelde daaraan, omdat de Kerstdagen tot de
tijdruimte, w elke zij samen besloegen, inéén versmolten
schenen. Het was daarbij opmerkelijk, dat het Spook, terwijl Scrooge in zijn uitwendige gedaante onveranderd bleef,
zichtbaar verouderde. Scrooge had dat reeds opgemerkt,
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maar sprak er niet van, voordat zij een Driekoningskinderenfeest verlieten, toen hij, naast het Spook op een open
plaats staande, bespeurde dat diens haren grijs waren geworden.
„Leven de Geesten zoo kort?" vroeg Scrooge.
„Mijn leven op dezen aardbol is ten minste zeer kort,"
gaf hem de Geest ten antwoord. Het eindigt in dezen nacht."
„In dezen nacht!" riep Scrooge uit.
„ Ja, te middernacht. Luister eens. Dat uur nadert reeds."
Op dat oogenblik sloegen de klokken kwartier voor twaalf.
„Vergeef het mij als ik u te veel vraag," zei Scrooge, terwijl hij opmerkzaam naar het gewaad van den Geest keek:
„Doch ik zie daar van onder uw gewaad iets bijzonders te
voorschijn komen, hetwelk niet tot u zelven behoort. Is het
een voetje of is het een klauw?"
„Om het vleesch dat er aan zit, zou men het een klauw
mogen noemen," antwoordde het Spook treurig. „Zie eens."
, ,Uit de plooien van zijn mantel kwamen twee kinderen
voor den dag; gemeene, ellendige, erbarmelijke, mededoogenswaardige
voorwerpen. Zij knielden voor zijn voeten
w
neer, en klemden zich aan den zoom van zijn kleed vast.
Zie eens hier, inensch! zie eens hier!" riep de Geest uit.
Het was een knaapje en een meisje. Zij zagen er geel, vermagerd, armoedig, met gescheurde kleederen, pruilende,
hunkerende uit.
Overal waar de jeugd hun gelaatstrekken had moeten
kenmerken en een frissche kleur erover verspreiden, had
een gerimpelde hand, op die van den ouderdom gelijkende, beiden tot een paar kleine geraamten gemaakt. Waar
engelen op hunnen troon hadden moeten zitten, loerden
duivelen met een dreigenden blik. Geen verandering, geen
verbastering, geen bederf van het menschelijk lichaam,
door het wondervolle der geheimzinnige Schepping voortgebracht, had ooit aan zulke schrikkelijke en afzichtelijke
wezens het aanzijn kunnen schenken.
Scrooge deinsde verschrikt achteruit. Toen zij hem aldus
vertoond werden, deed hij een poging om te zeggen dat het
„lieve kindertjes" waren, maar die woorden bestierven hem
op de tong, en hij was niet in staat om zulk een leugen uit
te brengen.

„Zijn zij uw kinderen, Geest?" meer kon Scrooge niet
zeggen.
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, , Het zijn kinderen der menschen," antwoordde het Spook
op hem neerziende. „Zij ontwijken hun ouders en hechten
zich aan mij. Die knaap is de onwetendheid. Dat meisje
is het gebrek. Wacht u voor beide en voor alles wat zij voortbrengen; maar wacht u vooral voor den knaap; want ik zie,
als het er niet van is uitgewischt, verdoemenis op zijn voorhoofd geschreven. „Loochen het," riep de Geest uit, terwijl
hij zijn hand naar de stad uitstrekte. Heet het hem liegen
die het u verkondigt, maar wacht er het einde van af."
„Hebben zij nergens een wijkplaats?" riep Scrooge uit.
„Zijn er dan geen gevangenhuizen?" sprak het Spook, dat
hem voor het laatst met zijn eigen woorden aansprak. „Zijn
er geen werkhuizen?"
De klok sloeg twaalf.
Scrooge keek naar het Spook om, maar het was er niet
meer. Met den nagalm van den laatsten slag herinnerde hij
zich de waarschuwing van den ouden Jakob Marley, en zijn
oogen opslaande, zag hij een statig spookverschijnsel, van
het hoofd tot de voeten omkleed, als een kolom van damp
over den grond tot zich komen.

VIERDE VERSCHIJNING.

Het laatste der spoken.
Dit Spook naderde hem langzaam, ernstig en stil. Toen het
dicht bij hem stond, boog Scrooge er een knie voor; want
de lucht zelve, door welke de Verschijning bewoog, scheen
duisternis en geheimzinnigheid rondom zich te verspreiden.
Het was in een somber zwart gewaad gehuld, waarin
zijn hoofd, gelaat en gansche gestalte gewikkeld waren,
zoodat er niets anders dan één uitgestrekte hand zichtbaar
was. Zonder deze zou het moeielijk gevallen zijn de Verschijning van den nacht en de duisternis welke haar omringden, af te scheiden.
Scrooge gevoelde dat het een rijzige en deftige gestalte was
toen zij hem naderde en dat haar geheimzinnige tegenwoordigheid hem een plechtig ontzag inboezemde. Meer wist hij
niet, want het Spook sprak geen woord en bewoog zich niet.
„Zijt gij de Geest der toekomende Kerstdagen?" vroeg
Scrooge.
Het Spook gaf geen antwoord, maar wees met zijn hand
naar den grond.
„Gij zult mij zeker de afschaduwingen toonen der dingen, die nog niet gebeurd zijn, maar in den toekomenden tijd
gebeuren zullen?" voer Scrooge voort. „Is het zoo niet,
Geest?"
De plooien van het bovenkleed trokken zich voor een
oogenblik samen, alsof het Spook zijn hoofd gebogen had,
doch dat was het eenige antwoord, hetwelk Scrooge kreeg.
Hoewel nu tamelijk gewoon om met Spoken om te gaan,
was Scrooge nochtans voor dit sprakeloos verschijnsel zoo
bevreesd, dat zijn knieën onder hem knikten, en dat hij, het
willende volgen, ter nauwernood op zijn beenen staan kon.
Het Spook bleef eenige oogenblikken wachten, alsof het
zijn toestand bespeurde en hem eenigen tijd gaf om weer bij
te komen.
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Doch Scrooge werd daar slechts erger door. Hij gevoelde
zich van een onbe schrijfelijken angst overvallen bij de gedachte, dat van onder het akelig gewaad hem een paar spokerige oogen aanzagen, terwijl hij al zijn best doende, niets
anders kon zien dan de hand van het Spook, zooals die uit
het zwarte omhulsel uitstak.
,.Geest van den toekomenden tijd!" riep hij uit: „Ik vrees
u meer dan eenige andere verschijning, die ik gezien heb. Doch
naar dien ik weet, dat uw voornemen is, mij goed te doen,
en wijl ik hoop te zullen leven om een gansch ander mensch
te worden, dan ik geweest bon, wil ik u gaarne en met een
dankbaar hart vergezellen. Wilt gij niet tot mij spreken?"
Hij kreeg geen antwoord; maar de hand strekte zich recht
voor hem uit.
„Geleid mij ," zei Scrooge, ,,Geleid mij ! De nacht is bijna
verloopen en ik weet dat hij een kostbare tijd voor mij is.
Geleid mij , Geest!"
Het Spook ging hem op dezelfde manier voor, als het gekomen was. Scrooge volgde het in de schaduw van zijn gewaad, hetwelk hem, naar het scheen, opnam en verder meevoerde.
Men kan bezwaarlijk zeggen dat zij in de stad kwamen,
want het scheen veeleer alsof deze rondom hen oprees en
hen van zelf kwam omringen. Doch daar stonden zij nu
midden er in op de Beurs, onder de kooplieden, die aldaar op en neer liepen, met het geld in hun zak rammelden,
in groepjes met elkander stonden te praten, op hun horloges
keken, en in een peinzende houding met hun groote gouden
cachetten speelden, gelijk Scrooge hen dat meermalen had
zien doen.
Het Spook bleef dicht bij een klein groepje handeldrijvende
lieden staan. Toen Scrooge opmerkte, dat de hand naar deze
heen wees, deed hij een schrede voorwaarts om hun gesprek
te beluisteren.
„Neen, " zei een groot dik man met een geweldige kin,
„ik weet van het een zoo veel als van het . ander. „Al wat ik
weet is dat hij dood is."
„Wanneer is hij gestorven?" vroeg een ander.
„Gisteren avond, geloof ik."
„En wat heeft hem gescheeld?" vroeg een derde, terwijl
hij uit een geweldig groote snuif doos een snuifje nam: „Ik
dacht dat het leven in hem verroest was."
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„God weet het," zei de eerste spreker geeuwende.
„Wat heeft hij met zijn geld gedaan?" vroeg een heer
met een hoogroode kleur, en een klein neerhangend uitwas aan den top van zijn neus, hetwelk trilde als de lel
van een kalkoen.
„Daar heb ik niets van gehoord," antwoordde de man met
de breede kin, andermaal geeuwende. „Misschien heeft hij
het aan zijn compagnon nagelaten. Mij heeft hij het niet
vermaakt, zoover weet ik wel."
Die aardigheid werd van alle kanten met een lach toegejuicht.
„Het zal naar alle waarschijnlijkheid een goedkoope begrafenis zijn," zei dezelfde spreker: ; ,want op mijn eer, ik
weet van geen rnensch die er heengaat. Willen wij het eens uit
de grap doen?"
,,Dat wil ik wel doen, mits wij er een begrafenismaal
vinden," merkte de man met het uitwas aan zijn neus op,
„want als ik zooiets doe moet ik iets te eten vinden.
Er ontstond opnieuw een gelach.
„Ik ben in allen gevalle de onbaatzuchtigste van u allen,"
zei de eerste spreker; „want ik draag nooit zwarte handschoenen en eet nooit tusschentijds. Doch wil er een ander
heen, goed; ik ook wel. Als ik er recht aan denk geloof ik ook
wel, dat ik een bijzonder goed vriend van hem was; want als
wij elkander tegenkwamen, bleven wij altijd staan om samen
te praten. Goeden dag, heeren! goeden dag!"
De spreker en de hoorders liepen uit elkander en gingen
zich bij andere groepjes voegen. „Scrooge kende die lieden
en keek het Spook aan alsof hij eenige verklaring van hem
verwachtte.
Het Spook zweefde een straat in. Zijn vinger wees op
twee personen die elkander tegenkwamen. Scrooge beluisterde deze ook, in de meening dat de verwachte verklaring
in hun samenspraak liggen zou. Hij kende die lieden ook
volmaakt goed. Het waren kooplieden, rijke en aanzien lijke
kooplieden. Hij had er altijd zijn werk van gemaakt om hoog
in hun achting te staan, op het gebied van handel namelijk; geheel alleen op het gebied van handel.
„Hoe vaart gij ?" vroeg de een.
„Hoe maakt gij het?" vroeg de ander.
„Wel?" zei de eerste, de oude Harpax is eindelijk dan den
hoek omgegaan?"
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„Dat hoor ik," hernam de ander, „Het is koud, niet waar?"
„Nog juist van pas vóór den Kersttijd. — A propos,
kunt gij ook schaatsen rijden?"
„Neen, neen, Ik heb wel andere zaken om aan te denken.
Goeden morgen!"
Geen woord meer! Hierin bestonden de gansche ontmoeting, de gansche samenspraak en het gansche afscheid.
In het eerste oogenblik verwonderde het Scrooge eenigszins dat het Spook in zulke schijnbaar weinig beduidende
gesprekken belang stelde, maar zich er van verzekerd houdende dat zij een verborgen bedoeling moesten hebben, begon hij bij zichzelven te overwegen welke die zoude kunnen zijn. Hij kon niet wel denken dat zij op den dood van
zijn ouden compagnon Jakob Marley eenige betrekking
hadden, want die was lang voorbij , en deze Geest was de
Geest van den toekomenden Tijd. Op een ander, die zoo onmiddellijk met hem in betrekking stond, kon hij ze ook niet
toepassen; doch geenszins twijfelende of zij moesten, wie er
ook het onderwerp van was, een zedeles voor hem zelven
inhouden, besloot hij elk woord dat hij hoorde en alles wat
hij zag in de schatkamer van zijn hart te bewaren, en vooral
zijn eigen schim waar hij die zien mocht aandachtig gade te
slaan, want hij was in de vaste verwachting dat zijn toekomstig gedrag hem het kluwen van den draad dat hij miste,
opleveren en hem de oplossing van al die raadsels gemakkelijk
makenzou.
Hij zocht daar ter plaatse dan zijn eigen beeltenis op,
doch een ander stond in zijn gewone hoekje, en hoezeer de
klok laat genoeg op den dag voor hem wees, om daar te
zijn, zag hij onder de menigte, die door het portaal heen naar
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voorheen nooit geweest was, hoewel hij deszelfs ligging en
kwaden roep zeer wel kende. De straten waren daar nauw
en morsig; de woonhuizen en winkels zagen er ellendig uit;
de bewoners half naakt, dronken, met neergetrapte schoenen
en in het geheel haveloos. Al de stegen en gangen ontlastten
hun slijk en vuiligheid in de straten, waarop- zij uitkwamen,
en de gansche wijk ademde niets dan onreinigheid, ondeugd
en ellende.
Diep in dit hol van schaamtelooze ontucht was een laag
onaanzienlijk winkeltje onder een afdak, waar verroest
ijzer, oude vodden, flesschen, beenen, vet en andere afval
verkocht werden. Van binnen lagen op den vloer opgehoopte
stapels van verroeste sleutels, spijkers, kettingen, deurhengsels, vijlen, weegschalen, gewichten en allerlei ijzerwaren.
Geheimen, die weinigen lust zouden hebben te doorgronden
lagen onder bergen van oude dompen, stukken bedorven vet
en knekelhuizen van beenderen verborgen. Midden onder al
die koopwaren van zijn handel, bij een kachel met steenkolen
gestookt, zat een grijsharige schelm, die bijna zeventig jaren
oud was. Hij had zich tegen de strenge koude van buiten
beveiligd, door een smerig, van lappen samengenaaid
gordijn, dat aan een touw hing. en daar zat hij in het volle
genot van zijn stille afzondering zijn pijp te rooken.
Scrooge en het Spook kwamen bij dien man juist op het
oogenblik, toen een vrouw met een zwaar pak onder haar
arm ook in den winkel sloop. Doch zij was daar nauwelijks
gekomen, of een andere vrouw, op dezelfde wijze belast en
beladen, kwam er ook bij, en deze werd op de hielen gevolgd
door een man in een kalen zwarten rok gekleed, die even zeer
op het gezicht van haar beiden schrikte, als zij het, elkander
herkennende ook gedaan hadden. Na een korte poos van
wederkeerige verwondering, waarin de man met de pijp
insgelijks deelde, barstten zij alle drie in een schaterenden
lach uit.
„Laat de werkster alleen de eerste zijn!" riep degene uit
die het eerst binnengekomen was. „Laat de waschvrouw
alleen de tweede zijn, en laat de knecht van den aanspreker
alleen de derde wezen. Kijk hier, oude Joa, dat Meet ik eerst
recht toevallig, elkander met ons drieën hier zoo, zonder dat
wij het van elkander wisten aan te treffen!"
„Gij hadt er geen betere plaats voor kunnen uitkiezen," zei
de oude Joa, de pijp uit zijn mond nemende, „Kom in het
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kantoortje. Gij zij I daar al sedert lang bekend, dat weet gij
wel, en de beide anderen zijn er ook geen vreemdelingen meer.
Stil! wacht totdat ik de deur van den winkel gesloten heb.
Hemel! wat knarst zij! Zulke verroeste stukken ijzer als er
in de plaats van haar hengsels zitten, zijn nergëns meer te
vinden, en zulke oude beenen als de mijne zijn, loopen er
ook al niet veel. Nu wij zijn goed voor ons bedrijf en we passen
bij elkander. Korn in het kantoortje, in het Kantoortje!"
Dat kantoortje was de ruimte achter het gordijn. De oude
man pookte het vuur eens op met een stuk van een oude
ijzeren stoepstang, en de pit van zijn lamp, (want het was
avond) tusschen zijn vinger en den steel van zijn pijp gesnoten hebbende nam hij den laatsten weer in zijn mond.
Terwijl hij dat deed wierp de vrouw, welke reeds gesproken had, haar pak op den vloer en ging op een onbeschofte
wijze op een stoel zitten, om, met haar armen over elkander
geslagen, de andere twee op een uitdagende wijze aan te zien.
„En wat zou het nu? Wat zou het nu, juffrouw Dilber?"
zei de vrouw. „Iedereen heeft immers het recht om voor zich
zelven te zorgen. Dat heeft hij ook wel altijd gedaan."
„Dat is waar!" zei de waschvrouw. „Niemand meer dan
hij."
„Wel nu, vrouwmensch! sta dan daar zoo niet te kijken
alsof gij doodelijk geschrikt waart. Wij zijn immers niet
gekomen om elkander een gat in den zak te snijden, zou ik
denken."
„O neen, o neen," zeiden juffrouw Dilber en de man tegelijk,
„dat willen wij niet hopen."
„Welnu, dan is het immers goed!" riep de vrouw. „Hiermede is het genoeg. Wie is er om het gemis van een paar
zulke vodden erger aan toe? Een doode vent vooral niet,
zou ik denken."
„Neen waarachtig niet," zei juffrouw Dilber, lachende.
„Als hij die nog na zijn dood bewaren moest, die oude
raaf," voer de vrouw voort, „waarom was hij dan geen beter
menschenvriend in zijn leven? Als hij dat geweest was, zou
hij iemand bij zich gehad hebben, om hem te helpen, toen de
dood hem trof, in plaats van daar moederziel alleen den adem
uit te blazen."
„Zie daar het waarachtigste woord, dat iemand nog ooit
gesproken heeft " zei Juffrouw Dilber, „het is een oordeel
geweest, dat over hem gekomen is."
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„Ik wenschte wel, dat het nog een weinig zwaarder geweest was," hernam de vrouw; „en dat zou het ook wel,
daar kunt ge maar heilig en vast op staat maken, als ik mijn
handeitsrkunelg.Madtbundeltje eens los, oude Joa! en geef er mij de waarde van op.
Spreek rond voor de vuist weg en zeur niet. Ik ben
er niet bang voor de eerste te wezen, en zij mogen het
gerust zien. Wij weten immers wel dat wij elkander voordat
wij elkaar hier nu aantroffen, in andere zaakjes geholpen
hebben. Het is immers geen zonde. Maak maar los, Joa!
Doch de galanterie van de beide anderen wilde het niet
gedoogen en de man in den valen zwarten rok, het eerst de
bres beklimmende, haalde zijn buit te voorschijn. Het had
weinig om het lijf. Een paar cachetten, een teekendoos, een
paar mouwknoopen en een gesp van weinig waarde, ziedaar alles. Die voorwerpen werden nauwkeurig bekeken door
den ouden Joa, die de som welke hij voor elk derzelve geven
wilde met een stuk kriit tegen den muur opschreef en tot
een saldo optrok, toen hij zag dat er niets meer bijkwam.
„Ziedaar uw rekening," zei Joa; „en daar leg ik geen schelling bij, al moest ik er om gebraden worden. -- Wie nu?"
Juffrouw Dilber volgde. Hemden, handdoeken, eenig lijfgoed, twee ouderwetsche zilveren theelepels, een suikertang en . eenige laarzen. Haar rekening werd op gelijke wijze
tegen den muur opgemaakt.
„Ik geef aan vrouwen altijd te veel. Dat is een zwak van
mij, waardoor ik mij zelven ruïneer," zei de oude Joa. „Ziedaar uw rekening. Vraagt gij er mij een enkelen penning
meer voor, dan zou het mij spijten zooveel geboden te hebben,
en ik trok er nog een halve kroon af."
„Maak nu mijn pak los, Joa!" zei de eerste vrouw.
Joa ging tot grooter gemak op zijn knieën er voor liggen,
en eene groote menigte knoopen losgemaakt hebbende trok
hij er een groote en zware rol donkere stoffen uit te voorschijn.
„Wat is dit alles?" vroeg Joa.
„O zoo?" antwoordde de vrouw lachende en voorover op
haar knieën leunende. „Bedgordijnen."
„Die hebt ge toch niet zoo met ringen en al van zijn bed
gehaald, terwijl hij er op lag?" zei Joa.
„Wel wis en waarachtig heb ik dat gedaan,' antwoordde zij.
„Waarom zou ik niet?"
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„Gij zijt geboren om fortuin te maken," hernam Joa, „en
dat zult gij zeker doen."
„Ik zal tenminste mijn hand niet terughouden, als ik door
haar rechtuit te houden er iets in krijgen kan; en voor zulk
een kerel als hij was vooral niet, dat beloof ik u, Joa!" antwoordde zij koeltjes. ,.Nu, pas op, dat gij geen olie op die
dekens laat druipen."
„Zijn dekens?" vroeg Joa.
„Van wien anders, denkt gij ?" luidde het antwoord. „Ik
geloof niet, dat hij thans zonder dekens verkouden zal
worden."
,, Ik wil toch niet hopen, dat hij aan een besmettelijke ziekte
gestorven is? Wel?" zei de oude Joa, terwijl hij zijn arbeid
staakte en eens opkeek.
„Wees daar niet bang voor," antwoordde het wijf. „Als
dat zoo geweest was, zou ik zoo niet op zijn gezelschap
gesteld zijn geweest, dat ik om zulke vodden rondom het
kreng zou geloopen hebben. Ja, ge moogt vrij dat hemd bekijken, totdat er u de oogen van zeer doen. Geen gaatje of
kale plek zult ge daaraan vinden. Het is het beste, dat hij
had, en het fijnste daarbij . Als ik er geen stokje voor gestoken
had, zouden ze het mij geheel en al verdonkeremaand hebben.
„Hoe meent gij dat?" vroeg de oude Joa.
„Wel verbeeld u dat ze het hem tot een lijkhemd hadden
willen aantrekken, en er hem in laten begraven," antwoordde
het wijf met een duivelschen lach. „Er was er reeds een mee
bezig, maar ik nam het weer weg. Als katoen voor zulk een
oogmerk niet goed genoeg is, dan deugt het nergens toe. Het
is ook beter voor het lijk. Hij kon er niet leelij ker dan in dit
uitzien."
Scrooge hoorde met ijzing die samenspraak aan. Terwijl
zij rondom hunnen buit zaten, bij het flauwe licht. hetwelk
de lamp van den ouden verspreidde, zag hij hen met een afkeer en een weerzin aan, die niet sterker hadden kunnen zijn,
wanneer zij duivels geweest waren, die zijn lijk zelf om
strijkgeld verkochten.
„Ha! ha! ha!" lachte hetzelfde wijf, toen Joa een doos met
fluweel gevoerd, vol baar geld te voorschijn haalde aan ieder
van hen zijn som toeteldé. „Zoo ziet men. Dit is nu het einde
van het liedje. Toen hij leefde joeg hij iedereen van zich, om
ons na zijn dood te verrijken. Ha! ha! ha!"
„Geest!" zei Scrooge van het hoofd tot de voeten sidde-
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rende. ,,lk zie het wel. lk zie het wel. Het geval van dien
ongelukkigen man zou het mijne kunnen worden. Mijn leven
strekt daar thans heen. Genadige hemel! wat is dat?"
Hij week van schrik achteruit; het tooneel was veranderd,
en hij raakte eensklaps een bed aan; een bed waarom geen
gordijnen hingen, en waarop onder een gescheurd laken, iets
lag, hetwelk, hoe sprakeloos ook, op een schrikbarende wijze
te kennen gaf wat het was.
Het vertrek was zeer donker, al te donker om met opmerkzaamheid beschouwd te worden, hoewel Scrooge door een
geheim gevoel, nieuwsgierig om te weten, welke soort van
kamer het was, opmerkzaam rondkeek. Een flauwe lichtglans van buiten komende, viel recht op het bed neer, en op
dat bed lag van alles wat het a an had gehad beroofd en
uitgeschud, onbev aakt, onbeweend, onverzorgd, het lijk
vanemsch.
Scrooge zag het Spook aan, welks hand wees naar het
hoofd. Het laken was er zoo onachtzaam over heen gespreid,
dat bij de minste beweging van Scrooge's vinger om het
op te lichten, het aangezicht ontbloot had kunnen worden.
Hij dacht daaraan, begreep hoe gemakkelijk het te doen kon
zijn, en verlangde het te doen, maar hij was even weinig
in staat den sluier op te lichten, als het Spook van zijn zijde
te verbannen.
Kille, schrikkelijke, onverbiddelijke Dood! richt hier uw
altaar op en omhang dat met al de verschrikkingen, welke u
ten dienste staan; want het is hier uw gebied! Doch van een
geacht, bemind en geëerbiedigd hoofd kunt gij geen haar tot
uw vreeselijke bedoelingen krenken, geen der wezenstrekken afzichtelijk maken. Het is niets, dat de hand verstijfd is,
en als men haar loslaat, neervalt; het is niets, dat het hart en
de polsslag stilstaan. Wanneer slechts die hand mededeelzaam, milddadig en getrouw was; wanneer slechts het hart
braaf, warm en gevoelig, en de polsslag die van een mensch
was. Sla toe, Koning der verschrikkingen! sla toe, maar zie
uit de wond het zaad der goede daden opkomen, die in de
wereld het sterfelijke leven voor de onsterfelijkheid doen
rijpen!
Scrooge hoorde die woorden door geen stem uitspreken,
en nochtans hoorde hij die, terwijl hij dat doodbed aanstaarde. Hij dacht bij zich zelven; indien deze man thans herleefde,
welke zouden zijn voornaamste gedachten zijn? Gierigheid,
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mededoogenloosheid, schraapzucht? Waarlijk, die hebben
hein tot een gelukkig uiteinde gebracht!
Daar lag hij in het donkere ledige huis zonder man, vrouw
of kind die zeggen kon: hij is mij in dit of dat opzicht goedhartig geweest en voor één goedhartig woord van hem wil ik
hem ook genegen zijn. Aan de deur hoorde Scrooge een kat
krabbelen, en onder den haard een geluid van knagende
ratten. Scrooge durfde er niet aan denken wat die wel in de
lijkkamer zochten, en waarom zij zoo onrustig waren.
„Geest!" zei hij. „Dit is een verschrikkelijke plaats. Geloof mij, ik zal bij het verlaten hiervan de leering niet
achterlaten, welke zij mij geschonken heeft. Laat ons gaan!"
De Geest bleef nog met zijn vinger op het hoofd wijzen.
„Ik versta u," zei Scrooge, „en zou het doen als ik slechts
kon. Doch ik ben er niet toe in staat. Ik kan het niet."
Het Spook scheen hem andermaal strak aan te zien.
„Ik bid u, Geest!" zei Scrooge in doodelijken angst; „indien er in de stad iemand is, bij wien de dood van dezen man
eenige aandoening wekt, toon mij dien aan."
Het Spook spreidde voor een oogenblik zijn donker gewaad als een vleugel voor zijn oogen uit, en het weer
weghalende deed het hem een kamer zien, door het daglicht
beschenen, waar een moeder met haar kinderen zat.
Zij was iemand te wachten over wien zij ongerust scheen,
want zij liep door het vertrek op en neer; schrikte bij elk
geluid; keek het venster uit; zag naar de klok; trachtte vruchteloos aan haar naaiwerk te arbeiden, en kon bezwaarlijk
het gedruisch der spelende kinderen dulden.
Eindelijk werd het langverwachte gebons van den klopper
gehoord. Zij ijlde naar de deur en ging haar man tegemoet,
een man met een mistroostig en neergedrukt gelaat, hoewel
hij nog jong was. Er lag in dit oogenblik een bijzondere uitdrukking op; een soort van ernstig genoegen, waarover hij
zich schaamde en hetwelk hij poogde te overwinnen.
Hij ging zitten voor het eten, hetwelk bij den haard voor
hem was toebereid en toen zij hem met een matte stem (echter niet dan na een langdurig stilzwijgen) vroeg welk nieuws
hij meebracht, scheen hij met zijn antwoord verlegen.
„Is het iets goeds of iets kwaads?" — vroeg zij om hem
te helpen.
„Iets kwaads," antwoordde hij.
„Zijn wij geheel verloren?"
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„Neen, Karolina! er is nog eenige hoop."
.,Indien hij veranderen mocht," zei zij, verbaasd; „ja dan
is er die. Wanneer zulk een wonderwerk gebeuren kan, kan
men alles verwachten."
„Hij zal niet meer veranderen," zei haar man. ,,Hij is
dood."
Zij was, indien haar gelaat de waarheid sprak, een zacht
en lijdzaam wezen, maar in haar ziel b lijde het te hooren en
zei dat ook met samengevouwen handen. Een oogenblik
daarna bad zij dat het haar mocht vergeven worden en was
er treurig over, doch het eerste was toch de opwelling van het
hart.
„Hetgeen mij het beschonken vrouwmensch, waarvan ik u
gisterenavond sprak, zei, toen ik hem trachtte te spreken
en een week uitstel te krijgen is gebleken waar te zijn. Hij
was niet alleen zeer ziek, maar lag toen reeds te sterven."
„Op wien zal de schuldvordering tegen ons overgaan?"
„Dat weet ik niet, maar wij zullen vóór dien tijd met het
geld klaar zijn; en al waren wij dat ook niet, dan zou het er
toch al Spaansch moeten uitzien, als wij in zijn opvolger
zulk een onbarmhartigen schuldeischer troffen. Wij kunnen
dus dezen nacht gerust slapen, Karolina!"
En het was zoo. Ja, zij mochten het al of niet willen
weten, maar hun harten waren lichter na den dood van dien
man. De gezichtjes der kinderen, die zich rondom hen verzamelden om te luisteren naar hetgeen, waarvan zij niets
verstonden, waren opgeruimder, en het gezin was gelukkiger
door den dood van dien man! De eenige aandoening, welke
de Geest hem kon toonen, dat door die gebeurtenis gewekt
was geworden, was die van blijdschap.
„Laat mij een teederhartig gevoel in verband met een
doode zien, Geest!" bad Scrooge; „anders zal mij die donkere
kamer, waaruit wij zoo even gekomen zijn, voor altijd in de
gedachten blijven."
Het Spook bracht hem door verscheidene straten, die hem
allergemeenzaamst bekend waren, en Scrooge keek onderweg
overal heen om zichzelven te zoeken, maar hij was nergens
te zien. Zij traden het huis van den armen Bob Crachit
binnen; hetzelfde huis, dat zij voorheen bezocht hadden. Zij
vonden er de moeder met haar kinderen rondom het vuur
zittende.
Het was er stil, doodstil. De anders dartele kleintjes zaten
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als beelden in een hoekje Peter aan te kijken, die een boek
voor zich had liggen. De moeder en haar dochters waren
met haar naaiwerk bezig, maar ook zij waren doodstil!
„En hij nam een kind en plaatste dat in het midden van
hen."
Waar had Scrooge die woorden gehoord? Hij had het toch
niet gedroomd. De knaap had die hard overluid moeten
lezen, toen hij met den Geest over den drempel kwam. Waarom ging hij niet voort?"
De moeder legde haar werk op de tafel neer en sloeg haar
hand v000r haar gelaat.
„Het rouwgoed doet mijn oogen zeer."
„Het rouwgoed? — Och! de arme Tim!"
„Nu is het weer iets beter," zei Cratchit's vrouw. „Zij
worden zoo zwak bij het kaarslicht, en ik zou voor heel de
wereld uw vader, als hij thuiskomt, niet met roode oogen
ontmoeten. Het moet weldra zijn tijd warden."
„Het is reeds over zijn tijd, moeder!" zei Peter, zijn boek
toeslaande. „Ik denk, dat hij een weinig langzamer zal gaan
dan hij sedert de laatste avonden gewoon is."
Zij werden opnieuw doodstil. Eindelijk zei zij met een vaste
blijmoedige stem, welke slechts eenmaal stamelde:
„Ik weet toch wel, dat hij met den kleinen Tim op zijn
schouder zeer hard doorliep."
„Dat heb ik ook dikwijls -.,..' ," zei Peter
„En ik ook!" riep een andc :.1 te gelijk met hem al de
overigen uit.
„Maar hij was ook zoo licht als een veer om te dragen,"
hervatte zij, ijverig met haar arbeid bezig, „en zijn vader had
hem zoo lief, dat het hem geen moeite kostte. Ha! daar staat
vader voor de deur!"
Zij vloog hem tegemoet, en Bob kwam met zijn mantelkraag, (hij had dien noodig, de arme ziel), de kamer in. Z'n
thee stond voor hem op het komfoortje en iedereen
beijverde zich, om hem het eerst te helpen. Toen kropen
hem de twee kleintjes op de knieën en legden hem ieder van
hen een wang tegen zijn gezicht, alsof zij wilden zeggen:
„Denk er niet aan, vader! wees niet bedroefd!"
Bob was zeer vroblijk met hen en sprak opgeruimd met
hetgansczi.Hjbkehtwr,daopfel
lag en prees de vlijt van juffrouw Cratchit en de meisjes.
Zij zouden lang voor Zondag gereed zijn, zei hij.
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„Vóór Zondag! Gaat gij dan vandaag, Robert!" vroeg zijn

vrouw.
„Ja, mijn lieve!" antwoordde Bob. „Ik wenschte, dat gij
met mij hadt kunnen gaan. Het zou u goed hebben gedaan,
te zien, wat een lieve groene plaats het is. Maar gij zult haar
dikwijls zien. Ik heb hem beloofd, dat ik er des Zondags
heen zou wandelen. Mijn lief, lief kind!" riep hij klagende uit:
„mijn lieve jongen!"
Op eenmaal brak hij af. Het was zijn schuld niet. Als het
zijn schuld was geweest, zouden hij en zijn kind elkander niet
zoo na aan het hart hebben gelegen.
Hij ging de kamer uit, de trap op naar de bovenkamer,
die vroolijk verlicht en met kerst-loof versierd was. Dicht bij
het kind stond een stoel en er waren blijken, dat nog kort
geleden, iemand daar gezeten had. De arme Bob ging op
den stoel zitten, en toen hij zich een weinig aan zijn overdenkingen had overgegeven "en weer tot bedaren was gekomen, drukte hij een kus op het kleine gezichtje. Hij was
gelaten onder hetgeen hem was overgekomen en ging weltevreden weer naar beneden.
Zij schoven allen iets dichter bij het vuur en begonnen te
praten, terwijl moeder en de meisjes aan haar werk voortgingen. Bob vertelde haar van de buitengewone minzaamheid
van Scrooge's neef, dien hij nauwelijks meer dan eens gezien
had en die hem 's moro--" ri op straat tegenkomende en
ziende dat hij „zoo een v' ,_-.: gje neerslachtig keek, gij begrijpt dat wel," zei Bob, hem gevraagd had, welk onheil hem
was overkomen: waarop ik het hem vertelde," voer Bob
voort; „want hij is de minzaamste man, dien men kan
wenschen te hooren spreken. „Dat doet mij van harte
leed, Cratchit!" zei hij toen, om uwentwille en om uw lieve
vrouw. In het voorbijgaan, hoe hij dat weten kan begrijp ik niet."
„Hoe hij wat weten kan, mijn beste?"
„Wel, dat gij zulk een lieve vrouw zijt," antwoordde Bob.
„Dat weet iedereen," zei Peter.
„Goed gezegd, mijn jongen!" riep Bob uit. „Dat hoop ik
zelf. — En om uw lieve vrouw ook," zei hij dan. „Indien ik
u ergens in van dienst dan wezen," zei hij mij toen en gaf mij
een kaartje: „ziehier mijn adres. Kom eens bij mij." Dat
heeft mij recht opgebeurd," voer Bob voort, „minder om
hetgeen hij voor ons zou kunnen doen, dan om zijn vriende-
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lijkheid. Het was even alsof hij onzen kleinen Tim zelf had
gekend en met ons meetreurde."
„Ik ben wel verzekerd dat hij een goede ziel is!" zei juffrouw
Cratchit.
„Daar zoudt gij nog meer van overtuigd zijn, lieve! als gij
hem gezien en gesproken hadt," zei Bob. „Let eens op hetgeen ik u zeg, het zou mij niet verwonderen, indien hij Peter
een ander en beter postje bezorgde.
„Hoort gij dat wel, Peter!" zei juffrouw Cratchit.
„En dan," riep een van de meisjes uit, „zal Peter zich
een gezellin uitkiezen en zijn eigen huishouding opzetten."
,,Loop heen!" antwoordde Peter, knorrig lachende.
„Dat is zoo onmogelijk niet," zei Bob; „hoewel het ook
nog een weinigje kan wachten, lieve! Doch hoe en wanneer
wij ook van elkander scheiden zullen, ik weet zeker, dat geen
van ons den lieven kleinen Tim, of deze eerste scheiding,
welke onder ons voorviel, vergeten zal."
„Nooit, vader!" riepen allen tegelijk uit.
.,En ik weet ook, lieve kinderen! ik weet ook, dat als wij
er aan denken, hoe zachtaardl en hoe geduldig hij was,
hoewel toch maar een klein, zeer klein kind, wij nooit onder
elkander twisten en zoo doende het voorbeeld van den armen
kleine niet vergeten zullen.
„Neen, nooit vader!" riepen allen weer tegelijk.
„Dan zal ik zeer, zeer gelukkig zijn!" zei Bob.
Juffrouw Cratchit kuste hem, zijn dochters kusten hem,
de twee kleintjes kusten hem, en Peter schudde hem de
hand. Geest van den kleinen Tim, uw werking kwam van
God!
„Ik vermoed," zei Scrooge thans tegen het Spook, „dat
het oogenblik van onze scheiding ook op handen is. Ik weet
dat zonder te weten waarom. Zeg mij toch wie die man was,
dien wij straks op zijn doodbed gezien hebben?"
De Geest van den aanstaanden Kersttijd geleidde hem als
te voren — hoewel op een anderen tijd zooals het hem voorkwam; en over het geheel, was het alsof er in die latere verschijningen minder geregelde tijdsorde was, behalve alleen,
dat zij op het aanstaande betrekking hadden — onder het
gewoel der menschen, maar toonde hem zichzelven niet. De
Geest bleef ook nergens staan, maar ging recht door als naar
een bepaald doel, totdat Scrooge hem verzocht een oogenblik
stil te houden,
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„Op dit pleintje, waarover wij thans gaan," zei Scrooge,
„is de plaats, waar ik mijn bezigheden verricht en sedert
een geruknen tijd verricht heb."
Het Spook bleef staan; zijn hand wees naar een anderen
kant.
„Het huis is dáár!" riep Scrooge uit. „Waarom wijst gij
er mij van af ? "
De onverbiddelijke vinger bleef in zijn richting.
Scrooge haastte zich naar het venster van zijn kantoor en
keek er doorheen. Het was nog een kantoor, maar het zijne
niet meer. De meubelen waren veranderd en de man, die in
den stoel zat, was hij zelf niet. Het Spook wees naar dezelfde
plek.
Hij voegde zich bij het spook en zich verwonderende, waarom en waarheen het verder ging, vergezelde hij het, totdat
zij voor een ijzeren hek kwamen. Hij bleef staan om eens
rond te zien, voordat hij er doorging.
Het was een kerkhof. Hier lag dan nu de man, wiens
naam hij zou vernemen, onder den grond. Het was een plechtige plaats, rondom van huizen omringd, met gras en heesters begroeid, maar het rijk des doods, stikvol van graven —
een plechtige plaats!
Het Spook stond midden tusschen die graven, en wees hem
op een daarvan. Hij trad er bevende naar toe. Het Spook
was volmaakt hetzelfde gebleven, maar hij vreesde in zijn
plechtige gedaante een nieuwe beteekenis te zien.
„Voordat ik nader tot den steen treed, waarop gij mij wijst,"
rei Scrooge, „bid ik u mij één vraag te beantwoorden. Zijn
deze de afschaduwingen der dingen die gebeuren zullen, of
zijn zij de afschaduwingen der dingen die slechts gebeuren
kunnen ?"
Het Spook bleef hem naar den steen wijzen, bij welken
zij stonden.
De wegen van een mensch voorspellen dikwijls zekere
einden, tot welke zij moeten leiden, indien men die blijft
volgen," zei Scrooge. „Doch als men die wegen verlaat, zullen
ook die einden veranderen. Zeg mij, of het aldus gelegen is met
hetgeen gij mij toont!"
Het Spook bleef even onveranderlijk.
Scrooge naderde het bevende, en de richting van den vinger volgende, las hij op den verlaten grafsteen den naam van
„Ebenezer Scrooge."
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„Ben ik dan de man, die op het doodbed lag?" riep hij
neerknielende uit.
Hqt Spook wees met zijn vinger van den steen af op hem
en toen weer terug.
„Och neen, Geest! och neen!"
De vinger bleef onbeweeglijk.
„Geest," riep hij uit, zich vast aan diens gewaad klemmende. „Hoor mij. Ik ben de man niet meer die ik geweest ben.
Ik wil niet langer de man zijn die ik zonder uw leiding had
moeten wezen. Onderricht mij of alle hoop voor mij verloren

is.
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Voor den eersten keer scheen de hand zich te bewegen.
„Goedertierene Geest!" voer hij voort, terwijl hij zich als
te voren, op den grond voor het Spook verootmoedigde.
Uw natuur heeft medelijden met mij, en spreekt voor mij.
Stelmijgrus,dakoenvrlfwijzhetgn
gij mij vertoond hebt, kan voorkomen!"
De goedertierene hand beefde.
„Uit den grond van mijn hart zal ik den Kersttijd eeren en
trachten hem het gansche jaar door te vieren. Ik wil in het
verledene, het tegenwoordige en het toekomende leven.
De Geesten dier drie tijdperken zullen van kracht op mij
zijn. Ik zal hunne leeringen niet vergeten. Zeg mij, dat ik
de letters van dezen steen mag uitwisschen!" In zijn doodsangst vatte hij de hand van het Spook. Het wilde die losrukken, maar hij hield ze stevig vast. Het Spook evenwel de
sterkste zijnde, stiet hem van zich.
Tot een laatste smeekbede om verandering van het hem
gedreigde lot zijn handen opheffende, bespeurde hij eenige
verandering in het hoofd, hulsel en het gewaad van het
Spook. Het slonk, kromp in elkander en werd -- de stijl van
een ledikant!

GEEN VERSCHIJNING.

Het einde van liet verhaal.
Ja, zoo waar — de stijl van een ledikant en wel die van
zijn eigen ledidant! — Het beste en gelukkigste van dat alles
was, dat de tijd die hem te wachten stond, ook de zijne was
om er z;ch in te verbeteren.
,,Ik wil in het verledene. in het tegenwoordige en in het
toekomende leven! " zei Scrooge terwijl hij uit zijn bed
kroop. „Die drie Geesten zullen op mij werken, Jacob
Marley! Mogen er de Hemel en de Kersttijd voor gedankt
zijn! Op mijn knieën zeg ik u dat, oude Jacob! op mijn
knieën!"
Zijn goede voornemens hadden hem zoo ernstig aangetast,
dat zijn zwakke stem dat nauwelijks kon uitbrengen. Gedurende zijn strijd met den Geest had hij vreeselijk gesnikt,
en zijn gelaat was door tranen bevochtigd.
„Zij zijn niet weggehaald!" riep Serooge uit, terwijl hij een
van de bedgordijnen in zijn armen pakte: ; ,Zij zijn immers
niet met ringen en al weggehaald! Hier zijn ze, en ik ben ook
hier. — De afschaduwingen der dingen die komen zouden,
zijn misschien verdwenen. Dat zullen zij ten minste; ja, ik
weet het. dat zullen zij!"
Hij was gedurende al dien tijd met zijn kleedingstukken
bezig, draaide diP naar binnen en naar buiten om, keerde ze
ten onderste boven, scheurde ze, verlegde ze. in één woord,
bedreef er allerlei buitensporigheden mee.
,.Ik weet niet wat ik doen moet," riep Scrooge uit, in
één adem lachende en schreiende, en met zijn kousen om zich
heen een volmaakte vertooning van den Laokoón opleverend.
.,Ik gevoel mij zoo licht als een veer; ik ben zoo gelukkig als
een Engel, en zoo dartel als een schooljongen. Het duizelt
mij als een dronken man. Ik wensch iedereen een vroolij ken

Kerstdag! de gansche wereld een
Hoera,h! Heisa! Hopsasa!"

gelukkig Nieuwjaar,
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Hij was naar de eetkamer heen gehuppeld en stond daar
volkomen als een ander man dan hij geweest was.
„Ziedaar de pan waar mijn gort in stond! " riep Scrooge,
weer weg — en naar de stookplaats heen springende. „Dáár
is de deur door welke de geestverschijning van Jacob Marley
mij kwam bezoeken! Zie daar het hoekje waar de Geest van
den tegenwoordigen Kersttijd zat! Ziedaar het venster
waaruit ik al die Spoken verward bijeen zag! Het is
alles richtig, alles waar, alles wezenlijk gebeurd. Ha! ha! ha!"
„Zoow aar, voor een man, die het sedert zooveel jaren
ontwend was, mocht het voor een hartelijken, vroolijken
lach, voor den stamvader van een ver, ver nageslacht van
schaterende lachbuien gelden.
„Ik weet niet op welken dag van de maand wij zijn," zei
Scrooge, „hoe lang ik onder die Spoken geweest ben, weet
ik niet; zoowaar, ik weet er niets van. Ik ben evenals
een kind. Doch het doet er niet toe. Het maakt mij niets
uit. Ik wenschte, dat ik een kind was. Hoerah! Hesja!
Hopsasa! "
Hij werd in die uitboezeming van zijn vreugde gestuit door
het vroolij kste gebeier van de kerkklokken dat hij ooit gehoord had. Bam, bom, bam, bom, barn ! 0 het was het heerlijkste, dat hij ooit gehoord had!
Hij liep naar het venster, sloeg het open en stak er zijn
hoofd uit. Geen damp, geen mist; alles was helder, schitterend, vroolijk, opwekkend, koud, merg zou verlangd hebben
te dansen. De zon scheen vroolijk; het was een heldere hemel,
een zuivere lucht, alles was even frisch, en daar zulk een
vroolijk klokkenspel bij! 0, het was heerlijk, heerlijk!
„Wat is er vandaag te doen?" riep Scrooge naar beneden
een kleinen jongen toe, die in zijn zondagspakje gekleed
misschien wel naar hem had staan kijken.
„Hé?" vroeg de knaap, zich ten hoogste verwonderende.
„Wat is er vandaag aan de hand, borstje?" vroeg Scrooge
nog eens.
„Vandaag?" hernam de knaap. „Wel, het is Kerstdag!"
„Het is Kerstdag!" herhaalde Scrooge bij zich zelven.
„Dan heb ik hem toch niet gemist, en de Spoken hebben
alles in één nacht gedaan. Doch die kunnen ook alles doen
wat zij willen. Ja, natuurlijk, dat kunnen zij, natuurlijk.
Heidaar, maatje!"
„Wat verlangt gij?" antwoordde de knaap.
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„Weet gij den poelier wel hier op het hoekje van de straat?"
vroeg Scrooge.
„Wel dat zou ik denken," antwoordde de knaap.
„Een vlugge jongen!" zei Scrooge. „Een buitengewone
jongen! Weet gij ook of de vette kalkoen, dien zij wilden laten
verloten, daar nog hangt? Niet de kleine, maar die heele
groote ? "
„Wat, die ééne, die zoo dik is als ik zelf ben?" vroeg de
jongen .
„Wat een aardige jongen!" zei Scrooge. „Het is een lust,
om hem aan te hooren. Ja, mijn jongen!"
„Die hangt er nog," zei de knaap.
„Zoowaar?" zei Scrooge. „Ga dan heen en koop hem voor
mij .
„Loop gij er zelf heen!" riep de knaap hem toe.
„Neen," hernam Scrooge. „Ik meen het. Ga heen en koop
hem, en zeg hun, dat ze hem hier brengen; dan kan ik hun
aanwijzen, waar zij hem heen moeten brengen. Kom met den
koopman terug, dan zal ik u een schelling geven. Als gij
binnen de vijf minuten met hem weer hier zijt, kunt gij op
een halve kroon rekenen."
De jongen was weg als een pijl uit den boog.
,,Ik zal hem naar Bob Cratchit's_ huis zenden," zei
Scrooge, terwijl hij in zijn handen wreef en schudde van
het lachen. „Hij zal niet weten van wien hij hem krijgt. De
kalkoen is tweemaal zoo dik als de kleine Tim. Joa Miller
heeft nooit zulk een klucht beleefd, als dat zijn zal, wanneer
ik hem naar Bob zend!"
Terwijl hij er het adres voor schreef, was zijn hand alles
behalve vast, maar hij geraakte er toch mede terecht en
liep toen de trap af om voor den poelier, dien hij wachtende
was, de deur open te doen. Terwijl hij daar op hem stond
te wachten, viel zijn oog op den klopper.
„Dien zal ik liefhebben, zoo lang als ik leef!" riep Scrooge
uit, en streek er met zijn hand over. „Voorheen keek ik er
nauwelijks naar. Wat was de uitdrukking van dat gelaat eerlijk! Het is een allerliefste klopper! — Daar is de kalkoen.
Hoerah! Heisa! Hoe vaart ge, buurman? Ik wensch u een
vroolijken Kerstdag!
Dat was een kalkoen! Hij had nooit op zijn beenen kunnen
staan, die vogel. Zij zouden hem evenals een paar pijpen
lak onder het lijf geknapt zijn.
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„Het is niet wel mogelijk zoo'n dier naar Camdentown
te dragen," zei Scrooge. „Gij moet een kruier halen."
Het geschater, waarmee hij dit zei, en het geschater, waarmee hij den kruier betaalde, en het geschater, waarmee hij
den knaap zijn fooi gaf, werd alleen overtroffen door het
geschater, waarmee hij naar zijn adem hijgende, op zijn stoel
neerviel en daar bleef zitten schateren, zoodat hij het eindelijk uitgilde.
Het was eeni moeilijke taak voor hem zich te scheren, want
zijn hand beefde geweldig, en het scheren vereischt altijd
eenige aandacht, al danst men ook niet, terwijl men er mee
bezig is; maar al had hij ook het tipje van zijn neus afgesneden, hij zou er een stakje Engelsche pleister op gelegd hebben
en volkomen tevreden zijn geweest.
Hij kleedde zich volmaakt op zijn Zondagsch en ging eindelijk de deur uit. Het volkje liep in dit oogenblik door elkander
zooals hij dat met den Geest van het tegenwoordige Kerstfeest gezien had. Scrooge kuierde met de handen op zijn rug
door de menigte heen, en keek iedereen met een lachje van
blijdschap aan. Hij zag er zoo bij uitstek koddig uit, dat drie
of vier vroolijke jeugdige knapen zeiden: „Goeden morgen
mijnheer! Een vroolijken Kerstdag!" en Scrooge betuigde
naderhand dikwijls, dat van al de blijde klanken, die hij
toen gehoord had, deze hem het vermakelijkst in de ooren
hadden geklonken.
Hij was nog niet ver gekomen toen hij den deftigen heer
zag, die daags te voren als collectant bij hem geweest
was en gezegd had: „de heeren Scrooge en Marley geloof ik."
Hij voelde zich beklemd van hart bij de gedachte, met welk
oog die man, als hij hem ontmoeten mocht, op hem zou
neerzien, maar hij wist den weg dien hij zou inslaan en ging
dien kant ook heen.
„Mijn waarde heer!" zei Scrooge, zijn schreden verhaastende. en den ouden heer bij zijn beide handen vattende. „Hoe vaart gij ? Ik hoop dat gij gisteren een goeden
dag zult gehad hebben. Het was wel zeer goed van u. Ik
wensch u een vroolijken Kerstdag, mijnheer!"
„Mijnheer Scrooge?"
„Ja. Dat is mijn naam, en ik vrees, dat ze een onaangename herinnering bij u zal wekken. Vergun mij, u vergiffenis te vragen; en wilt gij wel zoo goed zijn om —" Scrooge

fluisterde hem verder iets in het oor.
Herstvertellineen.
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,,De heer zegent ons!" riep de collectant uit, en scheen
naar zijn adem te hijgen. „Mijn waarde heer Scrooge,
spreekt gij in ernst?"
„In vollen ernst," zei Scrooge. .,Geen penning minder.
Ik verzeker u, dat onder die som vrij wat achterstallige schuld
berekend is. Wilt gij mij dat genoegen wel doen?"
„Mijn waarde heer!" hernam de ander, hem de hand schuddende. „Ik weet niet hoe ik u dankbaar genoeg zijn zal voor
zulk een weldaad."
„Ik bid u, spreek er niet over," antwoordde Scrooge. ,,Kom
en bezoek mij eens. Wilt gij dat doen?"
„Zekerlij k wil ik," riep de oude heer uit; en het was duidelijk genoeg, dat hij het ook meende.
„Ik dank u", zei Scrooge. „Ik ben u zeer verplicht. Ik dank
u duizendmaal. God zegene u!"
Hij ging naar de kerk, liep de straat door, keek naar het
volk, hoe het vroolijk door elkander wemelde, streelde de
kinderen op het hoofd, deed den bedelaars eenige vragen,
en keek in de keukens en naar de vensters. Hij schepte in
alles een overgroot genoegen. Hij had nooit gedacht dat een
wandeling of wat het ook wezen mocht, hem zoo veel vermaak zou kunnen verschaffen. In den namiddag ging hij naar
het huis van zijn neef.
Hij liep de deur wel tien, twaalfmaal voorbij, voordat hij
den moed vond om er aan te kloppen. Eindelijk, na een
laatsten sprong er heen, deed hij het.
,,Is uw meester thuis lief kind?" vroeg Scrooge het meisje,
dat hem de deur opende. Het was een lief meisje, inderdaad
een allerliefst meisje."
Ja, mijnheer!"
,,Waar is' hij, lieve?"
„In de eetkamer, mijnheer, met de juffrouw. Ik zal u zoo
op de trap voorgaan."
„Ik dank u. Hij kent mij wel," zei Scrooge, met zijn hand
reeds aan de kruk van de deur. „Ik zal maar binnen gaan.
mijn kind!"
Hij draaide de kruk langzaam om. en stak zijn hoofd door
de reet van de deur heen naar binnen. Zij waren bezig met
de tafel na te kijken, welke voor een buitengewoon feestmaal
gedekt stond; want zulke jonge huishoudsters zijn op dat
punt altijd keurig en zien alles liefst op zijn best.
„Frits!" zei Scrooge.
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Lieve hemel! hoe schrikte zijn aangehuwde nicht, Scrooge
had in dat oogenblik vergeten, hoe hij haar met haar stoel
en stoof in het hoekje van den haard had zien zitten, anders
had hij het voor-geen geld van de wereld gedaan.
„Wie daar?" riep Frits. ,,Wie is daar?"
„Ik ben het. Uw oom Scrooge. Ik kom bij u eten. Mag ik
binnenkomen, Frits?"
Of hij mocht binnenkomen? Hij mocht van geluk spreken,
dat Frits hem den arm niet afscheurde. In minder dan tien
minuten was hij onder hen thuis. Niets kon hartelijker zijn.
Zijn nicht eveneens. Eveneens Topper toen die kwam
Eveneens allen, toen zij kwamen. Het was een bewonderenswaardig gezelschap, een bewonderenswaardige eendracht,
een bewonderenswaardig geluk!
Des anderen daags was hij vroeg op zijn kantoor; ja, hij
was er vroeg, als hij maar vroeg genoeg daar kon zijn, om
Bob Cratchit er op te betrappen, dat hij laat gekomen was.
Ziedaar waarop hij zijn hart gezet had.
En zoo kwam het ook uit De klok sloeg negen; en nog
geen Bob. Een kwartier later, geen Bob. Hij kwam volle
achttien en een halve minuut over zijn tijd. Scrooge zat
met zijn deur wijd open, om hem te zien komen.
Voordat hij de deur inkwam, had hij zijn hoed en zijn
mantelkraag reeds afgenomen. In een oogenblik zat hij op
zijn stoel, en arbeidde met zijn pen, alsof hij al het verzuimde
wilde inhalen.
,,Hola daar!" gromde Scrooge, zooveel hij kon zijn gewone
stem trachtende aan te nemen. „Wat zal dat beduiden zoo
laat op den dag te komen?"
,.Het spijt mij geweldig, mijnheer!" zei Bob. ,,Ik kom over
mijn tijd."
,,Zoo? Is het waar? Dat geloof ik ook. Kom eens hier."
„Het gebeurt slechts eenmaal in het jaar, mijnheer!" zei
Bob op een bedeesden toon, uit zijn hoek komende. Het zal
niet weer gebeuren. Ik heb gisteren een vroolijk partij tj e
gehad, mijnheer!"
„Nu hoor eens wat ik u te zeggen heb, vriend!" zei Scrooge.
„Zoo op dien voet kan het niet langer en daarom," ging hij
voort, terwijl hij van zijn stoel opstond en Bob een duw voor
zijn kamizool gaf, dat hij bijkans achterover viel; „heb ik
besloten liever — uw salaris te verhoogen!"
Bob beefde en trad een schrede nader naar de liniaal toe
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en stond een oogenblik in beraad, of hij er hem een slag mee
geven, hem vasthouden en het volk van het pleintje te hulp
roepen zou.
„Geluk met den Kersttijd, Bob!" zei Scrooge op een zoo
ernstigen toon, dat hij niet te miskennen was, terwijl hij
hem op den rug klopte. „Meer geluk, mijn brave Bob! dan
ik u sedert vele jaren geschonken heb! Ik zal uw salaris verhoogen, uw huisgezin pogen te ondersteunen en wij zullen nog
heden namiddag achter een kom rookende bisschop samen
over uw belangen spreken. Stook de vuren wat op en koop
u een anderen kolenbak, voordat gij nog een i hebt kunnen
schrijven, Bob Cratchit!"
Scrooge hield zijn woord. Hij deed alles en veel meer
dan hij beloofde en voor den kleinen Tim, die niet stierf,
werd hij een tweede vader. Hij werd een zoo goed vriend,
een zoo goed meester en een zoo goed mensch als de goede
oude stad of eenig goed oud dorp in de goede oude wereld
kende. Sommige lieden lachten, toen zij hem zoo veranderd
zagen, maar hij liet hen lachen en brak er zijn hoofd niet
mee; want hij had verstand genoeg om te weten, dat er op
dezen aardbol niets ten goede gebeurt, waarover eenige lieden
in den aanvang niet lachen, en wetende dat deze toch in
allen gevalle blind willen zijn, oordeelde hij het beter, dat zij
zich blind lachten, dan dat hun de blindheid op een andere
en minder behaaglijke wijze overkwam. Zijn hart lachte van
genoegen en dat was hem genoeg.
Van dien tijd af zei elkeen, dat hij zoo goed als iemand
de Kersttijd naar behooren wist te vieren. Moge dat alles
van ons en al de onzen gezegd worden, en, gelijk de kleine Tim
zei, God ons allen en ieder van ons zegenen!

DE NIEUWJAARSKLOKKEN

EERSTE KWARTIER-UUR:.

Er zijn weinig menschen — en daar het wenschelijk is
dat een sprookj esverteller en een sprookj eslezer elkander
zoodra mogelijk begrijpen, zoo verzoek ik iedereen, in het
oog te houden dat ik deze opmerking niet slechts tot jonge-.
lieden of ook tot hen, die van een geringen stand zijn,
beperk, maar deze tot allerlei slag van lieden, dun en dik,
jong en oud, nog in hunnen wasdom naar boven of ook reeds
in hun wasdom naar beneden, uitstrek: — er zijn, zeg ik,
weinig lieden, die gaarne in een kerk zouden slapen. Ik meen
daar niet mee onder het uur van de preek (want daarvan
bestaan enkele voorbeelden) , maar in den nacht en alleen.
Ik ben verzekerd dat menigeen op klaarlichten dag in zulk
een toestand verlegen zou zijn; doch het geldt hier den nacht;
— ik spreek van den nacht; en dat durf ik gerust volhouden
tegen wie het ook wezen moge, die zich alleen met mij op
een oud kerkhof voor een oude kerkdeur bevinden zal. Hij geve
mij eens verlof hem, desnoods met zijn goedvinden, tot den
volgenden morgen er in op te sluiten!
De nachtwind heeft al een bijzonder akeligen slag van rond
om zulk een gebouw heen te loeien en te gieren; de deuren
en vensters door zijn onzichtbare hand te doen kletteren en
rammelen en overal naar een spleet te zoeken om naar binnen
te dringen. En als hij er nu in is, huilt en klaagt hij even alsof
hij hetgeen hij zoekt, wat het dan ook wezen moge, niet
vinden kan, om er weer uit te komen; en niet tevreden met
door de zuilengangen te blazen, en rondom de pilaren te
glijden, en een dof gegalm tusschen de orgelpijpen te veroorzaken, stijgt hij naar het dak op en tracht er de sparren
van los te rukken; schiet vervolgens weer met een geweldige
kracht naar de steenen van den vloer en gonst onder de gewelven door. Dan verheft hij zich weer langzamer en kruipt

langs de muren naar boven, alsof hij ons al fluisterende de
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grafschriften der dooden wil voorlezen. Bij sommigen daarvan
neemt hij een schellen en lachenden toon aan; bij andere
dien van een treurige jammerklacht. Vooral nabij het altaar
is zijn geluid het spokerigst, want daar schijnt hij op een
woeste manier van moord, doodslag en de aanbidding van
valsche goden in weerwil der uitwendig zoo zinde lijk bewaarde, maar nochtans zoo zeer geschonden tafelen der Wet,
te gewagen. — Hu, hu. hu! -- De hemel beware ons een lekker
hoekje nabij het vuur! Het is een schrikke lijk geluid, den wind
te middernacht in een kerk zijn loflied te hooren zingen!
Maar nu hoog op den toren! Daar begint eerst het razen
en blazen en fluiten! Hoog op den toren, alwaar hij door
menigen Tuchtigen boog en menig kijkgat een vrijen doorloop heeft, langs de duizelingwekkende trap kan gieren en
draaien, rondom den knarsenden weerhaan spelen en den
toren zelven kan doen schudden en daveren! Hoog op den
toren bij het klokkenhuis, waar men overal verroeste
ijzeren leuningen vindt, met geheele platen van lood en van
koper, die door allerlei weer gerimpeld en in elkander gerold
onder de voetstappen van den betredende knappen en kraken;
waar de vogels hun nesten aan de hoeken der oude eikenhouten balken hechten; waar het stof ette lijke voeten hoog
opeengewaaid ligt: alwaar spinnen met gespikkelde schilden
op haar ruggen, werkeloos en door haar ongestoorde
veiligheid vet geworden, bij het spelen der klokken luchtig
heen en weer zwaaien ; zonder gevaar te loopen dat zij uit het
geweven rag harer luchtkasteelen verdreven zullen worden.
of bij de minste stoornis met de vlugheid van matrozen
naar boven klimmen, of zich op den grond laten neervallen
om door de buigingen van een twintigtal pooten, haar leven
te redden! Hoog op den toren eener oude kerk, ver boven de
lichten en het gedruisch van de stad, maar toch nog ver
beneden de d rijvende wolken, die er schaduw over verspreiden, is het bij nacht woest en eenzaam, en hoog op den
toren eener oude kerk hingen de klokken, van welke ik verhalen wil.
Het waren zeer oude klokken, geloof mij vrij. Voor vele
eeuwen waren die klokken door bisschoppen gedoopt en
ingewijd, voor zoovele eeuwen, dat het doopregister van
lang, zeer lang voor de geheugenis der menschen verloren
was gegaan, en niemand haar namen kende. Zij hadden haar
peetvaders en peetmoeders gehad, die klokken (in het voor-
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bij gaan wil ik aanmerken dat ik liever de verantwoordelijk
heid op mij nam om peetvader van een klok dan van een
knaap te zijn), en even zeker ook hun zilveren pupillengiften; doch de Tijd had de peetvaders weggemaaid en Hendrik de achtste de pupillengiften versmolten, zoodat zij
thans zonder naam en zonder pupillengiften in den kerktoren hingen.
Evenwel niet zonder spraak. Verre van daar. Zij hadden
heldere, vroolijke, galmende, luidende stemmen, die klokken:
heinde en ver konden zij op de vleugelen der winden gehoord
worden. Die klokken waren daarbij veel te wakker, om zich
aan de nukken van den wind te onderwerpen: want noodra
deze het in den zin kreeg om tegen haar in te willen waaien,
durfde zij manhaftig het strijdperk tegen hem intreden en
bromden dengene die er genoegen in vond om naar haar te
luisteren dapper in het oor. Gaarne lieten zij zich bij stormachtige nachten hooren, door deze of geene arme ziel van een
moeder welke bij het ziekbed van haar kind zat te werken
of door een verlaten achtergebleven vrouw, wier man naar
zee was gegaan. In zulke nachten had men ze somtijds den
felst bulderenden Noord-Wester storm, geheel en al tot losse
buien hooren afweren. Althans dit zei Toby Veck, een man,
die hoezeer hij gewoonlijk Toby of Tobias van der Draf
genoemd werd, nochtans wel degelijk Toby of Tobias Veck
heette; en niemand vermag zonder bijzondere vergunning
van het Parlement daar eenige verandering in te maken,
daar de man in zijn tijd even wettig gedoopt was geworden als de klokken in den toren, hoezeer waarschijnlijk met
vrij wat minder omslag en minder openbare vreugdebetooningen.
Ik voor mij kom er rond voor uit, dat ik Toby Veck's
getuigenis ten volle geloof, want ik weet zeker, dat de man
over en over in de gelegenheid was om het stellig te weten.
Het woord van Toby Veck is daarom ook mijn woord. Hij
stond immers den ganschen dag (en toch was het een hard
werk) naast de deur van de kerk. Toby Veck was van zijn
beroep boodschaplooper of brievenbesteller, en stonddaar
zijn karweitjes af te wachten.
Om daar nu zoo in den wintertijd te staan wachten, was
die winderige plek juist geschikt om iemand kippenvel met
een blauwen neus, roode oogen, van de koude verstijfde
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wist het bij ondervinding. De dwarrelwind kwam bij rukken
en vallen om den hoek heen, — vooral was dat met den oostenwind het geval — even alsof hij zonder eenig ander
oogmerk, dan om Toby tegen den neus te waaien, van het
uiterste einde der aarde was losgebroken. Dikwijls scheen het
dat hij ook spoediger kwam dan Toby verwacht had; want
eerst, van achter den hoek uitschietende, ging hij Toby
voorbij , doch keerde plotseling alsof hij wilde zeggen :
„Hier heb ik hem!" weer terug. Voordat hij er op bedacht
was, zat hem zijn klein wit schootsvel om het hoofd geslagen;
zijn zwak rottingstokje scheen zich aan de kluisters van
zijn handen te willen ontwringen, zijn beenen begonnen
te knikken, en Toby zelf zich, nu in de een en daarna in
de andere richting schrap tegen den wind zettende, werd zoo
geschokt en geschud en gehutseld en gestommeld en gestooten
en van de beenen gelicht, dat het een wonder was dat
hij niet lichamelijk in de lucht werd opgenomen, gelijk wel
eens met een kolonie van kikvorschen, slakken of andere
draagbare schepsels gebeurt, en ergens kwam neerregenen,
tot groote verbazing der inboorlingen van eenig vreemd
hoekje van de wereld, waar de brievenbestellers een onbekend slag van volkje zijn.
En met dat al, hoezeer het dan zoo erg op hem aankwam,
was zulk een winderige dag voor Toby altijd een soort van
feestdag. Ziehier waarom. Het scheen dat hij in zulk een
wind zoo lang niet als op andere tijden naar een schellingsboodschap behoefde te wachten. want het worstelen tegen
zulk een stormachtig element hield zijn aandacht bezig en
frischte hem zelfs op, wanneer hij hongerig of moedeloos
werd. Een harde vorst of een sneeuwbui was ook een merkwaardige gebeurtenis voor hem, en scheen hem eenigszins
goed te doen, hoewel Toby niet recht wist te zeggen, waar
hem dat wel in zat; doch zeker is het, dat de wind en vriezend
weer met sneeuw, en misschien ook wel een goede dichte
hagelbui dagen waren, die door Toby Veck met een rood
kruisje in zijn :-almanak gemerkt werden.
Nat weer was hem het ergste, nat, koud en vochtig weer,
dat evenals een natte schanslooper op hem hechtte; de
eenige schanslooper evenwel dien Toby voor zijn gemak wel
had kunnen en willen missen. Zulke natte dagen, waarin de
regen zachtkens, maar dicht en zonder ophouden neerviel;
wanneer de mond van de straatevenals zijn eigen keel van
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den mist bijna verstikt werd; wanneer de parapluies, dam.
pende van het vocht, elkander voorbijzwierden, en op het
druk beloopen voetpad tegen elkander aanstootende, een
kleine draaikolk van lastige droppels van zich afschudden;
wanneer de goten overliepen en haar pijpen van het neerloopende tater bruisten; wanneer de nattigheid der vooruitstekende lijsten en riggels van de kerk, kles—kles--kles!
op Toby neerlekte, en de mat van stroo, waarop hij stond,
in den tijd van een oogenblik tot een modderige pap kneedde:
dat waren dagen van bittere beproeving voor hem. Dan kon
men Toby uit zijn schuilhokje, in een hoek van den kerkmuur
— zulk een ellendig schuilhokje, dat het in den zomer nooit
een dikkere schaduw, dan die van een tamelijk dikken wandelstok op den zonnigen vloer schoot, met een mistroostig
gezicht van een half el lang angstvallig zien uitkijken. Doch
een oogenblik daarna er weer uitkomende, om zich door een
weinig beweging te verwarmen, en tien of twaalf toertjes op
en neer gedraafd hebbende, fleurde hij weer op, en kroop,
zoo opgefleurd als hij was, weer in zijn hokje.
Zij noemden hem dan Tobias van der Draf, naar den gang,
dien hij zich had eigen gemaakt, en die, al maakte hij
ook weinig spoed, toch niet minder zijn oogmerk om dien te
maken, moest aanduiden. Hij had misschien veel harder
kunnen wandelen; doch als men hem dat sukkeldrafje had
afgenomen, zou onze Toby in zijn bed zijn gaan liggen om te
sterven. Bij vochtig weer bespatte hij er zich door met modder. Dat kostte hem vrij wat moeite. Hij had met oneindig
meer gemak kunnen loopen, doch dat was juist een reden,
waarom hij er zoo halsstarrig aan gehecht bleef. Hoewel
slechts een kort, schraal, mager, oud man, was die Toby
van den kant van zijn goeden wil een ware 1-ferkules. Hij
mocht gaarne geld verdienen, en verblijdde zich dan. Toby
was arm en zag niet gaarne van een reden tot blijdschap af —
in de bewustheid, dat hij zijn stuk brood op een eerlijke wijze
verdiend had. Met een boodschap, waaraan hij een schelling
of achttien stuivers verdiende, of met een klein pakje in zijn
hand, begon hij al meer en meer moed te scheppen. Terwijl
hij op zijn dagelijksche drafje voortliep, was hij gewoon
stevige boodschaploopers, die voor hem uitgingen, toe te
roepen, dat zij uit den weg moesten gaan, wijl hij in vollen
ernst geloofde dat hij, volgens den natuurlijken loop der
dingen, hen onvermijde lijk achterhalen en omverloopen
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zou; en hij koesterde ook het stellig vertrouwen, waarvan nochtans weinig bewijzen voorhanden waren, dat hij
in staat was alles te dragen, wat een man slechts kon
optillen.
In zulk een drafje bleef Toby, al ware het ook, dat hij eens
op een vochtigen dag uit zijn hoekje voor den *dag kwam,
om zich een weinig te warmen. Met zijn lekke schoenen een
kromme lijn van morsige voetstappen in den modder makende, in zijn verkleumde handen blazende, en die tegen
elkander wrijvende: ternauwernood tegen de snerpende koude
beveiligd, door zijn kaal versleten wanten van grauw sajet,
die van een afzonderlijk vertrekje voor den duim alleen,
maar van een algemeene of tapkamer voor al de andere
vingers samen voorzien waren; met kromme knieën en met
zijn stokje onder den arm bleef Toby in zijn drafje. Ging hij
eens iets verder de straat op, om onder het spelen der klokken naar boven naar het klokkenhuis te kijken, hij bleef in
zijn drafje.
Zulk een uitstapje deed hij dagelijks meermalen. Dat was
hem lets gezelligs, en als hij de klokken hoorde, stelde hij er
belang in naar haar woonplaats te zien, en te denken, hoe zij
bewogen werden, en welke hamers op haar neersloegen.
Misschien was hij dubbel nieuwsgierig naar die klokken,
omdat er tusschen haar en hem zelven punten van overeenkomst bestonden. Zij hingen daar in allerlei weer; wind en
regen sloegen er tegen aan. Zij zagen slechts al de huizen
van buiten. Zij kwamen nooit dichter dan hij zelf bij de
brandende vuurtjes, die tegen de vensters flikkerden en
glinsterden, of uit de toppen der schoorsteenen uitkwamen,
en waren evenzeer buiten staat, om iets van al de lekkernijen
te genieten, die gedurig van buiten de voordeuren of door
ijzeren traliën heen, aan vetgemeste keukenmeiden werden
ter hand gesteld. Voor menig van die vensters kwamen zich
gezichtjes vertoonen en verdwenen dan weer. Het waren
somtijds lieve gezichtjes, jeugdige gezichtjes, vroolijke gezichtjes: somtijds het tegendeel: doch Toby wist even weinig
(hoewel hij zoo werkeloos op de straat staande, dikwijls acht
op die kleinigheden sloeg) vanwaar zij kwamen of waar zij
heen gingen, en of zij, als hun lipjes zich bewogen, gedurende
het gansche jaar wel een enkel vriendschappelijk woord van

hem spraken, als de klokken zelve.
Toby was, ten minste voorzoover hij van zich zelven kon
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zeggen. geen Casuist; en ik wil daarmede niet zeggen, dat
hij voor het eerst acht op de klokken slaande en zijn eerste
voorbijgaande kennismaking met deze een weinig nader
beginnende te sluiten, al die aanmerkingen na elkander
maakte of in zijn gedachten een groote parade over haar
hield. Hetgeen ik wilde zeggen en ook werkelijk zeg, is dat
gelijk de werkingen van Toby's lichaam, zijn verteringsorganen bij voorbeeld. uit zich zelve en door een samenstelling, waarvan hij niets wist. en waarvan de kennis hem
ten uiterste verbaasd zoude hebben, een zeker doel bereikten,
ook zijn geestvermogens zonder zijn bijstand of zijn medewerking al die raderen en springveeren met nog duizend
andere in beweging brachten, toen zij zijn genegenheid voor
die klokken opwekten.
Al had ik ook gezegd zijn liefde voor die klokken, zou ik
dat woord niet herroepen, hoezeer het ternauwernood het
gansche samenstel van al zijn gewaarwordingen ten gunste
van haar zou hebben uitgedrukt. Want daar hij slechts
een eenvoudig man was, kende hij haar een bijzondere en
plechtige geaardheid toe. Zij waren zoo geheimzinnig; men
hoorde haar zoo dikwijls, en zag ze nooit; zij waren zoo in
de hoogte, zoo ver af, gaven zulke brommende tonen van
zich, dat hij ze met een soort van ontzag beschouwde; en
somtijds, wanneer hij naar de sombere boogvensters van den
toren omhoog keek, was hij half in de verwachting, dat hem
iets wenken zou, hetwelk geen klok was. maar nochtans datgeen was wat hij zoo dikwijls in de klokken hoorde galmen
Daarom verwierp Toby ook met verontwaardiging zeker
praatje. hetwelk men elkander wijsmaakte, dat het onder
die klokken spookte; omdat daar de mogelijkheid mee verbonden was, dat zij met eenig kwaad in betrekking stonden.
Om kort te gaan, zij waren dikwijls in zijn ooren, zeer dikwijls in zijn gedachten, en altijd in zijn gunstige meening;
en door met een wijd open mond naar het klokkenhuis,
waar zij hingen, omhoog te kijken, verrekte hij zoo dikwijls
zijn nek, dat hij om dien weer terecht te brengen. wel genoodzaakt was, naderhand een paar toertjes extra te moeten
draven.
Juist daarmee was hij eens op een kouden dag bezig, toen
de laatste dodderige slag van twaalf uur, zooeven geslagen,
nog als een gonzende monster-bij, maar waarlijk geen
werkzame bij , door den ganschen toren dreunde.
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„Zoo? Is het etenstijd?" zei Toby, voor de kerk heen en
weer loopende, „ach!"
Toby's neus was erg rood. en zijn oogleden waren erg
rood, en hij knipoogde geweldig, en zijn schouders waren
zeer dicht bij zijn ooren, en zijn beenen waren vreeselijk
stram en stijf; het bleek duidelijk, dat hij over zijn gansche
lichaam als half bevroren was.
„Zoo? etenstijd?" zei Toby nog eens, de want van zijn
rechterhand als een kinderenbokshandschoen gebruikende,
en daarmee zijn borst straffende, omdat zij zoo koud was.
„Ah! — h! h! h!"
Hij bleef nog een paar minuten stilzwijgend voortdraven.
.,Er is niets.. .. zei Toby, opnieuw beginnende, doch
daar bleef hij eensklaps stilstaan, en wreef met een bedenkelijk en eenigszins verlegen gezicht, zijn neus met zijn vinger.
Een langen weg behoefde de vinger niet af te leggen. want
zijn neus was niet groot, en derhalve had hij daar spoedig
me
gedaan.
„Ik dacht waarachtig, dat hij weg was," zei Toby, alweer
op zijn draf gaande, „maar alles is nog wel. Hij zou niet te
beschuldigen zijn, als hij heengegaan was. Het komt er in
dit bittere weer hard voor hem op aan, en hij heeft weinig
vooruitzicht om zich mee te vleien; want ik snuif nooit. Op
het beste uur van den dag heeft het arme schepsel een harde
beproeving te ondergaan, want als het eens (en dat gebeurt
nog slechts zelden) op een lekker geurtje onthaald wordt, dan
is het meestal van een ander's maaltijd, of uit de bakkersoven."
Dit bracht hem weer terug tot de opmerking, in welke
hij was blijven steken.
„Er is niets," zei Toby, „dat zoo geregeld op zijn tijd weerkomt als de etenstijd, en toch niets dat minder geregeld op
zijn tijd komt dan het eten. Ziedaar het groot onderscheid
tusschen het eene en het andere. Ik heb lang werk gehad
om dat te bedenken. Het zou mij verwonderen, of ook
eenig heer het de moeite waard zou vinden, mijn aanmerking
voor de couranten of voor het parlement te koopen!"
Toby schertste slechts, want hij schudde als uit geringe
gedachten van zichzelven, ernstig zijn hoofd.
„Wel heere, heere!" voer Toby voort. „De couranten zijn
vol van zulke opmerkingen, en dat is het Parlement ook.
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Hier heb ik nog een blad van verleden week," en hij haalde
een zeer morsig blad uit zijn zak, en hield het ter lengte van
zijn arm, recht voor zich uit. „Vol opmerkingen! vol opmerkingen! Ik houd er evenveel zoowel als andere menschen
van, het nieuws te weten," zei Toby, het langzaam iets
kleiner weer opvouwende, en toen weer in zijn zak stekende. „Doch het stuit mij thans bijna tegen de borst, een
nieuwsblad te lezen. Ik word er haast bang van. Ik weet niet,
waar het met ons, arme menschen, nog heen moet. De
Heer geve, dat onze toestand in het Nieuwe jaar, dat op
handen is, een weinig verbeterd moge worden!"
„Goeden dag, vader, goeden dag vader! " riep een beval lig
stemmetje, dicht bij hem.
„Het schijnt wel dat wij geen goed kunnen doen en geen
recht kunnen krijgen," voer Toby voort. „Ik heb zelf, toen
ik jong was, weinig geleerd, en ik weet waarlijk niet of wij
wel voor iets goeds op de wereld zijn. Somtijds denk
ik: ja, wel een weinig, en somtijds denk ik dat wij er slechts
tot een last zijn. Ik raak er somwijlen zoodanig door in
verwarring, dat ik niet in staat ben het met mijzelven
eens te worden of er in het geheel wel eenig goed in ons is,
dan of wij ter kwader ure geboren zijn. Wij schijnen schrikkelijke dingen te doen; wij schijnen vrij wat onrust te verwekken; men verheft steeds luide klachten tegen ons en laat
het oog op ons houden. De nieuwsbladen zijn op de een of
andere wijze altijd vol van ons. En wat praat ik dan nog van
een nieuw jaar!" zei Toby mismoedig: „ik kan meestal
mijn vrachtje even goed optillen als iemand anders, ja veel
beter dan menig ander; want ik ben zoo sterk als een leeuw,
en dat zijn alle menschen niet; doch als het nu eens waar was
dat wij geen recht op een Nieuw Jaar hadden -- dat wij inderdaad slechts tot een last waren?
„Goeden dag, vader!" riep het bevallige stemmetje nog
eens.
Dezen keer hoorde Toby het echter, keek op, bleef staan,
en den ver vooruitzienden blik, dien hij als om eenige verlichting te zoeken, een eind ver in het aanstaande jaar
vestigde, op eenmaal weer sluitende, bevond hij zich van
aangezicht tot aangezicht tegenover zijn eigen dochter, en
keek haar van nabij onder de oogen.
Het waren levendige oogen, oogen, die men lang zou kunnen aanschouwen, voordat men er de diepte van gepeild had;
"
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zwarte oogen, die den glans der oogen weerkaatsten, welke
hen zochten te doorgronden; niet flikkerende zooals zij
zelve het verkoos, maar met een helderen, reinen, zuiveren
glans, gelijk aan dien, welken de hemel in aanzijn riep;
beminnelijke oogen vol van oprechtheid en zoo zeer stralende
van hoop, van jeugdige, onschuldige hoop; van krachtige
en levendige hoop, in weerwil der twintig jaren van armoede.
die zij reeds aanschouwd hadden, dat zij voor Toby een stern
werdn,lkzijhatoep:„glfdwijomen
reden hier zijn!"
Toby drukte een kus op de lippen, die bij die oogen behoorden en streelde het blozende gelaat tusschen zijn handen
„Wel, mijn lieveling!" zei Toby. „Wat is er te doen? Ik
had u hier vandaag niet verwacht, Meggy!"
,.En ik had ook niet gedacht hier te komen, vader!" zei
het meisje, en knikte met haar hoofd en lachte terwijl zij
met hem sprak. „En toch ben ik hier nu! En dat niet alleen;
— neen, niet alleen!"
„Wat wilt gij daarmee zeggen ? " vroeg Toby, en keek
nieuwsgierig naar een overdekt korfje, hetwelk zij in haar
hand hield. „Hebt gij .... "
,,Ruik maar eens, lieve vader!" zei Meggy. ,,Gij behoeft
niet anders te doen dan maar eens te ruiken!"
Toby schoot in grooten haast toe om het deksel op te lichten, toen zij er blijgeestig met haar hand tusschen kwam.
„Neen, neen, neen!" zei Meggy, met al de vroolijkheid van
een kind. .,Wacht nog een weinig. Laat er mij even een hoekje
van oplichten, hier, dat kleine klei-ei-ei-ne hoekje! Gij begrijpt
mij wel," zei Meggy, met veel oolijkheid doende zooals zij
zei, en zeer zachtkens, zachtkens sprekende, alsof zij bang
was door iemand, die in het korfje zat, gehoord te worden,
voer zij voort: „Ziedaar nu? Wat is dat?"
Toby snuffelde eens aan den rand van het korfje en riep
in verrukking uit:
,,Het is warm!"
„Het is kokend heet!" riep Meggy uit. ,,Ha! ha! ha! Het
is kokend heet."
„Het is kokend heet! Ha! ha! ha!" gierde Toby het uit,
„kokend heet!"
„Maar wat is het nu, vader?" zei Meggy verder. „Kom!
Gij kunt niet raden wat het is; en dat moet gij toch raden.
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Ik wil het er niet uithalen, voordat gij het geraden hebt. —
Neen, neen. — Haast u zoo niet! Wacht een oogenblikje! Ik
zal het deksel nog een weinig hooger oplichten. Zoo — raad
nu eens!"
Meggy was vreeselijk bang dat hij het te spoedig zou
raden, en dook achteruit, terwijl zij den korf naar hem toehield; trok haar schouders in de hoogte, en stopte haar opren
met haar vingers dicht, alsof zij op die wijze Toby kon verhinderen het te raden, en hield gedurende al dien tijd niet op
vroolijk te lachen.
Intusschen sloeg Toby zijn handen op zijn beide knieën
en legde zijn neus tegen den korf en snuffelde tamelijk lang
tegen het deksel. De lachende trek op zijn vervallen gelaat
verspreidde er zich al meer over heen, even alsof hij den trek
tot lachen opsnoof.
„O! dat is heerlijk!" zei Toby. „Het zijn toch geen -- 0 ja!
ik geloof het vast. Het zijn Poolsche lapjes!"
„Neen, neen, neen!" gilde Meggy het van vermaak uit.
„Het gelijkt niets op Poolsche lapjes."
„Neen," zei Toby en trok er nog eens aan. „Het is — het
is weeker dan Poolsche lappen. Het is allerheerlijkst. Het
wordt van oogenblik tot oogenblik geuriger. — Voor lamspooten is het te vleeschachtig. Is het niet?"
Meggy was buiten zich zelven van verrukking. Hij had
onmogelijk verder mis kunnen raden dan Poolsche lappen of
lamspooten.
„Zou het lever zijn?" vroeg Toby bij zich zelven. „Neen,
er is een geur aan die veel van lever verschilt. Ragout?
Neen, voor ragout is het niet week genoeg. Daar ontbreekt
het knorfachtige en de hanenkammen aan. En sausijzen zijn
het ook niet. Dat weet ik zeker. Doch ik zal u wel zeggen
wat het is. Is het geen beuling?"
„Neen, ook al niet!" riep Meggy in een nieuwe verrukking
uit. ,Neen, ook al niet."
„Waar denk ik ook aan! " riep Toby eindelijk uit en hernam zoo veel het hem mogelijk was een rechtstandige houding. „Ik zal ten laatste mijn eigen naam nog vergeten. Het
is pens!"
Het was ook pens, en Meggy, ten top van vreugde betuigde
dat hij een halve minuut later verzekeren zou dat er nooit
betere pens gestoofd was geworden.
„En nu, vader!" zei Meggy, terwijl zij den korf uitpakte,
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„zal ik uw tafellaken maar terstond neerleggen; want ik heb de
pens in een kom meegebracht, en om dien kom heen een zakdoek geknoopt; en als ik nu eens op mijn manier hoogmoedig
wil zijn en dien voor een tafellaken uitspreiden en hem een
tafellaken noemen, wel, dan is er immers geen wet in de
wereld, die mij dat beletten kan; is er wel, vader?"
„Zoo veel ik weet, neen, mijn lieve!" antwoordde Toby.
„Doch zij komen ons altijd met een of andere nieuwe wet
op de proppen."
„En volgens hetgeen ik u laatst uit het nieuwsblad voorlas, vaderl Weet gij wat de rechter zegt. Zij veronderstellen
dat wij arme menschen die alle kennen. Ha! ha! ha! wat een
dwaling! Groote goedheid! voor hoe bedreven houden zij
ons niet."
„ Ja, mijn lieve!" riep Toby uit," en zij zouden met iedereen van ons, die ze alle kende, zeer in hun schik zijn. Zulk
een man zou recht vet van zijn nering en bij al de aanzienlijken van zijn nabuurschap erg gezocht worden; ja zeer zeker!"
„Hij zou, wie hij ook zijn mocht, zijn maal met graagte
gebruiken, wanneer het rook zooals dit;" zei Meggy vroolijk.
Maak nu een weinig voort, want er zijn warme aardappelen
bij, en ik heb er een flesch versch getapt bier bij gelegd.
Waar wilt gij eten, vader? Op uw post of op de stoep? Lieve
vader, wat zijn we toch grootelui, die tusschen twee plaatsen
te kiezen hebben!"
„Vandaag op de stoep, lieveling!" zei Toby. „Bij droog
weer op de stoep; bij nat weer op mijn post. De stoep levert
altijd meer gemak op , omdat men er zitten kan; maar bij
vochtig weer zou men er rheumatisch van worden."
„Hier dan," zei Meggy en klapte, nadat zij alles bezorgd
had, in haar handen: „hier is nu alles klaar! Hoe goed ziet
het er uit! Kom, vader! kom!"
Sedert Toby den inhoud van den korf vernomen had,
was hij bezig geweest haar eenigszins afgetrokken te beschouwen en aan te spreken, waaruit bleek, dat hij , hoewel
zijn Meggy zelfs boven het maal van de pens, het voorwerp
van zijn overdenkingen was, evenwel haar niet zag of aan
haar dacht, zooals zij in dat oogenblik was, maar dat hij een
denkbeeldige ruwe schets of een moment van haar toekomstig leven voor zich had. Thans door haar blijgeestige uitnoodiging uit zijn droomerij gewekt, weerhield hij een zwaarmoedig schudden van zijn hoofd, hetwelk bij hem opkwam,
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en draafde naar haar toe. Terwijl hij bukte om te gaan
zitten, begonnen de klokken te luiden.
„Amen!" zei Toby, terwijl hij zijn hoed afnam en zijn
blikenaromhgs.
„Zegt gij Amen tegen de klokken, vader? " riep Meggy uit.
„Zij begonnen daar juist als mijn gebed voor het eten,
lieve!" antwoordde Toby, en ging midderwijl zitten. Ik
verzeker u, al§ zij slechts konden, zouden zij daar een zeer
goed gebed voor uitspreken. Zij zeggen mij dikwijls al vrij
wat goeds."
„Zeggen u de klokken dat, vader?" vroeg Meggy lachende,
terwijl zij den kom met een mes en een vork voor hem neerzette. „Hoe moet ik dat begrijpen?"
„Zij schijnen het mij te doen, lieve!" zei Toby, met grooten
lust op zijn maal aanvallende. „En waarin ligt het onderscheid?
Als ik het van de klokken hoor, wat doet er het dan toe, of zij
het mij al of niet toeroepen? Mijn lief gezegend kind!" voer
Toby voort, terwijl hij met zijn vork naar den toren wees en
onder het genot van zijn maaltijd gedurig meer werd opgewekt, „hoe dikwijls heb ik die klokken hooren roepen: Toby
Veck, Toby Veck! Goeden moed, Toby Veck! -- Toby Veck,
Toby Veck! Goeden moed, Toby Veck!? Honderdduizendmaal en meer!"
„Nu; ik nooit!" riep Meggy uit.
En toch had zij dat wel meer dan eens, want het was Toby's
gewoonste onderwerp.
„Als de zaken zeer slecht gaan," zei Toby; „zeer slecht,
bijna zoo slecht als het maar kan; dan hoor ik van de klokken:
Toby Veck! Toby Veck! Gij krijgt werk, Toby Veck! — Toby
Veck! Toby Veck! Gij krijgt werk, Toby Veck! Zoo luidt het
dan weer."
„En ten laatste komt het dan ook, vader!" zei Meggy
met een toon van treurigheid in haar bevallige stem.
„Altijd," antwoordde de onschuldige Toby, „dat mist
nooit."
Terwijl zij in dit gesprek gewikkeld waren, staakte Toby
geen oogenblik zijn aanval op het smakelijk gerecht, hetwelk
voor hem stond, maar sneed er van en at er van, en sneed
er van en dronk daar bij en kauwde er op, nu eens van de
pens, vervolgens van de warme aardappelen, en dan weer
van de pens, met een onverzade lijk, en naar het zich liet

aanzien, ongestoord genoegen. Doch toen hij nu de straat zoo
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eens rondkeek, of er ook iemand in een deur of voor een
venster stond, die hem wenkte, om een boodschap te verrichten, viel zijn oog, toen hij daarmee gedaan had, in het terugkeeren op Meggy, die met haar armen over elkander geslagen
tegenover hem zat. Zij deed niet anders dan met een glimlach
van genoegen, al gaande weg, zijn gretigen eetlust aanschouwen.
„De Heer vergeve mij!" zei Toby eensklaps, terwijl hij
zijn mes en zijn vork uit zijn hand liet vallen. „Meggyl mijn
duifje!waromztginewlkomprdbn?"
„Vader?"
„Dat ik hier," voer Toby met een berouwvolle verklaring
voort, „zit te snijden en te prikken en te kauwen en ri4ij n buik
vol te eten, terwijl gij daar bij mij zit, en niets doet om uw
honger te stillen; noch iets hiervan begeert om—"
„Ik heb mijn honger reeds gestild, vader!" viel zijn dochter
hem lachende in de rede; „ik heb het bij tusschenpoozen
gedaan; ik heb mijn middagmaal reeds genuttigd,"
„Gekheid!" zei Toby. „Twee middagmalen op één dag!
Dat is onmogelijk! Gij kunt mij even goed wijs maken, dat
er twee Nieuwjaarsdagen te gelijk zullen komen, of dat ik
mijn leven lang een hoofd van goud op mijn schouders heb
gedragen, en dat nimmer voor een ander verwisseld heb."
„Ik heb mijn maaltijd toch al genuttigd, vader!" zei Meggy
dichter naar hem toetredende; „en als gij met het uwe wilt
voortgaan, dan zal ik u zeggen hoe en waar; en hoe wij aan
uw lekker gerecht gekomen zijn en — en — nog iets anders
er bij."
Toby scheen het maar niet te kunnen gelooven, doch zij
zag hem met haar heldere blikken in de oogen, legde haar
hand op zijn schouder en wenkte hem, dat hij zou voortgaan
terwijl het vleesch nog warm was. Toby nam derhalve zijn
mes en zijn vork op en ging andermaal aan het werk. Het ging
hem echter veel trager van de hand dan te voren, en hij deed
niets dan zijn hoofd schudden, alsof hij heel niet over zichzelven tevreden was.
„Ik heb mijn middagmaal genuttigd, vader!" hervatte
Meggy, na een weinig geaarzeld te hebben, „met Richa grd.
Die at vroeg, en terwijl hij mij bezoekende, zijn eten
meebracht, hebben wij .... hebben wij samen gegeten,
vadert"
Toby dronk eer, weinig bier en smakte er van met zijn
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lippen en zei vervolgens: „Zoo?" toen hij zag, dat zij wachtte
met voort te gaan.
„En–Richard zegt, vader.... !" hervatte Meggy, maar
hield weer op.
„Welnu. Meggy! Wat zegt Richard?" vroeg Toby.
„Richard zegt, vader. !" — alweer een pauze,
„Richard heeft lang werk om te zeggen wat hij zeggen wil,"
zei Toby.
„Hij zegt dan, vader!" voer Meggy voort, eindelijk haar
oogen opslaande. en hoewel bevende, toch rondborstig;
„dat er bijna weer een jaar verloopen is, en waar het toe dient
jaar in jaar uit te wachten, als het zoo onwaarschijnlijk is
dat wij het ooit beter dan thans hebben zullen? Hij zegt, dat
wij thans wel jong zijn, maar dat de jaren ons zullen verouderen, voordat wij het weten. Hij zegt, dat indien lieden van
onzen stand wachten, totdat wij onzen weg duidelijk voor
ons zien, die weg een zeer nauwe weg zijn zal — de groote
algemeene weg -- de weg naar het graf, vader!"
Een stoutmoediger man dan Tobias de draver zou al zeer
veel op zijn redeneervermogen hebben moeten steunen,
als hij dit alles had willen weerleggen. Toby hield zich daarom

ook liever stil.
„En hoe hard is het, vader!" oud te worden en te sterven
en dan te denken, dat wij elkander hadden kunnen helpen
en opbeuren! Hoe hard voor ons beider gansche leven elkander te beminnen en toch gescheiden blijvende elkander te
zien werken, veranderen, oud en grijs worden. Al wist ik
mijn liefde ook te boven te komen en hem te vergeten ( hetgeen ik nimmer zou kunnen doen) . Och, mijn lieve vader!
hoe grievend zou het vallen met een hart, om er het bloed
droppel na droppel te zien uitdrogen, zonder de herinnering
aan een enkel gelukkig oogenblik van mijn leven, als vrouw,
om mij te ondersteunen en te vertroosten, ja, om mij beter
te maken!"
Toby zat stilzwijgend toe te luisteren. Meggy veegde haar
oogen af en zei een weinig opgeruimder, dat wil zeggen, nu
eens lachende dan eens snikkende, en somtijds beide tegelijk
doende:
„Daarom zegt Richard, vader! daar hij gisteren de toezeg-

ging voor een tijdlang werk te zullen hebben gekregen
heeft, en wijl ik hem bemin en reeds drie jaren lang bemind heb — ja wel langer, indien hij het slechts wist! --
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moest ik hem op Nieuwjaarsdag trouwen; op den besten en
gelukkigsten dag, zegt hij, van het gansche jaar, en die daarom stellig zeker geluk en voorspoed moet aanbrengen. Het
is een kort beraad, niet waar, vader? — Doch er behoeven
geen maatregelen over mijn bezittingen genomen te worden,
en mijn bruiloftskleederen behoeven immers niet gemaakt
te worden als die der groote dames, vader! — Dat alles, zei
hij, en zei het op zijn eigen manier; zoo krachtig en zoo ernstig
en altijd toch zoo goedaardig en vriende lijk, dat ik zei, dat ik
naar u toe zou gaan, om er met u over te spreken, vaderl
En omdat zij mij heden morgen (waarlijk wel onverwachts)
mijn arbeid betaald hebben, en gij een gansche week lang
het zoo poovertjes gehad hebt, en ik daarbij gaarne had,
dat ik dezen dag zoowel voor u, vader! als voor mij tot een
soort van feestdag maken mocht, heb ik een kleine lekkernij
gestoofd om u daarmee te verrassen."
„En zie nu eens hoe hij het op de stoep koud laat worden,"
zei een andere stem.
Het was de stem van dien zeifden Richard, die hen ongemerkt genaderd was en thans voor den vader en de dochter
stond. Hij zag beiden aan met een gelaat zoo gloeiend als het
ijzer waarop hij zijn voorhamer dage lijks liet neervallen. Hij
was een schoon, welgemaakt en forsch gespierd jonkman,
met oogen die zoo vurig flikkerden als de gloeiend roode
afdruipsels van een ovenvuur; zwart haar, dat hem in dunne
lokken langs de slapen neergolfde, en met een glimlach —
die Meggy's lofuiting over zijn welbespraaktheid ver overtrof.
„Zie hoe hij het op de stoep koud laat worden," zei Richard. „Meggy weet niet waar hij van houdt. Zeker, dat
doet zij niet."
Toby, die geheel geestdrift en leven was, reikte Richard
terstond zijn hand en wilde hem in grooten haast toespreken,
toen de deur van het huis zonder voorafgaande waarschuwing
openging, en het weinig scheelde of een lakei had met zijn
voet op de pens getrapt.
„Uit den weg hier! Zult ge wel? Eeuwig en altijd komt
gij hier op de stoep zitten. Kunt gij een der andere naburen
ook niet eens een beurt geven? Zeg mij dat eens. Zult gij al of
niet uit den weg gaan?"
Eigenlijk gezegd was de laatste vraag overbodig, want zij
hadden reeds ruim baan gemaakt.
,,Wat is er te doen? Wat is er te doen?" vroeg de heer,
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voor wien de deur geopend was. Hij kwam uit het huis met
die soort van stap, die het midden tusschen een wandelstap
en dien van een haastige bedrijvigheid uitmaakt, waarmee
een heer op de effen dalende helling van den levensberg —
een heer met krakende laarzen, een horlogeketting en keurig
schoon linnen uit zijn huis komen mag, niet alleen zonder in
het minst zijn aanzien te krenken, maar zelfs den schijn
hebbende van tot gewichtige bezigheden elders geroepen te
zijn. „Wat is er te doen? Wat is er te doen?"
„Honderdmaal zijt gij verzocht en gebeden," zei de lakei
met nadruk tegen Toby Veck, „dat gij onze stoep toch ongemoeid zult laten. Waarom laat gij die niet ongemoeid?
Kunt gij die niet ongemoeid laten?"
,,Nu, nu, al wel zoo!" zei de heer. „Hola daar, vriend!"
en hij wenkte Tobias van der Draf tot zich. „Kom hier!
Wat is dat? Uw eten?"
„ Ja mijnheer! " antwoordde Toby, terwijl hij het in een
hoekje liet staan.
„Laat het daar niet staan!" riep de heer uit. „Breng het
mij hier! Breng het mij hier! Zoo? — Is dit uw eten?"
„Ja mijnheer! " antwoordde Toby, nog eenmaal met een
gretigen blik watertandende naar het laatste stukje van de
pens, hetwelk hij voor een bonne bouche bewaard had, en
hetwelk de heer thans bezig was op de tanden van de vork
van alle kanten rond te draaien en te bekijken.
Er waren twee andere heeren te gelijk met hem buiten het
huis - gekomen; een ervan was een man van middelbaren
leeftijd, mager van gestalte en van een mismoedig voorkomen.
Hij hield zijn handen gedurig in de zakken van zijn pooveren
peper- en zoutkleurigen broek, die hem zeer wijd om de
beenen zat. Van zich te wasschen of zijn kleederen af te
schuieren had hij weinig, werk gemaakt. De ander was een
welgevormd man van een frisch voorkomen, in een blauwen
rok met glimmende knoopen gekleed en met een witten
halsdoek om. Hij was hoog rood van gelaat, alsof een
te groote hoeveelheid van het bloed zijns lichaams hem
naar het hoofd geperst was, en dit verklaarde wellicht de
omstandigheid, dat hij zeer koud van hart scheen te zijn.
Hij die het overschot van Toby's maal op de vork in zijn
handeil,sprk tenbijdamvFlern,
en beiden liepen naar elkander toe. Mijnheer Fier, zeer bijziende, was genoodzaakt zoo dicht bij het restantje van Toby's
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eten te komen, voordat hij duidelijk genoeg zien kon, wat
het was, dat Toby's hart hem uit den mond scheen te willen
springen. Dcch mijnheer Filer at er niet van.
„Dit is een soort van dierlijk voedsel, Alderman!" zei
Filer, terwijl hij er met een zilveren potlood eenige prikken
in gaf; „bij de arbeidende klasse van dit Graafschap gewoonlijk onder den naam van pens bekend."
De Alderman lachte en• knipoogde, want hij was een
vroolijke borst; die Alderman Cute! 0! en zoo'n sluwe gast
daarbij! een recht gare kwant! Van alle markten thuis! die
zich geen rad voor de oogen liet draaien! die de lieden tot op
den grond van hun harten doorkeek! Hij kende hen wel, die
Cute! Dat verzeker ik u!
„Doch wie eet hier pens?" zei Mijnheer Files en keek
eens in het rond. Pens is buiten allen twijfel het minst
zuinige en het verkwistendste artikel van eetbare waar,
dat men op de markten in dit land kan vinden. Men heeft
bevonden dat na het koken het verlies op een pond pens zeven
achtste van een vijfde gedeelte meer beloopt, dan op een pond
ander vleesch, van welk beest men ook wil. De pens is eigenlijk gezegd kostbaarder dan de vruchten, die men in de broeikassen kweekt. Wanneer men het getal der beesten, die jaarlijks geslacht worden, in aanmerking neemt, naar de opgave
der lijsten, die daarvan gehouden worden, en slechts een
geringe berekening maakt van de hoeveelheid pens, welke
de karkassen van die beesten, naar behooren geslacht, opleveren, dan bevind ik, dat het verlies op die hoeveelheid
pens, als zij gekookt is, vijf maanden lang van een en dertig
dagen en nog een maand Februari daarbij, voor een garnizoen van vijfhonderd mannen genoeg zou zijn. Wat een
verkwisting! Wat een verkwisting!"
Toby stond doodsbleek op zijn beenen te beven. De goede
ziel verweet zich zelven dat hij door eigen toedoen een bezetting van vijfhonderd mannen had doen omkomen van honger.
„Wie eet hier pens?" zei Mijnheer Filer driftig. „Wie eet
hier pens?"
Toby maakte een verlegen buiging.
„Doet gij dat? Gij ?" zei Mijnheer Filer. „Dan heb ik u te
zeggen, vriend! dat gij uw pens aan den mond der weduwen
ene weezen ontsteelt."
„Dat wil ik niet hopen, mijnheer!" zei Toby deemoedig.
„lk zou liever van gebrek willen omkomen."
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Het gesprek over Toby's pens.
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„Verdeel het bedrag van de te voren vermelde pens eens,
Alderman!" zei Mijnheer Filer," onder het aangenomen getal
der bestaande weduwen en weezen en de uitkomst er van
zal voor elk van hen de waarde van een stuiver aan pens zijn.
Voor dezen man blijft er dus geen greintje van over. Bij
gevolg is hij een dief.
Toby was zoodanig geërgerd dat hij er geen haar om gaf
toen hij den Alderman de pens zelf zag opsmullen. Het was
hem zelfs een verlichting er op die manier van af te komen.
„Wat zegt gij er van?" vroeg de Alderman op een schertsende manier den heer met het roode gezicht in den blauwen
rok. „Gij hebt vriend Filer gehoord. Wat zegt gij nu?"
„Wat kan ik er van zeggen?" antwoordde hij: „Wat kan er
van gezegd worden? Wie kan in zulke verbasterde tijden als
wij beleven eenig belang in zulk een man stellen?" (Hij meende daar Toby mee). „Zie hem aan! Wat een voorwerp! 0!
die oude gouden tijden! die oude groote tijden! die oude heerlijke tijden! Toen was het eerst een tijd waarin de boerenstand en al die soort van dingen goed was! Toen was het
inderdaad een tijd voor al die soort van dingen. Er is thans
niets. Ach!" en de roodwangige heer zuchtte: „0 die oude
gouden tijden! Die oude gouden tijden!"
De heer gaf geen uitlegging welke dagen hij wel in het
bijzonder bedoelde. Hij gaf evenmin te kennen of hij uit een
belanglooze schatting van zich zelven, ook den tegenwoordiger tijd verweet dat deze met hem het aanzijn te schenken niets bijzonders verricht had.
„Die oude gouden tijden! Die oude gouden tijden!" herhaalde de heer. „Welke tijden waren dat! Dat alleen waren
tijden. Het dient nergens toe over andere tijden te praten
of te beredeneeren wat het volk in dezen tijd is. Noemt gij de
tegenwoordige dagen wel een tijd? Doet ge dat wel? Ik doe
het niet. Sla Strutt's „Zeden en gewoonten", eens op en zie
eens wat onder een der goede oude regeeringen van Engeland
een boodschaplooper placht te zijn. In zijn ruimste omstandigheden had hij geen hemd aan zijn lijf, geen kousen aan
zijn beenen en er was in gansch Engeland geen groente waaraan hij de hand kon slaan om die in zijn mond te steken,"
zei mijnheer Filer. „Ik kan dat uit tabellen bewijzen."
De roodwangige heer ging nochtans al voort de oude gouden tijden, de oude groote tijden, de oude heerlijke tijden ten
hemel te' verheffen. Wat er ook een der anderen van mocht
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zeggen, hij liet niet af met gedurig weerkeerende en herhaalde
uitdrukkingen zich over deze uit te laten, gelijk een eekhoorn
zich in zijn kooi heen en weer draait, van welke hij waarschijnlijk even zulke duidelijke denkbeelden heeft, als ooit
die heer over zijn verloopen eeuwen had.
Het is mogelijk, dat het geloof van den armen ouden Toby
in diezelfde onbepaalde oude gouden tijden niet geheel en al
weggeredeneerd was, want zijn eigen denkwijze was in dit
oog enblik onbepaald genoeg. Eén zaak bleef hem nochtans
te midden van zijn leed duidelijk genoeg, te weten dat hoezeer deze lieden in hun bijzondere meeningen mochten verschillen, zijn mismoedigheid van dien ochtend en van vele
andere ochtenden niet zonder grond was. „Neen, neen, wij
kunnen geen goed doen," dacht Toby in zijn wanhoop. „Er
is geen goed in ons; wij zijn slecht geboren!"
Doch Toby droeg een vaderlijk hart in zich om: en dat was
in weerwil van dat besluit waartoe hij kwam, in zijn boezem
gedrongen. Hij kon het niet dulden dat Meggy in de vervoering van haar kortstondige vreugde, haar toekomstig lot
door die Wijzen zou hooren voorspellen. „God helpe haar!"
dacht de arme Toby. „Zij zal het vroeg genoeg weten."
Hij gaf daarom eenigszins angstig den jongen smid een
teeken dat hij haar zou wegleiden. Doch deze was op een
korten afstand van hem af zoodanig met haar bezig en had
haar zooveel in te fluisteren, dat hij eerst te gelijk met den
Alderman Cute het verlangen van Tobias bespeurde. Die
Alderman had zijn beur,. van spreken nog niet gehad, doch
hij was ook een filosoof, een praktisch filosoof — o! zoo
praktisch! en daar hij niet van zins was een gedeelte van
zijn toehoorders te verliezen, riep hij: „Blijft hier!"
„Gij weet," zei nu de Alderman, en richtte het woord tot
zijn twee vrienden, met een lachje van zelftevredenheid,
hetwelk hem gewoonlijk eigen was. „Ik ben een eenvoudig
man en ga op een eenvoudige wijze te werk. Ik houd meer van
doen dan van praten. Dat is zoo mijn manier. Er bestaat
geen de minste verborgenheid of zwarigheid in de behandeling van die volksklasse, indien men haar slechts verstaat
en op haar eigen manier met haar spreken kan. — Gij vriendje! vertel mij niet dat gij nooit genoeg te eten hebt, en dat gij
niet altijd van het beste krijgt; want ik weet dat beter. Gij
weet, ik heb uw pens geproefd en gij kunt mij niet pieren.
Gij - verstaat immers wel wat pieren beteekent, niet waar?
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Het is het rechte woord; is het niet? Ha! ha! ha! — Och lieve!"
ging de Alderman voort, terwijl hij zich weer tot zijn vrienden keerde. „Het is de gemakkelijkste zaak van de wereld
met die soort van lieden om te gaan, mits dat men ze maar
begrijpt."
0! hij was een voortreffelijk man om met het gemeene volk
om te gaan, die Alderman Cute! Hij maakte er zich nooit
driftig tegen! 0 die minzame, schertsende, booze Alderman!
Hij wist het wel!
„Gij ziet. mijn vriend!" voer de Alderman voort, ,,er wordt
over dat gebreklijden al vrij wat onzin uitgekraamd. Men
heeft hard werk om er door te komen, niet waar? Zoo luidt
de aangenomen wijze van spreken. Is het zoo niet? Ha! ha!
ha! — Doch ik ben van zins aan dat alles den nekslag te
geven. Er is over dat broodsgebrek een geklaag aan de orde
van den dag, waaraan ik den nekslag denk te geven. En daarmee houdt alles op. De Heere beware ons!" voer de Alderman
voort, zich weer naar zijn vrienden keerende, „men kan
onder dat slag van volk aan alles een einde maken als men
het maar van den rechten kant weet aan te pakken!"
Toby nam de hand van zijn dochter en trok die onder zijn
arm. Hij scheen niet recht te weten wat hij deed.
„Zeker uw dochter? lie?" zei de Alderman en streek
haar minzaam onder de kin.
Och! die beste Alderman Cute was altijd minzaam jegens
de arbeidende klasse! Hij wist wel wat haar goed deed! Er
zat geen greintje hoogmoed in hem!
.,Waar is haar moeder?" vroeg de achtbare heer.
„Die is dood," zei Toby. „Haar moeder was een stijfster
en plooister, en werd naar den hemel opgeroepen toen zij ter
wereld kwam."
,,Zeker toch niet om daar te stijven en te plooien, denk
ik," merkte de Alderman schertsende aan.
Nu mocht Toby al of niet in staat zijn geweest zich zijn
vrouw in den hemel van haar wereldsch bedrijf afgescheiden
voor te stellen, doch de vraag is hier: Indien juffrouw Cute
naar den hemel opgeroepen was geworden. zou de Alderman
haar zich alsdan in zekeren rang of stand hebben voorgesteld?
„En gij zijt zeker haar vrijer, zijt gij niet?" vroeg Cute
den jongen smid.
,, Ja," antwoordde Richard schielijk, want de vraag
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maakte hem kribbig. „Wij zullen op den Nieuwjaarsdag
trouwen."
.,Wat zegt gij daar?" riep Filer hgftig uit: „Trouwen!'
„Wel zeker? Althans het voornemen is zoo, mijnheer!"
En wij moeten ons een weinig haasten dat
zei Richard. „En
merkt gij wel, anders mocht er eerst de nekslag eens aan
gegeven worden."
.,Ha!" riep Filer kreunende uit: „Ja, Alderman! geef daar
den nekslag aan. en dan zult gij kunnen zeggen dat gij iets
goeds gedaan hebt. Trouwent — Trouwen! ! Welk een
onkunde van de eerste grondbeginselen der staathuishoudkunde onder zulke menschen! Welk een onvoorzichtigheid!
Welk een verkeerdheid! Het is bij den hemel genoeg om —
Eilieve, zie mij nu zoo een paar eens aan! Toe, doe dat
eens!"
Beiden waren dat wei waardig, en een wettig huwelijk
scheen een zoo verstandige en betamelijke zaak als slechts
bij hen had kunnen opkomen.
„Al werd ook een mensch zoo oud als Methusalem ; " hervatte Master Filer, „en werkte al zijn levensdagen voor het
welzijn van zulk slag van lieden, en al stapelde hij ook daadzaken en voorbeelden voorbeelden en daadzaken, op daadzaken en voorbeelden, zoo hoog als een berg opeen, dan kan
hij nog even weinig verwachten hen te overtuigen dat zij
niet moesten trouwen, als hij kan verwachten hen te zullen
overtuigen dat zij geen recht of reden hebben om op de aarde
geboren te worden. En dat weten wij toch, hebben ze niet.
Dat is een zaak, welke wij reeds sedert lang met een wiskunstige zekerheid hebben uitgemaakt."
De Alderman Cute vermaakte zich kostelijk en hield
den wijsvinger van zijn rechterhand tegen zijn neus, waarmee hij zooveel als tegen zijd vrienden wilde zeggen: ,,Geeft
wel acht op mij ! Houd het oog eens op den eenvoudigen prak tischen man!" en riep toen Meggy tot zich.
„Kom hier, meisje!" zei de Alderman Cute.
Sedert de laatste minuten was het bloed van haar minnaar
reeds tame lijk aan het gisten geraakt, en hij ,wilde haar niet
van zich laten gaan. Doch een poging op zich zelven doende,
deed hij zelf ook een paar schreden voorwaarts en ging naast
Meggy staan. Toby hield haai hand ook nog onder zijn arm
vast, maar keek even verbijsterdals een slapende in zijn
droom van den eenen naar den anderen.
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„Ik wil thans een paar woorden spreken, meisje! die u tot
een goeden raad zullen kunnen strekken," begon de Alder-

man op zijn eigenaardige fleemende manier: „Gij weet, het
is mijn plicht raad te geven, dat weet gij wel, omdat ik een
schout ben, niet waar? '
Meggy zei op een bedeesden toon: ; ,O ja mijnheer!'
Iedereen wist ook wel dat de Alderman Cute een schout was
en och lieve! altijd zoo'n wakkere schout! Wie was er die
ook in de oogen van het publiek slechts een greintje van Cute's
doorzicht had?"
,,Gij zegt mij dat gij zult gaan trouwen," ging de Alderman voort. „Dat is vooreerst in iemand van uw sekse zeer
onkiesch, ja hoogst onbetamelijk. Doch dat ter zijde gesteld.
Nadat gij getrouwd zijt, zult gij met uw man overhoop liggen
en een rampzalige vrouw worden. Gij gelooft het mogelijk
niet; maar het zal toch gebeuren, wijl ik het u zeg. Nu heb ik
u vooraf te waarschuwen dat ik besloten heb al zulke rampzalige vrouwen van den vloer te helpen. Draag derhalve
zorg dat gij niet voor mij geroepen wordt. Gij zult kinderen
krijgen en daaronder knapen. Die knapen zullen natuurlijk
ondeugend opgroeien en als straatjongens zonder kousen ot
schoenen aan hun beenen rondloopen. Denk er aan, mijn
jonge vriendin! Ik zal hen den een na den anderen van hun
misdrijven overtuigen, want ik heb vast besloten al zulke
straatjongens zonder kousen of schoenen van den vloer te
helpen. Misschien en wel hoogstwaarschijnlijk zal uw man
jong sterven, en u in een zwangeren staat achterlaten. Dan
zult gij buiten de deur gezet worden en bij de straat rondloopen. Kom dan niet in mijn buurt, meisje! want ik heb mijn
besluit genomen, om al zulke omzwervende moeders van den
vloer te helpen. Alle jonge moeders van allerlei slag en soort
heb ik besloten van den vloer te helpen. Wend mij geen
ziekte voor om u te verontschuldigen, of kinderen om u te
verontschuldigen! want mijn vast besluit is alle zieke vrouwen en jonge kinderen van den vloer te helpen. En ingeval
gij (want ik wil wel hopen, dat gij de plichten, die de kerk u
oplegt, verstaat, hoewel ik vrees van neen!) het zij uit wanhoop, of uit dankbaarheid, of uit goddeloosheid, of uit
bedriegelijkheid een poging zoudt wagen om u te verdrinken
of te verhangen, dan zal ik geen medelijden met u hebben,
want mijn besluit staat paalvast om alle zelfmoordenaars
van den vloer te helpen. Als er één zaak is " voer de AlderKerstvertellingen.
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man met zijn glimlach van zelfbehagen voort„ .waarop
.waarop men
van mij zeggen mag dat ik stellig en meer dan op eenig
ander mijn besluit genomen heb, dan is het, dat ik den
zelfmoord den nekslag zal geven. Beproef het derhalve
niet, want dat is toch het meest gewone zeggen, niet waar?
Ha! ha! ha! Thans hebben wij elkander begrepen."
Toby wist niet of hij verlegen dan of hij verheugd zijn
moest, toen hij zag dat Meggy doodelijk bleek geworden was
en de hand van haar minnaar had losgelaten.
,,Wat u aangaat, domme rekel!" zei de Alderman, zich met
een steeds toenemende blijgeestigheid tot den jongen smid
keerende, ,,waar denkt gij wel aan. dat gij wilt trouwen?
Waartoe hebt gij noodig te trouwen, uilskuiken die gij zijt?
Als ik zulk een fiksche, jonge, forsche borst was, dan zou ik
mij schamen zulk een sul te zijn om mij zelven aan het snoer
van een vrouw te laten binden. Zij zal immers een oud wijf
zijn voordat gij het midden van uw leeftijd bereikt hebt. En
dan zult gij met een beslijkt vrouwmensch en een troep mor
sige kinderen, die u overal waar gij gaat achterna zullen janken, al een fraaie vertooning maken!"
O! die Alderman Cute! Hij had er eerst den rechten slag
van, om met het gemeene volk den gek te steken!
,,Nu, ga heen," voer de Alderman voort, „en bedenk u!
Wees zoo dwaas niet van op den Nieuwjaarsdag te gaan
trouwen. Vóór den Nieuwjaarsdag van het volgende jaar
zult gij er wel anders over denken; zulk een fiksche jonge
knaap als gij, dien al de meisjes nakijken. Nu, ga heen!"
Zij gingen samen heen, niet gearmd of hand aan hand, of
vroolijke blikken onder elkander wisselende, o neen! maar
zij smeltende in tranen, en hij neerslachtig voor zich ziende.
Waren dat de harten, die nog zoo kort te voren Toby's
hart uit zijn treurigheid hadden opgebeurd? Neen, toch niet,
De Alderman (gezegend zij hij er voor) ! had hun den nekslag gegeven.
,,Wijl gij nu toch hier zijt," zei de Alderman tegen Toby,
. ,kunt gij een brief voor mij bezorgen. Kunt gij vlug loopen?
Gij zijt een oud man."
Tobias, die Meggy als versufd had nagekeken, deed al zijn
best om te stamelen dat hij zeer vlug en zeer sterk was.
„Hoe oud zijt gij ?" vroeg de Alderman.
„Ik ben over de zestig, mijnheer."
,,Och die man is ver, ver over den tand, gij begrijpt mij
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wel." riep mijnheer Files. zich er tusschen mengende, even
alsof zijn geduld harde proeven had doorstaan, maar toch
voor de laatste bezwijken moest.
.,Ik begrijp wel dat ik te veel in de wereld ben, mijnheer!"
zei Toby. „Ik — ik dacht er heden morgen reeds zoo over.
Ach mij!"
De Alderman brak zijn klachten af door hem den brief.
dien hij uit zijn zak haalde, over te reiken. Toby zou er
gaarne een schelling bij gekregen hebben, doch daar mijnheer
Files duidelijk bewees, dat hij in zulk een geval een zeker
aantal personen ieder voor negen stuiver en een halven penning zou bestelen, ontving hij slechts de helft, en nog was
hij tevreden, omdat hij er slechts zooveel voor kreeg.
De Alderman gaf een arm aan elk van zijn beide v rienden
en kuierde welgemoed vandaar, doch kwam in allerijl terug,
alsof hij iets vergeten had.
„Vriend!" zei de Alderman.
„Mijnheer!" zei Toby.
„Pas op uw dochter. Zij is veel te schoon."
„Dan zal ik misschien haar schoonheid ook wel van de een
of ander gestolen hebben," dacht Toby, terwijl hij het geld
in zijn hand bekeek en aan de pens dacht. „Het zou mij niet
verwonderen of ik heb vijfhonderd dames elk van een gedeelte harer schoonheid beroofd. Het is schrikkelijk!"
„Zij is veel te schoon, man!" zei de Alderman nog eens.
.,De kans staat tien tegen een, dat zie ik duidelijk, dat er
niets goeds van haar worden zal. Let op hetgeen ik u zeg, en
pas op haar!" Hiermede stapte hij weer heen.
„Van alle kanten slecht! Van alle kanten slecht!" zei Toby ;
enwrogzijhad.„Wnslectgbor.ijz
veel!"
Terwijl hij dit zei begonnen de klokken boven zijn hoofd
te luiden. Het waren luide, heldere, galmende klanken —
doch zij brachten geen bemoediging mee; neen volstrekt
geen.
„De toon is veranderd," riep de oude man uit, terwijl hij
er naar luisterde. „Er is geen enkel woord meer van alles
wat ik er voorheen in hoorde. Hoe zou dat komen? Ik ben
zoowel in het Nieuwe als in het oude Jaar te veel. Ach! dat
ik maar stierf ! "
De klokken gingen inmiddels voort door die veranderde
tonen de lucht in beweging te brengen. „Van den vloer! Van
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den vloer!" Ziedaar al wat hij zei, totdat zijn brein er van
duizelde.
Hij ondersteunde zijn verbijsterd hoofd tusschen zijn
handen alsof hij bang was dat het zou bersten, en dat was
een gelukkig toeval, want hij bespeurde dat hij daarin den
brief nog hield, zoodat hij uit zijn bedwelming ontwakende,
werktuiglijk met den brief op zijn gewone drafje heenliep.

TW EE D E KWARTIER.

De brief, dien Tobias van den Alderman Cute had gekregen,
was aan een groot man in het groote district van de stad gericht. Het moet wel het grootste distrikt van de stad geweest
zijn, daar het door de inwoners gemeenlijk ,,de Wereld"
genoemd werd.
De brief woog in Tobias' hand zwaarder dan een andere;
niet omdat de Alderman hem met een zwaar wapenschild
verzegeld had, maar uithoofde van den aanzienlijken naam,
die er op stond, en het zwaar gewicht van goud en zilver
waarvan de gedachte met dien naam gepaard ging.
„Hoe verschillen zij van ons!" dacht Tobias in zijn ' eenvoudigheid, terwijl hij het adres nog eens bekeek. „Vergelijk
alonsvkjebidGrt,nsazijletkopn;
en wie van de onzen zal meer nemen dan hetgeen hem toekomt? Iemand de pens uit den mond te stelen! — hij zou zoo
iets verfoeien!"
Met een onwillekeurige eerbied voor zulk een aanzien lijken
naam evenwel sloeg Tobias een tip van zijn schootsvel tusschen zijn vingers om den brief heen.
„Zijn kinderen," zei Tobias, en zijn oogen werden beneveld;
„zijn dochters -- heeren mogen haar harten winnen en haar
huwen; zij mogen gelukkige vrouwen en moeders worden;
zij mogen schoon zijn gelijk mijn M-e-g-g ... .
Verder kon hij haar naam niet uitspreken. De laatste letter
bleef hem in de keel steken, alsof er het gansche aiphabeth
mee gemoeid was.
„Het doet er niet toe," dacht Toby. , ; Ik weet wel wat ik
zeggen wil. Dat is mij meer dan genoeg:" en met die troostvolle gedachte draafde hij al verder voort.
Het was een dag van felle vorst. De lucht was helder en
klaar. Het vroor dat het knapte en kraakte. De winterzon,
hoewel zonder warmte, straalde vroolijk op het ijs neer,
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hetwelk zij niet kon smelten, maar hetwelk zij glansrijk deed
schitteren. Bij alle andere gelegenheden kon Toby van die
winterzon een les voor een armoedigen stumper hebben opgedaan, doch thans was het daarmee voor hem gedaan.
Het was op dien dag de Oudejaars-dag. Het geduldige jaar
had de verwijtingen en beschuldigingen van zijn aanklagers
overleefd en in alle getrouwheid zijn werk verricht. Het was
lente geweest. en zomer geworden. Het had zijn bepaalden
loop volbracht, en legde nu zachtkens het hoofd neer om te
sterven. Voor zich zelven van alle verdere verwachting, en
van alle verdere hoop op geluk beroofd, maar als een vreugdebode, gelijk-het voor velen geweest was, maakte het in zijn
latseognbik prahetdnkzijr
dagen van leed en zijner uren van lijdzaamheid en op het
recht van gerust te mogen sterven. Toby zou voorheen in het
einde van het jaar een zinnebeeldige voorstelling van het
leven eens armen stervelings hebben kunnen vinden, doch
thans was het daarmee voor hem gedaan.
Was het dat voor Toby alleen? Heeft niet reeds sedert
zeventig jaren elk arbeidsman in Engeland vruchteloos dezelfde klacht kunnen doen hooren?
De straten waren vol beweging en al de winkelhuizen
vroolijk getooid. Het Nieuwe Jaar werd als een erfkind voor
de gansche wereld met begroetingen, geschenken en allerlei
vreugdebetooningen afgewacht. Hier zag men speelgoed en
kinderboekjes voor den Nieuwjaarsdag, daar allerlei blinkende
snuisterijen voor den Nieuwjaarsdag; kleedingstukken voor
den Nieuwjaarsdag; kansen `'van geluk voor den Nieuwjaarsdag; nieuwe uitvindingen om het Nieuwe Jaar van zijn geboorte af in slaap te wiegen. De loop van deszelfs leven stond
in almanakken en zakboekjes afgeteekend, het verschijnen
van deszelfs maangetijden, van gestarnten eri de springvloeden was tot op het juiste uiterste oogenblik voorspeld,
al de werkingen der seizoenen zoo bij nacht als bij dag waren
met even zooveel juistheid vooraf berekend als mijnheer Filer
dat zijn sommen in mannen en vrouwen wist te doen.
Het Nieuwe Jaar, het Nieuwe Jaar, overal was het Nieuwe
Jaar! Het Oude werd als reeds dood beschouwd, en al wat het
naliet werd omtrent zoo goedkoop verkocht als de eigendom
die er van een verdronken matroos aan boord was overgebleven. Deszelfs stalen en monsters waren die van verleden
jaar en werden reeds opgeofferd voordat het zelf nog den
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adem had uitgeblazen. Deszelfs schatten waren stof en vuilnis
in vergelijking der rijkdommen van zijn nog ongeboren opvolger!"
Toby had naar zijn gedachten geen deel meer noch aan het
Oude noch aan het Nieuwe Jaar.
„Van den vloer! van den vloer! — Oude gouden tijden!
Oude gouden tijden! Van den vloer! van den vloer!" was de
maat waarop hij voortdraafde, zonder dat hij in een andere
had kunnen vallen.
Doch zelfs deze, hoe treurig zij ook was, bracht hem ten
behoorlijke tijde aan het einde van zijn reis voor het huis van
mijnheer Joseph Bowley, Lid van het parlement.
De deur werd hem door een portier geopend, die een tijdlang moest staan te hijgen, voordat hij kon spreken, want hij
was buiten adem geraakt doordat hij onvoorzichtig van zijn
stoel was opgestaan zonder dat hij eerst den tijd genomen
had van daarover na te denken en tot een besluit te komen.
Toen hij zijn stem had weergekregen, waartoe eenige tijd
vereischt werd, want zij had hem bijkans geheel verlaten, en
was daarenboven door den geweldigen last van zijn eten zeer
bezwaard — vroeg hij heesch fluisterende:
„Van wien komt gij?"
Toby zei het hem.
„Gij kunt zelf den brief wel naar binnen brengen," zei de
portier en wees hem naar een kamer aan het einde van een
lange gang, die in het voorportaal uitkwam. „Op dezen
dag van het jaar loopt iedereen vrij naar binnen. Gij komt
waarachtig geen oogenblik te vroeg; want het rijtuig staat
reeds weer voor de deur, en zij zijn slechts voor een paar uren
met een bijzonder oogmerk in de stad gekomen."
Toby veegde zijn schoenen, die buiten dat toch reeds droog
waren, zorgvuldig af, liep den weg op die hem was aangewezen, en merkte gaandeweg op dat het een ontzettend groot
huis was, doch overal zoo stil en zoo dicht gesloten, alsof
de bewoners ervan reeds naar buiten waren. Hij klopte tegen
de deur van die kamer aan en een stem van binnen riep hem
toe dat hij binnenkomen zou. Toen hij binnengetreden was.
bevond hij zich in een groote boekenkamer, alwaar een
deftige dame met een muts op voor een met liassen en papieren overdekte tafel zat. Een juist niet zeer deftig heer in het
zwart zat bij haar te schrijven hetgeen zij hem opgaf, terwijl

een ander veel ouder en veel deftiger man, wiens hoed en
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stok op de tafel lagen met de eene hand in zijn borst heen
en weer wandelde en met vrij wat zelfbehagen van tijd tot
tijd zijn eigen portret — het was ten voeten uit en levensgroot
— hetwelk voor den schoorsteen hing, beschouwde.
„Wat is dat?" zei de laatstgenoemde heer. „Mijnheer
Fish! wilt gij de goedheid hebben mij te bedienen?"
Mijnheer Fish vroeg vergiffenis, en den brief van Tobias
aannemende, gaf hij hem dien met veel eerbied over.
„Van den Alderman Cute, mijnheer Joseph!"
„Is dat alles? Hebt gij niets anders, bode?" vroeg mijnheer
Joseph.
Toby gaf een ontkennend antwoord.
„Hebt gij geen rekening aan mij of iets anders te eischen?
Mijn naam is Bowley; mijnheer Joseph Bowley. Hebt gij uit
niemands naam iets van mij te vorderen?" vroeg mijnheer
Joseph. „Als gij iets hebben mocht, geef het mij dan. Mijn
schuldboek ligt daar naast mijnheer Fish. Ik wil niet dat er
iets in het Nieuwe Jaar worde overgeboekt. Al de rekeningen
worden in dit huis voor het einde van het oude jaar gesloten,
zoodat indien de dood mijn levensdraad mocht— —"
„Afsnijden," hielp Mijnheer Fish hem verder op den weg.
„Afbreken, mijnheer!" hernam mijnheer Joseph met groote
bitsheid, „men al mijn zaken in behoorlijke orde zou vinden."
„Mijn waarde heer Joseph!" zei de dame, die vrij wat jonger
dan de heer was, „Hoe stuitend klinkt dat!"
„Mevrouw Bowley," hernam mijnheer Joseph, nu en dan
als uit den droom zijner diepe overpeinzingen ontwakende,
„Wij behoorden in dit oogenblik van het jaar aan ons zelven
te denken. Wij behoorden onze eigen rekeningen na te zien.
Wij behoorden te gevoelen, dat elke terugkeer van een zoo
gewichtig tijdperk in de menschelijke handelingen onderwerpen van het uiterste belang tusschen een man en zijn — en
zijn bankier meebrengt."
Mijnheer Joseph uitte die woorden alsof hij de zinrijkheid
van hetgeen hij zei ten volle gevoelde, en begeerde dat zelfs
Toby in de gelegenheid zou gesteld worden om iets uit zijn
redntl.Mischewadtzjnboligeh
nog draalde met het zegel van den brief los te breken en aan
Toby gelastte een enkele minuut te blijven waar hij was.
„Gij verlangde, mevrouw! dat mijnheer Fish zeggen zou—"
begon mijnheer Joseph.
„Dat heeft mijnheer Fish geloof ik, reeds gedaan," ant-
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woordde zijn vrouw en sloeg inmiddels een blik naar den brief.
.,DochpmijnwrdeJosph!ikglftcne
dat ik het er bij kan laten blijven. Het komt vreeselijk duur
uit."
„Wat komt duur uit?" vroeg mijnheer Joseph.
,,Dat aalmoezeniershuis. Zij geven u slechts twee stemmen voor een toelage van vijf pond. Het is immers gruwelijk!"
„Mevrouw Bowley!" hernam mijnheer Joseph, „gij doet
mij verbaasd staan. Staat dan het genot van het gevoel in
evenredigheid tot het aantal der stemmen die men krijgt,
of voor een welgeaard gemoed, tot dat der aanzoeken, en
is het niet een allerstreelendst genoegen onder vijftig leden
over twee stemmen te kunnen beschikken?"
„Bij mij niet, daar kom ik voor uit," hernam mevrouw.
„Mij verdriet zulks. Daarenboven, men wil immers gaarne
iemand van zijn kennis verplichten. Doch gij zijt de vriend
der armen, dat weet gij wel, mijnheer Joseph! Gij denkt daar
anders over."
„Ik ben de vriend der armen," merkte mijnheer Joseph
aan en vestigde tevens een blik op den armen man die daar
voor hem stond. „Als zoodanig wil ik mij gaarne laten berispen. Als zoodanig ben ik berispt geworden. Doch ik voor
mij verlang geen anderen titel."
„De Hemel zegene dien edelen heer!" dacht Toby."
,,Ik ben het bij voorbeeld met Cute hier in het geheel niet
eens," zei mijnheer Joseph, den brief rechtuit voor zich houdende. „Ik ben het ook met Filer's volgelingen niet eens,
Ik ben het met geen partij hoe ook genaamd eens. De arme,
die mijn vriend is, heeft met geen van allen te maken. De
armen van mijn distrikt, die mijn vrienden zijn, gaan mij
alleen aan. Noch eenig man, noch eenig genootschap heeft
het recht zich tusschen mij en mijn vrienden te stellen.
Ziedaar den grond waarop ik redeneer. Ik neem de betrekking
van — van een vader jegens die vrienden aan. Ik zeg tot
elk van hen: ,,beste vriend! ik zal u behandelen alsof ik uw
vader was."
Toby luisterde met grooten ernst toe, en het begon hem
een weinig lichter om het hart te worden.
„Gij hebt, beste vriend," voer mijnheer Joseph voort, terwijl hij Toby eenigszins afgetrokken aanzag, „geen andere
aangelegenheid dan mij . Gij behoeft u de moeite niet te geven
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van aan iets anders te denken. Ik zal voor u denken, ik weet
wat goed voor u is, ik ben bestendig uw vader. Zoodanig is
de beschikking eener alwijze Voorzienigheid! Nu, de bedoeling
van onze schepping is niet dat men zal zwelgen en brassen en
evenals de dieren zijn genot in zijn voedsel zal vinden." —
Toby dacht vol berouw aan de pens — „maar dat men de
waarde van den arbeid zal gevoelen, met opgerichten hoofde
in de morgenlucht wandele en zich aan diens verfrisschende
geuren lave. Leef arbeidzaam en matig, wees onderdanig aan
wien het behoort, oefen u in de zelfverloochening, onderhoud
uw huis voor zoo weinig kosten als doenlijk is, betaal uw
huishuur op den klokslag, wees in al uw handelingen stipt
en nauwkeurig, (ik geef u daar een goed voorbeeld van, gij
zult ten allen tijde mijnheer Fish, mijn vertrouwden boekhouder met een bak gereed geld voor zich vinden) en dan
moogt gij mij veilig als uwen vriend en uw vader beschouwen."
Het zijn inderdaad lieve kindertjes, uw kindertjes, mijnheer Joseph!" zei mevrouw huiverende. „Rheumatischen
en koortsachtiger, kreupelen, aamborstigen en dergelij ken
mer!"
„Mevrouw!" hernam mijnheer Joseph op een plechtigen
toon: „Ik ben en blijf niettemin de vriend en vader der armen.
Die zullen desniettemin steeds door mij bemoedigd worden.
In elk kwartaal van het jaar zullen zij met mijnheer Fish
af te rekenen hebben. Op eiken Nieuwjaarsdag zal ik zelf met
mijn vrienden op hun gezondheid drinken. Eenmaal 's jaars
zal ik en zullen mijn vrienden met een diep gevoel tot hen
spreken. Eenmaal in zijn leven zullen zij zelfs in het openbaar en in het bijzijn van alle fatsoenlijke lieden een kleinigheid van een vriend mogen ontvangen. En wanneer een arme
door die prikkels en door het besef der waarde van zijn arbeid getroost in het graf zijner ruste zinkt, dan, mevrouw!" —
mijnheer Joseph snoot hierbij zijn neus — „zal ik nog — op
dezelfde voorwaarden — de vriend en de vader van zijn
kinderen blijven."
Toby was hevig aangedaan.
„Gij hebt ook wel een zeer dankbare familie, mijnheer
Joseph! " riep zijn vrouw uit.
„Mevrouw!" gaf mijnheer Joseph haar op een geheel majestueuzen toon ten antwoord: „Men weet dat ondankbaarheid de zonde van dat slag van menschen is. Ik verwacht geen

andere belooning."
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„Helaas!" dacht Toby. „Wij zijn slecht geboren, en geen
smeltkroes kan ons veranderen!"
„Wat eenig mensch kan doen, dat doe ik," ging mijnheer
Joseph voort. „Ik betracht mijn plicht als vriend en vader
der armen, en tracht hun geest te vormen door hun bij alle
gelegenheden die eenige groote zedeles in te prenten, welke
die stand noodig heeft, dat is, een volkomen afhankelijkheid
van mij zelven. Zij hebben met — met zich zelven volstrekt
niets te doen. Indien slechte en kwaadwillige lieden hun iets
anders wijs maken, en zij daardoor ongeduldig en ontevreden worden, ja zich aan onwil en ondankbaarheid schuldig
maken, hetgeen ontegenzeggelijk het geval is, dan blijf ik
toch nog hun vriend en vader. Dat is aldus voorbeschikt.
Het is de orde der dingen."
Met dat overspannen gevoel opende hij des Alderman's
brief en las hem door.
„Waarlijk, waarlijk, dat is hupsch en allerbeleef dst! "
riep mijnheer Joseph uit. „Mevrouw! de Alderman is zoo
verplichtend mij te herinneren dat hij de hooge eer gehad
heeft -- hoe beleefd! --- mij ten huize van onzen gemeenschappelijken vriend, den bankier Deekles aan te treffen;
en hij bewijst mij de gunst mij te vragen of het mij
aangenaam zijn zal dat Will Fern van den vloer geholpen
worde."
„Dat is mij hoogst aangenaam!" hernam mevrouw Bowley.
„Die kerel is de ergste van het gansche ras. Ik wil hopen dat
hij op een diefstal betrapt is."
„Neen," zei mijnheer Joseph, den brief nader inziende,
„dat juist niet; doch het scheelt niet veel. Evenwel, dat is
het juist niet. Het schijnt dat hij te Londen gekomen is om
werk te zoeken, (ten einde zich te verbeteren, --- zoo luidde
zijn taal) en des nachts slapende in een schuur gevonden in
hechtenis genomen en des anderen daags voor den Alderman
gebrachtis.DAldmnerk(ztoij)an,d
hij besloten heeft die soort van dingen den nekslag te geven,
en dat het hem, ingeval ik Will Fe rn van den vloer verlang
te zien, een genoegen zal doen met hem te beginnen."
„Laat er in allen gevalle een voorbeeld aan hem gesteld
worden, " zei mevrouw. „In den vorigen winter, toen ik het
pikéeren en het boren van vetergaten als een goede bezigheid
bij den avond ook onder de mannen en de knapen van het
dorp wilde invoeren en daarvoor deze doelmatige regels:
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Komt, laat ons vlijtig werken leeren,
Mylady en Mylord vereeren;
Ons van ons daaglijksch brood geneeren,
En nooit een hooger stand begeeren.
naar het nieuwe systeem voor hen op muziek had laten zetten,
om die onder de hand te kunnen zingen, raakte diezelfde
Fern — ik ze het thans nog — even den rand van zijn hoed
aan en zei: „Ik vraag u nederig om vergiffenis, mevrouw,
maar is er dan geen onderscheid tusschen mij en een naaimeisje?" Ik verwachtte natuurlijk wel iets zoodanigs; want wie
kan iets anders dan onbeschoftheid en ondankbaarheid van
die volksklasse verwachten ? Doch dat doet hier nu weinig
ter zake, mijnheer Joseph! stel een voorbeeld aan hem!"
„Hm!" kuchte mijnheer Joseph. „Mijnheer Fish! wilt gij
zoo goed zijn toe te luisteren naar hetgeen —"
Mijnheer Fish nam terstond de pen op en schreef hetgeen mijnheer Joseph hem opgaf.
„In vertrouwen. Waarde mijnheer! Ik ben u ten hoogste
verplicht voor uw goede gezindheid jegens mij ten opzichte
van den man, die William Fern heet, en ten wiens aanzien
het mij leed doet u te moeten melden dat ik niets gunstigs
kan zeggen. Ik heb mij, in het algemeen beschouwd, als zijn
vriend en zijn vader aangemerkt, doch ben daarvoor (het
spijt mij te moeten zeggen dat het doorgaans zoo gaat) met
een snooden ondank en met een voortdurende weerbarstigheid beloond geworden. Hij wordt door een oproerigen
en muitzieken geest gedreven. Zijn karakter zou tegen
geen onderzoek beproefd zijn. Hij weet volstrekt zelf
niet wat tot zijn geluk dient. Onder zulke omstandigheden komt het mij voor, (dat moet ik erkennen) dat,
als hij weer voor u verschijnt, (zooals gij mij meldt dat
hij gedurende uw onderzoek van de zaak doen zal en ten
aanzien waarvan ik toch wel geloof, dat men op zijn woord
kan rekenen) een opsluiting voor eenige dagen als vagebond,
een dienstbewijs voor de maatschappij zou zijn, en een heilzaam voorbeeld in een streek, waar zoowel ten gevalle
dergenen die zich als vrienden en vaders der armen gedragen,
als ten voordeele van die, over het algemeen genomen, op
een dwaalweg verkeerende volksklasse zelve, het stellen van
een voorbeeld een zaak van de uiterste noodzakelijkheid is.
Ik ben," en zoo voort.
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„Het schijnt inderdaad," merkte mijnheer Joseph aan,
toen hij dien brief onderteekend had en mijnheer Fish dien
verzegelde, „alsof het aldus voorbeschikt is. Op het einde
van het jaar sluit ik zelfs met William Fern mijn rekening!"
Toby, die reeds lang tot andere gedachten gekomen en
bitter mismoedig was, trad met een droevig gezicht vooruit om den brief aan te nemen.
„Breng hem mijn groeten met mijn dankzeggingen over,"
zeimjnhrJosp.„Wactevn!"
„Wacht even!" herhaalde mijnheer Fish.
, Gij hebt misschien," zei mijnheer Joseph op een orakelspreukerigen toon, „zekere aanmerkingen gehoord, welke ik
gemaakt heb over het plechtig tijdstip waartoe wij gekomen
zijn, en over de verplichting welke op ons rust, om onze
zaken te regelen en op al wat ons mocht overkomen voorbereid te zijn. Gij kunt daarbij hebben opgemerkt, dat ik mij
achter mijn hoogen stand in de maatschappij niet zoek te
verschuilen, doch dat mijnheer Fish — die heer daar — een
kasboek voor zich heeft liggen, en hier eigenlijk alleen zit om
een nieuw blad om te keeren, en met een schoon boek eest
nieuw tijdperk in te treden. En nu mijn vriend! kunt gij uw
hand op uw hart leggen en daarbij zeggen, dat gij insgelijks
uw voorbereidingen voor een Nieuw Jaar gemaakt hebt?"
„Ik ben bang, mijnheer!" stamelde Toby, hem deemoedig
aanziende; — „dat ik een weinig --- een weinig schulden in de
wereld heb."
„Hebt gij schulden?" vroeg mijnheer Joseph Browley
met een schrikkelijken nadruk in zijn toon.
„Ik ben zeer verlegen, mijnheer! over een sommetje van
tien of twaalf schellingen, die ik juffrouw Chickenstalker
nog schuldig ben."
„Aan juffrouw Chickenstalker ? " herhaalde mijnheer
Bowley op denzelfden toon als te voren.
„Och, mijnheer! dat is een zeer gewoon winkeltje," zei
Toby. „Daarbij nog een weinig geld aan huur; doch het is
zeer weinig, mijnheer! Ik weet wel dat ik het haar eigenlijk
niet schuldig moest gebleven zijn, maar zoo waar, wij
hebben het hard te verantwoorden gehad!"
Mijnheer Joseph keek tweemaal zijn vrouw, en mijnheer
Fish en Toby, allen den een na den anderen aan. Vervolgens
maakte hij met beide handen tegelijk zekere gebaren van
wanhoop, alsof hij thans de zaak geheel en al opgaf.
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„Hoe een man, zelfs onder die onbedachtzame en onhandelbare klasse; — een oud man, — een man die grijs geworden
is, een Nieuw Jaar onder de oogen durft zien, terwijl zijn
zaken in zulk een toestand zijn; hoe hij 's nachts op zijn bed
kan liggen en 's morgens weer opstaan en — daar!" ging hij
voort en keerde Toby zijn rug toe; „daar hebt je den brief!
je den brief!"
Darheb
„Ik wenschte van harte gaarne, mijnheer, dat het anders
was!" zei Toby, die zich wilde verontschuldigen, „maar wij
hebben het recht hard te verantwoorden gehad.''
Terwijl mijnheer Joseph nog al telkens bij herhaling riep:
„daar heb je den brief!" en mijnheer Fish niet alleen hetzelfde
zei, maar zijn verzoek een meerderen klem bijzette, door den
briefdrager de deur te wijzen, schoot ook dezen niets meer
over dan een buiging te maken en het huis te verlaten. Toen
de arme Toby weer op de straat was, trok hij zijn hoed zoo
ver hij kon over zijn hoofd om het verdriet te verbergen hetwelk hij gevoelde omdat hij niet inzag waar hem het Nieuwe
Jaar toe dienen zou. _
Hij lichtte zelfs zijn hoed niet op om naar den kloktoren
te kijken toen hij bij de kerk teruggekomen was. Hij bleef
uit kracht der gewoonte daar een poosje staan, en bespeurde
toen, dat het duister werd en dat de kloktoren schaduwachtig
en onduidelijk in den donkeren hemel boven hem opstak.
Hij wist daarenboven dat de klokken zoo straks zouden
beginnen te luiden en dat zij in zulke oogenblikken als stemmen uit de wolken voor zijn verbeelding klonken. Doch hij
maakte daarom slechts te meer spoed om des Alderman's
brief te bestellen en te maken dat hij van den weg af was
voordat zij begonnen; want hij vreesde dat hij, behalve den
drukkenden last, dien zij hem den laatsten keer hadden toegeroepen, thans nog „vriend en vader! vriend en vàder!
vriend en vader!" daarbij van haar zou hooren.
Toby kweet zich daarom met alle mogelijke haast van
zijn boodschap, en draafde naar zijn huis heen. Doch het
zij dat het van zijn drafje kwam, hetwelk door de straat heen
een weinig averechts in zijn werk ging, of van zijn hoed die
hem zoo diep over de oogen zat, het duurde niet lang of hij
liep op zijn drafje tegen iemand aan, zoodat hij zijwaarts af
op de straat tuimelde.
„Zoowaar, zoo waar, ik vraag u om vergiffenis!" zei
Toby, in groote verwarring zijn hoed oprapende en zijn hoofd
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tusschen den hoed en de gescheurde voering als in een soort
van bijenkorf stekende. „Ik hoop toch dat ik u niet bezeerd
zal hebben."
Wat nu dat bezeeren aanging was Toby zulk een volslagen
Samson niet of hij zelf zou waarschijnlijk het meest bezeerd
zijn geworden; want hij was als een bal uit den weg
geworpen. Doch hij had zulk een gedachte van zijn eigen
krachten, dat hij inderdaad verlegen was voor den ander
en nog eens zei:
„Ik hoop toch dat ik u niet bezeerd zal hebben."
De man tegen wien hij aangeloopen was, een forsch, door
de ,zon verbrand buitenman, met half grijze haren en een
ruigen baard, keek hem een oogenblik aan, alsof hij wilde
zeggen:
„Ik geloof dat gij den draak met mij steekt." Doch weldra
van zijn goede meening overtuigd gaf hij hem ten antwoord:
„Neen, mijn vriend! Gij hebt mij niet bezeerd."
,,En uw kind hoop ik, ook niet?" zei Toby.
„Neen, het kind ook niet," antwoordde de man. „Ik dank
u vriendelijk."
Terwijl hij dit zei keek hij naar een slapend meisje, hetwelk hij op zijn arm droeg, en haar gelaat bedekkende met
den langen tip van den poveren doek, dien hij om zijn hals
droeg, stapte hij langzaam met haar voort.
De toon waarop hij zei: „Ik dank u vriendelijk;" sneed
Toby door het hart. Die man was zoo vermoeid en zijn voeten
deden hem zoo zeer; hij was zoo bemorst van de reis, welke hij
had afgelegd en keek zoo raar en zoo vreemd om zich heen,
dat het een troost voor hem was in staat te zijn om iemand
ergens voor, hoe weinig het ook zijn mocht, te danken. Toby
stond hem na te kijken, terwijl hij met het kind, zoo vermoeid
en log voortliep.
Toby gaf geen acht op iets wat zich in de straat bewoog,
maar keek slechts dien man met zijn afgesleten schoenen,
die thans niet meer dan een schijn en schaduw van schoenen
gebleven waren, met zijn zeemleederen broek, zijn gewonen
rok en zijn hoed met den neergeslagen rand, en met het
kind dat de armen om zijn hals geslagen hield, na.
Voordat de reiziger in het donker verdween, bleef hij
stilstaan. Hij keek in het rond en Toby ziende staan,
scheen hij te weifelen of hij zou terugkeeren of voortgaan.
Nadthijersnvolghetadr n
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had, kwam hij terug, en Toby ging hem half weg te gemoet.
„Misschien kunt gij mij zeggen," zei de man met een flauw
glimlachje, „en als gij het doen kunt ben ik verzekerd dat
gij het doen zult, en ik wil het u liever vragen dan een ander,
waar de Alderman Cute woont."
„Hier dicht bij," antwoordde Toby. „Ik zal u met genoegen zijn huis aanwijzen."
„Ik zou anders morgenochtend naar hem zijn gegaan,"
hernam de man, die naast Toby bleef voortgaan; „doch ik
ben onder zekere verdenking en moet mij verontschuldigen
om op vrije voeten, ik weet zelf nog niet waar, mijn brood
te kunnen zoeke%. Hij zal het daarom wei goed vinden, als
ik in dezen avond nog bij hens kom."
„Het is immers onmogelijk!" riep Toby, eenigszins verschrikt uit. „Gij heet toch geen Fern!"
„Wat is dat?" riep de ander uit en keerde zich vol verbazing
naar hem toe.
„Fern! William Fern!" herhaalde Toby.
„Dat is mijn naam," zei de ander.
„Nu," riep Tobias uit, terwijl hij hem bij den arm greep
en behoedzaam in het rond keek. „Ga dan in 's hemels
naam niet naar hem toe! Hij pakt u van den vloer zoo zeker
als wij leven. Hier! sla met mij deze steeg in en ik zal u iets
vertellen. Ga niet naar hem toe."
Zijn nieuwe bekende keek hem aan alsof hij hem voor
krankzinnig hield, maar bleef hem niettemin vergezellen.
Toen zij buiten ieders oog waren vertelde Toby hem wat hij
wist, en welk karakter hem toegeschreven werd, en alles
wat hij daarvan gehoord had.
Het voorwerp van die geschiedenis hoorde hem aan met
een bedaardheid, welke hem verbaasde. Hij sprak niets
tegen, en viel hem ook geen enkelen keer in de rede. Van tijd
tot tijd knikte hij met zijn hoofd, eerder naar het scheen om
een oud en vergeten voorvalletje te bevestigen dan om het
te loochenen; en twee of driemaal schoof hij zijn hoed naar
achter en wreef met een gerimpelde hand een voorhoofd,
waarop elke vore die hij geploegd had, zich in het klein scheen
ingegrifd te hebben. Meer deed hij niet.
„Dat alles is in de hoofdzaak maar al te waar, baas!" zei
hij. „Ik zou hier en daar wel eenig kaf van het koren kunnen
ziften; maar dat mag er zoo mee doorgaan. Wat doet het er
toe? Ik heb tot mijn ongeluk zijn plannen in den weg
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gestaan. Ik kan het niet helpen, maar ik zou op den dag van
morgen hetzelfde weer doen. Wat mijn karakter aangaat, die
groote heeren mogen voor en na zoeken, voor en na turen en
gluren, zij zullen dit of dat zonder vlek of smet vinden, zonder
dat zij daarom een enkel goed woord voor mij ten beste
hebben. Nu ik hoop dat zij hun goeden naam niet zoo gemakkelijk zullen verliezen als wij, of hun leven is wel ellendig
en niet waard dat zij er zoo veel prijs op stellen. Wat mij
aangaat, oudje! ik heb mij met deze hand" --- en hij strekte
die voor zich uit — „nog nimmer iets toegeëigend wat het
mijne niet was, en haar nooit van eenigen arbeid, hoe hard
of hoe slecht betaald die ook zijn mocht, teruggehouden.
Die het kan loochenen mag haar afkappen! Doch toen mijn
werk mij niet langer als een menschelij k schepsel kon onderhouden; nu mijn toestand zoo erg is geworden dat ik binnen of
buiten mijn huis honger lijd; nu ik begrijp, dat ik met al
mijn arbeidzaamheid, nu dit en dan dat beginnende, geen
hoop op verandering kan zien, zeg ik tegen die groote heeren:
blijft van mij af! Laat mijn hut mijn hut blijven. Mijn huis
is somber genoeg zonder dat gij het nog somberder maakt.
Verwacht niet, dat ik in het Park zal komen, om daar vertooning te helpen maken, als er eens een geboortedag, of
een opening van het Parlement, of ik weet niet wat al te
vieren is. Vertoont zonder mij al dat poppenspel met al zijn
pracht en heerlijkheid, en vaart er wel mee. Wij hebben
niets met elkander te doen. Het is het best, dat men mij late
voor dengene die ik ben!"
Ziende, dat het kind op zijn armen, de oogen geopend had,
en verwonderd rondom zich keek, bedwong hij zich zelven,
om het een paar woordjes beuzelpraat in het oor te
fluisteren, en het naast zich op den grond neer te zetten.
Vervolgens een van haar lange vlechten als een ring om
zijn ruwen wijsvinger windende, terwijl het zich tegen zijn
bestoven been klemde, zei hij tegen Toby:
„Geloof me, uit mijn aard ben ik niet stuursch, neen, ik
ben gauw tevreden. Ik wensch hun geen van allen kwaad.
Ik verlang slechts als een van des Almachtigen schepselen
te leven. Dat doe ik niet, en kan het niet; daarom is er een
put gedolven tusschen mij en hen die het kunnen, en die het
doen. Er zijn nog meer anderen zoo als ik. Gij kunt ze
niet bij enkelen, maar bij honderd- en bij duizendtallen
vinden."
Kerst ertclliugen.
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Toby wist, dat de man de waarheid sprak, en schudde
zijn hoofd, als om zooveel te kennen te geven.
„Ik heb daardoor een kwaden naam gekregen," zei Fern:
„en vrees, dat daar ook waarschijnlijk geen beterschap op
zit. Het is ongeoorloofd misnoegd te zijn, en ik ben misnoegd,
hoewel God weet dat ik veel liever opgeruimd van geest zou
zijn, als ik slechts kon. Ik voor mij zie er weinig onheil in,
als die Alderman mij naar de gevangenis zond; en zonder
een vriend om een woord voor mij te spreken, zou hij het ook
wel zeker doen, en gij ziet---!" hierbij wees hij met zijn vinger
op het kind.
„Zij ziet er allerliefst uit," zei Toby.
„Vel zeker!" zei de ander, zachtkens fluisterend, terwijl hij met beide handen haar gezichtje naar het zij ne
toekeerde, en dat strak aanzag. „Dat heb ik ook menigmaal
gedacht. Ik heb dat gedacht, terwijl ik geen vuur in den
haard, en geen brood in huis had. Ik dacht dat laatst op
een avond nog, toen wij als twee dieven werden opgepakt.
Doch zij — zij zouden haar lieve kleine gezichtje niet te
nauwkeurig bekijken, zouden zij wel, Liliane? Dat zou zulke
mannen immers niet wel staan!"
Hij zei dit zoo zachtkens, en keek haar tegelijk met zulke
vreemde blikken aan, dat Toby het geraden vond een
anderen loop aan zijn gedachten te geven, en vroeg hem, of
zijn vrouw nog leefde.
„Ik heb er nooit een gehad," antwoordde hij, zijn hoofd
schuddende. „Zij is een kind van mijn broeder, en ouderloos.
Negen jaar oud. Dat zoudt gij niet zeggen, maar zij is nu
vermoeid en afgemat. De Vereeniging tot heil der armen,
acht en twintig mijlen ver van de plaats waar wij wonen,
wilde haar van mij afnemen, om haar te verzorgen. Ja!
tusschen vier muren (zooals zij mijn ouden vader hebben
verzorgd, toen hij niet langer kon arbeiden, hoewel hij hun
niet lang lastig gevallen is) doch ik behield haar bij mij, en
zij heeft sedert dien tijd steeds bij mij gewoond. Haar moeder
had eens een vriendin hier te Londen. Die zoeken wij thans
op, en werk daarbij, doch het is een uitgestrekte stad, maar
dat is niets! zoo veel te meer ruimte weer voor ons om in te
kunnen loopen, niet waar Lilly ? "
Hij keek het kind in de oogen met een lachje, hetwelk
Toby's hart meer aandeed dan tranen hadden kunnen doen.
Hij schudde dezen de hand.
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„Ik ken zelfs uw naam nog niet," zei hij: „doch ik heb u
vrijmoedig mijn hart geopend, want ik ben u dankbaar, en
daar heb ik reden toe. Ik zal uw raad opvolgen en mij wachten voor dien.. . . "
„Schout: " hielp Toby hem voort.
„Ach!" zei hij „Is dat de naam dien zij hem geven, dien
schout dan? En morgen zal ik beproeven, of ik ergens in de
nabijheid van Londen beter terecht kan komen. Goeden
avond. -- Veel geluk en zegen in het Nieuwe Jaar!"
„Wacht eens!" zei Toby en greep de hand, welke de ander
losliet. „Wacht eens! Het Nieuwe Jaar zou mij geen zegen
kunnen aanbrengen, indien wij zoo van elkander gingen.
Het Nieuwe Jaar kan mij geen zegen aanbrengen, als ik dit
kind en u zie heengaan, zonder dat gij weet waarheen en
zonder een dak om uw hoofd onder te beveiligen. Ga met
mij naar huis! Ik ben een arm man, die in een schamel verblijf woon; maar ik kan u voor een nacht herbergen, zonder
dat het mij ongemak veroorzaakt. Ga met mij naar huis!
Hier! Ik zal haar opnemen! " riep Toby en hief het kind op
zijn armen. „Een allerliefst kind! Ik zou haar dragen, al
was zij ook twintigmaal zoo zwaar, en niet weten dat ik haar
opgenomen had. Zeg mij maar, als ik te hard voor u loop.
Ik ben zeer sterk. Dat ben ik altijd geweest!" Toby zei dit,
terwijl hij ten minste zes van zijn dravende schreden tegen
een enkelen stap van zijn vermoeiden metgezel aflegde:
terwijl zijn dunne beenen knikten onder den last, dien hij op
zich geladen had.
„Als een veer zoo licht," zei Tobias, die zoowel in zijn
spreken als in zijn loopen draafde, want hij wilde van geen
danken hooren en vreesde elk tijdverlies van een oogenblik:
„zoo licht als een veer. Lichter, veel lichter dan een pauwenveer. Daar gaan wij dan! Den eersten hoek aan den rechterhand, Oom Will! Voorbij de pomp, den hoek aan de linkerhand om, recht tegenover het koffiehuis. Daar gaan wij dan!
Hier dwars over, Oom Will! naar den pasteibakker op den
hoek af! Daar gaan wij al weer! Hier, langs de stallen hier,
Oom Will! en tot aan de zwarte deur, met T. Veck, Boodschaplooper, op een bordje er voor; daar gaan wij al weer en
daar zijn wij nu, lieve Meggy, om u te verrassen!"
Met deze woorden zette Toby buiten adem het kind midden op den vloer voor zijn dochter neer. De lieve kleine
keek Meggy eventjes aan, en niets aan haar vindende hetwelk
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terugstootend was, maar volkomen alles wat zij in dat gelaat
zag, vertrouwende, wierp het zich in haar armen.
„Daar zijn wij en daar gaan we nu weer!" riep Toby,
hoorbaar hijgende maar toch de kamer overal rondloopende.
„Hier, Oom Will! Hier is een vuurtje, begrijpt gij mij?
Waarom komt gij niet bij het vuur? Meggy! lieve Meggy!
Waar is de ketel? Hier is hij, hier is hij. In een oogenblik zal
hij aan den kook zijn."
Toby had inderdaad onder zijn wild rondloopen den ketel
ergens uit een hoek opgeraapt, en hing dien boven het vuur
op, terwijl Meggy het kind in een warm hoekje neerzette,
voor hetzelve op den vloer neerknielde, het de schoentjes
uittrok, en de natte voetjes met een doek afdroogde. Zij
Zij lachte daarbij Toby zoo vroolijk en zoo wel tevreden toe,
dat Toby haar, terwijl zij daar zoo geknield lag, wel een
zegen had willen geven; want binnenkomende had hij gezien,
dat zij bij bet vuur zat te schreien.
„Wel vader!" zei Meggy. Ik geloof waarlijk, dat gij dezen
avond het spoor bijster zijt. Nu weet ik niet wat er de klokken
wel van zouden zeggen. — Och! die lieve voetjes! Hoe koud
zijn zij!"
„O! nu zijn zij reeds warmer!" riep het kind uit. „Zij zijn
nu al geheel warm!"
„Neen, neen, neen!" zei Meggy. „Wij hebben ze nog niet
half lang genoeg gewreven. Wij hebben zoo veel — zoo veel
te doen! Wanneer wij met de voetjes gedaan hebben, zullen
we de natte haren ook uitkammen; en als dat gedaan is zullen we met frisch water de arme bleeke wangetjes ook wat
opkleuren; en als dat gedaan is dan zullen wij zoo blij, zoo
vroolijk, zoo gelukkig zijn!"
Het kind barstte in luide snikken uit, sloeg zijn armpjes
om haar hals, streelde met de kleine handjes haar wangen,
en zei: „O Meggy! Lieve Meggy! Wie had meer kunnen
doen?"
Een zegen van Toby had voor Meggy niet meer kunnen
zijn.
„Maar vader! " riep Meggy na een poos.
„Hier ben ik mijn kind, wat is het?"
„Wat hebt gij nu gedaan," vervolgde Meggy.
t,Goedertierende hemel! Hij is krankzinnig? Daar heeft hij
den hoed van het kind op den ketel gedaan, en het deksel ervan achter de deur opgehangen!"
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„Nu mijn kind! dat heb ik niet met opzet gedaan," zei
Toby, en haastte zich zijn misslag te herstellen.
Meggy zag hem aan, en bespeurde dat hij zich alle moeite
gaf om achter den stoel van zijn bezoeker te komen, alwaar hij
met vrij wat geheimzinnige gebaren het zesstuiverstuk,
hetwelk hij ingeoogst had, omhoog hield.
„Ik heb, toen ik binnen kwam," zei Toby, „ergens een half
ons thee op den trap zien liggen, en ik weet zeker, dat er ook
nog ergens een stuk spek moet zijn. Doch daar ik niet recht
weet waar dat geweest is, zal ik heengaan om het te zoeken."
Door deze list, welke niet te ontdekken was, ging Toby
heen om voor contant geld het vleesch, waarvan hij gesproken had, te knopen, onder het voorwendsel, dat hij het zoo
terstond in het donker niet had kunnen vinden.
„Hier is het alles," zei Toby, het theeblad opzettende;
„juist zoo als ik zei. Ik wist wel, dat het thee en een stuk
spek was, en dat is het ook juist. Meggy, mijn lieveling!
als gij nu de thee wilt zetten, terwijl uw vader het spek braadt
dan zijn wij in een oogenblik klaar — Het is iets vreemds,"
voerTbyt,wijlhmeznkosrbigwa;
„iets vreemds, maar iedereen die mij kent, weet het wel, dat
ik voor mij zelven niets om thee noch om spek geef. Ik zie
evenwel gaarne, dat anderen er van gebruiken," voer hij zeer
overluid voort, opdat zijn gast het duidelijker vernemen zoude, „maar ik voor mij houd er niet van."
Toby snoof ondertusschen den geur van het gebraden spek
op --- ach! — alsof hij er recht veel van hield; en terwijl hij
het kokend water in den theepot goot, keek hij met een ware
lust in de diepte van denzelven, en liet er den geurigen wasem
van om zijn neus opkomen en zijn hoofd en aangezicht in
een dikke wolk er van omhullen. Hij at noch dronk met dat
al niets dan welstaanshalve in het eerst een zeer klein hapje,
't welk hem voortreffelijk scheen te smaken, ofschoon hij
bleef beweren dat hij er volstrekt niet om gaf.
Neen; het was Toby eigen lijk te doen, om Will Fern en
Liliane te zien eten en drinken; en dat was het Meggy ook.
Nimmer hebben eenige dischgenooten aan een maaltijd in de
stad of aan een feest bij het hof er zulk een genoegen in
gevonden anderen te zien eten, al ware het ook een vorst of
een paus geweest, als dit paar menschen in dezen avond deed.
Meggy lachte Toby toe; Toby knikte Meggy toe. Meggy
schudde haar hoofd, en deed alsof zij in haar handen klapte
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om Toby toe te juichen; Toby wilde Meggy onder dat stommetje spelen, mededeeling doen van hoe en waar hij hun
bezoekers aangetroffen had, en beiden waren gelukkig —
allergelukkigst!
„Nu is evenwel dat huwelijk afgebroken, naar ik wel zien
kan!" dacht Toby verdrietig, terwijl hij Meggy's gelaat gadesloeg.
„Hoor nu eens," zei hij toen het theedrinken gedaan was.
„De kleine moet bij Meggy slapen. dunkt mij."
„Bij Meggy!" riep het kind uit, en liefkoosde haar. „Bij
de lieve Meggy ! "
„ Ja, is dat niet goed!" voer hij voort. „Het zou mij ook niet
verwonderen of zij wil Meggy's vader wel een kusje geven;
wil zij niet? Ik ben Meggy's vader."
Toby was buiten zich zelven van blijdschap, toen het kind
schroomvallig naar hem toe kwam loopen, en na hem
een kusje gebracht te hebben, terstond naar Meggy terugliep.
„Zij is zoo wijs als Salomo!" zei Toby. „Daar gaan we dan
weer — neen — dat meende ik niet. — Ik — Wat zei ik daar
ook, Meggy, mijn schat?"
Meggy keek den onbekende aan, die tegen haar stoel
leunde en met zijn gelaat van haar afgekeerd, het kinderkopje
streelde, 't welk half in haar schoot gedoken lag.
„Ik weet waarachtig niet, neen, ik weet het niet," hervatte
Toby, waar ik heden avond heen wil. Ik geloof dat mijn
verstand op den loop is. Will Fern! kom gij met mij mee. Gij
zijt doodelijk vermoeid en hebt volstrekt rust noodig.
Kom met mij mee."
De man speelde met de haarlokken van het kind, leunde
tegen Meggy's stoel en hield zijn gelaat van haar afgekeerd.
Hij sprak niet, maar in zijn grove ruwe vingers, waarmee hij
in de fijne haren van het kind omwroette was een weisprekendl eid, welke genoeg zei.
„Ja, ja," zei Toby, als tot antwoord op hetgeen hij in het
gelaat van zijn dochter meende te lezen. „Neem jij haar
mee, Meggy! Breng haar naar bed. Zoo! Nu William! zal ik
u wijzen waar gij liggen zult. Het beduidt hier niet veel, het
is slechts een vlierinkje!; maar ik zeg altijd, een vlierinkje
tehbnisgromaklenistwo,
zoo lang dat koetshuis en stalling geen beteren huurder
krijgt, kunnen wij hier goedkoop wonen. Daar boven ligt
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een groote voorraad van best zacht hooi, dat behoort
een nabuur van ons; maar het is zoo zindelijk als menschenhanden en die van Meggy het kunnen opmaken. Kom,
beurt u wat op, en laat den moed niet zinken! Vat een nieuwen moed in het Nieuwe Jaar!"
De hand welke hij uit de haren van het kind had weggehaald, was bevende in die van Toby gevallen, en deze zonder
ophouden voortrabbelende, geleidde hem zoo voorzichtig en
zoo teederlij k alsof hij zelf een kind was geweest de kamer uit.
Toen hij vóór Meggy teruggekomen was, bleef hij een
oogenblik voor de deur van haar kleine kamertje, dat er
naast was, staan luisteren. Het kind zei voordat het ging
slapen een eenvoudig gebed op, en nadat zij Meggy's naam
had genoemd, „de lieve, lieve Meggy" zoo luidden haar
woorden, hoorde Toby haar ophouden en ook naar den
zijnen vragen.
Het duurde eenigen tijd voordat de goede oude ziel bedaardheid genoeg weerkreeg, om een nieuw vuurtje aan te
leggen en zijn stoel naar den warmen haard te schuiven.
Doch toen hij dat nu gedaan en de pit van de kaars gesnoten
had, haalde hij zijn nieuwsblad uit zijn zak en begon te lezen.
eerst zoo wat ter loops en de kolommen van boven naar
beneden losweg doorkijkende, doch spoedig daarna met een
ernstige en treurige oplettendheid.
Datzelfde vreeselij ke papier gaf aan Toby's gedachten
denzelfden loop, dien zij den ganschen dag gevolgd hadden
en die het gevolg der voorvallen van dien dag geweest was.
Het belang, hetwelk hij in de twee wandelaars had gesteld,
had daar een andere richting a an gegeven, welke voor
dat oogenblik genoegelijker was; doch toen hij zich nu weer
alleen bevond en van de misdaden en gewelddadigheden van
het volk las, verviel hij in zijn vorige stemming.
Onder die bui vond hij een verhaal (en het was het eerste
niet van dien aard, hetwelk hij gelezen had) van een vrouw,
welke uit wanhoop de handen niet alleen aan haar eigen leven
maar ook aan dat van haar klein kind geslagen had; een zoo
verschrikkelijke en voor zijn ziel, welke zich door Meggy's
liefde zoo gelukkig gevoelde, zoo stuitende misdaad, dat hij
het nieuwsblad uit zijn hand liet vallen, en zelf ontsteld
achterover op zijn stoel neerzeeg.
„Dat is onnatuurlijk en wreedaardig! riep Tobias uit.
,,Onnatuurlijk en wreedaardig! Geen andere dan die slecht
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van hart is, slecht van haar geboorte af, die te veel op de
wereld is, kan zulk een daad plegen. Alles wat ik heden gehoord heb is niet dan al te waar; al te juist; niet dan te zeer
bewezen, wij zijn slecht van natuur."
Het klokkenspel viel op deze woorden zoo plotseling in —
barstte in zulke luide heldere galmende klanken uit, dat de
klepels hem op zijn stoel gezeten schenen te treffen.
En wat zeiden nu die klokken?
„Toby Veck, Toby Veck, kom toch hier Toby Veck! —
Toby Veck! Toby Veck! kom toch hier Toby Veck! Haalt
hem hier! Haalt hem hier! — D rijft hem, spoken! Jaagt hem,
spoken! — Haalt hem hier! Haalt hem hier! — Maakt hem
wakker, maakt hem wakker! — Toby Veck! Toby Veck!
Stoot de deur los, Toby Veck!" — Daarop begonnen zij opnieuw haar onstuimig gebeier en galmden en bromden als of
het uit de muren en de steenen kwami
Toby luisterde toe. Och! het was immers slechts zijn verbeelding! Het was zijn berouw omdat hij in den namiddag
zoo van dezelve was weggeloopen! — Neen, neen, niets
daarvan! Hij hoorde al weer en nog wel twaalf maal achtereen: „Drijft hem, spoken! Jaagt hem, spoken! Haalt hem
hier! Haalt hem hier!" Het galmde over de gansche stad
heen!
„Meggy!" zei Toby zachtkens, terwijl hij aan haar kamerdeur klopte: „hoort gij niets?"
„Ik hoor de klokken, vader! Zij luiden van avond recht
hard."
„Slaapt zij ?" vroeg Toby, en verontschuldigde zich omdat
hij eens door een reet heen naar binnen keek.
„O zoo gerust en zoo zacht! ik kan haar nog niet alleen
laten, vader! Zie eens hoe zij mijn handen vasthoudt."
„Meggy!" fluisterde Tobias. „Luister eens naar de klokken."
Zij luisterde en keek hem al dien tijd strak aan. Doch zijn
gelaat veranderde niet. Zij begreep hem niet.
Toby ging heen, nam zijn plaats bij het vuur weer in en
zat weer alleen in stilte naar de klokken te luisteren. Zoo
bleef hij nog een poosje zitten.
Het was onmogelijk langer uit te houden; het rumoer van
de klokken was vreeselij k.
„Als de deur van den toren werkelijk openstaat," zei
To by, terwijl hij schielijk zijn schootsvel aflegde maar aan
zijn hoed niet dacht: „wat zou mij dan beletten naar den
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kloktoren te gaan en mij zelven gerust te stellen ? Als zij
gesloten is heb ik geen verdere geruststelling noodig. Dan is
het genoeg."
Hij was tamelijk overtuigd, terwijl hij zachtkens naar de
straat liep, dat hij de deur op het slot zou vinden; want hij
kende de deur wel en had die zoo zelden open zien staan,
dat hij het zich niet boven de drie keeren wist te herinneren.
Het was een portaal met een lagen boog buiten de kerk in
een donkeren hoek achter een pilaar. Er waren zulke gev,Teldige groote ijzeren hengsels en zulk een vreeselijk slot aan,
dat er meer hengsel en slot dan deur aan zat.
Doch hoe groot was zijn verbaasdheid toen hij blootshoofd
aan de kerk komende en zijn hand, niet zonder eenige vrees
dat dezelve onverhoeds gegrepen zou worden en met een
huiverige geneigdheid om haar weer terug te trekken, in
dien donkeren hoek stekende, bevond dat de deur welke
naar buiten open ging, inderdaad op een reet stond!
In de eerste oogenblikken van zijn ontsteltenis dacht hij
aan het terugkeeren, of om een metgezel met een licht te
gaan halen, doch zijn moed kwam terstond terug, en hij
besloot alleen den toren op te gaan.
„Vat heb ik te vreezen?" zei Toby. „Het is een kerk!
Daarenboven, de klokkenluiders zullen er zijn en vergeten
hebben de deur te sluiten."
Hij ging er dan in, en tastte in de rondte even als een
blinde, want het was akelig donker; en ook akelig stil; de
klokken zwegen.
Het stof van de straat was in den hoek opeengewaaid en
maakte het voor de voeten zoo zacht en zoo fluweelachtig
dat ook daarin iets huiverachtigs gelegen was. De nauwe
trap was daarbij zoo dicht aan de deur, dat hij er reeds dadelijk op struikelde. Onder den val stiet hij de deur met zijn
voetzfrschpndaelvorschkwmet
geweld terug vloog, zoodat hij haar niet weer open krijgen
kon.
Dit was een rede te meer om verder te gaan. Toby ging dan
ook al grabbelende verder. Naar boven, — aldoor naar boven,
verder naar boven, al draaiende om den wenteltrap -- hooger
-- nog steeds hooger, steeds hooger naar boven!
Voor zulk een rondtasten en grabbelen in het donker was
het een allerlastigste trap; zoo laag boven zijn hoofd en zoo
nauw, dat hij onder het klauteren telkens met zijn hand
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ergens tegen aan sloeg. Op het gevoel scheen het zoo dikwijls
een man te zijn, of een spokerige gedaante welke recht overeind stond en ruimte voor hem maakte om hem zonder
ontdekt te worden, verder te laten komen, dat hij dikwijls
over den gladden muur naar boven met zijn hand streek om
zijn gezicht of naar beneden om zijn voeten te vfnden, terwijl
hemzlvnkiurgoevl.Twfdima
werd die effen muur door een deur of een nis afgebroken, en
dan scheen dat een gaping te zijn zoo wijd als het gansche
kerkgebouw, zoodat hij zich te moede gevoelde alsof hij op
den rand van een afgrond stond, waarin hij hals over hoofd
zou neertuimelen; en dat duurde zoo totdat hij den muur
weer vond.
Verder hooger — hooger hooger naar boven! — Nog al
hooger — hooger — hooger naar boven! Steeds hooger,
hooger en hooger naar boven!
Eindelijk begon toch de doffe en verstikkende dampkring
een weinig luchtiger te worden; spoedig daarna zelfs tochtig,
toen winderig en eindelijk woei het er zoo hard, dat hij niet
dan met moeite op zijn beenen kon staan. Doch hij greep
schielijk een boogvenster van den toren en zich daar met
zijn borst tegen aanklemmende, hield hij er zich vast en keek
van boven neer op de toppen der huizen, op de rookende
schoorsteenen, en naar de lichten, (vooral op de plaats alwaar
Meggy zich misschien zat te verwonderen waar hij was en
hem misschien wel riep,) die allen van een dichten damp
van nevel en duisternis omringd waren.
Dit was het klokkenhuis alwaar de luiders kwamen. Hij
had één van de afgevlasde touwen gegrepen, die door de
openingen van de eikenhouten zoldering naar beneden hingen. Eerst schrikte hij, meenende dat het haren waren, en
terstond daarop begon hij te sidderen op de gedachte dat
hij aan de groote klok zou trekken.
De klokken zelve hingen hooger. Tobias zocht in zijn bedwelming of in de verbijstering zijner zinnen al tastende ook
nog hooger te komen. Dat ging thans langs een ladde r en
zeer moeielijk; want deze was steil en hij moest zijn voeten
met de grootste omzichtigheid neerzetten.
Naar boven, — naar boven, — naar boven! Hooger — nog
hooger — steeds hooger, klom en klauterde hij naar boven
--I naar boven — naar boven! totdat hij door den vloer heen
en met zijn hoofd boven de balken gekomen, eindelijk de
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klokken bereikte. Het was ter nauwernood doenlijk haar
groote omtrekken in de duisternis te onderscheiden; doch
daar hingen zij nu toch, akelig, somber en sprakeloos.
Het schrikkelijk gevoel van vrees en van zijn eenzaamheid
beving hem, terwijl hij zoo hoog in de lucht dat nest van
steen en metaal besteeg. Het hoofd scheen hem te draaien
van duizeling. Hij luisterde eens toe en riep toen met een
forsche stem: „Halloo!"
Halloo!" 0! -- o! -- o! -- o! bauwden hem somber en
akelig al de dreunende echo's na.
Duizelig, ontsteld en van schrik nauwe lijks kunnende
ademhalen, sloeg Toby nog eenmaal zijn oogen naar alle
kanten heen en zeeg toen bezwijmd neer.

DERDE KWARTIER.

Zwart zijn de wolken die het onweder doen broeien, en fel
beroerd zijn de wateren van den afgrond, wanneer de zee
der gedachten, als de storm eerst de stilte vervangen heeft,
haar dooden doet bovenkomen. Woeste en gedrochte lijke
monsters komen in allerlei wanstaltige vormen te voorschijn;
haar afzonderlijke deelen worden door het toeval aaneen
gehecht; doch wanneer en hoe, of door welke wonderdadige
werking, die alle zich weer van elkander scheiden, en elke
werking van den geest haar gewone gedaante weerk rijgt en
begint te herleven, weet geen mensch te zeggen, al is ook ieder
mensch op elken dag de bewaarplaats van dit afdruksel des
ondoorgrondelij ksten geheims.
Even zoo weinig is het tijdstip of zijn de middelen op te
geven, wanneer en hoe de duisternis van den stikdonkeren
kloktoren in een schitterend licht veranderde; wanneer en
hoe de eenzame toren met tienduizendtallen van allerlei
gedaanten bevolkt werd; wanneer en hoe het „Drijft hem
spoken! Jaagt hem spoken! " dat hem eerst zoo eentonig
onder zijn slaap of zijn bezwijming in het oor gefluisterd
werd, eensklaps een stem werd, welke voor Toby's wakend
gehoor uitriep: „Maakt hem wakker! Maakt hem wakker!"
wanneer en hoe Toby ophield een verward en schemerachtig
denkbeeld er van te hebben, dat er zulke zaken bestonden.
Het was niettemin zeker: wakende en overeind op zijn beenen
staande, waarop hij te voren gelegen had, zag hij die spookvertooning.
Hij zag den toren, waarheen zijn onweerstaanbare begeerte
hem gebracht had, van allerlei vreemde spoken en kabouters
wemelen. Hij zag die zonder ophouden loopende, spring -nde,
vliegende uit de klokken voor den dag komen. Hij zag ze
rondom zich op den grond; boven zich in . de lucht: langs de
touwen naast hem naar beneden afdalende: -van boven van

KERSTVERTELLINGEN

I- 57

de met ijzer beslagen balken af op hem neerziende; door de
spleten en kijkgaten van den muur op hein neerglurende, zich
in wijde kringen rondom hem heen verwijderende, even gelijk
dekringhtwaplsmkenvorzwast,
die eensklaps in hun midden neerstort. Hij zag ze in allerlei
vormen en gedaanten. Hij zag ze leelijk, hij zag ze schoon, hij
zag ze verminkt, hij zag ze welgevormd. Hij zag ze jong,
hij zag ze oud; hij zag ze vriendelijk; hij zag ze barsch; hij
zag ze verstoord, hij zag ze vroolijk; hij zag ze dansen en
hoorde ze zingen; hij zag er die zich de haren uit het hoofd
rukten, en anderen die zich aan weeklachten overgaven. Hij
zag er de lucht vol van. Hij zag hen zonder ophouden komen
en gaan. Hij zag ze naar beneden glijden, naar boven zweven,
zich in de verte verwijderen, van dicht nabij op hem aandringen, maar altijd rusteloos en in een voortdurende beweging. Steen, tichelwerk, lei en tot dakpannen toe, alles
werd hem even zoo doorschijnend als het hun was. Hij zag
ze binnen de huizen voor de rustplaatsen der slapenden. Hij
zag ze bezig met de menschen in hun droomen te vertroosten:
hij zag er die de menschen met zweepen met knoopen erin
geeselden; hij zag er die hun in de ooren gilden; hij zag er
die hen op hun bedpeluwen met een zachte muziek vermaakten; hij zag er die hen met den zang der vogelen en met den
geur van bloemen streelden; hij zag er die anderen in hun
rust stoorden, door het vertoonen van gedrochtelijke aangezichten, die zij hun door middel van spiegels in hun handen
voorhielden.
Hij zag al die gedrochten niet alleen onder de slapende,
maar ook onder de wakende menschen, bezig met werkzaamheden, welke met elkander niet waren overeen te brengen,
en onder elkander een zeer tegenstrijdige natuur hadden. Hier
zag hij er een ontelbare vleugelen aandoen, om zijn spoed te
vermeerderen; daar zag hij er een zich met kettingen en zware
lasten beladende, om zijn vlucht tegen te houden. Hij zag er
sommigen, die de uurwijzers der klokken vooruit zetten,
anderen, die dezelve achteruit zetten, en nog anderen die
de klokken geheel en al wilden doen stilstaan. Hij zag hen
allerlei vertooningen voorstellen; hier een trouwpartij; daar
een begrafenis; in de eene kamer een kiesvergadering, in de
andere een bal; maar overal was het een onophoudelijke en
rustelooze beweging.

Zoowel door die menigte van buitengewone en telkens van
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houding veranderende gedaanten, als door het rumoer van
de klokken, die intusschen niet ophielden te luiden, verbijsterd, trachtte Toby zich tegen een houten pilaar te ondersteunen, en zag verbleekt van angst met een sprakelooze
verbaasheid nu her- dan derwaarts heen.
Terwijl hij aldus rondkeek, begonnen de klokken te zwijgen. Welk een oogenblikkelijke verandering! Het scheen,
als of de gansche zwerm verbleekte en nog schimmiger werd,
dan hij was, al de gedaanten krompen in elkander, en het
bewegingsvermogen begaf haar. Zij poogde te ontvluchten.
doch midden onder die pogingen stierven zij en versmolten
als tot ontastbare lucht. Geen nieuwe verschijnselen vervingen haar. Een enkele achterblijver sprong zeer gezwind langs
de buitenzijde van de groote klok af en kwam op zijn beenen
terecht, maar was dood voordat hij zich had kunnen omkeeren. Eenigen van het getal dergenen die kort te voren in
den toren hadden rondgesprongen, bleven aldaar nog een
wijle tijds ronddraaien, maar werden bij elken omgang,
dien zij gemaakt hadden, schemerachtiger,'flauwer, namen
in getal af en gingen weldra den weg van al de anderen. De
laatste van hen was een kleine gebochelde, -lie zich naar een
galmend hoekje begeven had, alwaar hij een vrij langen tijd
blefdraino,ezulkntgsadbo,
hij ten laatste tot een been, ja tot een voet verminderde, voordat hij stellig heenging; doch hij verdween eindelijk al mee
en toen was alles op den toren doodstil.
Nu eerst en niet vroeger zag Toby in elke klok een gebaarde
gedaante van de grootte en den omtrek van de klok; — het
was iets onbegrijpelijks, een gedaante en in die gedaante de
klok zelve; reusachtig, ernstig en hem norsch aanziende,
terwijl hij daar zoo als in den grond geworteld stond.
Het waren geheimzinnige en schrikkelijke gedaanten!
Zij rustten nergens op en hingen als in evenwicht, somber en
bewegingloos in de donkere nachtlucht van den toren; met
hun bedekte hoofden tot aan het sombere dak reikende. Zij
waren schimachtig en donker hoewel hij haar zag door een
licht hetwelk van haar zelve kwam — want er was niemand
anders — en elke van haar hield haar hand in een want gestoken voor haar kaboutermond.
Hij kon niet op een onstuimige manier door de opening
van den vloer naar beneden duikelen, want alle vermogen
van zich te bewegen ontbrak hem. Anders zou hij dat ge-
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daan hebben — ja hij zou zich hals over kop van boven van
den toren afgeworpen hebben, liever dan zich door die
gedaante te laten aangluren met oogen, die waakzaam en
wakker zouden gebleven zijn, al waren er ook de oogappels
uitgestoken geworden.
Nog eenmaal en opnieuw trof hem de vrees en de schrik
voor die eenzame plaats en voor de akelige duisternis, welke
haar omgaf als de hand van een spook Zijn verwijdering van
allen bijstand, de lange, donkere, draaiende, van spoken
bezette weg, die tusschen hem en de aarde in lag, alwaar hij
bij den dag de vogels ziende vliegen, er wel eens duizelig
van geworden was; van alle goede menschen verwijderd, die
in dat oogenblik veilig in hun huis en op hun bedden lagen
te rusten; dat alles deed hem rillen en trillen, en trof hem niet
als een gedachte van zijn geest, maar als een lichamelijk
gevoel.
Hij hield inmiddels zijn oogen, zijn gedachten en zijn
vrees op de hem aanstarende gedaanten gevestigd, die hoezeer door de diepe schaduw en de duisternis waarvan zij
omwikkeld waren zoowel als door haar blikken en haar
gestalte en haar bovennatuurlijk zweven over den vloer
naar geenerlei gedaanten van deze wereld gelijkende, nochtans zoo duidelijk te zien waren als al de eikenhouten lijsten,
dwarsblkengit,darnelkw
gezet, om de klokken te schragen. Deze omringden haar alle
als van een Bosch van omgekapt timmerhout, uit welks
samenstrengeling van takken, evenals uit die van een ontbladerd woud, hetwelk voor haar spokerig gebruik verdord
was, zij haar glurende onophoudelijke wacht bleven houden.
Daar kwam een rukwind -- hoe koud en akelig — door den
toren heen loeien. Toen dat geloei ophield begon de groote
klok of de Geest van de groote klok aldus te spreken:
„Wie is die bezoeker?" zei hij. Zijn stem was dof en barsch,
en Toby verbeeldde zich dat hij haar in hetzelfde oogenblik
ook van de andere gedaanten hoorde.
„Mij dacht ik hoorde mijn naam door de klokken noemen,"
zeiToby,nhjfsmekdhouingzjae
op. „Ik weet bezwaarlijk waarom ik hier ben of hoe ik hier
gekomen ben. Ik heb jaren lang naar deze klokken geluisterd. Zij hebben mij dikwijls opgebeurd."
„En hebt gij ze daarvoor gedankt?" vroeg de klok.

„Duizendmaal," antwoordde Toby.
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„Op welke manier?"
„Ik ben slèchts een arm man," stotterde Toby, „ik kon
haar slechts met woorden danken."
„Hebt gij dat altijd gedaan?" vroeg de Geest van de klok.
„Hebt gij ons nooit door uw woorden verongelijkt?"
„Neen," riep Toby met nadruk uit.
„Hebt gij ons nooit met woorden verongelijkt of valschelijk
beschuldigd?" voer de Geest van de klok voort.
Toby stond op het punt van neen te zeggen, doch hij bedacht zich en werd verlegen.
„De stem des Tijds," hervatte de Geest: „roept den mensch
toe: Treed nader. De Tijd dient tot zijn vooruitgang en tot
zijn verbetering, tot de bevordering van zijn waarde, van
zijn geluk, van zijn beter leven, tot zijn vooruitgang naar dat
doeleinde, hetwelk binnen het bereik van zijn oog en van
zijn kennis is, en hetwelk hem gesteld werd in het oogenblik
toen èn de Tijd èn de mensch een begin namen. Eeuwen van
duisternis, verkeerdheid en geweldenarij zijn verschenen en
verdwenen; ontelbare millioenen hebben geleefd, geleden, en
zijn gestorven om hem den weg aan te wijzen die voor hem
ligt. Die den Tijd zoekt af te keeren, of in zijn loop op te
houden, zoekt een krachtvol werktuig te stuiten, hetwelk
dien onbezonnene zal verpletteren en zooveel te geweldiger
zijn omdat het voor een oogenblik gestuit werd."
„Ik heb dat, zoo veel ik weet, nimmer gedaan, mijnheer,"
zeiToby.„Hkhtgdan,esci tbjoval.
Ik verzeker u dat ik het met opzet niet doen zou."
„Hij, die den Tijd of eenigen zijner dienaren," voer de
Geest van de klok voort; „een jammerklacht in den mond
legt naar dagen, die hun beproevingen en hun gebreken
gekend, en daarvan sporen nagelaten hebben, die een blinde
kan zien — een jammerklacht, welke alleen den tegenwoordigen tijd dient, door den mensch te toonen hoezeer hun bijstand vereischt wordt, wanneer eenig oor naar het betreuren
van zulk een verleden luisteren kan — hij die zulks doet,
lastert zeer. En die laster hebt gij ons klokken aangedaan."
Toby's ergste vrees was voorbij. Doch hij was gelijk wij
gezien hebben altijd wel, en dankbaar voor de klokken gezind geweest; en toen hij zich nu hoorde beschuldigen als
iemand, die dezelve zoo zwaar beleedigd had, werd zijn hart
van berouw en leedwezen getroffen.
„Indien gij wist," zei Toby ernstig — , , en misschien weet
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gij het -- indien gij wist hoe dikwijls gij mij tot gezelschap
hebt gestrekt; hoe dikwijls gij mij hebt opgebeurd wanneer ik
bedrukt van hart was — hoe gij het speeltuig van mijn kleine
dochter Meggy zijt geweest (bijkans het eenigste, dat zij
ooit gehad heeft) nadat eerst haar moeder gestorven was, en
zij en ik alleen achterbleven — dan zoudt gij mij een onbedachtzaam woord niet zoo euvel duiden!"
„Wie in ons, klokken, een enkelen klank hoort, die of
minachting of vooringenomenheid, of hoop, of blijdschap,
of droefheid, of smart voor een reeds te hard beproefde
menigte te kennen geeft; — wie ons een enkele meening, welke
de menschelijke driften en hartstochten peilt, zooals zij dat
het bedrag doet van' het ellendig voedsel, waarnaar het
menschdom pleegt te halen of van verlangen te kwijnen,
hoort toestemrnen, die doet ons ongelijk, en dat ongelijk
hebtgijonsad,"zeklo.
„Welaan ja! dat heb ik!" zei Toby. „Vergeef het mij."
„Hij, die ons het redelooze ongedierte, dat op de aarde
woont, de onderdrukkers van reeds neergebogen en verslagen
harten, die geschikt waren om veel hooger te stijgen dan zulke
muggen van den tijd kunnen bereiken of beseffen, hoort
nabauwen;" voer de Geeest van de klok voort: „hij die dat
doet, lastert -- en daarmee hebt gij ons gelastert."
„Zonder het te willen!" zei Toby. „In mijn onkunde.
Zonder het te willen."
„Ten laatsten en wat het ergst is," voer de klok voort.
„Hij die de gevallenen en de mismaakten van zijn soort den
rug toekeert, hen als nietswaardige aan hun lot overlaat, en
niet met een oog van medelijden den akeligen afgrond peilt,
in welken zij van het goede afgestort zijn — en in hun val
nog eenige struiken en kluiten van dien verloren grond grijpen en er zich nog aan vasthouden, terwijl zij reeds omlaag
in de diepte verpletterd liggen te sterven; die zondigt
tegen den Hemel en tegen de menschheid, tegen den Tijd en
de Eeuwigheid. En daarin hebt gij tegen ons gezondigd!"
„Spaar mij!" riep Toby uit en viel op zijn knieën. Spaar mij
uit barmhartigheid!"
„Luister!" zei de Geest.
„Luister!" riepen de andere Geesten.
„Luister!" zei een helder en kinderlijk stemmetje, hetwelk
Toby zich verbeeldde te herkennen en wel meer gehoord te
hebben.
I'ierstvertellingen .
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Het orgel liet zich flauw beneden in de kerk hooren. Langzamerhand zwellende stegen er de toonen van tot het dak
omhoog, en vervulden het koor en het ruim. Al sterker en
sterker wordende rezen zij al hooger, hooger en hooger op,
deden de dikke eikenhouten balken, de doffe klokken, de
met ijzer beslagen deuren en de hechte steenen trappen
dreunen, totdat de muren van den toren ze niet langer konden beperken, maar hun den vrijen toegang tot de vrije lucht
verleenden.
Geen wonder, dat de borst van een oud man zulk een geweldigen klank niet kon weerstaan. Hij brak uit dien zwakken kerker in een stroom van tranen uit, en Toby sloeg zijn
handvorzijgelt.
„Luister!" zei de Geest.
„Luister!" zeiden de andere spoken.
„Luister!" zei het kinderstemmetje.
Een plechtige zang van vele samengesmolten stemmen rees
in den toren op.
Het was een laaggestemd en zeer treurig lied, een lijkzang,
en terwijl Toby er naar luisterde, hoorde hij de stem van zijn
kind onder de zangers.
„'Zij is dood!" riep de oude man uit. „Nleggy is dood! Haar
Geest roept mij. Ik hoor het."
„De Geest van uw kind beweent de dooden, en paart zich
met de gestorven verwachtingen, de gestorven verbeeldingen en voorstellingen der jeugd," zei de klok, „doch zij zelve
leeft. Leer van haar de levende waarheid. Leer van het wezen,
dat uw hart het dierbaarst is, hoe slecht de slechten geboren
zijn. Zie elk knopje, elk blaadje, een voor een van den weligsten stam afgeplukt, en leer dan kennen hoe kaal en ontbladerd hij worden kan. Volg haar! Naar de wanhoop!"
Elke der spokerige gedaanten strekte haar rechter arm uit
en wees naar beneden. .
„De Geest der klokken zal u vergezellen," zei de geestverschijning! „Ga! Hij staat achter u!"
Toby keek om en zag — het kind! het kind, hetwelk
William Fern in de straat op zijn armen had gedragen, het
kind , waarbij Meggy gewaakt had, doch hetwelk thans sliep!
„Ik heb haar in dezen avond zelf op mijn armen gedragen!"
zei Toby.
„Toon hem wat hij zich zelven noemt," zeiden de sombere
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De toren opende zich voor zijn voeten. Hij keek naar
beneden, en zag zich zelf verpletterd en roerloos aan deszelfs buitenzijde liggen.
„Niet meer in leven!" riep Toby uit. „Dood!"
,,Dood!" herhaalden al de spoken.
„Barmhartige hemel! En het Nieuwe Jaar—".
„Is verloopen."
„Hoe!" riep hij sidderende uit. ,,Geraakte ik van den weg
af, en viel ik in de duisternis buiten op dezen toren komende,
nu een jaar geleden, naar beneden?"
„Negen jaren geleden!" hernamen de spoken.
Terwijl zij dat antwoord gaven, trokken zij hun uitgestrekte
armen weer terug, en op de plaatsen, waar zij gestaan
hadden, hingen de klokken.
En de klokken luidden weer. Hun tijd was weergekomen.
Nog eens kreeg een tallooze menigte van verschijningen het
aanzijn; nog eens bewogen zij zich als voorheen door elkander
— nog eens taanden zij op het stilzwijgen der klokken, en
vergingen tot niets.
„Wie zijn deze?" vroeg hij zijn geleider. „Als ik niet van
mijn verstand beroofd ben, wie zijn het dan?"
„Het zijn de Geesten der klokken. Haar galmen door de
lucht!" gaf hem het kind ten antwoord. „Zij nemen zulke
gedaanten aan en zulke werkzaamheden op zich als de
hopende verwachtingen der stervelingen, en de herinneringen, welke zij opgedaan hebben, hun aan de hand geven."
,,En gij," vroeg Toby op een verwilderden toon: ,,Wie zijt
gij? "
„Stil! Stil!" zei het kind: „Zie hier!"
een klein vertrekje, en aan hetzelfde borduurwerk
bezig, hetwelk hij meermalen voor haar had zien liggen,
ontwaarde hij Meggy, zijn eigen lieve dochter. Hij deed geen
poging om haar een kus op de wang te drukken of om haar
tegen zijn beminnend hart te klemmen; hij wist, dat hem die
liefkoozingen niet langer waren weggelegd. Doch hij hield
bevende zijn adem in, en wischte de tranen af die zijn oogen
verblindden, om haar te kunnen zien, om haar slechts te
kunnen zien. . !
Ach! hoe veranderd zag zij er uit! Hoe uitgedoofd was de
glans van de voorheen schitterende oogen! Hoe verwelkt
was de blos van haar wang! Zij was nog schoon, gelijk zij dat
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waar was de blijde Hoop, die altijd als een stem tot hem gesproken had?
Zij keek van haar werk op naar een vrouw, welke bij haar
zat. De oude man, haar blikken volgende, schrikte terug.
Hij herkende in een oogenblik die volwassen vrouw. In
de lange zijde-achtige haren zag hij dezelfde krullende lokken.
Rondom de lippen speelde nog de kenmerkende uitdrukking
van het kinderlijk hart. Zie! in de oogen welke zij thans als
vragende op Meggy geslagen hield, lag dezelfde blik nog,
die haar gelaatstrekken kenschetste, toen hij haar mee naar
huis nam.
Wat was dan hetgeen naast hem stond!
Met eenig ontzag dat wezen aanziende, zag hij daar iets
heerschends in; iets verhevens, hetwelk zich bezwaarlijk
liet verklaren; iets hetwelk er weinig meer van maakte dan
een herinnering van dat kind — zooals die gedaante doorgaans misschien was — en toch was het hetzelfde, volkomen
hetzelfde, en droeg er de kleeding van.
Luister! Zij spraken samen!
,,Meggy!" zei Liliane aarzelende. „Hoe dikwijls heft gij
uw hoofd van uw arbeid op, om mij aan te zien?"
, ,Zijn mijn blikken dan zoo veranderd, dat gij er van
schrikt?" vroeg Meggy.
„Neen, mijn lieve! Maar gij lacht wel om uw werk; waarom
lacht gij niet terwijl gij mij aanziet, Meggy?"
„Dat doe ik immers. Is het niet waar?" gaf zij haar lachende ten antwoord.
„Thans doet gij het, maar niet zooals naar gewoonte. Als
gij denkt, dat ik bezig ben en u niet zie, dan kijkt gij zoo
angstig en zoo verlegen, dat ik mijn oogen bijkans niet durf
opslaan. Men heeft in dit hard en zorgvol leven weinig reden
tot lachen, maar voorheen placht gij toch zoo vroolijk te
zijn."
,,Ben ik dat dan thans niet!" riep Meggy uit, op een zonderling verlegen toon en terwijl zij opstond om haar te omhelzen. ,.Maak ik voor u het kommervolle leven dan nog
kommervoller, Liliane?"
,,Gij zijt de eenige die er een leven van gemaakt hebt,"
zei Liliane, haar met vuur kussende, „somtijds de eenige,
welke het mij de moeite waardig maakt, zoo te leven, Meggy!
Welk een hard werken, welk een hard werken is dat! Zoo
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hopeloozen, vreugdeloozen, onophoudelij ken arbeid, niet
om rijkdommen te verzamelen, niet om vroolijk of op een
hoogen voet te leven, niet om, hoe bekrompen ook, nochtans
genoeg te hebben om van te leven, maar voor een enkele
korst brood, voor juist zooveel als voldoende is om te blijven
arbeiden, om gebrek te blijven lijden, en om met de bewustheid van ons treurig lot te blijven leven! 0 Meggy! Meggy!"
zij verhief haar stem en sloeg haar, terwijl zij voortsprak,
even als iemand, die van droefheid overstelpt was, haar
armen om den hals. „Hoe kan de wereld zoo haar loop volhouden en dulden zulk een leven te zien."
„Lilly!" zei de andere haar vertroostende en haar de haren
uit het betraande aangezicht wegschuivende. „Hoe is het,
Lilly! Gij, die zoo jong en zoo schoon zijt!"
„O Meggy!" viel zij haar in de rede, haar op den afstand
der lengte van een arm van zich afhoudende en bedrukt onder
de oogen ziende. „Dat is het ergste van alles, het ergste van
alles! Maak mij oud, Meggy! rimpelig en doe mij het vel krimpen,-en bevrijd mij van de vreeselijke gedachten, die mij in
mijn jeugd verlokken."
Toby keerde zich om -ten einde zijn wegwijzer aan te zien.
Doch de Geest van het kind had de vlucht genomen, en was
niet meer bij hem.
Hij bleef er zelf ook niet langer; want mijnheer Joseph
Bowley, de Vriend en de Vader der Armen, hield ter eere van
den verjaardag van mevrouw Bowley een groot feest op
Bowley Hall; en daar mevrouw Bowley op een Nieuwjaarsdag geboren was (hetgeen door de plaatselijke nieuwsbladen
als een vingerwijzing der Voorzienigheid op den nummer
Een als mevrouw Bowley's bestemde plaats in de Schepping
aangemerkt werd) , was het ook op den Nieuwjaarsdag, dat
die feestviering plaats greep.
Bowley Hall was vol van bezoekers. De heer met zijn roode
wangen was er, mijnheer Filer was er, de groote Alderman Cute
was er. De Alderman Cute had een sympathiek gevoel
voor de groote lieden en had sedert het schrijven van zijn
beleefden brief aan mijnheer Joseph Bowley groote vorderingen in diens vriendschap gemaakt, ja zelfs` Awas hij sedert
dat oogenblik op een vertrouwelijken voet met die familie
geraakt. Er waren behalve hen nog vele andere gasten. Toby's
geest was er ook, maar liep als een armoedig spook hier en
daar in het rond naar zijn geleider.te zoeken.
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In de groote zaal zou een groot diner plaats hebben.
Mijnheer Joseph Bowley zou in zijn vermogende betrekking
als Vriend en Vader der Armen, bij die gelegenheid zijn groote
aanspraak houden. Eerst zouden in een andere zaal door
zijn vrienden en kinderen zekere pruimentaarten gegeten
worden, en op een gegeven teeken, zouden die vrienden en
kinderen zich onder hun Vrienden en Vaders komen vervoegen
om een familie-vergadering uit te maken, welke geen mannelijk oog zonder tranen van aandoening zou kunnen aanschouwen.
Doch er zou nog meer gebeuren; meer nog dan dit. Mijnheer
Joseph Bowley, Baronet en Lid van het Parlement zou een
wedspel met kegels — ja met kegels — met zijn pachters
houden.
„Dat herinnert iemand de dagen van den ouden Koning
Hein," zei. de Alderman Cute. „O welk een voortreffelijk
karakter!"
„Ja," zei mijnheer Filer, droog weg: „in het trouwen van
zijn vrouwen en die daarna te vermoorden. Vrij wat meer
vrouwen in het voorbijgaan gezegd, dan het gewone middelbare getal medebrengt."
„Gij zult de schoone Ladies trouwen, maar die niet vermoorden, niet waar?" zei de Alderman Cute tegen den erfgenaam van Bowley, die eerst twaalf jaren oud was. „Wij
zullen dien kleinen heer weldra in het Parlement hebben,
zonder dat wij zelve het weten," zei de Alderman, terwijl hij
den knaap bij den schouder vatte en zoo nadenkend keek
als hij maar kon. „Wij zullen van zijn pogingen over het
hoofdgeld hooren; van zijn adviezen in het huis der gemeenten,
van zijn berichten aangaande de hoofdbesturen — van al
het gewichtige dat hij doen zal. 0! wij zullen voordat wij er
aan denken bij den gemeenteraad kleine redevoeringen over
hem houden, daar durf ik u wel voor instaan!"
„Welk een onderscheid tusschen deze en hen die geen
schoenen of kousen hebben!" dacht Toby. Doch zijn hart
haakte naar het kind ter liefde van die zelfde knapen zonder
schoenen en kousen die de Alderman had voorgenomen van
den vloer te helpen, en die de kinderen van de arme Meggy
zouden kunnen zijn.
„Richard!" kreunde Toby, terwijl hij hier en daar onder
het gezelschap rondliep. „Waar is hij ? Ik kan Richard niet
vinden! Waar is Richard ? "
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Waarschijnlijk hier niet, als hij nog leefde! Doch Toby was
van droefheid en om zijn verlatenheid geheel in verwarring.
Hij bleef toch door het gezelschap heen rondzwerven, al
naar zijn geleider zoekende en roepende: „Waar is Richard?
Wijs mij Richard!"
Hij was daar nog mee bezig toen hij mijnheer Fish den
particulieren secretaris in groote ontsteltenis tegenkwam.
„God beware ons! God beware ons!" riep mijnheer Fish
uit. „Waar is de Alderman Cute? Heeft iemand den Alderman ook gezien?"
„Of iemand den Alderman ook zou gezien hebben! Och
lieve! Wie zou den Alderman niet gezien hebben? Hij was
zoo voorzichtig, zoo vriendelijk, hij hield den natuurlijken
wenschdvolkmtezin rhog,datls
hij van eenige fout te beschuldigen was, dezelve daarin
bestond, dat hij altijd door iedereen gezien werd. En overal
waar groote lieden waren, daar kon men er ook wel op
rekenen dat Cute was, en door zijn sympathiek gevoel
heengelokt werd.
Verscheiden stemmen riepen hen toe dat hij zich in den
kring rondom mijnheer Joseph bevond. Mijnheer Fish begaf
er zich heen, vond hem, en trok hem heimelijk naar een
venster dicht daar nabij. Toby ging zich bij hen voegen;
evenwel niet uit vrije beweging, maar hij voelde dat zijn
schrednaiktwerdngli.
„Mijn lieve Alderman Cute!" zei mijnheer Fish. „Kom eens
een weinigje hierheen. Er is een schrikkelijk voorval gebeurd.
Ik heb er zoo even het bericht van ontvangen. Ik geloof dat
het best zal zijn mijnheer Joseph er geen kennis van te geven,
voordat deze dag voorbij is. Gij kent mijnheer Joseph wel,
en zult mij wel te kennen geven hoe gij er over denkt. Het
is een schrikkelijk en allertreurigst voorval!"
„Fish!" zei de Alderman, „Fish! mijn goede man! Wat is
er aan de hand? Ik wil toch hopen niets van een revolutie
of zoodanig iets! Och neen! het zal immers wel ophouden bij
een bemoeiing in de zaken van het bestuur?"
„Deedles, de bankier," zei de Secretaris, naar zijn adem
hijgende — van de gebroeders Deedles — die heden ook alhier zou geweest zijn — die zulk een groot aandeel heeft in
de bank van Goldsmith .... —"
„Staakt toch zijn betalingen niet? " riep de Alderman uit.
„Onmogelijk! "
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„Heeft zich doodgeschoten!"
„Goede God!"
„Hij heeft zich op zijn kantoor een pistool met een dubbele
loop in den mond gezet," voer mijnheer Fish voort, „en zich
alzoo door de hersenen geschoten. Men weet er geen reden
voor. Zijn omstandigheden zijn vorstelijk!"
„Zijn omstandigheden?" riep de Alderman uit. „Wel hij
was een man van een ontzettend vermogen; een der achtenswaardigste menschen, waar men van weet! Een zelfmoord,
mijnheer Fish! met zijn eigen hand!"
„Hedenmorgen!" zei mijnheer Fish.
„O! die hersenen! die hersenen!" riep de liefdadige Alderman uit, en sloeg zijn handen omhoog. „O! die zenuwen! die
zenuwen! dat geheim van het werktuig hetwelk men een
mensch noemt! 0! dat nietsbeduidende, dat er om heen zit!
arme schepsels, die wij zijn! — Misschien is het wel het gevolg
van een diner; mijnheer Fish! misschien van het gedrag van
zijn zoon, die het, naar ik gehoerd heb, al vrij wild aanlegt,
en gewoon is zonder eenig recht, briefjes op hem af te geven.
Een recht achtingswaardig man! Een der achtenswaardigste
menschen, die ik ooit gekend heb! Het is een treurig voorbeeld, mijnheer Fish! Een algemeene ramp! Ik zal het mij tot
een plicht maken er den zwaren rouw over aan te trekken.
Over zulk een achtenswaardig man! Doch daar boven in
den Hemel is een God! Wij moeten ons aan Hem onderwerpen,
mijnheer Fish! Wij moeten ons onderwerpen!"
Hoe is het nu, Alderman! Geen enkel woord over het „van
den vloer helpen?" Denk eens, Schout! aan die zedelijkheid
waarover gij u zoo hoogmoedig placht uit te laten. Kom,
Alderman! Weeg de schalen eens tegen elkander. Leg mij
in de ééne, die ledig is, zonder zulk een feestmaal, maar met
de inspraak der natuur van een arme vrouw, welke van den
honger vergaat, en de kracht verliest van een gevoel, waarop zij van Moeder Eva's wege een heilig recht bezit. Weeg
die twee schalen tegen elkander, gij Daniël! tot het oordeel
gaande, als uw dag zal gekomen zijn! Weeg die tegen elkander
onder het oog van duizend lijdenden, die van het kluchtspel,
dat gij vertoont, oor- of ooggetuigen zijn! Of in de veronderstelling, dat gij niet buiten uw vijf zinnen zijt -- waarvan het
niet ver af is — leg dan de hand op uw hart, en waarschuw
uw vrienden (indien gij die hebt) hoe vruchteloos het is
tegen verbijsterde hoofden, en gebroken harten over uwen
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toestand vol van allerlei gemakken te praten. Wat valt er
meer van te zeggen?"
Die woorden kwamen in Toby's hart op, alsof zij door een
andere stem binnen in hem gesproken waren. De Alderman
Cute gaf mijnheer Fish zijn woord van eer, dat hij hem zou
helpen, om aan mijnheer Joseph, als die dag voorbij zou zijn,
de treurige gebeurtenis mee te deelen. Vervolgens voordat zij
van elkander scheidden, de hand van mijnheer Fish in de
bitterheid van zijn gemoed hard drukkende, zei hij, „de
achtenswaardigste van alle menschen!" er bijvoegende, dat
hij, j a hij zelfs niet kon begrijpen, hoe zulke droevige voorvallen op de aarde gedoogd werden."
„Het zou bijna genoeg zijn," zei de Alderman Cute, „om
iemand, indien hij niet beter wist, te doen denken, dat somtijds een bestuur den algemeenen toestand dezer maatschappij overheerscht, hetwelk geschikt is om den mensch het
hoofd op hol te brengen. De gebroeders Deedles!"
Het kegelspel liep met een gewenschten uitslag af. Mijnheer Joseph wierp die alle zeer behendig omver. Mijnheer
Bowley deed er op eenigszins korteren afstand ook een worp
na, en iedereen zei dat thans, nu een Baronet en de zoon van
een Baronet samen kegelden, de boerenstand het weer zoo
goed zou krijgen als hij het ooit voorheen had gehad.
De gerechten werden ten behoorlijken tijde opgedischt.
Toby begaf zich onwillekeurig met de overigen naar de zaal;
want hij voelde zich door een sterker aandrift dan zijn eigen
wil daarheen geleid. Het was een zeer vroolijke vertooning.
Er waren vele schoone dames en al de gasten waren wel
tevreden, blijgeestig en vroolijk. Toen de benedendeuren
opengezet werden, en het volk in zijn boersche kleederen
binnenstroomde, was de fraaiheid van het schouwspel op
zijn hoogst gerezen, doch Toby hield nochtans niet op te
mompelen: „Waar is Richard? Hij moet haar helpen en
troosten! Ik kan Richard nergens vinden!"
Er waren eenige aanspraken gehouden, en er was een
toast op mevrouw Bowley's gezondheid ingesteld geworden,
en mijnheer Joseph Bowley had daar voor bedankt, en zijn
belangvordihuen,warjmtvl
bewijzen aantoonde, dat hij tot een Vriend en Vader der
Armen geboren was, en had op zijn Vrienden en kinderen en
op de waarde van den arbeid een toast ingesteld, toen eenig
rumoer aan het einde van de zaal Toby's opmerkzaamheid
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trof. Na eenige verwarring, eenig gedruisch en eenigen tegenstand, brak een man door de overige menigte heen, en bleef
alleen een weinig voor de anderen uit staan.
Het was Richard niet. 0 neen! maar het was toch iemand,
aan wien Toby reeds dikwijls gedacht en naar wien hij reeds
dikwijls uitgekeken had. Was het licht niet zoo schitterend
geweest, zou hij er aan getwijfeld hebben, of die vervallen
man, zoo oud en zoo grijs en zoo krom geworden, wel dezelfde
was. dien hij meende; doch toen al de glans der kroonlichten
zoo duidelijk op zijn gelaat viel, herkende hij bij den eersten
stap William Fern in hem.
„Wat is dat!" riep mijnheer Joseph uit en stond op: „Wie
heeft dien man hier den toegang verleend? Dat is een misdadiger uit de gevangenis! mijnheer Fish! mijnheer! Zult gij
wel zoo goed zijn van—"
„Een minuut slechts!" zei Will Fern. „Een minuut
slechts! Mevrouw! Gij zijt op dezen zelfden dag van een vorig
Nieuw Jaar geboren. Vergun mij een minuut om te mogen
spreken."
Zij sprak een woord ten zijnen behoeve en mijnheer Joseph
ging met groote deftigheid weer zitten.
Die nieuwe bezoeker met lompen omhangen — hij zag er
inderdaad ellendig uit — keek het gezelschap in de rondte
en groette hetzelve met een nederige buiging.
„Groote heeren! " zei hij , „Gij lieden hebt op het welzijn
der landbouwers gedronken. Ziet mij eens aan!"
„Zoor uit de gevangenis gekomen?" zei mijnheer Fish.
„Zoo uit de gevangenis gekomen," zei William, „En dat
niet voor den eersten, ook niet voor den tweeden, zelfs niet
voor den derden, ja ook niet voor den vierden keer."
„Men hoorde mijnheer Filer knorrig aanmerken dat viermaal boven de gemiddelde berekening was, en dat hij zich
behoorde te schamen."
„Groote heeren!" herhaalde Will Fern. „Let op mij! Gij
ziet dat ik er het ergste aan toe ben. Boven allen leed of
jammer; buiten het bereik van uw hulp; want de tijd toen uw
vriendelijke woorden of menschlievende daden mij goed
hadden kunnen doen" — hier sloeg hij met zijn hand op zijn
borstenchudzijf,„steglkmdurnva
den klaver of van de boonen des laatstverloopen j aars verdwenen. Laat mij een woord spreken ten behoeve van deze,"
en hij wees naar de menigte der landbouwers in de zaal; „en

1ERSTVERTELLINGEN

272

dewijl gijlieden hier toch bijeen zijt, hoor dan voor eenmaal
de taal der ongeveinsde waarheid spreken."
,,Hier is niet één man die zijn voorspraak verlangen zou,"
zei de gastheer.
,,Dat is waarschijnlijk genoeg, mijnheer Joseph! Ik geloof
het zelf. Doch hetgeen ik zeg is niettemin waar. Wellicht is
dat er een bewijs van. Groote heeren! ik heb vele jaren op
deze plaats gewoond. Gij kunt mijn hut van hier over gindsche
lage heining zien. Honderdmaal heb ik de Ladies haar in
haar boeken zien teekenen. Ik heb wel gehoord dat zij niet
onbevallig in een teekening staat; maar op zulke teekeningen
werkt geen weer of wind, en zij is misschien beter daarvoor
geschikt, dan om er in te wonen. Welnu! ik heb er in gewoond.
Hoe hard, hoe bitter hard ik het er gehad heb, zal ik niet
zeggen. Op eiken dag van het jaar, het is hetzelfde op welken,
kunt gijlieden zelve dat beoordeelen."
Hij sprak even zoo als hij gesproken had op den avond toen
Toby hem op de straat gevonden had. Zijn stem was luider
en schorder en beefde van tijd tot tijd, doch hij verhief haar
geen oogenblik door drift en sprak zelden luider dan zijn onopgesmukte taal meebracht.
„Het valt moeielijker dan gijlieden groote heeren wel
denkt, in zulk een plaats, fatsoenlijk, in de gewone beteekenis
op te groeien. Dat er in die omstandigheden een man en geen
redeloos dier van mij geworden is, pleit eenigszins voor mij.
Zooals ik thans ben, kan er niets meer ten gunste van mij
gezegd of gedaan worden. Dat is voor mij te laat."
,,Ik ben blij dat die man hier binnen gekomen is," merkte
mijnheer Joseph aan, en keek weltevreden rond. „Stoort hem
niet in zijn reden. Het schijnt aldus voorbeschikt te wezen.
Hij is een voorbeeld; een levend voorbeeld. Ik hoop en vertrouw en verwacht stellig dat het voor mijn Vrienden alhier
niet verloren zal gaan."
„Ik sloofde en zwoegde," ging Fern na eenige oogenblikken
stilzwijgens voort: „zoo goed als ik maar kon. Ik weet zelf
niet hoe en dat weet ook geen ander; doch ik deed het zoo
hard dat ik er geen vroolijk gezicht onder zetten kon en niemand kon gelooven dat ik iets anders dan mismoedig was.
Nu, groote heeren! — gij groote heeren, die zitting hebt bij de
rechtsplegingen! wanneer gijlieden zulk een man ziet, dien
het getuigschrift van ontevredenheid op het gelaat te lezen
is dan zegt gij tegen elkander: „Hij is verdacht. Ik mistrouw
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dien William Fern. Wacht u voor dien borst. Ik zal niet
zeggen, Groote heeren! dat het zoo onnatuurlijk is; ik zeg
alleen maar, dat het zoo is: en van zulk een oogenblik af
is alles wat William Fern doet of laat -- hetzelfde wat --- in
zijn nadeel, slecht."
De Alderman Cute stak zijn duimen in zijn vestzak, ging
achterover tegen den rug van zijn stoel leunen, lachte eens,
en knipoogde tegen een kandelaar, die voor hem stond, alsof
hij wilde zeggen: „Dacht ik het niet? Zei ik het u niet?
Het gewone praatje! — De heere beware ons! Wij zijn over
al die soort van klachten heen — ik en alle andere menschen."
„Merkt het nu eens op, Groote heeren!" hervatte William
Fern, zijn handen uitstrekkende, terwijl voor een oogenblik
een blos zijn gerimpeld gelaat overtoog, „merkt nu eens op,
hoe uw wetten ingericht zijn, om ons, als het zoo ver met ons
gekomen is, te jagen en te vangen. Ik dacht ergens anders te
gaan wonen, en daarom ben ik een zwerver, een vagebond.
Naar de gevangenis met hem! — Ik kom weer hier; loop
sprokkelend in uw bosschen, en breek een paar buigzame takjes van een boom af. Wie doet het niet? Naar de gevangenis
met hem! — Een van uw veldwachters ziet mij op klaarlichten dag bij mijn eigen lap gronds met een geweer onder
den arm; Naar de gevangenis met hem! — Ik krijg natuurlijk
wordenmtia,zkweropvijtnb,
Naar de gevangenis met hem! --- Ik eet een rotten appel of
een raap: Naar de gevangenis met hem! — Ik snijde mij een
stok af: Naar de gevangenis met hem! — In één woord, een
gerechtsdienaar, of een veldwachter, of wie het ook is, vindt
mij bezig met, ik weet niet wat te doen: Naar de gevangenis
met hem! — hij is een zwerver, een bekende boef; en de gevangenis is het eenige verblijf waar hij thuis behoort."
De Alderman knikte verstandig met zijn hoofd, alsof hij
wilde zeggen: „en juist het ware verblijf!"
„Zeg ik dit nu om mijn belang te bevorderen!" riep Fern
uit. „Wie kan mij mijn vrijheid, wie kan mij mijn goeden
naam, wie kan mij mijn onschuldige nicht weergeven?
al de Lords en de Ladies van het groote Enge- Datkune
land niet. Gij, groote heeren! die met andere lieden dan gij
zelve zijt, te doen hebt, tast de zaak van het rechte einde aan.
Geeft ons om der liefde wil een beter huis wanneer wij in
onzen wieg liggen; geeft ons beter voedsel wanneer wij voor

den broode werken; geeft ons zachtere wetten om ons terug
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te houden van het kwaad, dat wij op het punt staan van te
bedrijven, en laat ons niet, waar wij ook slechts een voetstap verzetten, de gevangenis --- niets dan de gevangenis
voor oogen zien! Dan zal er geen inschikkelijkheid zijn, welke
gij een landbouwer bewijzen wilt, die hij niet zoo gereedelijk
en met een zoo dankbaar hart zal aannemen, als wie het ook
in de wereld zijn moge; want zijn hart is geduldig, lijdzaam,
vredelievend en dienstvaardig. Doch gij moet eerst dien
geest in hem gebracht hebben; want is hij eerst in verval
geraakt zoo als ik of zoo als zij allen, die hier thans staan,
dan is zijn hart van u vervreemd. Doet het tot u weerkeeren;
tracht het te herwinnen, edele heeren! Tracht het te herwinnen voordat de dag komt waarop zelfs zijn Bijbel zijn gemoed
verandert en die woorden hem het meest treffen, die ik
dikwijls zelf in de gevangenis gelezen heb. „Waar gij heengaat, kan ik niet heengaan: uw woning is niet mijn woning,
uw volk is niet mijn volk, uw God niet mijn God."
Er ontstond een plotselinge beweging in de zaal. Toby dacht
in het eerst, dat er velen waren opgestaan, om den man naar
buiten te werpen, en dat het gedruisch vandaar ontstond.
Doch een oogenblik daarna zag hij, dat de zaal met al het
gezelschap uit zijn oogen verdwenen was en dat zijn dochter
weer met haar arbeid bezig voor hem zat. Doch nu was het
op een armelijker geringer vlierinkje dan te voren en zonder
dat Liliane bij haar zat.
Het borduurraam waaraan zij toen had zitten te arbeiden
lag op een plank weggeworpen, en met een doek overdekt.
De stoel waarop zij toen gezeten had stond tegen den wand
aan geplaatst. In die kleine , bijzonderheden, gelijk mede
in Meggy's kommervol gelaat was een geheele geschiedenis
geschreven. Ach! Wie zou dezelve er niet in gelezen hebben.
Meggy hield haar oogen onafgewend op haar arbeid, totdat
het te donker werd om langer te kunnen zien, en toen het
volkomen avond was, stak zij haar nachtkaarsje aan en bleef
doorwerken. Haar oude vader was nog onzichtbaar bij haar,
om haar gade te slaan, om haar lief te hebben — hoe teederhartig deed hij dat! — en om vriendelijk over de oude
tijden en over de klokken met haar te praten, hoezeer hij het
wel wist, de arme Toby, dat zij hem niet kon hooren.
Een groot gedeelte van den avond was verloopen toen er
aan haar deur geklopt werd. Zij deed open. Er stond een man

voor den drempel. Het was een havelooze, beschonken
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kerel, in liederlijkheid en ondeugd oud geworden. Zijn
baard was ongeschoren, en zijn haren zaten in een slordige
wanorde; maar toch kon zij sporen aan hem ontdekken, dat
hij in zijn jeugd een man van een goed geëvenredigde gestalte moest geweest zijn en die er wel had uitgezien.
Hij bleef staan totdat zij hem veroorloofde binnen te
komen, en zij, een paar schreden van de open deur achteruit
geweken zijnde zag hem stilzwijgend en treurig aan. De
wensch van Toby was vervuld. Hij zag Richard!
,,Mag ik binnen komen, Margareet?"
„ Ja, kom binnen, kom binnen."
Het was goed dat Toby hem herkende voordat hij sprak,
want als hem nog een schaduw van twijfel was bijgebleven,
dan zou de heesche onwelluidende klank van de stem hem
hebben doen gelooven dat het niet Richard, maar een ander
was.
Er stonden slechts twee stoelen in de kamer. Zij gaf hem
den haren, en bleef op eenigen afstand van hem staan, in
de afwachting van te hooren wat hij te zeggen had.
Hij zat in gedachten, somtijds dof en dommelijk lachend
naar den vloer te kijken. Hij leverde over het geheel een
schouwspel op van zulk een verlaging, van zulk een vernederende ellende en van zulk een bitter verval, dat zij haar
handen voor haar oogen sloeg en haar hoofd omkeerde, uit
vrees dat hij zien zou hoe zeer het haar aandeed.
Door het geruisch van haar kleederen of door eenig ander
geluid uit zijn overpeinzing gewekt, beurde hij zijn hoofd op,
en begon te spreken alsof er sedert dat hij binnengekomen
was geen stilzwijgen geheerscht had.
„Nog aan het werk, Margareet? Gij werkt laat."
„Dat doe ik meestal."
„En ook vroeg?"
„Ja, ook vroeg."
„Dat zeide zij mij ook. Zij zeide mij, dat gij onvermoeid
waart, of ten minste nooit wilde weten, dat gij vermoeid
waart. In al dien tijd niet waarin gij samen gewoond hebt.
Zelfs niet als gij van het werken, en het vasten verzwakt
waart. Doch ik heb u dat reeds verteld, toen ik hier den laatsten keer was."
„Dat is ook waar," zei zij. „En toen verzocht ik u mij niets
meer te vertellen, en gij deedt mij een plechtige belofte,
Richard! dat gij het nooit doen zoudt."
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,,Een plechtige belofte," herhaalde hij met een mijmerenden lach en een doffen blik. „Een plechtige belofte; wel ja,
een plechtige belofte!" Na een poos even als te voren uit
zijn mijmering ontwakende, zei hij eensklaps levendiger:
,.Hoe kan ik het helpen, Margareet? Wat zal ik doen? Zij
is weer bij mij geweest!"
„Al weer!" riep Meggy uit, haar handen ineen slaande.
Ach! denkt zij zoo dikwijls aan mij ? Is zij er weer geweest?"
„Twintigmaal is zij er weer geweest," zei Richard. „Margareet! Zij omwaart mij als een spook. Zij vervolgt mij op de
straat en duwt het mij in de hand. Ik hoor haar voetstap in het
heete gruis, terwijl ik aan het werk ben ha! ha! ha! — (dat
gebe rt niet veel meer) en voordat ik mijn hoofd kan omkeeren, hoor ik haar stem mij in het oor fluisteren: „Kijk niet
om, Richard! Om 's hemels wil! geef haar dit! Zij brengt
het mij overal; zij zendt het mij in brieven; zij komt aan mijn
venster tikken en legt liet op de vensterbank neer. Wat kan
ik er aan doen? Zie toch eens!"
Hij hield een kleine beurs in zijn uitgestoken hand, en
deed het geld klinken, dat daar in was.
„Weg er mee!" zei Meggy, , ,weg er mee! als zij weerkomt,
Richard! zeg haar dan, dat ik haar in mijn ziel bemin. dat ik
niet ga slapen, voordat ik haar zegen, en voor haar bid, dat
ik onder mijn werk in de eenzaamheid nooit ophoud aan
haar te denken, dat ik haar bij nacht en bij dag om mij zie;
dat ik morgen stervende, bij mijn laatsten ademtocht aan
haar denken zou; maar dat ik het niet kan aannemen."
Hij trok zijn hand langzaam terug en de beurs in elkander
frommelende, zei hij met een eenigszins mijmerend nadenken:
„Ik heb het haar al gezegd. Ik heb het haar met ronde
duidelijke woorden gezegd. Ik heb het geschenk tien twaalf
maal terug en aan haar huis gebracht. Doch toen zij voor het
laatst gekomen is en ik haar zoo van aangezicht tot aangezicht gezien heb, wat kon ik er toen aan doen?"
„Hebt gij haar gezien?" riep Meggy uit. „Hebt gij haar
gezien? Ach Liliane! mijn lieve meisje! Ach Liliane! Liliane!"
„Ik heb haar gezien," ging hij voort niet ten antwoord
op haar vraag, maar nog in zijn zelfde herinneringen voortmijmerende: „Daar stond zij. Zij beefde! Hoe ziet zij er uit,
Richard? Spreekt zij wel eens van mij ? Is zij schraalder geworden? Wie zit op mijn oude plaats aan de tafel? En het
borduurraam, waarop zij mij onzen ouden arbeid leerde —
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heeft zij dat verbrand, Richard?" Dààr stond zij. Ik hoorde
het haar zeggen."
Meggy bedwong haar snikken en boog zich onder het storten van tranen over hem heen om naar hem te luisteren, en
er toch geen woord van te missen.
Met zijn ellebogen op zijn knieën rustende, en voorover
gebogen op zijn stoel, alsof hetgeen hij zei op den vloer geteekend stond in een half leesbaar schrift, hetwelk hij zijn
best deed te ontcijferen en tot een samenhang te brengen,
ging hij voort:
,,Richard! Ik ben zeer laag gevallen, en gij kunt gissen,
hoeveel ik geleden heb door dit terug te zenden, als ik er
over heen heb kunnen komen om het in mijn hand cot u
te brengen. Doch gij hebt haar zelfs, dat heugt mij nog, eenmaal teederlijk bemind. Anderen kwamen daartusschen;
vrees. jaloerschheid, twijfel en wantrouwen vervreemdden u
van haar; doch het heugt mij , dat gij haar bemindet! ik
geloof ook dat het waar is," zei hij, zichzelven in de rede
vallende; ; ,dat geloof ik zelf; maar dat doet er thans niet toe."
0 Richard! als gij dat ooit gedaan hebt; indien u van hetgeen
voorbij is, nog eenige herinnering is overgebleven, breng het
haar dan nog eenmaal. Nog eenmaal. Zeg haar, hoe ik u dat
gebeden, hoe ik u daarom gebedeld heb. Zeg haar, hoe ik mijn
hoofd op uw schouder heb gelegd, tegen welken haar eigen
hoofd had kunnen rusten, en hoe deemoedig ik voor u was,
Richard! zeg haar dat gij mij hebt aangezien, hoe die schoonheid, welke zij zoo placht te roemen, geheel verdwenen is,
en hoe in haar plaats een paar bleeke, holle, ingezonken
wangen gekomen is, waarvan zij schreien zouden als zij die
zag. Zeg haar alles, en neem dit weer mee; zij zal het thans
niet weergeven. Zij zal er het hart niet toe hebben!"
Zoo zat hij al mijmerende en de laatste woorden herhalende,
totdat hij eindelijk weer ontwaakte en opstond.
„Wilt gij het niet aannemen, Margareet?"
Zij schudde haar hoofd en bad hem door een wenk om haar
te verlaten.
„Goeden nacht, Margareet!"
„Goeden nacht! "
Hij keerde nog eens om, om naar haar te zien; want hij
was diep bewogen met haar droefheid en misschien ook met
haar medelijden voor hem. Dat was een zeer schielijk en
vluchtig oogenblik, waarin nog iets van zijn vorige houding
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weerkwam. In het volgende oogenblik was hij heengegaan,
even zoo als hij gekomen was. Ook scheen die vonk van een
uitgedoofd vuur hem geen levendiger gevoel van zijn verlaging bij te brengen.
In welke stemming, onder welken arbeid, en onder welke
pijn des lichaams of jammer van de ziel Meggy ook zijn mocht,
haar werk moest altijd gedaan worden. Zij bleef aan haar
taak zitten en werkte die met ijver af. Het mocht avond
zijn, of nacht worden, zij werkte eraan door.
Zij had een klein vuurtje aangelegd, want de nacht was
koud, en zij stond bij tusschenpoozen op, om het op te
rakelen. Terwijl zij daarmee bezig was. sloeg de klok kwartier
voor middernacht en toen deze ophield, hoorde zij zachtkens aan de deur tikken. Voordat zij den tijd had gehad om
zich te verwonderen wie er zoo laat nog komen mocht, ging
de deur reeds open.
0 gij Jeugd en Schoonheid, die zoo gelukkig moest zijn,
aanschouwt die gedaante! Gij jeugd en schoonheid, zoo gezegend en die alles zegent wat u omringt en zoodoende het
doel van uwen Algoeden Schepper bereikt, aanschouwt die
gedaante!
Zij zag iemand binnenkomer gilde haar naam uit en riep:
„Liliane!"
Liliane ijlde naar haar toe, knielde voor haar neer en omvatte haar gewaad.
„Sta op, lieve! sta op, Liliane! mijn lieve dierbare!"
„Nooit. Meggy! neen nooit! Hier! hier wil ik blijven, nabij
u, u omvattende, on iw dierbaren adem over mijn gelaat te
voelen gaan."
„Beste Liliane! Liefste Liliane! Kind van mijn hart —
geen moederliefde kan zoo teeder zijn — rust met uw hoofd
tegen mijn borst!"
„Nooit Meggy! Nooit! Toen ik u voor het eerst gezien heb,
knielde gij voor mij. Op mijn knieën voor u wil ik sterven.
Laat .iet hier zijn!"
„Gij zijt weergekomen. mijn schat! Wij zullen samen wonen,
samen werken, samen hopen, samen sterven!"
„Och Meggy! kus mijn lippen. Sla uw armen om mij. Druk
mij aan uw hart. Zie mij vriendelijk aan, maar hef mij niet op.
Laat het zoo zijn. Laat mij geknield voor bet laatst uw gelaat
aanschouwen!"
0 gij Jeugd en Schoonheid, die zoo gelukkig moest zijn,
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12

178

KERSTVERTELI INGEN

aanschouwt dat tooneel! Aanschouwt dat tooneel, gij Jeugd
en Schoonheid, die het doeleinde van den Algoeden Schepper
bereikt!
„Vergeef mij, Meggy! die mij zoo dierbaar, zoo recht dierbaar zijt! Vergeef mij! Ik weet dat gij het doet! Ik zie, dat
gij het doet, maar laat het mij hooren, Meggy!"
Meggy zei het, terwijl zij Liliane's wang kuste, en met haar
armen --- zij wist het thans — een gebroken hart omvatte.
„Zijn zegen ruste op u, allerdierbaarste! Kus mij nog eenmaal! Hij gedoogde het, dat zij voor zijn voeten lag, en die
met haar haren afdroogde. 0 Meggy! Welk een genade,
welk een mededoogen!"
Terwijl zij stierf, keerde de Geest van het kind, schuldeloos
en glansrijk weer, raakte den ouden man met zijn hand aa n.
en wenkte hem vandaar weg.

VIERDE KWARTIER.

Met eenige nieuwe herinnering van de spokerige gedaante
in de klokken; met een flauwen indruk van derzelver gelui;
met een schemerachtige bewustheid, dat hij den zwerm
van al die geestverschijningen zich zoodanig had zien vermenigvuldigen, dat derzelver herinnering door hun tal rijke
menigte voor hem verloren was gegaan; met een verward
denkbeeld, (hoe hij er aan kwam, wist hij zelf niet) dat er
eenige jaren verloopen waren, stond Tobias, van den Geest
van het kind vergezeld, een menschelijk gezelschap te aanschouwen.
Dat gezelschap was een gezond, rozenkleurig, vroolijk
gezelschap. Er waren er slechts twee, doch die twee waren
zoo gezond en kleurig, als tien anderen samen. Zij zaten voor
een helder brandend vuur, met een klein laag tafeltje tusschen hen, en tenzij de lucht van warme thee en geroosterd
brood langer in dat vertrek dan in andere bleef hangen,
was dat onthaal eerst even te voren weggenomen. Doch daar
de kopjes en de borden schoon waren, en op hun goede plaats
in het hoekbuffet stonden, en de koperen braadvork met zijn
vier vingers uitgestrekt, als om er de maat van een handschoen naar te nemen, in den gewonen hoek aan den spijker
hing, bleven er geen andere zichtbare bewijzen over van het
maal, dat men zooeven genuttigd had, dan dat de kat zijn
knevels nog zat af te likken, en dat nog een enkele vetspat
op de gezichten van haar meesters merkbaar was.
Dit genoeglijk paar (blijkbaar gehuwde lieden) hadden
het vuur gelijk onder elkander verdeeld en zat op de gloeiende
vonken te kijken, die op den rooster vielen, nu eens half van
den slaap knikkebollende en dan weer, als eens een klein
kooltje iets grooter dan die vonken, kwam neervallen, met
een schrik ontwakende alsof hun gansche vuur dreigde daar-
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Het liep echter zoo spoedig nog geen gevaar van uit te
gaan, want het flikkerde niet alleen nog in de kleine kamer
en tegen de ruiten van de glazen deur en tegen de gordijnen
die half voor deze dicht geschoven waren, maar ook in
den kleinen winkel daarachter; een kleinen winkel die opgepropt vol zat van allerlei waren; een kleinen winkel met een
muil welke zoo vol zat als die van een snoek. Kaas, boter,
takkebossen, zeep, gerookt vleesch, zwavelstokken, spek,
dun bier, koek, vliegers voor de knapen, vogeltjeszaad,
koude ham, bezems, biksteen, zout, azijn, schoensmeer,
bokkings, schrijfboekjes, reuzel, veters, brood eieren en
potlooden; dat alles waren vischjes, die door dezen gapen
den muil werden ingezwolgen, en in zijn net gevangen.
Het zou moeilijk vallen te zeggen hoe velerlei andere
artikelen van kleinhandel daar wel voorhanden waren;
geheele kluwen bindtouw, risten uien, afgewogen ponden kaarsen, eiernetjes en borstels hingen aan pakken van
den zolder, terwijl velerlei doozen en bussen en trommels,
waaruit vérschillende geuren kwamen, tot bevestiging strekten van het opschrift boven de straatdeur, door hetwelk
ter kennisse van het geacht publiek werd gebracht dat in
dezen winkel insgelijks thee, koffie, tabak, peper en snuif te
krijgen was.
Terwijl Toby naar Benige van die artikelen, die in den
glans van het vuur zichtbaar waren, alsmede naar het minder
vroolij k schijnsel van een paar walmende lampen, welke in
den winkel zelven duister hingen te branden, en spoedig daarop naar een der twee gezichten bij het vuurtje keek, kostte
het hem weinig moeite in de tamelijke forsche oude dame
juffrouw Chickenstalker te herkennen, die nog even veel
aanleg tot zwaarlijvigheid had, als toen hij haar gekend had
in den tijd toen hij nog een kleinigheid ten zijnen laste in
haar boek had staan.
De gelaatstrekken van haar metgezel waren hem minder
bekend. Zijn groote breede kin, met plooien, waarin men wel
een vinger had kunnen steken; zijn oogen, die een halven
duim diep tusschen de vette kwabben van zijn gezicht ingezonken zaten; zijn neus, door die eigenaardigheid bezocht,
welke men gewoonlijk door den neus spreken noemt; zijn
kortedihals,nzjgdebortman glijke
schoonheden meer, hoezeer berekend om indruk op het ge-
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weg helpen, en toch herinnerde hij zich flauw hem meer
gezien te hebben. Ten laatste herkende hij in dien metgezel
van juffrouw Chickenstalker den voormaligen portier van
mijnheer Joseph Bowley, een onnoozel volbloedig wezen,
welks voorstelling zich reeds jaren geleden in Toby's geest
met de gedachten aan juffrouw Chickenstalker verbonden
had, d :.ordat hij hem de deur had geopend van het huis
waar hij zijn schuld aan die vrouw erkend, en zich zulke
bitse verwijtingen op den hals gehaald had.
Na al de veranderingen welke Toby gezien had, stelde hij
in deze zeer weinig belang, doch de samenhang der gedachten kan somtijds al bijzonder sterk werken, en hij keek eens
onwilJekeurig achter de deur van het kantoortje, waar de
namen Bergenen, die iets schuldig gebleven waren, gewoon
met krijt werden aangeteekend. Zijn naam was er niet bij.
Er stonden er eenige, die hem geheel onbekend waren, maar
veel minder dan voorheen, waaruit hij het besluit opmaakte
dat die portier een vriend was van voor gereed geld te verkoopen, en den winkel aanvaardende, zeer scherp naar de
schuldenaars van juffrouw Chickenstalker zou gekeken
hebben.
Toby was zoo troosteloos en zoo treurig over de bedorven
veelbelovende jeugd van zijn verwelkte lieveling, dat het
hem zelfs leed deed geen plaats in het schuldboek van juffrouw Chickenstalker te vullen.
„Welk weer is het, Anna?" vroeg mijnheer Joseph Bowley's
ex-portier, terwijl hij zijn beenen in al hun lengte voor het
vuur uitstrekte en die zoo ver als hij met zijn korte armen
kon reiken, begon te krabben, op een toon alsof hij wilde
zeggen: „Als het slecht is, blijf ik hier, en als het goed is ga
ik toch niet uit."
„Het waait hard en er valt vrij wat jachtsneeuw," antwoordde zijn vrouw. „Wij zullen dik sneeuw krijgen. Het is ook
donker en erg koud."
„Ik ben blij dat wij bolders hadden," zei de ex-portier op
den toon van iemand, die zijn geweten tot rust had gebracht.
„Het is er juist een avond naar om bolders en amandelbroodjes of poffertjes te eten."
De ex-portier noemde allerlei soorten van lekkernijen op
alsof hij diep in gedachten al zijn goede daden opsomde.
Vervolgens begon hij opnieuw als te voren zijn vette beenen
te wrijven, en tegen zijn knieën kletsende als om dat onge-
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braden gedeelte ook nog warm te maken, lachte hij alsof
iemand hem kittelde.
„Gij zijt in een vroolijke luim, mijn lieve Tugby," merkte
zijn vrouw aan.
De firma was „Tugby, voorheen Chickenstalker."
„Och neen," zei Tugby. ,,Zoo bijzonder juist niet. Ik ben
slechts een weinigje opgemonterd. De bolders kwamen zoo
net van pas!"
Hij begon te lachen totdat hij paars in zijn gezicht werd,
en met zijn beengin allervreemdste kuren in het wilde te
maken. Dit duurde zoo lang tot juffrouw Tugby hem hard
op den rug klopte en hem schudde alsof hij een groote flesch
ware geweest.
„Goede hemel! bewaar hem toch!" riep juffrouw Tugby
zeer verschrikt uit. „Wat begint hij daar?"
Mijnheer Tugby veegde zijn oogen af en zeisnog"eens met
een zwakke stem, dat hij zich wat opgemonterd voelde.
„Pas dan op dat het niet weer gebeurt," zei juffrouw Tugby,
„indien gij mij met dat worstelen tegen de benauwdheid niet
doodelijk ontsteld wilt maken."
Mijnheer Tugby zei, dat hij het doen zou, maar zijn gansche
wezen scheen als in een worsteling te zijn, en wel in een
worsteling, waarin hij naar zijn gedurig toenemende kortademigheid, en het al meer en meer rood worden van zijn
gezicht te oordeelen, het onderspit scheen te delven.
„Wel zoo? waait het, en valt er jachtsneeuw? en zal het
dik gaan sneeuwen? en is het donker? en is het erg koud,
lieve?" zei mijnheer Tugby in het vuur kijkende, en tot zijn
gewone bedaardheid weerkomende.
„Het is inderdaad ruw weer," antwoordde zijn vrouw, en
schudde haar hoofd.
„ Ja, ja. De jaren zijn in dat opzicht als de Christenmenschen," zei mijnheer Tugby. Sommige daarvan hebben
een harden, en anderen een gemakkelij ken dood. Die hier
boven ligt heeft niet veel dagen meer te loopen, en worstelt
er tegen in. Ik mag er hem des te meer om lijden. — Daar is
volk, lieve!"
Juffrouw Tugby, die de deur ook had hooren rammelen,
was reeds opgestaan.
„Wel?" vroeg zij in den winkel tredende, „wat is er van uw
believen? 0 mijnheer! Ik vraag vergiffenis. Ik dacht niet
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Zij verontschuldigde zich op die manier bij een heer, in
het zwart gekleed, die met opgeslagen mouwboorden en
met zijn hoed op een oor gezet, en met zijn handen in zijn
zak schrijdelings over een biervat ging zitten, en zijn hoofd
schuddende, zei:
„Het ziet er slecht uit daarboven, juffrouw Tugby! De
man moet er onder bezwijken."
„Meent ge dien van het achterkamertje?" riep Tugby
in den winkel komende, om zich in het praatje te mengen.
„Die van het achterkamertje zal spoedig de trap afkomen, mijnheer Tugby! en weldra onder den grond zijn".
Beurtelings Tugby en diens vrouw aankijkende, tikte hij
met zijn knokkels op het vat, om te weten hoeveel bier er in
was, en daarna begon hij een deuntje op het ledige gedeelte
te trommelen.
,,Die van het achterkamertje. mijnheer Tugby!" zei de heer,
terwijl Tugby een poos in een verlegen stilzwijgen gestaan
had, „zal uitstappen."
„Dan begrijpt gij wel, dat hij hier vandaan moet gaan, voor
hij nog uitknijpt," zei Tugby, zich tot zijn vrouw wendend.
„Ik geloof niet, dat gij hem zult kunnen vervoeren;"
zei de heer, zijn hoofd schuddende. „Ik zou er ten minste
de verantwoordelijkheid niet van op mij willen nemen, te
zeggen, dat het geschieden kan. Het is beter dat gij hem laat
waar hij is. Hij kan het niet lang meer maken."
„Het is het eenige onderwerp," zei Tugby, terwijl hij de
boterschaal door er zijn vuist op te drukken, met een slag
op de toonbank deed neerkomen; „waarover wij ooit woorden gehad hebben, zij en ik, en zie nu eens, wat daar van
komt! Wij zullen per saldo een lijk in huis hebben; boven in
huis een lijk! in ons huis een lijk!"
„Waar anders had hij behooren te sterven, Tugby!" riep
de vrouw uit.
„In het werkhuis," antwoordde hij. „Waarvoor zijn de
werkhuizen anders?"
„Daarvoor ten minste niet," hernam juffrouw Tugby,
met vrij wat nadruk. „Daarvoor niet. Geloof het niet, Tugby!
Ik zou er nooit in bewilligen. Eerder wilde ik mij van u laten
scheiden en u nooit weerzien. Toen mijn naam als weduwvrouw hier boven de deur stond, gelijk hij dat jaren lang
gedaan heeft; toen mijn huis als dat van juffrouw Chickenstalker, om zijn goeden naam en zijn crediet overal bekend
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was: toen mijn naam als weduwvrouw hier boven de deur
stond, Tugby! toen reeds heb ik hem als een knap, forsch en
mannelijk jonkman gekend. Haar kende ik ook als het lieftalligste, goedhartigste meisje. dat ooit mijn oogen aanschouwden; ik kende haar vader (dien goeden ouden man,
die als een slaapwandelaar van boven van den klokketoren af
dood neerviel) reeds voor den eenvoudigsten, arbeidzaamsten, goedhartigsten man. die er ooit geleefd heeft; en als ik
hem uit mijn huis zetten zou, dan mogen mij de engelen ook
wel de deur van den Hemel sluiten. Ja, dat mogen zij! en
het zou mijn verdiende loon zijn!"
Terwijl zij dat zei. scheen haar gelaat, hetwelk te voren
oud en gerimpeld was, als van een helderen glans te schitteren, en terwijl zij haar oogen afveegde, haar hoofd schudde,
en Tugbv haar zakdoek met een uitdrukking toewierp,
welke blijkbaar geen tegenstand duldde, zei Toby: „God
zegene haar! God zegene haar!"
Met een beklemd hart luisterde hij naar hetgeen er op
volgen zou, want hij wist nu, dat zij van Meggy spraken.
Indien nu Tugby in de winkelkamer een weinig opgemonterd was geweest, dan werd dat in den winkel zelven vrij
wat opgewogen door zijn neerslachtigheid. Hij stond daar
thans zijn vrouw aan te zien, zonder te pogen haar een antwoord te geven, maar hield intusschen niet op, hetzij in een
bui van afgetrokkenheid of als een maatregel van voorzorg
terwijl hij haar aankeek, al het geld uit de laden in zijn zak
te steken.
De heer die op het biervat zat, en wel een op openbaar
gezag aangestelde geneeskundige voor de armen scheen te
zijn, was blijkbaar te veel aan dergelijke kleine geschillen
tusschen man en vrouw gewoon om zich bij deze gelegenheid
ergens over uit te laten. Hij zat stilletjes te fluiten en vermaakte zich intusschen met het bier bij droppeltjes op den
grond te laten wegloopen, totdat de stilte hersteld was.
Toen zei hij tegen juffrouw Tugby, voorheen Chickenstalker:
„Er is zelfs thans nog iets belangwekkends in die vrouw.
Hoe kwam het dat zij met hem getrouwd is?"
„ Ja, mijnheer!" gaf j of frcuw Tugby hem ten antwoord:
„Dat is het minst noodlottig gedeelte van haar geschiedenis
niet. Zie eens. vele jaren geleden, zagen zij en Richard elkander dikwijls. Toen zij een jong en schoon paar waren,
werd alles tusschen hen geregeld, en zij zouden op een Nieuw-

KERSTVER 2EELLIN GEN

185

jaarsdag getrouwd zijn. Doch Richard kreeg het om de een
of andere reden, en door hetgeen de heeres, hem voorhielden,
in zijn hoofd dat hij het wel mocht laten, en dat het hem
spoedig zou berouwen, en dat zij niet goed genoeg voor hem
was, en dat een jonkman van verstand eigenlijk niet behoorde
te trouwen. En die heeren schrikten haar ook af en maakten
haar droefgeestig en bang dat hij haar verlaten zou, en dat
haar kinderen aan de galg zouden komen, en dat het trouwen
in het geheel niet deugde, en zoo al meer. Om kort te gaan,
zij toefden en talmden en begonnen elkander te wantrouwen,
zoodat hun trouwen ten laatsten in het riet liep. Doch de
schuld lag aan hem. Zij zou hem gaarne getrouwd hebben,
mijnheer! Nog dikwijls daarna heb ik haar hart vol gezien,
als hij haar op een onverschillige en hoogmoedige manier
voorbijging: en nog nooit heeft een vrouw zoo zeer over een
man getreurd, dan zij over Richard, toen hij den verkeerden
weg insloeg."
„Zoo, ging hij waarlijk den verkeerden weg op?" vroeg de
heer, terwijl hij den stop uit het biervat trok en door het
spongat heen er in trachtte te kijken.
,,Wel mijnheer! ik geloof dat hij met zich zelven in de war
raakte, vat gij ? ik geloof dat hij er over aan het malen
raakte dat zij zoo van elkander hadden afgezien, en dat hij
zich slechts voor die heeren niet schamende en misschien ook in
de onzekerheid hoe Meggy het mocht opnemen, alles zou gedaan en alles zou geleden hebben om Meggy's trouwbelofte
en Meggy's hand weer te krijgen. Ziedaar wat ik geloof. Hij
begon te spelen, te lanterfanten, slecht gezelschap te zoeken,
alle zaken die hem beter voorkwamen dan het „thuis",
hetwelk hij gevonden zou hebben. Hij verloor geheel zijn
fiksch voorkomen, zijn helder uitzicht, zijn goed karakter,
zijn gezondheid, zijn krachten, zijn vrienden, zijn werk:
in één woord, alles!"
„Hij verloor alles niet, juffrouw Tugby," hernam de heer,
„want hij kreeg zijn vrouw toch, en ik wenschtc ook wel
eens te hooren hoe dat gekomen is?"
„Dat zal ik terstond vertellen mijnheer! Dit duurde
zoo jaar op jaar. Hij zonk steeds lager en lager, en zij ondervond zoo veel ellende dat het haar gemakkelijk het leven
had kunnen kosten. Eindelijk kwam het zoo ver met hem
dat niemand hem wilde te werk stellen of acht op hem
slaan; en hij mocht komen waar hij wilde, overal vond hij de
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deuren gesloten. Van de eene plaats naar de andere loopende
en wel voor den honderdsten keer bij één heer komende, die
hem dikwijls geplaatst had (want hij was een uitmuntend
werkman) zei deze tot hem: „Ik geloof dat gij onverbeterlijk
zijt. Er is slechts één persoon in de wereld, welke u terecht
kan brengen, vraag mij niet meer u te vertrouwen, voordat
zij zelve zulks doet." Dit of iets van dien aard zei hij tot
hem in zijn toom en in zijn ergernis.
„Ha!" riep de heer uit, „en verder?"
„Wel mijnheer! Hij ging naar haar heen, knielde voor haar,
zei dat het zoo was en altijd zoo geweest was, en bad haar hem
toch te willen redden."
„En zij ? --- Bedroef u zoo niet, juffrouw Tugby!"
„Zij kwam op dienzelfden avond bij mij, om mij te vragen
of zij hier wonen kon? Wat hij eenmaal voor mij geweest is,"
zei zij, „blijft in het graf besloten, naast hetgeen ik voor hem
was. Doch ik heb er mijn gedachte over laten gaan, en ik zal
er de proef van nemen. In de hoop hem te behouden, ter
liefde van het lichthartige meisje, (gij herinnert u haar nog
wel) die op den Nieuwjaarsdag zou getrouwd zijn; en ter
liefde van haar Richard! Zij vertelde mij verder dat hij van
Liliane naar haar gekomen was, en dat Liliane op hem gerekend had en dat nooit kon vergeten. Zoo werden zij dan
getrouwd, en toen zij hier kwamen en ik hen zag, hoopte ik
dat dusdanige voorspellingen als hen in hun jeugd gescheiden hadden, zich niet in meer opzichten zouden verwezenlijken dan in dit geval of dat ik er anders voor geen goudmijn
de bewerkster van wilde zijn."
De heer sprong van het vat af en rekte zich eens uit, met
de opmerking:
„Ik veronderstel dat hij terstond na hun trouwen haar
slecht behandeld zal hebben?"
„Ik geloof niet dat hij dat ooit gedaan heeft," zei juffrouw
Tugby, haar hoofd schuddende en haar ooggin afvegende.
„Voor een korten tijd begon hij zich beter te gedragen; doch
het kwaad was te veel ingeworteld en te sterk geworden om
er zoo gemakkelijk van af te zien. Hij ging den verkeerden
weg weer op en bleef daarmee voortgaan totdat hij van
zijn hevige ziekte overvallen werd. Ik geloof dat hij haar
altijd hartelijk genegen is geweest. Ik ben daarvan verzekerd.
Ik heb hem in zijn oogenblikken van ijlhoofdigheid en van
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en ik heb hem haar „Meggy" hooren noemen, en haar hooren
vertellen, dat het haar negentiende verjaardag was. Daar
heeft hij nu reeds weken en maanden lang geleden. Door,
voor zijn verzorging en die van haar kind, op te passen is
zij niet in staat geweest haar gewone werk te doen, en door
dat zij het niet geregeld kon thuis bezorgen, heeft zij dat
ook verloren, zelfs voor de oogenblikken waarin zij het zou
hebben kunnen doen. Hoe zij geleefd hebben weet ik in
warheidnt."
„Ik wel;" mompelde mijnheer Tugby, naar de lade en door
den winkel heen kijkende en zijn vrouw aanziende en met
een schijn van groot verstand zijn hoofd omdraaiende: „als
een paar vechtende kemphanen."
Een jammergeschrei — een gil, die van de bovenverdieping
van het huis kwam, viel hem in de rede. De heer vloog ijlings
naar de trapdeur.
„Mijn vriend!" zei hij, nog eens achterom kijkende, „gij
behoeft over zijn al of niet verhuizen niet langer te twisten.
Ik geloof dat hij u die moeite heeft bespaard."
Dit zeggende vloog hij de trap op, door juffrouw Tugby
gevolgd, terwijl mijnheer Tugby hen op zijn gemak en hijgende achterna klauterde, daar hij nog kortademiger dan gewoonlijk was geworden door het gewicht van de lade in welke
een groote hoeveelheid kopergeld had gelegen. Toby dreef,
alsof hij uit loutere lucht bestond, met het kind naast zich,
mede de trap op.
„Volg haar! volg haar! volg haar! " hoorde hij d e trap
oploopende, de Geesten der klokken hem nog eens toeroepen: „Leer het van het wezen hetwelk uw hart het dierbaarst is!"
Het was over en voorbij. En dat was zij, de vreugde en
de trots van haar vader! Die doodsbleeke, vermagerde
vrouw, die daar voor het bed zat te schreien, indien het dan
den naam van een bed verdiende, een kind tegen haar borst
klemmende en haar hoofd er overheen buigende, en wie kan
zeggen welk een jammervol, mager, ziekelijk kind? Wie kan
zeggen hoe dierbaar voor haar hart?"
„God zij gedankt!" riep Toby, zijn gevouwen handen opheffende. „O! God zij gedankt! ze heeft haar kind lief!"
De heer, die zulke tooneelen met een ongevoelig oog
beschouwde, omdat hij die dagelijks zag en wist dat zij in
Filers berekeningen slechts verschijnselen van een oogenblik
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waren -- loutere krabbetjes die vergaan — legde zijn hand op
het hart, hetwelk opgehouden had te kloppen, luisterde opmerkzaam naar den adem en zei: „Hij heeft opgehouden te
lijden. Het is zóó beter!" Juffrouw Tugby trachtte haar door
vriendelijkheid te vertroosten. Mijnheer Tugby poogde den
filosoof uit te hangen.
„Kom, kom!" zei hij, met zijn handen in zijn zakken. „Gij
weet wel dat men den moed niet mag opgeven. Dat zou niet
goed zijn. Men moet weerstand bieden. Wat zou er van mij
geworden zijn, als ik portier zijnde, den moed had opgegeven,
toen op één avond zesmaal aan ons huis door koetsiers
aan de bel getrokken werd? Ik wapende mij met al mijn moed
en deed de deur niet weer open!"
Toby hoorde andermaal de stemmen roepen: ,.Volg haar!
Volg haar! " Hij keerde zich naar zijn geleider om, zag dien
naast zich omhoog naar de lucht zweven. „Volg haar!" riep
hij Toby nog eens toe en verdween.
Toby zweefde rondom zijn dochter heen, ging voor haar
voeten zitten, zag haar in het aangezicht om nog een spoor
van haar vorige schoonheid te vinden, luisterde om nog een
toon van haar oude liefelijke stem te hooren. Hij omzweefde
insgelijks het kind, dat er zoo bleek, zoo vroegtijdig oud, zoo
schrikkelijk in zijn ernst, zoo treu rig in zijn zwak, rouwvol,
jammerlijk geween uitzag. Hij aanbad het bijna. Hij voelde
er zich aan gehecht als aan haar eenigen toeverlaat, als de
laatste s' halm die haar nog aan het leven bond. Hij stelde
zijn vadcr!ijke hoop op dat zwakke kind. en sloeg elken
blik gade dien zij er op vestigde, terwijl zij het in haar
armen hield. Duizendmaal riep hij uit: „Zij heeft hef lief!
God zij er voor gedankt! Zij heeft het lief!"
Hij zag de vrouw haar des nachts bewaken, tot haar weerkeeren, wanneer haar stugge man in slaap en alles stil was;
haar bemoedigen, tranen met haar storten, haar voedsel
voorzetten. Hij zag den dag en den nacht weerkomen; den
tijd voorbijgaan; het huis des doods door den dood verlaten;
het vertrek voor haar en het kind ingeruimd; hij hoorde
het schreien en klagen ; hij zag hoe het haar afmatte,
hoe het haar vermoeide en haar, als zij afgesloofd lag te
sluimeren, weer tot bewustheid trok, en met zijn kleine
handjes op de folterbank spande; doch zij bleef er dezelfde
voor, altijd minzaam! altijd geduldig. — De beminnende
moeder had het in haar hart en in haar ziel lief; 'deszelfs
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wezen was met het hare verbonden, alsof zij het nog ongeboren in haar schoot droeg.
Zij ondervond dien ganschen tijd dóór gebrek; zij kwijnde
en teerde van armoede weg. Met het kind op haar armen liep
zij her- en derwaarts om werk te zoeken, en met het
kleine gezichtje op haar schoot en het hare aanziende, deed
zij allerlei werk voor den allergeringsten prijs; een dag en
nacht werk voor zoo veel oortjes als er cijfers op de wijzerplaat stonden. Indien zij het bekeven had; indien zij het veronachtzaamd had; indien zij het ook slechts een oog enbïik
met een gevoel van haat beschouwd had; indien zij het in
een oogenblik van razernij geslagen had! .... O neen. Zijn
troost was dat zij het altijd liefhad.
'r Zij gaf niemand haar nood te kennen. en ging des daags uit
om niet door haar eenige vriendin ondervraagd te worden;
want elke bijstand dien zij van haar ontving, gaf aanleiding
tot een nieuw krakeel tusschen de brave vrouw en haar
man; en het was haar een nieuw gevoel van bitterheid, daar
waar zij zoo veel dank verschuldigd was, een oorzaak van
twist en tweedracht te worden.
Zij beminde het nog. Zij beminde het meer en meer; doch
die liefde onderging eenige verandering.
Op zekeren avond was zij bezig het zachtkens T in slaap te
zingen en het op en neerloopende te sussen, toen haar
kamerdeur zachtkens openging en een man binnentrad.
,Voor het laatst!" zei hij.
„William Fern!"
„Voor het laatst."
Hij luisterde even als een man, die vervolgd werd, en sprak
al fluisterende:
„Margareet! mijn baan is bijkans afgeloopen. Ik kan haar
niet voleindigen zonder u een woord van afscheid, een enkel
dankbaar woord toe te voegen."
„Wat hebt gij gedaan?" vroeg zij, hem verschrikt aanziende.
Hij zag haar aan, maar gaf geen antwoord.
Na een kort stilzwijgen maakte hij met zijn hand een gebaar alsof hij haar vraag aan een kant stelde, en zei:
„Het is thans lang geleden, Margareet! maar die avond is
mij zoo versch in het geheugen, als ooit. Weinig dachten wij
toen," voegde hij er bij, en keek eens rond, „dat wij elkander
ooit zóó zouden weerzien. Uw kind, Margareet? Laat ik het
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op mijn armen nemen. Laat mij uw kind op mijn armen
houden."
Hij legde zijn hoed op den vloer, en nam het kind op.
Terwijl hij dat deed, beefde hij van het hoofd tot de voeten.
„Is het een meisje?"
a"
Hij bedekte het kleine gezichtje met zijn hand.
„Zie hoe weekhartig ik ben geworden, Margareet! daar
ik den moed niet heb om het aan te zien. Laat haar mij een
oogenblik houden. Ik zal haar geen kwaad doen. Het is lang
geleden, maar — Hoe heet zij ?"
„Margareet!" antwoordde zij schielijk.
„Daar ben ik blij om," zei hij. „Daar ben ik blij om,"
Hij scheen ruimer te ademen, en na een oogenblik wachtens
trok hij zijn hand weer terug en zag het kind in het gezichtje
aan, doch bedekte het terstond weer.
„Margareet!" zei hij en gaf haar het kind weer. „Het is
van Liliane!"
„Van Liliane!"
,,Ik hield datzelfde gezicht in mijn armen, toen Liliane's
moeder stierf, en haar achterliet!" herhaalde hij op een verwilderden toon.
„Hoe spreekt gij zoo fel? Hoe ziet gij mij zoo strak aan,
Margareet?"
Zij zeeg achterover op een stoel neer, drukte het kind tegen
haar borst, en begon te weenen. Somtijds liet zij het uit haar
omarmingen los om het ongerust aan te zien, maar drukte het
vervolgens weer tegen haar boezem. In de oogenblikken
wanneer zij het aanstaarde, begon zich eenige woestheid en
iets vreeselijks met haar liefde te paren. In die oogenblikken
werd ook haar oude vader ontmoedigd.
„Volg haar," galmde het door het huis heen. „Leer het
van het wezen dat uw hart het dierbaarst is."
„Margareet!" zei Fern over haar heengebogen en haar op
het voorhoofd kussende. „Ik dank u voor den laatsten keer.
Goeden nacht! Vaarwel! Leg uw hand in de mijne, en zeg
mij , dat gij mij van dit uur af zult vergeten, en trachten te
denken dat mijn uiteinde er geweest is."
„Wat hebt gij gedaan?" vroeg zij andermaal.
„In dezen nacht zal er brand ontstaan," zei hij, een weinig
van haar terugwijkende. „Er zullen in dezen winter overal
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het Oosten, in het Westen, in het Noorden en in het Zuiden.
Wanneer gij de lucht in het verschiet rood ziet, dan zullen
zij woeden. Wanneer gij de lucht in het verschiet rood ziet,
denk dan niet langer aan mij; of indien gij het doet, herinner
u dan welk een Hel binnen in mij blaakte, en denk dat gij de
vlam dan van uit de wolken teruggekaatst ziet. Goeden
nacht! Vaarwel!"
Zij riep hem nog, maar hij was verdwenen. Zij bleef verstomd zitten totdat haar kind haar tot een nieuw gevoel
van honger, koude en somberheid wekte. Zij .liep den ganschen langen nacht het sussende en stillende op en neer:
zei bij tusschenpoozen: „zoo als Liliane toen haar moeder
stierf en haar achterliet!" Waarom werd haar stap zoo schielijk, haar oog zoo wild, haar liefde zoo woest en onstuimig,
zoo dikwijls zij die woorden herhaalde?
„Het is toch liefde!" zei Toby. „Het is liefde. Zij zal nimmer ophouden het lief te hebben, mijn arme Meggy!"
Zij kleedde het kind den volgenden morgen met een
meer dan gewone zorg aan — helaas! welk een vruchtelooze
zorg aan die schamele kleederen besteed! — en nog eens
trachtte zij eenig middel van levensonderhoud te vinden. Het
was de laatste dag van het Oude Jaar. Zij zocht tot in den
avond toe, en at den ganschen dag niets. Nog waren haar
pogingen vergeefsch.
Zij begaf zich onder een hoop volk, dat in de sneeuw
stond te wachten, totdat het eenigen ambtenaar, die den
last ontvangen had ,om de openbare liefdegiften uit te deelera
(de liefdegiften door de wet bepaald en niet die welke eens
op den Berg gepredikt werden) om hen binnen te roepen,
hen te ondervragen, tot den eenen te zeggen: „ga daar
heen," tot den anderen: „kam de volgende week weer,"
om den derden tot een speelbal te maken en van de eene hand
in de andere, van het eene huis naar het andere te schoppen,
totdat hij van vermoeienis neerzijgt en sterft; of weer opstaat en een diefstal pleegt, en op zoo een manier een misdadiger van hoogere klasse wordt wiens straf geen uitstel
duldt. Hier ook gelukte haar niets. Zij had haar kind lief en
verlangde het aan haar borst te hebben, en dat was reeds
genoeg!
Het was avond, een gure, donkere, snerpende avond, toen
zij haar kind, om het te verwarmen, dicht tegen haar

borst drukkende voor de deur van het huis kwam, hetwelk
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zij het hare noemde. Zij was zoo flauw en duizelig, dat zij
een man, die in de deur stond, niet zag, voordat zij dicht
bij hem was en op het punt van binnen te treden. Daarop
herkende zij den huisheer, die zich aldus geplaatst had — met
zijn zware lichaamsgestalte viel hem zulks niet moeielijk
-- dat hij de gansche breedte van de deur besloeg.
„Zoo!" zei hij zachtkens, „zijt gij daar weer?"
Zij keek het kind aan en schudde haar hoofd.
„Zoudt gij niet denken dat gij hier thans lang genoeg gewoond hebt zonder huur te betalen? Zoudt gij niet denken
dat gij nu reeds lang genoeg zonder een penning te betalen
dezen winkel uw klandizie gegund hebt?" vroeg mijnheer
Tugby.
Zij gaf hetzelfde veelbeteekenende antwoord.
„Gij moest het nu eens elders beproeven, en u van een
andere woning voorzien. Kom! denkt gij niet dat het wel
gaan zou?"
Zij bracht er zeer deemoedig sprekende tegen in, dat het
zeer laat was. „Morgen dan."
„Ik zie al waar gij op uit zijt," zei Tugby. „Gij weet dat
hier in huis op tweeërlei wijze over u gedacht wordt en gij
vindt er uw vermaak in, die twee partijen tegen elkander
aan het haspelen te brengen. Doch ik heb met dat krakeelen
niet noodig; ik spreek opzettelijk zoo zacht om allen twist te
vermijden; doch als gij niet heengaat, zal ik overluid beginnen
te spreken, en dan zal het tot woorden komen, die hoog genoeg zullen loopen om u genoegen te doen. Doch hier binnen
komt gij niet weer. Daaromtrent is mijn besluit genomen."
Zij schoof haar haren met haar handen naar achter, en
sloeg op een zonderlinge manier haar oogera naar den duisteren verwijderden hemel op.
„Het is thans de laatste avond van een Oud Jaar, en ik
zou noch om uwentwil, noch om wie het ook wezen moge,
gaarne krakeel en kijverij in een Nieuw overbrengen," hervatte Tugby, die in het klein ook al een Vriend en Vader was.
„Het verwondert mij, dat gij u niet over uzelve schaamt, om
met zulke streken een Nieuw Jaar in te treden. Indien gij
niets anders in de wereld te doen hebt, dan om te zwerven of
tweedracht tusschen een man en zijn vrouw te zaaien, dan
zou het beter zijn, dat gij er niet in waart. Weg! pak uw bie-

zen!"
„Volg haar tot wanhoop toe!" hoorde de oude man weer.
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Naar boven kijkende, zag hij de spoken door de lucht zweven, en op de plek van de donkere straat wijzen, alwaar zij
zich bevond.
„Zij heeft het lief! " riep hij uit, angstig voor haar biddende.
„O gij klokken! Nog heeft zij het lief!"
„Volg haar!" De spoken zweefden haar langs den weg, dien
zij had ingeslagen, na, alsof het een wolk was.
Hij ging zich onder hen voegen; hield zich zeer dicht nabij
haar en zag haar in het gezicht. Hij zag diezelfde vreeselijke onstuimigheid, het gevoel van haar liefde kenschetsen
en u.it haar oogen fonkelen. Hij hoorde haar zeggen; „even
als Liliane! om ook even zoo te veranderen als Liliane! " en
zij begon nog haastiger te gaan.
„O! dat er slechts iets zijn mocht, hetwelk haar weer deed
opluiken! iets wat zij zag, wat zij hoorde of bespeurde, om
haar verward brein door eenige herinnering te troosten!
Mocht slechts eenig genoeglijk herdenken van het verleden
in haar geest opkomen!
„Ik was haar vader! Ik was haar vader!" riep de oude man,
en strekte zijn handen uit naar de sombere Geesten, die door
de lucht zweefden. „Genade voor haar en voor mij! Waar
gaat zij heen? Geeft haar mij weer!" „Ik was haar vader!"
Doch zij bleven slechts op haar wijen, terwijl zij verder
liep, en zeiden: „Naar de wanhoop! Leer het van het schepsel,
hetwelk uw hart het dierbaarste is!"
Honderden van stemmen herhaalden dat. De gansche lucht
weergalmde er van. Hij scheen ze bij elken ademtocht in te
halen. Zij waren overal, en hij kon ze niet ontvlieden. Zij
vervolgde nochtans haar weg, met hetzelfde vuur in haar
oogen, en met dezelfde woorden in haar mond: „Even als
Liliane! om even als Liliane te veranderen!"
Eensklaps bleef zij staan.
„O!" doet haar thans weerkeeren!" riep de oude man uit,
en rukte zich de grijze haren uit het hoofd. „Mijn kind!
Meggy! Geeft haar mij weer! Groote Vader! geef haar mij
weer!
Zij wikkelde het kind, om het te verwarmen, in haar eigen
pooveren mantel. Met koortsige handen wreef zij het de
lendenen, streelde haar het aangezicht, en schikte haar armoedige kleeding in orde. Zij omhelsde het met haar vermagerde armen, alsof zij er nimmer van dacht af te zien;
en met lippen, die van dorst verdroogd waren, kuste zij het
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onder een laatsten aanval van angst, onder laatste langgerekte bewijzen van liefde.
Het kleine handje om haar hals heen slaande, en dat
daar onder haar kleederen houdende; het zoo dicht als zij
kon tegen haar hart klemmende, en het slapende gezichtje
tegnharbozmdeustn,ijlzardev
heen.
Naar de rivier, die geweldig woelende, daarheen stroomde;
waarover de Nacht heerschte, als de laatste sombere gedachte van menigeen, die gelijk zij , te voren aldaar een uitredding gezocht had; langs welker oevers vele doffe ronde lichten glinsterden, als zoo vele fakkels, die daar brandden
om den weg naar den Dood aan te wijzen; waar geen woonplaats der levenden over den diepen onpeilbaren afgrond een
treurige schaduw verspreidde!
Naar de rivier! Naar dat voorportaal der Eeuwigheid
ijlden haar schreden met al de snelheid van derzelver wateren, zooals die hun loop naar de zee vervolgen. Hij trachtte
haar aan te raken, toen zij hem voorbijging, om de duistere
vlakte tegemoet te snellen; doch haar woeste onstuimige
gedaante, met haar forsche en geweldige liefde, met de wanhoop, welke het alle men schelij ke kracht ondoenlijk maakte
haar tegen te houden, schoot hem met de snelheid van den
wind voorbij.
Hij volgde haar. Een poosje nog bleef zij vóór den schrikkelijken sprong, op den rand staan. Hij viel op zijn knieën
neer, en sprak gillende de Geesten der klokken aan, die hem
van alle kanten boven het hoofd omzweefden.
„Ik heb het geleerd!" riep de oude man uit; „van het
wezen, dat mijn hart het dierbaarste is! 0 Redt haar! redt
haar!"
Hij kon zijn vingers met haar kleed omwinden, en haar
vasthouden! Toen de laatste woorden zijn lippen ontschoten,
bespeurde hij , dat het zintuig van gevoel bij hem weerkwam,
en dat hij voelen kon, hoe hij haar vasthield.
De Geesten zagen van boven strak op hem neer.
„Ik heb het geleerd!" riep de oude man uit. „O weest mij
in dit uur genadig, indien ik ter liefde van haar, die zoo jong,
zoo braaf was, de Natuur in het hart der tot wanhoop gedreven moeders gelasterd heb. Hebt medelijden met mijn
lichtvaardigheid, mijn verkeerdheid, mijn onkunde en redt
haar!"
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Hij voelde dat hij haar losliet. Zij zwegen nog stil.
„Weest haar genadig!" riep hij uit, „als een welke door een
gekrenkte liefde tot die schrikkelijke misdaad gekomen is!
van de hevigste, vurigste liefde, welke wij gevallen schepselen kennen! Bedenkt welke haar jammer moet geweest zijn,
wanneer zulk een zaad zulke vruchten voortbrengt! De
Hemel had haar geschapen om goed te zijn. Er is geen levende moeder op deze aarde, welke na zulk een leven niet zoo
ver zou gekomen zijn. Och! hebt medelijden met mijn kind,
hetwelk zelfs in dit oogenblik zich zelve waant te redden,
zelve sterft en haar onsterfelijke ziel in gevaar stort om die
te behouden!"
Zij lag in zijn armen. Hij hield haar nu weer vast. Het
scheen dat hij reuzenkrachten bezat.
„Ik zie den Geest der klokken onder ulieden! " riep de
oude man, het kind aanwijzende en met een zekere zinsverrukking, welke hun blikken in hem teweeg brachten. „Ik
weet, dat ons erfdeel ons door den Tijd is weggelegd. Ik weet.
dat er een zee des Tijds bestaat, welke eenmaal zal rijzen, en
door welke iedereen, die ons kwaad doet of onderdrukt, als
het loof der boomen zal worden weggevaagd. Ik zie dat in
den vloed. Ik weet dat wij moeten hopen en vertrouwen, en
noch aan ons zelven, noch aan het goede in anderen wanhopen. Ik heb dat geleerd van het wezen, dat mijn hart het
dierbaarst is. Ik omvat haar weer met mijn armen. 0 gij
genadige en goedertieren Geesten! ik neem te gelijk met haar
uw lessen in mijn hart op. 0 gij genadige en goedertieren
Geesten! Ik ben u dankbaar."
Hij zou nog meer gezegd hebben, doch de klokken, zijn
oude welbekende klokken, zijn dierbare, bestendige, standvastige vrienden, de klokken, begonnen zoo lustig, zoo vroolijk, zoo blijgeestig het Nieuwe Jaar in te luiden, dat hij overeind sprong en uit de zinsbegoocheling, welke hem overvallen
was, op eenmaal ontwaakte.
„Nu vader!" zei Meggy: „wat gij ook in het vervolg weer
doen moogt, eet nooit weer pens, zonder eerst aan een dokter
te vragen, of die wel goed voor uw gestel is. Hemelsche goedheid! wat hebt gij gewoeld en aangegaan!"
Zij zat met haar naald aan het kleine tafeltje bij het vuur
te werken, en bezig met het lint om haar bruidskleedje te
leggen. Zij was zoo gelukkig, zoo bloeiend en zoo jeugdig,
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zoo vol van vroolijke verwachting, dat hij een gil van blijdschap uitstiet alsof er een Engel in zijn huis was; vervolgens
liep hij naar haar toe om haar in zijn armen te sluiten.
Doch hij raakte met zijn voeten in het Nieuwsblad verward, hetwelk hij op den grond had laten vallen, en zie,
daar kwam iemand tusschen ,hen instormen.
„Neen!" riep de stem van die persoon op een gulhartigen
toon uit: „Gij zelfs niet! Gij zelfs niet! Meggy's eerste kus in
het Nieuwe Jaar behoort mij, mij toe! Ik heb buiten de deur
op dit uur staan wachten om naar de klokken te luisteren
en dan mijn recht te doen gelden. Meggy! mijn allerkostbaarste! Ik wensch u een gelukkig Nieuw Jaar! Een leven vol
gelukkige jaren, mijn dierbaarst wijfje!"
En Richard overlaadde haar met zijn kusjes.
Nooit in uw leven hebt gij iets gezien wat van dit oogenblik af naar Toby geleek. Waar gij gewoond hebt of wat gij
gezien hebt is mij hetzelfde, maar nooit in uw leven hebt gij
iets gezien wat daar naar geleek ! Hij zat op zijn stoel
te schreeuwen, zijn knieën te slaan, en te lachen, alles tegelijk.
Hij stond op, en omhelsde Meggy! hij stond op, en omhelsde
Richard; hij stond op, en omhelsde beiden tegelijk. Hij liep
naar Meggy toe, om haar blozend gelaat tusschen zijn handen
te streelen, en dat te kussen, en liep achterwaarts van haar
af, om haar niet uit het oog te verliezen, en kwam dan weer
terug. evenals een verschijning van een tooverlantaarn;
doch wat hij ook doen mocht, hij kwam telkens naar zijn stoel
weer, maar bleef er geen oogenblik op stil zitten, want —
zoo waar als ik leef --- hij was buiten zichzelven van blijdschap.
„En zoo is het dan morgen uw trouwdag, mijn lieveling!"
riep Toby uit. Werkelijk uw gelukkige trouwdag!"
„Heden!" riep Richard , hem de hand schuddende. „Heden
reeds! De klokken luiden het Nieuwe Jaar in. Hoor maar
eens!"
En de klokken luidden ook, ja waarlijk zij luidden, die
groote klokken, zoo dof, zoo plechtig, zoo statig; zij die
in geen gewonen vorm gegoten, door geen gewonen maker
vervaardigd waren. Wanneer hadden zij ooit te voren zóó
geluid?
„Omdat hij zulk een rechte ondeugd is, vader!" zei Meggy.
,,Zijt gij dat niet, Richard? Zulk een koppig hardnekkig man!
Hij zou er immers even weinig om gegeven hebben, dien
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aanzienlijken Alderman de waarheid te zeggen, en hem van
den vloer te helpen, als om .... "
„Meggy een zoen te geven," hielp Richard haar voort,
terwijl hij het ook deed.
„Neen! geen greintje meer," zei Meggy! „Doch ik wilde
het niet hebben, vader! Waartoe zou dat gediend hebben?"
„Richard mijn knaap!" ri ep Toby uit. „Gij zijt een geboren smid, en zult uw leven lang een geboren smid blijven! —
Doch toen ik binnen kwam, heden avond, lieve! zat gij bij
het vuur te weenen. Waarom weende gij bij het vuur?"
,.Ik dacht aan de jaren, die wij samen hebben doorgebracht, vader! aan niets anders; en ik dacht er aan, dat gij
alleen blijven zoudt, en mij mogelijk missen."
Toby zocht dien wonderlijken stoel weer op, toen het kind,
dat van het rumoer wakker geworden was, half gekleed
kwam binnenloopen.
„Wel, daar is zij ook!" riep Toby uit, terwijl hij haar opnam. „Hier is de kleine Liliane! Ha! ha! ha! Kom, daar gaan
we weer op den dril! Daar gaan we! Daar gaan we! En oom
William gaat met ons mee!" Hier betoomde hij zijn drafje
enwigomhartljken.
„Foei! oom William! wat een verschijning heb ik dezen
avond gehad doordat ik u heb gehuisvest! Foei! oom Will!
onder w elke verplichting hebt gij mij door uw komst gelegd,
mijn beste vriend!"
Voordat William Fern iets kon antwoorden, kwam er
een troep muzikanten in de kamer, gevolgd dan een stoet
buren, die allen riepen: „Veel zegen in het Nieuwe Jaar,
Meggy! Een gelukkige trouwdag! Nog veel zulke jaren na
dit! " en andere zegenwenschen van dien aard. Nu trad de
groote tromslager voorwaarts (hij was een bijzondere vriend
van Toby) en zei:
„Toby Veck, mijn kameraad! Het is er nu door, dat uw
dochter morgen trouwen zal. Er is geen levende ziel die u
kent en u niet genegen is, of die haar kent en haar geen
geluk wenscht, of die u beiden kent en u beiden niet al den
zegen toewenscht, dien het Nieuwe Jaar kan meebrengen.
Daarom zijn wij ook hier gekomen om te spelen en te
dansen."
Dit werd met een algemeen gejuich aangehoord. De trommelslager was, in het voorbijgaan gezegd, half dronken, doch
dat kwam er niet op aan.
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„Wat een geluk is het," zei Toby, „zoo geacht te zijn.
Hoe goed en hoe vriendelijk zijt gij allen! En dat ter eere van
mijn dochter! Nu, zij verdient het ook."
Binnen een halve minuut waren zij tot den dans gereed.
Meggy en Richard vooraan, en de tromslager stond op het
punt met al het verstand dat hem overgebleven was, de
paren voor te gaan, toen er buitenshuis een vreeselijk rumoer
vernomen werd en een aardige vrcolijke vrouw van nagenoeg
vijftigjarigen leeftijd of daaromtrent binnen kwam stuiven,
vergezeld van een man, die een geweldig grooten steengin
kruik droeg, en gevolgd van een aantal pijpers en klokjesluiders, niet die groote klokken, maar een verzameling van
draagklokjes op een houten raam.
„Dat is juffrouw Chickenstalker," zei Toby, en ging weer
zitten, om op zijn knieën te trommelen.
„Zoudt gij gaan trouwen, Meggy! en ik niets daarvan
weten?" riep de goede vrouw uit. „Zóó niet. Dan zou ik in
den laatsten nacht van het Oude Jaar geen rust hebben,
indien ik niet kwam om u geluk te wenschen. Dat had ik niet
kunnen doen, Meggy! al ware ik ook bedlegerig geweest.
Doch nu ben ik hier, en daar het Nieuwjaarsavond is en de
avond vóór uw bruiloft daarbij, mijn lieve! heb ik een weinig
flip gemaakt en dat meegebracht."
Juffrouw Chickenstalker had bewezen dat zij een goeden
smaak had om flip te maken. De ketel stond te w as emen en
te dampen als een kleine vulkaan; en de man die hem gedragen had, was bijna machteloos van zijn vracht.
,JuffrouwTugby!"zei Toby, die in verrukking rondom haar
heen geloopen was, juffrouw Chickenstalker, wil ik zeggen —
God zegene u naar ziel en lichaam! Ik wensch u een gelukkig
Nieuw Jaar en nog vele jaren na deze! Juffrouw Tugby!"
zei Toby, nadat hij haar geluk had gewenscht: „ Juffrouw
Chickenstalker wil ik zeggen: Ziedaar William Fern en Liliane."
De waardige dame werd tot zijn groote verwondering bleek
en rood.
„Toch die Liliane Fern niet, wier moeder in het graafschap
is?" zei zij.
Dorsetgvn
, , Ja," gaf de oom haar ten antwoord, en schielijk naar elkander toegaande, wisselden zij samen eenige woorden, waarvan de uitwerking was dat juffrouw Chickenstalker hem de
beide handen schudde, Toby nog eenmaal uit vrije beweging
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op zijn wang begroette en het kind tegen haar volumineuse
borst drukte.
„Will Fern!" zei Toby, zijn rechter handschoen aantrekkende. „Is dat de v ri endin niet welke gij hoopte te vinden?"
„Co ja!" zei Will en legde een zijner handen op de beide
schouders van Tobias; „en die waarschijnlijk bewijzen zal
dat zij een zoo goede vriendin van mij is, als ik er ooit een
gevonden heb."
„Ha!" riep Toby uit, „speel op dan, muzikanten! als
ik u verzoeken mag!"
Onder het spelen der muzikanten, en terwijl de klokken
buiten de deur nog vroolijk werkzaam waren, vereenigde
Toby zijn Meggy met Richard tot het tweede paar, en leidde
vervolgens juffrouw Chickenstalker tot den dans, dien hij
verrichtte met passen, die vroeger of later nooit bekend zijn
gewst,omdazijnge lkruisdafjetn
grondslag hadden.
Had Toby gedroomd? Of waren zijn leed en zijn blijdschap
en al die daarin werkten slechts een droom? Was hij zelf
slechts een droom? Was de verhaler van dit verhaal een droomer, die thans wakker geworden is? Ingeval dat zoo zijn
mocht, gij , die hem in al zijn droomen hebt aangehoord,
doe dan uw uiterste best om de werkelijkheid vanwaar die
droombeelden voortkomen in gedachte te houden, en tracht
deze in den kring van uw omgang, hoe groot ook of hoe
klein, verbeterd of verzacht voor te stellen. Dan moge het
Nieuwe Jaar ook een gelukkig Jaar zijn voor u, en voor
velen wier geluk van u afhangt! Dan moge u elk Jaar gelukkiger dan het voorgaande zijn, en de minste uwer broederen en zusteren niet verstoken blijven van dat billijk
andelvguk,wrtodeGSchprniet
aanzijn geroepen heeft!

DE BEZETEN MAN.

EERSTE HOOFDSTUK.

De gave wordt geschonken.
De „geheele wereld" zei het.
Het zij ver van mij te beweren, dat wat de „geheele wereld"
zegt juist waar moet zijn. De geheele wereld heeft, dikwerf,
zoowel gelijk als ongelijk. Naar de algemeene ervaring heeft
„deghlwr"zoikefngljhadzic,b
de meeste gelegenheden, zoodanig afgesloofd om onrecht
te doen, dat het gezag der „geheele wereld" gebleken is zeer
feilbaar te wezen. De geheele wereld kan somtijds gelijk
hebben, „maar dat is de regel niet," zooals de geest van Giles
Scroggins in de ballade zeide.
Ziet, het verschrikkelijke woord „geest" brengt me tot
mijn tekst terug.
De geheele wereld zei, dat hij er uitzag als een man, die
bezeten was. De conclusie, die ik ditmaal ten gunste van
de „geheele wereld" neem, is, dat zij in zoover gelijk had.
Hij zag er inderdaad uit als een bezetene.
Wie kon zijn holle kaken aanschouwen; zijn ingezonken
flikkerend oog; zijn somber, onbeschrijfelijk strak, maar
welgevormd en geëvenredigd gelaat; zijn grauwe haren, als
verward zeewier om zijn slapen hangende, — alsof hij , door
geheel zijn leven, gelijk een baak de golfslagen van den
grooten menschelijken oceaan had moeten doorstaan, —
zonder tegelijkertijd te zeggen, dat hij er uitzag als een bezeten man?
Wie kon zijn leefwijze gadeslaan, zoo zwijgend, vol gepeinzen, en norsch door gestadige achterhoudendheid beschaduwd; altijd zoo eenzaam en nimmer opgeruimd; met
een afgetrokken gelaat, alsof het naar vervlogen jaren
staarde, of naar oude echo's van zijn gedachten luisterde,
zonder te zeggen, dat het de leefwijze was van een bezeten
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Wie kon zijn stem hooren, zoo lispelend, diep en zwaar,
met een natuurlijke volheid en melodie, welke hij zelf scheen
uit te zetten of te bedwingen, zonder te zeggen, dat het de
stem was van een bezeten man?
Wie hem gezien had in zijn binnenkamer, deels boekerij en
deels werkplaats, — want hij was, gelijk de wereld heinde en
ver wist, een geleerd man in de scheikunde en een leeraar,
aan wiens lippen en handen dagelijks tal van gretige
oogen en ooren hingen, — wie hem dààr gezien had, op een
winteravond, alleen, van drogerijen, werktuigen en boeken
omgeven; terwijl de schaduw van zijn bedekte lamp een monsterachtige tor op den muur bewegingloos voorstelde, onder
een macht van spookachtige gedaanten, daar uit de flikkering van het vuur op de kunstvoorwerpen rondom hem
gerezen; terwijl sommige van die spoken (de weerkaatsing
van vocht inhoudende flesschen) sidderden, alsof zij wisten
dat hij de macht bezat, hen te ontbinden en hun samenstellende deelen aan vuur en damp terug te geven; wie hem dan
gezien had, nadat hij zijn arbeid had verricht en in zijn stoel
voor den roestigen haard en de bloedroode vlam was neergezonken, zijn spichtige lippen bewegende, alsof hij sprak,
maar zwijgend was als de dood — wie zou dan niet gezegd
hebben, dat de man bezeten scheen en het zonderlinge vertr ék bovendien?
Wie zou niet — bij een zeer gemakkelijke vlucht der verbeelding -- geloofd hebben, dat alles rondom hem deze tint
van bezetenheid aannam, en dat hij op beheksten grond
leefde?
Zijn woning was zoo eenzaam en grafkelderachtig; een
oud, afgelegen gedeelte van een voormalig gesticht voor studenten — eenmaal een kloek gebouw, op een open plein
verrijzende; maar thans de verouderde luim van vergeten
bouwmeesters; door rook, ouderdom en jaargetij gezwart;
aan alle zijden door den verbazenden aanwas der groote
stad bekneld, en gelijk een oude bron door steenen en puin
verstopt; met kleine binnenpleinen, die als in groote diepten
lagen door de straten en gebouwen, welke in den loop des
tijds, boven zijn zware rij van schoorsteenen gebouwd
waren; met eeuwenoude boomen, door den rondom dwarrelenden rook beleedigd, die langs den grond neersloeg, wanneer
de wind stil of het weer grillig was; met zijn graszoden, die
met den verzengden grond worstelden, om toch tot gras
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op te schieten of eenige andere vergoeding te veroveren; met
zijn eenzaam plaveisel, aan menschelijke voetstappen en
zelfs aan de waarneming van oogen ontwend, behalve wanneer nu en dan iemand toevallig van de bovenwereld met
verwondering op dit kruiphol neerzag; met zijn zonnewijzer
op een kleinen mopsteen, waar in geen honderd jaar de zon
was doorgedrongen, maar, ter vergoeding voor de minachting, door de zon aan den dag gelegd, de sneeuw weken lang
bleef liggen, wanneer zij nergens meer te vinden was, en de
snerpende oostenwind als een reusachtige bromtol snorde,
wanneer het overal elders in de natuur zwoel was en bladstil.
Zijn woning — in het hart van dit gebouw — was zoo laag
en oud, zoo versleten, maar toch nog sterk met zijn wormstekige zolderingbalken, terwijl haar stevige vloer naar de
groote eikenhouten schoorsteen-nis afhelde; zij was zoo omringd en beklemd door de drukking van de stad, en toch zoo
afgelegen in eeuw, in vorm en in gewoonte; zij was zoo stil,
en evenwel zoo donderend van echo, wanneer een stem
op eenigen afstand gehoord of een deur werd dichtgeworpen;
echo's, die niet in de enkele lage gangen en ledige vertrekken
gekerkerd bleven, maar die galmden en voortbauwden, tot
zij in de dompige lucht van de vergeten gewelven verstijfden,
waar de Normandische bogen half in de aarde bedolven
waren.
Gij hadt hem moeten zien in zijn woning, tusschen licht en
donker en op een killen winterdag.
Wanneer de wind blies, snerpend en schril, bij het ondergaan van de halfverbleekte zon. Wanneer het huis zoo
donker was, dat de vorm der voorwerpen niet meer in zijn
geheel was te onderscheiden, maar toch niet geheel \- rloren
ging. Wanneer in het vuur starende woeste gezichten en
gedaanten, bergen en afgronden, versterkingen en heirlegers in de gloeiende kolen begonnen te ontwaren. Wanneer
de voetgangers op de straat het hoofd vooroverbogen en het
ruwe weer ontliepen. Wanneer zij, die gedwongen waren
het weer 't hoofd te bieden, op kwaadaardige hoeken stand
hielden, bedwelrnd als ze waren door de dwarrelende sneeuwvlokken, welke op hun verblinde oogen neervielen; — vlokken, die te schaars vielen en te spoedig voortgestuwd werden, dan dat ze een spoor op den bevroren grond konden
achterlaten. Wanneer de vensters van burgerhuizen warm en
dicht gesloten werden. Wanneer het schitterend gaslicht in
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de woelige en in de rustige straten, anders bijkans geheel
somber, begon te flikkeren. Wanneer verdoolde voetgangers, langs de eenzame straten rillend voortstrompelende,
in de knetterende vuren der keukens staarden en hun scherpen eetlust verscherpten, door den geur van mijlenlange
middagmalen op te snuiven')
Wanneer reizigers te land bitterlijk koud waren en afgemat,
op sombere landschappen tuurden, die in den wind schenen
voort te dansen en weg te zweven. Wanneer zeelieden, op
beijsde raas zich vastklemmende, geslingerd werden en
vreeselijk boven den huilenden oceaan dobberden. Wanneer
vuurtorens op rotsen en landtongen, eenzaam en waakzaam,
hun gloeiende stralen uitschoten, en door den nacht overvallen zeevogels tegen de zware lantarens a4nfladderden
en dood neervielen. Wanneer kleine lezers van sprookj asboekjes, bij den glans van het haardvuur, beefden als zij aan
Cassim Baba dachten, die gevierendeeld in het roovershol
hing, of als zij bang waren, dat zij het wreede oude wijf
met de kruk, die gewoon was uit de kist in de slaapkamer
van den koopman Abudah te springen, op een den of anderen
avond op de trappen zouden ontmoeten, terwijl zij de lange
en koude en schemerende reis naar de mollige legerstede
ondernamen! 2)
Wanneer, in landelijke oorden, de laatste schemering van
't daglicht wegstierf van den gezichteinder der lanen; en de
boomen, met boogsgewijs in elkander loopende twijgen,
somber en zwart er uitzagen. Wanneer, in parken en in
bosschen, het opgeschoten varenkruid en het welige mos, de
beddingen van afgevallen bladeren, en de stammen en takken van boomen, allen voor het gezicht in ondoordringbare
schaduw verdwenen. Wanneer dampen uit greppels, moerassen en rivieren opstegen. Wanneer lichtjes, uit oude
burchten of door de vensters der hutten schemerende, een
welkom gezicht waren. Wanneer de molen bleef stilstaan, de

1) Dickens bedoelt hier den voetganger, die, een weg van
vele mijlen afleggende, huis aan huis den geur der aldaar toetoebereid wordende middagmalen inademt, en alzoo een middagmaal ruikt, dat mijlen lang duurt.
2) Dickens zinspeelt hier op een paar Engelsche kindersprookjes, die algemeen bekend zijn. Hoe waar schetst hij hier den
gewonen tegenzin der kinderen in de reis van het warme woonvertrek naar de afgelegen koude slaapkamer!
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wagenmaker en grofsmid hun werkplaatsen sloten, ploeg en
egge op 't land alleen werden gelaten, terwijl de landman met
zijn gespan huiswaarts keerde, de slag van de kerkklok een
dieper nagalm had dan op het middaguur, en het kerkhofdeurtje dien avond niet meer op zijn scharnieren zou krijschen.
Wanneer de schemeravond overal aan de schaduwen, die
den geheelen dag gekerkerd waren, de vrijheid teruggaf
en die nu als monterende zwermen spoken aaneengesloten
opdaagden. Wanneer zij in de hoeken stonden te gluren
en van achter de half geopende deuren te grijnzen. Wanneer
zij het volle bezit van ledige verdiepingen hadden genomen.
Wanneer zij op de vloeren en muren en zolderingen van onbewoonde kamers dansten zoolang het vuur slechts smeulde,
maar als ebbend water daalden en verdwenen, wanneer het
in een vlam opflikkerde. Wanneer zij de vormen van huishoudelijke voorwerpen op spookachtige wijze bespotten,
van de kindermeid een veelvraat makende; van het hobbelpaard een monster; van het verwonderde, half beangst en
half opgetogen kind een vreemdeling voor zich zelven; van
de tang op den haard een schrijlings staande reus met zijn
armen in de zijden, alsof hij het bloed van een Engelschman
rook en belust was, menschelijke beenderen te malen, om
er zijn brood van te kneden.
Wanneer de schaduwen voor den geest van oudere menschen andere gedachten te voorschijn riepen, en hun andere
beelden vertoonden. Wanneer zij uit hun schuilhoeken, de
ge lijkheid van vormen en gedaanten aan het verleden ontleenende, oprezen uit het graf, uit den diepen, diepen afgrond, waar de dingen, die hadden kunnen bestaan en nimmer bestonden, altijd ronddolen.
Wanneer hij, gelijk we reeds zeiden, in het vuur zat te
staren. Wanneer, naarmate dat vuur opflikkerde of verflauwde, ook de schaduwen kwamen opdagen of verdwenen.
Wanneer hij met zijn lichamelijke oogen geen acht op hen
sloeg; maar, hetzij ze opdaagden, hetzij ze verdwenen, strak
in het vuur bleef turen. Dan hadt gij hem moeten zien.
Wanneer de tonen, die tegelijk met de schaduwen oprezen
en uit hun schuilhoeken op het bevel van de schemering
verschenen, een nog diepere stilte rondom hem schenen te
maken. Wanneer de wind in den schoorsteen bromde, en
door het huis nu eens gierde, dan weer huilde.
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Wanneer de oude boomen daar buiten zoo geschud en
gezweept werden, dat een klagende oude kauw, gestoord in
haar slaap, nu en dan met een flauw en dommelig gekrijsch
zich beklaagde. Wanneer de ramen bij tusschenpoozen
rinkelden; het roestig vaantje op de torenspits rondkraste;
de klok daar beneden verkondigde, dat alweer een kwartier
was voorbijgegesneld; . of het vuur in elkander zonk en
knetterend, zich zelf begroef.
Wanneer, kortom, terwijl hij aldus zat, aan zijn deur werd
geklopt, dat hem deed opstaan en zeggen:
„Wie is daar? kom binnen!"
Voorzeker leunde geenerlei gedaante tegen den rug van
zijn stoel, staarde geen gelaat er overheen. Zeker is het, dat
geen sluipende voettred over den vloer ritselde, toen hij,
opspringende, zijn hoofd ophief en sprak. Ook was er geen
spiegel in de kamer, op welks oppervlakte zijn eigen gedaante
voor een oogenblik zijn schaduw kon geworpen hebben —
en evenwel was iets in het duister voorbijgegaan en verdwenen!
„Ik vrees inderdaad, mijnheer!" zei een man, met den blos
der gezondheid op het gelaat, terwijl hij de deur met zijn voet
openhield, ten einde zich zelven en een houten schenkblad,
dat hij droeg, toegang te verschaffen, en haar langzaam en
zorgvuldig liet terugvallen toen hij met het blad was binnengetreden, uit vrees, dat zij met geraas zou dichtslaan: „Ik
vrees, mijnheer! dat het hedenavond vrij laat is geworden.
Maar juffrouw William is reeds zoo dikwerf gestruikeld .... "
„Door den wind? .... Ik hoorde, hoe hij zich verhief."
„Door den wind, mijnheer! Het is een geluk, dat zij zelfs
thuis gekomen is. Inderdaad, ja, het was door den wind,
mijnheer Redlaw. Door den wind."
Hij had middelerwijl het blad neergezet en hield zich bezig
met de lamp aan te steken en een tafelkleed over de tafel
te spreiden. Deze bezigheid brak hij plotseling af om het vuur
op te rakelen en opnieuw te voeden, waarna hij haar hervatte. De lamp, welke hij had aangestoken, en de vlam, die
onder zijn hand aanwakkerde, deden het voorkomen van het
vertrek zóó spoedig veranderen, dat het scheen alsof de
bloote verschijning van zijn frisch en rood gelaat en zijn.
bedrijvgh alkerndightwebracht.
„ Juffrouw William is, natuurlijk, ten allen tijde aan de
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mogelijkheid onderworpen om haar evenwicht door de elementen te verliezen, mijnheer! zij is daarboven niet verheven."
„Neen!" antwoordde mijnheer Redlaw, op goedhartigen
toon, ofschoon v rij kortaf.
„Neen, mijnheer! De Aarde kan juffrouw William het evenwicht doen verliezen; zooals, bij voorbeeld, laatstleden Zondag,
toen het modderig was en glibberig, en zij, met haar jongste
schoonzuster op theevisite gaande. op zich zelve te trotsch
was en, alhoewel voetgangster zijnde, niettemin zonder modderspat op het bezoek wilde verschijnen. De Lucht kan juffrouw William ook het evenwicht doen verliezen; bij voorbeeld, toen een harer vrienden haar, op de Peckhammer kermis, overhaalde eens met hem te schommelen, hetgeen
oogenblikkelijk op haar gestel als een stoomboot heeft
gewerkt. Het Vuur kan juffrouw William het evenwicht doen
verliezen, zooals bij een valsch brandgerucht in het huis
harer moeder, toen zij twee mijlen ver in haar nachtmuts
liep. Het Water kan juffrouw William het evenwicht doen
verliezen, zooals te Battersea, toen zij door haar jongen neef,
Charley Swidger Junior, twaalf jaren oud, tegen het havenhoofd werd aangeroeid, omdat de knaap niet het minste
verstand had van roeien. Maar dit zijn elementen. Juffrouw
William moet, wegens de sterkte van haar karakter, en wil
ze beter uitkomen, uit al de elementen tegelijk genomen
worden."
Toen hij ophield, om een antwoord af te wachten, was dit
antwoord: „Ja!" in denzelfden toon van het „neen" van zoo
even.
„Ja mijnheer! Ja," zei William Swidger, nog steeds met
zijn toebereidselen voortgaande en ze natellende, toen hij
ze voltooid had: „Dat is het juist, mijnheer. Dat zeg ik altijd
tot mij zelven, mijnheer. Er zijn zooveel van die Swidgers!
— Peper. Zie, mijnheer! Daar heb je mijn vader, de stokoude
oppasser van het gesticht, zeven en tachtig jaren oud. Of hij
een Swidger is! — Lepel. —"
„Dat is zoo, William," was het geduldige en afgetrokken
antwoord, toen hij opnieuw ophield met spreken.
„ Ja mijnheer! " hernam William Swidger. „Dat zeg ik
altijd mijnheer! Gij moogt hem den stam van den boom
noemen! — Brood. Dan heb je zijn opvolger, mijn onwaardige
persoon zelf — zout — en juffrouw William, allebei Swidgers.
Kerstvertellingen.
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-- Vork en mes. Dan heb je al mijn broeders met hun families, allemaal Swidgers, zoo mannen als vrouwen, zoo jongens als meisjes. Wel, al de neven, al de ooms en al de tantes,
met hun families in den eersten, in den tweeden graad en
van geen graad hoegenaamd, met al hun trouwparen en al
hun kraamvrouwen, allemaal Swidgers — wijnroemer —
konden, als ze elkander de handen gaven, een ferm kringetje
rondom Engeland dansen!"
Daar hij ditmaal geen antwoord ontving van den in gedachten verdiepten man, dien hij toesprak, kwam William
Swidger nader bij hem en deed, om hem te wekken, alsof hij
bij toeval met een karaf op de tafel stiet. Een oogenblik daarna ging hij, als op den vroolijksten toon van tevredenheid,
aldus voort:
Ja mijnheer! Dat zeg ik juist tot mij zelven, mijnheer!
„ja
juffrouw William en ik hebben het zoo dikwerf gezegd.
.,Daar zijn Swidgers genoeg," zeggen wij — „ook zonder
onze vrijwillige bijdragen" -- boter. Inderdaad, mijnheer!
maakt mijn vader een geheele familie uit — mosterd- en
azijnstel --- wat de oppassing betreft, en het is wel zeer
gelukkig, dat we geen kinderen van ons zelven hebben, ofschoon William er wel wat stil door is geworden. — Zijt ge
gereed voor het gevogelte en de gestoofde aardappelen,
mijnheer? Juffrouw William zei, toen ik haar verliet, dat zij
binnen tien minuten zou komen opdoen."
„Ik ben gereed!" zei de ander, als uit een droom ontwakende, en langzaam de kamer op en neer wandelende.
,, Juffrouw William heeft weer wat gedaan, mijnheer!"
zei de oppasser, terwijl hij een tafelbord aan den vuurgloed
warmde en er zijn gelaat welbehaaglijk mee beschaduwde.
Mijnheer Redlaw staakte zijn wandeling, en een uitdrukking
van belangstelling werd op zijn gelaat merkbaar.
„Zooals ik altijd tot mij zelven zeg, mijnheer. Zij zal 't
doen! Er leeft een moederlijk gevoel in juffrouw William's
borst, dat steeds naar verzadiging haakt."
„Wat heeft ze dan gedaan?"
„Wel, mijnheer! niet tevreden, dat ze een soort van moeder
voor a l de jongeheeren is, die van alle kanten uw lessen in
dit oude gesticht komen bijwonen, -- 't is wonderlijk, hoe
het aardewerk in dit vriezend weer spoedig heet wordt."
Hier keerde hij het bord om en koelde zijn vingers wat af.
„Wel?" zei mijnheer Redlaw.
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„Juist, wat ik tot mij zelven zeg, mijnheer!" hernam
William Swidger, over zijn schouder heen, op een toon van
tevreden goedkeuring, sprekende; „juist dat is het, mijnheer!
Daar is er geen onzer studenten, die juffrouw William niet
als zoodanig schijnt te beschouwen. Eiken dag steken zij,
wanneer zij naar den cursus gaan, het hoofd door onze deur,
de een na den ander, en dan hebben ze allen haar iets te vertellen, of haar iets te vragen. Zoo men mij zeide is „Swidge"
de naam, waarmee ze onder elkander van juffrouw William
spreken; maar dat is juist wat ik zeg, mijnheer! Waartoe
dient een naam? Om er een persoon door te herkennen. Daar
juffrouw William door betere dingen bekend is dan door
haar naam, — ik bedoel hier juffrouw William's hoedanigheden en inborst, -- raakt me ook haar naam niet, ofschoon
die eigenlijk „Swidger" is. Dat ze haar Swidge noemen, of
Widge, of Bridge! Lieve Hemel --- zelfs London Bridge.
Blackfriars, Chelsea, Putney, Waterloo of Hammersmith
Suspension -- als zij er pleizier in hebben!"
De laatste woorden dezer triomfantelijke aanspraak
brachten hem en het bord juist aan de tafel, waarop hij het
half neerzette half vallen liet, daar hij het te heet had laten
worden, toen het voorwerp zijner lofuitingen, een tweede
blad en een lantaren dragende, en door een eerwaardig oud
man met lange zilverg rijze haren gevolgd, de kamer binnentrad.
Juffrouw William was, gelijk mijnheer William, een eenvoudig persoon, met een onschuldig gelaat, en op wier wangen het vroolij ke rood van haar mans livreivest vrij sterk
werd teruggevonden. Maar terwijl mijnheer William's blonde
haren als stekels op het hoofd stonden en uit overmaat van
gedienstigheid dreigden zijn eigen oogen uit te steken, was
het donkerbruine haar van juffrouw William, op de nauwkeurigste en bevalligste wijze, zorgvuldig glad gestreken, en
viel van onder een puntig, zindelijk mutsje in rijke golven
neer. Terwijl mijnheer William's broekspijpen tot aan de
enkels opgeschort waren, alsof het niet in hun ijzergrauwen
aard lag om stilletjes te blijven hangen, zonder ergens op
te letten, zat juffrouw Williams net gebloemde rok -- rood
en wit gelijk haar eigen lief gezichtje -- zoo net en ordelijk,
alsof dezelfde wind, die daar buiten zoo boosaardig woei,
geen enkele plooi had kunnen ontsieren. Terwijl zijn rok
aan kraag en borst veel had van iets dat moest wegvliegen.
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zat haar kleine keurslijf zoo eerzaam en zoo zedig, dat haar
dit reeds, zoo noodig, tegen het ruwste volk zou hebben bescherend. Wie kon een hart bezitten, wreed genoeg om een
zoo kalmen boezem van smart te doen zwellen, van vrees te
doen jagen, of door een gedachte van schaamte te doen
sidderen! Wien zouden zijn rust en zijn vrede niet elke
stoornis belet hebben, gelijk de schuldelooze sluimering
van een kind!
„Waarlijk, stipt op uw tijd, Milly," zei haar man, terwijl
hijarvnetbldos;„charnekiu.
Daar is juffrouw William, mijnheer!" en terwijl hij zijn vrouw
van haar last verlichtte, fluisterde hij haar toe: „Hij ziet er
vanavond nog somberder en spookachtiger uit dan ooit!"
Zonder eenige vertooning van haast of drift, zelfs zonder
een vertooning van haar zelve te maken — zij was immers
zoo kalm en bedaard, -- zette Milly de door haar meegebrachte gerechten op de tafel neer, terwijl William Swidger,
na veel gesnap en ronddribbelen, slechts een botervlootje
metsauhdkn erwohtlkijnugerd
stond aan te bieden.
„Wat heeft de oude man daar onder zijn armen?" vroeg
mijnheer Redlaw, toen hij voor zijn eenzaam maal gezeten
was.
„Hulst, mijnheer!" gaf de zoete stem van Milly ten antwoord.
„Dat zei ik juist tot mij zelven, mijnheer!" viel William
Swidger, met het botervlootje aanrukkende, in de rede.
„Bessen zijn in dit jaargetijde in 't seizoen! — Bruine saus!"
„Alweer een Kerstmis genaderd, alweer een jaar voorbij
gesneld!" prevelde de Chemist, onder het loozen van een
somberen zucht. „Nieuwe bouwstoffen voor de aangroeiende
som van herinneringen, welke wij tot onze eigen kwelling
optellen en optellen, totdat de dood ze achteloos door
elkander werpt en allen uitwischt. Is het niet zoo, Philip?"
vroeg hij met stemverheffing den ouden man, die op een
afstand stond, met zijn glinsterenders last onder de armen en
van welken de bedaarde juffrouw William takjes nam, die
zonder gedruisch met haar schaartje afpuntte, en daarmee
het vertrek versierde, terwijl haar hoogbejaarde schoonvader
met veel belangstelling de plechtige handeling gadesloeg.
„Uw dienaar, mijnheer!" hernam de oude man. „Ik had
u reeds vroeger toegesproken, maar, mijnheer Redlaw, ik
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ken zoo wat uw manieren --- en daar ben ik trotsch op —
en heb dus afgewacht. dat gij tot mij het woord zoudt
richten. Een vroolijke Kerstmis, mijnheer! en een gelukkig
nieuwjaar, en nog menigeen na dit! Ik zelf heb er al een
aardig partijtje beleefd .... ha! ha! .... en mag dus wel de
vrijheid nemen, ze ook u toe te wenschen .... Ik ben zeven
en tachtig!" ... .
„Hebt gij dan zoo menig vroolijk en gelukkig jaar gesleten?" vroeg de ander.
„ Ja mijnheer! velen zelfs," hernam de grijsaard.
„Is zijn geheugen ook door den ouderdom verward?
Althans kan men 't op die jaren verwachten," zei mijnheer
Redlaw,zchtjsonewrdv .
.,Niet het allerminst, mijnheer!" antwoordde mijnheer
Wilam.„Dtsprecwikomjzlvneg,hr!
Nooit evenaarde een geheugen dat van mijn vader. Hij is de
verbazendste man van de wereld. Hij weet niet, wat „vergeten" zeggen wil. Dat is juist de opmerking, die ik altijd
tegen juffrouw William maak, als gij mij gelieft te gelooven,
mijnheer! "
William Swidger zei dit alles, in zijn beleefde zucht om
ten allen tijde mee in te stemmen, op een onbeschrijfelijk
vasten toon, alsof er geen lettergreep tegenspraak in lag.
De Chemist schoof zijn bord terzijde en begaf zich, van de
tafel opstaande, naar de plaats, waar de oude man een klein
hulsttakje stond aan te staren.
„Het herinnert u den tijd, waarop een aantal zulke jaren
oud en nieuw waren," zei hij, terwijl hij hem aandachtig beschouwde en op den schouder tikte; „is 't niet zoo?"
„O menig, menig jaar! " zei Philip, half uit zijn drooinerij en
ontwakende. „Ik ben zeven en tachtig!"
„Zij waren vroolijk en gelukkig" vroeg de Chemist
fluisterend. „Waren ze gelukkig en vroolijk, oude man?"
„Ik herinner mij de hulsttakken het eerst toen ik zóó groot
was, niet grooter," zei de oude man, terwijl hij zijn hand een
weinig boven de buiging zijner knie hield uitgestrekt. .,Het
was een koude, maar heldere dag; ik deed een wandeling, en
iemand -- het was mijn moeder, zoo waarlijk gij hier voor
mij staat; ofschoon ik mij haar gezegende trekken niet herinneren kan, daar zij ziek werd en tegen Kerstmis stierf —
verhaalde mij , dat de hulstvrucht tot voedsel voor de vogels
strekte. De lieve kleine knaap — gij begrijpt, dat ik dit was
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-- dacht, dat de oogen der vogelen misschien daarom zoo
schitterend waren, omdat de bessen, waarvan zij in den winter leefden, zoo glinsterden. Dat herinner ik mij zeer goed,
en ik ben zeven en tachtig jaar!"
„Vroolij k en gelukkig! " mompelde de ander, zijn donkere
oogen op de door ouderdom gebukte gestalte vestigende en
met een glimlach van medelijden op de lippen; -- „vroolij k
en gelukkig -- en een goed geheugen?"
„ Ja, ja, ja!" antwoordde de man, de laatste woorden
opvangende. „Ik herinner mij wel mijn schooltijd, jaar voor
jaar, en al de vroolijke partijtjes, die er gewoonlijk in voorvallen. Destijds was ik een ferme klant, mijnheer Redlaw,
en vond, als gij mij gelooven wilt, tien mijlen in het rond mijn
meester niet in het balspel. Waar is mijn zoon William? Zeg
William, had ik wel tien mijlen in het rond mijn meester
in het balspel?"
„Dat is juist wat ik altijd zeg, vader!" antwoordde de zoon
op slag af, maar op hoogst eerbiedigen toon. „Gij zijt een
Swidger, zoo er ooit een in de familie geweest is!"
„Waarde zoon!" zei de oude man, terwijl hij opnieuw den
hulsttak aanschouwde en het hoofd schudde. „Zijn moeder —
mijn zoon William is mijn jongste zoon — en ik zaten zoo
menig jaar onder de knapen en meisjes, onder de kleine
kinderen en zuigelingen, toen de bessen, gelijk deze, niet half
zoo om ons heen schitterden als hun blozende gezichtjes.
Menigeen van hen is gestorven; ook zij is heengegaan, en mijn
zoon George (onze oudste, die haar trots boven allen uitmaakte) is zeer laag gezonken; maar, als ik op dien hulsttak
staar, kan ik hen allen zien, levend en gezond, zooals zij in
die dagen waren; en kan ik hem, Goddank, in zijn onschuld
zien. Dat is een zegen des hemels voor mij, een zeven-entachtiger!"
De strakke blik, welke met zooveel ernst op den spreker was
gevestigd geweest, was van lieverlede naar den grond gedaald.
„Toen mijn omstandigheden niet meer zoo goed waren
als vroeger, ofschoon ik het niet verdiend had, en ik hier
voor het eerst als oppasser kwam," zei de oude man -- ,,dat
nu meer dan vijftig jaren geleden is --- waar is mijn zoon
William?... Meer dan een halve eeuw geleden, William!!"
„Dat is juist wat ik zeg, vader," haastte de zoon, even
spoedig en eerbiedig als te voren, te antwoorden; „juist dat
is het."
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„Deed het mij genoegen te vernemen, dat een onzer stichters — of om mij juister uit te drukken," zei de oude man,
een groot gewicht aan zijn verhaal en aan zijn kennis van
het door hem behandelde onderwerp bijzettende -- „dat een
der geleerde heeren, die ons in koningin Elisabeth's tijd hielp
begiftigen — want wij werden reeds vóór haar gesticht, —
ons in zijn testament, behalve andere legaten, zooveel vermaakte, om elke Kerstmis hulst te koopen en er de muren en
vensters mee te versieren. Daarin lag iets huiselijks, iets vriendelijks. Destijds hier vreemd en tegen Kersttijd gekomen zijnde staarden wij met genoegen op zijn portret, hetwelk hangt
in hetgeen oudtijds onze groote eetzaal placht te wezen,
voordat onze tien arme heeren, voor een vaste jaarwedde
uitgekocht werden. Een stemmig heer, met een spitsen baard
en een geplooiden kraag om zijn hals, en een strook perkament onder hem, waarop in oud-Engelsche letters de woorden staan te lezen: „O Heere, houd steeds mijn geheugen
levendig!" Gij kent het immers, mijnheer Redlaw?"
„Ik weet dat het portret daar hangt, Philip."
„Ja zeker, 't is het tweede portret aan de rechterhand,
boven het paneelwerk. Zooals ik bezig was te vertellen —
heeft hij geholpen mijn geheugen levendig te houden, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Want wanneer ik telken
jare het gebouw doorloop, gelijk ik thans doe, en de naakte
vertrekken met die takken en bessen opfrisch, dan heldert
ook mijn oud geheugen op. Het eene jaar brengt het andere
terug, en dit jaar weer een ander, en dat andere op zijn beurt
nog een aantal anderen! Eindelijk komt het mij voor, alsof
de geboortedag onzes Heeren de geboortedag was van al wat
ik ooit beminde, waarover ik nimmer treurde, of waarin ik
ooit genoegen smaakte .... en dat is nogal wat; want ik
ben zeven en tachtig!"
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de wind ons wegblazen, of de duisternis ons inzwelgen
mocht."
De lieve schoondochter had haar lief gezichtje reeds tegen
hem aangeleund en stilzwijgend zijn arm genomen, alvorens
hij met spreken geëindigd had.
„Laat ons gaan, dierbaar kind!" zei de oude man: „mijnheer Redlaw zou anders niet aan zijn maal gaan, dan nadat
het koud als de winter was geworden. Ik hoop, mijnheer,
dat gij mijn gesnap niet kwalijk zult nemen en ik wensch u
goeden nacht, en, nog eens, een vroolij ke .... "
„Blijf!" viel Redlaw hem in de rede, terwijl hij zijn plaats
aan de tafel weer innam; echter, naar het scheen, meer om
den ouden huisbewaarder gerust te stellen dan om zijn eigen
eetlust te bevredigen. „Blijf nog een oogenblik, Philip!
William, gij waart bezig met mij iets ter eere van uw uitmuntende vrouw te vertellen. Het zal haar niet onaangenaam zijn, zich hier te hooren prijzen. Wat was het?"
„Wel, 't was .... gij ziet wel, mijnheer!" antwoordde
William Swidger, met groote verlegenheid zijn vrouw aanstarende,,,dat juffrouw William haar oogen op mij gevestigd
houdt!"
„Gij zijt immers voor juffrouw William's oogen niet bevreesd?"
„Wel neen, mijnheer!" hernam William Swidger, „dat is
juist wat ik tot mijzeiven zeg. Daartoe zijn die lieve oogen
niet gemaakt; ware dat hun doel, ze zouden er zoo zacht niet
uitzien. Maar ik wilde toch niet gaarne .... Milly! .... hem,
gij weet wel. Ginds in het gesticht!"
William Swidger, die achter de tafel stond en al wat er op
was vrij ruw door elkander haspelde, wierp juffrouw William
veelbeteekenende blikken toe, en mijnheer Redlaw geheime
teekenen met hoofd, vinger en duim, alsof hij haar naar dezen
toelokte.
„Hem, gij weet wei, lieve vrouw," zei William Swidger:
„ginds in 't gesticht. Vertel het dan toch, lieve vrouw! Met
mij vergeleken zijt gij een Shakespeare. Ginds in 't gesticht
gij weet wel, lieve vrouw .... die student!"
„Student?" herhaalde mijnheer Redlaw, zijn hoofd'_.. opheffende.
„Dat is juist wat ik zeg, mijnheer!" riep William Swidger
met de meeste geestdrift van toestemming uit: ,,waarom
zoudt ge het uit juffrouw William's eigen mond willen hoo-
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ren, wanneer het niet den armen student in 't gesticht betrof .... lieve vrouw .... het gesticht."
„Ik wist niet," zei Milly met een innemende vrijmoedigheid, ontdaan van eenige verlegenheid, „dat William er een
woord van gesproken had; ik ware anders niet hier gekomen.
Ik heb het hem ook niet verzocht. Het is een ziek jong heer,
mijnheer! en naar ik vrees zeer arm, die te ziek is om op
Kerstmis naar huis te gaan, en, van ieder onbekend, in een
voor een heer weinig geschikte woning leeft -- ginds in het
Jeruzalems-gesticht. Ziedaar alles, mijnheer!"
„Waarom heb ik nooit iets van hem gehoord! " zei de Chemist haastig opstaande. „Waarom heeft hij mij met zijn toestand niet bekend gemaakt? .... ziek! .... geef me mijn hoed
en manteljas. Arm! .... welk huis? welk nummer?"
„O mijnheer, gij moet er niet heengaan," zei Milly, terwijl zij haar schoonvader losliet en kalm met haar lief gelaat en met gevouwen handen tegenover hem ging staan.
„Er niet heengaan?"
„O waarlijk niet," hernam Milly, het hoofd schuddende
met een uitdrukking, dat het nog meer dan onmogelijk was;
— „daar valt zelfs niet aan te denken!"
„Wat bedoelt gij ? ... Waarom niet?"
„Waarom? gij ziet, mijnheer," zei William Swidger, op
overredenden en vertrouwelijken toon, „dat is 't juist wat ik
zeg. Maak er staat op, dat de jongeheer zijn toestand nimmer
aan iemand van zijn eigen geslacht kenbaar zou gemaakt
hebben, juffrouw William heeft zijn vertrouwen gewonnen,
maar dat maakt ook een groot verschil. Zij hebben allen in juffrouw William vertrouwen; haar vertrouwen zij allen. Een
man, mijnheer! zou hein zelfs geen lettergreep ontlokt hebben
maar een vrouw, mijnheer! en dat nog wel juffrouw William!"
„'t Is verstandig en tevens kiesch wat ge daar zegt,
William." antwoordde mijnheer Redlaw, terwijl hij op het
lieve, bedaarde gezichtje bleef turen, dat thans vlak naast
hem stond. En den vinger op zijn lippen leggende, liet hij
heimelijk zijn geldbeurs in haar hand glijden.
„O waarlijk niet, mijnheer!" riep Milly uit, de beurs teruggevende: „Al erger en erger! Daarvan moogt gij zelfs niet
droomen!"
Zij was zulk een bezadigde, zulk een echte huisvrouw, en
zoo min door de oogenblikkelijke drift, met welke haar weigering vergezeld ging, van haar stuk gebracht, dat zij, een
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oogenblik later, netjes enkele blaadjes van den grond opraapte, die, terwijl zij de hulsttakken in orde gebracht had,
van de schaar of uit haar voorschoot waren gevallen.
Toen zij, van haar bukkende houding oprijzende, ontwaarde, dat mijnheer Redlaw haar nog altijd met twijfeling
en verbazing aanzag, herhaalde zij bedaard, terwijl zij intusschen naar eenige andere blaadjes rondkeek, welke
misschien haar aandacht ontsnapt konden zijn:
„O waarlijk niet, mijnheer! Hij zei, dat hij, van geheel de
wereld, vooral bij u niet bekend wilde zijn, van u geen hulp
wilde erlangen -- al is hij ook een uwer scholieren. Ik heb geen
bepaling van geheimhouding met u gemaakt, maar ik stel in
uw eer het volste vertrouwen."
„Waarom zei hij dat?"
„Dat kan ik u waarlijk niet zeggen, mijnheer!" zei Milly,
na een poosje bedenkens: „omdat ik, zooals gij weet, niet al
te slim ben, en er slechts op uit was om hem, bij het in orde
brengen zijner zaken, nuttig te zijn. Maar wel weet ik, dat hij
arm en alleen is, en geloof ik, dat hij eenigermate verwaarloosd is .... 0, hoe donker wordt het hier!"
Inderdaad was de kamer al donkerder en donkerder geworden. Een zware schaduw pakte zich achter den stoel van
den Chemist samen.
„Wat weet gij meer van hem?" vroeg deze.
„Hij zal in 't huwelijk treden, zoodra hij er toe in staat
zal zijn," zei Milly: „en hij studeert, geloof ik, om zich zelven
tot het verdienen van den kost te bekwamen. Ik heb een geruimen tijd opgemerkt, hoe ijverig hij studeerde en zich vele
ontberingen getroostte .... Wat wordt het hier stikdonker!"
„Het is ook kouder geworden," zei de oude man, zich de
handen wrijvende. „Er is een kil en akelig gevoel in de kamer.
Waar is mijn zoon William? .... William, mijn jongen, draai
de lamp wat op en stook het vuur wat aan."
Milly vervolgde met een stem, gelijk zoete muziek, die zeer
zachtjes speelde: „Gisternamiddag mompelde hij in zijn afgebroken slaap, na tot mij gesproken te hebben, van iemand
die dood was, en van een gepleegd groot kwaad, dat nimmer
vergeten kon worden; maar ik weet niet, of dit kwaad jegens
hem of jegens een ander gepleegd was. Door hem is het zeker
niet geschied."
„En, kortom, juffrouw William heeft, zoo gij ziet -- wat
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tot het navolgende jaar blijven staan—," zei William Swidger, terwijl hij den Chemist naderde, om het hem toe te
fluisteren, -- „juffrouw William heeft hem werelden vol
goeds bewezen. De Hemel zegene u, ja werelden vol goeds!
Thuis altijd hetzelfde als altijd; --- voor mijn vader zoo
gemakkelijk als geriefelijk; -- door het geheele huis zoudt
gij geen strootje vinden, al gaf gij er ook vijftig pond contant geld voor; oogenschij nlij k is juffrouw William nooit
afwezig .... en evenwel is juffrouw William voor en achter,
achter en voor, boven en beneden, beneden en boven, een
moeder voor hem!"
De kamer werd al donkerder en kouder, en de schaduw
pakte zich al dichter achter den leuningstoel van den Chemist
samen.
„Daarmee niet tevreden, mijnheer! vindt juffrouw William
hedenavond, toen zij thuis kwam -- wel, het zal geen twee
uren geleden zijn, — een schepsel, dat meer op een welp
van een wild dier dan op een jong kind geleek, en op een stoep
vara de kou zat te huiveren. Wat doét zij ? Zij neemt het mee
naar huis om het te drogen, om het eten te geven, om het te
onderhouden, totdat onze oude spaarpot van levensmiddelen
en flanel opgeteerd zal zijn, en dat op Kerstmorgen! Wanneer
het vroegcr ooit den gloed van het vuur heeft gevoeld, dan
zegent het thans zijn warmte; want het zit voor den schoorsteen van de oppasserskamer en staart het vuur aan, alsof
zijn gitzwarte oogen zich nimmer weer zullen sluiten. Het
zit er althans nog," zei William Swidger, zich zelven, na
eenige overweging verbeterende, „indien het opgesloten is."
„De Hemel schenke haar geluk!" zei de Chemist luide, „en
u ook, Philip, en ook u, William! Ik zal er eens over nadenken,
hoe ik in die zaak moet handelen. Ik verlang dezen student
te bezoeken; intusschen wil ik u niet langer ophouden.
Goedennacht."
„Ik dank u, mijnheer! ik dank u," zei de oude man:
„voor mijn schoondochtertje, voor mijn zoon William en
voor mij zelven. Waar is mijn zoon William? William, neem
de lantaren en ga voorop door de lange en donkere gangen,
gelijk gij in het afgeloopen jaar en menig jaar te voren
deedt. Ha! ha! Ik heb er herinnering van .... al ben ik zeven
en tachtig! 0 Heere, houd mijn geheugen levendig! Dat is
een zeer goed gebed, mijnheer Redlaw, dat van den geleerden
heer, met zijn spitsen baard en den geplooiden kraag om zijn

220

KERSTVERTELLINGEN

hals, die, de tweede aan de rechterhand boven het paneelwerk, hangt, in hetgeen onze groote eetzaal was alvorens
onze tien arme heeren uitgekocht werden. 0 Heere, houd
mijn geheugen levendig! Dat is zeer goed en zeer vroom gebeden, mijnheer. Amen. Amen!"
Toen zij vertrokken waren en de zware deur gesloten
hadden, welke. alhoewel voorzichtig weerhouden, een lange
reeks van donkerende weerkaatsingen teweegbracht, toen zij
eindelijk dichtviel, werd het vertrek al donkerder, al donkerder.
Toen de Chemist, alleen, peinzende in zijn leunstoel
neerviel, verwelkte de groene hulst aan de muren — en
viel af .... als doode takken.
Toen de schaduw achter hein steeds dikker werd op de
plek, waar zij zoo somber was opeengepakt, nam zij , van
lieverlede — of er kwam, door een dier bovennatuurlijke verschijnselen, welke de menschelijke geest niet verklaren kan,
te voorschijn — een ijzingwekkende gelijkenis van hem
zelven!
Akelig en koud, kleurloos in zijn looden gelaat en handen,
maar met zijn gelaatstrekken en zijn schitterende oogen en
zijn grauwende haren, en gedost in de sombere schaduw zijner
kleeding, daagde het Spook op in zijn verschrikkelijke verschijning, roerloos, zonder eenig geluid te slaken. Wanneer hij
zijn arm op den arm van `zijn stoel leunde, terwijl hij
voor het vuur zat te peinzen, dan leunde het op den ruggestoel, vlak boven hem, terwij :het met het verpletterende evenbeeld van zijn gelaat staarde, waarheen zijn gezicht zich
wendde, en de uitdrukking aannam, die op zijn gelaat zichtbaar werd.
Dat was dan het Iets, hetwelk reeds vroeger was verschenen en verdwenen. Dat was de ontzettende metgezel van
den bezeten man!
Het Spook sloeg, gedurende eenige oogenblikken, oogenschijnlijk niet meer acht op hem dan hij op het Spook.
De Kerstmis-muzikanten') deden zich op eenigen afstand
1 ) Men ziet door geheel Engeland, zoo in de groote steden als
in de kleinste vlekken, op Kerstavond troepjes muzikanten langs
de straten loopen en voor de groote huizen of op de hoeken stilstaan, om daar zekere muziekstukken, voor die gelegenheid algemeen in gebruik, uit te voeren.
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hoorgin, en alhoewel vol gepeinzen, scheen hij een aandachtig
oor aan de muziek te leenen. Ook het Spook scheen te luisteren.
Eindelijk zei hij, zonder zich te bewegen of zelfs het
hoofd op te lichten:
„Alweer hier?"
„Alweer hier?" hernam het Spook.
„Ik zie u in het vuur," zei de bezeten man; „ik hoor u in
de muziek, in den wind, in de doodelijke stilte van den nacht ! "
Het Spook bewoog op toestemmende wijze het hoofd.
„Waarom komt gij hier, om mij aldus te kwellen?"
„Ik kom, wanneer ik geroepen word!" antwoordde het
Spook.
„Neen. Ook ongeroepen," riep de Chemist nu uit.
,,Al ware dat zoo," zei het Spook, „'t is genoeg. Ik ben
hier."
Tct dusver had de gloed van het vuur op de beide gezichten geschenen, — indien de vreeselijke omtrekken
achter den stoel een gezicht genoemd mochten worden,
— hadden beiden daarin gestaard, zonder elkander aan te
zien. Maar nu keerde de bezeten man zich plotseling om en
staarde het Spook aan. Het Spook, even vlug in zijn beweging
als hij, ging vóór den stoel staan en zag ook hem aan.
De levende man en het bezielde beeld van hem zelven
stonden zoo elkander aan te staren. Een ontzaglijk schouwspel, in een eenzaam en afgelegen gedeelte van een ledig, oud
gebouw, op een winteravond, terwijl de huilende wind zijn
geheimzinnige dagreis volbracht — van waar of waarheen
niemand weet sinds de wereld begon, — en de sterren, in
ontelbare millioenen, daar doorheen flonkerden van uit de
eeuwige ruimte, waar de klomp der aarde als een graankorrel is, en haar grijze ouderdom slechts teedere kindsheid.
„Zie mij aan!" zei het Spook. „Ik ben u-zelf, in mijn jeugd
verwaarloosd en ellendig armoedig; die streed en leed, totdat
ik de Wetenschap uit de mijn ontginde, waar ze bedolven
was, en daarin den weg baande, waarop mijn afgematte
voet trachtte vooruit te komen."
„Ik ben die man," antwoordde de Chemist.
„Geen zelfverloochenende moederlijke liefde," vervolgde
het Spook, „geen vaderlijke raadgevingen stonden mij bij.
Eenvrmdligaptsjnvderi,okg
slechts een kind was, en ik zelf was weldra een vreemdeling
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voor het hart mijner moeder. Mijn ouders behoorden, tot
de zoodanigen, wier zorgen spoedig een einde nemen, en
wier plichten alras vervuld zijn; die hun kroost spoedig verlaten, gelijk vogels hun jongen, en die, wanneer het dezen
welgaat, zich daarvan de verdienste toeëigenen, of indien het
hen slecht gaat, het mededoogen inroepen."
Het Spook hield op, en scheen hem met zijn blik, met zijn
taal en met zijn glimlach tot spreken te verlokken en te
prikkelen.
„Ik ben het," vervolgde het Spook, „die, in dezen st rijd
om voorwaarts te komen, een vriend aantrof. Ik won zijn
hart --- ik verbond hem aan mij ! Wij werkten samen, naast
elkander. Al de liefde en al het vertrouwen, welke in mijn
vroegste jeugd geen doel hadden kunnen vinden en geenerlei uitdrukking mochten erlangen, wijdde ik hem toe."
„Niet alles," zei Redlaw, op schorren toon.
„Neen, niet alles," hernam het Spook: „Ik had een zuster."
De bezeten man antwoordde, met het hoofd in de handen
rustend: „Ik had een zuster!" Het Spook schoof, met een
boozen grimlach om den mond, nader bij den stoel, en de kin
op zijn hand steunende en zijn gevouwen handen op den rug
van den stoel, vervolgde hij, terwijl hij met doordringende
blikken, waaruit vuur scheen te flonkeren, in zijn gelaat
staarde, aldus:
„De zwakke stralen van huiselijke vreugde, welke mij ooit
beschenen, stroomden van haar uit. Hoe jong was zij, hoe
schoon en hoe vol liefde! Ik nam haar mee naar de eerste
schamele woning, waarvan ik meester was, en maakte dit
tot een paleis. Zij kwam in de duisterheid mijns levens en
bracht er een schitterend licht in. -- Zij staat vóór mij!"
„Ik zag haar in het vuur, zooals thans. Ik hoor haar in de
muziek, in den wind, in de doodelijke stilte van den nacht,"
hernam de bezeten man.
„Beminde hij haar? " zei het Spook, den toon van verwondering des sprekers aannemende.
„Ik geloof, dat hij haar eenmaal beminde. Ik ben er zeker
van. Beter ware het geweest, indien zij hem minder bemind
had, — minder geheim, minder teeder, uit de diepte van een
meer verdeeld hart!"
„Laat mij het vergeten!" zei de Chemist, een beweging
van droefheid met zijn hand makende; „laat het mij uit mijn
geheugen wisschen!"
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Het Spook vervolgde, zonder beweging en terwijl zijn
strakke, wreede oogen op het gelaat van den Chemist gevestigd bleven:
„Een droom, gelijk de hare, verraste mijn eigen leven.
„Dat is zoo," zei Redlaw.
„Een liefde, aan de hare ge lijk," vervolgde het Spook,
„gelijk mijn natuur had kunnen streelen, rees in mijn eigen
hart op. Ik was destijds te arm, om het voorwerp dier liefde
door eenigen band van belofte of door eenig verdrag aan
mij te verbinden. Ik beminde haar te zeer om zoo iets te
hebben durven beproeven. Maar meer dan ooit toog ik ten
strijde in dit leven: ik streed, om te stijgen! Elke duim
breedte ge wonnen, bracht mij wat nader tot de hoogte. Al
zwoegend klom ik op!"
„Ik zag ze in het vuur," prevelde hij, „zij komen tot mij in
de muziek terug, in den wind, in de doodelijke stilte van den
nacht, in de omwentelende jaren."
„Tafereelen van mijn eigen huiselijk leven, in latere tijden,
methardipklomjnzwegas.Tfrln
van zijn zuster, de vrouw van mijn dierbaren vriend onder
gelijke voorwaarden geworden — want hij bezat een klein
erfdeel en wij geen; -- tafereelen van onzen bedaarder leeftijd en van ons zoet geluk, en tafereelen van de gouden schakels, die zich zoo ver uitstrekten, dat zij ons en onze kinderen
in een stralenden krans omslingerden," zei het Spook.
„Tafereelen," antwoordde de bezeten man, „die begoochelingen waren. Waarom is mij de straf opgelegd, dat ik mij die
zoo goed herinneren kan?"
„Begoochelingen!" herhaalde het Spook met zijn onveranderlijk stemgeluid, en zijn onveranderlijke oogen op hem
vestigende; „want mijn v ri end — in wiens borst mijn vertrouwen, als in mijn eigen borst, was opgesloten -- baande
zich een weg tusschen mij en het middelpunt van het stelsel
mijner hoop en worsteling, verwierf haar voor zich zelven
en verbrijzelde aldus mijn broze wereld. Mijn zuster, dubbel
dierbaar, dubbel getrouw, dubbel liefhebbend voor mij,
bleef leven, om mij beroemd en mijn oude eerzucht beloond
te zien, toen derzelver drijfveer was gebroken .... en toen .. "
„Toen stierf zij," viel Redlaw het Spook in de rede. „Stierf,
aanminnig als altoos., gelukkig, en zonder andere smart
dan over haar broeder! In vrede, in vrede ruste haar asch!"
Het Spook sloeg hem, stilzwijgend, gade.
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„Ik herinner het mij!" zei de bezeten man na een wijl, „ja!
ik herinner het mij zoo goed, dat ik er thans met zooveel
gevoel aan denk, alhoewel jaren zijn voorbijgesneld en niets
ijdeler en hersenschimmiger voor mij is dan de zoo lang vervlogen minnarij van den knaap, alsof het de liefde van een
jonger broeder of van een zoon gold. Somwijlen verwonder ik
mij, hoe haar hart het eerst zich tot hem neigde en hoe het
jegens mij genegen was. Niet zoo gemakkelijk, geloof ik.
maar dat is niets. Vroegtijdige ongelukken, een wonde, geslagen door een hand die ik liefhad en vertrouwde, en een
verlies, dat door niets kan vervangen worden, overleven zulke
gedachten."
„Aldus," zei het Spook, „draag ik een Smart en een
Dwaling met mij rond. Aldus aas ik op mijzelven. Aldus is de
herinnering mij tot vloek, en kon ik slechts mijn Smart en
mijn Dwaling vergeten, ik zou het doen!"
„Bespotter!" gilde de Chemist, opspringende en met wrevelige hand naar de keel van zijn tweede ik tastend. „Waarom
galmt mij die bijtende spotternij steeds in de ooren?"
„Houd af!" barstte het Spook op een ijzingwekkenden toon
los; „leg de hand op mij en sterf!"
De Chemist bleef halverwege staan, alsof de woorden van
het Spook hem verlamd hadden, en hij bleef het aanstaren.
Het was intusschen van hem weggegleden, had zijn arm,
waarschuwend, omhooggeheven en een glimlach rimpelde
over zijn bovenaardsche gelaatstrekken, alsof het zijn
sombere gedaante in zegepraal deed rijzen.
„Kon ik mijn Smart en mijn Dwaling vergeten, ik zou
t doen," herhaalde het Spook; „ja, kon ik mijn Smart en
mijn Dwaling vergeten, ik zou het doen."
„Booze geest van mij zelven," hernam de bezeten man, met
een zachte en sidderende stem, „mijn leven wordt door dit
onophoudelijk gefluister gekweld!"
„'t Is een echo," zei het Spook.
„Wanneer het een echo mijner gedachten is -- gelijk ik
nu, inderdaad, weet dat het is —" antwoordde de bezeten
man, „waarom moet ik er dan om gekweld worden? Dat is
geen zelfzuchtige gedachte."
„Allen, zoo mannen als vrouwen hebben hun Smarten, en
de meesten ook hun Dwalingen: ondankbaarheid, snoode ijverzucht en eigenbelang doorloopen eiken trap des levens. Wie
hunner zou niet wenschen Smart en Dwaling te vergeteten?'

KERSTVERTELL]NGEN

225

„Inderdaad! Wie zou het niet wenschen en er niet gelukkiger en beter door worden?" zei het Spook.
„Wat brengen ons de vervlogen jaren, die wij ons herinneren, voor den geest ? " vervolgde Redlaw. „Bestaan er wel menschen, bij wie ze niet eenige smart, eenige onrust opnieuw doen
ontwaken? Wat was de herinnering van den ouden man, die
heden avond hier was? Een weefsel van Smart en van Onrust."
„Maar alledaagsche menschen," zei het Spook, met een
helschen grimlach op zijn ijzig gelaat, „onverlichte geesten
en gewone geestvermogens gevoelen die dingen niet, of redeneeren er niet over gelijk menschen van hoogere beschaving en meer doordringende gedachten."
„Verleider!" antwoordde Redlaw, „voor wiens hollen blik
en stem ik meer vrees dan woorden kunnen uitdrukken; wiens
sombere schaduw mij nog grooter angst aanjaagt terwijl
ikspre,-onuwhikecvanmjgest."
„Het strekke u ten bewijze, dat ik machtig ben," hernam
het Spook. „Luister naar 't geen ik u aanbied! Vergeet de
Smart, de Dwaling en de Onrust, welke gij hebt gekend."
„Hen vergeten! " herhaalde Redlaw.
„Ik bezit de macht, om de herinnering aan dat alles te vernietigen -- om slechts flauwe, verwarde sporen er van achter
te laten, welke mede spoedig geheel verloren zullen gaan,"
antwoordde het Spook. „Spreek, neemt gij mijn aanbod aan?"
„Houd op! " riep de bezeten man uit, door een schrik aanjagend gebaar van het Spook de opgeheven hand terughoudende. „Ik sidder vol wantrouwen en twijfeling voor u;
en de benauwende vrees, welke gij mij aanjaagt, ontaardt in
een onbeschrij f elfij ken afschuw, dien ik nauwelijks kan torsen. — Ik zou mij van geen vriendelijke herinnering, van
geen gevoel willen berooven, die voor mij of voor anderen
weldadig kunnen zijn. Wat zal ik vergeten, als ik in uw voorslag toestem? Zal ook iets anders uit mijn herinnering verloren gaan?"
„Geen kennis, geen vrucht uwer studie, niets dan de dooreengevlochten keten van gevoelens en gewaarwordingen,
waarvan elke behoort tot- en gevoed wordt door de droeve
herinneringen. Dat zult ge verliezen!"
„Zijn deze dan zoo talrijk?" vroeg de bezeten man, vol
ongerustheid overpeinzende.
„Zij waren gewoon zich in het vuur te vertoonen, in de
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in de vervlogen jaren," antwoordde het Spook verachtelijk.
„In niets anders?"
Het Spook sprak niet.
Maar nadat het, zwijgend, een kleine wijl voor hem was
blijven staan, bewoog het zich naar het vuur, alwaar het
bleef stand houden.
„Beslis!" zei het eindelijk. „Beslis, alvorens de gelegenheid
voorbij zal zijn!"
„Een oogenblik! Ik roep den Hemel tot getuige," zei de
diep ontroerde man, „dat ik nimmer hater van 't menschelijk geslacht was, — nimmer bitter, onverschillig of hard
voor iets rondom mij . Wanneer ik, eenzaam hier levende,
te veel mij bezighield met al wat was en had kunnen zijn,
en te weinig met wat is, dan geloof ik, dat het daaruit voortgesproten kwaad op mij , en niet op anderen is neergekomen.
Maar waarom zou ik, indien er vergif in mijn lichaam was,
bezitter van een tegengif zijnde en van de kennis hoe het te
gebruiken, dat niet aanwenden? Waarom zou ik, indien er
gif in mijn geest is, en het door deze vreeselijke schaduw kon
uitdelgen, dat niet uitdelgen?"
„Spreek," zei het Spook: „is de koop gesloten?"
„Nog één oogenblik!" antwoordde hij haastig. ,,Ik wenschte te vergeten indien ik kon! Heb ik alleen die gedachte gekoesterd, of was zij ook de gezellin van duizenden en duizenden, van geslacht op geslacht? De herinnering des geheelen
menschdoms is met Smart en Onrust doorweven. Mijn herinnering evenaart die van andere menschen; maar andere
menschen hebben deze keuze niet. Ja, ik sluit den koop.
Ik wil mijn Smart, mijn De walingen. mijn Onrust vergeten!"
„Spreek!" zei het Spook: „is de koop gesloten?"
Ja!"
„Gesloten. En neem thans het volgende van mij aan,
man, van wien ik bij dezen afstand doe! De gave, waarmede
ik u begiftigde, zult gij verder wegschenken, waarheen gij u
ook begeven mocht. Zonder zelf de macht te kunnen herwinnen, waarvan gij eenmaal afstand hebt gedaan, zult gij
haar voortaan bij allen, die gij nadert, vernietigen. Uw wijsheid heeft ontdekt, dat de herinnering aan Smart, aan Dwaling en Verdriet het lot der menschheid is, en dat de menschheid in haar overige herinneringen, zonder gene, gelukkiger
zou zijn. Welnu, wees gij haar weldoener! Draag, van zulke
herinneringen, van stonde af aan, bevrijd, onwillekeurig
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den zegen van zoodanige bevrijding met u rond. De gave, u
geschonken, is onafscheidelijk en onvervreemdbaar van u.
Ga, en wees gelukkig in het geschenk, hetwelk gij ontvingt,
en in het geschenk, dat gij ook anderen zult mededeelen!"
Het Spook, dat zijn kleurlooze hand boven den bezeten
man gehouden had, terwijl het sprak, alsof het eenige onheilige aanroeping deed, en dat van lieverlede zijn pogen zoo dicht
bij die van Redlaw had gebracht. dat deze zien kon hoe zij
geenszins den verschrikkelijken glimlach op zijn aangezicht
deelden, maar afgrijselijk strak en vuur-fonkelend stonden,
smolt voor zijn gezicht weg en was verdwenen.
Toen hij daar op de plaats geworteld stond, door vrees en
verbazing aangepakt en zich verbeeldende, in droefgeestige
klanken, die al flauwer en flauwer wegstierven, de woorden:
„Vernietig ze bij allen, die gij nadert!" te hooren herhalen;
trof een schelle kreet zijn ooren. Die kreet kwam niet uit
de gang achter de deur, maar uit een ander gedeelte van het
gebouw, en klonk als de angstkreet van iemand, die in het
duister den weg verloren had.
i\Iet een verwarden blik staarde hij op zijn handen en
ledematen, als om zich te overtuigen, dat hij het wel was;
daarna beantwoordde hij den kreet met een luiden, woesten
gil; want een angst en een afgrijzen maakten zich van hem
meester, alsof ook hij niet langer wist, waar hij zich bevond.
Daar zijn gil, en nu veel naderbij, beantwoord werd,
nam hij de lamp op en tilde een zwaar gordijn op, dat langs
den muur hing, achter welk hij gewoon was heen te gaan,
om in de zaal te komen, die aan zijn woonvertrek grensde
en waar hij zijn voorlezingen hield. Gewoonlijk gevuld met
jeugdige gezichten, vol leven, en die op zijn verschijning de
vreugde openbaarden, scheen hem thans die zaal, zoo ontbloot
als ze was van alle leven, een zinnebeeld des Doods te zijn.
„Hei daar!" riep hij. „Hei daar! Hierheen! .... Ga op het
licht af!" Terwijl hij , dit uitroepende, met de eene hand het
gordijn ophield en met de andere de lamp in de hoogte
hield om door de duisternis, waarin de ruimte gehuld
was, te boren, snelde hem iets als een wilde kat voorbij,
datelijknho rp.
„Wat is dat?" zei hij haastig.
Wel had hij mogen vragen: „wat is dat?" zelfs al had hij
het gezien, gelijk hij het nu zag, terwijl hij er op zat te turen,
zooals het daar in den hoek zat ineengedoken.
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Een bundel flarden, door een hand bijeengehouden, welke
in grootte en vorm wel op de hand van een kindje, maar naar
het knokkelachtige van de wanhopig vastklemmende vuist
op die van een ellendig, oud man geleek. Een gezichtje, door
misschien een zestal jaren afgerond en gepolijst, maar gefolterd en doorploegd door de ondervinding van geheel een
leven. Flonkerende oogen, maar met geen jeugdigen gloed.
Naakte voetjes, beeldschoon in hun kinderlijke teederheid
.... walglijk door het bloed en slijk, dat er op kleefde. Een
verwilderd kind, een jong monster, een kind dat nooit een
kind geweest was, een schepsel, dat den uiterlijken vorm van
mensch droeg, maar innerlijk als een dier zou leven en sterven!
Reeds gewoon, als een dier mishandeld en opgejaagd te
worden, kroop dit knaapje nog dichter in elkander, toen hij
werd aangezien, en, zijn hoofd omkeerende, hief hij het
armpje op, om de door hem verwachte slagen af te keeren.
„Ik zal u bijten," gilde het, „als gij mij slaat!"
Er was een tijd geweest, en dat nog wel eenige minuten
geleden, toen zulk een schouwspel het hart van den Chemist
ontroerd zou hebben. Maar nu staarde hij er met koelheid op;
maar met een krachtige inspanning, ten einde zich iets te
herinneren -- hij wist niet wat, — vroeg hij het knaapje,
wat het daar deed en van waar het kwam?
„Waar is de vrouw?" antwoordde het. „Ik wil de vrouw
terughebben!"
„Wie?"
„De vrouw. Zij, die mij hier bracht en mij bij het groote
vuur neerzette. Zij was heengegaan en bleef zoolang weg, dat
ik haar ging opzoeken en verdwaalde. Ik heb u niet noodig.
Ik wil de vrouw hebben."
Het knaapje deed nu een zoo plotselingen sprong, dat de
doffe klank zijner naakte voetjes op den vloer op eenmaal
naast het gordijn werd vernomen, toen Redlaw het bij zijn
lompenagr.
„Kom, laat me gaan!" prevelde het knaapje, terwijl hij
spartelde en op de tanden knarste: „Ik heb u niets gedaan.
Och, laat me naar de vrouw gaan!"
„Maar dat is de verkeerde weg. Deze is nader!" zei Redlaw, het knaapje nog tegenhoudende, terwijl hij opnieuw
een ijdele poging aanwendde om zich iets te herinneren,
hetwelk op dit afschuwelijk voorwerp betrekking had. „Hoe
is uw naam?"
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Ik heb er geen".
„Waar woont gij?"
„Wonen! wat wil dat zeggen?"
Het knaapje schudde de haren uit zijn oogen weg, om hem
een oogenblik aan te zien, en daarop zich om de beenen slingerend en met hem worstelend, brak hij opnieuw in zijn
jamerktnui:„Wlgjmweatn,zg?Ik
moet de vrouw terughebben!"
De Chemist voerde hem naar de deur. „Hierheen," zei
hij, het knaapje nog verward, maar met afschuw aanziende,
terwijl zijn koelheid verminderde. „Ik zal u bij haar brengen."
De flonkerende oogen in het hoofd van het kind bleven,
de kamer rondrollende, op de tafel gericht, waarop nog de
overblijfselen van het middagmaal stonden.
„Geef mij wat daarvan! " zei het kind gulzig.
„Heeft zij u dan geen eten gegeven?"
„Maar zal ik dan morgen geen honger hebben, zeg? .... zal
ik niet alle dagen honger hebben?"
Zich vrij gevoelende sprong hij naar de tafel als een klein
roofdier, en brood en vleesch en zijn eigen flarden, alles dooreen, aan zijn hartje drukkende, riep hij uit:
„Daar! Breng me nu naar de vrouw!"
Toen de Chemist, met een nieuw aanwakkerenden afkeer
om het aan te raken, het knaapje met ernst wees hem te
volgen, en hij op het punt was van het vertrek te verlaten,
beefde hij en hij bleef staan:
„De gave, waarmee ik u begiftig, zult gij verder wegschenken, waarheen gij u ook begeven mocht!"
Deze woorden van het Spook werden hem door den wind
toegewaaid, en de wind blies zoo ijskoud om hem heen.
„Ik zal er hedenavond niet heengaan, prevelde hij flauw.
„Ik zal hedenavond nergens gaan. Knaap! loop deze lange
verwulfde gang door, ga de groote zwarte deur in den hof
voorbij — en ge zult de vlam van het vuur door het venster
zien schijnen."
„Het vuur van de vrouw?" vroeg de knaap.
De Chemist knikte .... en de naakte voetjes hadden het
op een loopen gezet. Hij keerde met zijn lamp terug, sloot de
deur haastig dicht en viel in zijn stoel neer, het gelaat met
zijn hand bedekkende, als iemand die voor zich zelven beangst was.
Want nu, was hij inderdaad alleen. — Alleen, geheel alleen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

De gave wordt medegedeeld.
Een klein manneke zat in een klein zijkamertje, van een
kleinen winkel afgescheiden door een klein tochtscheren, dat
geheel en al met kleine strooken van dagbladen beplakt was.
Dat kleine manneke was in gezelschap van zoo vele kleine
kinderen als gij zelven lust hebt te bepalen — althans dit
scheen zoo te zijn; want in dezen zeer beperkten kring hunner
werkzaamheid maakten zij, wat het getal betreft, een zeer
ontzagwekkenden indruk.
Van dezen kleinen zwerm waren twee, door een of ander
kunstwerk, in een bedstee, die in een hcek stond, gestopt,
waar zij , dicht op elkander gepakt, misschien den slaap der
onschuld konden genoten hebben; maar die, als het ware,
een natuurlijken aanleg hadden om steeds wakker te blijven,
en zoowel in als buiten het bed, met elkaar te harrewarren.
De onmiddellijke aanleiding tot deze plunderzieke strooptochten in de wakende wereld was een muur van oesterschelpen, die, in een anderen hoek der kamer, door twee andere
knaapjes van jeugdiger leeftijd werd opgebouwd, op welke fortificatie de beide in het bed liggender tergende uitvallen deden,
en zich dan weer ijlings op hun grondgebied terugtrokken.
Om de vrij onstuimige gevolgen dezer invallen nog te
verhoogen en van de weerwraak der aangevallenen die de
stroopers scherp achter de hielen zaten, en zelfs op de dekens
een aanslag deden, onder welke zij wegkropen, bracht een
andere kleine knaap. die in een ander klein bedje lag, zijn
aandeel in de verwarring van de familie-massa bij, door een
gewapende interventie te beproeven, of, om met andere
woorden te spreken, door zijn schoenen en verscheidene
kleine voorwerpen, die op zich zelven onbeleedigend, maar
als werptuigen beschouwd nogal harde zelfstandigheden
waren, naar zijn rustverstoorders te werpen, die zich niet
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weinig haastten, hem deze complimenten terug te zenden.
Daarenboven waggelde een andere kleine jongen — de
kloekste van allen, hoewel nog klein — af en aan, geheel op
één zijde overhellende en met knikkende knieën, daar hij
door de vracht van een zeer dik zusje bijna bezweek, dat hij
ondersteld werd in slaap te sussen. Maar, helaas! de oogen
van dit zusje staarden steeds, over den schouder van het
onwetende knaapje, helder en als onuitputtelijk op de zaken,
die haar bewonde ri ng gaande maakten.
Het was een ware Moloch, dat zusje, op welks onverzadelijk altaar het geheele leven van dezen jeugdigen broeder
dagelijks werd geofferd. Men kon zeggen, dat haar bijzonder
karakter daarin bestond. dat zij nimmer vijf minuten achtereen rustig was, en nooit ging slapen als men het zoo gaarne
wilde hebben. „Tetterby's dochtertje" was, in de geheele
buurt, evengoed bekend als de brievenbesteller of de bierjongen.') Het waggelde van Maandagochtend tot Zaterdagavond in de armen van den kleinen Johnny Tetterby, van de
eene deur naar de andere; het volgde met moeite in de achterhoede van den hoop kinderen, die de goochelaars of de
mannen met aapjes achterna zwierden, en kwam, steeds over
één zijde gebogen, altijd een weinig te laat bij alles. wat aanlokkelijk was. Overal waar kinderen bijeen kwamen om te

spelen, daar sloofde en tobde de kleine Moloch Johnny Tetterby zich af. Zoo dikwerf Johnny eens wilde blijven staan,
werd de kleine Moloch kribbig en wilde niet blijven. Wanneer
Johnny verlangde uit te gaan, sliep Moloch en moest opgepast worden. Zoo dikwerf Johnny wenschte thuis te blijven,
was Moloch wakker en moest op straat worden rordgesj ouwd.
En evenwel was Johnny innerlijk overtuigd, dat zijn zusje
1 ) Om deze laatste uitdrukking te begrijpen, moet men weten,
dat in Londen, en in overige groote steden van Engeland, onder de
arbeidende klassen de volgende gewoonte bestaat: Men abonneert
zich per maand, of week, bij een bierhuis, van waar een jongen
dagelijks een of twee liters hier, of zooveel men bepaald heeft,
aan huis komt brengen. Den volgenden dag haalt hij de tinnen
kroezen of potten terug, of vult ze dagelijks opnieuw. Op het
geroep „The Potboy" ziet men in de behoeftige wijken der stad,
bijna huis aan huis en ook op elke verdieping, de bierkroezen aan
de deur gereed zetten. Ook zonder abonnement kan men dagelijks

bier aan huis krijgen, dat in emmers, als bij ons de melk, of in een
karretje wordt rondgebracht.
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voorbeeldig was en haar gelijke in het Engelsch Koninkrijk
niethad;jwsvrlenahijgmeblk
over de zaken kon werpen achter het jurkje of de slap neerhangende muts van zijn zusje om, en als hij met haar kon
rondwaggelen , gelijk een zeer kleine kruier, die een zeer groot
pak draagt, waarop geen adres staat, en niet weet, waar
hij het moet bezorgen.
De kleine man, die in het kleine zijkamertje zat, en vruchtelooze pogingen deed om, te midden van dit gejoel, vreedzaam zijn courant te lezen, was de vader der familie en het
hoofd der firma, welke langs de kroonlijst van den kleinen
winkel, door den naam en den titel van A. Tetterby en Co.,
Courantenverkoopers, was aangewezen. Intusschen was hij,
strikt gesproken, de eenige persoon, welke op deze firma antwoordde, daar het toevoegseltje Co. louter een dichterlijke
vrijheid was.
Tetterby's firma maakte den hoekwinkel uit van het Jeruzalems-gesticht. Men zag er een ruime uitstalling van letterkunde voor de glazen, hoofdzakelijk bestaande in oude, geïllustreerde nieuwsbladen en een reeks zee- of struikrooversportretten. Wandelstokken en knikkers behoorden mede
tot den inventaris van den handel. Eenmaal was die handel
tot het kleine banketbakkersgoed uitgebreid geweest; maar
het moet gebleken zijn, dat deze verfijning in het leven
geen navraag had in den omtrek van het Jeruzalems-gesticht, want niets, wat tot dezen tak van handel betrekking
had, was voor de vensters blijven staan, met uitzondering
van een kleine glazen vaas, die een massa balletjes bevatte,
welke zoo dikwei f des zomers gesmolten en des winters
bevroren was, dat alle hoop om ze er uit te krijgen, of ze te
eten zonder het glas mee op te eten, voor altijd was verdwenen. Tetterby's firma had reeds in menige zaak haar geluk
beproefd. Eenmaal had zij een kleine proef in den speelgoedhandel gedaan; want in een andere vaas lag een hoop kleine
poppetjes dooreen, allen, in de grootste verwarring, het onderste boven gekeerd, het hoofd van den een tegen de voeten van
den ander, en met een bezinksel van gebroken armen en
beenen op den bodem. Zij had een beweging naar de mutsenmakers-affaire gemaakt, hetgeen eenige verlepte mutsen
in een hoek van het venster bleven getuigen. Zij had zich
verbeeld, dat in den tabakshandel een bestaan lag verborgen,
en had de beeltenissen opgehangen van een inboorling uit
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elk der drie rijken, die het vereenigd Koninkrijk uitmaken,
bezig zijnde met het verorberen van dit geurige onkruid,
waarnevens een dichterlijke spreuk was gevoegd, inhoudende
dat zij, in één zaak vereenigd, vroolijk bijeenzaten: de een
kauwde tabak, de tweede nam een snuifje, de derde rookte; —
maar, helaas! niemand scheen er door gelokt te worden ... .

behalve vliegen. Er was ook een tijd geweest, waarin de
firma een ijdel vertrouwen op nagemaakt juwelierswerk
had gesteld; want in een glazen kastje lag een kaart met goedkoope zegelringen, een andere met potloodhouders, en een
geheimzinnige zwarte amulet van ondoorgrondelijke bedoeling, met een kaartje, waarop „negen stuivers" stond.
Maar tot op dit oogenblik had het Jerusalems-gesticht niets
van dat alles gekocht. Kortom, Tetterby's firma had zoo
ijverig beproefd om langs een of anderen weg een kostwinning uit het Jeruzalems-gesticht te halen, en scheen zoo onverschillig in alles gedaan te hebben, dat de Co. van de firma
blijkbaar van de geheele firma het best er aan toe was;
Co., dat een onlichamelijk wezen was, niet onderworpen
aan de dagelijksche ongemakken van honger en dorst, onbelastbaar voor de armen- of directebelastingen, en niet verplicht om aan een jeugdige familie den kost te geven.
Daar echter Tetterby zelf. in zijn klein zijkamertje, gelijk
wijredszn,tgworihedvanjugfmilie op een al te luidruchtige wijze ontwaarde, om er geen
acht op te slaan, of om die met de bedaarde lezing van een
dagblad te kunnen vereenigen, legde hij de courant neer,
draaide in zijn afgetrokkenheid, eenige malen het kamertje
rond gelijk een besluitelooze postduif') , maakte een vergeefschen sprong naar een of twee vluchtende gedaanten in
nachtjaponnetjes, die hem strijkelings voorbij drentelden,
en gaf eindelijk, plotseling op het eenige onschuldige lid der
familie losbrekende, een paar oorvegen aan de mannelijke
kindermeid van den kleinen Moloch.
„Kwade jongen!" schreeuwde mijnheer Tetterby, „h abt
gij dan geen gevoel voor uw armen vader, na diens vermoeienissen en zorgen van een strengen winterdag, sedert vijf uur
1 ) Dickens doelt hier op de gewoonte der duiven, die tot het
overbrengen van berichten zijn afgericht, en steeds, als besluiteloos
een poos in wijde kringen rondom het slag vliegen alvorens daarin

neer te strijken.
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in den morgen; maar moet gij zijn ziel verstoren en hem zijn
laatste greintje verstand benemen door uw ondeugende
streken? Is het niet genoeg, dat uw broeder Dolf zich in
mist en koude afslooft en aftobt, terwijl gij u in den schoot
der weelde rondwentelt met .... en alles, wat gij slechts
kunt verlangen .... " zei mijnheer Tetterby, dit als een groote
mate van zegening opsommende; „of moet gij een woestenij
maken van uw huis en krankzinnigen van uw ouders? Zeg
Johnny, zeg, wilt gij dat?" Bij elke vraag deed mijnheer
Tetterby alsof hij opnieuw de ooren van zijn zoon wilde
wasschen, bezon zich echter telkenmale en weerhield zijn hand.
„Och vader!" kreunde Johnny, „ik weet stellig, dat ik
niets anders deed dan Sally oppassen en haar in slaap sussen, lieve vader!"
„Ik wou dat mijn vrouwtje thuis kwam," zei mijnheer
Tetterby, op bedaarder, ja op berouwhebbenden toon.
„Ik wenschte slechts, dat mijn vrouwtje thuis ware! Ik kan
geen huis met hen houden; zij maken mij het hoofd op hol
en zijn mij de baas. 0, Johnny! is het niet genoeg, dat uw lieve
moeder u dat zoete zusje heeft geschonken?" (op Moloch
wijzende) ; „is het niet genoeg, dat gij voorheen zeven jongens
alleen waart, en dat uw lieve moeder uitstond wat zij heeft
uitgestaan, om u alleen een klein zusje te schenken, en moet
gij u nu zóó gedragen, dat mijn hoofd er van duizelt?"
Daar hij langzamerhand een zachteren toon aansloeg,
dewijl zijn eigen teeder gevoel zoowel als dat van zijn onschuldig aangetasten zoon werd opgewekt, besloot Tetterby
zijn rede met Johnny te omhelzen, en sprong daarna dadelijk
op,mendrwzlijksagetuchn.Ndij
een vrij grooten sprong gemaakt had, gelukte het hem —
na een kort maar pijlsnel aanloopje en een driftigen kruistocht
onder en over de bedsteden en boven en onder de verward
staande stoelen -- een kind te grijpen en het een verdiende
tuchtiging te geven, waarna hij het naar bed droeg. Dit voorbeeld had een krachtigen en oogenschij nlij k slaapverwekkenden invloed op den knaap van de schoenen, die oogenblikkelijk in een diepen slaap viel, alhoewel hij, nog een
minuut te voren, klaar wakker was geweest en den hoogsten
toon had gevoerd. Ook voor de twee architecten was dit
voorbeeld niet verloren; want zij begaven zich in een aangrenzend vertrekje, met de meeste stilte en met den grootsten
spoed, ter ruste. Daar de kameraad van den getuchtigde
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met gelijke stilte in zijn bed kroop, zag mijnheer Tetterby,
toen hij staan bleef om adem te scheppen, zich onverwacht
in een tooneel van vrede verplaatst.
„Mijn vrouwtje in eigen persoon," zei mijnheer Tetterby,
terwijl hij zijn gelaat afveegde, dat geheel rood van drift
was geworden, „kon dat nauwelijks beter beredderd hebben!
Ik wou slechts, dat mijn vrouwtje zelf die taak op zich
genomen had!"
Mijnheer Tetterby zocht nu op zijn tochtscherm naar een
zinsnede, welke geschikt was om, toepasse lijk op de gelegenheid, in het hoofd zijner kinderen geprent te worden, en las
het volgende:
„Het is een boven allen twijfel verheven feit, dat alle
merkwaardige menschen merkwaardige moeders gehad
hebben, en haar na haar dood als hun beste vriendinnen
eerbiedigden." — Denk aan uw eigen merkwaardige moeder,
jongens!" zei mijnheer Tetterby, „en leer haar naar waarde
schatten, terwijl zij nog bij u is!"
Opnieuw zette hij zich in zijn stoel bij het vuur neer en
maakte zich, de beenen kruiselings over elkander slaande,
gereed zijn courant te lezen.
„Laat maar niemand, 't kan me niet schelen wie, opnieuw
uit het bed komen," zei Tetterby, als een algemeene proclamatie, welke op een zeer zachtmoedige wijze werd uitgevaardigd, „en verbazing zal het deel zijn van den tijdgenoot!" welke laatste uitdrukking mijnheer Tetterby aan
een der op zijn tochtscherm geplakte strookjes ontleende.
„Johnny! mijn jongen, pas toch op uw eenige zuster, Sally;
want zij is het schitterendst juweel, dat ooit op uw jeugdigen
schedel flonkerde."
Johnny zat op een kleinen stoel, en bukte zich onderworpen, onder het gewicht van zijn Moloch.
„O, Johnny!" zei zijn vader, „welk een groote schat is
toch dit zusje voor u en hoe dankbaar behoort gij daarvoor
te zijn! „Het is niet algemeen bekend, Johnny" — thans
plunderde hij weer den inhoud van zijn tochtscherm —
„maar het is een, door nauwkeurige berekeningen, stellig
bewezen feit, dat het volgende groot gedeelte van de honderd
kinderen, nimmer den ouderdom van twee jaren bereikte:
dat wil zeggen .... "
„Och vaderlief, schei toch uit!" riep Johnny. „Dat kan ik

niet verdragen, als ik aan Sally denk."
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Toen mijnheer Tetterby ophield, veegde Johnny, met een
diep gevoel van 't in hem gestelde vertrouwen, zijn oogjes
af, en suste opnieuw zijn zusje.
„Uw broeder Dolf," zei zijn vader, het vuur oprakelende,
„is van avond laat, Johnny, en hij zal als een klomp thuis
komen. Waar toch uw kostelijke moeder blijven mag?"
„Ik geloof, vader!" riep Johnny uit, „dat moeder daar is
en Dolf bovendien!"
„Gij hebt gelijk," zei zijn vader, luisterende: „ja, ja, dat
zijn de voetstappen van mijn vrouwtje!"
De manier van gevolgtrekkingen maken, door welke
mijnheer Tetterby tot de slotsom was gekomen, dat zijn
vrouw een vrouwtje moest heeten, was zijn eigen geheim
gebleven. Want zeer gemakkelijk was zij, in lengte, Tetterby
in duplicaat. Op zich zelve beschouwd was zij, wegens haar
sterken bouw en haar gezetheid, opmerkenswaardig, maar
met betrekking tot haar man beschouwd, kregen haar
omtrekken een verbazenden omvang. Deze evenredigheid
werd niet minder indrukwekkend, wanneer men haar bestudeerde met betrekking tot de gestalte harer zeven zoons,
die allen van nog kleiner formaat waren. Maar bij Sally had
juffrouw Tetterby eindelijk haar eigen gestalte gehandhaafd,
hetgeen trouwens niemand beter wist dan het slachtoffer
Johnny, die dit veel vergende afgodje elk uur van den dag
meten en wegen kon.
Juffrouw Tetterby, die naar de markt geweest was en
een mand aan den arm droeg, ontdeed zich van muts en
sjaal en beval Johnny, toen zij, vermoeid, ging zitten, om
haar dadelijk zijn zoet zusje te brengen, ten einde het te
kussen. Nadat Johnny aan dit bevel voldaan had en naar zijn
stoel teruggekeerd was, geheel door zijn last verpletterd,
eischte de jongeheer Adolf Tetterby dezelfde gunst, terwijl
hij zijn hals van een veelkleurige bouffante ontdeed. Toen
Johnny nu andermaal aan dezen eisch had voldaan en opnieuw naar zijn stoeltje was teruggekeerd, uitte mijnheer
Tetterby, door een plotselinge gedachte getroffen, dezelfde
begeerte ter voldoening van zijn vaderlijk hart. De voldoening van dezen derden eisch putte het slachtoffer geheel en
al uit, dat nauwelijks kracht genoeg kon vinden om zijn stoel
weer te bereiken, opnieuw zijn last op zijn knietjes te nemen
en zijn bloedverwanten hijgend aan te staren.
„Wat gij ooit mocht doen, Johhny," zei juffrouw Tetterby,
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het hoofd schuddende, „draag zorg voor haar, of zie uw
moeder nooit weer aan."
„Noch uw brol: ier, " zei Adolf.
„Noch uw vader, Johnny," voegde mijnheer Tetterby er
bij.
Johnny, docr dezen voorwaardelijken afstand van zijn
persoon aangedaan, zag op de oogjes van zijn Moloch neer,
om te zien of alles wel bij haar in orde was, klopte haar daarna op den rug (hetgeen zoo hard mogelijk werd gedaan) en
wiegde haar op zijn beentjes.
„Dolf, mijn jongen, zijt gij nat geworden?" vroeg zijn
vader; „kom en neem mijn stoel en droog u bij het
vuur."
„Neen, vader! ik dank u," zei Adolf, met de handen zijn
kleederen gladstrijkende; „ik geloof niet, dat ik zoo heel nat
ben. Glimt mijn gezicht erg, vader?"
„Wel, mijn jongen, het glimt als was," antwoordde mijnheer Tetterby.
„Dat doet het weer, vader," zei Adolf, zijn wangen met de
afgesleten panden van zijn rokje afschurende. „Wat mijn
gezicht door den wind en de sneeuwjacht, door den regen en
den mist ontvangt, geeft het soms geheel in een uitslag terug.
En dan glimt het — niet waar?"
De jongeheer Adolf deed mede in het courantberoep,
daar hij , in dienst van een beweeglijker firma dan zijn vader
en Compagnie, gebruikt werd om aan een spoorwegstation
nieuwsbladen te verkoopen, alwaar zijn dikhoofdig persoontje, als een schooierig verkleede Cupido, en zijn schel
stemmetje (hij was niet ouder dan tien jaren) evengoed
bekend waren als het schorre gehijg van de aankomende of
vertrekkende locomotief. In deze vroegtijdige toewijding
aan den handel zal zijn jeugd wel eenige schade in schuldebooze vermaken geleden hebben; maar uit een gelukkige
ontdekking maakte hij een middel om zich zelven te vermaken en den langen dag in rustplaatsen te verdeelen,
zonder zijn zaken te verwaarloozen. Deze geniale uitvinding,
welke, evenals menige andere groote ontdekking, door haar
eenvoudigheid opmerkelijk was, bestond daarin, om den
eersten klinker in het woord „krant" te varieeren, en, in
zijn plaats, op verschillende tijdperken van den dag, al de
andere klinkers in taalkundige volgorde te stellen. Op
die wijze ging, hij , in den winter nog vóór het dag was, met
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zijn kleine geoliede muts op en een dito kraagmantell) om,
waarover een dikke bouffante gedraaid was, langs de straten,
de dikke lucht met zijn geroep van ,,Ochtendkrant" vervullende. Omstreeks elf uur veranderde hij het in: „Ochtendkrent", dat hij een paar uur later veranderde in: ,,Ochtendkrint! " en met de zon tegelijk daalde tot: .,Avond-kront! " tot
groote vertroosting van het gemoed van dezen jongenheer.
Juffrouw Tetterby, zijn moeder, die, gelijk reeds gezegd is,
zich van muts en sjaal had ontdaan, en, in gedachten verdiept, haar trouwring rond haar vinger zat te draaien, stond
nu op en begon, na haar uitgaanskleeding afgelegd te hebben, het tafelkleed voor het avondmaal uit te spreiden.
„Och, mijn lieve," zei juffrouw Tetterby, .,zoo gaat het
in de wereld!"
,,Wat is er dan aan de hand, mijn beste?" vroeg mijnheer
Tetterby, rondziende.
„O, niets," was juffrouw Tetterby's antwoord.
Mijnheer Tetterby sloeg zijn oogen op, vouwde zijn courant
nog eens om, en liet zijn oogen van boven, van beneden, en
dwars er overheen weiden; maar hij las niets, want zijn gedachten waren ergens anders.
Ter zelf der tijd dekte juffrouw Tetterby de tafel, maar meer
alsof zij die tafel een goede tuchtiging gaf, dan dat zij het
avondmaal voor het huishouden gereed maakte; immers
stootte zij die noodeloos ruw met de messen en de vorken,
sloeg er met de borden op, stompte haar met het zoutvat en
gaf haar een slag met het brood.
„Och, och, mijn lieve!" herhaalde juffrouw Tetterby,
„zoo gaat het in de wereld!"
„Mijn hartje," antwoordde nu haar echtgenoot, terwijl hij
andermaal rondkeek, „dat hebt gij nog al eens gezegd; wat
is er dan aan de hand?"
„Och niets!" was juffrouw Tetterby's antwoord weer.
„Sophia!" redeneerde haar echtgenoot, „ook dat zeide
gij reeds eenmaal!"
,,Wel, als gij er pleizier in hebt, zal ik het nog eens zeggen "
hernam juffrouw Tetterby. „Och, niets! .... daar .... En
nog eens als het je genoegen doet: Och, niets! .... dààr ... .
En voor de derde maal, als je er lust in hebt: Och, niets! . .
Is het nou genoeg?"
1

) De gewone kleeding der Engelsche courantenventers.
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Mijnheer Tetterby sloeg zijn oogen op en richtte die op
zijn wederhelft en zei op een zachten toon van verbazing:
„Maar mijn vrouwtje-lief, wat heeft u zoo uit uw luim
gebracht?"
„Ik ben zeker, dat ik het zelf niet weet," gaf ze toen ten
antwoord; „vraag het mij dus niet. Wie zei dan, dat ik uit
mijn luim geraakt was? Ik zeker niet!"
Mijnheer Tetterby zag van de lezing zijner courant af,
als een slechte karwei, en sprak zijn beide oudste telgen aan,
terwijl hij zachtjes door de kamer wandelde, met de handen
op zijn rug - en met opgetrokken schouders, zoodat zijn tred
volmaakt overeenkwam met de uitdrukking van onderwerping in zijn voorkomen.
„Uw eten zal binnen een minuut gereed zijn, Dolf,"
zei mijnheer Tetterby. „Uw moeder is in de koude uitgeweest, om het in een kokswinkel te koopen. Dat is braaf gedaan van uw moeder. Ook gij, Johnny, zult weldra wat te
eten krijgen. Uw moeder heeft veel pleizier van u, mijn
mannetje, omdat gij voor uw onschatbaar zusje zoo lief
zijt."
Juffrouw Tetterby voltooide, zonder eenige aanmerking,
maar met een blijkbare vermindering van haar vijandelijke
gezindheid tegen de tafel, haar toebereidselen, en nam uit
haar groote mand een lijvig stuk van een heeten erwtenpudding, in papier gewikkeld, en een schaaltje, met een
schotel gedekt, welke, toen het deksel werd opgelicht zulk
een aangenamen geur verspreidde, dat de drie paar oogen
in de twee bedden plotseling opengespalkt werden en op
het feestmaal staarden. Mijnheer Tetterby, die niettegenstaande deze stilzwijgende uitnoodiging om te gaan aanzitten,
staan bleef, herhaalde zachtjes: „ Ja ja, uw avondmaal zal in
een minuut gereed zijn, Dolf, hoor je .... uw moeder ging
ook in de koude uit, — om het in den kokswinkel te koopen,
en dat was braaf van uw moeder," — totdat juffrouw Tetterby, die intusschen onderscheidene teekens van berouw
achter hem gegeven had, hem om den hals viel en weende.
„Och, Adolf," zei juffrouw Tetterby, „hoe kon ik mij zóó
gedragen? "
Deze verzoening deed Adolf Junior en Johnny in die mate
aan, dat zij beiden, eenstemmig, een akelig geschrei aanhieven, hetwelk op zijn beurt het gevolg had, dat de open oogen
in de bedden plotseling gesloten werden en de twee andere
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kleine Tetterby's, die juist uit het belendende kamertje te
voorschijn waren gekomen, om te zien wat er te eten viel,
stilletjes wegslopen.
„Ik verzeker u, Dolf," snikte juffrouw Tetterby, „dat ik,
toen ik thuis kwam, evenveel gedachten had, als een kind in
moeders lijf .... "
Mijnheer Tetterby scheen niet zeer veel behagen in die
figuurlijke spreekwijze te hebben, en merkte aan: .,Zeg dan
toch liever, mijn schatje, als een zuigeling."
„Dat ik evenveel gedachte had als een zuigeling," vervolgde juffrouw Tetterby. -- „Johnny, zie mij niet aan,
maar zie naar haar, of zij zal van uw schoot vallen en gedood
worden, en dan zoudt gij ook sterven door de smart van uw
gebroken hart, en dan wordt gij naar verdienste behandeld.
-- Ik had niet meer gedachte dan dat onnoozele schaap,
om twistzoekend te zijn, toen ik thuis kwam; maar een zeker
iets Dolf! .... " en opnieuw draaide juffrouw Tetterby, die
stilzweeg, haar trouwring om de vingers.
„Ik weet het!" zei mijnheer Tetterby. ,,Ik begrijp het!
Mijn lieve vrouwtje was verdrietig. Slechte tijd, slecht weer
en hard werken stellen haar somtijds op de proef. Ik weet het
al, de Hemel zegene u! Geen wonder. Dolf, mijn man,"
vervolgde mijnheer Tetterby, aan het schaaltje een bezoek
met zijn vork gevende, „uw moeder heeft in den kokswinkel
behalve erwtenpudding, een geheel voorstuk van een zacht
varkenspootje gekocht, met een prikkelende saus en mosterd
bovendien. Geef uw bord mijn jongen, en eet terwijl het nog
heet is."
De jongeheer Dolf had geen verdere uitnoodiging noodig,
ontving zijn aandeel met oogen, die door den eetlust vochtig
waren geworden, en viel, naar zijn plaats terugkeerende,
gulzig aan zijn avondmaal. Johnny werd niet vergeten, maar
kreeg zijn aandeel op een stuk brood, daar hij anders iets
van de zee van saus op het zusje mocht laten druppelen.
Om gelijke redenen werd hem bevolen, om zijn pudding,
als die niet in actieven dienst was, in zijn zak te steken.
Er had wel wat meer vleesch aan het voorbeen kunnen
zitten — welk voorbeen de voorsnijder van den kokswinkel
voorzeker niet vergeten had voor bijzondere klanten af ce
snijden, -- maar Gr was geen gebrek aan toespijs, en dat is
een bijzaak, welke eenigszins het vleesch vergoeden kon en
op een aangename wijze het zintuig van den smaak misleidde.
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De erwtenpudding, en de saus en de mosterd, gelijk de
oostersche roos met betrekking tot den nachtegaal, hadden,
al waren zij strikt genomen geen varkensvleesch, toch daarnaast gelegen, zoodat over het geheel een geur van een middelmatig biggetje verspreid lag. Dit was voor de kleine Tetterby's onweerstaanbaar, die, ofschoon veinzende diep te slapen, noodra zij door hun ouders niet bemerkt werden, uit
het bed kropen en hun broeders met eenig etenslustig teeken
van broederlijke genegenheid in stilte aanriepen. Daar deze,
week van gemoed, met kleine brokjes antwoordden, volgde
daaruit, dat een gedeelte der kleine stroopers in nachtjaponnetjes gedurende den maaltijd door de kamer kropen,
hetgeen Tetterby uitermate driftig maakte, zoodat het hem
een of twee malen noopte een uitval te doen, waarop dan
de guerilla-bende naar alle richtingen en in de grootste
verwarring een goed heenkomen zocht.
Juffrouw Tetterby had niet veel genot van haar maaltijd.
Er scheen iets in het hoofd van juffrouw Tetterby om te
gaan. Nu eens lachte zij zonder reden, en eindelijk lachte en
schreeuwde zij tegelijkertijd, en dat op zulk een ongehoorde
wijze, dat haar man er geheel verbijsterd door was.
„O mijn klein wijfje! " zei mijnheer Tetterby, „als het zoo in
de wereld gaat, clan gaat het slechten schijnt u iets te hinderen."
„Geef mij een slokje water," zei juffrouw Tetterby,
met zich zelve in strijd, „en spreek thans geen woord met
mij, of sla maar geen acht op mij. Neen, doe het niet."
Nadat mijnheer Tetterby het verlangde water toegereikt
had, keerde hij zich plotseling tot den ongelukkigen Johnny
(die vol sympathie was), en vraagde hem, waarom hij zich
daar in gulzigheid en ijdelheid rondwentelde, in plaats van
met zijn zusje naderbij te komen, ten einde het gezicht
van dat lieve wicht zijn moeder nieuw leven mocht schenken.
Onmiddellijk naderde Johnny, door zijn last terneergebogen;
maar daar juffrouw Tetterby de hand uitstrekte als een
teeken, dat zij niet in een toestand verkeerde om dit zwaar
beproevende beroep op haar gevoel te doorstaan, werd het
hem verboden een enkelen stap naderbij te komen, op
straffe van eeuwigen haat van al zijn dierbaarste betrekkingen, en keerde hij derhalve tot zijn stoel terug, waar hij,
evenals vroeger, onder zijn last bezweek.
Na een pauze zei juffrouw Tetterby, dat zij nu beter was,
en begon te lachen.
Kerstvertellingen.
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„Wijfje-lief!" zei haar echtgenoot, twijfelend, „weet gij wel
zeker, dat gij beter zijt? Of staat gij, Sophia, op het punt om
op een andere manier te beginnen?"
„Neen, Dolf! neen!" antwoordde zijn vrouw. „Ik ben nu
weer geheel gelijk ik was." En tegelijkertijd streek zij haar
haren glad, drukte het vlakke van de hand over haar oogen,
en lachte andermaal.
„Hoe dwaas was ik toch, om zulke gedachten, al was 't
slechts voor een oogenblik, te koesteren!" zei juffrouw Tetterby. „Kom naderbij, Dolf, laat mij mijn gemoed ontlasten
en u verhalen wat ik bedoel. Laat ik u alles verhalen."
Toen nu mijnheer Tetterby zijn stoel wat naderbij schoof,
lachte juffrouw Tetterby opnieuw, omhelsde hem en droogde
haar tranen af.
„Gij weet, mijn lieve Dolf!" begon juffrouw Tetterby,
„dat ik, toen ik nog ongehuwd was, op verschillende wijze aan
den man kon komen. Op zekeren tijd dongen vier tegelijk
naar mijn hand, waaronder twee zonen van Mars waren."
„Wij zijn allen Ma's 1) zonen lief wijfje," zei mijnheer Tetterby, „zoowel als Pa's zonen."
„Dat bedoel ik niet," hernam zijn vrouw; „ik meen soldaten .... sergeanten!"
„O!" zei Tetterby.
„Wel, Dolf! Ik verzeker u, dat ik thans om al die dingen
niet meer denk, en dat ik verzekerd ben een even goeden
man gekregen te hebben, en dat ik zooveel mogelijk wil bewijzen, dat ik mal met hem ben, als .... "
„Als eenig lief klein wijfje in de wereld," zei mijnheer Tetterby. „Zeer goed. Opperbest!"
Indien mijnheer Tetterby tien voet lang geweest ware
had hij geen lieftalliger uitdrukking voor juffrouw Tetterby's
toovernimfachtige gestalte kunnen vinden; en indien juffrouw Tetterby slechts twee voet lang geweest ware, kon
zij niet dieper gevoeld hebben, hoezeer die uitdrukking op
haar toepasselijk was.
,,Zie, Dolf!" zei juffrouw Tetterby. „Daar het Kerstmis is,
waarop ieder, die slechts kan, feest houdt, en allen, die geld
hebben gekregen, dit verteren, begon ik zoo wat uit mijn
1 ) De aardige woordspeling wordt duidelijker, als men zich
heri nnert, dat Mars in het Engelsch wordt uitgesproken alsof
er geen r in het woord stond.
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luim te geraken, toen ik op straat was. Daar waren zoovele
dingen te koop — zulke overheerlijke dingen te eten, zulke
fraaie zaken om te aanschouwen, zulke prachtige dingen om
te bezitten -- en ik had zooveel te rekenen en na te
rekenen, alvorens ik voor het geringste een halven schelling
durfde besteden; en de mand was zóó groot en daar moest
eigenlijk zóóveel in; en mijn voorraad geld was zóó klein
en zou voor zóó weinig toereikend zijn; .... gij moogt mij
niet meer lijden. niet waar, Dolf ?
„Tot dusver neg wel," zei mijnheer Tetterby.
„Welnu," vervolgde zijn vrouw op berouwhebbenden
toon, „ik zal u de geheele waarheid vertellen, en misschien
zult gij mij dan haten. Dit alles gevoelde ik zoo diep, toen ik
in de koude zwoegde, en toen ik meer zulke angstig berekende
gezichten met grootere manden zag zwoegen, dat ik begon
na te denken, of ik niet beter gedaan had, en niet gelukkiger
zou geweest zijn, indien ik .... niet .... " Opnieuw draaide
de trouwring in het rond en juffrouw Tetterby schudde
haar neergebogen hoofd, terwijl zij het afwendde.
„Ik weet het al," zei haar man zeer bedaard: „indien gij
in het geheel niet, of met iemand anders getrouwd waart?"
„ _la," merkte juffrouw Tetterby aan. „Dat is 't juist, wat
ik dacht. Haat gij mij nu, Dolf?"
„Wel neen," zei mijnheer Tetterby. „Tot dusver nog niet!"
Juffrouw Tetterby gaf hem een dankbaren kus en vervolgde aldus:
„Ik begin te hopen, dat gij mij niet zult haten, Dolf;
alhoewel ik vrees, dat ik u het ergste nog niet heb gezegd.
Ik kan maar niet begrijpen, wat mij overkwam. Ik weet niet
of ik ongesteld was, of krankzinnig, of wat ik was; maar ik
kon mij niets herinneren, dat mij toescheen ons aan elkander
te verbinden of mij met mijn lot te verzoenen. Alle vermaak
en alle vreugde, welke wij ooit genoten — alles scheen mij
zoo armzalig en nietsbeteekenend toe; alles haatte ik.
Ik had ze met voeten kunnen treden. En ik kon aan niets
anders denken dan aan onze armoede en aan het aantal
monden, dat wij te voeden hadden."
„Wel, wel, mijn wijfje," zei mijnheer Tetterby, haar hand
bemoedigend schuddende, „dat alles is de waarheid. Wij
zijn arm, en wij hebben aan vele monden den kost te geven."
,,Och, maar Dolf, Dolf!" riep zijn vrouw uit, de armen om
zijn hals slaande; „mijn goede vriende li jke, geduldige man!
".
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welk een verschil, toen ik slechts korten tijd thuis was!
0 dierbare Dolf, welk een verandering bespeurde ik toen!
Ik gevoelde, alsof een stroom van herinnering bij mij opkwam, zoo op eens, die mijn ruw hart verteederde en het
vulde, totdat het bijna barstte. Al onze worstelingen om een
stukje broods; al onze zorgen en ontberingen sinds wij gehuwd zijn; al de ziekten, al de nachtwaken, welke wij voor
elkander of voor de kinderen doorbrachten, schenen tot mij
te spreken en te zeggen, dat zij ons beiden tot één hadden
gemaakt, en dat ik nooit iets anders had mogen kunnen of
willen zijn dan de vrouw en de moeder, die ik thans ben. Want
de goedkoope geneugten, welke ik zoo wreedaardiglij k kon
vergeten hebben, begonnen mij zoo dierbaar te worden ... .
o, zoo onschatbaar en zoo waardevol, dat ik de gedachte niet
kon verdragen, hoezeer ik ze verongelijkt had; en ik zei, en herhaal het nu nog honderdmaal: hoe heb ik mij zóó kunnen
gedragen, Dolf? Hoe heb ik tot zoo iets ooit den moed kunnen
hebben?"
De goede vrouw, geheel door haar eerlijke teederheid en
wroeging weggesleept, weende bitterlijk, toen zij plotseling
met een gil opsprong en een wijkplaats achter haar man zocht
Die gil gaf zooveel angst te kennen, dat de kinderen uit hun
slaap opsprongen en uit hun bed, en zich rondom haar vastklemden. Ook haar strakke blik verloochende haar stem niet,
toen zij op een bleek man wees, in een zwarten mantel gehuld, die de kamer was binnengetreden.
„Zie dien man aan! Zie daarheen! Wat moet hij hebben?"
„Wijfje-lief!" antwoordde haar man. „ik zal het hem
vragen, als gij mij wilt loslaten. Wat is er aan de hand? ...
Waarom siddert gij?" ... .
„Ik zag hem op de straat, toen ik straks uit was. Hij zag
mij aan en stond naast mij. Ik ben bang voor hem."
„Bang! .... Waarom?"
„Ik weet niet waarom .... Ik .... blijf man!" riep zij uit,
toen mijnheer Tetterby den vreemdeling tegemoet ging.
De eene hand drukte zij tegen haar voorhoofd, de ander;
op haar borst; men kon een geheel bijzondere beweging bij
haar opmerken en een angstige, gestadige beweging harer
oogen, alsof zij iets had verloren.
„Zijt gij niet wel, lieve vrouw?"
„Ik weet niet wat mij weer overkomt," prevelde zij zachtj es; ik weet niet wat mij als het ware verlaat!"
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En daarop antwoordde zij kortaf: „Niet wel? Neen, ik
ben zeer wel!" en bleef met verwilderde blikken op den vloer
staren.
Haar man, die in het eerst niet geheel van de besmetting
harer vrees was vrij gebleven en die door de tegenwoordige
vreemdheid van haar gedrag zich niet zeer gerustgesteld
gevoelde, wendde zich nu tot den bleeken bezoeker in den
zwarten mantel, die nog altijd met de oogen naar den grond
was blijven staan.
„Wat verlangt gij van ons, mijnheer?" vroeg hij.
„Ik vrees," antwoordde de bezoeker, „dat mijn onbemerkte binnenkomst u heeft doen ontstellen; maar gij spraakt
met elkander en hoorde mij niet."
„Mijn klein vrouwtje zei — en misschien hebt gij het haar
hooren zeggen" -- hernam mijnheer Tetterby, „dat dit niet
de eerste maal is, dat gij haar hedenavond doet ontstellen!"
„Dat spijt mij zeer. Ik herinner mij, dat ik haar eenige
oogenblikken geleden op de straat heb gezien. Ik had echter
niet het oogmerk haar schrik aan te jagen."
Toen hij, al sprekende, zijn oogen opsloeg, sloeg ook zij
de hare op. Het was wonderbaarlijk, welk een vrees zij voor
hem koesterde, en met hoeveel angst hij, in één oogopslag
en in 't geheim, dezen indruk waarnam.
„Mijn naam," zei hij, „is Redlaw. Ik kom van het gesticht
hier in de buurt. Woont hier niet in uw huis een jong heer,
die in dat gesticht studeert?"
„Mijnheer D enham ? " vroeg Tetterby.
Ja!"
Het was een geheel natuurlijke daad, die zelfs zoo schielijk
werdvicht,azjnuwerodsatnm;
maar de kleine man streek, alvorens opnieuw het woord op
te vatten, met de hand over zijn voorhoofd, en zag schielijk
hetvrkond,alsfijge tzndampkrig
eenige verandering onderging. De Chemist, die onmiddellijk
daropengstiblk,whjopdevruagslagen, overbracht op den kleinen man, trad achteruit,
terwijl zijn gelaat veel bleeker werd.
„Het vertrek vau den jongenheer," zei Tetterby, „is een
verdieping hooger, mijnheer! Daartoe leidt een gemakkelijker,
afzonderlijke ingang; maar wijl gij nu eenmaal hier zijt binnengetreden, zal het u besparen opnieuw in de koude te gaan,
indien gij deze kleine trap gelieft op te klimmen" — op een
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trap wijzende, welke in onmiddellijke gemeenschap stond
met het spreekkamertje. „Ga hier langs, indien gij hem
wenscht te bezoeken."
„ Ja, dat verlang ik," zei de Chemist. ,,Kunt gij mij een
kaars leenen?"
De doordringbaarheid van zijn schuwen blik en het onverklaarbare wantrouwen, hetwelk het verduisterde, scheen
mijnheer Tetterby te ontstellen. Hij bleef een wijl het stilzwijgen bewaren, en hem op zijn beurt stijf aanziende. bleef
hij, als een man die ontzet is of betooverd, een minuut of
wat op die wijze staan.
Eindelijk zei hij: „Als gij mij wilt volgen, mijnheer, zal
ik u vóórlichten."
„Neen," hernam de Chemist. „Ik wenscbte noch vergezeld, noch bij hem aangekondigd te worden. Hij verwacht
mij niet; ik wil dus liever alleen gaan. Gelief mij slechts den
kaars te geven, indien gij mij die leenen kunt, en ik zal den
weg wel vinden."
In de drift, waarmee hij zijn verlangen te kennen gaf, en
terwijl hij de kaars uit de handen van den courantenman nam
had hij diens borst aangeraakt. Snel trok hij echter zijn hand
terug, alsof hij hem bij toeval had gewond (want hij wist niet
in welk deel van zijn eigen ik zijn nieuwe kracht bestond, of
hoe die werd medegedeeld, of hoe de wijze harer mededeelzaamheid bij onderscheiden personen verschilde) , keerde
zich om en klom de trappen op.
Maar toen hij die tot de bovenste trede had beklommen,
bleef hij staan en zag naar omlaag. De vrouw stond nog op
dezelfde plek, den trouwring steeds om haar vingers ronddraaiende. De man was, met het hoofd op de borst gezakt,
in een diep en gemelijk gepeins verzonken. De kinderen
staarden, rondom de moeder bijeenscholende, bedeesd naar
den vreemden bezoeker en kropen bijeen, toen zij bemerkten,
dat deze naar beneden zag.
„Kom!" zei de vader op ruwen toon, „het is nu genoeg.
Gaat allen te bed!"
„De kamer is ongemakkelijk en klein genoeg," voegde de
moeder er bij, „ook zonder u. Gaat te bed!"
Het geheele kroost droop, versaagd en droefgeestig stilletjes af; de kleine Johnny laveerde met het zoete zusje
achtergaan. De moeder deinsde achteruit voor haar taak om
de tafel af te ruimen, en zette zich lui en neerslachtig neer,
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terwijl zij met een verachtelijken blik de armoedige kamer
rondzag en de overb lijfselen van den maaltijd van zich afstiet.
De vader begaf zich naar het hoekje van den haard, en ongeduldig het kleine vuur bijeenrakelende, ging hij er overheen
zitten, alsof hij alles alleen wilde hebben. Zij wisselden met
elkander geen enkel woord.
De Chemist sloop. bleeker dan ooit te voren, gelijk een
dief de trap op, terwijl hij op de verandering zag. beneden
hem voorgevallen, en gelijkelijk vreezende voort te gaan
of terug te keeren.
„Wat heb ik gedaan!" zei hij, verward. „Wat ga ik doen?"
„De weldoener des menschdoms worden!" meende hij
een stem te hooren antwoorden.
Hij zag om zich heen, maar er was niemand, en daar nu de
ingetreden gang hem het vertrekje daar beneden buiten het
gezicht bracht, ging hij voort, de oogen rechtuit vestigende
op den weg. dien hij insloeg.
„Eerst sedert gisteravond heb ik mij opgesloten," prevelde
hij treurig, „en evenwel zijn alle dingen vreemd voor mij! Ik
ben vreemd voor mij zelven. Ik ben hier als in een droom.
Welk belang heb ik in deze plaats, of in al wat ik mij kan
herinneren? 0, mijn verstand wordt stomp!"
Hij zag een deur voor zich en hij klopte aan. Door een stem
tot binnentreden uitgenoodigd zijnde, deed hij het.
„Is dat mijn vriendelijke verzorgster?" zei de stem
„Maar behoef ik dit wel te vragen? Wie anders zou bij mij
komen?"
De stem welke sprak, was blijmoedig maar zwak van toon;
zij deed zijn aandacht vestigen op een jongeling, die op een
voor den schoorsteen geplaatst rustbed lag, met den rug
naar de deur gekeerd. Een magere kleine kachel, uitgebrand
en uitgehold als de kaken van een zieken man, en in het midden van een haard gemetseld, welken hij ternauwernood kon
verwarmen, bevatte het vuur, naar hetwelk zijn gelaat was
gekeerd. Daar het vuur zoo dicht bij het winderige dak was
verteerde het spoedig met een snorrend gebrom, terwijl de
gloeiende asch als een regen naar beneden viel.
„Zij knetteren als zij voor den dag springen," zei de student, glimlachend; . „zij zijn, naar hetgeen waarzegsters zeggen, geen doodkisten, maar beurzen. Ik zal nog eens, als
het God behaagt, gezond en rijk worden en misschien lang
genoeg leven om een dochter Milly te kunnen liefhebben,
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als een herinnering aan het beminnelijkst karakter en het
edelste hart ter wereld."
Hij stak zijn hand uit, alsof hij verwachtte, dat zij die
vatten zou; maar daar hij zoo zwak was, bleef hij, met het
gelaat op zijn andere hand steunende, liggen, zonder zich
om te keeren.
De Chemist zag de kamer rond; — naar de boeken en
papieren van den student die op een tafel in een hoek gestapeld lagen, alwaar zij , zoowel als zijn uitgedoofde studeerlamp, die nu verboden en weggezet was, de uren van
studie verrieden, die vóór zijn ziekte verloopen waren, of die
misschien veroorzaakt hadden; — naar de teekens van zijn
vroegzndhi je,oalsdkrnmet
welke hij uitging, en die nu ongebruikt aan den muur hingen; --- naar die herinneringen aan andere en min eenzame
tooneelen, de kleine miniatuurportretten voor den schoorsteenmantel en de schilderij, het vaderlijk huis voorstellende.
Er was een tijd geweest, zelfs gisteren nog, dat niet één dezer
voorwerpen, in zijn geringste betrekking tot den levenden
persoon vóór hem, voor Redlaw zou zijn verloren gegaan;
thans waren zij niets dan voorwerpen; en indien al eenige
glimp van betrekking bij hem opkwam, dan ontzette, maar
lichtte het hem niet vóór, terwijl hij met een stompe verbazing stond rond te zien.
De student trok de magere hand terug, welke zoo lang
onaangeroerd was gebleven, zette zich op het rustbed overeind en keerde het hoofd om.
„Mijnheer Redlaw!" riep hij uit en sprong op.
Redlaw strekte zijn arm uit.
„Treedt mij niet nader. Ik zal hier gaan zitten. Blijf, waar
gij zijt!"
Hij zette zich op een stoel neer naast de deur, en na slechts
een glurenden blik op den jongeling te hebben geworpen,
die met de hand op den rug van het rustbed stond te leunen,
zei hij, met op den grond gevestigde oogen :
„Ik hoorde toevallig -- hoe, doet hier niets ter zake, —
dat een mijner leerlingen ziek was en eenzaam. Ik ontving
omtrent hem geen andere beschrijving, dan dat hij in deze
straat woonde. Toen ik mijn nasporingen met het eerste huis
van die straat begon, vond ik hem!"
,.Ik was ziek, mijnheer!" antwoordde de student, niet
enkel met een zedige aarzeling, maar met een soort van eer-
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bied jegens hem, „maar ben aanmerkelijk beter. Een aanval
van koorts — naar ik geloof een zenuwkoorts -- heeft mij
verzwakt, maar ik ben thans veel beter. Ik kan niet zeggen,
dat ik in mijn ziekte alleen was! want dan zou ik de verzorgende hand vergeten, welke zich naast mij bevond."
„Gij spreekt van de vrouw van den huisbewaarder?" zei
Redlaw.
„ Ja!" De student boog zijn hoofd, alsof hij haar een
stilzwijgende hulde toebracht.
De Chemist, bij wien zich een koele, eentonige gevoelloosheid vertoonde, welke hem meer deed voorkomen als een
marmeren beeltenis op de graftombe van den man, die nog
gisteren van zijn middagmaal opsprong, op het eerste gewag,
hetwelk van het geval van den student was gemaakt, dan
als die levende man zelf, gluurde andermaal naar den student, die met zijn hand op den rug van het rustbed steunde,
en zag naar den grond en in de lucht, alsof hij naar licht
zocht voor zijn verblindende geestvermogens.
„Ik herinner mij uw naam," zei hij, „toen mij die, zoo
even, hier beneden werd genoemd, en evenzoo herinner ik
mij uw gelaatstrekken. Wij hebben slechts zeer weinig persoonlijke kennis met elkander gemaakt?"
„Zeer weinig."
„Ik geloof, dat gij u, meer dan eenig ander, van mij verwijderd hebt gehouden?"
De student gaf een toestemmend teeken.
„En waarom?" zei de Chemist, niet met de minste uitdrukking van belangstelling, maar met een luimige, korzelige
soort van nieuwsgierigheid. „Waarom? Hoe komt het, dat
gij getracht hebt, bijzonder voor mij, uw tegenwoordigheid
alhier, nu alle overigen vertrokken zijn, en uw ziekte geheim te houden? Ik wil weten waarom dat geschied is."
De jongeling, die hem met toenemende ontroering had
aangehoord, sloeg de neergeslagen oogen op zijn gelaat, en
de handen vouwende, riep hij, met een plotselingen ernst en
met bevende lippen uit:
„Mijnheer Redlaw! Gij hebt mij ontdekt. Gij kent mijn
geheim!"
„Geheim?" vroeg de Chemist driftig „ken ik dat?"

„ Ja! Uw wijze van doen, zoo verschillend van uw gewone
belangstelling en mededeelzaamheid, welke u bij zoo menig
hart bemind doen maken, uw ontroerde stem, de gedwongen-
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beid, welke in elk uwer woorden, in elk uwer blikken ligt,"
hernam de student, „zeggen mij, dat gij mij kent. Dat gij
het nu nog wilt verbergen, is slechts voor mij een nieuw bewijs (en God weet, dat ik er geen behoef!) van uw natuurlijke
vriendelijkheid en van den slagboom, die er tusschen ons
is geplaatst."
Een schelle en verachtelijke lach was al zijn antwoord.
„Maar bedenk, mijnheer Redlaw," zei de student, „als
een goed man, als een rechtvaardig man, hoe onschuldig
ik ben, met uitzondering van het kwaad, u toegebracht, of
van het verdriet, dat gij hadt te torsen."
„Verdriet," zei Redlaw lachend. „Kwaad! Wat raakt mij
dat?"
„Om 's hemels wil," hernam de van schrik terugdeinzende
student, „laat de bloote wisseling van weinige woorden met
mij u aldus niet doen veranderen, mijnheer! Verban mij opnieuw uit de rij uwer kennissen, uit uw bijzondere aandacht.
Laat mij mijn oude afgelegen plaats onder hen, wie gij onderwijst, bekleeden. Ken mij alleen bij den naam, welken ik
heb aangenomen, en niet bij dien van Longford .... "
„Longford!"
Hij verborg het hoofd in zijn beide handen, en voor een
oogenblik wendde hij zijn eigen gelaat. vol geest en gedachte
naar dat van den jongeling. Maar de lichtstraal verdween van
dit gelaat, gelijk de zonnestraal van één oogenblik, en het
werd donker als voorheen.
„De naam, dien mijn moeder draagt, mijnheer!" stamelde
de jongeling; -- „de naam, dien zij aannam, toen zij misschien
een meer eervollen had kunnen aannemen. Mijnheer Redlaw," voegde hij er aarzelend bij, „ik geloof, dat ik die
geschiedenis ken. Waar stellige berichten mij verlaten,
kunnen mijn gissingen naar hetgeen mij ontbreekt mij doen
weten, hetgeen niet ver van de waarheid verwijderd zal zijn.
Ik ben de vrucht van een huwelijk, dat bewezen is niet zeer
goed overlegd of gelukkig te zijn geweest. Van mijn kindsheid af heb ik van u met eere en met eerbied hooren spreken —
ja zelfs met hetgeen men vereering kan noemen. Ik heb zooveel gehoord van uw godsvrucht, van uw zielskracht en
teederheid, van uw worsteling tegen hinderpalen, welke
gewone menschen vernietigen, dat mijn verbeelding, sedert ik mijn leeslesje bij mijn moeder leerde, een glans
over uw naam heeft verspreid. Toen ik eindelijk zelf een arm
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student was, bij wien kon ik toen beter leeren dan bij u?"
Redlaw bleef onbewogen, onveranderd, en zag hem met
een strak gezicht aan, maar antwoordde hem door woord
noch teeken.
„Ik kan niet zeggen," vervolgde de ander — „ik zou tevergeefs beproeven om te zeggen, hoeveel indruk het op mij
maakte, hoezeer het mij trof, toen ik de bevallige trekken
van het verleden terugvond in dat zekere vermogen om dankbaarheid en vertrouwen te winnen, hetwelk onder ons, studenten (en onder de nederigsten het allermeest) aan den
edelmoedigen naam van mijnheer Redlaw is verbonden.
Onze jaren en maatschappelijke stellingen zijn zoo verschillend, mijnheer! en ik ben zóó gewoon, u op een afstand te
beschouwen, dat ik mij over mijn eigen aanmatiging verbaas, wanneer ik, hoezeer slechts flauw, dit punt aanroer.
Maar hij, die — ik mag het zeggen — eenmaal een meer dan
gewoon belang in mijn moeder stelde, zal niet ongaarne
hooren, nu alles voorbij is, met welke onbeschrijfelijke gevoelens van genegenheid ik, in mijn nederigheid, hem heb
beschouwd; met hoeveel verdriet en zielsstrijd ik mij van
zijn aanmoediging hield verwijderd, toen één enkel woord van
dien aard mij zou hebben rijk gemaakt; hoe ik er op stond
mijn cursus te houden, tevreden hem te kennen, zonder bekend te zijn. Mijnheer Redlaw," zei de student, met een zwakke stem, „ik heb niet goed gezegd wat ik heb willen zeggen,
maar vergeef mij al het onwaardige in het door mij gepleegde
bedrog, en overigens vergeet mij geheel!"
De strakke blik bleef op Redlaw's gelaat en gaf geen ander
gevoel te kennen, dan toen de student, na deze woorden te
hebben gesproken, hem naderde, als om hem de hand te
drukken, waarop hij terugtrad onder het uitroepen van de
woorden:
„Treed mij niet naderbij!"
De jongeling bleef staan, geschokt door de vinnigheid
van dat terugtreden, en door de hevigheid zijner terugstooting, en vol gedachten streek hij de hand langs zijn
vorhfd.
„Het verleden is voorbij!" zei de Chemist; „het sterft als
de dieren. Wie spreekt mij van de sporen, die het in mijn
leven heeft nagelaten? Hij raaskalt of liegt! Wat heb ik te
maken met uw ziekelijke droomen? Hebt gij geld noodig,
daar is het. Ik kwam bij u om het u aan te bieden; ziedaar de
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eenige reden mijner komst. Er kan geen ander reden zijn
van mijn komst," prevelde hij, opnieuw het hoofd in zijn
beide handen houdende, „er kan geen andere reden zijn,
en evenwel .... "
Hij had zijn beurs op de tafel geworpen, en toen hij daarop
opnieuw in zijn doffe overpeinzing verviel, nam de student die op en reikte hem haar toe:
„Neem haar terug, mijnheer!" zei hij trotsch alhoewel
niet bitter; „ik wenschte, dat gij met deze, tevens van mij
de herinnering aan uw woorden en aan uw aanbod kondt
wegenemen!"
„Wildet gij dat?" vroeg de Chemist, met een woesten glans
in zijn oogen: „wildet gij dat?"
„Ja!"
Nu naderde hem de Chemist voor de eerste maal, nam zijn
beurs terug, draaide hem bij den arm om en zag hem strak
in het gelaat.
„In ziekte ligt smart en verdriet, niet waar?" vroeg hij
met een helschen lach.
De verbaasde student gaf „ja!" ten antwoord.
,,In haar onrust, in haar angst, in haar onzekerheid, in
al haar nasleep van stoffelijke en zielsellende?" zei de Chemist, met een woeste, onnatuurlijke vreugde. „Al het goede
doet het vergeten: is het niet zoo?"
De student antwoordde niet, maar streek andermaal, in
verwarring, de hand over het voorhoofd. Redlaw hield hem
nog bij de panden van zijn kleed vast, toen men Milly's
stem buitenaf vernam.
„Ik kan nu zeer wel zien," zei zij; „ik dank u, Dolf. Schrei
zoo niet, beste. Vader en moeder zullen morgen vriendelijker
zijn, en dan zal 't het huis ook wezen. Is er een heer bij hem?"
Redlaw liet zijn prooi los terwijl hij luisterde.
„Reeds van het eerste oogenblik," prevelde hij binnensmonds, „vreesde ik haar te zullen ontmoeten. Er is bij haar
een bestendige hoedanigheid van goedhartigheid, welke ik
vrees te zullen benadeelen. Ik zou misschien de moordenaar worden van het teederste en het beste in haar
boezem!"
Zij klopte aan de deur.
„Zal ik het van mij, afwerpen als een dwaas voorteeken
of haar langer uit den weg gaan?" prevelde hij, terwijl hij
onrustig om zich heen zag.
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Zij klopte andermaal aan de deur.
„Van alle bezoekers, die hier konden komen," zei hij met
een fluisterende, ontroerde stem, „is zij de eenige, welke ik
het meest begeerig was te vermijden. Verberg mij!"
De student opende een waggelende deur in den muurr
welke op een klein vertrekje uitliep, dat schuin van zoldering
was door de af loopende dakspanten. Redlaw snelde er spoedig door, en sloot haar achter zich.
Daarop hernam de student zijn plaats op het rustbed, en
riep „Binnen!"
„Beste mijnheer Edmund," zei Milly, terwijl zij rondkeek,
„men had mij gezegd, dat er hier een heer geweest was."
„Dar is niemand hier. behalve ik!"
„Maar er was toch iemand hier?"
„ Ja, ja, er is iemand hier geweest!"
Zij zette haar mandje op de tafel en ging naar den rug
van het rustbed, alsof zij de aldaar gewoonlijk uitgestrekte
hand wilde vatten .... maar zij was er niet. Een weinig verbaasd leunde zij over het rustbed heen, om hem in het gelaat
te zien, en tikte hem, lieftallig, op het voorhoofd.
„Zijt gij hedenavond wél? Uw hoofd is zoo koel niet als
in den namiddag."
„Tut! tut!" zei de student, onstuimig: „daar scheelt me
zeer weinig!"
Eenige verbazing, maar geen verwijt meer was thans op
haar gelaat uitgedrukt, toen zij zich naar de andere zijde der
tafel begaf en een rolletje naaiwerk uit haar mandje nam.
Maar na eenige oogenblikken nadenken legde zij het weer
neer,' zette alles neer op haar plaats en in de netste orde;
zelfs de kussens van het rustbed, welke zij zoo lichthandig
hanteerde, dat hij het nauwelijks scheen te bemerken, terwijl hij in het vuur lag te staren. Toen dit alles gedaan was
en zij den haard had aangeveegd, zette zij zich, met haar
zedig klein mutsje op, aan haar werk en hield er zich onmiddellijk mee bezig.
„Dat wordt het nieuwe mousselinen gordijn voor het
venster, mijnheer Edmund," zei Milly, al sprekende voortzoomende; „het zal er heel helder en lief uitzien, al kost liet
weinig, en tevens uw oogen voor het licht behoeden. Mijn
William zegt, dat de kamer, nu gij zoo goud aan de beterhand zijt, niet al te licht moet wezen, daar te fel licht u
zou kunnen doen duizelen."
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Hij zei niets; maar er lag zoo iets gemelijks en ongeduldigs
in zijn verandering van beweging, dat haar vlugge vingers
den arbeid staakten en zij hem angstig aanzag.
„De kussens liggen niet gemakkelijk," zei zij, haar werk
neerleggende en opstaande: „ik zal ze even goed leggen."
„Zij liggen zeer goed," antwoordde hij:. ; laat ze maar stilletjes liggen, als ik u verzoeken mag. Gij maakt van alles
zulk een bereddering!"
Dit zeggende hief hij het hoofd op, en nu zag hij haar zoo
ondankbaar aan, dat zij beschroomd bleef staan, toen hij zich
opnieuw op het rustbed had neergeworpen. Intusschen nam
zij opnieuw haar plaats in en haar werk op, zonder zelfs een
morrenden blik op hem geworpen te hebben, en was weldra
even vlijtig als te voren.
„Ik denk er aan, mijnheer Edmund, dat gij zoo dikwerf
hebt gedacht hoe waar het spreekwoord is, dat tegenspoed
een goed leermeester is. De gezondheid zal, na deze ziekte,
veel kostbaarder voor u zijn dan zij het ooit te voren was
geweest. En jaren later, wanneer deze tijd in het jaar zal
naderen en gij u de dagen zult herinneren, toen gij ziek lag
en alleen, en de kennis van uw ziekte hen niet zal bedroeven,
die het dierbaarst voor u zijn, dan zal uw familie dubbel
dankbaar wezen en dubbel gezegend. Zeg ik dat niet goed?"
Zij was te oplettend op haar werk, en te ernstig in hetgeen
zij zei, en tevens te gelaten en bedaard, om den blik te bemerken, welken hij tot antwoord op haar wierp; op die
wijze viel de pijl van zijn ondankbaren blik, zonder te deren
en zonder haar te kwetsen neer.
„Och!" zei Milly, vol gedachten het lieve kopje op
zijde buigende, terwijl zij naar beneden zag, om haar bezige
vingers met de oogen te volgen. „Zelfs op mij, — en ik verschil veel van u, mijnheer Edmund; want ik ben niet geleerd en weet niet hoe op een geschikte wijze te denken; —
zelfs op mij heeft de gedachte aan zulke dingen een grooten
indruk gemaakt, terwijl gij ziek laagt. Wanneer ik u zoo getroffen zag over de vriendelijkheid en de oplettendheden van
het arme huisgezin daar beneden, gevoelde ik, dat ook gij
dacht, dat de ondervinding eenige vergoeding is voor het
verlies der gezondheid, en toen las ik in uw oogen, zoo duidelijk alsof het een boek ware, dat wij, hadden wij niet somtijds smart en verdriet, nooit half het goede zouden leeren
kennen, dat zich rondom ons bevindt."
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Zij werd in haar verdere woorden gestoord, doordien hij
van het rustbed oprees.
„Wij moeten de verdienste niet te veel ophemelen, juffrouw William," antwoordde hij op verachtelijken toon; „het
volk daar beneden zal, dat durf ik zeggen, te gelegenertijd,
goed betaald worden voor elken kleinen buitengewonen dienst
welken het mij bewezen mocht hebben; en misschien rekent
het er vooraf niet minder op. Ook u ben ik veel verplicht."
Haar vingers bleven stilstaan en zij zag hem aan.
„Ik kan geen grooter gevoel van verplichting bij mij ontwaren, omdat gij mij die vergroot voorstelt," zei hij . „Ik
ben er gevoelig over, dat ook gij belang in mij hebt gesteld,
en ik herhaal, dat ik u verplicht ben. Wat wilt gij meer hebben?"
Het werk viel op haar schoot, terwijl zij hem aankeek, toen
hij daar met een ongevoelige houding de kamer op en neer
wandelde en nu en dan eens staan bleef.
„Ik zeg het nog eens, dat ik u zeer verplicht ben. Waarom
werkt gij op mijn gevoel omtrent hetgeen ik u verplicht ben,
door groote rampen tegenover mij te stellen ? Onrust, verdriet, droefheid, tegenspoed! Men zou haast vermoeden, dat
ik hier duizend dooden gestorven ware!"
„Gelooft gij, mijnheer Edmund," vroeg zij, opstaande en
hem naderende, „dat ik van de arme menschen daar beneden
sprak, met eenige bedoeling op mijn eigen persoon? Op mij!"
enzijlgdhaoprbst,menvoudig
scha ldeloozen glimlach van verbazing.
„Och, dat denk ik niet, mijn lief schepseltje," antwoordde
hij; „Ik was ongesteld, hetgeen door uw bezorgdheid —
let wel, ik zeg bezorgdheid — van veel meer belang is gemaakt, dan dat wezenlijk verdiende. Nu is deze ongesteldheid over, en wij kunnen haar niet vereeuwigen."
Koel nam hij een boek in de hand en zette zich aan de
tafel.
Zij sloeg hem een kleine poos gade, totdat de glimlach van
haar lippen was verdwenen, en daarop, naar de plaats gaande,
waar haar mandje stond, zei zij:
„Mijnheer Edmund, wilt gij ook liever alleen zijn?"
„Er bestaat geen reden, waarom ik u hier zou terughouden!" was zijn antwoord.
..Behalve .... " zei Milly, aarzelend, en op haar werk
wijzende.
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„o, het gordijn!" antwoordde hij, met een hoogmoedigen
lach: „dat is niet waard, om er voor te blijven."
Zij rolde haar pakje weer samen en deed het in het mandje.
Daarna ging zij voor hem staan met zulk een houding van
geduldige volharding, dat hij zich niet weerhouden kon haar
aan te zien, en zei:
„Wanneer gij mij noodig mocht hebben, zal ik gaa rne
terugkomen. Toen gij mij noodig hadt, gevoelde ik mij gelukkig te komen; daar stak geen verdienste in. Ik geloof dat
gij vreest, dat ik u tot last zal worden, nu gij begint te beteren; maar dat zou ik inderdaad niet geweest zijn. Ik zou niet
langer gekomen zijn dan uw zwakheid en uw gedwongen
verblijf op uw kamer geduurd hadden. Gij zijt mij niets schuldig; maar gij hadt mij moeten behandelen alsof ik een dame
was, ja als de dame, die gij bemint; en indien gij mij verdenkt,
dat ik op een lage wijze veel heb gemaakt van het weinige,
dat ik beproefd heb, u in uw ziekte te troosten, dan doet gij
u veel grooter onrecht dan gij het mij ooit kunt doen. Zie,
dat doet mij leed; dat doet mij zeer leed!"
Indien zij zoo driftig geweest was als zij bedaard was, zoo
verontwaardigd als zij kalm was, zoo vertoornd in haar blik
als ze lief was, zoo luid van toon als zij zacht gestemd en
teeder was, kon zij geen dieper gevoel van haar vertrek
hebben achtergelaten, dan zich thans van den student meester maakte, toen hij zich na haar heengaan, alleen bevond.
Nog staarde hij treurig op de plek, waar zij had gestaan,
toen Redlaw uit zijn schuilplaats te voorschijn kwam en naar
de deur snelde:
„Wanneer de ziekte opnieuw u overvalt," riep hij uit, met
trots op den student starend — „en moge zij u spoedig achterhalen .... Sterf dan hier! Verga dan hier!"
„Wat hebt gij gedaan?" hernam de ander, zich aan zijn
mantel vastklemmend. „Welke verandering hebt gij in
mij teweeggebracht? Welke vervloeking hebt gij op mijn
hofdgelan?Gmij zelvntrug!"
„Geef mij aan mij zelven terug!" riep Redlaw als een
waanzinnige uit: ,,Ik ben verpest! Ik ben verpestend! Ik
ben met vergif beladen voor mijn eigen geest en voor den
geest der geheele menschheid! Ik ben in steen veranderd
voor hetgeen ik vroeger belangstelling, medelijden en sympathie gevoelde. Zelfzucht en ondankbaarheid schieten van
onder mijn alles verzengende voetstappen op! Ik ben slechts
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zooveel minder laag dan de ongelukkigen, die ik aldus maak,
dat ik hen, in het oogenblik hunner hervorming, kan haten!"
Na deze woorden wierp hij den jongeling, die zich nog altijd
aan +eij n mantel hield vastgeklemd, van zich af en sloeg hem;
daarop snelde hij voort in het nachtelijk duister, waar de wind
blies, de sneeuw viel, het zwarte wolkenheir door het zwerk
joeg en de maan haar somberen schijn wierp; en waar,
loeiende in den wind, vallende met de sneeuw, voortjagende
met het wolkenheir, schijnende in het maanlicht, de woorden van het Spook weergalmden: „De gave, die ik heb
geschonken, zult gij mededeelen, overal waar gij gaat!"
Hij wist niet waar hij ging; hij vroeg er ook niet naar, als
hij maar iemand ontmoette. De verandering, welke hij bij
zich opmerkte, maakte voor hem de woelige straten tot een
woestenij, maakte hem zelven tot een woestenij, en de menigte om hem heen, in haar menigvuldige verscheidenheid des
levens, een uitgestrekte plek zand, welke de winden tot onverklaarbare hoopen opjoegen en waarvan zij een verwoestende verwarring maakten. Die sporen in zijn borst, van welke
het Spook hem had gezegd: „dat zij weldra zouden weggewischt zijn," waren echter thans nog zoo nabij hun dood niet,
dan dat hij nog genoeg begreep wat hij was, en wat hij van
anderen maakte, om te verlangen alleen te zijn.
Dit bracht hem plotseling den knaap voor den geest, die
in zijn kamer was gesneld. En dan herinnerde hij zich, dat
deze knaap alleen van allen, met wiep hij sedert de verdwijning van het Spook in aanraking was geweest, geen teeken
van verandering had gegeven.
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ijzeren poort was gesloten; maar zijn hand was met haar
sluiting vertrouwd, en de grendel terugschuivend, door
zijn handgewricht tusschen de tralies te steken, ging hij ze
zachtjes door, sloot ze opnieuw en kroop naar het venster,
terwijl de dunne laag versch gevallen sneeuw onder zijn
voeten kraakte.
Het vuur, naar hetwelk hij den knaap den vorigen avond
den weg gewezen had, scheen glinsterend door de glazen en
maakte een geheel verlichte plek op den bodem. Van deze
plek zich verwijderend, staarde hij door het raam. Aanvankelijk dacht hij, dat er niemand was, en dat de vlam
slechts de oude zolderbalken en de sombere muren met haar
gloed overtoog; maar nauwkeuriger rondziende, zag hij het
voorwerp zijner nasporingen snorkend slapend voor het vuur
op den grond. Hij snelde naar de deur, opende die en trad
binnen.
Het schepsel lag in zulk een hevige hitte, dat toen de Chemist zich bukte, om hem op te heffen, hij zijn haren zengde.
Zoodra hij was aangeraakt, greep de knaap, niet half ontwaakt, zijn lompen bij elkander met het instinct van de
vlucht, en rolde en liep half naar een afgelegen hoek in de
kamer, waar hij , op den grond neerhurkend, zijn voet uitstrekte, als om zich te verdedigen.
„Sta op!" zei de Chemist. „Gij hebt mij immers niet vergeten?"
„Laat mij alleen!" antwoordde de knaap. „Dit is het huis
van de vrouw en niet het uwe!"
Het strakke oog van den Chemist scheen hem eenigszins
te ontmoedigen, of hem althans met zooveel onderwerping
te bezielen, dat het knaapje opstond en hem aanzag.
„Wie wiesch uw voeten en verbond de plekken, die gekneusd waren of gescheurd?" vroeg de Chemist, op den veranderden toestand zijner voetjes wijzende.
„De vrouw deed dit!"
„En heeft zij ook uw gezicht schoon gewasschen?"
„Ja. De vrouw!"
Redlaw deed deze vragen, ten einde de oogen van het
knaapje op de zijne te doen vestigen, en met dezelfde bedoeling hield hij hem vast bij de kin, en streek hem de zwarte
haren uit het gezicht, ofschoon hij sidderde van afschuw om
die aan te raken.
De knaap sloeg de oogen van den Chemist scherp gade,
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alsof hij dit tot zijn eigen verdediging noodzakelijk achtte,
niet wetende wat hij alsdan zou doen, en Redlaw kon nu
ontwaren, dat bij den knaap geenerlei verandering plaats
had.
„Waar zijn zij ?" vroeg de Chemist.
„De vrouw is uit!"
„Dat weet ik. Waar is de oude man met de grijze haren,
en zijn zoon?"
.,Meent gij de man van de vrouw?" vroeg de knaap.
,.Ja. Waar zijn zij beiden?"
„Uit. Er moet ergens iets aan de hand wezen. Zij werden
in groote haast gehaald, en zij zeiden mij, hier te blijven."
„Ga met mij mee," zei de Chemist, „en ik zal u geld geven."
„Waarheen moet ik gaan? En hoeveel wilt gij mij geven?"
„Ikzalumershilng evn,dagijothebgzin,
en u spoedig hier terugbrengen. Kent gij den weg, van waar
gij zijt gekomen?"
„Laat me los!" antwoordde de knaap, plotseling zich uit
zijn vuist loswringend. „Ik wil u niet daarheen brengen.
Laat mij los of ik werp u met vuur!"
Hij had zich vóór het vuur geworpen en stond gereed, om
met zijn woeste handjes de brandende kolen op te wroeten.
Wat de Chemist gevoeld had. toen hij de uitwerking van
zijn betooverenden invloed waarnam, welke allen, met wiep
hij in aanraking kwam, overviel, was niet te vergelijken met
den ijskouden schrik, met welken hij dit monsterkind dezen
zelfden invloed zag tegenstand bieden. Het bloed stolde hem
in de aderen als hij neerzag op het onbeweeglijke, ondoordringbare schepsel, uiterlijk gelijk aan een kind, met zijn
scherp boosaardig gezichtje naar hem gekeerd, en zijn
kinderhandjes gereed aan den gloeienden haard.
,,Luister, knaap," zei hij: „Gij zult mij brengen waarheen
gij wilt, indien gij mij slechts voert naar de menschen, die
ellendig zijn, of zeer ongelukkig. Ik wil hen goed-, maar geen
kwaad doen. Gelijk ik reeds zei zult gij geld hebben en ik zal
u hier terugbrengen. Sta op! kom spoedig!" Hij stapte haastig naar de deur, uit vrees dat Milly mocht terugkomen.
„Wilt gij mij los laten loopen, mij niet tegenhouden, mij
zelfs niet aanraken?" zei de knaap, langzaam de hand terugtrekkend, met welke hij gedreigd had, en beginnende op te
staan.
Jat"
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„En wilt gij mij voor, achter, of waar ik wil, laten gaan?"
>> Ja!"

„Geef mij dan eerst wat geld, en dan zal ik gaan!"
De Chemist legde eenige weinige shillings, een voor een,
in de uitgestrekte hand van den knaap. Ze te tellen ging
boven diens kennis; maar hij zei telkens: „een," en keek gierig
op iedere shilling die gegeven werd, en niet minder op den
gever. Hij had geen andere plaats om ze uit zijn hand te
bergen dan zijn mond .... en daar bewaarde hij ze.
Daarop schreef Redlaw met zijn potlood op een blaadje
van zijn zakboekje, dat de knaap bij hem was, en gaf den
knaap, na dit blaadje op de tafel te hebben neergelegd, een
teeken hem te volgen. Als naar gewoonte, zijn lompen bijeenrapend, gehoorzaamde de knaap, en snelde met het bloote
hoofd en de naakte voeten in het gure winterweer.
Niet verkiezende door de ijzeren poort te vertrekken,
langs welke hij was binnengekomen, uit vrees van er haar te
zuilen ontmoeten, welke hij met zooveel angst vermeed,
nam de Chemist den weg door eenige dier gangen, in welke
de knaap vroeger verdwaald was geraakt en door dat gedeelte van het gebouw, hetwelk hij zelf bewoonde, naar een
kleine deur. van welke hij alleen den sleutel had. Toen zij op
de straat waren gekomen, bleef hij staan, om zijn gids,
die zich dadelijk van hem verwijderde, te vragen of hij wist
waar zij waren.
Het woeste schepseltje zag rondom zich heen, en eindelijk
wees het, door met zijn hoofdje te knikken, de richting aan,
welke het besloten had te nemen. Daar Redlaw hem nu plotseling voorging, volgde hem de knaap, minder achterdochtig
dan vroeger, terwijl hij het geld uit den mond in zijn hand,
en uit de hand in zijn mond verplaatste, en, steelsgewijs,
al loopend, het geld op zijn gehavende kleederen glinsterend
wreef .
Driemaal gedurende hun tocht bevonden zij zich naast
elkander. Driemaal bleven zij staan, omdat zij zich naast
elkander bevonden. Driemaal zag de Chemist op het gelaat
van het knaapje neer, sidderde, daar het hem dwong op
zich zelven terug te zien.
De eerste maal was het, toen zij een oud kerkhof overgingen, en Redlaw te midden der graven bleef staan. blijkbaar
naar iets zoekend, hetwelk hem met eenige teedere, verzachtende of vertroostende gedachte in betrekking kon brengen.
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De tweede maal was het, toen de maan doorbrak, hetgeen
hem noopte hemelwaarts te zien, waar hij de maan zag in
volle glorie, omstuwd door een heirleger sterren, hetwelk
hij nog kende bij de namen en in de geschiedenis, met welke
de menschelij ke wetenschap hem had begiftigd; maar waarin hij niets zag van hetgeen hij zoo gaarne had gezien, niets
gevoelde van hetgeen hij zoo gaarne had gevoeld, terwijl hij
zoo opwaarts staarde, in een helderen avondhemel.
De derde maal was het, toen hij bleef stilstaan, om naar
een klagende muziek te luisteren; maar hij kon er slechts een
zangwijze in hooren, welke tot hem doordrong door het mechanisme der instrumenten en zijn eigen ooren; de muziek
vond echter geen weerklank in zijn hart, roerde niet de
minste fluistering aan van het verleden, of voor de toekomst;
zij was machteloos op hem als het geklater van het water,
dat verleden jaar had gestroomd, of het geloei van den wind,
die verleden jaar had geblazen.
Bij al deze gelegenheden zag hij met schrik, dat, ondanks
den onmetelijken, verstandelijken afstand tusschen hen beiden en ondanks hun, in alle physieke opzichten, volkomen
ongelijkheid, de uitdrukking van des knaapjes gelaat die
van het zijne was.
Zij liepen eenigen tijd voort, -- nu eens langs zulke bevolkte buurten, dat hij dikwerf over zijn schouder heenzag, in
het geloof dat hij zijn gids had verloren, doch hij hem
echter telkens in zijn schaduw aan zijn andere zijde vond;
dan langs zulke stille straten, dat hij zijn achteraankomende
korte, vlugge, naakte voetstappen had kunnen tellen, —
totdat zij aan een, bijna in puinhoopen vallende massa
huizen kwamen, waarop de knaap hem aantikte en staan
bleef.
„Hierin!" zei het knaapje. op een huis wijzend, waar
men schemerende lichtjes door de vensters zag, benevens een
dof brandende lantaren voor het snijraam,`'meede woorden:
„Logies voor reizigers" beschilderd.
Redlaw zag om zich heen: van die huizen naar de ruime
plek gronds waarop die huizen stonden of liever waar ze
allen tegelijk schenen neer te tuimelen, zooals die plek was
onbeheind, modderig, onverlicht en door een slijkerige sloot
omzoomd; van die sloot naar de hellende lijn bogen, uitmakende een gedeelte van eenige naburige waterleiding of
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verminderde, dat de voorlaatste niet grooter was dan een
hondenhok, en de allerlaatste een geplunderde kleine hoop
steenent van daar tot het kind, vlak naast hem, bevend en
sidderend van de koude, en op één voetje staande, terwijl het
den anderen voet tegen zijn been aanwreef om het te warmen, en op al die dingen, met zulk een vreeselijke gelijkheid
van .uitdrukking met zijn eigen gelaat starend, dat Redlaw
met afschuw van het knaapje terugtrad.
„Hierin!" zei het, opnieuw naar het huis wijzend. „Ik
zal u wachten!"
„Zullen zij mij binnenlaten?" vroeg Redlaw.
„Zeg dat gij een dokter zijt," antwoordde de knaap, met
een knik. „Daarbinnen zijn zieken in overvloed."
Toen Redlaw naar de huisdeur schreed, zag hij om, en
ontwaarde nu hoe het knaapje zich door het slijk sleurde
en onder de beschutting van den kleinsten boog wegkroop,
alsof hij een rat was. Hij had wel geen medelijden met het
schepsel, maar er een afschuw van, en toen het uit zijn spelonk tot hem opzag, snelde hij naar het huis, als ware het
een veilig toevluchtsoord.
„Smart, kwaad en onrust." zei de Chemist, met een pijnlijke poging om zich iets meer bepaalds te herinneren, „bewonen mede deze plaats. Hij kan echter geen kwaad doen,
die hier de vergetelheid voor zulke dingen komt brengen."
Met deze woorden stiet hij de op een kier staande deur
open en trad binnen.
Op de trap zat een vrouw, hetzij slapend, hetzij wanhopend, met het hoofd op haar handen en knieën gebogen.
Daar het niet gemakkelijk was haar voorbij te gaan, zonder
op haar te trappen, en daar zij volstrekt geen acht sloeg op
zijn nadering, bleef hij staan en tikte haar op den schouder.
Opziende, vertoonde zij hem een nog jeugdig gelaat, waarvan
echter de bloesem en de hoop waren weggevaagd, gelijk
debarwint,ouljkdenthago.
Met weinig oplettendheid voor zijn persoon, althans zij
toonde die niet, schoof zij dichter bij den muur, om hem een
ruimen doorgang te verschaffen.
,,Wie zijt gij?" zei Redlaw, staan blijvende en met zijn
hand op de gebroken trapleuning rustende.
„Wat denkt gij , dat ik .ben ? " antwoordde zij, opnieuw hem
in het gelaat ziende.
Hij zag neer op den vernielden tempel Gods, zoo jong nog
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gesticht, zoo vroeg reeds misvormde), en iets dat geen medelijden was, — want de bron, waaruit een waar medelijden.
vorzulkejamntspig,wzjborpedroogd — maar wat er in dit oogenblik dichter bij was dan
eenig gevoel, hetwelk in den somberen, maar nog niet geheel
verduisterden nacht van zijn geest kortelings gestreden had,
mengde een toon van zachtheid in zijn woorden.
„Ik ben hier gekomen, om, indien ik kan, verlichting te
verschaffen," zei hij; „denkt gij aan ongelukken?"
Zij zag hem stuursch aan, en daarop lachte zij; maar die
lach eindigde in een sidderenden zucht, terwijl zij het hoofd
opnieuw deed zakken en de vingers door de haren streek.
„Denkt gij aan ongelukken?" vroeg hij andermaal.
„Ik denk aan mijn leven," gaf zij ten antwoord, intusschen
een enkel oogenblik tot hem opziende.
Hij had de overtuiging dat zij was een der vele rampzaligen, — dat hij voor zijn voeten zag het grondbeeld van duizenden.
„Wat zijn uw ouders?" vroeg hij.
„Eenmaal had ik een goed thuiskomen. Mijn vader was
tuinier, ver, zeer ver op het land."
„Is hij dood?"
„Voor mij is hij dood. Al zulke dingen zijn dood voor mij.
Gij zijt een heer, en weet dat niet?" Opnieuw sloeg zij de
oogen tot hem op, en schoot in een lach.
„Meisje!" zei Redlaw ernstig, „heeft men u, vóór dezen
dood, of al die dingen, waarvan gij spreekt, geen groot onrecht gedaan? Blijft de herinnering aan de smart niet bestaan, ondanks al hetgeen gij daartegen aanwendt? Zijn er
niet dagen op dagen, dat gij u zeer eilendig gevoelt?"
Er was zoo weinig vrouwelijks in haar voorkomen overgebleven, dat hij verbaasd stond, toen ze nu in tranen uitbarstte. Maar hij was nog meer verbaasd en meer ongerust,
toen hij opmerkte, dat in haar ontwaakte herinnering aan
dit onrecht opnieuw de eerste sporen harer vorige menschelijkheid en bevroren teederheid zich begonnen te vertoonen.
Hij deinsde een paar schreden achteruit en bemerkte nu,
terwijl hij dit deed, dat haar armen blauw waren, haar gelaat
bebloed, en haar boezem gekneusd.
1 ) Dickens vergelijkt hier den mensch, naar de edelste bedoeling
zijner schepping, met een tempel Gods.
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„Welke onbeschofte hand heeft u aldus beleedigd?"vroeg
hij.
„Mijn eigen hand. Ik deed het mij zelve," antwoordde zij
snel.
„Dat is onmogelijk!"
„Ik zweer u, dat het zoo is. Hij raakte mij niet aan. Ik deed
het mij zelve in een aanval van drift. Hij was niet bij mij;
neen, neen, nimmer sloeg hij de hand aan mij')!"
Uit de doodsbleeke vastberadenheid op haar gelaat, met
deze blijkbare onwaarheid vergeleken, zag hij genoeg, hoezeer de overgebleven goede eigenschappen in deze rampzalige borst streden, om door wroeging te worden aangetast,
dat hij haar genaderd was.
„Verdriet, onrecht en onrust!" stamelde hij, terwijl hij zijn
vreslijknbahfwed:„ltgnharoe
herinneren aan de hoogte, van welke zij is neergevallen,
heeft dezen oorsprong. In 's Hemels naam, laat mij voorbijgaan!"
Verschrikt om haar opnieuw aan te zien, verschrikt om
haar aan te raken, verschrikt bij de gedachte, dat hij den d
laatsten draad zou hebben verscheurd, door welken zij
vasthieldng Hmels,wikdhjzcn
zijn mantel en snelde zachtjes de trappen op.
Aan het einde van het boventrapportaal was een deur,
welke gedeeltelijk openstond, en die een man, terwijl hij
de trap opklom, met een kaars in de hand, van binnen
naderde, om te sluiten. Maar toen de man hem zag, deinsde
deze, een groote ontroering in zijn houding verradend, achteruit, en sprak, als door een plotselinge aandrift daartoe
aangespoord, zijn naam luide uit.
Verbaasd over zulk een herkenning op deze plaats bleef
Redlaw staan, pogende het bleeke en verschrikte gelaat zich
te herinneren. Hij had echter geen tijd om het te beschouwen;
want, tot zijn nog grootere verbazing, trad de oude Philip
uit de kamer en nam hem bij de hand.
„Mijnheer Redlaw," zei de oude man, „daaraan herken ik
1 ) Hoezeer verraadt Dickens, in deze weinige woorden, een
meester te zijn in het schetsen van het karakter der vrouw.
Zou zóó niet elke vrouw spreken, die ongelukkig is door haar
man, doch dien man boven alles blijft beminnen, zoo zelfs dat zij
zich zelve beschuldigt, om hem te ontlasten?

KERSTVERTELLINGEN

265

Ja, mijnheer! daaraan herken ik u! Gij hebt er van gehoord,
en volgt ons nu, om ons te helpen waar gij kunt. Maar ach,
't is te laat, te laat!"
Redlaw onderwierp zich met een verwilderd gelaat aan
zijn leidsman, die hem het vertrek binnenvoerde. Daar lag
een man op een slaapbank, en William Swidger stond daarnevens.
„Te laat!" prevelde de oude man, aandachtig in het gelaat van den Chemist starende; en de tranen biggelden heimelijk langs zijn wangen.
„Dat is juist wat ik zeg, vader! " gaf zijn zoon, op fluisterenden toon, ten antwoord „dat is het precies. Het
eenige wat wij kunnen doen is zoo stil mogelijk zijn, terwijl
hij sluimert. Gij hebt gelijk, vader!"
Redlaw bleef nevens de slaapbank staan en zag neer op
de gestalte welke op de matras lag uitgestrekt. Het gelaat
was dat van een man, die in de kracht zijns levens moest zijn,
maar voor wien het hoogstwaarschijnlijk was, dat de zon
nooit weer voor hem zou oprijzen. De ondeugden van zijn
veertig- of vijftig-jarigen levensloop hadden hem zoo gebrandmerkt, dat in vergelijking met hun uitwerkselen op zijn
gelaat, de zware hand des tijds vol genade en toegeeflijkheid was geweest voor het gelaat van den ouden man, die
hem bewaakte.
„Wie is dat?" vroeg de Chemist, rondziende.
„Mijn zoon George, mijnheer Redlaw," zei de oude man,
zijn handen wringend. „Mijn oudste zoon, George, die meer
dan al de overigen de trots was van zijn moeder!"
Redlaw's oogera dwaalden van het grijze hoofd des ouden
mans, toen deze het op het bed neerlegde, naar den persoon,
die hem herkend had, en die in den afgelegensten hoek der
kamer was blijven staan. Hij scheen ongeveer van gelijke
jaren als Redlaw zelf te zijn, en ofschoon deze geen zoo vervallen man kende als hij scheen te zijn, was er toch iets in
den vorm zijner gestalte, toen hij met den rug naar hem toegekeerd stond en nu naar de deur ging, dat Redlaw zijn hand,
door een onaangenaam gevoel aangetast, over het voorhoofd
deed strijken.
„William," zei hij op een somber fluisterenden toon,
„wie is deze man?"
„Zooals gij ziet, mijnheer!" antwoordde William Swidger,
',dat is juist wat ik tot mij zelven zei. Hoe is het mogelijk,
u!
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dat een mensch altijd drinken en spelen kan en meer zulke
zaken doet, en zich zelven trapsgewijze zoo verlaagt, dat hij
niet lager vallen kan?"
„Heeft hij dat gedaan?" vroeg Redlaw, opnieuw met
hetzelfde onbehaaglijke gebaar naar den man ziende.
„Juist, mijnheer! zooals ik u zei," hernam William Swidger.
„Hij weet iets of zoo wat van de geneeskunde, naar het
schijnt; en daar hij met mijn ongelukkigen broeder, dien gij
hier ziet," -- William Swidger veegde zijn rokspand over de
oogen heen, — „de reis naar Londen had gemaakt en voor
heden nacht hier boven gelogeerd was, zag hij even in om
hem op te passen, en kwam binnen op mijn verzoek. Welk
een treurig schouwspel, mijnheer! Ja, dat is het! Het is
genoeg, om mijn vader te dooden!"
Redlaw zag bij deze woorden op, en zich herinnerende
waar en bij wie hij was, zoowel als de betooveringskracht,
welke hij bij zich droeg, — hetgeen zijn verbazing een weinig
op den achtergrand had doen dringen, -- trad hij, haastig,
een weinig achteruit, met zich zelven in strijd, of hij op
hetzelfde oogenblik het huis zou ontvluchten, dan of hij
blijven zou.
Zich aan een zekere naargeestige boosaardigheid onderwerpend, tegen welke het zijn lot scheen te zijn, te moeten
worstelen, besloot hij te blijven.
„Was het niet eerst gisteren," zei hij, „toen ik waarnam,
hoe de herinneringen van dezen ouden man slechts een weefsel waren van verdriet en onrust, en zal ik hedenavond vreezen ze weg te rukken? Zijn zulke herinneringen, als welke
ik kan uitwisschen, zoo kostbaar voor dezen stervenden
man, dat ik voor hem behoef te vreezen? Neen, ik zal hier
blijven! "
Hij bleef. maar niet minder dan vóór deze woorden, vreezend en bevend; en, in zijn zwarten mantel gewikkeld, met
een van hen afgekeerd gelaat, stond hij een weinig van de
legerstede af en luisterde naar hetgeen zij zeiden, alsof hij
zelf gevoelde, dat hij een spook was op deze plek.
„Vader!" murmelde de zieke man, die een weinig van zijn
bedwelming was bekomen.
„Mijn jongen! mijn zoon George!" snikte de oude Philip.
„Gij spraakt er zoo even van, dat ik, lang geleden, de gunsteling was van m'n moeder. 0, het is nu wel zeer vreeselijk

voor mij, om te denken aan hetgeen lang is geleden!"
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„Neen, neen, neen!" hernam de oude man; „denk er wel
aan. Zeg toch niet, dat het vreeselijk is. Voor mij, mijn zoon,
is het immers niet vreeselijk?"
„Het snijdt u door het hart, vader;" want de tranen van
den ouden man vielen op zijn gelaat.
„Ja, ja," zei Philip, „dat doet het; maar niettemin doet
Ziet mij goed. Het is een groot verdriet, om aan dien tijd te
denken, en evenwel, George, doet het mij goed. 0, denk ook
gij aan dien tijd, en uw hart zal meer en meer verzacht worden,
Waar is mijn zoon William? — William, mijn jongen, uw
moeder beminde hem teeder tot op het laatst, en in haar
laatste ademtocht lispelde zij: „Zeg hem, dat ik hem vergaf,
dat ik hem zegende, dat ik voor hem bad." Dat waren haar
woorden tot mij. Ik heb ze nog nooit vergeten, en ik ben zeven
en tachtig!"
„Vader!" zei de op het ziekbed uitgestrekte man: „Ik
weet, dat ik sterven zal. Ik ben reeds zoover heen dat ik ternauwernood kan spreken, zelfs niet over dat, met hetwelk
mijn geest zich het meest bezighoudt. Is er hoop voor mij,
ook na dit leven?"
„Hoop is er voor allen," antwoordde de oude man, „die
verteederd van gemoed en berouwhebbend zijn. Voor al de
zoodanigen is er hoop. O!" riep hij uit, zijn handen vouwend
en `opwaarts starend, „nog gisteren was ik dankbaar, dat ik
mij dezen ongelukkigen zoon kon herinneren, toen hij nog
slechts een onschuldig kind was. Maar welk een troost is het
thans, te denken, dat God zelf zich hem zoodanig zal herinneren!"
Redlaw bedekte het gelaat met beide zijn handen, en
kromp ineen alsof hij een moordenaar was.
„Och!" weeklaagde de stervende flauw„ „welk een ellendig en afgrijselijk leven heb ik sedert gesleten!"
„Maar hij was eenmaal een kind," zei de oude man, „toen
speelde hij met kinderen. Voordat hij des avonds zich op
zijn bedje neervleide en in de schuldelooze ruste viel, zei hij
zijn gebeden op aan de knieën zijner moeder. Ik heb het hem
menigmaal zien doen, en hoe zij dan zijn hoofd tegen haar
boezem drukte en hem kuste. Hoe jammervol het voor haar
ook was en voor mij, daaraan te denken, toen hij zulke slechte
wegen bewandelde en al onze hoop, al onze plannen voor hem
vernietigd waren, verbond dit hem nochtans aan ons veel
meer; niets ter wereld had dit anders kunnen doen. 0 hemel-
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sche Vader, zooveel beter dan alle vaders hier op aarde.
0 Vader, zooveel meer bedroefd over de dwalingen Uwer
kinderen, neem dezen pelgrim weer aan! .... Niet zooals
hij is, maar zooals hij toenmaals was; laat hem U aanroepen
gelijk hij zoo dikwerf scheen ons aan te roepen!"
Toen de oude man zijn bevende handen oplichtte, legde
de zoon, voor wien hij dit gebed uitsprak, zijn hoofd tegen
hem aan, als tot ondersteuning en tot vertroosting tevens, en
alsof hij inderdaad het kind was, waarvan deze had gesproken.
Wanneer sidderde ooit een mensch zóó, als Redlaw
sidderde gedurende de daarop volgende stilte? Hij wist, dat
zijn booze gave op hen zou overgaan, ja, dat hen die reeds
naderde.
„Mijn tijd is zeer kort, mijn ademhaling is beklemder,"
zeidkman,chlveopérmndstue
met de andere in de lucht tastend: „en ik herinner mij iets
betreffende den man die daar zooeven stond. Vader! William!
— wacht — staat daar inderdaad iemand in het zwart?"
„Ja, ja, inderdaad," zei de grijze vader.
„Is het een man?"
„ Juist wat ik tot mij zelven zei, George!" viel zijn broeder
hem in de rede, terwijl hij vriende lijk over hem heenboog:
„Het is mijnheer Redlaw."
„Ik dacht, dat ik van hem gedroomd had. Verzoek hem
nader bij te komen."
De Chemist, bleeker dan de stervende man, verscheen
voor hem. Gehoorzaam aan de beweging van diens hand,
zette hij zich op den rand der legerstede neer.
„Het is hedenavond zóó vaneengereten, mijnheer!" zei
de zieke man, terwijl hij de hand op zijn hart legde, met een
blik, waarin de wanhopende stervensstrijd lag opgesloten,
„door het gezicht van mijn ouden ouden vader; door de
gedachte aan al het verdriet, waarvan ik de oorzaak was,
en aan al het onrecht en het jammer, dat op mijn hoofd neerkomt, dat .... "
Was het de uiterste toestand, waartoe hij geraakt was, of
was dit het voorteeken tot eenige andere verandering, welke
hem deed ophouden?
„Dat ik zal beproeven goed te maken wat ik kan, als mijn
herinneringen mij niet verlaten. Daar was een ander man
hier. Hebt gij hem gezien?"
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Redlaw kon geen enkel woord antwoorden; want toen
hij het noodlottige teeken zag, dat hij nu reeds zoo goed
kende; namelijk, dat hij de hand over het voorhoofd liet
dwalen, — bestierf de stem op zijn lippen. Intusschen gaf
hij een flauw teeken van toestemming.
„Hij is arm, hongerig en verlaten. Hij is volkomen verpletterd en heeft geenerlei hulpmiddelen. Zie naar hem om!
Verlies geen tijd! Ik weet, dat hij voornemens is, zich zelven
van kant te maken!"
De vreeselijke gave was intusschen reeds aan het werken.
Men zag het aan zijn gelaat; het veranderde, want het werd
scherper, dieper in al zijn schaduwen; het begon alle trekken
van verdriet en gelatenheid te verliezen.
„Herinnert gij u hem niet? Kent gij hem niet?" vervolgde
hij.
Voor een oogenblik bedekte hij zijn gelaat met de hand,
die straks over het voorhoofd dwaalde; en daarop keek hij
Redlaw aan, onverschillig, schurkachtig en verhard.
„Dat de duivel u hale!" zei hij norsch om zich heen ziende.
„Wat doet gij hier rondom mij ? Ik heb onversaagd geleefd,
en op gelijke wijze wil ik sterven. Naar den duivel met u
allen! "
Daarna legde hij zich op het bed neer en sloeg zij n armen
over hoofd en ooren alsof hij besloten had, om naar niets
verder te luisteren en in zijn onverschilligheid te sterven.
Indien Redlaw door den bliksem getroffen ware, kon het
hem met geen vreeselijker schok van het ziekbed geslingerd
hebben. Ook de oude man, die het bed had verlaten terwijl
zijn zoon tot hem sprak, en nu teruggekeerd was, verliet
het spoedig en met afschuw.
„Waar is mijn zoon William?" zei de oude man haastig.
„William ga met mij van hier. Wij zullen naar huis gaan!"
„Naar huis, vader!" hernam William. „Wilt gij dan uw
eigen zoon verlaten?"
„Waar is mijn eigen zoon?" vroeg de oude man.
„Waar? wel, daar!" was het antwoord.
„Dat is mijn zoon niet," zei Philip, gevoelig bevende. —
„Geen monster als dat heeft eenige betrekking op mij . Mijn
kinderen eerbiedigen mij en passen mij op, zorgen dat mijn
eten en mijn drinken gereed zijn, en zijn mij nuttig. En daar
heb ik recht op; want ik ben zeven en tachtig!"
„Gij zijt oud genoeg om niet ouder te zijn," mompelde
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William, met de handen in zijn zakken zijn vader wangunstig aanziende. „Ik weet inderdaad niet, waarvoor gij
goed zijt. Zonder u konden wij veel meer genoegen hebben."
„Mijn zoon, mijnheer Redlaw!" zei de oude man. „Mijn
zoon! Die jongen spreekt nog van mijn zoon. Wel, ik zou wel
willen weten wat hij ooit geeft gedaan, om mij genoegen te
verschaffen?"
„En ik weet niet, wat gij ooit hebt gedaan, om mij een
genoegen te doen," zei William korzelig.
„Laat mij eens nadenken," zei de oude man: „Hoeveel
verleden kersttijden zat ik in mijn warme kamer, en behoefde
ik niet in de koude nachtlucht uit te gaan, en maakte goede
sier, zonder door zulk een onaangenaam, rampzalig schouwspel als dat daar gekweld te worden? Zou het twintig zijn,
William?"
„Dichter bij veertig, naar het schijnt," prevelde deze.
„Wel, mijnheer!" vervolgde William, zich met een ongeduld
en een hartstochtelijkheid tot Redlaw wendende, welke geheel nieuw waren, „ik mag gehangen worden als ik iets
anders in hem kan zien, dan een almanak van even zoovele
jaren van eten, drinken en lui en gemakkelijk leven."
„Ik .... ik ben zeven en tachtig," zei de oude man verkindscht en verteederd voortbabbelend. ,.En .... ik weet
niet, of ik ooit door iets ernstig uit mijn humeur geraakte. Ik
wensch het nu niet te worden over wien hij mijn zoon noemt.
Hij is mijn zoon niet. Ik heb een heele macht van genoeglijke
dagen gehad. Ik herinner mij eens .... neen, ik herinner het
mij niet .... neen, het geheugen verlaat mij . Het was iets
van een balspel met een mijner vrienden; het overige weet ik
niet meer. Ik weet niet meer wie hij was — ik onderstel, dat
ik hem beminde! En ik weet niet meer, wat er van hem werd
.... Ik onderstel, dat hij stierf! Maar ik weet het niet. En
't kan me niet schelen, ja, het kan mij geen greintje schelen."
Terwijl hij slaperig met ledematen en hoofd schudde, stak
hij zijn handen in zijn vestzakjes. In een daarvan vond hij
een stukje hulst, (daar waarschijnlijk den vorigen avond in
geraakt) , dat hij er nu uithaalde en bekeek,
„Hé, bessen?" zei de oude man. „Och 't is toch jammer,
dat men ze niet kan eten. Ik herinner mij, toen ik een kleine
kleuter was, zoo hoog als dat, en wandelde met .... laat
eens zien .... met wien wandelde ik? .... Neen, ik herinner,
mij niet meer, wie dat was. Ik herinner mij niet, dat ik ooit
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met iemand wandelde, ooit voor iemand zorg droeg, of
iemand het voor mij deed. Bessen, hé! Als er bessen zijn, is
het een goede tijd. Wel, ik behoorde er mijn deel van te
hebben om opgepast te worden, en warm en gemakkelijk
tewordnghu;atikbezvnchg,
arm oud man. Ik ben zeven en tachtig. Zeven en tachtig!"
De sufferige, medelijden verwekkende wijze, waarop
hij, zulks herhalende, op de blaadjes kauwde en de brokken uitspuwde; het koele, onbelangstellend oog, waarmee
zijn aldus veranderde jongste zoon hem aanzag, de vastberaden gevoelloosheid, waarin zijn oudste zoon verhard in
zijn zonden bleef liggen, maakten geen indruk op Redlaw's
waarneming; — want hij rukte zich weg van de plek, waarop
zijn voeten schenen genageld te zijn, en snelde het huis uit.
Zijn gids kroop uit zijn schuilplaats te voorschijn en stond
voor hem gereed, alvorens hij de bogen had bereikt.
,,Terug naar het huis van de vrouw?" vroeg het knaapje.
„Terug, spoedig!" antwoordde Redlaw. „Blijf nergens
staan op den weg!"
De knaap liep hem op een korten afstand vooruit; maar hun
terugkeer geleek meer op een vlucht dan op een wandeling,
en het was ternauwernood, dat de bloote voetjes van den
knaap gelijken tred konden houden met de snelle stappen
van den Chemist. Wegkrimpend voor alles wat voorbijging,
in zijn mantel gewikkeld en dien stijf rondom zijn lichaam
gesloten houdend, alsof een doodelijke besmetting lag in
de minste fladderende aanraking zijner kleederen, stond hij
niet stil, dan toen zij de deur bereikt hadden, door welke
zij vertrokken waren. Hij opende haar met zijn sleutel, trad
binnen, door den knaap vergezeld en spoedde zich door de
sombere gangen naar zijn eigen vertrek.
De knaap sloeg hem gade, toen hij de deur sloot, en begaf
zich achter de tafel, toen hij rondkeek.
„Kom!" zei het knaapje; „raak mij niet aan! Gij hebt mij
immers niet hier gebracht. om mij mijn geld te ontnemen?"
Redlaw wierp nog eenige shillings op den vloer. Het
knaapje wierp zich onmiddellijk met zijn lichaam op dat geld,
alsof hij het voor hem wilde verbergen, uit vrees dat het
gezicht daarvan hem verleiden mocht, het terug te eischen,
en eerst toen het zag, hoe hij bij zijn lamp neerzat, het gelaat
verborgen in de handen. waagde hij het steelsgewijs de geldstukjes op te rapen. Toen hij dat gedaan had kroop hij bij

272

KERSTV1 RTELLINGBN

het vuur, en, in een grooten stoel daarvoor zich neer
zettende, nam hij uit zijn boezem eenige brokken voedsel,
en begon gulzig te eten, in den vuurgloed te staren, en nu en
dan op zijn shillings te turen, welke hij, opeengedrongen, in
een zijner handjes hield vastgeklemd.
„En dit is dan," riep Redlaw uit, met steeds vermeerderden afkeer en vrees op het knaapje starend, „dit is dan de
eenige gezel, welke ik hier op aarde bezit!"
Hoe lang het was, alvorens hij oprees uit zijn beschouwing
van dit schepsel, hetwelk hij zoo verafschuwde — of het een
half uur was, of een halve nacht — dat wist hij niet. Maar de
stilte van het vertrek werd afgebroken. doordien de knaap
had zitten luisteren, plotseling opsprong en naar de deur
snelde.
„Daar komt de vrouw!" riep hij uit.
De Chemist hield hem staande, juist toen zij aanklopte.
„Wilt gij mij wel naar haar toe laten gaan?" zei de knaap.
„Nu niet," hernam de Chemist. „Blijf hier. Thans mag
niemand het vertrek binnentreden of verlaten. Wie is daar?"
„Ik ben het, mijnheer!" riep Milly. „Wees zoo goed, mijnheer! mij binnen te laten!"
„Neen!" zei hij, „Voor heel de wereld niet!"
„Mijnheer Redlaw, mijnheer Redlaw! als ik u bidden mag,
laat mij binnen!"
„Wat is er te doen?" zei hij, iiitusschen den knaap vasthoudend.
„De ellendige zieke, dien gij zag, ligt op het uiterste, en niets
zal hem uit zijn verschrikkelijke verstoktheid doen ontwaken.
William's vader is, in één oogenblik tijds, kindsch geworden;
William zelf is veranderd. De schok is te plotseling voor hem
geweest; ik kan hem niet verstaan; hij gelijkt zich zelven niet
meer. 0, ik bid u, mijnheer Redlaw, raad, help mij!"
,,Neen, neen, neen!" antwoordde deze.
„Mijnheer Redlaw, beste heer! George heeft, in zijn sluimering, gesproken van dien man, welken gij er zag, en die. hij
vreest het, zich zelven van het leven zal berooven! "
„Het is beter dat hij het deed. dan dat hij mij naderde!"
schreuwdRla.
„Hij zegt. in zijn ijlhoofdigheid, dat gij hem kent; dat hij
eens, voor vele jaren, uw vriend was; dat hij den geruïneerden vader is van een student — mijn geest bedriegt mij
niet --- van den jongenheer, die zoo ziek was. Wat moet
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er gedaan. worden? Hoe zal men hem kunnen volgen? Hoe
zal men hem redden? Och, mijnheer Redlaw, ik bid u, help,
raad mij! help mij!"
Al dien tijd weerhield hij den knaap, die half dol van woede
was, om zich van hem los te rukken en haar binnen te laten.
„Spoken! Straffers van goddelooze gedachten!" riep Redlaw uit, in zielsangst rondom zich ziende, „ziet op mij neer!
Laat, van uit de duisternis mijns geestes, de glimp van boetvaardigheid, welke ik weet, dat er bestaat opvlammen en
mijn ellende aantoonen! In de stoffelijke wereld kan niets
gemist worden, gelijk ik vele jaren reeds heb onderwezen;
geen enkel atoom kan in het wonderbare samenstel der dingen verloren gaan, zonder in het groot heelal, een ledig
te vormen. Thans weet ik, dat dit hetzelfde is met het goed
en het kwaad, met het geluk en met het verdriet, in de herinnering der menschen. Hebt medelijden met mij! Verlost
mij!"
Hij kreeg geen ander antwoord dan dat Milly steeds riep:
„help, help mij! Laat mij binnen!" en de knaap bleef voortworstelen om haar te naderen.
„Schaduw van mij zelf! Geest mijner somberste uren!"
riep Redlaw in waanzinnigheid uit, „kom terug en plaag mij
dag en nacht, maar neem deze gave terug! Of indien zij bij mij
blijven moet, ontneem mij dan de vreeselijke macht, van die
aan anderen mede te deelen. Vernietig hetgeen ik heb gedaan.
Laat mij blijven in de duisternis des nachts, maar geef den
dag terug aan hen, die ik heb gevloekt. Ik heb deze vrouw
van het eerste oogenblik af gespaard, en ik zal deze kamer
nooit verlaten; maar wil hier sterven, zonder dat iemand mij
zijn hulp biede, of 't moest juist dit schepsel zijn, dat tegen
mij bestand is .... hoort mij!"
Opnieuw was het eenige antwoord de worsteling van den
knaap, om naar de vrouw te snellen, terwijl hij hem terughield, en Milly's steeds luider wordende kreten: „Help, laat
mij binnen! Hij was eenmaal uw vriend, hoe moet hij gevolgd, hoe gered worden? Zij zijn allen veranderd; er is
niemand anders om mij te helpen .... och, ik bid, ik bid u,
laat mij binnen!"

Kerstvertcll ing,em

18

DERDE HOOFDSTUK.

De gave wordt vernietigd .
De hemel was nog door een somber nachtfloers overtogen.
Op vlakten, van heuveltoppen en van het dek van eenzame schepen, dobberende op de baren, was een ver afgelegen
laag aan den gezichtseinder uitgestrekte lijn zichtbaar,
welke langzamerhand tot licht beloofde te zullen veranderen;
maar die belofte was nog veraf en twijfelachtig, en de maan
worstelde hevig met de nachtelijke wolken.
De schaduwen op Redlaw's geest volgden zwaar en snel
op elkander en verduisterden zijn lichtstralen, gelijk de
nachtelijke wolken tusschen de maan en de aarde dreven en
de laatste in duisternis hielden gehuld. Deze schaduwen
waren voor hem even onvolmaakt, ten aanzien der openbaringen van zijn geest, als de schaduwen ongeregeld en onzeker waren, die de wolken achter zich wierpen; en, andermaal als bij de nachtelijke wolken, wanneer het heldere licht
een oogenblik doorbrak, gebeurde dit slechts om er overheen
te jagen en dan de duisternis dieper te maken dan voorheen.
Van buiten waarde een diepe en plechtige stilte over het
oude gebouw, welks pijlers en hoeken donkere en scherpe
gedaanten, vol geheimzinnigheid, vormden op den grond, die
nu eens schenen in de laag blanke sneeuw te verdwijnen,
dan weer daaruit op te rijzen, al naarmate de hemelvche
weg van de maan meer of minder met wolken was bedekt.
Van binnen was het vertrek van den Chemist door het
licht van de zieltogende lamp in somberheid en bijna volslagen duisternis gehuld; een stilte als die van het graf was
op het kloppen en de stem van daarbuiten gevolgd; geen
enkel geluid werd vernomen, dan alleen, bij wijle, een licht
geschuifel onder de verbleekte asch van het haardvuur,
alsof het zijn laatsten ademtocht had uitgeblazen. Voor het
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stoel zat de Chemist, gelijk hij had gezeten sedert het gedruisch aan zijn deur was gestaakt .... als een man, in steen
veranderd.
In dat oogenblik begon de Kerstmis-muziek, welke hij
vroeger had gehoord, opnieuw zich te doen hooren. Eerst
luisterde hij er naar, gelijk hij op het kerkhof had gedaan,
maar kort daarna toen de muziek bleef voortspelen en zij hem
door de nachtlucht, op een zoeten, zwaarmoedigen toon,
werd toegedragen, sprong hij op en bleef met de handen uitgestrekt staan, alsof er eenige vriend was die hem naderde,
en wien zijn ongelukkige aanraking geen kwaad zou doen.
Toen hij dit deed werd zijn gelaat minder strak en wonderbaar; een aangename siddering overviel hem, en eindelijk vulden zijn oogen zich niet tranen, sloeg hij de hand voor zijn
gelaat, en deed het hoofd op zijn borst dalen.
Zijn herinnering aan verdriet, onrecht en smart was niet
tot hem teruggekeerd; hij wist, dat zij hem niet was weergegeven, en hij geloofde aan of hoopte zelfs op dezen terugkeer niet. Maar een onbeschrijfelijke ontroering in zijn borst
maakte hem opnieuw vatbaar om getroffen te worden door
hetgeen hij eertijds in de muziek vond. Als dat gevoel slechts
gestrekt hadde om hem, smartelijk, de waarde te doen herinneren van hetgeen hij verloren had, dankte hij nog daarvoor den hemel met een erkentelijkheid vol vuur.
Toen de laatste toon uit zijn ooren wegstierf, lichtte hij het
hoofd op, om naar de wegstervende trillingen te luisteren.
Maar achter den knaap, zoodat diens gelaat aan zijn voeten
lag, stond het Spook onbeweeglijk en zwijgend, en had de
oogen op hem gevestigd.
Het was spookachtig gelijk het altijd was geweest, maar
niet zoo wreed en onmeedoogend in zijn blik — of hij dacht
en hoopte het althans, toen hij, sidderend, het Spook aanzag.
Het was niet alleen, maar in zijn schaduwhand hield het
nog een andere hand.
En van wie was deze hand? Was de gedaante, welke naast
het Spook stond, inderdaad die van lviilly, of slechts haar
schaduw en haar beeltenis? Het bedaarde kopje was een weinig
op zijde gebogen, gelijk haar wijze van doen was, en haar
oogen waren, als vol van medelijden, op het slapende kind
neergeslagen. Een stralend licht viel op haar gelaat, maar het
raakte het Spook niet aan; want, alhoewel vlak naast haar

staande, was het somber en kleurloos als altijd.
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„Spook!" zei de Chemist, opnieuw, toen hij het aanzag,
door een siddering overvallen, „ik ben ten haren aanzien
niet boosaardig, of vreeselijk geweest. 0, breng haar niet
hier, bespaar mij dal"
„Dit is slechts een schaduw," zei het Spook; „als de morgenzon gloort zoek dan de wezenlijkheid op van het beeld,
dat ik u voorstel."
„Beveelt mijn onverbiddelijk noodlot mij zulks te doen?"
riepdChmstu.
„ Ja," hernam het Spook.
„Om haar vrede, haar goedheid te vernietigen; om haar te
maken tot hetgeen ik zelf ben, en tot hetgeen ik anderen heb
gemaakt"?
„Ik heb gezegd, „zoek haar op," hernam het Spook.
„Meer zei ik niet!" ,
„O zeg mij," riep Redlaw uit, terwijl hij de hoop bleef
vasthouden, welke hij meende, dat in deze woorden verborgen lag, kan ik ongedaan maken wat ik heb gedaan?"
„Neen!" zei het Spook.
„Ik vraag geenerlei herstel voor mij," zei Redlaw; „wat
ik verloren heb, stond ik met mijn eigen wil af, en heb het
alzoo rechtvaardig verloren. Maar kan ik dan niets doen
voor hen, op wie ik de noodlottige gave heb overgebracht,
die zulks nooit hadden gewenscht en die, onwetend, een vloek
ontvingen, waarvoor zij niet gewaarschuwd werden, en die
zij geen macht hadden te ontwijken!"
„Niets!" zei liet Spook.
„Maar, zoo niet ik, kan het dan iemand anders doen?"
Als een standbeeld hield het Spook zijn blik op hem geslagen, daarop keerde hij zijn hoofd plotseling om en zag op
de schaduw aan zijn zijde.
„O, kan zij het doen!" riep Redlaw uit, die deze schaduw
steeds was blijven aanstaren.
Het Spook liet thans de hand los, welke hij tot nu toe had
vastgehouden, en hief de zijne met een toestemmend gebaar
op. Daarop begon haar schaduw, altijd dezelfde houding
bewarend, zich te bewegen of liever weg te smelten.
„Sta!" riep Redlaw, met een ernst, aan welken hij niet te
veel uitdrukking geven kon. „Een oogenblik! Als een bewijs
van medelijden! .... Ik weet, dat er eenige verandering in
mij voorviel, toen straks die muziektonen door de lucht
zweefden. Zeg mij, heb ik de macht verloren, haar leed te
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doen? Kan ik haar zonder gevaar naderen? 0, laat zij mij
eenig teeken van hoop geven!"
Het Spook sloeg zijn oogen op de schaduw — niet op hem
-- en gaf geen antwoord.
„Zeg mij althans dit: Heeft zij, voortaan, het bewustzijn
van haar macht, om goed te maken wat ik misdreven heb?"
„Dat heeft zij niet," antwoordde net Spook.
„Is haar de macht geschonken, zonder het bewustzijn van
dat vermogen?"
Het Spook herhaalde nu de woorden: ,,Zoek haar op", en
haar schaduw verdween langzaam.
Opnieuw stonden zij tegenover elkander, zagen elkander
aan, even strak, even afgrijzenwekkend als op het oogenblik, toen de gave werd geschonken — maar thans over den
knaap heen, die nog tusschen hen beiden, aan de voeten van
het Spook, op den vloer lag.
„Vreeselij ke meester!" zei de Chemist, voor liet Spook,
in een smeekende houding, op de knieën neerzinkende,
„door wien ik verstooten was, doch door wien ik opnieuw
werd bezocht (waarin, en in wiens zachtmoediger blik, ik een
straal van hoop durf te koesteren) , ik wil u zond rer onderzoek gehoorzamen, biddende, dat de kreet, welken ik in
den doodsangst mijner ziel henmlwaarts gezonden heb, verhoord moge zijn of zal worden, ten behoeve van hen, jegens
wie ik buiten menschelijk herstel heb misdreven. Maar is er
één zaak .... "
„Gij wilt mij spreken over hetgeen dààr ligt," viel het Spook
hem in de rede, terwijl hij met den vinger op den knaap wees.
„Ja," hernam de Chemist, „gij weet, wat ik wilde vragen.
Waarom is dit kind alleen bestand geweest tegen mijn
invloed, en waarom, waarom heb ik, in zijn gedachten, een
verschrikkelijke gelijkenis met de mijne ontdekt?"
„Dit," zei het Spook, op den knaap wijzend, „is het
uiterste, volkomenste beeld van een menschelijk schepsel,
dat geheel van die herinneringen beroofd is, van welke gij
afstand hebt gedaan. Hier heeft geenerlei verzachtende
herinnering aan verdriet, onrecht of smart toegang; omdat
dit ongelukkige schepsel, van zijn geboorte af, aan een toestand, erger dan die der dieren, was overgelaten, en geen
enkele tegenstelling, geen enkel menschelij k gevoel kent,
hetwelk de minste zweem van herinnering in zijn ongevoelig
hart kon doen ontstaan. Het inwendige van dit armzalige
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schepsel is een barre woestenij . En het hart van elk mensch,
die beroofd is van hetgeen waarvan gij afstand hebt gedaan,
is gelijk aan zulk een barre woestenij! Wee zulk een mensch! . .
Tienvoud wee het volk, dat zijn monsters, gelijk aan het
monster hier voor mijn voeten, bij honderden en bij duizenden zal tellen!"
Redlaw kromp, ontzet van hetgeen hij hoorde, ineen.
„Daar is niet één dezer monsters," vervolgde het Spook,
„niet één, dat niet een zaad uitstrooit, hetwelk de menschheid
moet oogsten. Uit elke kiem van ondeugd in dezen knaap
schiet een geheel veld vol onkruid op, dat ingeoogst en
opnieuw zal uitgezaaid worden op menige plek dezer wereld,
totdat de aarde genoeg met boosheid zal zijn overdekt,
om de wateren van een nieuwen zondvloed te zien oprijzen.
Een openbare en ongestrafte moord, in de straten eener stad,
zou, in zijn dagelijksche toelating, minder misdadig zijn dan
één zoodanig schouwspel als dit!"
Het Spook scheen op den slapenden knaap neer te zien,
en ook Redlaw zag, met een vernieuwde ontroering, naar
hem.
„Er is geen vader," zei het Spook, „aan wiens zijde deze
schepselen in hun omzwervingen bij dag en bij nacht zich
scharen; er is geen moeder, onder al de rijen liefhebbende
moeders op aarde; er is niet één wezen, uit de menschelijke
kindsheid opgegroeid, die niet verantwoordelijk zal zijn voor
deze onnatuurlijke bastaardij . Er is geen land, over geheel de
aarde, waar zulk een schepsel niet een vloek zou brengen.
Er is geen godsdienst op aarde, welke het niet zou verloochenen; er is geen volk op aarde, dat het niet tot schande zou
brengen."
De Chemist vouwde de handen, en zag met sidderende
vrees en met medelijden, van den slapenden knaap naar het
Spook, dat, met zijn vinger op hem wijzend, was blijven
stan.
„Bewonder, zeg ik," -- vervolgde het Spook -- „het volmaakte beeld van hetgeen uw keuze was te zijn. Uw invloed
is hier machteloos, omdat gij uit de borst van dit kind niets
kunt rukken. Zijn gedachten kwamen, „in ijzingwekkende
gelijkenis", met de uwe overeen, omdat gij tot zijn onnatuurlijke laagte zijt gedaald. Hij is de vrucht van de onverschilligheid der menschen; gij zijt de vrucht van menschenlijke
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kingen der Voorzienigheid overschreden, en van de beide
polen der onstoffelijde wereld zijt gij tot elkander gekomen."
De Chemist knielde op den vloer naast het knaapje neer, en
met hetzelfde soort medelijden jegens het schepsel bezield
als hij voor zich zelven gevoelde, dekte hij het steeds slapende
knaapje toe, en sidderde niet langer met afschuw of onverschilligheid voor hem terug.
Kort daarop begon de veraf zijnde lichtstreep aan den
gezichtseinder zich te verbreeden; de duisternis taande, de
zon rees rood en gloedrijk op, en de schoorsteenen en dakpannen van het grijze gebouw fonkelden in de heldere lucht,
welke den rook en den damp der stad als in een wolk van goud
deed veranderen. De zonnewijzer schudde, in zijn somberen
hoek waar de wind gewoon was om met een aan zijn aard
tegenstrijdige standvastigheid te gieren, de fijne sneeuwvlokjes af, die gedurende den nacht op zijn oude, vermolmde
oppervlakte waren opeengehoopt, en zag naar de kleine
witte sneeuwcirkels welke rondom hem draaiden.
De Tetterby's waren op, en reeds aan hun werk. Mijnheer
Tetterby nam de luiken van den winkel af, en ontblootte,
luik na luik, de schatten, welke achter de glazen lagen
voor de oogen van het Jeruzalems-gesticht, die echter
tegen hun verleiding bestand waren. Adolphus was reeds
zoo lang geleden uitgegaan. dat hij reeds half op weg was om
„Ochtend-krent" te roepen. Vijf kleine Tetterby's, wier
roode oogen door zeep en wrijving zeer ontstoken waren,
lagen onder de pijnbank van een ijskoude dompeling in de
achterkeuken, onder het werkdadige voorzitterschap van
juffrouw Tetterby. Johnny, die met grooten spoed door zijn
toilet was heen gebolsterd en geploeterd, daar Moloch juist
een zeer driftige bui had (hetgeen steeds het geval was) ,
drentelde met zijn last, onder grooter bezwaren dan gewoonlijk, langs de straatdeur heen en weer, daar Moloch's gewicht
zeer vermeerderd was geworden door een toevoeging van
beschermings-middelen tegen de koude, uit gebreide wollen
kleeren bestaande, die als het ware een harnas, met helm en
scheenstukken, vormden.
Het was een bijzonderheid van dit Molochje, dat het altijd
aan het tandenkrijgen was. Of ze nooit kwamen, dan of ze
kwamen en dan weer verdwenen, is niet gebleken; maar het
bad, volgens hetgeen juffrouw Tetterby daarvan tot bewijs
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leverde, tandjes genoeg gekregen, om een aardige uitstalling
te vormen als uithangbord voor een tanden- en kiezentrekker. Men nam alle soorten van voorwerpen om daarmee haar
tandvleesch te wrijven, niettegenstaande zij altijd een beenen
ring droeg, welke groot genoeg was om een rozenkrans van
een jonge non voor te stellen, en die aan' haar middel bengelde, welk middel zich vlak onder haar kinnetje bevond.
Meshechten, paraplupunten, wandelstokknoppen uit den
winkelvoorraad gekozen, de vingers der familie in het algemeen en die van Johnny in 't bijzonder, nootmuskaatraspen, broodkorsten, deurkrukken, en de ronde knoppen
boven op de poken, behoorden tot de meest gewone werktuigen, welke ter verlichting der pijnen van 't Molochje
gebruikt werden. Onberekenbaar is de electriciteit, welke, in
een week tijds, uit het kind moet gewreven zijn. Niettemin
bleef juffrouw Tetterby steeds zeggen: „De tanden komen
uit, en dan zou het kind wel beter worden," maar evenwel
kwamen de tandjes nooit te voorschijn en bleef het kind
steeds kwaadaardig.
De inborst der kleine Tetterby's was, binnen weinige uren,
op een erbarmelijke wijze veranderd. Mijnheer en juffrouw
zelven waren niet minder veranderd dan hun kroost. Gewoonlijk was het een onbaatzuchtig, goedaardig, toegevend
klein volkje, zoo dikwerf het gebeurde (en dit was doorgaans
het geval), met tevredenheid en zelfs edelmoedigheid de
kleinste bete onderling verdeelende, en de grootste vreugde
uit het kleinste stukje vleesch, dat het kreeg, puttende.
Maar thans vochten zij . niet alleen om de zeep en het water,
maar ook om het ontbijt, dat nog slechts in het verschiet
bestond. De hand van elken kleinen Tetterby was opgeheven
tegen de andere kleine Tetterby's, en zelfs Johnny's hand —
de geduldige, veel verdurende en onderworpen Johnny —
viel op het Molochje neer! Ja, op zijn zusje! Juffrouw Tetterby zag, toen zij toevallig naar de deur ging, hoe hij ondeugend een zwakke plaats van de wapenrusting opzocht, en
daar het gezegend kind sloeg.
Maar bijna in hetzelfde oogera blik had juffrouw Tetterby
hem bij den kraag in het spreekkamertje gesleept en hem daar
den aanval met woekerwinst terugbetaald.
,,Domkop, moordzieke jongen!" gilde juffrouw Tetterby.
,,Hoe hadt gij den moed, zoo iets te doen?'
„Wel, waarom krijgt ze dan haar tandjes niet," antwoord-
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de Johnny, met een luide, oproerige stem, „in plaats van mij
te martelen? Hoe zou u zelf dat smaken?"
„Hoe mij dat smaken zou, knaap?" zei juffrouw Tetterby,
hem van zijn onteerden last bevrijdend.
„Ja," zei Johnny; „hoe zou u dat smaken? Ik geloof in
't geheel niet. In mijn plaats zoudt gij dienst als soldaat gaan
nemen, en dat wil ik ook gaan doen. Daar zijn ten minste
geen kleine zusjes in het leger!"
Mijnheer Tetterby, die inmiddels op het tooneel des oorlogs verschenen was, wreef zijn kin, vol gedachten, in plaats
van den oproerling te tuchtigen, en scheen veeleer getroffen
te zijn door zijn zoons beschouwing van het militaire leven.
„Ik wenschte zelf wel soldaat te wezen, als gij het kind
gelijk geeft," zei juffrouw Tetterby, haar man aanziende,
„want ik heb hier geen oogenblik rust in mijn leven. Ik ben
een slavin .... ja, een slavin uit Virginia;" deze meer imposeerende uitdrukking werd juffrouw Tetterby misschien door
een flauwe herinnering aan hun weinig opleverende poging
in den tabakshandel ingegeven. „Ik heb nimmer een rustdag,
of eenig pleizier, van het eene jaar tot het andere! Wel, dat
de Heere het kind zegene en behoede!" riep juffrouw Tetterby, het kind met een drift schuddende, welke kwalijk
met zulk een vrome aanroeping strookte; „wat scheelt het
nu weer?"
Daar zij het niet kon ontdekken, en de zaak door het kind
te schudden niet duidelijker werd, wierp juffrouw Tetterby
het kind in de wieg, en zette zich, met de armen over elkander
geslagen, neer, de wieg met haar voet heen en weer schommelend.
„Waarom staat gij daar, Dolf?" zei juffrouw Tetterby
tot haar man. „Waarom doet gij niet iets?"
„Omdat ik niet veel trek heb om iets te doen," hernam
mijnheer Tetterby.
„Ik ook niet, dat verzeker ik u," zei juffrouw Tetterby.
„En ik wil er wel op zweren, dat het bij mij hetzelfde geval is," hernam haar echtgenoot.
Op dit oogenblik ontstond een twist tusschen Johnny
en zijn vijf jongere broeders, die, de tafel voor het ontbijt
gerdmakn,tlerovijdkbztan
het brood schermutselden en elkander zeer heftig afranselden, terwijl de kleinste jongen van allen, zich wijselijk niet

in het heete gedrang van den strijd wagend, hun beenera

182

KERSTVERTELLINGEN

aanviel. Mijnheer en juffrouw Tetterby wierpen zich met
grooten ijver te midden van den slag, alsof dit het eenige
grondgebied was, waarop zij eenstemmig konden handelen,
en nadat zij, zonder eenige zichtbare overblijfselen van hun
vroegere zachtmoedigheid, zonder eenige verschooning gehandeld en een geduchte strafoefening toegepast hadden,
keerden zij tot hun respectieve positiën terug.
„Gij deedt beter in uw courant te lezen, dan in het geheel
niets te doen," zei juffrouw Tetterby.
„Wat heeft men aan het lezen van een courant?" hernam
mijnheer Tetterby, met een bovenmatige ontevredenheid.
„Wat?" vroeg juffrouw Tetterby: „men leest de politiezaken .... "
„Dat kan me niemendal schelen," was het antwoord;
„wat raakt het mij, wat de menschen doen, of wat hen gedaan wordt."
„Zelfmoorden dan," zei juffrouw Tetterby.
„Zijn mijn zaken niet," antwoordde haar man.')
„Raken u dan geboorte-,dood- en huwelijksberichten
niet? " vroeg juffrouw Tetterby.
„Wanneer al de geboorten ophielden, en dat nog wel vandaag, en wanneer de sterfgevallen eerst begonnen, en dat
wel morgen, kan ik nog niet inzien, welk belang ik er in
stellen moest, totdat ik geloofde, dat het mijn beurt was
geworden," prevelde Tetterby. „Wat de huwelijken betreft,
daaraan heb ik zelf meegedaan. Daarvan weet ik genoeg!"
Naar de ontevreden uitdrukking van juffrouw Tetterby's
gelaat en manieren te oordeelen, scheen zij dezelfde gevoelens
als haar echtgenoot te koesteren; maar niettemin bestreed zij
hem, alleen om in de gelegenheid te zijn met hem te kunnen
twisten.
„O, gij zijt een man, die u zelven al zeer gelijk blijft," zei
juffrouw Tetterby; „niet waar? Met het tochtscherm van uw
eigen fabricage en van niets anders dan van courantensnippers gemaakt, die gij uren achtereen de kinderen zit voor te
lezen! "
1) De lezers gelieven zich te herinneren, dat bet grootste gedeelte der Engelsche dagbladen gewoonlijk gevuld is met het verslag dr politie-rechtbanken en processen--verbaal, door de zoogenaamde Coroners bij elk bijzonder sterfgeval en vooral bij zelfmoorden opgemaakt. De Engelschman houdt zee: veel van dergelij ke lectuur,
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„Zeg dat ik mij amuseerde, als 't u belieft," hernam haar
echtgenoot. „Maar gij zult er mij niet weer op betrappen.
Ik ben wijzer geworden."
„Bah, wijzer, inderdaad!" zei juffrouw Tetterby. „Zijt gij
ook beter?"
Deze vraag raakte een wanluidende snaar in mijnheer
Tetterby's borst. Hij verviel in neerslachtige gepeinzen en
wreef zijn hand langs het voorhoofd heen en weer.
,,Beter!" mompelde mijnheer Tetterby: „Ik weet niet
of één van ons beter of gelukkiger is. Beter!"
Hij keerde zich naar het tochtscherm en gleed er met
zijn vinger langs, totdat hij een zekere zinsnede, welke hij
zocht, gevonden had.
„Naar ik mij herinner was dit gewoonlijk een der meest
begunstigde bij de familie," zei mijnheer Tetterby, op een
somberen en stotterenden toon, ,en placht tranen uit de
oogen der kinderen te lokken en hen zoet te maken, zoodra
er slechts de minste twist of gekibbel onder hen was, evengoed als het sprookje van de roodborstjes in het bosch."
„Droevig geval uit nood. Gisteren verscheen een manneke,
met een kind op zijn armen, en door een half dozijn havelooze
kinderen gevolgd, van verschillenden ouderdom, tusschen
de tien en twee jaren, en welke allen blijkbaar in een armzaligen staat verkeerden, voor de hocgwijze overheid, en
deed het volgende verhaal:" -- „Nu, ik versta het niet. dat
is raar," riep Tetterby plotseling uit; „ik zie niet in, wat deze
zaak met ons gemeen heeft."
„Hoe oud en haveloos ziet hij er uit," zei juffrouw Tetterby,
hem gadeslaande. „Ik zag nog nooit een man zóó verouderen!
Och, welk een groote opoffering deed ik toch!"
"„Wat was een opoffering?” vroeg haar man norsch.
Juffrouw Tetterby schudde het hoofd, en zonder met woorden te antwoorden, deed zij een volmaakten zeestorm
rondom het Molochje ontstaan, zoo hevig schommelde zij de
wieg heen en weer.
„Als gij meent, zoet vrouwtje, dat het huwe lijk een opoffering was," zei haar man.
„Dat meen ik ook," zei zijn vrouw.
„Wel, dan meen ik," vervolgde mijnheer Tetterby, even
gemelijk en stuursch als zij, „dat die zaak uit tweeërlei
oogpunten beschouwd kan worden; dat ik dit offer was, en

dat ik wensch, dit offer nooit ware aangenomen."
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„Met al mijn hart en heel mijn ziel, dat verzeker ik u,
wensch ik hetzelfde, Tetterby." was het antwoord zijner
vrouw. „Gij kunt dit niet meer wenschen dan ik, Tetterby!"
„Ik weet waarlijk niet, wat ik in haar zag," mompelde
Tetterby. „Voorzeker, als ik iets in haar gezien heb, dan is het
er nu niet meer. Gisteravond, toen ik na den maaltijd aan
den haard zat, dacht ik er zoo eens over na. Zij is dik en vet;
zij wordt oud; zij kan geen vergelijking met de meeste
andere vrouwen doorstaan."
„Hij ziet er gemeen uit, hij is klein, hij begint met gekromden rug te loopen, en wordt reeds een kaalkop,' prevelde
juffrouw Tetterby.
„Mijn verstand moet me begeven hebben. Dat is de eenige
wijze, Waarop ik het mij zelve verklaren kan," zei mijnheer
Tetterby, met zalving.
In deze gemoedsgesteldheid gingen zij aan de ontbijttafel
zitten. De kleine Tetterby's waren niet gewoon, zulk een
maal uit het oogpunt van zittende bezigheid te beschouwen,
maar behandelden het als een dans of een draf, eerder een
plechtigheid bij de wilden voorstellende, door de plotselinge
schrille kreten, door het in de hoogte werpen van de boterhammen, waarmee het gepaard ging, zoowel als door hun
verwarde sprongen op de straat en terug in het huis, en vooral
door het op- en afhuppelen van den stoepdrempel, hetgeen
een tusschenbedrijf van de geheele uitvoering uitmaakte.
In de tegenwoordige omstandigheid maakten de geschillen
tusschen die Tetterby's-kinderen, om de kan water en melk,
welke tot gemeenschappelijk gebruik op de tafel stond, zulk
een beklagenswaardig voorbeeld van inderdaad hoog gerezen hartstochten, dat het een beleediging was voor de
nagedachtenis van Dr. Watts. Eerst toen mijnheer Tetterby
den geheelen troep buiten de straatdeur gejaagd had, werd
voor een oogenblik de stilte verzekerd, welke echter weer
door de ontdekking werd gestoord, dat Johnny, heimelijk
narbiegslopzjdnichvaekwtrn
melk meester gemaakt hebbende, op dat oogenblik, in zijn
onbeschofte en roofzuchtige haast, als een buikspreker in de
kan blies.
„Deze kinderen zullen mij eindelijk het leven kosten," zei
juffrouw Tetterby, na den schuldige weer verbannen "te
hebben. „En ik geloof, hoe eer - hoe beter het is."
„Arme lui," zei mijnheer Tetterby, „behoorden in het
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geheel geen kinderen te hebben. Zij geven ons geen genoegen."
Op dit oogenblik tilde hij het kopje op, hetwelk juffrouw
Tetterby op een ruwe wijze naar hem toegeschoven had, en
bracht juist juffrouw Tetterby haar eigen kopje aan de lippen,
toen beiden ophielden, alsof 'zij - plotseling van aard veranderden.
„Hei! vader, moeder!" schreeuwde Johnny, terwijl hij
de kamer binnensnelde, „daar komt juffrouw William de
straat op!"
En als, sedert de r wereld begon, een jonge knaap zijn zusje
uit de wieg, met al de zorg eener oude min, had genomen en
het kinderlijk had gesusd en gestild, en daarmee liefderijk
wegdrentelde, zoo was Johnny dat knaapje en was Moloch
dat zusje, toen zij met elkander heengingen!
Mijnheer Tetterby zette zijn kopje neer; juffrouw Tetterby
deed hetzelfde. Mijnheer Tetterby wreef zich het voorhoofd;
juffrouw Tetterby wreef zich het hare. Mijnheer Tetterby's
gelaat begon te glimlachen en'op te helderen; juffrouw Tetterby's gelaat nam dezelfde aangename uitdrukking aan.
„Wel, dat de Hemel mij vergeve!" zei mijnheer Tetterby
tot zich zelven; „maar aan welke booze neigingen heb ik
toch gehoor gegeven? Wat is er dan toch hier gebeurd?"
„Hoe heb ik hem ooit weer slecht kunnen behandelen na
al hetgeen ik gisteravond zeide en gevoelde!" snikte juffrouw
Tetterby met haar voorschoot voor de oogen.
„Ben ik een redeloos dier," vroeg mijnheer Tetterby, „of
huisvest er toch nog iets goeds in mijn borst? Sophia! mijn
klein vrouwtje!"
„Dierbare Dolf!" antwoordde de vrouw.
„Ik .... ik was in een gemoedsgesteldheid," stamelde
mijnheer Tetterby, „waaraan ik zelf niet meer denken mag,
Sophia!"
„O, dat is niets vergeleken met hetgeen ik jegens u,
Dolf, geweest ben," riep zijn vrouw met een diepe uitdrukking
van smart uit.
„Mijn Sophia," zei mijnheer Tetterby, „stel u gerust. Ik
zal mij zelven nooit vergeten. Ik weet het, dat ik bijna uw
hart moet gebroken hebben."
„Neen, Dolf! neen. Dat heb ik gedaan! Ik!" riep juffrouw
Tetterby uit.
„Mijn klein wijfje!" zei Tetterby. „Neen, dat niet. Door

zulk een edele beschuldiging op u zelve te laden, laadt gij de
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bitterste verwijtingen op mij . Dierbare Sophia! gij weet niet
wat ik denk. Ik leg het, ongetwijfeld, slecht genoeg aan den
dag, maar wat ik dacht, mijn wijfje .... "
„O neen, neen, mijn dierbare Dolf," weende zijn vrouw.
„Sophia!" zei mijnheer Tetterby, „ik moet het u openbaren. Mijn geweten zou mij geen rust laten totdat ik
gesproken had .... Mijn lief wijfje .... "
„Juffrouw William zal zoo aanstonds hier zijn!" gilde
Johnny aan de deur.
„Mijn lief vrouwtje, het verbaasde mij," stamelde mijnheer
Tetterby, zich zelven aan den stoel ondersteunend, „het
verbaasde mij, hoe ik u ooit had kunnen beminnen; .... ik
vergat de kostelijke kinderen, welke gij mij hadt geschonken, en dacht dat gij er zoo lief niet uitzag als ik wel had gewenscht. Ik .... ik herinnerde mij niets meer," vervolgde
mijnheer Tetterby, op een strengen toon van zelfbeschuldiging, „van_ de zorgen, welke gij als mijn vrouw, en met mij
en door de mijne hebt gedragen, terwijl gij er misschien geen
zoudt gehad hebben met een ander man, die beter en gelukkiger was dan ik; en ik ben er van overtuigd, dat zeker
iemand zulk een man ongetwijfeld gemakkelijk had kunnen
vinden; en ik beschuldigde u, dat gij een weinig ouder was
geworden, gedurende de harde jaren, welke gij voor mij tot
zorg gestrekt hebt. Kunt gij het wel gelooven, mijn lief
wijfje? Ik kan het nauwelijks zelf."
Juffrouw Tetterbv nam, in een razende vlaag van lachen
en schreien, het hoofd van haar man in haar handen en. bleef
zoo staan.
„O Dolf!" riep zij uit, „ik ben zoo gelukkig. dat gij aldus
dacht; ja ik ben er zelfs dankbaar voor. Want ik, Dolf! ik
dacht, dat gij er gemeen uizag, en dat doet gij, mijn lieve
man! en moogt gij steeds in mijn oogen de gemeenste aller
gezichten zijn, totdat gij die oogen met uw goede handen sluiten zult. Ik dacht, dat gij klein waart, en dat zijt gij; maar
omdat gij het zijt zal ik veel werk van u maken, en nog
meer, omdat ik mijn echtgenoot bemin. Ik dacht, dat gij
reeds met gebogen rug begint te loopen, en dat doet gij, maar
dan zult gij op mij leunen en zal ik doen. wat ik kan, om u
rechtop te houden. Ik dacht, dat gij geen enkelen aard hadt,
maar gij hebt een huiselijken aard, en dat is de zuiverste en
beste die bestaat, en God moge uw - huis, met al wat er toe

behoort,' daarvoor dubbel zegenen, Dolf!"
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„Hoerah! daar is juffrouw William!" riep Johnny.
Zij trad inderdaad binnen en al de kinderen met haar;
en toen zij binnentrad, kusten zij haar, en kusten zij elkander,
en kusten het zusje, en kusten hun vader en hun moeder,
en liepen dan verder terug en sprongen en dansten om haar
heen, haar als in zegepraal met zich voorttrekkende.
Mijnheer en juffrouw Tetterby bleven vooral niet achter in de warmte van hun ontvangst. Zij werden evenals
de kinderen onweerstaanbaar tot haar gedreven; zij snelden
op haar toe, kusten haar handen en konden haar niet warm
genoeg en met genoegzame geestdrift ontvangen. Zij verscheen onder hen als de geest van alle goedheid, liefde,
teederheid en beminnelijkheid.
„Wat zijt gij allen verheugd, mij, op dezen tweeden Kerstochtend, hier te zien?" vroeg Milly, terwijl zij in een aangename verbazing de handen in elkander sloeg. „O mijn lieve
vrienden, hoe aangenaam is dit voor mij!"
Opnieuw vreugdekreten van de kinderen, nog meer kussen, meer geluk, meer liefde, meer vreugde, meer eerbetooning van alle kanten, dan zij kon verdragen.
„Och, mijn vrienden!" zei Milly, „welke onschatbare tranen doet gij mij storten! Hoe kan ik dat ooit verdiend hebben! Wat heb ik gedaan om zoo bemind te worden—?"
„Wie moet u niet liefhebben!" riep mijnheer Tetterby.
„ Ja, wie moet u niet liefhebben?" liet juffrouw Tetterby
er op volgen.
„Wie moet u niet liefhebben!" herhaalden de kinderen,
in een echo vol vreugde. En opnieuw dansten en sprongen
zij om haar heen, en hingen aan haar vast, en legden hun
rozeroode koontjes tegen haar jurk, en kusten en kreukelden
die, ja, konden de jurk en haar zelve niet genoeg naar hartelust kreukelen!
„Ik was nog nimmer zoo ontroerd als hedenochtend,"
zei Milly, haar oogen afdrogend. „Ik moet het u vertellen,
zoodra ik woorden kan vinden om ze uit te spreken. Bij het
krieken van den dag kwam mijnheer Redlaw bij mij, en met
zulx een teederheid in zijn manieren alsof ik zijn hartelijk
geliefde dochter en niet eenvoudig Milly was, en smeekte
mij om met hem naar het huis te gaan, waar William's
broeder, George, op sterven lag. Wij gingen te zamen, en

langs den geheelen weg was hij zoo vriendelijk, zoo onderworpen zelfs, en scheen zooveel vertrouwen en hoop in mij
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te stellen, dat ik mij niet langer bedwingen kon en van genoegen begon te weenen. Toen wij aan het huis kwamen,
ontmoetten wij een vrouw aan de deur (ik vrees, (lac iemand
haar mishandeld en gekwetst heeft), die mij bij de hand
vatte, en mij zegende, toen ik voorbijging."
„En zij had gelijk," zei juffrouw Tetterby. Daar juffrouw
Tetterby zei, dat de vrouw gelijk had, begonnen al de kinderen tegelijk te schreeuwen, dat de vrouw gelijk had.
„ Ja, maar dat is niet alles," zei Milly. „Toen wij, na de
trap te zijn opgeklommen, de kamer waren binnengetreden,
rees de zieke man, die uren achtereen in een staat had gelegen,
waaruit geen poging ter wereld hem had kunnen rukken, in
zijn bed op, en, in tranen uitbarstend, strekte hij zijn armen
naar mij uit, en zei, dat hij een zeer schuldig leven had geleid;
maar dat hij nu oprecht berouw gevoelde en het verleden
betreurde, dat nu geheel als een duidelijk verschiet, van hetwelk een donkere wolk was weggedreven, voor hem openlag,
en dat hij mij smeekte, zijn armen ouden vader over te halen
om hem vergiffenis en zegen te schenken, en aan zijn sterfbed een gebed op te zeggen. En toen ik dit deed volgde mijnheer Redlaw mijn voorbeeld met zooveel ijver, en dankte
daarop den Hemel, en mij met zooveel gevoel, dat zijn
hart overvloeide, en ik zou niets anders hebben kunnen doen
dan snikken en weenen, als niet de zieke man mij gesmeekt
had, naast hem te gaan zitten
hetgeen mij natuurlijk
bedaard deed zijn. Toen ik daar zoo zat, hield hij mijn hand
vast, totdat hij in een sluimering viel, en zelfs toen ik mijn
hand terugtrok, om hem te verlaten, ten einde hierheen te
gaan (hetgeen mijnheer Redlaw met evenveel aandrang van
mij verlangde), voelde hij die nog, zoodat iemand anders verplicht was, mijn plaats in te nemen en hem te doen gelooven, dat ik hem mijn hand had teruggegeven. Och, mijn
lieve vrienden!" zei Milly snikkend, „hoe dankbaar en
gelukkig gevoel ik mij over dit alles!"
Terwijl zij aldus gesproken had, was Redlaw binnengekomen, en na een oogenblik de groep, waarvan zij het middelpunt uitmaakte, te hebben gadegeslagen, klom hij stilletjes
de trap op. Opnieuw verscheen hij op die trappen, er staan
blijvende, terwijl de jonge student hem voorbij snelde en
driftig naar beneden liep.
„Vriendelijke verzorgster, liefste, beste van alle schep-

selen," zei deze, voor haar op de knieën vallend en haar
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hand vattend, ..vergeef mij mijn wreede ondankbaarheid!"
,.Och!" riep Milly schuldeloos uit, ,,daar is er nog een!
Och, alweer een, die mij bemint. Wat zal ik moeten beginnen!"
De schuldelooze, eenvoudige wijze. waarop zij dit zei, en
waarmee zij de handen voor haar oogen sloeg, en uit wezenlijk geluk weende, was even treffend als verrukkelijk.
„Ik kende mij zelven niet," zei hij; „ik weet niet wat het
was, misschien was het een gevolg mij ier ziekte, misschien
was ik krankzinnig. Maar ik ben het niet meer, en terwijl
ik spreek. gevoel ik mij herstellen. Ik hoorde de kinderen
uw naam uitroepen, en de schaduw, welke mijn geest bedekte.
dreef op den enkelen klank van dien naam van mij weg. 0
ween niet! Kondt gij, beste Milly, in mijn hart lezen, en wist gij.
hoe het voor u van genegenheid, en dankbare hulde gloeit.
zij zoudt mij uw tranen niet doen zien. Die tranen zijn zulk
een bitter verwijt vcor mij."
„Neen, neen," zei Milly, „dat zijn ze niet. Wezenlijk, dat
zijn ze niet. Het is de vreugde. Ik verbaas mij zelfs, dat gij
het noodig dacht, mij voor zulk een kleinigheid vergiffenis
te vragen .... en evenwel doet gij er mij een groot genoegen
mee."
„En komt gij bij mij terug? En zult gij het kleine gordijn
komen voltooien?"
„Neen," zei Milly, haar oogen afdrogend en haar hoofd
schuddend. ,,Thans zult gij u over mijn handwerk niet
meer bekreunen!"
„Is het om mij vergiffenis te schenken, dat gij zóó spreekt?"
Zij wenkte hem ter zijde te gaan en fluisterde hem daarop
in het oor:
„Er zijn tijdingen van uw huis ontvangen, mijnheer
Edmund!"
„Tijdingen! .... Wat bedoelt gij? .... "
„Hetzij dat uw niet schrijven terwijl gij ziek waart, hetzij
de verandering in uw schrift, toen gij aan de beterhand
waart, eenig vermoeden van de waarheid deed ontstaan ... .
hoe het zij .... maar gij zijt immers sterk genoeg om elk
nieuws te vernemen, als het maar geen slecht nieuws is?"
„O zeker!"
„Welnu. iemand is hier gekomen!" zei Milly.
,,Mijn moeder?" vroeg de student, onwillekeurig naar
Redlaw omziende, die juist weer de trap was afgeklommen.
„Stil .... neen!" zei Milly.
Kerstvertellingen.
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„Het kan niemand anders wezen!"
„Waarlijk," vroeg Milly, ,,zijt gij daar wel zeker van?"
„Het is toch niet .... " Alvorens hij echter iets meer
kon zeggen, legde zij haar hand op zijn mond.
,, Ja, zij is het," zei Milly. ,,Die jonge dame (zij gelijkt
precies op de miniatuur, mijnheer Edmund; maar zij is
schooner) gevoelde zich te ongelukkig, om niet haar twij fetingen opgeheven te zien, en kwam gisteravond hier, door
een kleine dienstmeid gevolgd. Daar ge uw brieven altijd
n it het College dagteekende, kwam zij daar; en alvorens ik
hedenochtend mijnheer Redlaw zag, heb ik haar gezien ... .
Ook zij bemint mij," zei Milly. „Och, lieve hemel! dat is alweer een!"
,,Hedenochtend! .... En waar is zij thans?"
„Wel zij is nu," zei Milly, haar lippen bij zijn oor brengend,
,in mijn spreekkamertje, en wacht u."
Hij drukte haar de hand en wilde heensnellen; maar zij
hield hem tegen.
„Mijnheer Redlaw is zeer veranderd, en vertelde mij hedenochtend, dat zijn geheugen zeer verzwakt is. Wees zeer
iiischikkelij k jegens hem, mijnheer Edmund; hij heeft dit
van ons allen noodig."
De jongeling verzekerde haar, door een blik, dat haar
aanbeveling niet te loor zou gaan, en toen hij, de deur uitgaande, den Chemist voorbijging, boog hij eerbiediglijk en
reet een blijkbare belangstelling voor hem.
Redlaw beantwoordde dezen groet hoffelijk en zelfs nederig, terwijl hij hem nazag toen hij heenging. Daarop legde hij
het hoofd in zijn hand, alsof hij zich iets wilde herinneren
van hetgeen hij verloren had. Maar het was verdwenen.
De blijvende verandering, welke sedert den invloed, dien
de muziek op hem gemaakt had, en de wederverschijning
van het Spook, bij hem had plaats gehad, bestond daarin,
dat hij nu inderdaad gevoelde, hoeveel hij had verloren,
en zijn eigen toestand kon bejammeren, door dien met den
natuurlijken toestand van hen, die hem omringden te vergelijken. In dit bewustzijn herleefde een belangstelling in hen,
die zich om hem heen bevonden; er werd een zachtaardig,
onderworpen gevoel zijner rampen geboren, gelijkende aan
dat van grijsaards, wanneer hun geestvermogens verzwakt
zij n, zonder dat juist sprakeloosheid of algeheele vergetelheid
de lijst hunner zwakheden vergrooten.
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Hij gevoelde, dat, terwijl hij, door tusschenkomst van
Milly, al meer en meer het kwaad herstelde, dat hij had gedaan, en terwijl hij steeds nauwer tot haar in betrekking
kwam, ook deze verandering bij hem rijper werd. Daarom,
en ook omdat zij hem genegenheid inboezemde (maar zonder
eenige andere hoop) gevoelde hij, dat hij van haar afhankelijk
droefheid was.
endatzijsu
Toen zij hem vroeg, of zij beiden nu huiswaarts zouden
keeren, waar de oude man en haar echtgenoot zich bevonden,
antwoordde hij haastig: „ja," stak zijn arm onder den hare
en wandelde naast haar: niet alsof hij de wijze en geleerde
man was , voor wiep de wonderen der natuur als in een
geopend boek geopenbaard waren, en zij het niet-onderrichte
kind was, maar alsof beider toestand in een omgekeerde orde
bestond: hij niets, zij alles wist.
Toen beiden op die wijze het huis verlieten, zag hij de
kinderen rondom haar dartelen en haar liefkoozen; hij hoorde
het geschater van hun gelach en hun vroolijke stemmen; hij
zag hun van genoegen schitterende gezichtjes, als bloemen
rondom hem heengeslingerd; hij was getuige van de hernieuwde tevredenheid en liefde jegens hun ouders; hij ademde
de zuivere lucht in van hun schamele woning, opnieuw tot
rust verkeerd; hij dacht aan de onwelkome somberheid, welke
hij er overheen had geworpen, en, zoo Milly het niet had voorkomen, alles vernield zou hebben; en misschien kon het
daarom ook geen verwondering baren, dat hij zoo onderworpen naast haar voortging, en haar tengeren boezem nader
aan den zijne drukte.
Toen zij in het portiershuisje waren aangekomen, zat de
oude man in zijn stoel in den hoek van den haard, met de
oogen strak op den grond geslagen, terwijl zijn zoon, tegen
den anderen kant van den schoorsteen leunende, stond en
hem aanstaarde. Toen zij de deur binnentrad sprongen
beiden op en keerden zich naar haar toe, terwijl een vroolij ke
verandering op beider gelaat merkbaar werd.
„Och, lieve hemel! evenals alle overigen zijn zij verheugd
mij te zien! " riep Milly uit, terwijl zij in vreugdevervoering
de handen ineensloeg en staan bleef. „Alweer twee!"
Verheugd haar te zien! Vreugde was hier het woord niet.
Zij vloog in haar echtgenoots armen, die wijd openstonden
om haar te ontvangen, en hij zou haar, met het hoofd op zijn
schouder leunende, gaarne zoo gedurende den geheelen,
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korten winterdag aldus hebben willen omvat houden. Maar
ook de oude man kon Milly niet ontberen. Ook hij had de
armen voor haar geopend en hij sloot haar daarin.
„Wel, waar is mijn lieve kind al dien tijd geweest?" vroeg
de oude man. „Gij zijt lang weggebleven, en ik vind, dat het
mij onmogelijk is, mij van haar te ontdoen .... Ik .... Waar
is mijn zoon William? .... Ik meen gedroomd te hebben,
William!"
„Dat is 't juist wat ik zei, vader!" hernam zijn zoon. „Ik
geloof, dat ook ik een naren droom gehad heb. Hoe gaat het,
vader? Zijt gij wel?"
„Sterk en kras, mijn jongen," gaf de oude man ten antwoord.
Het was inderdaad een aangenaam gezicht, te zien, hoe
William Swidger zijn vader de hand schudde, hem op den
rug klopte en hem kinderlijk met de hand streelde, alsof hij
onmogelijk genoeg doen kon, om van zijn belangstelling in
zijn vader te doen blijken.
„Vader, wat zijt gij toch wonderlijk? Hoe gaat het, vader?
.... Zijt gij thans inderdaad wél?" vroeg William, hem opnieuw de hand drukkende, opnieuw op den rug kloppende en
hem opnieuw streelende.
„Nooit in mijn leven was ik krachtiger, mijn jongen."
„Wat zijt gij toch wonderlijk, vader! Maar dat is het juist,"
zei William Swidger met geestdrift. „Wanneer ik denk aan
al hetgeen mijn vader heeft doorstaan, aan al de kansen
en veranderingen, aan al het verdriet en de smart, welke hem
in den loop van zijn langdurig leven overkwamen en onder
welke zijn hoofd grijs werd, en welk een aantal jaren zijn voorbijgesneld, dan gevoel ik, dat wij nooit genoeg kunnen doen,
om den ouden man te eeren en zijn ouderdom gemakkelijk
temakn.Hogh,vder?Zijtnuawél?"
William Swidger zou misschien nooit geëindigd hebben met
die vraag te herhalen, met hem de hand te schudden, op den
rug te kloppen of hem te streelen, indien de oude man den
Chemist niet had opgemerkt, dien hij tot op dit oogenblik
niet gezien had.
„Ik vraag u wel om verschooning, mijnheer Redlaw! " zei
Philip, „maar ik wist niet dat gij hier waart, mijnheer, of ik
zou mij minder vrij betoond hebben .... Terwijl ik u hier
zie op Kerstochtend, herinner ik mij , mijnheer Redlaw,
den tijd, toen gij zelf nog student waart, en zoo hard werkte,
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dat gij zelfs op de Kerstdagen u voor en na in onze boekerij
bevondt. Ja, ja, ik ben oud genoeg om mij dat te herinneren,
en ik herinner mij dat zeer goed, ofschoon ik zeven en tachtig ben. Het was na uw vertrek van hier, dat mijn vrouw
stierf. Gij herinnert u immers wel mijn arme vrouw, mijnheer

Redlaw?"
De Chemist antwoordde: „ Ja!"
„O!" zei de oude man, „zij was een kostelijke vrouw! Ik
herinner mij, dat gij op dezen Kerstochtend hier kwam met
een dame .... neem mij niet kwalijk, mijnheer Redlaw!
maar ik geloof, dat het een zuster was, van welke gij innig
veel hieldt ? "
De Chemist staarde hem aan en schudde het hoofd. „Ik
had een zuster," zei hij gedachteloos. Meer wist hij niet.
„Het was op een Kerstochtend," vervolgde de oude man,
„dat gij hier met haar kwam .... het begon te sneeuwen;
mijn vrouw noodigde de jonge dame om binnen te treden en
bij het vuur te gaan zitten, dat, op Kerstdag, altijd placht
te branden in hetgeen, vóórdat de tien arme heeren uitgekocht werden, onze groote eetzaal was. Daar was ik, en ik
herinner mij, hoe ik de vlam aanwakkerde, ten einde de jonge
dame haar lieve voetj es kon verwarmen, en zij , zij las luide
de spreuk, welke onder de schilde rij staat geschilderd: „O
Heere, houd mijn geheugen levend." De jonge dame en mijn
arme vrouw begonnen daarover met elkander te praten; en het
is zonderling, om thans te denken om hetgeen zij beiden toen
zeiden -- beiden toen zoo ver af van den dood. Zij zeiden
namelijk, dat die spreuk een goed gebed was, en dat zij het,
ingeval zij jong mochten worden weggeroepen, met vuur zouden herhalen ten behoeve van hen, die het dierbaarst voor
hen waren. „Mijn broeder," zei de jonge dame. — „Mijn echtgenoot," — zei mijn arme vrouw, „o Heere, houd zijn geheugen omtrent mij levend, en laat mij niet bij hem vergeten
zijn!"
Tranen, die smartelijker en bitterder waren dan hij ooit
in zijn leven had gestort, rolden langs Redlaw's gelaat. Philip,
die met zooveel ijver zich met de herinnering aan zijn geschiedenis bezighield, had hem nu eerst gadegeslagen en Milly's
angstige smeekgebaren gezien, opdat hij toch niet verder
zou voortgaan.
„Philip!" zei Redlaw, de hand op diens arm leggende, „ik
ben een geslagen man, op wien de hand der Voorzienigheid
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zwaar is neergekomen, alhoewel onverdiend. Gij spreekt tot
mij , mijn kind, van dingen, in welke ik u niet volgen kan;
want mijn geheugen heb ik verloren!"
„Barmhartige Goedheid! " gilde de oude man.
„Ik heb mijn geheugen aan smart, onrecht en verdriet
verloren," zei de Chemist, „en daardoor heb ik alles verloren,
wat de mensch zich zoo gaarne herinnert."
Wanneer men het medelijden van den ouden Philip jegens
hem had gezien; wanneer men gezien had, hoe hij zijn eigen
grooten stoel naar hem toe had gerold, ten einde hij er in
plaats nam, en hoe hij hem aanzag met een plechtig gevoel
van deelneming, dan had men eenigermate kunnen weten, hoe
onschatbaar zulke herinneringen voor den ouderdom zijn.
De knaap snelde op dit oogenblik de kamer binnen en
naar Milly toe.
„Dáár is de man," zei hij, „in de andere kamer. Ik heb
hem niet noodig."
„Welken man meent hij ? " vroeg William Swidger.
;,Stil!" zei Milly.
Gehoorzaam aan haar gebaar, begaven zich William en
zijn vader zachtkens buiten het vertrek. Toen zij, ongemerkt,
de kamer verlieten, verzocht Redlaw den knaap bij hem te
komen.
„De vrouw mag ik het liefst lijden," antwoordde deze,
zich aan haar kleederen vasthoudende.
„Gij hebt gelijk," hernam Redlaw, met een flauwen glimlach. „Maar gij behoeft geen vrees te hebben, mij te naderen.
Ik ben vriendelijker dan ik was, en van heel de wereld vooral
jegens u, arm kind!"
Nog bleef de knaap aanvankelijk aarzelen, maar langzamerhand voor Milly's drangredenen wijkend, stemde hij er
in toe te naderen, en zelfs zich aan zijn voeten neer te zetten.
Toen Redlaw zijn hand op den schouder van het kind legde,
en hem met medelijden en genegenheid aanzag, stak hij zijn
anderhMilyto.Zjknedpwizasthm
neer, dat zij hem in het gelaat kon zien, en na een poos zwijgens zei zij: „Kan ik tot u spreken, mijnheer Redlaw?"
„ Ja!" zei hij, zijn oogen op haar vestigende; „uw stem en
muziek zijn voor mij hetzelfde."
„Mag ik u iets vragen?"
„Wat gij wilt!"
„Herinnert gij u, wat ik zei, toen ik in den afgeloopen nacht
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aan uw deur klopte? Omtrent iemand, die eenmaal uw vriend
was en aan den rand van den zelfmoord stond?"
„Ja, dat herinner ik mij," zei hij, met eenige aarzeling.
„Begrijpt gij het?"
Hij streelde de haarlokken van den knaap — tegelijkertijd
zag hij haar strak aan .... en schudde zijn hoofd.
„Dien persoon," zei Milly, met haar heldere, zachte stem,
welke haar zachte oogen, die tot hem opzagen, nog helderder
en zachter maakten, „had ik weldra weergevonden. Ik ging
naar het huis terug waar wij hem verlieten, en spoorde hem,
onder 's hemels bijstand, op. Ik kwam niet te vroeg; want
slechts een weinig later, en ik was te laat gekomen."
Zij nam zijn hand van den knaap weg en legde die op
den rug harer hand, welke zachte en toch hartelijke aanraking hem niet minder sterk trof dan haar stem en haar oogen,
die meer bijzonder op hem gericht waren.
„Hij is de vader van mijnheer Edmund, den jongenheer,
dien wij zoo even verlieten. Zijn wezenlijken naam is Longford. Herinnert gij u dezen naam?"
„Ik herinner mij dien."
„En den man?"
„Neen, den man niet. Deed hij mij ooit kwaad?"
„Ja.
„O, dan is er geen hoop! .... volstrekt geen hoop!"
Hij schudde het hoofd en tikte zachtjes op de hand welke
hij vasthield, alsof hij haar medelijden stilzwijgend inriep.
„Gisteravond ben ik niet bij mijnheer Edmund gegaan,"
zei Milly .... „ Gij wilt immers naar mij luisteren, evengoed
alsof gij u alles herinnert?"
„Naar elke lettergreep, die gij zeggen zult."
„Ik ging dus niet naar mijnheer Edmund, vooreerst, omdat ik toen niet wist, dat deze man inderdaad zijn vader was;
en ten tweede, omdat ik de uitwerking van zulk een tijding
zijn ziekte, vreesde, indien zulks wezenlijk de ophem,na
waarheid was. Sinds ik weet, wie deze persoon is, ben ik er
nog minder heengegaan; doch dit heeft weer een andere
reden. Uw oude vriend was langen tijd van zijn vrouw en zijn
zoon gescheiden .... en gelijk ik van hem zelf heb vernomen,
was hij , sedert zijn zoons kindsche jaren, een vreemdeling
voor zijn eigen huisgezin; .... want hij verliet en ontvluchtte
hetgeen hem het dierbaarste had moeten zijn. Gedurende al
dien tijd is hij van den staat van heer, al meer en meer, ver-
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vallen, totdat .... " Hier stond zij haastig op, en een oogenblik het vertrek verlatende, keerde zij terug, van den ongelukkige vergezeld, dien Redlaw den vorigen avond had opgemerkt.
„Kent gij mij ?" vroeg de Chemist.
„Ik zou gelukkig zijn," hernam de ander „(en dit woord is
bij mij niet dikwerf in gebruik), als ik neen kon zeggen."
De Chemist staarde den man, die dáár in het bewustzijn
van eigen schuld en in zelfverlaging voor hem stond, aan, en
zou, in vruchtelooze pogingen naar herkenning of herinnering, nog langer hebben blijven staan, wanneer Milly niet
haar vorige houding opnieuw had aangenomen en zijn oplettenden blik op haar eigen gelaat gekeerd had.
„Zie, hoe laag hij is gezonken, hoe wanhopend zijn toestand is!" fluisterde zij, terwijl zij haar arm naar hem uitstrekte, zonder een blik van des Chemists gelaat af te wenden.
„Indien gij u kondt herinneren, al wat tot hem betrekking
heeft, zoudt gij dan niet gelooven, dat de gedachte, iemand
dien gij eenmaal liefhadt (laat ons niet spreken van hoelang
geleden, of waarin hij heeft misdaan) zoo laag gedaald te zien,
u tot medelijden zou bewegen?"
„Ik hoop van ja," antwoordde hij. ,
Zijn oogen dwaalden naar de gestalte, welke bij de deur
stond, maar vestigden zich spoedig opnieuw op Milly, alsof
hij eenige les uit elken toon harer stem en uit eiken straal
harer oogen wilde putten.
„Ik ben niet geleerd, en gij zijt het uitermate," zei Milly.
„Ik ben niet gewoon te denken, en gij denkt altijd. Mag ik u
zeggen, waarom het mij toeschijnt, dat het voor ons goed is,
wanneer wij ons het ons berokkende kwaad kunnen herinneren?"
„ a.t"
„Ten einde het te kunnen vergeven!"
„Vergeef mij, Almachtige Vader!" zei Redlaw, zijn oogen
hemelwaarts slaande, „dat ik uw eigen edelst vermogen heb
weggeworpen!"
„En indien eenmaal," zei Milly, „uw geheugen teruggegeven
werd, gelijk wij willen hopen en waarvoor wij zullen bidden,
zou het dan niet een zegen voor u zijn, u het kwaad en de
daarvoor geschonken vergiffenis tegelijk te herinneren?"
Hij zag naar de gedaante bij de deur en vestigde opnieuw
zijn aandachtige oogen op haar. Het scheen hem toe, dat een
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heldere lichtstraal uit haar helder gelaat door zijn geest
schoot.
„Hij kan naar zijn huis, dat hij verliet, niet terugkeeren,"
vervolgde Milly; „hij denkt er zelfs niet aan. Hij weet, dat
hij slechts schande en verdriet kan veroorzaken aan hen, die
hij zoo wreedaardig verwaarloosde, en dat de beste boetedoening, welke hij doen kan, is, hen te ontwijken. Een weinig
op een goede wijze besteed geld zou hem naar eenige afgelegen plaats kunnen doen brengen, waar hij zou kunnen
leven en geen kwaad doen, waar hij zoodanige boete zou
kunnen doen, als nog in zijn macht zal zijn, voor het kwaad,
dat hij heeft gepleegd. Voor de ongelukkige dame, die zijn
vrouwis,enzj ouditebsngr t
zijn, welken hun beste vriend hun bewijzen kon .... iemand,
dien zij zelven nimmer behoeven te kennen. Voor hem, wiens
naam reddeloos verloren is, zoowel van geest als van lichaam, zou dat misschien de redding zijn!"
Redlaw nam Milly's hoofd tusschen zijn handen, kuste het
en zei: „Dat alles zal geschieden. Ik verzoek u, het voor mij te
willen doen, maar dadelijk en in het geheim, en hem te zeggen
dat ik hem zou vergeven, indien ik zoo gelukkig was te weten,
wat."
Toen zij opstond en haar glansrijk gelaat naar den gevallen
man keerde, ten einde hem te doen begrijpen, dat haar bemiddeling met goed gevolg bekroond was, trad hij een stap
voorwaarts en sprak, zonder zijn oogen op te slaan, Redlaw
in dier voege aan:
„Gij zijt zoo edelmoedig, gelijk gij het altijd was," zei hij,
„dat gij beproeven zult, uw opgewekt gevoel van afkeer in
het schouwspel, dat gij voor u ziet, te verbannen. Ik voor mij ,
Redlaw, beproef niet het te verbannen. Als gij kunt, geloof
mij dan."
De Chemist verzocht Milly, door een gebaar, nader te
komen, en, terwijl hij luisterde, zag hij haar aan, alsof hij
den sleutel van hetgeen hij hoorde daarin vinden zou.
„Ik ben een te groot misdadiger om te trachten, mij te
verschoonen," vervolgde de gevallen man. „Ik herinner mij
mijn loopbaan te wel, om daarvan iets voor u op te halen.
Maar van den dag, waarop ik mijn eersten slechten stap deed,
toen ik namelijk u slecht behandelde, daalde ik met een
gestadige, onweerstaanbare snelheid."
Redlaw, Milly steeds dicht naast zich houdend, wendde
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het gelaat naar den spreker, en gaf verdriet te kennen, ja
zelfs eenige smartelijke herinnering.
„Ik zou een ander man zijn geworden, mijn leven zou een
ander leven zijn geweest, als ik dezen eersten noodlottigen
stap had vermeden. Ik weet echter niet, of dit het geval zou
geweest zijn; want ik roep voor de mogelijkheid geen toegevendheid in. Uw zuster leeft vreedzaam en beter dan zij
met mij zou geleefd hebben, zelfs indien ik was gebleven
hetgeen gij meende, dat ik was, en hetgeen ik van mij zelven
onderstelde te zijn."
Redlaw maakte een haastige beweging met de hand, alsof
hij dat onderwerp wenschte overgeslagen 'te hebben.
„Ik spreek," vervolgde de ongelukkige, „als een man,
die uit het graf verrijst. Was ik door deze gezegende hand niet
weerhouden, ik had reeds in den afgeloopen nacht mijn
eigen graf gegraven."
„Och hemel! ook hij bemint mij!" snikte Milly zachtjes.
„In den afgeloopen nacht nog," zei de arme man, „zou ik,
zelfs niet voor een bete broods, mij aan u hebben durven
vertoonen. Maar heden is mijn herinnering, aan hetgeen tusschen ons bestond zóó wreedaardig pijnigend, en komt mij,
ikwetnarom,zólvdigenst,akop
haar aanmaningen, heb durven komen om uw weldaden aan
te nemen, om u daarvoor te danken, en u, Redlaw, te smeeken, dat gij in uw stervensuur jegens mij zoo weldadig in uw
gedachten zult zijn als gij het zijt in uw daden."
Hij keerde zich naar de deur en bleef een oogenblik staan.
„Ik hoop, dat mijn zoon, om den wille zijner moeder, u
belang inboezeme. Ik hoop, dat hij zich ook die belangstelling
zal waardig maken. Tenzij mijn leven nog lang gerekt werd,
en ik wist, dat ik uw hulp niet misbruikt had, zal ik hem nimmer weerzien."
Toen hij wilde heengaan sloeg hij voor het eerst de oogen
op Redlaw. Deze, wiens gedachtelooze blik op hem gevestigd
was, stak, droomende, de hand naar hem uit. De man keerde
terug, raakte de hand met beide de zijne even aan en nog iets
meer, en verliet, het hoofd op de borst gedaald, langzaam het
vertrek.
Gedurende de weinige oogenblikken, welke nu voorbijsnelden, terwijl Milly hem stilzwijgend naar de poort uitgeleide deed, viel de Chemist in zijn stoel neer en bedekte
het gelaat met zijn handen. Toen zij, vergezeld van haar man
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en schoonvader (die beiden veel belang in hem stelden)
terugkeerde en hem aldus weerzag, vermeed zij hem te storen,
en gedoogde niet, dat de anderen het doen zouden. Zij
knielde naast zijn stoel neer, om den knaap eenige warme
kleederen aan te trekken.
„Dat is het juist. Precies wat ik altijd zei, vader!" barstte
haar bewonderende echtgenoot uit: „In juffrouw William's
borst woont een moederlijk gevoel, dat altijd zijn loop moet
en zal hebben!"
„Ja, ja," zei de oude man, „gij hebt gelijk. Mijn zoon
William heeft gelijk."
„Ongetwijfeld is het voor ons eigen bestwil, dierbare Milly,"
zei William Swidger, teeder, „dat wij geen kinderen van ons
zelven bezitten, en evenwel wensch ik somtijds, dat gij er
een hadt om lief te hebben en te verzorgen. Ons klein, dood
kindje, waarop gij zoo menige hoop bouwde, en dat nooit de
levensadem bezielde, maakte u, Milly, onderworpen als een
heilige."
„Ik gevoel mij zeer gelukkig in de herinnering daaraan,
dierbare William," antwoordde zij. „Ik denk eiken dag aan
dit kind."
„Ik vreesde er voor."
„Zeg niet, dat gij er voor vreesde; dit is een troost voor mij,
want het spreekt tot mij zoo menigmaal. William, het schuldelooze kind, dat nimmer op deze aarde leefde, is vpor mij
een engel."
„Gij zijt voor mij en voor vader een engel," hernam William
Swidger, zachtjes: „dat weet ik!"
„Wanneer ik," zei Milly, „denk aan al de verwachtingen,
die ik er op bouwde; aan de herhaalde keeren, dat ik daar
zat en mij het kleine, lachende gezichtje aan mijn boezem,
dat er nimmer lag, voorspiegelde, en zoete oogjes naar de
mijne gekeerd, en die nooit het licht zagen .... dan kan ik
een grootere deelneming gevoelen voor elke teleurgestelde
hoop. Wanneer ik een schoon kind in de armen zijner liefhebbende moeder zie, dan bemin ik het evenzeer, denkende
dat mijn kind als dat kind zou zijn geworden en mijn hart
even trotsch, even gelukkig zou hebben gemaakt."
Redlaw hief het hoofd op en zag haar aan.
,,Door mijn geheele leven heen," vervolgde Milly, „schijnt
deze herinnering mij iets te vertellen. Voor arme, verwaarloosde kinderen pleit mijn kindje, alsof het nog in leven ware
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en een stem had, waarmee het tot mij sprak. Wanneer ik
van kinderen hoor, die lijden of slecht zijn geworden, dan
denk ik, dat ook mijn kind misschien zoo ver had kunnen
komen, en dat God het, in genade, van mij heeft weggenomen. Zelfs leeft de herinnering aan mijn kindje in ouderdom
en in grijze haren, gelijk die van onzen vader, want dan denk
ik, dat ook ons kind zoo oud zou zijn geworden, en geleefd
hebben lang na u en na mij, en de liefde en den eerbied van
jonge menschen zou noodig hebben."
Haar zoete stem was nu zoeter dan ooit, toen zij den arm
van haar man nam en haar hoofd daartegen aanleunde.
„De kinderen hebben mij zóó lief, dat ik mij somtijds half
verbeeld — en het is een zotte verbeelding, William — dat zij,
ik weet niet hoe, eenige liefde voor mijn arm kindje gevoelen
en voor mij, en begrijpen, waarom hun liefde voor mij zoo
kostbaar is. Wanneer ik sedert stiller ben geworden, dan was
ik toch, William, op honderderlei wijze, gelukkiger. En ik was
niet het minst gelukkig door de gedachte — juist toen mijn
kindjegawsborengtv,ikrdrietig was en ik mij niet weerhouden kon van een weinig
te treuren — dat ik, door te beproeven een goed leven te
leiden, in den hemel een schuldeloos schepseltje zou vinden,
dat mij met den naam van Moeder zou aanroepen."
Met een luiden gil viel Redlaw op den grond neer.
„O gij!" riep hij uit, „die door het onderricht van zuivere
liefde genadig mij het geheugen hebt teruggeschonken, dat
het geheugen was van Christus aan het kruis en van al de
braven, die voor zijn zaak zijn omgekomen, ontvang de betuiging mijner dankbaarheid en zegen deze jonge vrouw!"
Daarop drukte hij Milly aan zijn hart, en Milly, harder
dan ooit snikkende, riep, terwijl zij tegelijkertijd lachte, uit:
„Hij is tot zijn bewustzijn teruggekeerd! Ook hij mag mij
gaarne lijden! .... lieve hemel, dat is alweer een!"
Alsnu trad de student binnen, die een beminnelijk meisje,
dat schroomde binnen te treden, aan de hand geleidde. En
Redlaw, ten zijnen aanzien zoozeer veranderd, en in hem en
in diens jeugdige keuze de verzachte weerkaatsing ziende
van dit heuglijke tijdperk in zijn eigen leven, viel hem,
gelijk de zoo lang gevangen gehouden duif naar een boom,
rijk aan schaduw, zou vliegen, om den hals en smeekte hen
beiden, zijn kinderen te willen zijn.
En daar Kerstmis een tijd is, waarin, meer nog dan alle
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andere tijdperken van het jaar, de herinnering aan eenig
herstelbaar verdriet, kwaad of angst in de wereld rondom
ons moet werken, en wij zelven al het mogelijke moeten
beproeven om goed te doen — legde hij de hand op het hoofd
van het knaapje, en in gedachten Hem tot getuige aanroepend,
die zijn hand, in zijn tijd, op de kinderen legde en, in de
majesteit zijner profetische kennis, allen die hen van Hem
verwijderd hielden verloochende — zwoer hij , het knaapj e
te beschermen, te onderwijzen en te beschaven.
Daarop gaf hij vriendelijk zijn rechterhand aan Philip en
zei, dat zij, dien dag, een Kerstmismaal zouden houden in
hetgeen, vóórdat de tien arme heeren werden uitgekocht, de
groote eetzaal was, en dat zij daartoe zoovele leden van Swidgers familie moesten uitnoodigen, die, gelijk zijn zoon hem
verteld had, zoo tal rijk was, dat zij, door de handen aan elkander te reiken, een kringetje rondom Engeland dansen
kon, als in zoo kort een tijdsbestek bijeengebracht konden
worden.
En inderdaad, de maaltijd werd dien dag gehouden. Er
waren zoovele Swidgers tegenwoordig, zoowel volwassenen
als kinderen, dat een poging, ze in ronde getallen op te geven,
misschien twijfel omtrent de geheele waarachtigheid dezer
geschiedenis zou kunnen doen ontstaan. En daarom zal die
poging hier niet gedaan worden. Maar zij waren er, bij dozijnen en twintigtallen — en voor hen allen was goed nieuws
en goede hoop omtrent George, die dezen dag opnieuw door
zijn vader, zijn broeder en door Milly bezocht geworden en
in een gerusten slaap achtergelaten was. Ook waren op den
maltijdeTrby'sgnwodi,metj
Adolphus incluis, die, tijdig genoeg voor den roastbeef,
met zijn regenboogkleurige bouffante om, aankwam. Johnny
en het Molochje kwamen, als gewoonlijk, te laat; de eerste
afgetobt, de tweede in een onderstelden staat van tandenkrijgen; dat waren echter gewone, en alzoo geen onrustbarende verschijnselen.
Het was droevig te zien, hoe het kind, dat geen naam en
geen familie had, de andere kinderen gadesloeg, terwijl deze
speelden, niet wetende hoe met hen te spreken of met hen te
spelen; — vreemder aan de kinderlijke gewoonten, dan de
ruwste hond. Droevig, maar van een anderen aard, was het,
te zien welk een instinctmatige kennis zelfs de jongste kinderen daar hadden van des knaapjes geheele verschil met al
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de andere kinderen, en hoe zij hem beschroomd met zacht
gelispte woorden en lichte aanrakingen naderden, en hem
kleine geschenken gaven, opdat ook hij zich toch tevreden
zou gevoelen. Maar hij bleef bij Milly en began haar lief te
krijgen, (daar was er alweer een, zou zij gezegd hebben!)
en daar al de kinderen haar liefhadden waren zij er verheugd
over, en wanneer zij zagen, hoe hij van achter haar stoel
naar hen keek, waren zij blijde, dat hij zoo dicht bij haar was.
Dit alles werd gezien door den Chemist, die tusschen den
student en zijn toekomstige bruid zat, door Philip en al de
overige gasten.
Sedert hebben eenige personen gezegd, dat Redlaw slechts
gedacht had, al wat in dit boek is verhaald geworden; anderen, dat hij het op zekeren winter-schemeravond in het vuur
had gelezen, en nog anderen, dat het Spook slechts de voorstelling was van zijn sombere gedachten, en Milly de verlichamelijking van zijn beter verstand. Ik zeg niets; behalve
dat..
Dat toen zij in de oude eetzaal vergaderd zaten, bij geen
ander licht dan bij het schijnsel van een groot vuur (immers
zij hadden vroeg gegeten) , de schaduwen nog eenmaal van
uit hun schuilhoeken te voorschijn kwamen en rondom de
kamer dansten, de kinderen wonderbaarlijke vormen en
gedaanten op de muren vertoonend, en langzamerhand al
wat daar werkelijk en huiselijk aanwezig was veranderend
in al wat woest was en tooverachtig. Maar dat er één ding
was in de eetzaal, naar hetwelk de pogen van Redlaw, van
Milly en haar man, en van den ouden man, en van den student, en van zijn toekomstige bruid, dikwerf gekeerd waren,
en dat door de schaduwen niet verduisterd of veranderd
werd.
Nog ernstiger teruggegeven door het haardvuur, staarde
namelijk het ernstige gelaat van het portret, van uit de
duisternis van den bepaneelden muur, alsof het leefde, met
zijn baard en zijn kraag, van uit zijn groenen krans hulsttakken op hen neer, en duidelijk en voluit daar beneden,
alsof een stem die had uitgesproken, stonden de woorden te
lezen:
..

„MEERE, HOUD MIJN GEHEUGEN LEVEND!"

