Het Meilief

PIETER ECREVISSE

(later De Meikoningin) van Geleen, 1858

Doze novelle speelt op het einde van de
Franse tijd, Coen in de legers van Napoleon
veel Limburgerse jongens moesten dienen.
Pieter Ecrevisse wil met dit werk laten zien
hoeveel beter de eigen inheemse zeden,
gewoonten en 2edragingen zijn tegenover de
modegrillen die uit Frankrijk komen.
Een van de oeroude gebruiken in Geleen, dat
hij een bezoek van de schrijver in 1845
ongeveer tweeduizend inwoners telt, was het
toewijzen van een meilielaan elke jongeman
die nog niet gehuwd was. Dit gebeurde ieder
jaar in de nacht van 30 april op 1 mei op de
Pletsch. een plain waar ook gevochten word
om het korsbroodje op tweede kerstdag (zie
De Bokkerijdors in het land van Valkenbur2).
De gehele dorpsemeenschap was getuige on
verantwoordelijk voor het gedrag van de
meikoppels. In vele gevallen kw am er eon
huwelijk tot stand uit de eorsto verhintenis.
De schone Barbara Tummers, meikoningin
van het jaar 1813, trotseert de
verdachtmakingen van haar vroegere minnaar
uit liefde voor haar broer. Deze is in Rusland
gedeserteerd uit het leger van Napoleon,
omdat hij nog eenmaal zijn moeder wilde zien
die op sterven lag. Na de dood van zijn
moeder duikt hij ender in de morgelgrotten
van Valkenburg. Lijn zuster bren2t hem
iedere week, to voet vanuit Geleen, eten on
schone kleren. Het is een romantisch verhaal
van eerroof on verraad, maar ook van liefde
en berouw.
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VIER VERHALEN
MT HET LAND VAN
ZWENTIB OLD

De Vadermoorder, Ecrevisses eerste literaire
work, verscheen als feuilleton in het Brussels
daOlad Vlaamsch Belgie . In 1859 word dit
in boekvorm uitgegeven. Het eigenlijke
verhaal heoft eon lange inleiding met
anecdotes van een ridder die to Maastricht
met zijn paard van de Maasbrug sprang op
wens van een lichtzinnige jonkvrouw en van
de beroemde pastoor van Gaulle die moor dan
honderd jaar aldaar zijn ambt hekleedde. De
Vadermoorder handelt over de ondergang
van de laatste graven van Stein in de 17de
eeuw. Ecrevisse heeft de bedoeling als
aanhanger van de ideeen der Verlichting - af
to rekenen met verhalen over spoken op het
kasteel van Stein. Hij geeft een natuurlijke
verklaring voor de waargenomen nachtelijke
verschijningen. Ook dit verhaal heeft evenals
het Meilief- een wage historische achtergrond
nl. de mishandeling van Maurits van Kinskey,
vrijheer van Stein, door zijn zoon in 1740,
waarna deze onterfd words.
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Bij deze heruitgave
In 1979 is het honderd jaar geleden, dat Pieter Ecrevisse overleed in Eeklo (Oost-Vlaanderen) na een arbeidzaam leven als
leraar, advokaat, vrederechter en schrijver. Dit gedenkjaar
is niet de enige reden voor een heruitgave van de verhalen
De Meikoningin (of Het Meilief) van Geleen 1858), De Vadermoorder (van Stein) (1859), Een tafereel uit de geschiedenis
van 1813/1814 (1845) (op het kasteel Limbricht met pastoor
Page), en Koning Zwintebold (Sanderbout) (1846) (met als
centrale plaats het kasteel Grasbroek te Born). Niet opgenomen in deze herdruk is het meest bekende werk van
Ecrevisse, De Bokkerijders in het land van Valkenburg (1845),
omdat dit nog in een pocketuitgave verkrijgbaar is.
Wij hebben uit het uitgebreid oeuvre van Ecrevisse deze
novellen gekozen, omdat zij in Limburg spelen en wel in de
onmiddellijke omgeving van Obbicht, waar hij in 1804 werd
geboren en Sittard waar de schrijver, voor zijn min of meer
gedwongen vertrek naar Eeklo in 1839, gewoond en gewerkt
heeft; in de streek die nu nog bekend is onder de naam: Het
land van Swentibold. We willen met deze uitgave de vele
belangstellenden in de Limburgse cultuur en historie
tegemoet komen. Immers de genoemde novellen zijn al jaren
uitverkocht en alleen nog te vinden in een enkele gespecialiseerde bibliotheek.
Een derde reden voor deze heruitgave is de toegenomen
belangstelling voor die literatuur, misschien beter lectuur,
die de grote massa las. Bij het lezen hiervan krijgt men meer
inzicht in het denken en voelen van de gewone man, die ook
in de hedendaagse geschiedschrijving een belangrijke plaats
heeft ingenomen. Dat de werken van Ecrevisse in de 19de
eeuw door een groot publiek in Vlaanderen gelezen zijn
bewijzen de talrijke herdrukken en uitleencijfers van de
bibliotheken. Met recht kan men zeggen, dat naast
Conscience ook Ecrevisse zijn yolk weer heeft leren lezen.
Dit is een belangrijk sociaal aspect van zijn werk. Op zijn
romans is overigens heel wat aan te merken als men hedendaagse literaire maatstaven hanteert. Vooral het taalgebruik
en de compositie zijn zwak. Niettemin heeft men generaties
lang genoten van zijn spannende verhalen.
Ecrevisse heeft met zijn werken het Vlaamse en Limburgse
yolk meer bewust gemaakt van de waarde van de eigen taal
en cultuur, waardoor hij mede ervoor gezorgd heeft, dat de
Nederlandse identiteit behouden bleef. Deze werd namelijk

sterk bedreigd door een grote verfransingsgolf die na de
scheiding van 1839 het Vlaamse land overspoelde. Als
provinciaal afgevaardigde van Oost-Vlaanderen (1840 - 1848)
en als gemeenteraadslid van Eeklo (1848 - 1860), als weekbladuitgever, in zijn artikelen in diverse Vlaamse dagbladen
en tijdschriften, in zijn redevoeringen op de Nederlandse
Taal- en Letterkundige congressen (1849 - 1875) en vooral
ook in het voorwoord van zijn romans en novellen verdedigde hij fel de goede Vlaamse zaak. Hij bewees, dat het
mogelijk is ook in het Nederlands leesbare boeken te
schrijven. In Belgie van die tijd was dit geen vanzelfsprekende zaak.
Ook in zijn Sittardse tijd (1833 - 1839) had Ecrevisse zich al
verdienstelijk gemaakt voor de volksontwikkeling. Hiervan
getuigt de "Nieuwe Sittardsche Almanak voor 1837, tot nut en
vermaak, een leesboek voor alle standen." In Sittard was hij
leraar aan het college van Andreas Kallen. Al eerder had hij
ervaring opgedaan in het "middelbaar" onderwijs in Valdieu,
Amsterdam en Charleroi. Wanneer in 1839 Limburg ten
oosten van de Maas bij Nederland gevoegd wordt, voelt
Ecrevisse zich gedwongen om zijn geboortestreek te
verlaten. Hij kiest voor een carriere bij de rechterlijke macht
in Belgie. Deze beslissing is hem zwaar gevallen. Hij kan zijn
geboortestreek niet vergeten. Deze Limburgse novellen, alle
geschreven in Eeklo, tonen zijn romantisch heimwee naar de
streek die hij altijd als zijn vaderland is blijven beschouwen.
Voor deze foto-mechanische herdruk werd gebruik gemaakt
van de eerste druk van de Volledige Werken van Pieter
Ecrevisse (negen delen), die nog grotendeels tijdens zijn
leven zijn verschenen bij J. Schuermans te Antwerpen
(1878 - 1879). De frontispice is een lithografie uit de eerste
druk van Het Meilief van Geleen (1858 I. S. van Doosselaere
uit Gent). De foto van Pieter Ecrevisse uit het familie-archief
van George van Damme te Eeklo is gemaakt van een geschilderd portret van Theodoor De Heuvel, dat zich bevindt
in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te
Antwerpen. Het handschrift is een kopie van een originele
brief, geschreven door Pieter Ecrevisse aan W. Houben,
burgemeester van de gemeente Obbicht en Papenhoven d.d.
8 oktober 1852. Deze brief is in het bezit van mevr. M. Derhaag - Coenen te Obbicht.
Munstergeleen, augustus 1978 H. J. Op den Kamp
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DE MEIKONINGIN VAN GELEEN.

EEN HOOFDSTUK, BIJ WIJZE VAN INLEIDING.

De eerste zondag van september 1848 brak heerlijk aan ;
de zon steeg in geheel haren glans boven den gezichtseinder.
Alhoewel geen wolkje hare stralen onderschepte, liet zich
diegene brandende hitte niet gevoelen, vvelke tot loomheid
stemt. De aardbodem was ververscht door eenen zoelen nacht ;
op de boekweitbloem glinsterden de dauwdroppelen, als diamanten korrels op den blanken hals eener Limburgsche
maagd.
De kermis van Geleen, dit dichterlijke dorp van de Oostenrijksche Nederlanden des rechten Maasoevers in Limburg, beloofde
eenen ruimen voorraad onschuldige vermaken , immers men
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kent, men dult er geene anderen. Wij hadden reeds vroeger
de woeste worsteling om bet kors-, of beter gezegd Kerstrnisbroodje bijgewoond. Ook waren wij, twintig jaren vroeger,
ooggetuige van de uitdeeling des Meiliefs, die plaats grijpt
te middernacht van laatsten April tot eersten Mei. Doch
nooit hadden wij dit zonderlinge gebruik in voile werking
gezien.
Door onze nieuwsgierigheid gedreven, sloegen.wij den weg
in, die van Sittards Putstraatpoort over Leijebroek en Munstergeleen door de schoonste en vruchtbaarste vallei van
Limburg loopt. Na eene wandeling van vijt kwartiers, deden
wij onze intrede te Geleen, op den oogenblik, dat de misse
ten einde was geloopen.
Weldra golfde de blozende, krachtige jeugd naar buiten ;
eerst de jongmans die op twee rijen post vatten buiten het
kerkhof op het breede plein, de Pletsch genaamd. Dan voigden de meisjes tusschen de gevormde rijen ; naarmate zij
verschenen verlieten de jongelingen hunne standplaatsen ; ieder
begaf zich ter linker hand zijns Meiliefs en bracht haar ter
herberg, waar het vrijspel belegd was. Geen gedrom, geene
wanorde greep daar plaats ; een vroolijkgemurmel liep onder
de menigte ; op aller lippen zweefden glinlachtjes van loutere
tevredenheid.
Terwij1 wij daar, als in diepe betrachtingén verslonden,
bleven staan staroogen op deze dorpspo6zi.), had zich een
kring rond ons gevormd, dien wij maar bemerkten, toen eene
ruwe hand de onze, vane en de woorden sprak ; « Aha, bier
hebben wij nu eens den schrijver der Bokkenrijders ; heden
moet hij ons beloven de Meikoningin van Geleen te zullen
beschrijven ! » In eenen oogwenk werden wig van alle kanten
bestormd door oude kennissen en klanten. De eene vroeg ;
weet gij nog dit ? De andere herinnerde : « weet gij nog
dat ? Kristiaan Haarden wist ons zijn proces te binnen te
brengen met den gendarme. Bij dit woord gendarme, riepen
wel tier Geleendenaars te gelijk vertel ons Loch eens, hoe
Haarden zich uit dien netelingen toestand redde voor de
rechtbank. Hij beweert altoos, dat de eer grootendeels aan
hem toekomt van deze vrijspreking.
« Wel zekerlijk komt hem deze eer toe gelijk aan de medecijn de eer toekomt, den zieke genezen te hebben ! » was
onze bemerking.
« — Als 't u belieft, vertel ons het ding ! » riep
Antoon Keuhlen.
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« — Indien Haarden er niets tegen heett. » — Bemerkten

wij andermaal.

« — Wat wij betreft, — vezelde Kristiaan met eene
zek ere verlegenheid — ik ben er niets tegen : maar gij
moocht mij niet leugenachtig maken.
Wij traden binnen de tapperij der weduwe Willems ; daar
road eene tafel geschaard. onder het drinken van een glas
brandewijn met suiker, naar den trant der streek, moeten wij een
weinig onze herinneringen raadplegen, om met getal en omstandigheden de gebeurtenis met den gendarme te kunnen
verhalen. Aller ooren en monden waren opengespalkt, Jerwij1
wij ongeveer het volgende te berde brachten. « Het moest
juist zeventien jaren geleden zijn, dat door de jeugd van
Geleen, Lutterath en Krawinkel, bier in de tapperij, waar wij ons
bevinden, een vrijspel werde ingericht. Als naar gewoonte, had
de bevelhebber der brigade uit Sittard twee gendarmen naar
Geleen gezonden, als steunpilaren der openbare orde. Zij waren
er, om de waarheid te zeggen, al zooveel Poodig als het
vijfde wiel aan eenen wagen. Een dezer ambtenare, een houtma
gere zoon uit de Hesbaije, vond het al heel drollig, toen hij
binnen de zaal van het vrijspel wilde dringen, dat de britsmeester des gezelschaps (de handhaver der regeltucht) met
zijne houten brits (I) voor hem trail, om den toegang te
beletten, met de woorden « ongenoodigde gasten zijn bier
niet welkom ! »
Onze gendarme stoorde :zich aan den b•itsmeester niet en
stormde;naar de danszaal. Daar verwekte zij. verschijnen niet weinig
opzien ; doch alles zou nog in het zoete vergaan zijn indien
hij de vermetelheid niet zooverre gedreven hadde, van een
meisje bij den arm te vatten en haar in den kring te sleuren,
bewerende met haar te willen en zullen dansen. De Meivrijer
poogde vruchteloos te doen verstaan, dat men daar geene
sabelsleepers dulden zou, en dat hij in alien gevalle, aan den
dans geen deel mocht nemen. Zij deed hem ook begrijpen,
dat men te Geleen oorlof moet vragen aan den meivrijer, om
met zijn meisje te mogen dansen.
Toen deze fatzoenige bemerkingen bejegend werden met
eene grove uitdrukking, liet zich eensklaps, van tien kanten
te gelij k, bet geroep hooren : « De uniforme buiten de
zaal ! »
Haarden, die gekend was om ziine Herkulleskrachten,
t:i) Brits nocrnt
eenen stok, die, in vele deelen gekioven, groot gedruisch
maakt bij het slaan, zonder pijn te veroorzaken.
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kwam toegeschoten ; greep den ruststoorder bij den schouder ;
tilde hem op uit den kring, welke zich om den kerel
gevormd had ; slingerde hem om zijn hoofd, en wierp het
geraamte langs de trappen naar beneden ! De baldadige was
er of met eene bezwijming van een half uur, en ribbenssmarten voor veertien dagen.
Eene maand later verscheen Haarden voor de korrektionneele
rechtbank, onder betichting van gewelddadigheden te hebben
gepleegd op eenen ambtenaar in de uitoefening zijner bedieningen. Drie getuigen bestadigden de zaak, gelijk wij ze hier
verhaald hebben. Gij begrijpt lichtelijk, dat de uitgaven van
den klager merkelijk verschilde.
Men had aan Haarden zijne les gespeld ; zoodat hij dezelve
van buiten kende. Op de vraag van den Voorzitter ;
« Waarom moest gij den gendarme van de trappen werpen,
met gevaar van eenen manslag te begaan ? n Antwoordde
Haarden : « Maar, mijnheer de Voorzitter, ik hoorde van
alle kanten roepen « De uniforme buiten de zaal ! »
Mijne oogen vielen op eene gendarmenuniforme ; ik dacht bij
mij zelven : moet er zooveel lawijt gemaakt worden om een
laken spanroksken ? lk stak mijne hand uit naar het ding ;
het bleef aan mijne vingers kleven, en ik smeet het roksken
langs de trappen naar beneden Daarmede was geheel het
liedje ten einde ! »
« — Gij durft dus loochenen, dat gij den gendarme hebt
van de trappen gesmeten en dat hij een half uur in bezwijming
heeft gelegen ? »
Ik loochen niets, mijnheer de Voorzitter integen•
deel beken ik, eene unifOrme van de trappen te hebben
geworpen ! »
« — lk versta u niet, beschuldigde ! wat wilt gij zeggen ? »
« — Ik wilde niets zeggen, mijnheer de Voorzitter, doch
aangezien ik wel niet gezworen heb, zal ik toch de waarheid
zeggen. Toen de uniforme beneden lag, vroeg de gebuur
Paas mij, wat ik gedaan had. lk antwoordde hem, gelijk aan
u, mijnheer, dat ik eene uniforme had naar beneden gesmeten. Dan bemerkte de gebuur Paas : « ja, dat is altemaal
goed en wel ; mar in de uniforme stak een gendarme... »
Bij deze aardige verklaring, werd geheel de rechtbank
overvallen door een Homerusgelach. Zelts het openbaar ministerie kon zijne gewoone ernstigheid niet wedervinden. De
rechtbank was al te wel gestemd, dan dat men dezelve met
eerie ernstige pleitrede buiten de goede plooi zoude gebracht
hebben. Haarden werd vrijgesproken, op grond, dat hij een
.
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voorwerp van ruststooring had uit den weg geruimd. De
gendarme kwam er wat kaler of ; want op een verslag aan
den kolonel ingediend, ging hij voor veertien dagen achter
de grendels. Werd hij daar niet vetter, hij leerde er nadenken ; want seders dien tijd hoorden wij nooit meer zeggen,
dat hij te Geleen het vrijspel hadde gestoord.
Haarden was tevreden over de wending, welke wij aan zijn
proces hadden gegeven. De glazen werden geledigd, waarna
andermaal storm geloopen werd tegen den geschiedschrijver
der t3okkenrijders. Men wilde eene beschrijving der meiko
ningin van Geleen.
Op onze bemerking, dat wij nooit dit gebruik in werking
gezien hadden, moesten wij naar boven. Geen britsmeester
trad in onzen weg. Integendeel verliet de meikoning den
dans, om ons te komen de hand drukken. Van dien oogenblik werden wij aanzien als tot het vrijspel behoorende. Maar
hoe groot was onze verlegenheid niet, men de jongeling ons
bij zijne meikoningin bracht en ons vriendelijk noodzaakte,
zijne plaats in te nemen.
wij onderwierpen ons, aan hetgeen wij beleefdheidshalve
niet mochten weigeren. Onze dansgezellin scheen in haren
schik met deze regeling ; wij waren 't niet minder. Immers
mogen de grijze haren al om onze ooren waaijen, nooit gelooven wij ons misplaatst naast eene schoonheid ; en schoon
was de dochter van Karel Hensen. Daar wij ons aanstonds
konden overtuigen, dat wij aan het meisje niet onbeken
waren, veroorloofden wij ons te vragen of zij niet redenen
had van misnoegd te zijn over onze plaatsvervanging.
« — In het geheel niet ; antwoorde zij — immers beschouwen wij 't als eene groove eer, dat de meilieve ons aan eenen
vreemdeling afstaat. Dit geeft mij zelfs het recht van heden
met u huiswaarts te keeren, indien gij met ons het middagmaal wilt eten. lk weet zeker, dat •gi) vader en moeder zoudt
gelukkig maken. »
« En u dan schoone meikoningin ? »
« •mij ook.., ik vind mij niet wel te moede, in tegenwoordigheid van mijnen meikoning. Omdat hij rijk is,
gelooft hij te mogen spotten met diegenen, welke zooveel
paarden niet laten uitgaan, als zijn vader... welke zooveel bunders
land met bezitten op Gods aardbodem Dit mishaagt mij ;
want het dient mij ten bewijze, dat hij geen goed hart heeft,
en dat de hoogmoed hem aldus doet spreken. »
j
« — Gij hebt uw hart op eenen anderen jongeling
geves-
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tigd, kind, die mu) rijk is dan gij ; daarom plagen u zijne
spotternijen. »
« — In het geheel niet ; maar aangezien hij de rijkstc
erfgenaam van Geleen is, geloof ik, dat hij al de jongelingen
der gemeente veracht ; mijn goede broeder er onder begrepen.
Dit doet mij leed. Ook is hij jaloersch, en gij zijt de eenige,
aan wien hij mij ooit hebbe afgestaan in den dans, sedert
twee jaren.
De danspartij was ten einde geloopen. Vader Hensen trad
de eerste tot ons, met de hartelijke woorden : Suzanna, hebt
gij uwen danser kunnen bewegen, om heden onze kermisgast te zijn ?
heb mijn beste gedaan, vader ; mijne bede is tot
nu toe noch afgeslagen noch aanvaard. Laten wij te samen
bidden, dan zal hij niet kunnen wederstaan. »
Kortom het aardige meisje wist zoo lieftallig te flemen, en
de vader zoo gulhartig aan te dringen, dat wij wel moesten
aanveerden. Wij hoopten overigens bij den man, wiens vader vroeger adjunkt was geweest, ten tijde der fransche
overheersching, inlichtingen te kunnen semen, nopens eene
gebeurtenis nit de jaarboeken van Geleen, welke wij wel
oppervlakkig kenden ; maar waarvan het fijne raadsel ons
nooit werd opgelost.
Gedurende de maaltijd, werd ons ruimschoots uitlegging
gegeven nopens dit zonderling gebruik des meiliefs. Suzanna
wist te zeggen, dat het gezag van haren meikoning grenzeloos
was ; maar dat hij ook eene verantwoordelijkheid op zijne
schouders droeg. cc Mime eer is zijne eer ; zegde en
gees hoegenaamde dwang is beter geschikt, om een meisje
binnen de palen te houden van zedelijkheid, dan deze gedurige waakzaamheid van den jongman over het meisje, en
van bet meisje over den jongman. Gelijk Hendrik Bemelmans,
de meikoning, thins mijn beschermer is ea moet zijn, zoo
zou hij mijn onverzoenlijkste vijand en aanklager worden,
indien ik het ongeluk hadde, e:thien stap te doer, die strijdig
ware tegen eer of plicht. De ergste straf, welke men bier
een meisje konne opleggen, is haar eenen meilieve to weigeren. Ook zou gt:en jongeling het patroonschap aanvaarden
over een meisje, op \vier zedelijk gedrag de minste vlek zou
kleven. Overigens komen noch riikdom, noch schoonheid,
noch armoede, noch leelijkheid in aanmerking. De koning
wijst aan iederen jongeling zijn meisje aan op meiavond...
« En houdt het beste brokje voor zich Onderbraken
Suzanna ; want zij verdienie werkelijk bet kompliment.
.
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« — En omdat gij mij vleit — bemerkte zij met eenen
lichten blos, die haar geenzins misstond — zal ik wel niet
meer vertellen. Indien vader eventwel Wilde voor den dag
komen met de eene of andere gebeurtenis, die haren oorsprong, of hare reden vond in dit aloude gebruik, gij zoudt
stoffe bekomen voor geheele boekdeelen te schrijven. Er zijn
luimige, blijde, droevige, zelfs hatelijke voorbeelden aan te
halen, en vader is de wandelende kronijk van Geleens
meilief. Doet zich een nieuw geval op, dan is hij 't. welken
men raadpleegt. Zijne beslissingen gelden als orakels. »
VErvolgens fluisterde zij ons zachtjens toe : ik geloof -ook
nog, dat vader aanteekeningen heeft gemaakt. Indien gij
ernstig wildet ik houd mij verzeker, dat hij u dezelve zoude
mededeelen !
Dat deze openbaring ons welkom was, behoeven wij schier
niet te zeggen. Voortaan bleef geheel onze aandacht op e'en
voorwerp gevestigd : de aanteekeningen van vader Hensen.
Na het middagmaal, sloegen wij voor, 's mans heerlijke
weiden te gain in oogenschouw nemen, waar de boomers
bogen onder het schoonste, sappigste ooft, dat een mensch
ooit kon aantreffen. Wij legden lottuigingen op alles ; de man
was er door gestreeld. Zoohaast zagen wij deze gunstige
gemoedstemming niet, of wij brachten zijne aanteekeningen
te berde, en uitten den vurigen wensch, dezelve in ons bezit
te bekomen.
«
Loutere prullen, — sprak hij met eene zekere verlegenheid -- die niet verdienen, dat gij er den tijd mede
verbeuzelt ! Losse aanteekeningen, die mijne naneven als
scheurpapier in het vuur werpen !
« Eene reden, waarom gij zult gelieven, ons dezelfde toe
te vertrouwen. Wij zullen er slechts uit nemen, wat nut
kan stichten en mag geweten worden. Vinden wij dan een
drukker, zoo zal het ding ruchtbaarheid bekomen, gij moocht
er op rekenen. »
«
1k reken op uwe bescheidenheid en geef u mijne aanteekeningen mede. Ik had het voornemen opgevat, dezelve
te vernietigen ; sprak met onzen ouden pastor Vonken dienaangaande ; doch hij raadde mij aan, dezelve in voorzichtige
handen te geven. Hij voegde er de volgende beweegredenen
bij : de misdaden der verdwenen geslachten zijn zoo vele
waarschuwingen voor ons. Er ligt in den eenvoudigen,
rechtzinnigen, alhoevvel eenigszins ruwen aard dezer bevolking
eene zoo groote geneigdheid tot het vvreken eener ontvangen
beleediging of verongeli;king, dat deze woeste drift wel met
,
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eene ijzeren roede zou dienen gekastijd te worden. Vruchteloos heb ik sedert vijftig jaren, al mijne krachten, geheel
mijnen invloed in het werk gelegd, om dit zaad des onkruids uit te roeien. Al mijne moeite zijn bots geloopen
tegen de ingekankerde gewoonten. »
« Ik beloofde, — zoo ging Hensen voort — dat ik 's
priesters raad zoude volgen, onder voorwaarde, dat ik volkomen
vrij bleve, om den persoon te kiezen, aan wien ik mijne
aanteekeningen zoude overgeven. Na het werk, « de Bokkenrirlers, » gelezen te hebben, was mijn besluit nopens den
persoon genomen. Het zal u niet moeilijk vallen, .orde te
brengen in de ordelooze papieren. Ik wensch eventwel, dat
gij nog tien jaren wachttet, vooraleer deze openbaringen door
den druk ruchtbaar te maken. De reden daarvan, zal .0 begrijpelijk voorkomen in den loop des verhaals. »
Persoonen, welke met naam en woonplaats aangeduid zijn,
bestonden nog. Van anderen zijn de kinders thans nog aanwezig. Na eene rijpe overweging, hebben wij goedgevonden,
dit eenvoudig verhaal niet linger in den vergetelhoek te lateen
Nochtans deden wij aan de namen eenige veranderingen
•ondergaan, daar wij van gevoelen zijn dat de naam niets doet
aan de zaak.
Het is nu vier jaar geleden, dat wij het huisgezin Hensen
bezochten. Wij vonden al de leden nog vereenigd, zelfs
Susanna, die even bloeiend van gezondheid was, als zes jaren
vroeger ; zij had het huwelijksjuk niet op hare schouders
willen nemen. Onder het drinken van eenen smakelijken
appeldrank, cider genaamd, die nergens beter vervaardigd wordt
dan te Geleen, lazen wij ons handschrift. Hensen erkende
zich zijne eigene denkbeelden niet meer weder. De moeder
weende ; de zoon knikte gedurig. ten teeken van goedkeurig
Susanna verklaarde, dat wij de getrouwste schilder waren
geweest, die men kon bedenken. In een woord : ons verhaal
verwierf de volkomene goedkeuring dezer brave lieden.
Of wij .eventwel dezelfde goedkeuring mogen vervvachten
van wege het lezende publiek, dit wenschen maar gelooven
wij niet. Getrouw is de schets, dit weten wij. Is zij aanlokkend en boeiend, dit is eene andere vraag, welke iedere
lezer voor zichzelven zal oplossen, wanneer hij tot aan het
woord EINDE is geraakt.

II.

DE MEIKONINGIN.

De laatste Aprildag des jaars i 800 dertien was verdwenen :
stormwind en regenvlagen hadden denzelven gekenmerkt.
Tegen den avond dreef een zachte wind de wolken uit het
gezicht. De maan steeg omstreeks tien uren- op, en gaf Karen
geleenden glans over aan de aarde. Van alle kanten zag men
de krachtige jongmans van Geleens volkrijke wijken naar het
plein, de Pletsch genaamd, zich begeven. Een heuveltje
scheen het middelpunt to vormen want rond hetzelve
stonden honderde manspersoonen groepsgewijze. Op de platvormige hoogte staan een tafel en vier onbezette stoelen. Op
slag van twaalf ure, worden twee brandende fakkels gebracht
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en tegen de tafel geplant, om de werkzaamheden te verlichten .
Een bedaarde jongman van ongeveer dertig jaren, gaat
pints nemen voor de tafel. Hij opent een register ; roept de
names op, en teekent met eene A de afwezigen. Zij zijn
ten getalle van twee ; beide -belet uit hoofde van onpasselijkheid. Vervolgens wordt er gevraagd, op wat wijze men
verstaat den meikoning te kiezen. Een schier eenparig geroep
van ; Vivat Jan Lemmens ! bewijst, dat men den aftredenden
koning verstond te behouden. Deze gaat plaats nemen voor
de tafel. Hem volgen de twee oudste gezellen, om met den
registerdrager het bureel uit te maken, en de stoelen te bekleeden. Er heerscht eene plechtige stilte onder de menigte.
alien zijn vol verwachting. Bijzonderlijk is de spanning
uitermate groot in een kring van vier personen, die zich een
weinig afgezondert hebben van den grooten hoop.
VOOr de aankomst des meikonings, waren tusschen deze
vier manner de voigende woorden gewisseld.
Pieter Vleugels : « wat zijt gij zinnens te doen, wanneer
de koning het gezelschap ondervraagt, of er redenen van uitsluiting bestaan ? »
Willem Koehlen : « indien gij de schoone Babara Tummers
bedoelt, dals raad ik mijne vrienden aan, de lippen voor de
tanden te houden. Het gedrag van dit meisje is, ten alien
tijde, zoo zedig, zoo uitmuntend eerbaar, zoo onberispelijk
zoo heidhaftig opofferend geweest, dat ik aan haren val
geen geloof kan hechten. En zou al eene vlek op hare eer
kieven, ik wil er mijn leven op verpande dat zij of het
slachtoffer is geweest van helsche kuiperij, of dat zij een edel
doel beoogde.
Jan Paas : « nochtans mogen wij geenen misstap door de
vingers zien ; want zwijgen, waar men spreken moet, is een
bewijs van lafhartigheid. Bij mij blijft eene zwarigheid : is
het wel bewezen, wat de vriend Pieter ons verhaald heeft ?
Gij weet hoe lichtelijk de schijn ons bedriegt en onrechtvaardig kan maken. »
Severyn Corten : « dus zou zwijgen de boodschap zijn ? »
« — Dat is mijn gevoelen niet ; — sprak Pieter met
ophef — ik zal geheel het gilde niet laten onteeren, om
eene lichtekooi te sparen. Wie iets verdient, moet iets
hebben. »
Kcehlen bemerkte op eenen genoegzaam bijtenden toon :
« miin gevoelen is, dat de vriend Pieter wel zou kunnen•

verdacht gehouden worden van partijdigheid. Bedrieg ik mij
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niet, dan heeft hij bij schoon Berbken geklopt, en werd hem
niet opengedaan. »
cc — Gij liegt ! — knarstandde hij van gramschap, terwiil hij
rood werd als een gezoden zeekreeft. Nboit heb ik haar
ernstig zoeken te vrijen. lk schepte vermaak in hare welzeggeri) en het was enkelijk, om de ledige uren te verbeuzelen...
« Dat de vos naar de druiven ging springen, Coen hij
ze niet kon bereiken ! » Zoo voltooide Kcehlen den volzin.
« — De deerne mag dit gezegd hebben ! — hernam
Vleugels, alle maat vergetende. Lichte kooi en leugenaarster
dat zijn twee onafscheidbare gezellinnen ; de bedriegster moet
er nog bij zijn ! »
Ondertusschen waren de werkzaamheden op het bureel
spoedig voortgezet. Op de luide vraag des meikonings : Heett
eenig lid van ons gilde, vrouwelijk of mannelijk, gezondigd
tegen eer of plicht ! had niemand geantwoord. Bij de tweede
en derde vraag, heerschte er algemeene stilte. Waarna de
meikoning het gilde vrij verklaarde van alle vlek.
Op dezen oogenblik trad een machtig gebouwde jongman
tot den koning en vezelde een tijd lang aan zijne ooren. Bii
het heldere fakkellicht, zag men als eene gramschapstraai
over het kalme aangezicht van Jan Lemmens zweven ; doch
het duurde daar een paar sekonden, dan was hij wederom
bedaard als te voren. Aan des lichte beving der onderlip kon
men eventwel zien, dat. deze bedaardheid maar oppervlakkig
was, en dat op den bodem wel een storm kon woeden, die
niet zou toeven los te barsten.
De geheimschrijver begon met de namen der jongelingen
op te roepen ; eerst Jan Lemmens, den meikoning, naar een
oud gebruik ; zoodat deze onder al de meisjes der gemeente
zijne meikoningin mocht kiezen. Dit voorrecht stond men
hem volgaarne af.
Tot aller verbazing, sprak de hoofdman met eene vaste
stem : ga voort bid ik u, tot den tweeden ; dit jaar zie ik
van mijn voorrecht af, en zal maar de laatste komen. »
De geheimschrijver noemde luidkeels de jongmans, een voor
den ; de meikoning voegde bij iederen gezel den naam van
een meisje, welke opgeteekend werd, onder het handengeklap der menigte.
Eindelijk hoorde men den naam : Pieter Vleugels !...
hoofdman sprak langzaam en plechtig : « aan zijne bescherming en eer wordt toevertrouwd, voor den jaar, Barbara
Tummers, bijgenaamd de Schoone ! »
.

.
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Een handgeklap begroette deze keuze. Nog weergalmen de
toejuichingen als eensklaps de oude kennis, Pieter Vleugels,
door den kring drong tot voor de tafel, en daar de woorden
sprak ; « ik weiger de schoone Barbara voor Meilief, omdat
omdat... »
— Omdat, onderbrak hem de hoofdman, wiens oogen
de woorden in de keel van Pieter Vleugels terugdreven —
omdat gij eene vuile tong zijt, die haar venijn schiet op de
onschuld ! »
Vleugels was gereed tot antwoorden ; doch de hoofdman
had zich met eene edele fierheid opgericht, en met eene
trillende rechter hand het zwijgen gebiedende, sprak hij met
stem : « Vrienden en gezellen, een onder ons, gelijk gib hebt
gehoord, weigert een meisje te beschermen, welke uw
hoofdman waardig acht door ons alien beschermt te worden.
Welaan, ik vei klaar Barbara Tummers te aanvaarden als
mijne meikoningin ! Thans behoort • aan mij het recht, haar
te beschermen tegen den onbeschofte lasteraar. Luister,
Vleugels, zaterdag namiddag, ten zeven ure stipt, zult gij voor
de gezworenen van het gilde verschijnen met mannen van eer
en faam, om gegronde redenen van uw gedrag te geven ; zoo
niet, voorzie u van eenen goedgekeurden mispelaren rotting,
waarover geene bezweringen ungesproken... waaraan geene
maleficien gebruikt zijn. Want hebt gij gelogen en kwaadwillig de eer van een deugdzaam meisje geschonden, dan mope
de goede God medelijden hebben met uwe arm en schouderen ! »
Een daverend bravogeroep volgde op dit streng vonnis.
Vleugels wachtte de verdere gevolge niet of van den storm,
welken hij zoo vermetelijk had ontketend. Als een venijnige
slang, sloop hij door de menigte achteruit ; een algemeen
geschuifel verhief zich eensklaps uit den kring. Hi) nam de
verwarring te baat, om de vlucht te kiezen. Een half uur
later, lag hij op zijne legerstede zich te wentelen, zonder
dat de weldadige verkwikkende slaap over zijne oogen wilde
dalen. Verkropte spijt en schaamte folterden zijn gemoed.
Van tijd tot tijd bracht hij eene hand naar zijne schouder,
alsof de onbarmhartige rotting van den meester kunstvechter
Lemmens er reeds ware opgevallen. Eindelijk begon hij op
wraakmiddelen te broeien. Maar tegen wien ? Gold het Barbara
of Lemmens ? Dat zou van de toekomst afhangen ; maar
wraak wilde hij nemen.
werd op de Pletsch de uitdeeling des meiliefs
yonder eenige hindernis voortgezet. Elk bekwam de zijne ;
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Pieter Vleugels alleen bleet urgesloten van deze hooge gunst.
De hoofdman stond op ; stak zijne rechter hand tut, waarop oogenblikkelijk eene volslagen stilte intrad. _ Hij sprak
aldus « Vrienden en gezellen, aan u alien is het doel onzes
gildes bekend ! Eene welgeleide jeugdige leeftijd is de weg
naar de gezegende rijpere jaren. De zedige maagd zal eenmaal
wijze huismoeder ztjn ; en de jongman, die de deugd voor
eenigen leiddraad neemt van zijnen levenswandel, zal later
een voorbeeldig huisvader wezen.
» Ten einde de ondeugd geenen vasten voet in onzen
kring zette, moeten wij elk op zich zelven, en de eene op
den andere waken. Indien de herinnering aan uwe plichten
ooit noodig ware, dan is het op dezen oogenblik. De vreemdeling heeft zijnen voet op den vaderlandschen bodem gezet.
en poogt onze begrippen van zedelijkheid, van deugd en
van godsdienst te vernietigen. opdat wij aan hen zouden
gelijk worden, in lichtzinnigheid, wulpschheid • en godvergetenheid.
» Dit mag, dit zal niet waar zijn. De gemeente Geleen
zal aan den ontbindenden invloed van den Franschman ontsnappen, gelijk zij vroeger aan even zoo groote gevaren
ontsnapte ; indien elkeen naar mime woorden luistert en
mijne voorbeelden navolgt.
» Geef dus wel acht op hetgeen ik u alien ga voorhouden ;
Wij hebben den vreemdeiing niet geroepen ; wij zijn onbekwaam, hem te verjagen. Dus dulden wij, wat wij niet
kunnen veranderen. Schatting en belastingen, en moet het
zijn, ons bloed geven wij ten beste, als zij ons gevraagd
worden ; maar laat ons geenen omgang hebben met de vreemdelingen ! Niemand dulde, dat een Franschman omgang hebbe
met zijne zuster, met zijne bloedverwanten, vooral met zijn
meilief ! »
Een dreunend bravogeroep onderbrak den boerenredenaar
en leverde hem het bewijs op, dat geheel het gezelschap
zijne vermaningen verstond na te leven. Toen de stilte hersteld was, ging hij voort : « Thans vrienden, naar oud gebruik,
ga een ieder zijnen meitak planten aan de deur zimer uitverkorene, en zijn meilied ztngen onder het venster barer
slaapkamer
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Slaap zacht, mijn bruid van eer,
Geschonken door den Heer,
Om binst dit jaar te paren ;
Voor eeuwig ja vergaren,
Zoo 't God believen mocht.

Zondag aanstaande, hoop ik al de leden op hunne
te
zien na de vespers, opdat geen meisje moete naar hus gaan,
bij gebrek aan meilieve, die haar naar het vrijspel brengt.
« De gezworenen zullen zaterdag stiptelijk op hunne plaats
zijn, denk ik. Wie redenen gelooft te hebben van klagen,
begeve zich ook in het midden der eererechters, te Lutterath
onder de boomer. Thans wensch ik u alien den vrede ! »
Bij deze slotwoorden stoven al de jongmans uit elkander ;
elk nam den weg, die naar de waning der hem toegedeelde
maagd leidde, om haar eenen bloementak te planten en zijn
meilied te zingen of te neuri6n.
Thans is de beurt aan de meisjes gekomen van in eene
begrijpelijke spanning te verkeeren. Men weer, wel is waar,
dat de standen en vermoedelijke genegenheden veelal geraadpleegd warden ; nochtans kan de hoofdman niet alles weten.
In de meeste gevallen begeeft de jongman, welke het oog op
een meisje heeft geworpen, zich bij den meikoning, en geeft
zijn oogmerk te kennen. Dan grijpen onderhandelingen plaats.
Alles wordt rijpelijk overwogen en eindelijk beslist. De paren,
welke geene samenneiging voor elkander gevoelen, staan
weldra op eenen genoegzaam vertrouwelijken voet, om bin-nen de palen der vriendschap te bit) ven , en te ruilen. Doch
geen jongman zou ooit zijn meisje aan eenen anderen overlaten, 't en zij hij op deszelfs braafheid en strenge zedelijkheid konne rekenen ; want de schande van meilief zou op
haren gezel terug vallen. En de eer wordt in Geleen voor
het hoogste goed des aardsbodems geschat. Met zulke gevoelens bezield zijnde, moet de bevolking van deze gemeente een
model van zedelijke deugden zijn, en dat is inderdaad.
Ook San Lemmens zou zijne meikoningin gaan besteken,
loch zijne zuster had voor hem eenen prachtigen meitak vervaardigd. Een denneboompje, versierd met zijden linten en
klatergoud, stand gereed voor den broeder. Jan nam den
,
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meitak en begaf zich naar de woning der schoone Barbara,
om denzelven daar te planten, onder het zingen van een
nieuw liedje :

k planten mijnen mei
En zinge veer daarbij :
Gij zijt mijn uitverkoren ! enz.

Nauwelijks was het gezang aangeheven, of er verscheen
licht in de woning. De voordeur ging open ; schoone Barbara
verscheen en bad hares beschermer in huis te treden. Daar
zulks menigmaal geschiedt, zou Lemmens deze uitnoodiging
beschouwd hebben als eene gewonen beleefdheid. Doch bij
het lamplicht, zag hij dat de rozen van 's meisjes wangen
verciwenen waren, en plaats hadden gemaakt voor eene
doodsche bleekheid. Haar overvloedige blonde hairtros viel
bijna tot op de helder-blauwe oogen. Men zag, dat zij bitterlijk
moest geweend hebben. Van tijd tot tijd, liet eene siddering
der kin gissen, dat zij zich geweld aandeed, om haar treurgeestig gevoel te overmeesteren. Hare gestalte was rijzig ?
geheel de leest van het meisje mocht onberispelijk genoemd
worden. Was zij schoon, en verdiende zij den naam van
SCHOONE BARBARA. wanneer men haar altiid opgeruimd,
met eenen onschuldigen glimlach op de lippen zag aan haar
werk, op den weg naar of van de kerk, zoowel als bij danspartiien of anderen feesten, die de jeugd te samen brengen,
op dezen oogenblik was zij verrukkelijk.
Jan Lemmens, de rijkste jongman van Geleen, zat men
stomme bewondering te staroogen op het engelschoone meisje
die met . gebogen hoofde voor hem bleef staan, als het
levende beeld der stomme droefheid ; want geen woord kwam
over hare lippen.
Dit zwijgen had iets plechtigs, maar tevens iets zoo
pijnlijks, dat de jongman besloot er een einde aan te stellen.
Hij sprak, terwij1 hij opstond en de hand van het meisje
vatte :
« — Barbara, ik kom u aankondigen, dat ik u hebbe
verkozen voor rnijn meilief !... Gij zijt dus nieikoningin geworden. Zeg, kind of gij met mijnen keus tevreden zijt. lk
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beloof dat ik voor u een waakzame en ernstige beschermer
zal wezen. »
Bij deze vriendelijke taal, begon de maagd nogmaals bitterlijk te weenen. Men ried, dat zij tegen een hevig gevoel
kampte. Na eene poos, hernam zij met geweld genoegzame
kalmte om te bemerken :
« — Lemmens ; ik wist wat er gebeuren zou ; Vleugels
had mij bedreigd, omdat ik hem niet wilde... niet mochte
aanhooren. Ik weet,hoe edelmoedig gij u ten mijnen opzichte
gedragen hebt. Ik bid u, mimen hartelijken dank te aanvaarden. Doch na hetgene gebeurd is, kan ik als meikoningin
naast u niet optreden ; gij weet, dat op de koningin zelfs
geene verdenking mag vallen. »
« — De kerel, welke gepoogd heeft eene vlek op uwen
naam te werpen, Barbara, — sprak Lemmens met drift —
zal zaterdag openlijk bekennen, dat hij als een eerloozen lasteraar
gehandeld heeft, doet hij 't niet, dan zal ik zijne lastertong met
mijnen rotting tot in zijnen maag starnpen ! Op genade mag
hij niet hopen. »
••
« — 0, ik bid u, Lemmens, — smeekte het meis
je met
gevouwen handen, terwij1 zij hare betraande oogen op den
forschen jongman vestigde — bedaar uwe gramschap, en doe
geen erger onweder boven mijn hoofd losbarsten. Gij weet
immers, dat het lijk mijner moeder nauwelijks koud is
in de aarde ; dus mag ik geen deel nemen aan dansen,
noch aan openbare vermaken. Overigens is ons huffs al te
gevoelig geslagen dan dat ik opgeruimd konne zijn ; en een
bedroefd gelaat past aan geene meikoningin ! »
«
Luister, Barbara ! — Hernam de jongman op cenen
plechtigen toon — Uwe eer staat onder mijne bescherming
weet iemand eene schaduw van vlek op Jan Lemmens te
werpen ?,.. »
• — Niemand, niemand ! » riep zij uit met geestdrift.
« — Nochtans — herman hij — er zou eene vlek op
mijnen naam kleven, indien ik naar uw bede luisterde ; want
ik zou een steunloos meisje hebben laten schandvlekken,
zonder openlijk als naar verdediger op te treden. Men zou
mij zelfs verdacht houden van lafhartigheid ; want eene
uitdaging heeft plaats gehad in het openbaar ; de voldoening
moet openbaar zijn, dat zweer ik u bier op mijne eer ! »
« — Het is dus besloten,
kermde zij — dat alles moet
te zamen loopen, om mij en de mijnen ongelukkig te maken.
Gij, edelmoedige man, rijkt ons eene reddende hand toe... en
met mij te willen redden, dompelt gib misschien mij en
mijne dierbaarste bloedverwanten in het ongeluk. Laat
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bid ik u, aan mij zelve over. Laat mij, zoolang het Gode
behaagt, met gebogen hoofde en neergeslagen oogen gaan ; de
tijd zal wel komen dat de menschen zeggen zullen : « Barbara
Tummers was toch zoo plichtig niet, als men geloofde. »
De jongman was geschokt. doch geenzins overtuigd. Eene
poos ging hij voor de tatel zitten.; zijn hoofd rustte tusschen
zijne beide machtige handen. Na een paar minuten bezinnens, sprong hij op, gelijk iemand, die uit eenen droom
ontwaakt. Hij vatte andermaal Barbara's hand ; vestigde zijne
oogen navorschend op de hare en sprak dan langzaam en met
diepe ontroering :
« Meisje, meisje ! Wat ook de wereld zeggen moge, ik
voel, ik zie, dat gij onschuldig zijt. Er schuilt 'dus een geheim
achter. Nu kind, gij zijt meester van uw geheim en van uw
vertrouwen. Indien gij eventwel wist, hoe rechtzinnig ik't met
u rneene, gij zoudt geene oogenblik aarzelen mij te aanvaarde
voor uwen vriend, voor uwen vertrouweling. 0, ik smeek
er u om, schenk mij dit blijk van vriendschap ! 1k zweer
het, op de lijken uwer moeder en mijns vaders, nooit zal
een woord over mijne lippen komen ! Met raad en daad,
zal ik u ter zijde staan in alle bezwaarnissen ! »
Het schoon meisje zweeg eenen tijdlang. Eensklaps richte
zij haar hoofd op, en : « welaan, een mensch op Gods
aardbodefn zal dan weten, waarom ik als eene plichtige wille
doorgaan.,. gij alleen zult mijn geheim kennen en mij uwe
achting niet onttrekken. Nochtans moet mijn vader zijne
toestemming geven, vooraleer ik u iets moge openbaren,
Gelief eenen oogenblik geduld te hebben, tot dat ik oorlof
aan hem gevraagd hebbe. •»
Zij verdween in een nevenvertrek. De jongman hoorde
eenigen tijd fluisteren. Dan volgden • wat bewegingen en na
ongeveer vijf minuten, kwam Barbara terug met haren vader.
Deze trad tot den jongman drukte deszelfs handen in de
zijnen, en heette hem welkom onder zijn dak.
De drie personen namen plaats rond de tafel. Barbara
sloop nog eenmaal naar buiten om te gaan bespieden of geen
menschelijk oor omtrent de woning ware, dat haar geducht
geheim kon afluisteren.
Voorzichtig keerde zij terug ; plaatste de lamp in de schouw
opdat zij geen licht hoegenaamd in het vertrek zoude ver-

DE MEIKONINGIN VAN GELEEN. i8

spreiden. Vervolgens ging zij tusschen de beide mannen plaats
nemen, en begon haar verhaal zoo zachtjes te fluisteren, dat
Lemmens wel moest luisteren orn de klanken op te vangen.

III

EENE ZUSTER, GELIJK ER NIET VELEN ZIJN.

Gij weet, dat, nu drie jaren geleden, mijn broeder Hendrik
heeft moeten loten. Het geluk begunstigde hem : hij trok
een der hoogste nummers. Onze blijdschap kende geene palen ;
doch zij was van korten duur. Zijne machtige gestalte en
bloeiende gezondheid hadden aan den onderprefekt bevallen.
Veertien dagen na de loting ontving hij bevel, om zich naar
Maastricht to begeven. Daar wend hij oogenblikkelijk ingelijfd
bij een regiment dragonders.
Een paar dagen nadien, bracht ons de kiekenkramer Jan
Wauben een briefje, hetgeen mijn broeder hem op de merkt
in de handers had gefutseld. Hid schreef ons, « dat
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mochten en moesten gerust zijn ; hij zou zich met geduld
onderwerpen aan zijn lot. De dienst was wel moeijelijk,
gelijk alle beginsels ; maar — voegde hij bij — daar ik
tarnelijk ruiter ben en met paarden weet om te gaan, heb ik
een groot voordeel op mijne makkers. Men zegt, dat wij maar
zoolang hier blijven, als strengelijk noodig is, om te leeren de
wapenen hanteren. Er word gesproken van eenen aanstaanden
veldtocht naar Duitschland ; de gevaren, de vermoeienissen
vrees ik niet ; mijn leven is in Gods hand. Doch zou ik
wenschen u, mijne dierbare ouders en zuster, nog eenmaal
te zien, voor mijn vertrek.
» Oorlof om u te bezoeken zal men mij niet geven ; dit
verzekeren mijne makkers. Derhalve zoudt gij wel moeten
naar de stad komen. Brengt mijn uurwerk mede ; geld heb
ik niet noodig. Besteed hetzelve liever aan eenen goeden
paardenknecht ; ziet wel toe, dat hij toch zorge voor onze
twee bruinen. Spant ze in de karre en brengt zaterdag aanstaande eene vracht graan naar de stad ; dan zal ik wel
gelegenheid vinden, om u alien • te zien en te omhelzen.
Mocht ik u bij die gelegenheid getroost en opgeruimd ontmoeten, dan zal een zware last van mijn hart vallen.
» Tot zaterdag, lieve vader, moeder en zuster ! Weest
verzekert, dat ik mil niet ongelukkig zoude achten, ware het
niet dat ik van u alien gescheiden moet leven. Ik zal in alles
mijne plichten behoorlijk kvvijten en tot mijnen laatsten levensadem blijven
Uwe onderdanige zoon en broeder.
Hoe lang schenen mij de zes dagen, die ons van dit
bezoek scheidden : de zaterdag kvvam nochtans. Nauweliiks
was de zon boven den gezichteinder gestegen, of wij stonden
voor de Wijcker poort ; en nog hadden de paarden te
traagzaam gestapt voor ons ongeduld. Onze karre was den
eerste op den merkt. Hendrik had ons geen adres opgegeven ;
maar met vragen, vernamen wij, dat de dragonders gekaserneerd waren in de Augustijnen. Twee geslagen uren, wandelden wij, straat op straat af, voor het groot gebouw.
Eindelijk liet zich het getrappel van paarden hooren op het
binnenplein. Wij naderen en •zagen twee rijen ruiters afkomen.
De broeder was er bij. Van verre groette hij met zijhe hand
Toen hij nader kwam, neep hij tweemaal de hand toe en
stak dan eenen vinger op : hetgeen wij onder elkander vertolkten door : Ten elf ure zal ik bij u zijn ! Inderdaad
vveinige minuten na den bepaalden tijd, kwam hij ons vinden
op de merkt.
.
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Geen spoor van mismoedigheid liet hij blijken. Slechts
wanneer moeder hem tegen haren boezem drukte, onder het
storten van overvloedige tranen, dan vvendde hij zijn gezicht
van ons af. Doch deze ontroering duurde geene tien sekonden.
Hij beurde ons alien op ; en toen vader gewaagde van het
koopen eens plaatsvervangers, verzette hij zich stellig tegen
zulk ontwerp, voor reden gevende, dat hij de ontvreemding
onzer goederen niet gedoogde voor het koopen van eenen
man. Geheel onze erfgoederen zouden er aan gaan, sprak
hij — en wanneer ik dan t'huis ware, wat zou ik beginnen
om voor u den kost te verdienen ? Ik ware genoodzaakt als
knecht te gaan werken. Zoolang wij bier in bezetting liggen,
reken ik mij nog t' huis ; elken dag zie ik bekenden van
Geleen. Zouden wij van bier vertrekken, wel ik heb immers
leeren schrijven ; elke maand ten langste zult gij van mij
eenen brief ontvangen. Ik zal u getrouwelijk laten weten,
wat u eenige belangstelling kan inboezemen, en telkens mijn
adres opgeven.
Wij keerden eenigzins geruster naar ons huis. Ongeveer
eene maand na dit bezoek, liet hij ons zeggen door eenen
gebuur, dat zijn regiment bevel had ontvangen om op te
breken. Wij spoedden ons naar Maastricht aan de Maasbrug, binnen Wijck, ontmoetten wig de dragonders, die in
optocht waren naar Aken. Mijn broeder vond nauwelijks
den tijd, om buiten de gelederen te komen ; ons te omhelzen en vaarwel te zeggen. Ik gaf hem al het geld, dat ik
had kunnen versparen. Het krijgsmuziek sloeg zijne schaterende toonen aan ; hij gat zijn paard de sporen, en vloog
langs de gelederen, om zijne • plaats te gaan innemen. Nog
eenmaal keerde hij zich om ; groette met zijne gewapende
hand. Dan verloren wij hem uit onze oogen.
Nooit zal ik het misbaar vergeten, dat ik daar zag. Eene
menigte vaders en moeders stonden langs den weg, hunne
handen te wringen, te weenen en te kermen. Te vergeefs
poogden wij moeder van deze plaats weg te rukken, war
zij haren beminden zoon voor de laatste maal omhelsd had.
Meer dan een half uur stond zij sprakeloos te staren. Haar
oog bleef tranenloos ! Haar hart alleen scheen door den slag
getroffen ,
Op het einde van April 1809 ontvingen wij den eersten
brief van den broeder, gedagteekend uit Regensburg. Hij
schreef onder anderen : « Eindelijk hebben wij eenen dag
rust, waarvan ik gebruik mask, om u te schrijven. Tot
hiertoe was het alle `dagen hetzelfde : opstaan als de trompet
.
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wordt geblazen ; het paard zadelen en toomen ; in aller
haast wat eten en drinken ; opzitten en vertrekken. 's Avonds
zijn man en paard vermoeid. Wi) worden bij de boeren meestal
gebiljetteerd. Men verwacht elken dag de aankomst des keizers.
Dat is me een geestdrift onder mijne oudere wapenbroeders !
Ik kan dit maar niet begrijpen ; men zegt mij, dat ik ook
weldra met drift zal leeren roepen « Vive 1'Empereur ! » Ik
geloof het niet. Wanneer ik zoo elken dag in stilte overweeg, dat hij de oorzaak is, waarom ik zoo verre moet
gescheiden leven van u, mijne dierbare ouders en zuster, dan mocht hij een engel zijn, ik zou hem toch niet
kunnen lief hebben.
« Men zegt, .dat de Oostenrijkers voor ons liggen, en dat
een veldslag op handen is. Ik zal mijne plichten kwijten ;
maar is het niet gruweliik, dat men zijnen evenmensch moet
dooden, om niet zelt gedood te worden ? Zoodra wij een vast
standpunt genomen hebben zal ik in mijnen brief een adres
opgeven. Ik omhels u alien van harte.
Eenige dagen later ontvingen wij een tweeden brief, gedagteekend van Esslingen, waarin hij meldde ;
« Twee veldslagen heb ik medegemaakt : die van Eckmuhl
en van Esslingen. Ik ben er gelukkig van afgekomen met
eene lichte schreef op mijnen linker arm, getrokken door
eenen hongaarschen huzaar, die gelukkig voor mij drie duimen te laag kapte.
« Goede God ! Wat is me dat een ijzend vertoon, een
veldslag, gelijk de twee, waaraan ik deel nam. Het gedommel van honderde kanonnen ; het geroffel der trommelen,
het klinken der muziek, het gekletter der wapenen, bet gehinnik der paarden, het gekerm der gewonden en stervenden,
dit alles verdooft de zinnen en laat u geenen tijd overig, om
aan den dood of aan de gevaren te denken. Ik heb den
keizer gezien ; hij sprak mij zelfs aan ; doch ik verstond
hem niet. Mijn slaapkameraad wist mij te vertellen, dat hij
tot mij gezegd had : « gij zijt ook een dappere, en hebt het
eerekruis verdiend ! » Weet gij nu waarom ? Omdat ik eenen
lap zijde met eenen dubbelen arend medebracht uit eene
charge.
« I k heb den keizer Napoleon wel gadegeslagen : hij heeft
een paar oogen in den kop, die u doorboren en begoochelen. Doch wanneer ik hem zoo kalm, zoo koelbloedig zag
blijven in het midden der op elkander gestapelde lijken
wanneer zijn oog altijd even streng, even droog blijft, in
het midden van zoovele en zoo groote ellenden, dan zeg ik
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bij mij zelven : « neen, deze man is geen vader voor zijne
soldaten, gelijk de oude knevels 't ons uitbazuinen ; want een
vader treurt en schreit bij het verlies van 66nen zoon. En
bier liggen er duizenden weggemaaid in den bloei hunner
jaren. Zij ook hadden vaders of moeders, zusters of broeders,
die hen nooit meer zullen wederzien. Hunne lijken liggen
op vreemden bodem en geene gewijde aarde bedekt hun
stoffelijk overschot.
» Antwoord mij spoedig en schrijft op het adres : «

Henri Tummers, au 3 e regiment de dragons Francais I er
escadron, ei Vienne, capitale de l'Autriche. » Immers wij
breken op naar Weenen en zullen omstreeks half Mei binnenrukken ; want niets wederstraat aan Napoleons macht. »
Wij schreven naar Weenen. Onze brief werd hem besteld.
Een paar weken nadien antwoordde hij uit Wagram dat zij
daar den dag te voren, den hardnekkigsten veldslag geleverd
hadden, die ooit, gehoord of gezien was. Hi; melde wijders :
« te Weenen ontving ik het eerekruis uit de handen des
keizers met den graad van fourier. Ik weet niet, hoe het
kwam, dat deze gunsten niets tot mijn gemoed zegden. 1k
bleef koel, en kon nauvvelijks de woorden, Merci, Sire,
stamelen. Indien mij zulke belooning, waaraan bier zooveel
prijs wordt gehecht, ware te beurt gevallen voor het redden
van eenen drenkeling, of nog maar voor het vernuftig bewerken van onzen landbouw, dan zou mijne vreugde grenzeloos
geweest zijn. Want, wat men ook zegge, de minzaamheid
van de groote der aarde oefent eenen onwederstaanbaren
invloed uit op ons, nederige dorpbewooners.
» Ik zal mijn eereteeken dragen met b 1 ijdschap. Misschien
zal hetzelve later voor mij een titel zijn, om van den dienst
ontslagen en aan uwe lietde wedergegeven te worden. Er
beginnen nieuwe plichten en meer verantwoordelijkheden op
mij te rusten, met mijne nieuwe bediening. Ik zal altijd
trachten een echt, dierbaar Geleendenaar en voor u alien
een beminnende zoon en broeder te blijven. »
Bijna zes maanden bleef Hendrik met zijn regiment in Duitschland. Na den vrede van Weenen, keerde hij naar Frankrijk terug,
om te Colmar in garnizoente gaan liggen. Menigmaal spoorden wij
hem aan, om voor eenige weken met verlof naar huis te
komen. Maar telkens schreef hij ons, dat hij vruchteloos
hadde aangevraagd. Hijmoest blijven. Zoo verliepen drie
jaren, die ons eene eeuwigheid schenen, Moeder, zaliger gedachtenis, wilde zelf de reis naar Frankrijk ondernemen ; doch
wij deden haar begrijpen, dat zulks eene onmogelijkheid was,
.
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aangezien zij geen woord fransch kende. Ik moet u ook nog
zeggen, dat zij sedert Hendriks vertrek geenen gezonden dag
had beleefd. Van 's morgens tot 's avonds zat zip voor het
venster uit te zien, of zij den welbeminde niet zag komen.
Elken oogenblikke herhaalde zij met eenen diepen zucht :
« o, ik zal nog van de wereld scheiden, zonder mijn kind te
zien ! Hij zal nooit mijne oogen toeluiken ! Nooit mijnen
moederlijken zegen ontvangen ! Waar zal hij dan geluk
vinden op aarde ?
Wij troosten de zalige, zooveel 't in ons macht stond, en
deden haar de hoop koesteren, dat hij eenmaal op't onverwachtste zoude aankomen. Dan zweeg zij, tot dat wij
avonds ons te bed begaven, en zuchtte smartelijk : « al
wederom een dag van bedrogene hoop voorbij. » Door het
onophoudelijk tranen storten, verzwakte hare oogen, na drie
jaren was zij blind geschreid. Drie jaren zielefolteringen
hadden hare hairen doen sneeuwwit worden en hare rijzige
gestalte herschapen tot een geraamte.
In het begin van Maart 1812 schreef hij ons, dat er bevel
was gekomen, om op te breken naar Maintz ; daar zouden
wij hem ten spoedigste schrijven, « blijvende post. » Hij bad
ons, een getuigschrift van den geneesheer in den brief te
steken, nopens den deerniswaardigen toestand der moeder,
welken wij hem telkens getrouwelijk afschilderden. Hij hoopte
met behuip van dit bewijs, oorlof te bekomen, om zijnen weg
over Geleen te nemen, en tot zijn regiment terug keeren in
de omstreken van Dresden ; want bet transch leger was in
optocht naar Polen.
Weldra ontvingen wij de tijding, dat hij bij den kolonel
was gegaan, om een verlof van veertien dagen, ten einde de
zieke moeder te gaan bezoeken. Het werd hem geweigerd !
« Ik heb zegde hij — gebeden, gesmeekt : ik ben voor
den man op mijne knian gevallen, Doch alles was vruchteloos ! Hij antwoorden enkelijk mijne bevele zijn stellig ; ik
mad; hoegenaamd geen verlof toestaan aan mijne manschappen. u
Hij gaf Beene verdere bestemming op ; hetgeen ons tamelijk
wonder voorkwam. Later schreef hij eenen brief uit Dresden,
waarin hij ons de hoop voorspiegelde van met zijn ontslag
naar huis te mogen keeren. Eenigen tied, nadien, ontvingen
wij nog een schrijven van hem uit Wilna waarbij hij ons
meldde, dat zij eenen duurzamen vrede gingen doen teekenen
te Moskow, of moest het zijn, te Sint-Petersburg.
Vader en ik gaven schier de hoop op van hem nog ooit
,
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weder te zien. Wij voedden moeder met een vertrouwen,
dat wij zelven niet. meer koesterden. Onze tranen zag zij
niet, de arme blinde. Zoo verliepen meer dan twee maanden.
In den nacht van laatsten Augustus tot eersten September,
werd op de vensterruiten mijner slaapkarner zachtjes geklopt.
Ik lag juist vvakker en bad vurig tot God voor het behoud
van den dierbaren broeder, en hield mij sta. Fen tweede
geklop viel op de rusten. Ik vroeg : vvie klopt daar
zoo laat ?
— 0 Babara, lieve Barbara, open spoedig de deur en verberg mij ! Ik herkende deze stem ; vloog uit mijn bed...
rukte mijn venster open ; want naar de voordeur was 't mij
te verre. Hij klom binnen... mijn broeder, mijn innig
beminde broeder lag in mijne armen. Lang rusten zijn
hoofd op mijne borst... Coen ik heette tranen over mijnen
pals voelde stroomen, ik vond eerst woorden, om hem
te vragen : « broeder gij zijt ons terug geschonken door
Gods goedheid, en gij schreit,.. wat veil dat zeggen ? »
« Weggeloopen, lieve zuster ! Tot bier gedwaald uit
Rusland ! »
« Om het even ; bemerkte ik, zonder schier op de
gevolgen zijner handeling te peinzen — is het niet genoeg,
dat gij bij ons zijt. Maar gij zijt _ zekerlijk hongerig ; vvacht
eenen oogenblik, dat ik mij een weinig aankleede. Ik zal
licht ontsteken ; vader en moeder opwekken !... 0, wat zal
moeder blijde zijn...• en vader, o wat blijdschap !
Hij vatte mijnen arm ; hield mij staan en fluisterde : « geen
licht Barbara, om de liefde Gods geen licht ! De muren
mogen zelfs niet zien, dat ik hier ben. Indien het verklikt
werde, dat ik mijnen voet bier in huis hadde gezet, dan
zou men u allen in de gevangenis werpen ; omdat gij den
zoon, den broeder niet hebt • verraden !!! Mijn God, mijn
God, zijn dat wetter, die de heiligste bloedbanden schenden !!!
Doch, Barbara lief, kleed u vat, en haal mij vervolgens iets
te eten. Laat vader en moeder rusten ; ik moet eerst met
u raadplegen nopens datgene wat er te doen staat.
Welhaast had ik in de halve schemering borer, brood,
vleesch en bier te samen gehaald. Terwij1 hij alles verslond
wat onder zijn bereik viel, verhaalde hij mij zoo zachtjes, als
hem mogelijk was :
Barbara, gij zijt een zoo verstandig als kloekmoedig meisje :
aan u mag ik alles openbaren. Sedert den eersten dag mijner
inlijving, heb ik getrouwelijk al mijne plichten gekweten ;
3
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den rang van onder-luitenant en het kruis van eer zijn er de
meest doorslaande bewijzen van. Ik zou• steeds aan mijne
vaan getrouw gebleven zijn, indien men mijn gesmeek te
Maintz aanhoord, en mij oorlof verleend hadde, om u, mijne
dierbaren, te komen vaarwel zeggen.
De weigering van mijnen kolonel stortte mij in eene
mismoedigheid, waarover mijn krachtigste wil niet vermocht
te zegepralen. Ik deed mijnen dienst nog wel, geli)k vroeger:
maar het kostte mij veel moeite en groote zelfbeheersching.
Bij dage, en bijzonderlijk bij nachte, zworf het beeld der
dierbare moeder voor mijnen geest. lk zag haar in mijne
droomen, telken nacht, uitgemergeld, gebogen onder de smarten, blindgeschreid op het ziekebed liggen. Zij riep mij toe,
dat zij niet konde van de wereld scheiden, zoolang ik net
bij haar was geweest. Mijn toestand werd hoe langer zoo
ondragelijker; te meer, daar ik aan niemand mocht bekend
maken, wat in mij omging; wat ik leed en verduren
moest.
Gedurende ons verblijf vatte ik een vast besluit op,
hetgeen ik dan ook heb ten uitvoer gebracht. Indien ik maar
zoo gladweg mijn regiment had verlaten, dan stond ik, den
volgenden dag, als vveglooper geboekt. Ik haalde u hier
niet alleen de colonize nzobile in huis ; maar geene maand
zoo verloopen, of men sleurde wader, moeder en zuster in de
gevangenis.
Van den oogenblik af, dat mijn plan gerijpt was en vast
stond, schreef ik mijn gedragsregel voor, waarvan ik geen
hairbreed afweek. lk liet bij elke gelegenheid eene groote
geestdrift blijken voor dpn keizer en zijne oorlogsplannen.
Na eenige weken, werd ik aanzien als de ieverigste keizersgezinde van geheel het regiment. • Den 14 Juni trokken wij
over de rivier de Niemen met 553,000 krijgers, en dreven
de Russell voor ons weg, over Willna en Witesp. Te
Ostrowno werden wij handgemeen. In eenen aanval op eenen
russisschen carre% werd mijn paard onder mij doodgeschoten.
In plaats van terug te keeren naar de mijnen, liet ik mij
tusschen de lijken vallen, en hield mij, als of ik dood ware
geweest. De Russell trokken terug ; de avond viel in. Men
kwam de gewonden opzoeken, om ze naar de ambulancie
te dragen. Men nam bij voorkeur diegenen, welke kermden
en klaagden. lk hoorde zelfs naast mij zeggen : « De onderluitenant daar heeft in het russisch lood gebeten en kan
die spijs niet verteren Wij zullen hem morgen vroeg in
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den put werpen bij de anderen ! » Op plunderen was
niemand, voor den oogenblik bedacht.
Toen het donker was geworden, kroop ik tot mijn paard
en haalde uit mijnen mantelzak eene lichte boerenkleeding,
welke ik aantrok, in plaats van mijn uniforme, dat ik medenam, om het zelve ergens in het water te werpen. De
vuren der bivakken wezen mij de linien aan, die ik moest
vermijden. Zoo reisde ik den geheelen nacht, en geraakte
buiten den kring, welke de franschen legerkorpsen beschreven.
Bij de eerste schemering van den dag vond ik eene hofstede;
daar kroop ik op den hooistal en bleef er verdoken tot
tegen den avond, wanneer ik mij wederom op reis begaf.
Overal vermeed ik de groote steden, zelfs de volkrijke
streken. Ik moest meestal mijnen weg regelen op de sterren.
Wanneer ik eenigzins twijfelde, dan begaf ik mij in de
schamelste woningen. Daar werd mij gulhartig de weg gewezen, en voor een gering geld voedsel verkocht. Drie
maanden lang had ik dermate mijn geld bespaard, dat ik
zelfs geen glas bier durfde koopen, om het benoodigde reisgeld te samen te brengen.
Menigmaal heb ik, • bij dage geheele streken van Saksen
en Pruisen doorloopen met eene blauwe katoenen muts op
mijn hoofd, en eene spade op mijne schouders. Ik had mij
een biljet vveten te bezorgen, van vrije circulatie, onder den
naam van Heinrich Richter, dragende genoegzaam mijne
beschrijving ; doch nooit heb ik daarvan moeten gebruik
maken.
Op deze wijze, heb ik meer dan drie honderd mijlen afgelegd. Dat zuiks niet zonder vermoeienissen en zonder
gevaren heeft plaats gegrepen, dat behoef ik u niet te
zeggen. Doch Gode zij dank, ik ben bier, en het komt
er thans op aan, middels te beramen, om niet ontdekt te
worden.
Indien ik als weglooper geboekt stonde dan zou men u
niet zoolang gerust gelaten hebben. Het is dus te vermoeden,
dat ik voor gesneuveld doorga Ik moet dood blijven voor
geheel de wereld, behalve voor wader, voor moeder en voor
u, Barbara. Voor dezen nacht zal ik mij in de schuur gaan
verbergen. Overleg wel, hoe gij op de gevoegelijkste wijze
onze moeder voorbereidt ; want de plotselijke blijdschap zou
kunnen gevaarlijk zijn. Gij hebt den geheelen dag tijd, om
te overleggen, hoe gij 't aan boord zult leggen. Bekommer
u niet om mij ; wanneer ik eenmaal in de schuur ben, zal
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ik mij wel weten te verbergen. Morgen avond, zoodra de
dienstboden ter rust zijn, en ik geen gevaar loope van
gezien te worden, zult gij een groen lint aan den buitenkant
der venster van uwe slaapkamer bevestigen. Vervolgens laat
gij de achterdeur van den huize ongesloten. Geen licht mag
in huis branden, alles moet in de meeste stilte toegaan. Gij
wacht mij of aan de achterdeur, om mij te verwittigen, hoe
ik de ouders, vooral moeder, moet naderen.
Er gebeurde gelijk overeengekomen was : morgens
begon ik mijnen vader eerst voor te bereiden, langzamerhand
leidde ik hem tot het geheim. Hoe moest ik niet bidden en
smeeken, om hem te beletten, dat hij tot zijnen zoon vloge!
lk deed hem reden verstaan en bracht het eindelijk toch
zoo \ erre, dat hij beloofde, in alles mijnen wil t,; zullen doen,
om des broeders wille.
Toen moeder s morgens in de kamer trad, waren hare
eerste woorden : Barbara, het zal heden wederom een dag
van bedrogen hoop zijn. Maar, kind, lach niet met mij,
wanneer ik u vertelle, wat ik misschien gedroomd hebbe.
Gisteren avond kon ik een pair ureic te bedde geweest zijn.
Ik sliep wel niet ; doch ik was ook • niet geheel wakker,
wanneer ik een ligt geklop hoorde. Eene poos nadien, vermeeride ik als een gefluister te vernemen ; dan scheen 't mij,
dat eene venster of eene deur wierde geopend. Ik luisterde. .
alles bleef stil. Ik viel eindelijk in 't slaap en begon te
droomen van onzen Hendrik. Hij zworf door wilde streken,
met oude versleten kleederen, Lang, o zeer lang was de
reis ; rnaar hij naderde gedurig. Ik riep, wenkte hem van
verre toe, dat hij tot mij moest komen. Hij zag mij eindelijk... vloog mij te gemoet ; lag in mijne armen. Wij bevonden ons hier in deze kamer. Een blijde gil ontsprong
aan mijne Borst ! Ik ontwaakte ; tastte rond en lag op niijn
smarten bed, naast vader ! \Vat denkt gij van dien droom,
Barbara ? MO God, mijn God, het was zekerlijk zijn geest,
die van mij kwam afscheid nemen ! Zijn lijk ligt ongetwijfeld
op vreemden ongewijden bodem. »
.

Ik maakte moeder wijs, dat ik ongeveer denzelfden droom
had gedroomd, hetgeen als een goed teeken moest beschouwd
worden, Ten einde niet te verre in eenmaal te gaan,
wachtte ik tot namiddag, om haar te doen gelooven, dat
de postbode eenen brief van Hendrik had gebracht, gedagteekend uit Leipzig, waarin hij meldde, dat hij voor dienstzaken op reis was naar Parijs, en dat hij hoopte oorlof te
bekomen voor eenige dagen, om ons te bezoeken. Op
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deze wijze naderde ik hoe linger zoo meer het doel dat ik
beoogde.
Eindelijk was de oogenblik gekomen ; de knecht en meid
hadde zich te bed begeven. Na buiten het huis rondgevorscht te hebben, zonder jets te ontdekken, hechtte ik het
bedoelde lint aan het venster, ging in huis en blies het licht
uit, in mime slaapkamer. Dan sloop ik naar de achterdeur,
om daar op schildwacht te blijven staan, tot de aankomst
van den broeder. Na een half uur te hebben gewacht,
hoorde ik de deur opengaan : het was Hendrik. Ik voelde
zijne hand in de mijne beven. Ik bracht hem in de slaapkamer der ouders, zonder hem bekend te maken. Vader
was verwittigd en zweeg. Hendrik zette zich op de knieèn
voor mocders legerstede. Ik knielde naast hem en begon met
de arme blinde te vezelen over de aanstaande terugkomst
van haren lieveling. Zij stak hare hand naar mij uit ; legde
ze op mijn hoofd en sprak plechtig : « o Barbara, ik weer
niet, hoewel mij te moede is, op dezen oogenblik ! De
lucht schimt mij vervuld met balsemgeuren ! Mijne vrees is
verdwenen ; mocht ik hem toch mijnen zegen schenken,
vooraleer ik van de wereld scheidde, om tot God te
gaan !
Ik vatte moeders hand en bracht ze zachtjes op Hendriks
hoofd!... Eensklaps stiet de zalige een akelig, stuiptrekkend
gegil uit ! Zij. kon den naam van den welberninde niet laten
hooren ; want ik had mijne lippen reeds op de hare gedrukt.
Voorzichtig, moeder ! Om Gods wille voorzichtig ! — Fluisterde ik haar toe. — Geen sterveling mag ztjnen naam
hooren, noch weten, dat hij hier is ! De minste onvoorzichtigheid zou hem en ons alien in het ongeluk dompelen !
. De arme moeder scheen een oogenblik te bezinnen. Eensklaps zuchtte zij « 0 ja, ik begrijp alles ; mijn droorn van
gisteren nacht was geene hersenschim. Fiji is weggeloopen,
verre van bier, zeer verre, om mijnen zegen te ontvangen !
Almachtige, goedertieren Vader, blik uit den hemel neder
» en verhoor de smeekingen eener stervende moeder ! Ver» wijder van hem de gevaren, die zijn hoofd bedreigen !
» Bescherm ook mijne dochter Barbara. Leeft vereenigd kinders
» door den band der vurigste liefde. Wanneer ik' van deze
» aarde zal gescheide zijn, draagt dan geheel uwe liefde over
» op den vader, mijnen dierbaren echtgenoot ! »
Zij vouwde hare handen te zamen; bij de flauwe schemering
der maan, zag ik hare lippen bewegen, gelijk van iemand
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die een inwendig gebed tot God stuurt, Niemand durfde
deze plechtigheid stooren.
Eenige minuten verliepen onder deze heilige stilte. De
zalige brak ze of met de woorden : Mijn zoon, in mijne
armen ! Zoo zoo is 't wel, mijn kind ! Goede God, heb
dank, heb duizendmaal dank ! Roep uwe dienares thans tot
U... met blijdschap zal ik ingaan tot uw rijk, tot God,
welke mijne vurige verzuchtingen verhoord heeft.
Deze ware hare laatste woorden Te vergeefs spraken wij
haar toe ; wij bekwamen geen antwoord. lk ontstak licht ;
moeder was in den Heer ontslapen. Een glimlach van loutere
zalige bliidschap scheen nog over hare lippen te zweven.
Hendrik en ik loken hare oogen toe, en bleven met vader
langen tijd zitten bidden en weenen.
Ik ging de geburen opkloppen en naar onze woning
roepen ; middelerwij1 betrok Hendrik zijne schuilplaats in de
schuur.
Zoolang het lijk in huis lag, hadden wij noch den tijd
noch den moed, om den broeder elders te bergen. 's Avonds
na de begratenis, hielden wij bier te samen raad over de
vraag : waar en hoe zal hij ondergebracht worden ! Honderde plannen werden ontvvorpen en beurtelings verlaten.
Vader en ik wilden hem bier houden ; in huis, schuur of
stal zouden wij een versteekplaatsken hereiden, hetgeen niemand
konde vinde.
« Gij kent de fransche policie niet ; bemerkte Hendrik
— zip hebben reeds zoo vele geheime schuilplaatsen ontdekt,
dat ge niets nieuws meer kunt verzinnen voor hunne
navorschingen. Indien mijn wegloopen bemerkt wordt, dan
zullen de vervolgingen zich niet lang laten wachten. Veronderstel eens, dat een paar gendarmen naar bier worden gezonden, en dat ik in deze woning verblijve. dan zullen uwe
angst en schrik bun genoegzaam openbaren, dat ik nabij
ben. Gelooft mij, er moet eene schuilplaats gezocht worden :
want nooit zal ik u blootstellen aan al de kwellingen, aan
den willekeur van eene slaafsche policie ! Liever ga ik van
bier rechtstreeks naar Maastricht, mij aangeven als berouwhebbende weglooper. Mijne voorgaande trouwe diensten zullen
mij misschien aangerekend worden ; zoodat ik aan den kogel
ontsnappe.
Wij verzetten ons krachtdadig tegen zulk noodlottig besluit.
Na lang peinzen en herpeinzen, verklaarde Hendrik, dat hij
beslist was, zich te gaan verschuilen in de mergelgroeven
van Valkenberg, welke hij eenigzins kende, als hebbende hij
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daar herhaalde reizen mergelblokken gehaald met de
karre. Den volgenden nacht vergezelde ik hem naar deze
oneindige doolhoven. Met eene lantaarn, eenen pot olie,
wieken, staal en vuursteenen, alsmede levensmiddelen voor
acht dagen, traden wij in de donkere gangen. Van afstand
tot afstand maakte ik een teeken op den zijmuur, ten einde
mijnen weg terug te vinden. Na ongeveer eene mij1 - verre
te ztjn gegaan, kozen wij eenen verlaten zijweg, die nu
eens rechts dan links kronkelde. Wig vonden weldra eene
kleine opening, waardoor een mensch ter nauwernood kon
kruipen. Hendrik sloop er binnen met het licht en riep mij
aanstonds toe : « Barbara bier vind ik een kamertjen naar
wensch ; geet mijne kleederen bier, ik zal mij maar in bezit
stellen van mijne zaal ! »
Ik volgde hem door de opening ; want het alleenzijn,
alhoewel maar op vier stappen van den bro2der, deed mij
huiveren. De spelonk kon ongeveer tien vierkante voeten
beslaan op eene hoogte van acht. Onnoodig is 't, u te zeggen,
dat de vloer, het gewelfsel en de zijmuren bestaan uit ruwen
mergelsteen, die zich eventwel met mes en zaag gemakkelijk
laat bewerken tot allerlei figuren.
\Vij spreidden de oudste kleederen op den steen in eenen
hoek, om daarop te slapen plaatsten den medegebrachten
voorraad in eenen anderen hoek, waarna ik hem deed begrijpen dat het voor mij meer dan tijd was, om de terugreize te beginnen. Daar wij slechts 6ciae lantaarn hadden,
moest hij mij tot buiten de groeven vergezellen Met behulp
der teekenen op de zijmuren, vonden wij den weg naar buiten
nog al gemakkeli;k. Vooraleer ik hem verliet, vroeg hii dat
er een dag in de week zou bepaald worden, opdat hij
mid aan den ingang konde afwachten. Ik gaf hem te verstaan, dat zulks niet zonder gevaar konde geschieden dat
men zulke regelmatrge afwezigheden zoude gadeslaan. Ook
moesten wel andere wegloopers zich bier verscholen houden.
De moed ontbreekt mij niet ; — zegde ik tot hem — en in
mijne liefde uwaarts zal ik de noodige krachten vinden, om
mijne heilige zending te volbrengen.
Sedert dien tijd begeef ik mij alle zeven, acht, negen of
tien dagen ten hoogste, naar de steengroeven van Valkenberg
met eetwaren, kleederen, wollen en linnen voor zuivering
en gaping. Sedert bijna acht maanden heeft hij de zon niet
gezien, noch warm eten in zijn mond gestoken. Langzamerhand heb ik hem allerlei gerief medegenomen ; thans heeft
hij, enkelijk met behulp van een mes, cen soort van alkoof
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in den zachten steen uitgeschaafd ; ook is er reeds eene kas,
om zijnen voorraad te bergen ; eene soort van stoel om te
zitten. Ik heb hem eenige boeken medegenomen om te
lezen ; eenen almanak om de dagen van het jaar te volgen.
Want zijn zakuurwerk zegt hem alleen, dat een dag voorbij
is, wanneer de uurwijzer tweemaal rond het cijferblad is gelo open. Hij weet niet of het buiten koud of warm, dag of
nacht is ; altoos dezelfde duisternis, dezelfde koelte.
Hier schepte het meisje adem ; want zij had onophoudeliik
voortgeklapt. Vader Tummers maakte gebruik van deze
tusschenpoozen, om met dezelfde voorzichtigheid voort te
gaan : « wat Barbara u niet wil zeggen, Lemmens, dat zal
ik in hare - plaats blivoegen. Ik was ook eenmaal jong als zij;
dock ik zou mij niet bekwaam geschat .hebben, om datgene
tot stand te brengen, wat zij sedert acht maanden • heeft verricht. Verbeeld u eens, wat oplettendheid er vereischt werd,
om den weg te vinden, meer dan eene mij1 verre, door de
donkere gangen, met eene lantaarn in hare hand !
Wat heldenmoed, om zich zoo alleen te begeven onder den
grond, waar geen ander teeken van leven gehoord of ontwaard
wordt, dan uwe eigene voetstappen ! Eenmaal heb ik haar
vergezeld naar dit afschuwelijke verblijf ; het is nu veertien
dagen gele3en. En ik moet bekennen alhoewel door Barbara
geleid, dat het koude zweet op mijn voorhoofd perelde, toen
wij aan het verblijf van Hendrik kwamen.
« En hoe verbaasd stond ik te zien, toen ik binnen de
kamer van den armen jongen kwam. Daar vond ik een
tamelijk bed, zelfs de bedgordijnen van haar. I k vond er
lepel en work, bord en schotel ! Ik vond er de helft barer
kleederen, om hem te dekken tegen de koude. Ik geloof dat
indien hij er vuur koride stoker, zij hem pot en pan hout
en kolen zou onder den berg slepen, om er zijne keuken
te doen. Voeg daar nu bij, dat noch regen noch wind, dat
koude noch warmte bekwaam zijn, om haar eenen oogenblik
of te schrikken ! Dat zij nooit blijder is, dan wanneer zij
hare nachtelijke reis onderneemt en zes mijlen te voet afiegt
in het heen drie urea lang geladen als een lastdragend dier...
altijd alleen, langs eenzame wegen... in het midden van de
dikste duisternissen. En dat gij zeggen zoudt, zij zal
eenmaal klagen, als wanneer zij, nat tot in hare schoenen,
of om juister te spreken, in hare leersjes, of dat de vorst
de steenen deed kraken ; maar nooit, nooit!... Ik begreep
wet, dat zij dien moed boven haar geslacht toonde, uit liefde
tot den brooder ; maar later begon ik te peinzen, dat ik
-
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ook wel mijn• aandeel konde hebben in deze voorbeeldelooze
zelfsopoffering. Immers, bij de minste klacht, zou ik in hare
plaats gegaan zijn.... en aan haren vader heeft zij .deze bittere
reizen willen sparen, het goed kind ?
Ik moet nog enkelijk bijvoegen, dat zij, op dergelijke
reizen, altoos de oude hiergeblevene kleederen van Hendrik
aantrok, die zij zelve naar hare gestalte had veranderd. Op
deze wijze uitgedost was zij dan wel het flinkste en
schoonste jongentje, die ooit Geleens grondgebied heeft betreden. Nochtans zou geen gendarme haar voor een weglooper aanzien ; want als knaap scheen zij maar zestien
jaren oud te zijn, en was daarenboven te klein voor den
krijgsdienst.
« 0, mocht God, weldra een einde stellen aan het deerniswaardig lot van mijnen zoon ; aan de opofferingen van
mijne dochter ! — Zoo zuchte de hardbeproefde vader, terwijl
hid met den mouw van zijn wambuis de tranen afvaagde, die
langs de wangen stroomden.
Barbara bemerkte dan « vader lief, smeken wij God
voor de verlossing des vaderlands, dan zullen de duizende
huisgezinnen herleven voor de zoete hoop, die nu nog gebogen gaan onder het ondragelijk juk van den vreemdeling.
Het was niet genoeg, dat de stille landbouwer verpletterd
werde door gedwolgene leverancien, door schattingen van alien aard ; neen, men zendt onze zoons, onzc
broeders naar de sneeuw- en ijsvelden van Rusland, om cihun levee op te offeren, ter verzadiging van de onverzadeHike heerschzucht cens vreemden dwingelande !
Na deze bemerking te hebben gemaakt, hernam Barbara haar
verhaar in volgender voege :
« Gij weet, Lemmens, dat ik verleden jaar het meileen
was van Pieter Vleugels, welke alles deed, wat in zijne
macht stond, om mij te bevallen en eeiie liefde in te boezemen, waarvoor ik onbekwaam was, in de drukkende omstandigheden des tijd. Mijn dierbare broeder werd medegesleurd naar eenen veldtocht, die ons alien deed sidderen
en beven. Gij begrijpt dus lichtelijk, dat de dansfeesten en
vermaken mij eenen walg inboezemden. Ook vermeed ik, uit
dien hoofde, alle verkeer met gezelschappen ; ik wilde aan
alle plezieren vaarwel zeggen, zoolang Hendrik atwezig was
en mime ouders om hem treurde.
Vleugels schreef mijne terughouding aan geheel andere
beweegredenen toe. Hij verbeeldde zich, en verweet mij
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menigmaal, dat ik een geheim verkeer moest hebben met
eenen anderen, en vraagde mij eene openhartige bekentenis.
Vruchteloos verklaarde ik, dat de bekommernis om den broeder
alleen de oorzaak was van mijne vrijwillige-afzondering. Hij kon,
hij wilde zulks niet begrijpen.
Van den eersten oogenblik af, begon hij mijne stappen
te bespieden. Begaf ik mij naar Maastricht, clan was hij er
ook. Telken donderdag, wanneer ik mijnen merkt ging doen
te Sittard, mocht ik verzekerd zijn, hem daar te zullen
aantreffen. Zijn gezelschap misviel geenszins ; zijn omgang
was aangenaam ; zijn gedrag, eerbaar, heusch en innemend.
Gij hebt gehoord, hoe miin broeder 't huis kvvam. Het
schijnt dat mijn al te getrouwe bescLet mer niet alleen zijn
meilief bij dage gadesloeg ; maar oo& nog bij nachte hare
woning bewaakte. Immers twe, dagen na Heniriks aankomst,
begaf ik mij naar Sittard, toen hij mij atvvachtte aan het
kruis, op den veldweg. Tegen zijne gewoonte, zag hij er
norsch En vergramd uit. Ziende, dat hij mij niet met de
verschuldigde beleefdheid groette, en zonder spreken naast
mij bleef gaan, vatte ik allerlei vermoedens op. Doch dit halsstarrig zwijgen viel mil zoo lastig, dat ik beslote een einde
daaraan te stellen ; weshalve ik tot hem zegde
« — Pieter, gij schijnt dezen nacht niet wel te hebben
geslapen. Of zou misschien uwe tong te bedde gebleven
zijn ? »
Bij deze onscbuldige jokkerij, nam zijn gelaat eene zoo
duistere uitdrukking aan, dat hij mij werkelijk vrees aanjoege.
Knarsetandend morde hij « vvel geslapen, durft gij zeggen...
alsof de slaap over mijne oogen konde dales, tervviil zij uwe
schande beschreijea ! »
« — Maar gij raaskalt, Vleugels .. en om mij LI hart te
verscheuren, kiest gij juist den oogenblik, dat het lijk mijner
dierbare moeder nog over aarde ligt... dat is niet ridderlijk
gehandeld !...
« 0 waarachtig neen... — maar ridderlijk handelt diegene
welke bij nachte binnen de slaapkamer van een Geleender
meisje, langs het venster inrijdt ! Ridderlijk handelt het
meisje, die het venster opent, om den ridder van haar hart
binnen te laten ! »
Deze verwijtingen troffen mij als een donder slag. Ik
begreep eensklap, wat hij bedoelde : hij had mijnen broeder
zien binnen mijne slaapkamer dringen. Ik dankte God
eventwel inwendig, dat hij Hendrik niet herkend had. Ten
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einde bedenktijd te winnen tot het geven van een gepast
antwoord. sprak ik uitwijkend tot hem : « Maar Pieter gij
spreekt heden in raadsels ; nochtans moet gij begrijpen, dat
de tijd kwalijk gekozen is, indien gij rnijn verstand op de
proef wilt stellen.
« - Aha, ik spreek in raadsels ! riep hij uit, en zijne
oogen schoten vuurvlammen, ik zal mij dan duidelijker
verklaren : Wie is de begunstigde ridder, dien gij gisteren
nacht twintig minuten over elf ure, binnen uwe slaapkamer
hebt laten dringen ? Ha, gij wordt bleek en rood... ik lees
de plichtigheid op uw gelaat !... • En langen tijd hebt gij den
nachtelijken bezoeker bij u gehouden ; want Coen de dag
begon te krieken, was hij nog niet buitengekomen !... lk
heb 't voor uwe arme, zieke moeder gelaten, anderzins zou
ik uwen vader opgewekt, en den vogel op zijn nest hebben
betrapt, gelijk gij beide zulks verdiendet ! »
Hier kon Lemmens zich niet onthouden, de vuisten samen
te klampen en te grollen « Maar Barbara die jongman is
immers een beul, en gij zijt een ware martelares van uwe
edelmoedigheid ! »
« Indien 't zoo gemakkelijk ware deugden te plegen, —
antwoordde het meisje, — dan zou eenieder deugdzaam zijn.
Laat mij thans voortgaan met mijn verhaal ik ben bijna tot
het einde gekomen.
Onder den tijd, dat Vleugels mij deze bittere vervviitingen
toestuurde, overwoog ik, dat een man, die zich zoo verre
liet voortslepen door de gramschap ; die zelfs mijne droefheid over den dood der moeder niet west te eerbiedigen,
mijn vertrouweling niet kon zijn. Ware hij tot mij gekometi
met een treurig, iit plants van een grammoedig gelaat ; hadde
hij mijnen gewaanden val beklaagd, hij zou misschien mijn
vertrouwen gewonnen en verworven hebben. Na mijnen vader
geraadpleegd te hebben, zou ik hem waarschijnlijk den persoon genoemd hebben, welken ik had binnen genomen. lk
begreep zelfs dat, in het belang van ons geheim, ik hem
moest versterken in zijn geloof aan mijne plichtigheid. Weshalve ik met een kalm gelaat tot hem sprak, op eenen zeer
beslisten toon :
« — Vleugels, let wel op mijne woorden en prent ze diep
in uw geheugen ; want God alleen weet, wanneer het uur
zal slaan, waarop ik u dezelve mag herinneren ! In den nacht
van 31 Augusti, tusschen elf ure en middernacht, heb ik,
zonder wete mijner ouders, eenen persoon laten in mijne
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slaapkamer dringen ; dat hebt gij gezien, omdat gij een
bespieder waart ! Dezen persoon heb ik langs de achterdeur
uitgelaten ! En op die wijze is hij aan uw bespiedend oog
ontsnapt. Gode zij dank die zelfde persoon zal mijne geschondene eer herstellen, daarop maak ik .staat. Gij hoort,
dat ik zonder omwegen naar het doel ga. Gij kweet uwe
plichten, of om beter te zeggen, gij maaktet van uw recht
gebruik, toen gij mijn gedrag bewaaktet. Voltooi nu uw
werk ! Eene onteerde, eene ellendige staat voor u ! maak
aan het meigilde bekend, wat ik ben ; opdat al de rampen
in eens over mijn hoofd losbarsten. \Vat gij nu ook beslissen
moget, met mij in het openbaar verschimen, kunt gij niet
meer. Zoudt gij nog een sprankje medelijden gevoelen voor
een arm ongelukkig meisje, dan zal de roues, waarin de dood
der dierbare moeder mij heeft gedompeld, een voorwendsel
zijn, om mij een ingetogen, aigezonderd levee te laten leiden.
Ziedaar de laatste woorden, welke ik u als een eeuwig vaarwel
toesture ! »
lk keerde mij om, en vervolgde mijnen weg. Te vergeefs
riep hij nog achter mij, op eenen meer bedaarden toon !
Te vergeefs volgde hi) mij, haalde hij mij in, en sprak
schoone woorden, kings geheel den weg ! 1k bleef stom, als
of ik beroofd ware geweest van het spraakvermogen. Mijn
hart dreigde te scheuren van smart, wanneer ik zoo koelbloedig overwoog, dat ik misschien, van den zeltden dag af,
zoude doorgaan, in de oogen van Geleens bevolking, als
een eerlooze, als een voorwerp van verergernis ! Toen hij
mij verliet, nabij de steenen sluis te Odhoven, viel als een
zwaar gevvicht van miin hart. Mijn ijzeren wil had mij staande
gehouden,zoolang
zoolang hij bij mij was ; thans barsste ik los in
een laid gesnik,
weldadig op mijn gemoed werkte.
1k moest mijne tranen niet verduiken : de onbekende sloegen
maar weinig acht op mij. De bekende daarentegen wisten,
dat mijne moeder, den nacht te voren in den Heer ontslapen
was.
Thans weer gij alles, Lemmens, wat wij weten: Alhoewel
gij (dit zij zonder vleierij gezegd) een voorbeeld zijt van
eergevoel en bescheidenheid, zoo zo-uden wij u het gewichtige geheim niet bekend gemaakt hebben, indien ik over
een poos niet ware onderricht geworden, door onzen knecht,
van hetgene gij voor mij gedaan hebt op de Pletsch.
Vertroostend zal 't voor mid zijn te weten, dat gij ten
minste mijne onschuld kept. Van dezen oogenblik at,
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beschikt gij over mijn lot, zoowel als over het lot mijns
broeders.
- Dat uw vertrouwen niet misplaatst is, gij heldin der
sprak de jongman met de diepste ontroering —
deugd,
dit zal ik u poogen te bewijzen. Vooreerst moet gij beginnen
met mij eene vraag te beantwoorden : gij, Barbara en vader
Tummers, stelt gij een ,onbeperkt vertrouwen in Jan Lemmens,
die hier voor u zit ?
murmelde
0, een vertrouwen zonder grenzen !
«
beide.
— Welaan dan, uw vertrouwen zal niet te leur gesteld
Bemerkte de jongman met beslissing.
Eene
worden !
belotte moet gij mij nog doen : voortaan zult gij den
broeder niet •eer bezoeken ; of liever, gij zult hem nog
eenmaal bezoeken met mij, om mij den weg te toonen en
mij bij Hendrik te brengen. lk alleen zal voortaan den last
dozer reizen op mij nemen ; 0,3_ den duer zouden uwe
krachten te kort schieten. Ook de voorzichtigheid vergt deze
rolverwisseling. Veronderstel eens, dat gij door de gendarmen werdet aangehouden ; uwe persoonlijkheid zoudt gij
moeten kenbaar maken.... in dit geval moocht gij uw
verwachten, dat men misschien zal vermoeden wat nu
nog een geheim is voor iedereen. Beloofd gij mij dit te
doen ? »
Ik beloof 't u, Lemmens. — Antwoordde het meisje.
«
Morgen avond ben ik zinnens, mij naar Valkenberg te
begeven. I k zal alles in gereedheid brengen, vvat Hendrik
noodig heeft. Wacht mij at ten negen ure, in de dreef,
achter het kasteel van Neerbeek. »
« — Ik zal er zijn ; — vezelde de jongman — verschrik
niet, ik zal als herkenningsteeken het meiliedje schuivelen.
Thans is het tijd dat ik huiswaarts keere. Hij stond op ;
greep 's meisjes hand ; kuste ze, gelijk men eene relikwie
met een heilige eerbiedigheid. Onder het uitspreken
kust
der woorden : u laat al het overige op mij rusten ; » verliet
hij de woning.
In het naar huis keere overlegde hij, wat hem te doen
stond. Zijn gemoed was diep geschokt ; want telkens vaagde
hij de tranen van zijn aangezicht en herhaalde de woorden :
maar dat meisje is immers de deugd zelve ! Kan dan een
vrouwenhart zooveel broederliefde bevatten ? Kunnen vrouwenkrachten bestand zijn voor zooveel arbeid ? Plotselijk
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legde hij den voorvinger der rechterhand op zijn voorhoodfd,
en murmelde bij zich zelven : Ja, zoo wil ik 't aan boord
leggen ! Opoffering voor opoffering! Mijn besluit is genomen !
Hij ging niet naar huis ; maar sloeg den weg in naar
Krawinkel, waar vvij hem later ontmoeten bid Pieter Vleugels,
of wij vernemen ten minste wat hij er ging doen.

IV.

OPOFFERING VOOR OPOFFERING,

De tweede dag der maand Mei 1813 liep ten einde. Een
machtig gebouwde jongman, gekleed naar den trant der
rijke Limburger landbouwerszoons, met hooge laarzen, eene
korte spannende broek, eenen mechelschen hoed en eenen
fijnen linnen kiel over eenen lakenjas, verliet de gemeente
Geleen ; volgde den steenweg, die over het gehucht Krawinkel
naar Neerbeek leidt. Traagzaam schreed hij voort ; want
geheel de natuur had sedert eenige uren voor hem eene
geheel andere gedaante aangenomen. Het gekweel der vogels
sprak tot zijn hart. De bloemen hadden nieuwe kleuren verkregen. De lucht wasemde loutere balsemgeuren uit. » Wat
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Gods natuur toch schoon ; — sprak hij rnenigmaal tot zich
zelven — wat is alles toch wel ingericht ! » Hij had gelid k,
de jongman ; hij gevoelde zich gelukkig ; daarom vond hij
alles zoowel.
Toen hij op den zuidkant van Neerbeek kwam, draaide
hij ter linkerhand at, en beyond zich weldra in de kasteeldreef. De zon was maar over eene poos achter den gezichtseinder gedaald. Hij haalde zijn uurwerk uit den zak ;. het
wees half acht ? Dan mompelde de jongman deze alleenspraak :
Maar, Jan Lemmens, waar hebt gij heden den kop staan ?
Ten negen ure moest gij maar hier zijn ; het is nu maar
half acht ; dus valt er een uur en half te blijven schildwacht houden ! Doch beter twee uren te vroeg dan eene
minuut te laat ! »
Na deze redevoering van practisch gegronden aard, sprong
hij over den graft naast de dreef, en zocht eene drooge
plaats onder eenen kastanjeboom, waar hij zich neervleide.
Naast hem in de haag liet de nachtegaal zijn lieftallig gezang
hooren, terwiil hij van takje tot takje huppelde, zonder den
jongman uit het oog te verliezen.
Ongevoelig verviel de Geleender meikoning in eene zoete
mi)merij. De tijd verliep met zijne gewoone snelheid ;
nochtans hoe lang viel hem iedere minuut. Eindelijk op
kwaart voor negen ure, verliet hij zijne schuilplaats, om
achter eenen boom der dreef te gaan post vatten. Het
minste geritsel deed hem de ooren opsteken. Eindelijk dook
in de verte eene zwarte schaduw op, die hoe langer hoe
nader kwam. Hij begon zijn meilied te neuridn ; neen, hij
had zich niet be drogen ; het was wel ter deeg Barbara. In
twee sprongen stond hij voor haar.
Op zijn dringend verzoek, gaf zij haar pak af, en Lemmens
hing het zelve aan zijnen stok op den rug. Zonder vele
woorden te wisselen, vervolgden zij hunnen weg. Wat ook
moesten deze twee deugdzame menschenkinderen veel spreken ?
Lemmens zou 't als eene heiligschenderi) aanzien hebben,
indien zijn mond hadde gerept van datgene, wat zijn hart
gevoelde. Hij had haar volste vertrouwen gevraagd ; zij had
hem het volste vertrouwen geschonken ; nooit — dit had hij
gezworen — zou hij 's meisjes liefde voor loon van zijnen
arbeid en van zijne edelmoedigheid vragen.
Omstreeks elf ure 's avonds kwamen zij voor dengenen
ingang der steengroeven, welke naar Hendriks schuilplaats
leidde. Zij moesten voorzichtigheidshalve een einde wegs de
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donkere gangen volgen, opdat van buiten geene lichtschemering
zoude bemerkt worden. Zoodra zij verre genoeg waren, sprak
Barbara zachtjes : (( wacht hier eene poos ! n Zij haalde de
noodige taken uit den zak ; sloeg vuur, en ontstak eene kleine
bollantaarn. Dan ging het meisje vooruit, gevolgd op de hielen door den beschermer, aan wien zij al de teekenen bekend maakte, waarop zij haren weg regelde. Ziet gij hier op
den muur — vezelde zij, met den vinger op den zi)wand
wijzende dit kruis, hetwelk met het ondereinde naar binnen wijst ? Let wel op, dat er, elke tien tot twaalf stappen,
zulk kruis geteekend staat. Zie, bier komen wij voor vier
gangen ; op den hoek van den derden gang links, vindt gij
eene B T. ; dezen gang vervolgt gij een k wartier verre zonder
te kunnen missen. Vervolgens komen wij in eene groote
ruimte, waar gij wederom Tangs den linker kant gaat, altoos
de kruisen op den muur volgende tot aan den tweeden gang,
op welks hoek gij de letters B T ; geteekend vindt. Sla lien
weg in, en na twintig minuten of 2526 van mijne stappen
te hebben afgelegd, zult gij juist voor het tooverpaleis van
mimen broeder staan. »
Lemmens luisterde met eene gespannen aandachtigheid naar
de inlichtingen van dit karaktersterke meisje. Aan hem, den
onversaagden jongman, kwam dit donker, eenzaam verblijf zoo
huiverend, zoo beanstigend voor, dat hij in al zijne
ledematen beefde. Op eene plaats gekomen zijnde, waar de
door gang slechts aan eenen persoon plaats leverde, zegde hij
tot haar : « Barbara, zoudt gij gelieven, mij uwe hand te laten
vatten, opdat ik u des te beter kunne volgen ?
Zonder een Nv oo rd to spreken, stak zij hare hand achteruit ;
Lemmens nam dezelve en ging met de borst bijna tegen haren
rug, tot dat de gang op eene soort van opene plaats uitliep. Eens-,
klaps keerde zij zich orn, en zegde tot den jon
gman, terwij1 zij
den schijn der lantaarn op zijn aangezicht lies
mij
: broe"en mijnen
« Ik geloof waarachtig, dat gij meet - , voor mi)
der wilt ondernemen, dan gij zult kunnen uitvoeren. Ik heb
uwe hand voelen beven in de mijne. 0, verre zij van mij de
gedachte,. dat het van vrees is ! Maar men voelt hier voor de
eerste maal de borst zoo beklemd ; men voelt zich zoo onmachtig
in den schoot der aarde, dat ik zeer wel begri)pe, waarom uwe
hand siddert; waarom uw aangezicht bleek is, als dat van een
lijk... waarom uw hart bijna niet meer klopt. Het is ook niet
zonder redenen ; verbeeld u eenen oogenblik, dat daar achter
ons (zij wees met den vinger naar de opening, waarlangs zij
waren gekomen) eenige karrevrachten mergelgrond van het ge4
.
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welfsel nedervielen dan ware onze terugweg afgesneden. Deze
gedachte is bij u opgekomen, dat begrijp ik ; want ik heb mij
dezelfde gesteltenis memgmaal voor mijnen geest gebracht. Nochtans heeft zij mijn bloed nooit sneller doen stroomen door de
aderen. Verre van mij, vriend Lemmens, dat ik hierdoor wille
beweren, dat ik, zwak vrouwspersoon, u aan cooed zoude overtreffen Ik wil enkelijk staande houden, dat er oneindig verschil
bestaat tusschen uwe edelmoedigheid en mijn plichtbesef. Voor
mij zou de dood zelfs de hongersnood, hier in deze donkere gangen, niets schrikverwekkends hebben ; want de gedachte, dat ik
heilige plichten vervulle, zou mijn einde verzachten. Laat derhalve, bid ik a ernstig, de gevaren en vermoeienissen aan mij
over ! Ik ben aan dezelve gewoon, en zal mijne tack wel afdoen
met Gods bijstand. »
De jongman stond beschaamd ; het bloed steeg naar zijn voorhoofd en kleurde zijne kaken, Hij zag bijna een verwijt van
flauwmoedigheid in 's meisjes bemerkingen. TerwijI zij, hoe
'anger zoo sneller, voortstapten, sprak hi) tot haar : « Barbara,
gij hebt gelijk, ik verdien eenigzins de bemerkingen, welke gij
maakt. Ja, eene onvrijwillige huivering overviel mq, in dit vreeslijke verblijf... dit gevoel was sterker dan ik. Voortaan zal ik van
leeren moedig zijn. Bij een tweede bezoek, zal ik gemeenzaam
geworden zijn met de akelige gepeinzen, die zich voor mijnen
geest dringen.
« Pssst! Siste het meisje, en legde eenen vinger op
haren mond. Wij naderen het doel onzer reis. Blijt buiten,
tot dat ik den broeder op uw bezoek hebbe voorbereid ! Nu
Been woord meer ! »
Plotslijk bleef zij stilstaan ; gaf de lantaarn over aan den
reisgezel ; nam zijn pak over en verdween
den grond.
Weldra keerde zij terug en zegde tot den iongman
ngman : « volg
jo
mij thans ! »
Barbara sloop door de nauwe opening ; Lemmens volgde en
omhelsde welhaast den rampzaligen weglooper. Hendrik vernam, vat er vroeger had plaats gegrepen tusschen zijne zuster
en Pieter Vleugels ! Hij vernam het voorval van de uitdeeling
der Meiliefste ! In een woord : hi) vernam ailes, zelfs het
edelmoedige voornemen van Jan Lemmens ! Van dien oogenblik, vormde zich tusschen deze twee jongmans een vriendschap verbond, hetgeen de dood alleen zou bekwaam zijn .te
verbreken. Vroeger waren zij •vreemdelingen voor elkander
geweest.
Hendrik beyond zich in eenen deerlijken staat van gezondheid ; wat hem ontbrak, wag versche lucht. Hij had zich
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sedert tien maanden niet meer geschoren ; zOodat de zwarte
baard tot op zijne borst viel. Ziin gitzwart hoofdhaar golfde
neder tot op de schouders. Van zijn aangezicht bemerkte men
alleenlijk het onberispelijke voorhoofd en den griekschen neus.
Zijn machtig lichaamgesteI. scheen verzwakt ; zijne oogen
waren vermoeid van de schemering des lichts. Nochtans liet
hij hetzelve niet langer dan twaalf uren, op vier-en-twintig,
branden.
Lemmens, die met de liefde eens broederharts gevoelde, wat
hier omging ; die met een scherp oog zag, wat er ontbrak,
beloofde bij zichzelven, dat hij zooveel verzachting zoude
toebrengen aan dozen rampzaligen toestand, als 't hem mooglijk was. Vooreerst haalde hij den jongman over, om met
hem tot buiten den ingang te gaan. a Gij behoeft zuivere
lucht in te ademen — Zoo sprak hij. — Dus zullen wij
buiten de mergelgroeven, onder Gods schoonen sterrenhemel,
doorbrengen met klappen. Daarenboven moet gij aan uw
lichaam gedurige beweging geven. Ik zou bier geen enkelen
dag overbrengen, zonder ten minste eenmaal tot aan den
ingang te gaan, indien er geen gevaar bestaat van te verdwalen.
Dat zou ik ook gedaan hebben ; — bemerkte Hendrik
doch bij mijne eerste beproeving, was ik ongeveer een
kwartier verre gegaan, wanneer ik de flauwe schemering eener
lantaarn in den gang voor mij zag, in den vorm van eenen
gloeienden knikker. Ik keerde op 't spoedigste terug tot in
den gang, die uit de groote ruimte naar dit verblijf loopt.
Daar doofde ik mijne lantaarn uit en bleef wachten. Weldra
verscheen het licht, dat ik had ontwaard, buiten den nauwen
doorgang, in de ruimte. Daar hoorde ik iemand zeggen :
« waar mag het licht gebleven zijn ? Ik heb Loch wel deugdelijk het vlammeken gezien. » Daarop bemerkte een tweede :
« wel wat hebben wij ons te bekreunen om het geziene
licht ! Het was ook ongetwiifeld een ongelukkige, gelijk wij
beide, die liever ziet dan gezien words ! » Zij sloegen eenen
nabijgelegen gang in, en verdwenen.
Hoe gaarne zou ikhen gevolgd, mij kenbaar gemaakt en
met de jongmans mile vertrek gedeeld hebben ; doch alles
wel overpeirisd, hield ik mij stil : sloeg vuur, ontstak licht en
keerde naar mijne spelonk terug.
De drie jonge lieden begaven zich op weg naar buiten.
Barbara, welke voorging, droeg wel zorg, dat geen herkenningsteeken zonder bemerking ontsnapte. lmmers eene oogenblikkelijke onoplettendhetd kon den wandelaar op eenen
-
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doolweg brengen... en dan zou vruchteloos gezocht zijn,
in de tallooze gangen, die daar door elkander kruisen. Hare
bezorgdheid rustle op goedea grond. Moest de broeder niet
alleen terug naar zijn geheim verblijf ? Moest Lemmens voortaan deze vreeselijkc spelonken niet doorwandelen ?... Maar
Nvaarom huiverde zij bij de gedachte aan het gevaar, waarin
de cdelmoedige beschermer zich ging. storten ? Had haar min'lend hart een voorgevoel, dat een bijzonder gevaar den nieuWC11 vriend des broeders bedreigde ? Of zou de Meilieve
haar reeds dieper aan haar hart liggen, dan de broeder zelf ?
0, dat wilde, dat kon zij niet gelooven. Zulk gevoel zou zij
zich aanwrijven als eene onuitwischbare vlek.
Zoodra de drie jonge lieden den uitgang naderden, wilde
Hendrik vooruit snellen ; doch Lemmens greep hem bij den
arm en deed dan opmcrken. dat hij wel eene onvoorzichtigheid konde begaan en in den mull van den wolf loopen. Dan
liet hij zijnen vriend Jan naar buiten gaan, om te loeren, of
niemand nabij was. Toen Lemmens hieromtrent de meest
geruststeilende berichten had teruggebracht, vloog Barbara's
broeder buiten den berg met eene ongestuimigheid, waarvoor
men hem nooit vatbaar zou geacht hebben. Met lange tcugen
zogen zijne longen de versche, balsemachtige lucht in ! Zijne
Borst zwol op ; een teeder gevoel maakte zich van hem meester twee grove tranen perelden oncter zijne oogwimpers. In
de overmaat zijns geluks, mompelde deze onversaagde krijgsman, terwijl hij de knian boog in het stof
« Mijn God, mijn God, heb dank, dat Gij mij nog cenmaal vergund hebt, uwen sterrenhemel te aanschouwen ! •Stel
toch een einde aan mijn dcerniswaardig lot ! Zoo niet, roep
mij tot U. »
Barbara en Lemmens begrepen zeer wel, wat in het gemoed
van den vluchteiing omging. Zij eerbiedigden ziin gevoel, en
hielden zich op eenen zekeren afstand. Weinige woorden
werden gewisseld tusschen deze drie edele harten. Het meisje
bemerkte het eerste, dat de tijd van scheiden gekomen was,
wilden zij Geleen bereiken, voor het krieken van den dag.
« — En wanneer mag ik hopen, u te zullen wederzien? —
Vroeg Hendrik aan zijnen nieuw en vriend.
« — Heden in zes dagen ! -Was het antwoord Doch
,

zal ik wat vroeger komen, aangezien ik zoo vele voorzorgen
niet behoef te nemen als uwe zuster Barbara, om niet gezien
eri gekend te worden. Tegen Lien ure 's avonds moocht gij
mij verwachten. »
« — Wilt gij, dat ik u hier ontmoette bij de opening ? Wie
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weet of gij zeker genoeg den weg zult vinden, in deze doolpaden! »
« — Dit ware gevaariijk ; want ik vermoede, dat er vele
wegloopers, uit deze streken, hies eenen toevluchtsoord gezocht
hebben. Indien zulks verklikt werde, dan zouden deze ingangen al aanstonds door de gendarmen bezet worden. Dat ik
in hunne harden viele, daaraan is weinig gelegen... Met u
ware het iets anders. »
En de jonge lieden scheidden van elkander ; en Barbara
sloot den brooder met meer geestdrift in hare armen ;... en
met het krieken van den dag, bereikte het jonge paar de gemeente Geleen.
Barbara, na haren vader te hebben bericht gedaan van de
reis, hernam hare gewone bezigheden ; ondertusschen ruischte
weldra de theeketel boven het vuur. Zij had voedsel noodig,
na zulke zware, lange wegen, bij nachte voornamelijk, te hebben doorloopen.
Lemmens integendeel behoetde rust en kalmte ; hij wierp
zich op zijne legerstede en, niettegenstaande al zijne vermoeienissen, kon hij den weldadigen, verkwikkenden slaap
niet aanstonds vinden. De gebeurtenissen sedert de dertig
laatste urea waren zoo snel op elkander gevolgd ; hadden
zijn allezins kalm gemoed dermate geschokt, dat hij tot de
gewoone ploot niet konde terugkomen. Indien wij willen bespieden, wat hij op zijne legerstede overlegt en mompelt, dan
vernemen wij deze woorden : Zoo, zoo, Pieter Vleugels ! Ik
had een gunstiger gedacht van u, dan gij 't verdiendet ! Vraag
ik u in mijnen naam, als Meikoning, dat gij deze engelin
zoudt spay en en hare eer redden, dan is het : « Zij moet
loon naar werken hebben ! » Ja, zij zal haar loon naar
werken bekomen ; maar van God... Want hij kent dit zuiver
kind ! Roep ik uwe aandacht op de liefde tot den evenmensch, clan werpt gij mij voor dat zij u onteerd Ilea., en
dat gij aan uwen goeden naam, aan uwe onbevlekte faam
houdt. Nu, het zij zoo... gij wilt de zuiverheid zelve bezoedelen... ik zal redden wat ik redden kan. Zil zal mijn gedrag
goedkeuren... heeft zij haar volste betrouwen niet in mij
gesteld ? »
Nauwelijks stood zijn grootmoedig besluit vast, of zijne oogen
gingen toe hij sliep den slaap der gelukzaligen.
Wanneer hij ontwaakte stood de zon op het ondergaan.
Een uur later begaf hij zich naar de boomen van Lutterath,
ter plaatse genaamd de Gerechtstafel. Hij vond de gezworenen
verecnigd, ten getalle van vijt Porsche jongmans, die volgens
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geweten uitspraak deden over iedere kwestie van eer, in zoo
verre zij het gilde betrot. Keurvechters van den eersten rang
zijnde, stonden hunne mispelaren stokken gereed, om aan
hunne uitspraak kracht en klem bij te zetten. Immers degene,
wien de lust hadde bekropen van onderwerping te weigeren,
mocht het maar beurtelings tegen deze vijf uitgelezene mannen opnemen ; en daarvan had het gilde nog maar weinige
voorbeelden opgeleverd.
Pieter Vleugels had zich op eenen afstand van twintig stappen geplaatst ; want met de scheidsrechters mocht been der
twistenden in aanraking komen, zoo land; zijne tegenpartij niet
tegenwoordig was. Zoohaast de Meikoning naderde, gingen de
gezworene naast elkander op eene soort van zodenbank plaats
nemen. De uitgedaagde en de uitdager zetteden zich tegen
hen over, zonder een voord te spreken.
Oogenblikkelijk begon de zitting ; de oudste der scheidsrechters nam het woord e:l somde, op, wat twee dagen te
voren had plaats gegrepen, bij de uitdeeling der Meileenen op
de Pletsch ; dan rechtstreeks naar Net doel gaande, sprak hij
tot Vleugels : « De Meikoning, bier tegenwoordig, had u
Barbara Tummers toegewezen, eene maagd van goeden naam
en onbesproken faam. Gij hebt geweigerd haar te aanvaarden;
dus maaktet gij u plichtig aan ongchoorzaamheid jegens onzen
Boning... Tevens hcht gij eene blaam geworpen op een nieisje
van Geleen. Wij vrilgen over een en ander rekening. Spree!:
waarheid, gelijk aan eenen eerbaren jongman betaamt ! \Vat
redenen hadt gij, om aldus te handelen ? »
« — Eer en plicht, mijne eigene faam geboden mij te
spreken, wat ik sprak ; te handelen, gelijk ik handelde ! »
Dusdanig was het antwoord.
« — Aan de gezworenen van ons gilde behoort bet te beslissen, of eer, plicht en eigene faam gebodei; te spreken en
te handelen, gelijk gij heht gedaan. — Bemerkte dezelfde
spreker met eenige bitsigheid. — Men is doorgaans een slechte
rechter in zijne eigene zaak. Gelief u te beperken bij het
aanhalen van daadzaken wees kort en bondig ! »
Lemmens, welke reeds vruchtelooze poogingen had aangewend bij den gedaagden Vleugels, om hem tot terugtrekken
zillier beleedigende weigering te bewegen, wierp thans eenen
zoo smeekenden blik op hem, dat hij iederen anderen dan
eenen gekrenkten aanbidder zoude bewogen hebben. Vleugels
antwoordde met grarnschdp : u wat zoudt gij doen, makkers,
indien ooggetuigen waart, dot uw Meilief bij nachte, eenen
man in hare slaapkamer liete dringen, lungs het venster... en dat
zij zelve dit venstcr geopend hadde ?
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De gezworenen bezagen elkander ; zij konden nauwelijks
gelooven, dat zij wel gehoord hadden. Dezelfde spreker vraagde dan : en wat gij daar zegt, zoudt gij met eigene oogen
gezien hebben ?
«
Dat heb ik met eigene oogen gezien ! — Herhaalde
hij.
De gramschap vertoonde zich op het gelaat der scheidsrechters ; want de eer bij hen was zoo heilig, dat zij niemand
verschoonden, onder dit opzicht. Lemmens zag wel in, dat hij
zich hier niet Linger bij erne liideliike rol mochte beperken ;
weshalve hij tot de gezworenen sprak :
« — Zoudt gij aan Vleugels willen vragen, in wat nacht
hij doze gewaande beklimming zou gezien hebben, en op wat
ure dit plaats greep? »
Vleugels antwoorde rechtstreeks op de vraag : « dit gebeurde
den nacht voor het overlijden barer moeder, tusschen elf ure of
half twaalf. »
« Waarom vraagde een der scheidsrechters hebt gij
een half jaar dit feit verzwegen ? Waarom hebt gij niet gepoogd te weten, wie binnen hare slaapkamer drong bij nachte?
Waarom hebt gij niet, den volgenden dag, aan den IVIeikoning
bekend gemaakt, wat gij had gezien, of wat gij beweert gezien
te hebben?
Deze leste woorden (of beweert gezien te hebben) ontstaken
den ondervraagde in gramschap. Met een opgezwollen voor-

hoofd, antwoorde hij : « ik had mij altijd verbeeldt dat een
treflijk gildeman het recht heeft, op zijn eerewoord geloofd te
worden ; gij doet mij twiffelen, of dit nog bestaat. »
« — En uw zesmaandig wachten moet drommels verdacht
voorkomen ! — Snauwde een gezworene hem toe. — Zou
men niet genegen zijn te gelooven, dat gij zes maanden noodig
haddet om den• prijs van uwe stilzwijgendheid te bedingen.
1k herinner mij... ja, laat eens zien... den tweeden dag, na
het overlijcien van Barbara's moeder... ik weet nog juist dag
en plaats ; want ik dacht, wie weet of het arme meisje niet
waskaarsen gaat halen voor den dienst der moeder ? Op dien
dag dan, was ik op onzen akker, en zag Barbara den veldweg afkomen naar het kruis. Gij tradt tot haar en scheent
denzeltden weg te volgen naar Sittard. Plotslijk bleef gij beide
staan op den weg. Er moesten bitsige woorden gewisseld
niet
worden. Het scheen mij, dat gij de eerste rol
speeldet, Pieter, want eensklaps keerde zij u den rug toe ; gij
liept en riept achter haar, zonder dat zij zich nog gewaardigde naar u te luisteren. Ziehier nu de gevolgen, welke ik
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uit deze omstandigheid trekke : indien gij inderdaad eene
plichtige voor uwe oogen haddet gehad, waarom liep gij achter
haar ? Gij, die zoo vvel uwe rechten wilt kennen, gij • moest
toch wel weten, dat de Meibeschermer niets meer mag gemeen
hebben met het onteerde meisje, van dien oogenblik, dat hij
overtuigd is van hare plichtigheid. Gij hebt dus gezien, wat
gij beweert, of gij hebt niet gezien. Kies ! Indien gij 't gezien
hebt, waarom, zal ik op mijne beurt vragen, schendt gij de
gebruiken van het Meigilde?... Indien gij 't niet gezien hebt,
waarom schandvlekt gij dan openlijk de eer van een
Geleender meisje, op vie tot heden anders niets te zeggen viel,
dan dat zij een voorbeeld is van alle deugden? »
« — Wel hebt gij gesproken‘ kameraad Bemelmans, —
bemerkte de hoofdgezworene met eenen eigenaardigen glimlach — wat weet gij tegen dit dilemma in te brengen,
Vleugels ? Wat hebt gij te antwoorden op de drie n'aarom's
die u bier voorgehouden zijn ? Spreek en maak het zoo kort
ais mogclijk is. Bepeis wel, dat om wat redcne het ook zijn
moge, de eer van een meisje kwaadwillig bezoedelt, daarvoor
hebben vij daar vijf s« argurnenta's » tegen den boom staan
(hij doelde op de stokken), die machtig tot de schouders
spreken, wanneer het hart voor alle eergevoel is doof geworden.. »
— Ik heb gedurencle zes maanden gezwegen ; stui-nelde
Vleugels, wiens hart begon te kloppen van vrees — omdat
ik de rampen van de familie Tummers niet wilde vergroote
Ik heb • gewaakt tot-' s morgens, zonder den man te zien buiten
komen, ! I k heb geese verergenis willen geven ! »
Hier vroeg Lemmers het woord, om te bernerken « gr.:Heft,
kamerade,n gezworenen, te over. wegen, dat Vleugels zich kan
bedrogen hebben, zelfs ter goeder trouw. Indien hij niet verder volhardt in zijne eerroovende beschuldigingen en ongegronde aantijgingen, dan beschouw ik alles als afgedaan. Heeft
hij hare eer van al de Geleender jongmans en jonge doehters. De Meikoning, we)ke een meisje kiest voor zijne
wascht haar van alle smetten, die een vermetele op
haar konne geworpen hebben. De vraag worde dus aan Vleugels gesteld « wilt gij voortaan Barbara Tummers erkenne'n

voor een braaf, zedig en vlekkeloos meisje ? Voor een model van alle deugde ; waardig om als mijne koningin op te
treden ? »
« Deze is billijk. — Sprak de oudste gezworene, na
zijne makkers te hebben geraadpleegd. Vleugels gij hebt de
vraag gehoord ; gelief een bondig en Been uitvluchtend ant-

woord te geven ! »
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De afgewezene jongman liet zich door de jaloerschheid beheerschen en riep uit : « nooit zal ik anders zeggen, dan ik
gezegd heb ; Barbara Tummers heeft hare plichten vergeten...
en hare eer verloren ! »
« — In tegenwoordigheid dezer verklaring, sprak Lemmens.
met de meest mooglijke kalmte zullen de scheidsrechters
ongetwijteld van gevoelen zijn, dat ik beleedigd ben in mijne
Meikoningin. Zonder pralerij, en alleenlijk om hulde te brengen aan de waarheid, verklaar ik, dat Barbara Tummers op
de onrechtvaardigste wijze gelasterd is ! Dat haar gedrag als
een voorbeeld mag worden aangehaald voor alle meisjes van
Geleen. Met uw verlof, wil ik aanstonds aan Pieter Vleugels
eene les voorspellen, die aan anderen den lust zal benemen,
om zijne eerrooverijen verder ruchtbaar te maker. Ik was met
vreedzame gezindheden gekomen ; want gij ziet, dat ik zelfs
mijnen stok niet hebbe medegebracht. Hij wil oorlog voeren,
het zij dan zoo ! Een onder u zal wel gelieven, mij zijnen
stok te leenen. »
Met de grootste bcreidwilligheid werd hem de rotting gegeven op de plants zelve, onder de ocgen der { i ezworenen,
begon tusschen de beide jongmans eene stokpartn, gelijk er
(molt eene gezien werd. Beide katnpers waren ongeveer even
bedreven. Was Lemmens g ewapend met oneindig meer lichaamskrachten ; Vleugels daarenlegen ertrof hem verre in xrluchheid ; om eenen slag te vermiiden, krulde hij zich als eene
slang, en sprong recht, als of in zijnen rug loutere stalen
veeren teruggewerkt hadden. Dit voordeel vergold Lemmens
wederom ruimschoots Coor zijne buitengewoone kalmte daar
Vleugels 'zijne gramsdvp niet wist in te toomen, Op deze
stond de partij tahlelijk gelijk. Het werd verboden naar
het hoofd der tegenpilriii te treffen. Lemmens wilde niet anders dan eerlijk z,.‘gepralen Vleugels kende oneindig vele
kunstslagen en rekendc, dat hij met behulp der kunst, dé armen van zijnen tegenstrever zoude zooniet lam slaan, dan toch
vermoeien.
inderdaad, begon de partij met afwisselend geluk en ongeluk.
Lemmens had geheel zijne koelbloedigheid noodig, om den
driftigen slokvechter van het lijf te houden. Een schampslag
viel op zijne linker schouder : maar gelijktijding schier vioog
de stok van Vleugels vijftien stappen verre van de plaats.
-

«
Haal uwen stok en pas op, dat gij hem ten tweeden
male niet verlies, want ik beklaag dan uwe schouders ! »
In eenen oog‘rmk stonden zij wederom tegenover elkander
plaats van kalmer, werd noch driftiger. Hij put
Vleugels,
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al zijne kunstgrepen uit, zonder den ijzersterken vijand gevoelig te treffen. Door eene valsche beweging, ontdekte hij den
rechter arm, en bekwam eenen slag, die den stok uit zijne
hand deed glijden. Schuimbekkende van woede, stond hij daar
blootgesteld aan de slagen van zijnen machtigen tegenstrever
Deze eventwel plaatste het ondereinde van zijnen stok op den
grond, en vroeg aan de gezworenen, wat hem te doen stond.
Op het antvvoord « wat u behaagt ! » verklaarde Lemmens
dat hij verstond den tegenstrever edelmoedig te behandelen.
De daad bij de woorden voegende, trad hij tot Pieter en
vatte zijne hand, terwijl hij hem zachtjes toefluisterde « voortaan
zonder vijandschap : ik hoop, dat ik weldra zal kunnen op.
heldering geven, welke eene volslagene verzoening ten gevolge
moet hebben. »
Het waren deze vriendelijke woorden en guile handdruk
niet, die den overwonnene tot vreedzamere gezindheid stemden ; maar zijn arm en zijne schouders hadden geleerd, hoe
zwaar de rotting van Jan Lemmens woog. Toen de voorzitter
der gezworenen zijne markers had toegefluisterd, wat zijn gevoelen was, en zij door een hoofdknikken toestemden, stond
hij op, trad tot- Pieter Vleugels en sprak aldus :
« Het gevoelen der scheidsrechters is, dat de strijdt ridderlijk gestreden en geeindigd is. Van de redenen, die er aanleiding toe gaven, words het verboden aan beide partijen,
voortaan een enkel woord te reppen ; dit op pxne van tegen
ons beurtelings den stok te kruisen, Vleugels gij hebt voortaan
wederom recht op een Meileen ; daarvoor zal Lemmens op
tijd en stond zorgen. Voor de toekomst staat de eer van
Barbara Tummers zoowel onder uwe bescherming, als onder
die van haren Meilieven. Wee dengene, die er eene vlek zou
beproeven op te werpen ! »
Na deze aanspraak, welke een onbreekbaar vonnis behelsde,
begroetten de gildemakkers elkander. leder ging naar zijn
huts ; want het was donker geworden. Allen waren tevreden
over den uitslag, behalve Pieter Vleugels, die morrend en
preutelend alleen naar zijne woning terugkeerde. Niemand
sprak een woord ; niemand mocht een woord spreken over
hetgeen voorgevallen was, 't en zij, dat aller eer vlekkeloos
bleef.
StappQ.n wij thins over vijf dagen been, tegen zonnenondergang, dan vinden wij Jan Lemmens ter woninge van Barbara
Tummers. Deze houdt zich ijverig bezig met het opvollen
van een pak eetwaren en kleederen voor den beminden broeder.
Onder deze werkzaamheden, herhaalt zij reeds voor de derde
maal de voegende aanbeveling :
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(( Ik bid u, Lemmens, wel in uw. gedacht te prenten, dat
gij den ingang naar den oostkant moet nernen. Om u te
overtuigen, dat gij niet mis zijt, zoek het bewuste kruis op
den linker muur, zoodra gij vijftien stappen onder den' grond
gevorderd zijt. Verwaarloos geen enkel teeken, en besteed
liever een uur meer, om den weg onder den berg af te leggen. In de nauwe gangen is weinig of geen gevaar van te
verdolen. Het is maar op de drie opene plaatsen, dat gij
moet oppassen. Maak een bijzonder teeken op den hoek van
elken gang, welken gij verlaat, ten einde uwen terugweg des
te zekerder te vinden. AI moest gij iemand ontmoeten onder
den berg wiik geen bairbreed van uwen weg af. Nooit heeft
dergelijke ontmoeting, die nochtans als zeer mooglijk voorkomt, mi) de minste vrees aangejaagd. Immers begeeft zich
niemand in dit vreeslijk verblijf om er misdaden te plegen.
Voorzie u van de noodige tuigen, om vuur te slaan, indien
de lantaarn 'Lou uitgaan. Wanneer gij, om wat redenen het
ook zijn mochte. den rechten weg verloort (hetgeen God verhoeden ga niet vender ; maar blijf zoo nabij het laatste
teeken, als 't mooglijk is. Omhels den broeder, in den naam
van vader en van mij !. . Gelief oak morgen vroeg, bij uwe
terugkomst, ons te melden, hoe 't met Hendrik nog gaat...
hoe gij 't op de reis steldet... Vader en ik zullen niet gerust zijn, vooraleer gij ons bericht hebt gebracht. »
Lemmens beloofde, dat hij stiptelii k zoude doen en handelen, gelijk zij hem had voorgehouden. Daar de duisternis was
ingevallen, nam hij zijn pak op ; sloop ongemerkt uit huts
en sloeg den weg in over Krawinkel, Neerbeek en Schummert,
naar Valkenberg. Toen het elfde uur sloeg op den kerktoren
-

van Valkenberg, stapte hij juist, met den lantaarn in de eene
hand, en de rotting in de andere, onder den berg en vend
weldra het eerste kruis, dat door Barbara op den muur was
gesneden met een knipmesje. Hij dacht, van dien oogenblik,
aan geene vrees zelfs aan geen beklemdheid meer.
Stap maar voort, gij edelmoedige man, en pas wel op, dat
gij niet G e ne enkele voorzorg vergeet, welke Barbara u heeft
aangeprezen, anderzins loops gij gevaar, dat gij het slachtoffer
words van uwe edelmoedigheid ! Gaan wij op dien oogenblik
naar de woning van vader Tummers te Geleen, dan bemerken
wij daar geen Licht en hooren geene beweging meer. Ware
t ons eventwel vergund op de slaapkamer der schoone Barbara
te dringen, wij zouden haar geknield vinden voor hare legerstede, murmelende vrome gebeden voor het behoud en de
verlossing van den broeder... niisschien ook wel voor de
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spoedige, gelukkige terugkomst van eenen man, wiens naam
zij wel niet uitspreekt ; maar miens beeld rnenigmaal, in het
midden der heilige verzuchtingen, voor haren geest komt zweven
Dit beeld moet weldadig op haar gemoed werken ; want telkens loopt eene zoete glimlach rond hare lippen.
Met gerustheid gaat zij te bedde ; want zii weet, dat zij
weldra tijdingen zal ontvangen van den broeder. Vooraleer de
zonneschijt boven den gezichtseinder stijgt, zal Lemmens immers
terug Nochtans de dag breekt aan ; het wordt hoe langer
zoo klaarder ; de zon gaat op... en Lemmens heeft haar nog
geene tijding gebracht ! Zou hij te lang bij den broeder vertoetd hebben ? Zou hij eerst naar zijne woning gegaan zijn,
en maar later komen ?... Zij begon ongerust te worden. Het
erne uur verliep na het andere, en de jongman kwam niet.
Then het reeds middag was, kon zij dezen toestand niet meer
volhouden, en bewoog haren vader, dat hij met voorzichtigheid zoude navragen, ten huize van de weduwe Lemmens,
of de zoon t•huis was. Vader Tummers kwam terug met de
boodschap, dat moeder Lemmens in groote verlegenheid verkeerde ; dat, haar zoon, morgends piet komende ontbijten,
zij naar zijn bed was gegaan en hetzelve opgemaakt had gevonden ; dat hij bijgevolg net aan huis moest geslapen hebben ; dat hij nooit te voren was uitgegaan, zonder te zeggen
waarheen hij zich begat ; dat hij gisteren tegen niemand had
gesproken van het doel zijner reis !
Thans stegen Barbara's angst en beklemdheid tot den
hoogsten top. Zij stuurde zichzelve de verwijting toe, dat zij
de schuld was van al hetgene, wat er kon voorgevallen
zijn !... « Waarom liet ik hem gaan — zoo murmelde zij
naar het rampzalige verblijf mtjns brooders ? Waarom stond ik
hem het gevaar en de verdiensten at? »
Er ging nog een uur voorbij.., een uur, hetgeen haar een
eeuwigheid scheen ! Dan zond zip den vader tot tmiiten Geleen,
met de, Bede van den veldweg tot Krawinkel te overzien.
Wanneer de man ook terugkwam met een droevig gelaat, dan
kon zij niet meer volhouden.
In cenen oogenblik volde zij haren merktkorf met eenige
eetwai en ; voorzag zich an de noodige materialen, om licht
te kunnen ontsteken, en verklaarde aan den vader, dat zij zich
oogenblikkelijk op reis begat naar de mergelgroeven.
« Maar, kind. gij zult niet alleen gaan ! — Sprak de
vader. — Gij steit u bloot aan te groote vermoeienissen en
gevaren ! »
Met a vader, zou ik immers ook den wcg mocten afleg.
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gen... en • in cle donkere onderaardsche gangen, zoudt gij mij
eerder tot last dan tot steun dienen ! Wat de gevaren aangaat, wees niet bevreesd, ik ken al de kronkelpaden van
buiten. Mij dunkt, dat ik zonder licht tot mijnen broeder
zoude geraken ; want mijn hart zou den weg naar hem linden! Nauweli)ksch ben ik onder den berg, of mijne oogen
zien mijnen innig beminden broeder door de duisternissen. Ik
zal eerst tot hem snellen ; misschien vind ik Lemmens nog
bij Hendrik. »
« — Dat God u dan geleide en onder zijne bescherming
neme, mijne goede, heldhaftige dochter ! Maar keerd spoedig
terug, indien gij niet wilt, dat ik van angst en bekommernis
sterve ! »
Zij plaatste, volgens Limburgsch gebruik, den korf op het
ringvormige hairige kussen, dat den hoofdschedel dekte, en
sloeg met haastige stappen den bekenden weg in. Hoe vender
zij ging, hoe grooter en rapper hare stappen werden. Haar
boezem joeg geweldig ; haar hart klopte...; maar vrecs of vermoeinis kende zij niet.
Die haar binnen Valkenberg zagen ijlen, zegden tot zichzelven « wat heeft dit bleeke meisje haast, om hare boters
en eiers tegen geld te verwisselen ! » Die haar op de tegenovergestelde zijde zagen uit het stadje gaan, peinsden waarschijnlijk : « wat spoed, om vroeg t' huis te zijn, wends dit
bleeke meisje niet aan ! Zip heeft zekerlijk hare uren verpraat,
in den eenen of anderen winkel ! » En alien hadden ongelijk
in hunne gissingen ; maar alien mochten met recht zeggen
« dat bleeke meisje ; » want zi was waarachtig bleek als
een lijk.
Na den ingang des bergs voorbijgegaan tot achter
zij den korf op den grond en wierp
eene doornen haag, zette zi)
hare blikken over de streek, om zich te overtuigen, dat niemand
haar gadesloeg. Dit onderzoek moest geruststellend zijn ; want
zij boog rond de haag, en sloop binnen den ingang met haren
voorraad. Welhaast was haren lantaarn ontstoken, de korf in
den arm genomen en de onderaardsche reis begonnen. Nook
had haar hart zoo geweldig geklopt op deze plaatsen ; zelfs
niet, wanneer zij voor de eerste reis zich onder den berg
begaf, zonder te weten schier, waarheen zij hare schreden
richtte.
Haar plan was gemaakt : eerst zou zij den broeder opzoeken ; wellicht kon deze uitkomst geven, nopens hetgeen zij
wilde weten. Nauwelijks spleet zij den tijd af, om naar de teekenen om te zien op den muur. Ook was dit schier overbo-
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dig geworden. Zij had waarheid gesproken toen zij beweerde,
dat haar hart alleen den weg zoude vinden naar den welbeminden broeder. Door de duistere gangen scheen zij meer te
vliegen dan te gain. Van tijd tot tijd bleef zij staan luisteren,
waar de -wegen door elkander kruisten, of zij geen geluid vernam ; doch alles bleet even stil. Alleenlijk hoorde zij als den
weergalm van hare hijging, terwijl zij stilstond. Eenmaal, toen
zij luisterde in de groote opening, van waar zip den gang
naar broeders verblijf insloeg ; gelootde zij als een flauw
geroep te vernemen, Daar eventwel niets meer volgde, schreef
zij het gewaande geroep toe aan hare overspannen verbeelding. Zij sloeg den laatsten gang in, en bereikte, na een
kwartier loopens, den inkruip naar het hol des broeders.
Hendrik zat op eenen mergelblok tegen eene soort van
tafel, insgelijks uit den zachten steen gesneden, waarop een
licht stond te brander in eenen glazen bol. Zoo verre had
Barbara de voorzorgen gedreven, dat zij dit bolglas medesleepte order den berg, ten einde de oogen van den broeder
niet te laten verzwakken. Als karaktertrek mogen wij bier aanhalen, dat hij met de grootste aandachtigheid Vondels « Gysbert van Amstel of de redding van Amsterdam » las. Naast
hem lag het boekje : « Gedachten van den Kristenmensch. »
Het is zichtbaar op zijn gelaat, dat droevige gedachten hem
bestormen en dat hij verstrooiing zoekt. Menigmaal richt hij
zijne oogen hemelwaarts, als of hij van daar troost, hoop en
moed verwachtte.
Eensklaps verheft hij het hoofd en luistert ; zijn gehoor
schijnt zeer fijn te zijn geworden in dit onderaardsch verblijf.
Hid verneemt haastig naderende voetstappen. Urn niet overvalien te worden op zijn onverwachts, grijpt hij zijnen dolk,
die ontbloot aan eenen nagel- hangt, en springt voor de opening, bereid zijnde om zijn leven duur te verkoopen, indien
iemand het zoude wagen, binnen te dringen met vijandelijke
inzichten !
Plotslijk vertoont zich het hoofd zijner zuster Barbara. De
dolk ontglipt aan zijne hand ; hij sluit haar in zijne arm met
eene krampachtige ontroering, terwijl hij uitroept : « gij bier,
lieve zuster ! Wat beteeken deze komst ? Het is nog geen
vijf ure ; moet ik mij aan een nieuw ongeluk verwachten !
Middelerwijl had Barbara hare blikken rond het sombere
vertrek geworpen, om te zien, of geen voorwerp haar openbaarde, dat Lemmens bier geweest was. Hendrik bemerkte
thans eerst, dat de zuster uitermate bleek was : weshalve

hij haar vroeg met ongerustheid :
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— Maar, lieve Barbara, gij jaagt mij schrik aan ; zeg mij,
wat er gaande is. Vrees niets ; voor uwen broeder moocht gij
alles bloodleggen, indien aan vader of aan u lets overkomen
is !
Het meisjs begon bitterlijk te weenen ; de tranen werken
weldadig op haar gemoed : zoodat zij weldra de spraak terugvond. Hare eerste vraag was ; « broeder, is Lemmens gisteren avond hier geweest ? »
— Wel neen, lieve zuster ; ik heb hem, den geheelen nacht
door verwacht ; doch vruchteloos. Ik troostte mij met de gedachte, dat er iets in den weg moest gekomen zijn. »
« Broeder, broeder, laten wij hem gaan zoeken op de
duistere doolwegen ; Want hij begaf zich gisteren naar bier
en is niet meer teruggekeerd! Hi) zou omkomen uit liefde
tot u.... 0, spoeden wij ons ; spoeden wij ons, opdat het
niet te laat zip ! »
In eenen oogwenk was de korf binnen de spelonk gebracht,
het licht in de lantaarn ontstoken. Weldra vlogen zij door
den eersten gang tot op de ruime plaats, waar Barbara meende
een flauw geroep te hebben gehoord. In den gang, waarlangs
zij gekomen was, moest men niet meer zoeken. Maar waar,
hoe ? Daar lag de knoop. Wanneer zij rondzochten, vonden
zij nog acht gangen. Barbara met haar helder verstand en
practisch oordeel zette, het gevoelen door, dat men beurtelings
de acht wegen moest inslaan. Zoo verre had zij de voorzorgen
gedreven, dat zii van den kluwen kempen pekkoord voorzien was,
ter lengte van meer dan eene halve mill.
Zij wilde het eerst hare krachten beproeven nam de lantaarn
verzocht den broeder onbevveeglijk ter plaats te blijven staan;
bond het uiteinde der koord om zijnen arm ; zegde hem,
dat drie op elkander volgende rukkingen der koord wilde beteekenen : « kom spoedig tot mij ! » Dan begat zij zich met
het losrollende kluwen in den gang ; altoos verder en verder !
Hare handen beefde ; haar hart bonsde van ontroering ; doch
vrees kende het heldhaftige meisje niet.
Na een halt uur keerde zij, het kluwen oprollend, bij den
broeder terug, Op dezelfde wijze doorliep zij den tweeden,
derden tot den zevenden gang toe. Meermaals had de broeder
haar gebeden, dat zij hem toch zou laten een gedeelte der
lastige taak afdoen ; doch zij had telkens voorgewend, dat de
vrees haar zoude overvallen, wanneer zij ophielde in beweging
te zijn. Eindelijk sloeg zij den laatsten gang in : werd de
verlorene daar niet gevonden, dan moesten zij naar de tweede
opene plaats terug, om op dezelfde wijze te zoeken. Was hij
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in den berg dan moest hij gevonden worden ; haar hart kon
de hoop niet opgeven.
Langzaam schreidt zij voorwaarts ; want hare krachten verflauwen... zij heeft reeds meer gedaan dan men van eene
zwakke vrouw kan verwachten. Doch waarom blijft zij plotslijk stilstaan ?... Waarom klopt haar hart zoo geweldig onder
haren boezem ? Waarom staroogt zij verder in den gang ? —
Daar ziet zij eene menschelijke gestalte op den grond zitten,
met den rug tegen den muur leunende. Zij nadert voorzichtig;
ademt schier niet... « Hemel ! — zucht zij — het is Lemmens!
Maar hij is dood?.., Deze gedachte alleen stolt het bloed in
de aderen. Zonder op het geven des seinteekens te peinzen,
treedt zij eenen stap terug, en stoot een zoo snerpend gegil
uit, dat de weergalm eene halve mijl verre verkondigt : « er
barst op dezen oogenblik, in deze akelige spelonk, een ijslijk
rouwbeklag of eene grenzelooze blijdschap los ! »
Zij keert zich om. hii beweegt zich en blikt verbaasd.
Zijne oogen vallen op het meisje : een glimlach speelt om
zijnen mond. Hij herkent haar ; poogt op te staan ; doch zijne
krachten schijnen uitgEput, want hij zinkt terug tegen den
muur, terwiil hij schier onhoorbaar murmelt : « Gij bier
Barbara?... Vrouwelij ke sehaamte, ingetogenheid hadden haar
wederhouden ; doch de uitgezonderde toestand, vvaarin de
jongman verkeerde, deed haar alles vergeten ; in eenen sprong
was zij bij den edelmoedigen bescherrner en lag voor hem op

de kmeen.
Hare gevouwen handen richt zij met hare blikken hemelwc arts. terwijl zij in verrukking uitroept : « mijn God, mijn
GoJ, wees gedankt ! Gij hebt mijne smeekingen verhoord. En
Gij, moeder des Hemels, waart mijne leidster in deze donkere
gangen ! U ter eere zal ik eene bedevaart naar het wonderbeeld van Kevelaar doen, om u te loven en te danken .! »
Eene zalige kalmte daalde in haar gemoed. Zij rukte driemaal de koord ; doch het was onnoodig ! Haar gegil was door
den broeder gehoord. Deze raadpleegde anders niet dan zijn
hart ; stortte in den donkeren gang als een wanhopige, gees
ander richtsnoer volgende, 't en zij dat hij met eene hand
langs den zijmuur streek. Weldra kreeg hij het lichtje der
lantaarn in het oog... op den oogenblik, dat Barbara aan de
koord trok kwam Hendrik toegeschoten.
De blijdschap schilderen van deze drie menschen.., neen,
dat vermag de pen niet. De mensch alleen, welke zich ooit
dergelijke toestand heeft bevonden, kan beseffen, wat de harten
van hen moesten gevoelen. Daar de krachten van Lemmens
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zoowel als van Barbara uitgeput waren, bracht Hendrik hen
met veel moeite naar zijne spelonk, waar voedsel en rust
hen spoedig herstelden. Wij moeten bier nog aanmerken, dat
het pak mast Jan Lemmens lag, toen Barbara hem in den
gang vond, hetwelk medegebracht was voor den verdokene.
Op de vraag van het meisje, begint Lemmens het volgende
verhaal :
« Hoelang ik sinds op mijn onzacht bed gelegen heb, weet
ik niet te zeggen. Vertrok ik uit Geleen gisteren of voorgisteren ?
\Vat dag, is het heden ? I)it altemaal is mij onbekend....
Gisteren vertrokt gij ten zeven ure. — Onderbrak het
«
meisje. — Sedert dien oogenblik zijn zoo vat zes-en-twintig
uren verloopen.
Voegde zij er bij, na bet zakuurwerk van
Hendrik te hebben geraadpleegd.
«
Dus, — hernam bij gisteren vertrok ik uit Geleen,
omstreeks zeven ure. Om half tiers, was ik aan den ingang des
bergs. Ik volgde letterlijk de weaken, welke Barbara mij had
gegeven. Achter den eersten hoek sloeg ik vuur, en ontstak
mime lantaarn. Het eerste teeken op den muur was weldra
gevonden ; dan zette ik mijnen weg voort, tot op de eerste
ruime plaats. Naar heette het oppassen, om geenen verkeerden
gang in te slaan. Ik stapte van der. eenen tot den anderen
gang, en vond de letters B T op den hoek staan. Dan ging
ik met beslissing binnen, en doorliep nog ongeveer eene halve
mijl wegs, wanneer ik op eene tweede ruime plaats aankwam.
waar ik den hoek des uitgangs zorgvuldig teekende. Na eenig
onderzoek, begaf ik mij in den derden en kortsten gang, die
mij in de leste ruimte bracht. Hier schreed ik van den eenen
ingang naar den anderen, om de bedoelde letters T. B. te
zoeken.
Juist verhef ik de lantaarn ter hoogte mijns aangezichts,

toen its eensklaps stemmen achter mij in eenen der gangen
verneem. Ik spring naar binnen verberg de lantaarn onder
mijnen kiel, en blijf achter den hock eene poos staan luisteren. Al aanstonds boor ik stemmen, doch men bezigde de
fransche taal, waarvan ik maar weinig versta.
Het kletteren van stalen wapenscheeden tegen elkander laat
zich duidelijk vernemen... dan komt bij mij de gedachte op,
dat het gendarmen moesten zijn, die met wegkenners, de
onderaardsche schuilhoeken doorzochten, of er geene wegloopers te vinden waren.
\Vat mij persoonlijk betrof, vreesde ik deze agenten zeer
weinig. Ten hoogste zou ik met hen eene reis naar Maast•,:ht
moeten doen ; doch het viel moeili)k te bewijzen, wie en vat
5
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ik was. Maar ik droeg levensmiddelen voor mijnen vriend
Hendrik, welke hij noodig had. Ten anderen deele moest
mijne tegenwoordigheid op deze plaats het vermoeden tot den
trap van zekerheid doen stijgen, dat zich hier een Geleendenaar verscholen hield. Mime nauwe betrekkingen tot uw huisgezin konden aanleiding geven tot allerlei gissingen.
Weldra wierpen de fakkels, welke zij droegen, haren helderen schijn tot in de groote plaats. Dan begreep ik, dat het
meer dan tijd was, mij uit de voeten te maken. Ik snelde
hoe langer zoo .verder in den gang, tot dat ik eindelijk in
eerie soort van diepe grove viel. Ik tastte rond in het donker
en was op het einde. Ik hield mij onbeweeglijk op mijne
plaats gedurende meer dan een half uur. Mijne lantaarn was
uitgedoofd door den val. Ik tastte in mijnen zak, om met
staal en vuursteen licht te slaan op de tinteldoos ; doch, o
ramp... in denzelfden zak had ik eene flesch met olie gestoken ; deze flesch brak ook in den val ; zoodat de zwalstokken en het gebrand linnen nat van de olie en voor vuurvatten
onbruikbaar waren.
Gij begrijpt lichtelijk, in wat deerniswaardigen toestand ik
mij beyond. Zonder licht zonder kennis van den weg, dien
ik moest nemen, om tot Hendrik of tot buiten te geraken.
Ik sukkelde tot aan de opene plaats ; doch daar wist ik niet
welke gang ik moest inslaan. Ik keerde wederom een einde
wegs terug op mijne stappen ; legde mijn pak op den steenen
bodem en gang er naast zitten, ten einde zooveel mooglijk
mijne kalmte te herwinnen en koelbloedig te overwegen, wat
er mij te doen stond. Ik herinnerde mij eindelijk, dat Barbara
had gezegd : « wanneer gij, om wat redenen het ook zijn
mochte, den rechten weg verloort (hetgeen God Wilde verhoeden), ga niet verder ; maar blijf zoo nabij het laatste
teeken als 't mooglijk is! »
Ik besloot dezen wijzen raad te volgen, en bleef ter plaatse,
waar ik mij beyond. Den honger kon ik tarten, zelfs gedurende veertien dagen ; want ik had Hendriks voorraad bij
mij. Mijn vertrouwen stelde ik in Barbara's wijs beleid. Wat
mij het meest kwelde, was de ongerustheid mijner moeder ;
ant ik had haar mijne reis verzwegen, omdat ik hoopte terug
te zijn, vooraleer zij mij zou vermissen.
Zoodra ik 't wel met mijn besluit eens was, en in het voile
bewustziin mijner verlatenheid, knieide ik op den harden
bo.:1, -ern en verhief mijn hart tot God ! Ik voelde de noodzakelijkheid van bidden ; ik geloof, dat geen mensch op den
aardbodem leett, die niet een gebed of ten minste eene ver-
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zuchting tot God stuurt, wanneer een ernstig gevaar opdaagt.
Langen tijd bleef ik in godsdienstige overwegingen verdiept.
Van tijd tot tijdda aide eventwel mijn geest neder op de
aarde, en hield zich bezig met diegene, welke mij bijzonderlijk dierbaar waren : mime goede moeder, gij Barbara en Hendrik zweefdet onophoudelijk voor mijnen geest. De nacht
moest zekerlijk wel voorbij zijn, wanneer ik nog altoos zat na
te denken, wat gij van mijn uitblijven zoudt peinzen. De
waarschuwende woorden van u, Barbara, gaven mij de overtuiging, dat gij ten minste zoudt poogen, mij aan mijn deerniswaardig lot te onttrekken, Eindelijk sliep ik in, en werd
gefolterd door afgrijslijke droomen. Nu eens viel ik in het
water, en riep vruchteloos om hulp ? Dan stortte ik in eenen
afgrond zonder bodem, en gilde zekerlijk luidkeels ! Een
andermaal scheurde een zwaar geweltsel boven mij ; ik vvilde
vluchten... maar mijne voeten weigerden alien dienst ! Telkens
zag ik u, Barbara ; gij staakt eene reddende hand naar mij
uit ; ik wilde deze hand vatten, en tastte zekerlijk in het ruim.
Deze -droomen hadden mij dermate afgemarteld, dat ik schier
op mime beenen niet konde staan, Coen gij mij kwaamt verlossen. Maar zeg mij toch nu ook, gij heidhattig meisje, hoe
gij den weg tot mij hebt gevonden. »
Barbara verhaalde, wat de lezer reeds weer, nopens hare
vrees, hare reis en haar zoeken. Dan viel de jongman voor
haar op zijne knieen... woorden om haar te danken vond hij
niet ; maar zijn vochtig oog bleef op haar gevestigd met de
innigste teederheid.
Thans begon Lemmens zijnen voorraad uit te halen van
kleeding en levensmiddelen. Wat eventwel aan den armen
Hendrik het meest welkom was, bestond in een pak fransche
Moniteurs, waaruit hij vernam, dat het reusachtige leger van
Napoleon vernietigd was door het staal, het vuur en de
elementen, Europa was uit zijnen slaap ontwaakt ; er was hoop,
dat de vaderlandsche bodem zoude verlost worden van de
vreemde overheersching. Dan kon hij naar zijn geliefd dorp,
tot zijnen goeden vader wederkeeren.
Lemmens beloofde hem, dat hij regelmatig elken zaturdag
avond wilde terugkeeren, en met hem eenen dag overbrengen
in den onderaardschen kerker. Barbara verzette zich wel tegen
dit voornemen ; doch de beschermer bleef onbeweeglijk. En om
te toonen, dat hij niet den weg zoude missen, nam hij bij
het vertrekken de lantaarn ; ging voor Barbara, zonder eenen
voet breed van den rechten weg of te wijken. Toen het
oosten zich begon te kleuren, kwam het paar te Geleen. Men
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kan begrijpen, met vat vragen, onze meikoning door de
angstige moeder bestormd werd doch hij bewaarde het geheim onder zijnen boezem.
Barbara moest min geheimzinnig zijn, ten opzichte van
haren varier immers had het meisje eenen beminden broeder,
de brave Tummers had eenen dierbaren zoon to redden. Het
was een rampzalige tijd men moest schier heel de wereld
wantrouwen : den eenen als onvoorzichtig, den andere als
kwaadwillig. De menschlievendheid werd als misdaad gestratt,
en de verklikkerij als een burgerplicht geboden, onder voorwendsel
van staatsbelang.

V

VER NARD BBEIN, SLECHTE RAADGEVER.

Vier maanden verliepen sedert de redding van Lemmens
dertien reizen had hi) gedaan naar de mergelgroeven met
den besten uitslag en zonder eenige ontmoeting, die verdient
verhaald te worden.
Op den derden vrijdag vau Wijnmaand, 's nachts, werd de
jongman uit zijnen slaap gewekt door een gekiop op zijn
venster. Hij stond op en eene welbekende stern fluisterde
tegen de ruiten : « vriend Jan, open de deur en last mij
spoedig binnen »
Weldra ging de voordeur zachtjes open en de boezemvriend
van Jan Lemmens sloop binnen dewoning. De binnentredende
begon aldus te vezelen verschrik niet, rnijn dierbare, er
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is nog geene reden; doch gij kunt misschien een groot ongeluk voorkomen. Ik ken uwe bescheidenheid, en rcken op uw
eeuwig zwijgen. »
« — En daarop moocht gib gerustlijk rekenen. »
« — Luister dan naar hetgeen ik u moet toebetrouwen
Dezen morgen is bij den meijer van Geleen een vertrouwlijke brief toegekomen, meldende, dat er hevige vermoedens
bestaan, nopens het deserteren van Hendrik Tummers, die
zich zou verscholen houden. Zondag toekomende, moet de
meijer eenen oproep doen aan alle de gemeentenaren, en hen
aansporen tot het openbaren van hetgene iemand zou weten
of vermoeden over deze zaak. Ook is er .een aanhoudingsbevel
tegen vader Tummers en tegen Barbara. Ik weet niet, of
deze aanhouding aanstonds zal worden werkstellig gemaakt ;
doch gij kent de strengheid der fransche policie, en kunt u
aan alles verwachten. Het is mij onbekend, of Hendrik Tummers nog leeft en of hij dood is. Ik moet gelooven, dat hij
nog bestaat, en in dit geval zult gij er meer van weten, dan
gij mij behoeft te zeggen. Nochtans moocht gij op mtjnen
krachtdadigen bijstand rekenen, waar het noodig is. Ik ken
uwe betrekkingen tot het huisgezin Tummers, en betrouw,
dat gij de noodige maatregels zult nemen. Eene waarschuwing
zal ik nog bijvoegen : treedt niet al te openlijk op de bres
voor deze brave lieden ; want de onmenschelijke vreemdeling
vergrijpt zich ook aan de vriendschaplijke banden ; niets
.

wordt geeerbiedigd door dat yolk ! Waaraan mijhe openbaring
mij blootstellen zou, indien ruchtbaar werde, dat behoef ik

u niet te zeggen. De stap welken ik thans doe, geeft u het
beste bewijs, dat gij op mij kunt staat maken. »
Lemmens stond te zien, als of hij door den bliksem ware
getroffen geweest. Met eenen oogslag, overzag hij geheel de
uitgestrektheid der rampen, welke zijne vrienden bedreigden.
Doch tatmen kwam bier niet te pas ; er moest een rap besluit genomen worden, en hij zag nergens uitkomst. Eensklaps
dacht hij aan het wijs beleid van Barbara, en besloot, haar
te gaan raadplegen. Hij zag eventwel al oogenbliklijk in, dat
een vertrouwling hem onontbeerlijk was, En aan wie kon hij
veiliger zijn vertrouwen schenken, dan aan den boezemvriend,
welke met gevaar zijner vrijheid, hem kwam waarschuwen, in
bet midden van den nacht ? Doch niets wilde hij doen, zonder het vrome meisje te raadplegen. Hij greep de hand des
boezemvriends en sprak tot hem :
« Jakob ik mag mijn woord niet schenden ; waarschijnlijk
zal ik binnen een uur oorlof bekomen hebben, on u alles
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toe te vertrouwen. Het is nu ongeveer middernacht ; gelief,
bid ik u, mij van ddn tot twee ure af te wachten op het
kerkhof, bij het beenderenhuis. Daar zal ik tot u treden net
de woorden : « Vrienden tot den dood ! » Voor den oogen.blik aanvaard mijne hartelijke dankbetuiging. »
Eenige minuten later, werd Lemmens door de schoone
Barbara binnengelaten. Met eene bevende stem. vroeg het meisje :
« wat rampzalige tijding brengt gij ons, zoo in het midden van den
nacht. »
« — Barbara, gij zijt te verstandig, dan met u veel omwegen moete nemen, om naar het doel te gaan. Ook is er
geen tijd te verliezen ; ik geloof dat wij spoedig moeten beslissen, en nog spoediger handelen. »
« — Maar, om godswille, zeg -mij, Lemmens, wat er gebeurd is. »
« — Het wegloopen uws broeders is ontdekt ; dus kom ik
u raadplegen, wat er te does staat, om het onweder te ontgaan, hetwelk niet zal toeven boven uw hoofd los te barsten.
« — \Veet gij dat zeker, Lemmens ? Schept gij u geene
hersenspooken ? »
De jongman verhaalde, woord voor woord, wat de vriend
Jakob W...., hem was komen zeggen. Ook voegde hij bij :
misschien zal het noodzaaklijk zijn, eenen derden persoon in
ons geheim te betrekken. Mijne moeder is oud ; mijne zuster zou
ons weinig kunnen helpen. Ik aanzie Jakob voor den besten
en voorzichtigsten vertrouweling, dien wij molten kiezen. Wat
meer is : gii vveet, dat hij mijne zuster aanbidt ; derhalve
mag ik op hem rekenen. Ik heb eventwel niets willen beslissen, vooraleer ik uwe voile goedkeuring hadde verworven.
Jakob wacht mij af, op het kerkhof. Dus spreek, Barbara,
wat moet ik doen ? »
« — Maar waaron i het geheim nog aan eenen vreemden
persoon toevertrouwen ? Is zulks dan zoo noodig, mien vriend
en beschermer ? »
Ik acht zulks des te noodiger, daar uw vader en gij
«
aanstonds moet vluchten ! Er valt geen tijd te verliezen. »
(( — God, waarheen zouden wij vlieden ! Waar is nog
veiligheid te vinden ? »
« — Waarheen anders dan tot den broeder? »
« — En alles verlaten... alles opofferen ! En wie zal zorgen,
dat wij alien niet van gebrek en ellende zullen omkomen ?
« — Rekent gij mi.) dan voor niets, Barbara? of denkt gij
misschien, dat ik u zal verlaten, nu gij mi) 't meest noodig
hebt ? Ik bid u, een beter gedacht van mij te hebben. »
-
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lk mistrouw geenszins uw hart, Lemmens ; maar gij
zult te openlijk en te menigvuldig voor ons moettn optreden.
Men zal u de4e zelfsop offering als eene rnisdaad aanrekenen ;
de gevangenis kon uw loon worden,.. wat dan? Wat dan?
« — Dan hebben wij den vriend Jakob, indien gij mij oorlof
geeft, aan hem alles bekend te maker, vat hij noodwendig
weten moet. »
Gij hebt rnijne toestemming, handel naar de ingeving
«
van uw edel hart ; dat God uw raadgever en leidsman zij !
«

—

Thans is het tijd, dat ik mijnen vader oproepe ; blijf ons
eenen oogenblik bier wachten ! »
Vader Tummers vernam de rampzalige tijding met meer
gelatenheid, dan men moest verwachten. Misschien scheen hem
de onderaardsche spelonk van Valkenberg min afgriiselijk,
omdat bij daar met zijnen zoon Hendrik ging vereenigd levee.
Gaarne zou hij zijne dierbare Barbara bewogen hebben, om

naar Luik bij eene oude tante zich te gaan verschuilen. Doch
daartoe kon men haar niet bewegen.
Men werd het eens, dat Barbara alles zoude in gereedheid
brengen voor de reis, onder den tijd dat Lemmens zich naar
het bevind u daar op het kerkhof .begave, en met zijnen
boezemvriend Jakob bandelde, over hetgeen gedaan moest
worden, in gegeven gevallen.
Jakob beyond zich ter aangeduide plaats en trad te voorschijn.
zoodra hij de besprokene seinwoorden hoorde murmelen. De
twee jongmans kwamen overeen, nopens eene gedragslijn, die
zij zouden volgen. Lemmens mocht niet al te openlijk optreden voor de famine Tummers. Hij moest zich zoo weinig
van Geleen verwijderen, als 't mooglijk was, om geene ver-

denkingen op te wekken ; later zou men zien. Jakob had
maatregelen genomen, om van alles onderricht te • zijn, wat
van de regermg der gemeente moest uitgaan : op het sFot des
secretariaats paste meer dan 6en sleutel,
Men begreep ook, dat Jakob, den weg moest leeren kennen
naar de spelonk van Hendrik Tummers ; diensvolgens zou
de beide vluchtelingen vergezellen. Nog werd beslist, dat Lemhuis blijven, en zich openbaarlijk laten zien.
mens moest
\Vat de atwezigheid des vaders en dtr dochter betrof daaromtrent
wilde men eene volslagsme onwetendheid voorwende.
Na deze afspraak, begaven de twee jongmans zich naar de
woning van Tummers, om daar kennis te geven van het gemaakte plan. De kostbaarste voorwerpen waren reeds ingepakt.
op den knecht en op de dienstmeid mocht men rekenen ; cen
brooder van Barbara s mocder zou zich het beheer der hoer-
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derij aantrekken. Paarden, koeien en schapen zouden ten spoedigste verkocht worden, om ze te ontrekken aan de verbeurdverklaring. In een wooed : niets bleef onvoorzien of overgelaten aan het toeval.
Vader en dochter namen, op eene hartroerende wijze, afscheid van Lemmens ; zij begaven zich met Jakob naar
Valkenbergs steengroeven en kwamen zonder tegenspoed bij
Hendrik :
Van zijne vriend vernam Lemmens, den zaterdag avond, dat
alles wel stond in de mergelgroeven ; maar dat Barbara hem
belast had met deze bede gelid aan mijnen beschermer te
zeggen, dat hij zich toch aan gene gevaren blootstelle ; vooral dat hij Pieter Vleugels wantrouwen ; want de jongman
laat zich door zijne jaloersheid beheerschen en is bekwaam, eene euveldaad te plegen om zich te wreken. »
Des zondags *s morgens, na het eindigen der hoogmisse,
verscheen de meijer van Geleen, met het transche sjerp om de
lendenen, buiten het kerkhof, der plaatse bestemd voor de
afkondigingen. Wanneer het hoofd der gemeente met zulke
plechtigheid te werk ging, dan mocht en moest men zich aan
eene der drie volgende tijdingen verwachten : of de groote
keizer had den vijand geklopt ; of er werd eerie nieuwe leverancie gevraagd ; of men wilde, dat er een deserteur werde
verraden, aangewezen en uitgeleverd.
De overwinningen begonnen hoe langer zoo schaarscher te
worden. Men wist, reeds, dat de veldslagen van Lutzen Bautzen
weinig afdoende waren geweest. Dat de generaal Van Dam.

me met 3o,000 krijge•s was gevangen genomen. Dus moest
er natuurlijk kwestie zijn van leverancie of van desertie ; en
in beide gevallen was de nieuwsgierigheid uitermate groot.
Misschien zou 't een lichting gelded van eenige bonderd duizende manned voor kanonnenvleesch ! Dit was nog
veel erger. Genoeg, de gehele mannelijke bevolking schaarde
zich rond den meijer. Deze begon, met eerie luide, doch
-

eenigzins ontroerde stem, bet volgende stuk te lezen :
« Napoleon, door de gratie Gods, keizer der Franschen, ko» sing van Italie, beschermer enz. enz.
» Er wortlt op hooger bevel bekend gemaakt, dat de ge» naamLle Hendrik Tummers, geboortig van Geleen, beparte» ment der Nedermaes, tweede luitemant bij het derde
• regiment dragonders. gevlucht is van het slagveld te
Ostrowno. De gemeente Geleen is aansprekelijk gesteld
• voor de uitlevering van deze weglooper. Zullen met den
halsband en ceuwigdurigen dwangarbeid gcsraft worden,
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• diegene, welke den weglooper zullen huisvesting of voedsel
• verleenen.
« Zullen met boeten en gevangzetting gestraft worden, al
• diegenen, welke het verblijf van den weglooper zullen be» kend en niet geopenbaard hebben aan de .bevoegde overhe» den. Er wordt eene aanzienlijke belooning uitgeloofd aan
• degenen, die het verblijf van den plichtige openbaart aan
• den commandant der gendarmerij te Maastricht, of aan den
• meijer te Geleen. De strengste geheimhouding wordt gewaar» borgd aan den openbaarder. »
Deze afkondiging verwekte een algerneen opzien onder de
toehoorders ; want de dood van den jongen luitenant was
sedert maanden in Geleen gekend. Pieter Vleugels had met
de grootste nieuwsgierigheid zich vooruitgedrongen, om te
luisteren. Toen de lezing ten einde was, hoorde hij tegen
zijn linker oor vezelen « een vloekloon te winnen, Pieter !
» De toegesprokene wilde zich omkeren, en zien, wie hem
zulk schandelijk verwijd durfde doen. Rond zijnen persoon,
bemerkte hij ioutcre strenge aangezichtcn. Zijne vijandelijk handelwijze tegen Barbara Tummers had zich verspreid in de
gemeente. bus verbeelde zich elkeen, dat Vleugels de oorzaak
moest zijn van de afkondiging die zoo pas gedaan was door
den meijer.
Pieter begat zich naar de tapperij van Willens ; daar keerde
elkeen hem den rug toe. Hij dacht bij zichzelven ; « Barbara heeft mij zwart gemaakt bij Jan Lemmens, en deze is de
schuld, dat niemand mij beziet. Wacht maar, ik zal er
wraak overnemen ! »
De jongman liet zich door de gramschap beheerschen ; hij
die vroeger alttjd matig was, sloeg over tot de geneverflesch
goot het eene glas na het andere in de keel, en verviel weldra in eenen volslagen staat van dronkenschap, Zoo keerde hij
naar finis ; zoo bleef hij zijne zinnen, geheel den dag door,
verwarren met s'. erke dranken. Als een dier. wierp hij zich
te bedde met wraakgierige voornemens t ontwaakte In dezeltde gestelten omdat hij nog altoos onder den noodlottingen
invloed der dronkenschap handelde.
Den maandag 's morgens, rond negen uren, vinden wij den
rampzaligen jongman in het kabinet van den commandant der
gendarmerij te Maastricht. \Vat hij daar gedaan heeft, zal de
lezer lichtelij k opmaken nit de volgende samenspraak tusschen
den Franschman en den Geleendenaar
«
Dus hebt gij bemerkt, sedert ongeveer drie tot vier
maanden dat Jan Lemmens, de vrijer %ran de z uster des deser-
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teurs, menigmaal op reis gaat naar den kant van Meersen,
en dat hij nu eens, den eersten dag 's morgens t' huis is ;
dan eensmist gij hem den geheelen opvolgende dag. Daaruit leidt gij af, dat hij den deserteur gaat bezoeken en hem
voorziet van levensmiddels. Gij moet hem volgen op de
hielen, om te zien waarheen hij zich begeeft ; dan leggen wij
de hand gelijktijdig op de beide plichtigen en gij ontvangt eene
dubbele belooning ! »
«
Wat klapt gij van belooning ; ik heb u immers
gezegt, dat ik geene belooning wille ! Gij en al de Franschmans mocht uw geld houden ... Pieter Vleugels verfoeit uw
geld... ; ik moet mij wreken op de zuster van den weglooper
en op haren minnaar : maar geld.... met uw geld moocht
gij naar den duivel loopen ! » En nooit zal iemand weten,
dat ik bij u ben geweest en den weglooper verraden hebbe ?
Vroeg hij plotslijk,
« — Heb geene vrees, en zorg gij maar, dat gij de lippen
voor de tanden houdt. Indien gij niet kunt zwijgen, gelijk
een doode, die in het brat licht dan ontsnappen de plichtigen aan de gestrengheid der wet, en bijgevolg ook aan uwe
wrack ! Nu, bier is uw loon ; strijk uw geld op, en stel uw
handteeken op dit kwijtschrift ! »
« Moet ik u voor de derde maal zeggen, dat gij met
uw geld naar den duivel moocht loopen ! 1)at ik uw Judasgeld niet aanneme ! »
« — Zoo gij niet anders wilt, dan houdt ik het geld en
het geheim ; doch ik moet u waarschuwen, dat gij verantwoordelijk blijft voor het vinclen van den deserteur. Besteed
derhalve de week vn cl, opdat gij den schuilhoek ontdekt.
Vergeet niet, dat de ge Kiarmen of den deserteur of u zelven
naar de stad *brengen zullen. Gij hebt mij wel verstaan,
peins ik. Gij weet thins, wat ik van u verwachte. »
De Franschman opende zelf de deur ; hetgeen zooveel wilde

zeggen, als « gij hebt bier niets meer te verrichten. » Eensklaps plaatste Pieter zich met zijnen rug tegen de deur, en
sprak : « het is dan toch zeker, dat Hendrik Tummers niet
sneuvelde op het slagveld ! Gelid ong eenmaal te herhalen
hoe men zijne weglooping heeft ontdekt ? »
De commandant sloeg een register open en las wat er
geboekt stond : Hendrik Tummers, geboortig van Gelecn,
tweede luitenant bij bet derde regiment dragonders, eerste
escadron, ridder van het Eere-Legioen. Deze officier heeft
zich altijd voorbeeldig gedragen. Gedurende de laatste drie
maanden was de iiverigste bewonderaar van onzcn grootcn
.
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keizer ; doch zijn geestdritt schijnt gestudeerd te zijn geweest.
Op het slagveld, te Ostrowno, vocht hij heldhaftig ; zijn paard
werd onder hem doodgeschoten. Avonds werd hij op het
appel vermist. Men gaf wijders geen acht op den persoon,
gedurende den veldtoch naar Moskow. Toen het groot leger
terugkeerde tot Ostrowno, verwijderden zich eenige plundenaars
op leeftocht. Een paar grenadiers drongen in eene visschersstulp ; openden een kasje en vonden eene volledige kleedij van
eenen dragonderofficier. Toen de lieden ondervraagd werden,
hoe dit uniform in hun bezit was gekomen, verklaarden zij,
dat zij geheel het pak te zamengebonden, met hunne netten
hadden opgetrokken, eene mijl verre beneden het slachveld,
in de rivier. Een steep was bij de kleederen gestoken, om
ze te doen zinken, in eenen zak van het rokje vond men
een brevet van tweeden luitenant bij het derde regiment
dragonders, op den naam van Hendrik Tummers. Dus bleef
geen de minste twijfel nopens de indentiteit des persoons.
Zoobaast de regelmatigheid wederom terugkeerde in den gang
van het krijgswezen, werd Hendrik Tummers als weglooper
geboekt. »
« Het is nu acht dagen geleden, zoo sloot bij deze lezing
dat ik uit Parijs bevel ontving, om den deserteur op de
sporen. Aanstonds zond ik een paar spioens of naar Geleen ;
doch zij kwamen zoo wiis terug als zij vertrokken waren.
Naar ik vernolnen heb, is men in use gemeente zoo stom
als een visch ; maar wij zullen hen wel leeren klappen? Wanneer Jeri zoo eenigen hier in de Minderbroeders (de gevangenis)
geworpen zijn, dan zullen zij praten als eksters ! Wij kennen
dat, mijn jongen ! • Zoo 's morgens wat water en brood ;
'smiddags idem, en 's avonds idem... en daarbij altijd duisternis... en nooit eene menschenstem !... 0, dan is aanstonds
het hardnekkigste gemoed zoo slap geworden als een handschoen..
daarop moocht gij rekenen ! »
« — Nochtans zoudt gij wel de Geleendenaars in menigte
kunnen aantreffen, die met uw water en brood, zelf met uwe
duisternissen bekvvaam zijn te spotten ! Indien gij, bijvoorbeeld,
Jan Lemmens in uwe macht bekomt, dan zult gij aanstonds
zien, dat hij u vierkant zal uitlachen, wanneer gij hem wilt
dwingen te klappen. En om nog maar van een meisje te
spreken : ik verwed er mijn leven op, dat Barbara Tummers,
de zuster van den weglooper, geen woord zegt, zelfs indien
gij uwe afschuwlijke guillotine voor haar gereed zettet ! Beproef
deze twee persoonen zoo veel en zoo lang gij wilt ; dan zal
ik Pieter Vleugels, u later vragen : « commandant, hebt gij
nu een paar staaltjesgehad van de standvastigheid derGeleendenaars
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« Wij zullen, zien, wat van beide 't langste volhoudt,
Geleender « standvastigheid » of transche « fijnheid. » Houd
gij de oogen in de zeilen, indien gij wilt, dat de wrack op
de plichtigen zekerlij k nedervalle.
Pieter Vleugels keerde naar huis terug; de dampen van
den genever waren verdwenen, vooraleer hij te Meersen over
de G6ulebtirg den voet gezet hadde. De rede. begon gedeeltelijk over den dierlijken mensch te zegepralen zijn geweten
riep hem toe : verberg uw aangezicht voor de menschen;
want zij zullen er op lezen in vurige letteren « Judas, gij
hebt uwen broeder verkocht ! Gij Been kr:sten mench
meer ! »
In plaats van, als vroeger, met opgeheven hoofd langs de
baan tegaan over den Kruisberg, in rechte lijn naar Geleen.
koos hij eenen grooten omweg door Meersen ; sloop over
bergen en door dalen ; vermeed menschen en huizen. Alles
joeg hem vrees aan ; geheel de natuur scheen hem dood ;
bet gemurmel der beek klonk in ziine ooren als eene vermaledijding, die de hemel neerzendt op den booswicht, welke
naar de inspraak der vvraak handelt.
Indien hij op dezen oogenblik, en met deze gedachten bezield, eenen deugdzamen, wizen vriend ontrnoet hadden, aan
wie hij zijn vertrouwen kon schenken en den toestand van
zijn hart openbaren, dan zou hij ongetwijfeld van het doolpad zijn afgeweken. Eilaas, te Geleen komende, ging hij
voorbij de `toning van Jan Lemmens en bemerkte op de
lippen van dezen Longman eenen medelijdenden glimlach, dien
hij voor eene bespotting aanzag. De gramschap en al de booze
driften, de jaloersheid hoofdzaaklijk, namen de overhand. Hij
verbande het berouw uit zijn hart, en mompelde, in het voorbijgaan :
« Zoo zoo, Jan, gij wilt het gras onder mijne voeten wegmaaien, en nog met mij spotter op den hoop toe ! Welaan,
laten wi) zien, of gij t niet bitterlijk zult berouwen... Beene genade voor u! »

VI.

GEWELDIGE MIDDELEN, KORTE DU UR.

Pieter Vleugels was niet kwaadaardig van inborst, maar bij
een lichtelijk geprikkeld gemoed voegde hij eerie zekere stijfhoofdigheid. Wanneer zulke menschen eenen verkeerden weg
ingeslagen hebben, dan gaan zij voort, zoolang tot dat zi)
boven den afgrond zijn. Daar willen zij terugkeeren ; doch
het is te laat ; het hoofd wordt duizelig ; de belling is te
scherp, om den val te kunnen stuiten ; zii rollen tot in bet
diepste van den kolk. Gedurende de geheele week hechtte hij
zich, om zoo te zeggen, aan de Noetstappen van Lemmens.
Hij had al aanstonds vernomen, dat vader Tummers met zijne
dochter Barbara gevlucht was. Dan beeldde hij zich in, dat
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•
de beschermer van het meisje natuurhjk niet lang zoude toeven
haar te gaan bezoeken en van het noodige voorzien.
Hield Pieter eventwel zijn oog gevestigd op Jan Lemmens,
hij, op zijne beurt, werd zorgvuldig bewaakt door Jacob W...
Zoo verliep geheel de week... en de bespieder was niet verder
gevorderd, dan den eersten dag. Schier razende van spijt geworden, wegens zijne vruchtlooze moeite, ging de verklikker naar
Maastricht, om daar zijne machtloosheid te bekennen.
Hij keerde terug met de verzekering, dat de fransche speurhonden hem weldra zouden volgen. Inderdaad 's dinsdags 's
morgens, om tien ure, verscheen in de gemeente Geleen eene
halve kompanie soldaten, die hunne inkwartiering moesten
nemen ten huize van vader Tummers, en er zoo lang blijven.
tot dat de zoon werde gevonden of uitgeleverd. De woning
was verlaten nergens eenig spoor van menschen te vinden.
Vier gendarmen mochten al voorzien zijn van aanhoudingsbevelen tegen vader en dochter, tegen knecht en dienstmeid.
Niemand was er te vinden. Huis, schuur en stallingen werden
desniettemin opengebroken, en van het dak tot op den vloer,
tot in den kelder doorzocht. Geen bond stroo bleef op zijne
plaats ; waar de muur eenigzins nieuw scheen, werd hij doorbroken. In elke kas vermoedde men geheime deuren ; onder
elk afdak wilde men een duister zolderken ontdekken, waar
zich een weglooper beyond, die weigerde zijn leven ten beste
te geven voor een vreemd vaderland, dat bier niets bracht dan
dwang en vernedering.
Daar deze colonne-mobile geen ledig huis kon bewoonen en
nog min geld en eten daar vinden, moest de lieutenant zich
wel tot den Meijer wenden, om inkwartiering te eischen. Deze
werd hem dan vergund voor anen nacht. Den volgenden dag,
's morgens ten negen ure, vergaderden de soldaten voor de
ledige woning van Tummers. Na bet appel, hetgeen al wederom
twee wegloopingen bestatigde, sloeg de trommelaar eene roefel,
vervolgens verklaarde de officier al de goederen van Tummers,
zoo meubelen als immeubel onder beslag gelegd. Een afschrift
dezer beslagneming werd op de deur geplakt ; een tweede atschrift hing zoolang aan den kerkmuur, tot dat de aanplakker den
rug had gekeerd.
Ondertusschen hadden de gendarmen zich naar het heerengoed Abshoven begeven, waar zij den knecht en de dienstmeid
van Tummers op hun werk vonden. Gevraagd en gepraamd
zijnde te openbaren, waar vader, zoon en dochter Tummers
zich veischolen hielden, konden zij anders niet dan de waarheid
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verklaren, dat zij den zoon niet hadden gezien sedert zijn vertrek naar het leger, en dat de wader en de dochter, over ongeveer tien dagen vvaren op reis gegaan, zonder hun kennis
te geven, waarheen. Dat zij hun loon betaald en hen uit
den dienst hadden ontslagen, Op de vraag, wie sedert een
halt jaar het meest de woning buns meesters bezocht, zegden
zij wederom eenstemmig, dat buiten de geburen niemand
veel in huis kwam ; dat de eenigste man, die de lieden
regelmatig bezocht, Jan Lemmens was, welke met Barbara
scheen te verkeeren ; doch maar zoo verre als Meilief.
Bij het hooren van den naam dezes jongmans, hadden de
vier steunpilaren der openbare macht elkander eenen veelbeteekenenden blik toegeworpen Vervolgens kwam-en koorden en
handschroeven voor den dag. De dienstboden werden gebonden en gekneveld weggeleid, omdat zij niet wisten te
zeggen, waar de zoon buns meesters zich ophield. Op aanzoek
der gendarmen, moesten zij de woning aanwijzen van de
weduwe Lemmens. Zij traders met de gevangenen binnen,
en vonden den jongman voor het vuur zitten zijne pip
rookende. Indien hij hadde willen vluchten, dan ware niets
gemaklijker geweest; doch dit zou eene bekentenis van
plichtigheid en eene bezwareng voor de familie Tummers
geweest zijn. Oogenbliklijk begon tusschen den wachtmeester
en den jongman de volgende samenspraak:
« — Zijt gij Jan Lemmens, zoon der weduvve Willem
Lemmens? »
«
Dezelfde ; zoudt gij mij willen zeggen, aan wat reden
ik uw bezoek met deze twee personen moet toeschriiven ? »
«
Deze twee gevangenen verklaren, dat gij sedert eenige
maanden veelvuldig omgang hadt met den deserteur Tummers;.,. »
Gij liegt ! Gij liegt !
«
Riepen de dienstboden te
Wij hebben dat niet gezegd, en niet kunnen
gelijk
zeggen ! »
Zwijgt, tot men u ondervraagt!" — snauwde de
ambtepaar hun toe — Ik weet wat ik zeg, komt er niet meer
tusschen ! »
Dan zich vvederom tot Lemmens wendende, sprak
«
gij hebt gehoord ; wat brengt gij tegen deze aantijging in? »
« — Ik breng daartegen in, dat zoodra gij mij met de
waarheid voorgaat, ik u met de waarheid volgen zal. Dus
zeg mij, wat deze twee persoonen mij ten laste leggen, dan
zal ik antvvoorden. »
« — Gij verkeerdet dagelijks in huis bij Tummers ; gij
zijt de bekende vrijer van de zuster des deserteurs ; dus moet
«

—
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gij weten waar deze laatste zich bevindt ! Gil zijt verplicht,
zijn verblijf te openbaren. »
« — Vooreerst heb ik slechts eenmaal. ten hoogste tweemaal ter week het huis Tummers bezocht. Ten andere was
Barbara Tummers enkelijk mijn Meilief; hetgeen zeggen wil,
dat ik over hare eere moet waken. Of haar broeder weggeloopen of gesneuveld is, dat heb ik haar nooit gevraagd ;
want het eene schijnt mij zoo pijnlijk om bekennen als het
andere. »
Gij wist nochtans, dat haar broeder gedeserteerd was ;
«
waarom verkeerdet gij nog langer met haar ? Gij wist waaraan
zij en gij zijt blootgesteld, tit hoofde der betrekkingen tot
eenen deserteur ! »
(( — lk heb u reeds gezegd, dat ik noch van desertie
noch van deserteur wete. Indien 't nu al waar mochte zijn
hetgeen ik eventwel niet geloof — dat de broeder zou
gedeserteerd zijn, hoc kan de zuster zulks verhelpen ! \Vat
gedeserteerd
ik er aan dOen? »
« — De zusters, de vaders, de moeders moeten den weglooper aanwijzen? »
(( — Maar man, ik versta mij aan de wereld niet meer.
Sedert wanneer maakt men wetten, die ons tot den barbaarschen tijd terugbrengen Sedert wanneer worden de
heilige banden des bloeds, der liefde en der vriendschap
verscheurd en bezoedeld, in naam van staatsbelang? Zijn
deze afschuwlijke handelingen dan de schoone vruchten der
vrijheid, welke het fransche regiern ons beloofde ? »
« — Zoo, gij durft u vergrijpen aan de rechten, die onze
groote keizer ontvangen heeft van God en van den vrijen
wil des yolks? Ik verklaar u mijn arrestant ! Gendarmen,
bindt hem ! »
Op het gegeven bevelwoord, sprongen de drie gendarmen
te gelijk toe ; doch twee tuimelden gelijktijdig in eenen hoed,
terwijl de derde, in zijnen val, den wachtmeester medesleepte.
Nog eer zij rechtstonden en hunne sabels getrokken hadden,
vloog de deur open en drie gespierde knechten stormden
naar binnen met gevelde reiks, en met de gramschap in
hunne oogen.
— Moet ik nog aangehouden worden? Vroeg Lemrnens aan
den wachtmeester, terwijI hij hem bij zijnen schouder
vane Moeten deze twee onschuldige dienstboden nog
gebonden en gekneveld met u gaan naar Maastricht ? Zult
gij ons bier te Geleen voortaan in rust laten?
«
Laat ons vertrekken, zonder ons te onteeren, Lem6
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Smeekte de bevelhebber der brigade — Wij
mens!
moeten gaan waar men ons zendt. Wij zijn gedwongen, de
bevelen uit te voeren, vvelke ons opgelegd worden. »
« — Vertrekt dan op staanden voet, gelijk gij gekomen
zijt ! — Waarschuwde Lemmens — verpand alle vier uw
eerewoord, dat gij niet zult reppen van hetgene hier voorgevallen is ; zooniet, dan laat ik u over aan de ontzachte
behandeling dezer mannen. »
Riepen de vier
Wij verpanden ons eerewoord ! »
«
kerels uit.
« — Met uw verlof, Lemmens; bemerkte een der knechten — hun eerewoord schat ik geene roode duit waard ! Stel
eens twee lijnen schrift op, waarbij zij verklaren, dat zij
zonder bevelen, op de willekeurigste en baldadigste wijze, u
willen
en deze twee onschuldige dienstboden hebben
knevelen en binden! Dat drie eenvoudige boerenjongens hun
zooveel vrees aanjoegen, als genoeg was, om dit plan te
verijdelen, zonder eenig geweld op hen te plegen ; willende
en moetende als eerloozen gehouden worden, indien zij ooit,
waar het ook zijn moge, anders verklaren. »
« — Maar dit is onwaar ! sprak de wachtmeester.
« — Het is juist daarom, dat gij moet teekenen. Luistert
wel naar mijne woorden ; gij zult eenige minuten hebben, om
te overwegen, wat u te doen staat. Onder den tijd, dat
Lemmens het schrift opstelt, maak ik eene ijzere tang
gloeiend ; trek ik ze uit het vuur en uw handteeken staat
niet onder het schrift, dan spaar ik aan den beul de moeite
van een brandmerk op uwen rug te zetten ; want ik brand
eene galg op uw voorhoofd ! Aan deze rechtveerdige straf zal
geen van u voeren ontsnappen. Met zulk eereteeken beschonken, zult gij, eerlooze boeven, u wel wachten, onder de
oogen eener rechtbank te verschijnen ! Overigens zou men
vruchtloos naar ons zoeken ; morgen vroeg zijn wij verre van
hier. Uw rijk zal van korten duur wezen in Limburg; want
de bondgenoten rukken naar de Maas. Als 't u beliefs,
Lemmens, zet u te schrijven ; mijne vingers beginnen te
jeuken van begeerte ; op mijn woord, ik ben begeerig om
men, wat gezichten deze kerels zullen snijden,vvanneer zij
een gloeiend ijzer voelen, zij die zoo hardvochtig nederzien
op het gevveen en gekerm der arme moeders, welke zij naar
de gevangenis slepen, omdat zij hare zoOns niet konnen of
niet willen aanwijzen.
De boerenknecht had deze lange rede gevoerd met zooveel
ernst en klem,, de gramschap en het wraakvuur gloeiden
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dermate in zijne oogen, Coen hij de boeien der beide gevangenen loste en de diepe groeven in het vleesch -zag liggen,
dat het koude zweet op de voorhoofden der gendarmen
begonne te perelen. Toen hij zag, dat Lemmens zich niet
verroerde, riep de knecht woedend uit : « 0, meester, ik zie
gij hebt medelijden met deze schurken !Hadden zij ook
medelijden met u, met uwe acme moeder, die, Gode zij dank,
niet t' huis was, om hunne barbaarsche wreedheid te aanzien.
Begin te schrijven.... want ziedaar. de tang gaat in het vuur....
laat gij ze gloeiende worden, dan is het te laat. En klappen
zullen zij 't nooit ; daarvoor zal wel gezorgd worden, dat
zweer ik ; gij moocht er \ dus staat op maken ! »
« Ik wil en zal de schande dezer ambtenaren niet
schrijven! — bejegende Lemmens op eenen beslisten toon. —
Het staat u vrij, te doen wat gij wilt ; doet wat gij wilt ;
doch ik zal mij niet medeplichtig maken aan eene barbaarsche
daad ! Deze woorden gesproken hebbende, verliet hij de
kamer. De dienstmeid volgde hem op eenen wenk.
« Des te beter ; bromde dezelfde spreker zijne makkers
toe — geef wel acht, dat geen der boeven een lid verroere!
1k zal zorgen, dat het schrift nog meer kracht bekomen !
In eenen oogwenk had hij pen, papier en inkt gevonden ;
het ijzer begon te gloeien ; de spreker bracht het zoo nabij
het aangezicht des ambtenaars, dat deze eenen afgrijslijken
schreeuw uitstiet, Tegenstand bieden, was onmooglijk. Bij de
eerste pooging mochten zij verzekerd zijn van doorstoken te
worden.
Schrijt op staanden voet ! Brulde de knecht hem
toe — Schrijf wat ik u opgeef; zoo niet, dan moge God u
helpen en bijstaan ! 0, maak maar teekenen en gebaarden
van schrik en angst ! Gij, franschmans, hebt geen medelijden
gehad met ons Vlamingen ; waarom zouden wij medelijden
hebben met u ? Schrijf, zeg ik ! »
Zoo gebiedend waren taal en houding ; zoo woedend en
wild zag er de boer uit, dat de wachtmeester de pen greep
met zijne bevende vingers en woord voor woord schreef in
het Vlaamsch, wat hem werd voorgespeld. Toen hij ten
einde was, vroeg de boer met eene scherpzienigheid. waarvoor
men hem niet zou bekwaam geacht hebben: « laat mij uw
handteeken op uwe papieren zien omdat ik mij konne overtuigen, dat gij geen valsch handteeken stellet ! Kerels van
uwen stempel kennen allerlei slimme streken. »
Er viel niet tegen te spreken. de boeren waren de sterksten,
en schreven de wet voor. De ambtenaren teekenden ; de boer
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stak het papier in zijnen zak en sprak dan geheel koelbloedig:
er blijft nog eene nietigheid te doen, die mij words opgelegd
door de zorg voor uw eigen welzijn. Indien wij u maar zoo
eenvoudig weg lieten vertrekken, dan •zou u de lust wel
kunnen bekruipen van op uwe beurt den baas te willen
spelen en uw papier terug te eischen. In dit geval, dat begrijpt gij, zouden wij u moeten doodslaan als honden ; deze
onaangenaamheid zal ik aan u en aan ons sparer ! »
Bij deze woorden nam hij de sabels en brak de klingen
onder de gevesten af! Hij haalde de pistolen uit de zadelholsters binnen en stak ze in eenen emmer water, zoodat zij
onbruikbaar waren. Waarna hij hun de wapenen teruggaf
met de woorden ; « thans raad ik u aan, het hazenpad te
kiezen ; anderzins konde de lust mij nog wel bekruipen. wat
schoppen onder de broek van den wachtmeester te geven.
Foei, hij is een Duitscher en helpt de Vlamingen, zijne
broeders, verdrukken ! » Nog een woord : de Geleendenaar
houdt standvastig zijn verspreken ; kunt gij uwe eigene schande
verzwijgen, uit onzen mond zal nooit een woord vallen,
hetgeen u kan voor den krijgsraad brengen en met den kogel
doen straffen. Wij zullen nooit openbaren, dat gij vier kerels
u hebt laten ontwapenen door drie ongewapende boeren ! »
Knarsetandende en schuimbekkende van woede, verlieten
zij de vvoning en reden achter de soldaten, die reeds sedert
een uur op reis waren naar Maastricht. Onder den eersten
invloed der machtlooze gramschap, zwoeren zij, wraak te
zullen nemen. Doch vooraleer zij de gemeente Beek bereikten.
waren zij tot betere inzichten gekomen en zwoeren elkander
de eeuwige geheimhouding. Zij moeten wel gezwegen hebben;
want nooit hebben wij van eenige vervolgingen dienaangaande
hooren gewagen. Dit bewijst ook, dat de boeren gezwegen
hadden.
Het valt eventwel niet te betwijfelen, dat de zaken niet
zoo gemaklijk zouden atgeloopen zijn voor de vrienden, zelfs
voor de gemeente Geleen, indien de oorlogskans in Duitschland zich niet . zoo beslissend tegen Napoleon verklaard hadde.
Maar de nederlaag van Leipzig bracht eene algemeene
verandering te wege. De nêerslachtigheid volgde op den
hoogmoed.
Frans I van Oostenrijk had zich tegen zijnen hoogmoedigen
en opgedrongen schoonzoon verklaard ; omdat het fransche
ink hem te zwaar woog op zijne schouders. Beieren zelf
voegde zijne strijdkrachten bij die der bondgenoten. De jonge
soldaten van Napoleon, geenszins gewend aan de vermoeienissen
-
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noch aan het legeren onder den Wooten hemel, werden
hoopsgewijze aangetast door eene soort van roodenloop. De
hospitalen waren opgepropt met zieken. De geneeskundige
hulp en de noodige oppassing ontbraken. Van dien oogenhlik
vroeg men niet meer : zal de fransche overheersching een
einde nemen? Maar wel : hoe lang zal dezelve nog duren ? »
Leverancien werden gevraagd op leverancien : granen, paarden en slachtvee, men hoorde van niets anders spreken: Doch
geld was er niet, om paarden en slachtvee te betalen. De
soldaten, welke op pressing gelegd werden bij de boeren,
bleven achter, en achtten zich gelukkig, dat zij aan de
slachterijen ,ontsnapten Geheele legers bleven in de sterke
steden liggen. Zoo telden de bezettingen van Dantzig, van
Hamburg, van Maagdeburg, van Spandau, van Wezel enz...
meer dan honderd duizend strijders. Een ieder dacht enkelijk
aan zelfsbehoud. Vrienden telden zij niet ; want de verdrukte
koestert geene vriendschap voor zijnen verdrukker. Nog werd
de limburgsche bevolking in bedwang gehouden door de
nabijheid der vesting Maastricht ; doch op de lang getergde
en verdruk;:e lieden woog het juk van den slaaf, die naar de
eerste de beste gelegenheid reikhalst, om zijne schouders to
ontlasten.
'\Veldra hood zich deze gelegenheid aan. Den 14 december
begon de Maas net ijs te kruiien. Vier schepen met magaziingoederen, als zadels, dekens, te Venloo geladen en voor
Maastricht bestemd, waren tot Stokheim gevorderd, en moeten
er blijven liggen. De schildwachten, die op de schepen aanwijzig waren, zoowel als de roode vlag, verrieden genoegzaam,
dat de lading aan het gouvernement behoorde. Het scheepsyolk maakte weldra bekent, waaruit de lading bestond. Tegen
den avond liep de menigte op den oever te samen : de
meesten werden door eene blijde nieuwsgierigheid uitgelokt.
Terwiit in de samenrotting schier niets anders gehoord
werd dan de uitboezeming eindelijk zullen wij toch van het
rot verlost worden !... « riep een man uit den hoop » lafaards
zijn wij, indien wij hen laten vertrekken met den buit, dien
zij gestolen en afgeperst hebben ! Aan boord, aan boord! »
En uit duizende monden werd het geroep gehoord « Aan
boord aan boord « In eenen oogwenk waren de wachten
overrompeld en outwapend ; de roof en de kassen opengebroken ; de plundering holde teuggelloos voort. \Vanneer
s morgens de zon opging, bescheen zij de vier ledige schepen.
Twee dagen na dit voorval, werden, wel is waar, twee
escadrons huzaren nit Maastricht ter plaatse gezonden, oiri de

78

DE MEIKONINGIN VAN GELEEN.

muiters bij den kop te vatten en den buit te doen terugbrengen ; doch den plichtigsten hadden zich op den rechten
Maasoever begeven. Men hoorde het geklep op de kerktorens ;
zoodat de huzaren onverrichterzaak terugkeerden. Vele
Vlamingen hadden hunne vaandels verlaten ; zij lieptn naar de
vesting diegene krijgsmakkers terugkeeren, welke voor hunne
eigene zaak wilden strijden.
Deze eerste openlijke oproer, op eene mijl en half afstands
gepleegd, verbreidde zich met de snelheid der gedachte in de
gemeente Geleen. Was de blijdschap' algemeen, er werd toch
an man gevonden, op wien de aanstaande verlossing des vaderlands eenen pijnlijken indruk te wege bracht. De. lezer
heeft dien kerel reeds genoemd ; het was Pieter Vleugels. Hij
haatte den vreemden dwang niet min .dan de overige Geleendenaars ; doch zijn verfoeilijke hartstocht, de jaloezij, deed alle
nevenbetrachtingen zwijgen. Hij had naar wrack gereikhalsd,
en al zijne boosaardige middelen waren op niets uitgeloopen.
De algemeene haat en verachting zouden zijn eenigste loon
worden. Tc vergeefs 'Lou hij zijne bespiedingen voortzetten ;
zelfs in den gevalle hij de schuilplaats van de huisgenoten
Tummers ontdekte, dan nog moest hij inzien, dat het fransche
gezag geheel zijne klem en kracht hadde verldren. Geene
policie, geene krijgsmacht, waagde zich voortaan buiten Maastricht, 't en zij om hoopsgewijze de landbouwers te berooven
van granen en slachtvee, ten einde eenigen leeftocht te hebben
voor eene bezetting, die weldra binnen de wallen zou moeten
blijven.
Op kerstmisavond verschenen de eerste voorposten der kozakken te Sittard. Het vaandel der verbondene mogendheden
werd op den grooten toren der kapittelkerk geheschen. De
ruwe krijgers van de oever des Dons werden als verlossers en
als broeders onthaald en omhelsd. Den volgenden dag rukte
een vaandel voort tot Geleen. In deze gemeente kenden de
blijdschap en de geestdrift geene palen. Men jubelde ; men
omhelsde elkander ; men liep processiegewijze naar de kerk,
om God te loven en te verheerlijken ! Want Hij, de Heer
der Heeren, had zijne ellementen gezonden, zegde men,
oni de verbazende legerrnacht van Napoleon te vernielen.
Onder degenen, dle jubelden om de herstelde vrijheid, was
er wel geen geestdriftigere dan Jan Lemmens. Eindelijk mocht
hij naar de verdokenen snellen en bun het einde der
rampen aankondigen. Doch de fransche gendarmen Nv a re n nog
in Valkenberg... Wachter) tot dat zij vertrokken zouden
zijn, dat kon hij niet ; hij mocht aan de hardbeprocide
,
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faniilie Tummers immers hare aanstaande verlossing gaan
verkondigen. Met het vallen van den avond, begaf
hij zich op reis, en liet zich vergezellen door denzelfden
knecht, welke cen paar weken te voren een zoo gemakkelijk
had gespeeld, ten huize zijner meesspel met de
teres. Deze ongen
jongenvereenigde in den hoogsten graad de meest
geslepen fijnheid met de bewonderenswaaadigste koelbloedigheid. Daarenboven was hij aan zijnen jongen meester verkleefd
tot in den dood.
Hunne reis tot Valkenberg leverde niets op, hetgeen verdient
te worden verhaald. Nochtans was het in al de dorpen, waardoor zij gingen, merkbaar, dat er iets op handen moest
wezen. Dc eene gebuur sloop bij de anderen ; de herbergen,
anderszins ledig gedurende de kersmisdagen, waren opgepropt
met yolk. Niettegenstaande de felle koude, stonden vele personen achter de hoeken der straten, beveiligd tegen den
noordewind. Zij fluisterden over de gebeurtenissen, die zoo
schielijk op elkander volgden. Buitenlieden waren 's morgens
te Sittard geweest en hadden de kozakken gezien. De eene
wist te zeggen, dat elk dezer zoons van het noorden eenen
eemer genever daags dronk ! Een andere had vernomen, dat
vier kozakken een vet kalf of twee vette schapen bij een enkel
middagmaal versionden. Om 't even men gaf er niet om ; zij
waren welkome gasten ; want zij kwamen een einde stellen
aan de lange verdrukking, waaronder de Limburger had gebogen gegaan.
Te Valkenberg komende,vonden de beide reizigers den
steenweg, die langs het stadje loop, van Aken naar Maastricht,
opgepropt net karren en wagens, met ruiterij en voetvolk,
alles op de bontste wijze onder elkander gemengd. Er heerschte
noch orde, noch regeltucht ; elk spoedde zich ten meeste, om
uit de voeten te geraken. Het was de bezetting van Aken,
die bij aanrukken der bondgenooten, onder geueraat
Sack in alter iji naar Maastricht vluchtten.
Met moeite vonden Lemmens en zijn reisgezel, Jozef Heuts,
eenen doorweg, Zij trokken door het stadje en sloegen den
steenweg in naar den ingang des bergs, die tot het verblijf
van de famine Tummers leidde. Eensklaps ontwaarden zij voor
den ingang, op ongeveer honderd stappen van hen, dat er eene
hevige worsteling plaats greep tusschen vier persoonen. Bij den
helderen maanschijn, bemerkten zij drie gendarmen, welken
eenen persoon poogden op den grond te werpen Deze verweerde zich echter met den ernst en de woede der wanhoop.
Lan(Tz
a am Cu omzichtig nader den de beide kennissen tot op
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twintig stappen ; zoodat zij het fransch gevloek der gendarmen
en de versmocrie noodkreten van den vreemden persoon onderscheidden. Eerie oogenblik moest deze zijnen mond vrij
hebben ; want het geroep : o mijn acme vader! o mijne
dierbare zuster ! trot de oo:en der aankomenden. »
« — Het is de stern van Hendrik Tummers ! — murmelde
Lemmens aan bet oor van zijnen gezel. — moeten poogen
hem te verlossen nit hunne hanien, anders is hij een man
des doods ! »
« Laat mij geworden ; — bemerkte Jozef Heuts, — en
kom mar ter pulp gesneld, Nvanpeer gij ziet, dat ik met de
boeven handgemeen ben ! »
In ecnige sprongen boog hij om een doornen struik en verszhezn op den openen wagenweg, Nvaar hij zichtbaar werd
voor de gewapende macht Plotslijk begon hij zoo natuurRik
den dronkaard te spelen, dat bet een aardigheid was om zien.
Zijne beenen schenen hem alien dienst te weigeren ; hij tuimelden van den rechten naar den linker karat, en rolde elken
oogenblik langs den grond. 1)aarbij stiet hij een gegrol uit,
genoegzaam gclijk aan dat van een zwijn.... Van tijd tot tijd,
liet zich de menschcnstem booren met den versmoorden kreet
van « vivo l'Empereur, morbleu ! » Op deze wijze maakte
hij de aanda:ht der gendarmen gaande. Doch of hij struikelde
of vide : of hij opsto id of waggelde, hij naderde de groep.
Een slag van boven... ecn tweeie van onder tcgen de kin...
en een stokstamp op de borst... dan lagen de drie steunpilaren der openbare rust tegen den grond ! Niet een van lien
had den tijd gehad, om zijn wapen van leder te trekkers.
Vooraleer zij recht stond'en, was een tweede tramper in bet
strijdperk getreden, die zekerlijk de zachtaardigste niet was.
Want 'Jan Lemmens, die de bewegingen van zijnen knccht
had gadegeslagen, en ziin doel geraden, was langs de hang gekropen tot nabij de plaats der worsteling. Nauwelijks vier de
eerste, slag, of hij brak door de levendige, en begon de binders
dermate of te dorschen, dat bun de lust, zoowcl als de mogelijkheid, werd benomen van den minsten tegenstand • te
bieden. \ran hunne wape.m.n beroofd ; lam geslagen in arms
en beenen, smeekten zij ()in genade voor bun Leven. \Vat ook
bled bun beter te doen overig ? Zij hadden beproefd, hoe
zwaar de stokken wogen van de twee tegenstrevers, en met
eene messnede over de koord, waarmede de harden van den
gevangene gebonden waren, stonden drie onversaagde en besliste mannen tegcn his over. 7.ij durfden schier geene genade
hopen, Wen zij den gevangene los en vrij zogen. Dcze laatste
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eventwel scheen de bedaardste van de drie. Hetzii het
langdurig liiden hem tot meedoogendheid hadde gestemd;
hetzij hij, hij, als krijgsman, beter begreep, dat de ondergeschikte ambtenaar meestal slaven zijn van hooger gegeven bevelen genoeg is 't te zeggen, dat hij aanstonbs tot Lemmens
trad met de woorden : - « genade voor hen, miin vriend !
Beloon, bid ik u, geed kwaad met kwaad ! Laat hen heengaan
op bun eerewoord, dat zij tegen ons niets meer zullen ondernemen ! »
« Wij verpanden ons eerewoord, sprak diegene, welke
daar het bevel scheen te voeren dat wij u nict zullen hinderen
noch vervolgen ! »
« Wie spreek daar van eerewoord te verpanden ? —
Riep Jozef Heuts, eensklaps in gramschap schietende,- — Ach,
ik herken deze stern ! Meester, zie hem nauwkeurig onder de
oogen ; geraadbraakt wil ik worden, indien niet dezelfde
schurk is, die loog als een ketter, om u te Geleen in zijne
strikken te vangen !• Het is dezelfde boef, die bevel gaf, dat
men u moest binden en knevelen. Het is een eeriooze duitscher,
die tegen zijne stamgenoten diem ! Zulke kerels hebben geene
eer, en dat zou een eerewoord verpanden ! Neen meester, ik
heb 't gezworen, dat hij door mijne handen zoude gaan,
indieu ik hem ooit ontmoette ; ik wil aan mijn eed getrouw
blijven !
De daad bij de woorden voegende, bracht hij den kerel
cenen vervaariijken vuistslag to op het aangezicht. Tevens
Nv i e rp hij zijnen stok ,weg en riep den beleedigde toe met
eene bevende stern : verdedig u, lafhartigen leugenaar ! Vuist
tegen vuist ! Ach ! gij zijt nog niet genoeg beleedigd ; wacht
ik zal u wel dwingen tot verdediging, al was 't maar uit
vrees ! Verdedig u, lataard ! Zoo niet, dit zweer ik, dat gij
zonder ooren en neus van bier zult gaan ! Stel u in tegenweer, laffe boef, daar gij zijt !
Op dezen oogenblik was de woede van Heuts zoo verve
buiten de paltn gegaan, dat bet vreeslijk Nye rd orn zien. Wat
bijzonderlijk dezen getrouwen knccht en rondborstigen vlaming
tot deze woede had gedreven, was het zien, dat het bloed van
Hendriks handen droop..., zoo onrnenschelijk haddel de drie
schurken hem ,gekneveld !!!

Een tweede, vuistslag velde den wachtmeester ter aarde...
Op dezen oogenblik trad Lemmens voor zijnen woedendei
knecht met de woorden : « Jozef, ik verbied u, nog eene hand
op dezen man te leggen. lk wil eons met Hendrik raadplegen,
'en zien, wat wij met hen mocten doen, zij ocis nica
verdQr hipderen kunnen. »
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« — Dan neemt uwe maatregelen wel;
bromde Jozef
met misnoegdheid — want ik betrouw hen voor geen roode
duit ! »
Nadat de twee vrienden te samen eenige woorden gefluisterd hadden, gaf Lemmens te verstaan, dat de drie gendarmen
hen moesten vergezellen onder den berg. Thans begonnen zij
te sidderen en te beven ; zij verbeelden zich dat hun laatste
uur ging slaan. Hendrik raadde wat in hen omging en gaf
hun de verzekering, dat voortaan geen hairtje op hun hootd
zoude gekrenkt worden, indien zi) geene poogingen aanwendden,
om te ontvluchten.
Door deze verzekering eenigzins gerust gesteld, volgden zij
de Geleendenaars. Onder den berg was al aanstonds de lantaarn ontstoken. Men vond ook diegene, waarmede Hendrik
was naar buiten gekomen. Zoodra zij in de eerste de beste
breede plaats kwamen, sprak Hendrik tot de drie gevangenen
hier blijft gij onder de bewaking van oaten kameraad daar,
aan wien het strenglijk verboden wordt, u in eenigen deele te
mishandelen of te beleedigen. Doch wij zullen voorzichtigheidhalve u hinden, opdat gij geene poogingen aanwendet, om te
vluchten. Bii de minste beweging, die gij maakt, om wederstand te bieden, verliest gij alle recht op onze bescherming;
en onze Bezel is de man niet, om er mede te jokken. »
Zij belootden, zich aan de noodzaaklijkheid te zullen onderwerpen ; zij lieten gewillig hunne handen en voeten te
samen binder' met hunne eigene koorden. Zij werden van
elkander gescheiden, opdat zij niet te samen zouden kunnen
spreken. Drie geladen pistolen lies men in Itanden van Heuts
om, in geval hij aangerand wierde, zich te verdedigen. Hij
belootde op zijn cerewoord, dat hij hen gerust zoude laten,
indien zij zich stil hielden.
Deze taak afgcdaan zijnde, samen Lemmens en Tummers
de lantaarn, en vervolgden hunnen weg door de sombere
gangen, om den vader en de dochter te gaan opzoeken. Zien
bier eerst, in wat toestand deze twee pers000en op dien
verkeerden
Geiiik men 't van zulke deugdzame menschen amest verwachten, hadden zij den dag van Kersmis in godsdienstoefeningen overgebradht. Barbara las voor ; de beide mannen
luisterden met aandachtigheid. Na het koude middagmaal te
hebben gegeten, verhaalde Hendrik eenige der laatste berichten over den oorlog. Van het lezen werd zijne keel droog;
hij ram cenen slok water in den niond uit eene steenen kruik;
doch de smaak kwam hem zoo walgend voor, dat hij het
vocht ill ocst uitspuwen.
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Geenen anderen drank in de spelonk hebbende, dan eenige
flesschen cider, zegde hij, op zijn uurwerk ziende : « Barbara,
wij behoeven versch water, willen wij ons niet blootstellen
aan ziekten, voornaamlijk aan scheurbuik. Het is nu half
vier ure ; ik ga eene kruik water halen. Binnen twee uren
ben ik wederom bier terug ! 'Wees niet bevreesd ; ik zal
voorzichtig zijn en uit mijne oogen zien wanneer ik in de
opene lucht kome. »
« — Broeder, om de liefde Gods, — smeekte het meis)e
blijf, hier ; laat mij gaan. Ik waag minder dan gij ; veronderstel al eens, dat ik aangehouden werde ; vat staat mij te
vreezen ? lk heb immers geene misdaad begaan. Men zou mij
ten ergste genomen, eenige dagen gevangen houden. Maar met
u... ik mag er niet op peinzen.
« Ik • heb beweging noodig, zuster ; — hernam hij
vrees niets. lk zal mij haasten ; ten half zes ure ben ik wederom
bid u. »
Er viel nietr te zeggen ; hij nam de kruik en begaf zich op weg.
Alles ging wel ; Llij ook had de sombere gangen zoo menigmaal doorloopen, dat hij er zonder licht zou buiten geraakt
zijn. Hij blies de lantaarn uit, zoodra hij vermoedde, dat het
licht konde zichtbaar worden van den ingang. Omzichtig s!oop
hij naar buiten ; blikte rond, en niets ontdekkende, was hij
te wege, van de straat of te buigen kings de haag, toen eensklaps drie gendarmen uit hunnen schuilhoek sprongen en zes
pistolen gelijk op hem richtten. Zij vroegen naar zijne papieren. namen en woonplaats. Dar hij alles verkeerd opgaf,
verstaat zich van zelve. Gevraagd of hij in Valkenberg bekend was, antwoordde 1 ij : neen Een der gendarmen moest bemerkt hebben, dat Dij lets had laten vallen.
Na eene poos zoekens vond hij de kruik, die hij aan zijne
makkers toonde, hij in het fransch zegde : «' deze kerel
houdt zijn verhlijf onder den berg ; dus moet hij een weglooper zijn ! »
Eensklaps deed Hendrik eenen sprong ter zijde door de
hang_ maar struikelde tegen eenen steen en viel. Vooraleer
hij rechtstond. vielen de drie gendarmen. op zijn lijf. Er
ontstond eene wanhopige worsteling van den eenen kant, eene
hardnekkige van den anderen, die ophield met Hendrik's
krachten uit te putten, en hem gekneveld in de handen der
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gendarmen te leveren. Gelukkig voor hem, kwamen op diem
oogenblik de beide helpers toegeschoten.
Ondertusschen verkeerden vader Tummers en Barbara in
groote onrust. Nog was hij geen uur afwezig, toen Barbara
met eene onwilkeurige huivering zegde : « Vader, wij hadde,
ons moeten verzetten tegen Hendriks vertrek ; ik weet niet,
hoe beklemd mijne borst op dezen oogenblik wordt. Het is
alsof ik het voorgevoel hadde van een aanstaande ongeluk.
lk gaf eenen vinger van mijne hand, op staanden voet, ors
hem bier bij ons te zien, »
« — Barbara, mijn lief kind, — merkte de vader op — ge
kwelt uwen geest nutteloos. De liefde tot uwen broeder doet
ti overal gevaren voor hem zien, waar geene bestaan. Hij is
zijne ontsnapping en reis door
immers geen kind meer
Rusland, Polen en Duitschland zijn een sprekend bewijs, dat
hij cooed met beleii weet te paren. »
« — Dat geef ik volgaarne toe, vader ; doch de kruik gaat
zociang orn water, tot dat zij eindelijk breekt. Veronderstel
een s , dat hij maar gezien wierde en zelfs nog bij tijds
ontsnapre, zou
niet te vreezen staan, dat al de ingangen
deels gestopt, deels bezet konden worden. In dezen gevalle,
zouden wij bier of van honger en dorst omkomen, of ons
zelven moeten overleveren. »
« — God, welke ons alleen zoo zichbaar heeft beschermd,
zal ons dit ongeluk besparen. Heb maar geduld tot half zes
ure, dan zal Hendrik wel terug zijn. Leg eens, Barbara,
wanneer verwacht gij Jakob ? Mij. dunkt, hij zou reeds bier
»
moeten geweest
— Hij moet maar morgen komen, vader. De tijd valt
zoolang, wanneer men zijne gewoone bezigheden niet te verrichten heeft ? Hoe lang zullen wij nog bier moeten verscholen
blijven ? Doch ik klaag niet ; ik heb geene reden van klagen ;
ik ben .immers bij u, bii mijnen broeder. Volgens hetgeen
Jakob' ons, bij zijne laatste komst, verhaalde, mogen wij
hopen, welhaast verlost te \vorden, Wat zal ik blijde zijn,
wanneer ik u zie zitten in den hoek van den haard, met de
pijp in den mond en den bierpot voor u op de tafel...
Wanneer ik wederom mijne koeien in den stal en onze
meubelen op de oude plaatsen zie... Wanneer ik onze gulhartige vrienden zal mogen dagelijks zien en bedanken voor
al de bewezen diensten ; vooral de gevaren, waaraan zij zich
hebben blootgesteld om onzentwille,
,,
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« Gij spreekt daar als een boek Barbara. Ook zoudt
gij nog mogen bijvoegen, dat ons leed, op eene gevoetige
wijze, daardoor wordt gemindert, dat wij deugdzame
menschen in overvloede hebben leeren kennen. 0, Geleen
is, Gode zij dank, gebleven wat het was. De fransche
ontbindende invloed heeft er zijne verwoestingen niet
aangericht. Is Jan Lemmens niet het levende zinnebeeld der
vriendschap en der zelfsopoffering ? Wat edel karakter ! Wat
edel hart ! »
«
Ja, wat edel hart ! — herhaalde het meisje, terwiji
haar aangezicht purperrood werd — En zijn vriend Jakob?
en wat goed meester moet hij niet zijn, om dienstboden te
vinden, gelijk Jozef Heuts ? Ik zou dezen moedigen jongman
hebben willen zien, terwiji hij de gendarmen zoo gemaklijk
hanteerde, ten huize zijns meesters ! »
Zoo onderhielden vader en dochter nog eenigen tijd het
gesprek. Eindelijk wierp deze laatste eenen blik op het zakuurwerk ; het was bijna zes ure. Zij verschrikte hevig, nochtans
zocht zij thans hare ontroering te verbergen voor de oogen
des vaders. Waarom hem — zoo dacht zij doen lijden
zonder noodzaaklijkheid ? Zij poogde wederom een gesprek te
hernemen ; doch zij werd gewaar, dat hare stem beefde.
Zij kon op hare plaats niet stil zitten ; nam een voorwerp
op, om hetzelve, eene poos nadien, op de oude plaats te
zetten of te leggen.
Eindeliik bemerkte de vader op zijne beurt : « Barbara,
ik geloof, dat Hendrik nu toch wel twee uren weg moet
wezen. Hoe laat is het, mijn kind ? Het was half vier, Coen hij
vertrok. »
« — Het was al later, vader ; thans is het nog geen zes
u re. »
Dit was het antwoord van Barbara terwiji hare stem beefde;
want de wijzer stond bijna op half zeven, Dus was hij reeds
een half uur over zijnen tijd.
« — Zouden wij niet eens gaan zien, Barbara, of hij nog
niet komt ? Het zal eene wandeling voor ons zijn. Wilt gij
wel geloven dat ik beginne stijf te worden ? Altijd op den
Zie, ik durf
steenen vloer slapen.... op eenen steen zitten
het aan onzen Hendrik niet zeggen ; maar langen tijd houd
ik 't niet meer uit ! In mijne jaren heeft het leven zijne

plooien aangenomen ; wanneer men vijf-en-vijftig jaren oud is,
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dan heeft men gemak en rust noodig. Then ik slechts tweeen-twintig telde, gelijk gij thans, o dan dacht ik dat er geen
verslijten aan was. Sliep ik op mijn bed of onder den blooten
hemel ; was de zon brandend heet, of vroor dat de steenen
kraakten, dit alles was mij onverschillig. Nu moet ik u
zeggen, dat ik naar mijnen ouden zetel en naar min pluimen
bed dorste... »
« — En in uwen ouden zetel zult gij morgen zitten... en
noch dezen nacht zult gij op uw pluimen bed slapen ? — Riep
Hendrik terwiji hij door den nauwen ingang sloop, naar zijnen
vader en zijne zuster vloog... en hen geestdriftig tegen ziinen
boezem drukte. Tranen van zalige vreugde stroomden langs
's jongmans wangen en benamen hem het spraakvermogen.
« — Maar wat is er gebeurd, Hendrik? » — vraagde Barbara.
«
Daar is iemand bij mij, die 't u zeggen zal. » — Was het
antwoord.
Eensklaps verscheen ook Jan Lemmens binnen de spelonk
en sprak tot de verwonderde opgeslotenen « Vader Tummers, wij hadden uwen lessen wensch gehoord, dus komen
wij juist van pas, om u het einde uwer ellende aan te kondigen. De hemel zij gedankt ; Geleen en omstreken zijn verlost
van het vreemde dwangjuk ! »
« — En hoe heeft zich dat altemaal zoo spoedig vervvezentlijkt ?
vroeg de oude Tummers met gretigheid.
Lemmens verhaalde in korte bewoordingen, wat de lezer
reeds weet ; maar verzweeg voorbedachtlijk de verlossing van
Hendrik uit de handen der gendarmen. Hij sloot aldus :
« maak u gereed gij vertrekt op staanden voet met ons. Geene
minuut langer dan noodig is, zult gij in deze afschuwelijke
spelonk blijven. Alles wat bier is, zullen wij binnen eenige
dagen komen halen. »
De toebereidselen waren al aanstonds gemaakt : de laatste
flesschen cider werden geledigd, waarna het gezelschap zich op
reis begaf,
Jan en Hendrik hadden te samen maatregels beraamd, om
de gebondenen te verlossen, zonder dat zij hen zouden achtervolgen. Tot nabij den ingang gebracht zijnde, waar men hen
lichtelijk kon vinden, bleven zij gebonden liggen. In plaats den
weg door Valkenberg te nemen, bogen zi, westwaarts af, rond
het stadje, en kwamen behouden te Schummert aan. Van daar
zouden zij een man naar de mergelgroeven, om, tegen eene
goede belooning, de geknevelden te gaan verlossen. Joseph
Heuts verkortte den weg met allerlei kwinkslagen. Ook beweerde hij de bediening van kwartiermeester te willen ver-
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vullen, en snelde vooruit, zoodi a zij huizen naderden. Dit
deed hij eventwel uit voorzichtigheid ; men kan niet weten, —
zegde hij, — of men den wolf niet in den muil loopt ; zijne
tanden mogen al versleten en uitgevallen zijn, ik betrouw hem
toch voor geene duit.

VII

ALLES KOMT ZOOWAT IN DEN IIAAK.
-

Wanneer onze vijt Geleendenaars binnen het gehuchf,,Neerbeek
waren gekomen, gat Jozet Heuts te kennen, dat hij welt zou
wenschen vooruit te snellen, om als kwartiermeester de
logementen te bestellen. Lemmens stemde gereedelijk toe,_aangezien geen hoegenaamd gevaar meer te duchten stond, van
vijanden te ontmoeten. De fungerende kwartiermeester speelde
al aansto.nds den renbode, met zooveel vluchheid, dat hij den
afstand van eene mijl gaans in twintig minuten aflegde.
Hij had bijgevolg eenen voorsprong van veertig minuten,
die niet nutloos zouden besteed worden. Volk in menigte was
aanstonds te been ; bevelen werden uitgedeeld en voltrokken
met de snelheid der gedachte. Weldra zag Men bij fakkellicht
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meubels dragen, zelfs koeien en paarden langs de straat
leiden.
De vier vrienden volgden maar traagzaam, aangezien vader
Tummers vermoeid was en door Lemmens moest ondersteund
worden. Weinige woorden werden gewisseld tusschen deze
vier menschen ; hunne harten waren te vol. Lemmens overpeinsde zijn genomen besluit van nooit Barbara's hand te
vragen, dan nadat hij de overtuiging zou hebben verworven,
dat dankbaarheid niet alleen ; maar de zuiverste en vrijwilligste lietde over haren keus besliste. Barbara's hart was geheel vervuld net dankbaarheid jegens God en de goede
vrienden. Hendrik, bij wien het eergevoel eene ruime plaats
besloeg, overdacht met eene soort van bitterheid, dat men
hem misschien, als een gebrek aan moed zijne desertie zoude
verwijten. Duch zijn geweten sprak hem vrij van deze fout.
Vader Tummers stortte tranen van blijdschap, toen hij
vvederom den bodem van Geleen betrad. Velden, boomen,
lanen en huizen schenen hem nude vrienden, die zijne • terugkomst begroetten en hem wilkom heetten.
«
Wat beteekent deze klaarte, ginds voor ons ?
Vraagde Barbara eensklaps, toen zij voorbij de Geleender kluis
gingen, en het plein de Pletsch, in geheel zijne lengte, konden.
overzien.
Jan Lemmens antwoordde :
«
Dat zou wel eene klucht kunnen wezen van onzen Jozef.
Hij is bekwaam, een vreugdevuur te ontsteken over het vertrek der Franschen misschien zijn het de vuren der kozakken. »
De twijtel duurde eventwel niet lang ; want nauwelijks
waren zij een paar honderd stappen gevorderd, of zij onderscheidden
duidelijk fakkels, Het was bijgevolg een vreugdevuur ; maar
bij wat gelegenheid ? Daaromtrent zou ook niet lang twijfel
bestaan ; want de geheele plaats was opgepropt met yolk. Men
kwam de hannelingen stoetsgewijze te gemoet, tot buiten den
kom der gemeente. Toen men hen bij den fakkelschijn ontwaarde, steeg een zoo luid hura-geroep op, dat de aarde er
van dreunde. Hendrik en vader Tummers, Barbara en Jan
werden omhelsd verwelkomd en in zegepraal naar Geleen
geleid. Het was meer dan tier nre avonds, desniettegenstaande beyond zich geheel de bevolking te been ; elkeen
jubelde, also! in ieder huis een lang gemiste zoon ware
wedergekeerd. Alle vensters waren verlicht ; tusschen. honderde
fakkels trok de vreugdedronken stoet door Geleen tot voor
de woning van Tummers. Wanneer de vvedergekeerde bannelingen daar aankwamen, vonden zij Jozef Heuts voor de
7
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duur staan, met de sleutel in de hand. Hij bood denzelven
aan Barbara, zeggende :
« Open, bid ik u, de deur en zie of alles in orde is.
Barbara opende, gelijk haar gezegd was, en trad met de
vrienden met vader, broeder, Lemmens en Heuts binnen Zij
blikte rond en bij den heldren schijn van twee kaarsen, die
daar stonden te branden, zag zi) al hare oude kennissen,
de verkochte meubelen, weder. Koper, tin porselein en printen
besloegen dezelfde plaatsen, als eene maand vroeger. De oude
zetel stond in den hoek van den haard. De dienstboden waren
op hunnen post. Paarden en koeien vond Barbara in de
stallen.
Al deze bewijzen van vriendschap en van broederlijke liefde
vielen te verrassend op het hart des gelukkigen vaders ; hij
zeeg neder in den zetel en lies zijn hoofd tusschen de hander
vallen ; zijne lippen bewogen zich ; hij stuurde een dankgebed
tot den Albestuurder.
o Maar heeft men mij dan onwaarheid gezegd — Vraagde
Hendrik aan Jakob Warbelings, die gedurende de laatste
reizen, de plaatsvervanger van Lemmens was geweest gij
hadt mij immers verzekerd, Jakob, dat al ons vee, onze
meubels en landbo.uwershalm verkocht waren aan den hoogstbiedende ; dit was dus niet geschied? »
« — Wel ter deeg werd bier alles verkocht en met gereeden
gelde betaald ; vader Tummers heeft immers een kwijtschrift
aan den notaris Luiten afgegeven. Dus was deze man in regel.
Wat den inkoop betreft, deze zaak hadden vvij onder ons
geregeld : de eene moest al de beesten, de andere al de granen,
een derde al de meubelen. koopen. Toen gisteren de eerste
troepen der bondgenoten binnen Geleen rukten, zegden wij
tot elkander laten vvij aan den pastor oorlof vragen, om op
Keithisdag het huis van Tummers op den vorigen voet in te
richten. Zoo gezegd, zoo gedaan ; de oorlof werd ons volgaarne vergund, Van in den vooravond zijn wij bczig geweest.
Lemmens had mij verwittigd, dat hij u gin; afhalen. I k sprak
tot de vrienden, en in eenen oogvn enk hadden wij zoovele
helpers als er Geleendenaars zijn... »
Houd op daar, als 't u beliett, riep Heuts, in gramschap
den jongman in de rede vallende indieii ik bier een stuk
meubels aantroffe, hetgeen Pieter Vleugels door de aanraking
zijner verradershanden bezoedeld hadde, ik zou hetzelve onder
mijne voeten verbrijzelen ! Zulk wanschepsel mag in de gemeente niet langer geduld vvorden ! Hij heeft met den
franschman samengespannen ; ja, als een Judas, zijnen broeder
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verraden en verkocht ! Van de aarde moet hij worden weggevaagd.
«
Jozef, Jozet, bemerkte Barbara waarschuwend,
terwijI zij den rechter voorvinger- hemelwaarts stak — laat . de
wraak over aan Hem, Welke daarboven troont. Al het geluk
en al de blijdschap van dezen heuglijken dag zouden vergald
zijn in mijne oogen, indien een hairtje op Pieters hoofd
moeste gekrenkt worden ! Overigens is • uw hart beter dan
uwe tong. Ik wenschte dezen avond slechts eene bede tot al
onze goede vrienden te sturen : dit ware, dat • elk, naar gelang
van zijne krachten en zijnen invloed, op. den jongman werkte,
om hem op den goeden weg terug te brengen. »
« — Amen ! Riep Heuts, die nooit de gelegenheid kon
laten voorbijgaan van een snedig woord te plaatsen. — Wel
gesproken, Barbara, mim arm zal de kracht gevenw en mijn
stok mag den invloed op zijnen rug uitoefenen. Dan zult gij
eens zien, hoe hij zich haasten kan, om op den goeden weg
te geraken ; het zal een vermaak zijn om zien ! »
«
Gij zult hem niet het minste leed aandoen, Jozef,
wanneer ik er u om bid, en uw meester u zulks verbiedt.
Niet waar, Lemmens, gij wilt immers niet, dat iets tegen
Vleugels ondernomen worde !
« — Ik laat hem volgaarne aan zichzelven over ; zijn eigen
geweten zal hem genoegzaarii martelen ! » — Bemerkte Lemmens met eenen zweem naar bitterheid, terwijl hij binnensmonds murmelde : ongelukkig meisje, ik geloof dat gij den
schurk nog bemint ! »
Vader Tummers, wiens hart overstroomde van dankbaarheid,
verzocht Barbara de glazen te vullen. Toen aan zijn verzoek
voldaan was, nam hij het zijne en sprak met ontroering ;
« vrienden, ledigen wij de glazen op de verlossing en het heil
des vaderlands, en op de verbroedering van al de Geleendenaars
Ik voelde mij menigmaal gelukkig in het midden mijns
rampzaligen toestands, wanneer ik overdacht, wat trou.we,
standvastige vriendschap ons werd bewezen ! Ik ben fier, op
dezen oogenblik, omdat mijne geboorteplaats nog niets van
hare oude deugden heeft verloren. Het eerste glas voor het
vaderland, het tweede voor Geleen ! »
En zoo geschiedde onder den algemeenen bijval.
Toen Jozef zijn tweede glas geledigd, en op de tafel het
onderste boven geplaatst had, riep hij, half schertsend, half
ernstig uit : om 't even, bij het eerste glas dacht ik aan
niets maar bij het tweede heb ik bij mijzelven maar eenen
persoon uitgezonderd. »

92 I)E MEIKONINGIN VAN GELEEN,

« — Het is niet wel gedaan, Jozet ; dat gij haat blijtt
dragen tegen eenen persoon, die min plichtig is dan gij en
vele anderen wel denkt. — Zoo sprak Barbara. Toen zip zag
dat deze woorden eene schier algemeene verbazing verwekten,
vervolgde zij : zeldzame omstandigheden hebben Vleugels aangespoord tot eene handelwijze jegens mij, waarin hi) waarschijnlijk vele navolgers zou vinden. Luistert, en gij zult min
verwonderd zijn over mijne woorden. Gig weer, dat ik, verleden jaar, zijn meilief was. Hij waakte over mijne eer met
meer dan gewoone zorgvuldigheid. In den nacht voor het
overlijden mijner moeder, zaliger gedachtenis, had hij zeer
wel gezien, dat een manspersoon langs het venster inmijne
slaapkamer drong. Het was mien broeder Hendrik, Bien ik
binnen liet. Twee dagen nadien, verweet hij mij dit teit
tusschen vier oogen. De zorg voor Hendrik bewoog mij, om
liever voor een eerloos meisje door te gaan, dan hem het geheim te openbaren. Van daar kwam dan ook, dat hij mij
weigerde als zijn meilief te aanvaarden. Het edelmoedige gedrag, bij die gelegenheid, van onzen weldoener Lemmens,
zijn vast en beraden karakter deden ons beslissen, om hem
alles bekend te maken. Dat wij ons vertrouwen wel geplaatst
hadden, heett onze weldoener duizendvoudig bewezen. Aan
hem hebben wij alles dank te wijten... »
« Zijn wij niet meer dan effen, Barbara ? onderbrak
Jan — Hebt gij mij niet van eenen onvermijdelijken dood
verlost ? »
« Wacht eens ; — sprak Hendrik — wij willen met
orde te werk gaan. De cider is smaaklijk en zal ons den
slaap helpen verdrijven. Verhalen wij geheel de historie, dan
zal eenieder het aandeel ontvangen, dat hem toekomt. Aan
mij is de beurt om beginnen.
Het gansche gezelschap klapte in de handen, ten teeken van
bijval. Hendrik verhaalde zijn vertrek uit Maastricht, zijne
veldtochten en bet garnizoensleven ; het opbreken naar Rusland ; zijne desertie met hare redenen ; zijne gevaarvolle reis
door Polen en Duitschland tot Geleen ; zijn verblijf, gedurende
meer dan een jaar in de mergelgroeven van Valkenberg ; het
heldhaftige en schrandere gedrag zijner dierbare zuster ; hare
menigvuldige reizen, bij nachte door sneeuw en regen, door
bagel en storm. (Reeds had Barbara ha gezelschap verlaten,
omdat zij haven eigen lof niet wilde hooren uitbazuinen. Vervolgens schilderde hij met de levendigste kleuren de edelrnoedige zelfsopoffering van Lemrnens, die s,:dert de maand

Mei aan de zuster de zware reizen wilde sparen. De verdoling
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van den weldoener in den berg. Zijne opzoeking door Barbara
wekten aller hoogste belangstelling op. Eindelijk verhaalde
Lemmens zelf het schoon gedrag van Jakob Warbelings. Al
deze ernstige aangezichten plooiden zich tot een vroolijk gelach,
toen hij de koddige doenwijze van Jozef Heuts den held van
dezen dag, bekend maakte.
Nog menige glazen werden geledigd in den vriendenkring ; want
men scheidde maar ten twee uren na middernacht.
Onder nl de personen, welke hoogstvergenoegd huiswaarts
keerden, stak het gelaat van Jan Lemmens alleen at, door
eene tint van droefgeestigheid, die op hetzelve lag. Hij geloofde
vastlijk aan Barbara's innige dankbaarheid. Hij hield zich
zelfs overtuigd, dat zij haar hart bereidwillig aan haren beschermer zoude schenken ; doch nooit kon hij hare hand
vragen, zoolang hij niet ten voile overtuigd was, van hare geheele liefde.
Hendrik Tummers kende te wel zijne plichten en bezat te
veel eergevoei, om zich niet ten spoedigste in regel te stellen.
Reeds den dag na hunne terugkomst, zoodra hij zijn dankbaar gevoel jegens de voorzienigheid had uitgestort, wendde
hij zich tot het bestuurhoofd der gemeente, met de verklaring,
dat hij zich ter beschikking stelde van den vorst, die over
Limburg zou geroepen worden te regeren, Daar eventwel de
belgische provincien in bezit werden genomen, namens de
verbondene mogendheden, riep men de dienstplichtigen niet
op. Elkeen betreurde het, dat Belgie als een overwonnen
en niet als een verlost land aanzien werd. In de maaud Maart
ging eene afkondiging aan de Limburgers uit, waarbij het
Limburgerland tot aan de Maas met Pruisen vereenigd werd.
Doch men had den tijd niet, om eenige organisatie tot stand
te brengen. Want nauwelijks was Amsterdam door de Franschen
ontruimd, of men riep Willem van Oranje uit tot Koning.
Engeland herinnerde zich, Hollands volksplantingen te hebben
gekaperd, gedurende de fransche overheersching ; men kon wel
op het gedacht komen van dezelve terug te eischen. Aangezien John Bull eventwel nooit iets neemt om terug te geven,
vond hij geradiF den vorst van Oranje voorloopig te doen
aanstellen als Prins-regent van Belgie, onder voorbehoud van
de rijke zuiderprovincten bepaaldelijk aan Holland te schenken,
als schadeloosstelling voor het verlies der kolonien en ze later
wederom los te scheuren wanneer de voorspoed der zeventien
wingewesten een doern zoude worden in het joodsch-schalkachtige oog van den gewetenloozen Brit.
Later zullen wij zien, wat invlocd deze staatkundige gang
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der zaken op de beslissingen van Hendrik Tummers uitoefende. Keeren wij eenen oogenblik terug tot den ongelukkigen
Vleugels.
Bij de wederkomst der huisgenoten Tummers, begon hij
maar te overwegen, hoe gruwelijk hij tegen hen misdaan
had. Terwij1 de geheele gemeente jubelde ; elkeen te
been was, om de bannelingen op het gulhartigste to onthalen,
scheen als een banvloek op den verrader te wegen. Hij
durfde zich onder het Yolk niet niengen ; want hij had
bemerkt, dat de menigte hoogstvijandelijk tegen hem gestemd
was. Van verre aanzag hij de huldiging, welke men aan de
terugkeerenden bracht ; maar durfde geen deel nemen aan de
algemeene vreugde. Hij naderde beciektlijk de wooning
Tummers ; zag de vrienden daar binnen pan, en hij mocht
er niet verschijnen. Met een verscheurd hart sloop hij door
de boomgaarden, kings de hagen, naar huis ; omdat hij de
strait schuwde te betreden.
Ondertusschen waren de lotgevallen van Hendrik, en Barbara's manmoedig gedrag niet lang een geheim gebleven.
Zoo vernam Vleugels dan ook, waarom het meisje liever zich
met smaad en verachting liet overladen, dan het geheim van
broeders terugkomst te verraden. Dit gedrag boezemde hem
bewondering in. Hij o:iderzocht zijn gedrag ten hares opzichte, en stuurde zichzelven de hardste verwiitingen toe,
omdat hij Barbara's eerbaarheid had aangerand. Thaiis cerst
zag hij de geheele snoodheid van zijn gedrag in. Zoo is de
mensch geschapen : hij geloott, dat hem alle middels geoorloofd,
zijn tegen dengenen, die hem heeft misdaan, of door wien
meent gekrenkt te zijn geworden. Gaan zijne oogen open
voor het licht, en ziet hij in, dat er geene redenen bestonden,
om wraak te nemen. dan moet hij berouw gevoelen- over
zijne gepleegde wraak. Is hij en blijft hij doof voor de stern
van zi)n geweten, die hem toeroept « erken uwe dwaling
en keer om op den dwaalweg ! » dan is hij een aterling, of
een wanschepsel ; rmaar enkelijk een drittig jongman, die zich
door de jaloezv liet Nv egslepen tot eene wandaad. waaraan
Barbara hare ware kleur had gegeven.
Eindelijk werden hem ook de woorden overgebragt, die
het meisje, ter verzachting zijner snoode wraakzucht, had
gesproken, wen Jozef Heuts den afwezige zoo bitterlijk aanrandde. Van dies oogenblik Iced hij al de tormenter, wel ke
een menschengemoed konnen aangrijpen. Hij begon de
menschen, zelfs het daglicht te schuwde. Aan vergiffenis van
\ gL: Barbara lion hij Diet ; want hij bcminde haar
.
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kende deze edele
maar
met eene soort van razernij
natuur niet. Ook verviel hij tot eene volslagen wanhoop ;
men begon voor zijne verstandvermogens te vreezen.
Zoo stonden de zaken geschapen, wanneer Jan Lemmens,
op eenen avond van Januarij, de huisgenoten Tummers ging
bezoeken en Barbara alleen t' huis vond. Deze wist ongevoelig
het gesprek op den ongelukkigen Vleugels te brengen, Lemmens vond zich min of meer misnoegd over deze wending,
en vroeg op eenen bitsigen toon :
« Barbara, er loopt een spreekwoord onder het yolk,
hetgeen zegt : « Waarvan het hart vol is, loopt de mond
over ; mag of moet ik dit spreekwoord op u ook toepassen ?
Of zijt gij eene uitzondering op den regel ? »
«, 1k bid u, Lemmens, antwoordde zij met eene
engelinnenstem misgrijp u niet aan de beteekenis mijner
woorden. Ik bekommer mij weinig om de vriendschap, of
wilt gij het echte woord, ik bekommer mij weinig of niets
om de liefde van Vleugels. Maar het griefs mij, eenen mensch
ongelukkig te weten, op den oogenblik, dat ik mij zoo
buitengewoon gelukkig zie ! »
Lemmens, die eenmaal geprikkeld wilde schijnen, zelts meer
dan hij zulks ooit geweest was, beinerkte op eenen verwijtenden toon « 1 k gisse, dat gij het geheim bezit, Barbara,
om hem gelukkig te maken ; zoudt gij tnij soms niet willen
gebruiken, om hem te boodschappen, dat gij bereid zijt, den
zondaar in genade te ontvangen ? »
« — Over eene poos zegde ik : misgrijp u niet aan de
beteekenis mijner woorden ; nu moet ik bijvoegen : bedrieg u
niet omtrent nlij ne bedoeling. Ik heb mijn hart wel beproetd,
en moet u ronduit bekennen, dat, indien Vleugels tot mij
kwame met de verklaring van een teeder gevoel, hij mij
eenen onverwinnelijken walg zou inboezemen ; niet omdat
hij mijne eerbaarheid verdacht hield en mij met verachLing
wilde overladen ; maar omdat hij zich tot wraakgedachten
liet voortslepen tegen mijnen vader en broeder, die hem niet
het minste kwaad hadden gedaan. Diep is hij gevallen,
Lemmens. en onwederroeplijk vertoren, indien niet eene
krachtige hand hem wordt toegereikt ? lk beken, dat ik op
uwe gerekend had, om dit wonderwerk tot stand te brengen.
Wanneer men reeds zooveel gedaan heeft ais gij, dan voltooit men zijn edelmoedig werk. »
« — Hoe wilt gij, Barbara, dat ik dit wonderwerk tot
stand brenge ? God heeft mij immers de macht niet verleend
om mirakelen te doen. Deze mensch is te diep gevallen, om
zich nog te verheffen,
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«
Hij is voor berouw en bijgevolg voor beternis vatbaar ; zijne neerslachtigheid, de wijze hoe hij de menschen
schuwt, zijn doorslaande bewijzen dat hij de afgrijslijkheid
zijner wandaad heeft ingezien. De mensch welke zijne plichtigheid erkent, is niet verre meer van den weg der beternis.
Zoek hem op ; spreek hem moed en vertrouwen in ; bewijs
hem eenige achting, of liever eenig medelijden. Zoodra hij
de overtuiging verkrijgt, dat hij door geheel de wergild niet
veracht wordt, zal hij waarschijnlijk onder de menschen terugkeeren. Van dien oogenblik at, is alie hoop niet verloren.
« — Barbara, waar hebt gij geleerd, zulke verheveve deugden te plegen, en zoo grove verongelijking te vergeven?
« — Mijn plichtbesef en mime dankbaarheid jegens de
Voorzienigheid ; het bewustzijn mijner eigene zwakheid sternmen mij tot toegevendheid jegens anderen. Ik vergeef, omdat
wij alien vergeving behoeven »
«
Welaan, er zal geschieden gelijk gij wenscht ; doch al
uwe en mijne moeite zullen vruchteloos aangewend worden. »
« — Dan zal ons niettemin de goede wil aangerekend worden.
Daarmede onderbleef het gesprek op dit punt. Gaarne zou
Lemmens aan het meisje eerie bekentenis ontrukt hebben, die
hem ten toppunt zijner wenschen moest brengen ; doch de
eerste verklarmg werd hem verboden door zijn eergevoel als
man ; zij daarentegen bezat in den hoogsten graad het beset
barer waardigheid als vrouw. Nooit zou men haar verwijten
kurmen, dat zij de groote for turn van Lemmens beloerd
hadde. Desniettemin zag zij zeer wel in, dat voor beider
geluk eene vereeniging moest tot stand komen.
Lemmens keerde treurig en neerslachtig naar huis terug.
Hij had wel niet stellig beloofd, dat hij den wensch van
zijn YVleiliet zoude naleven ; zelfs de gedachte, van met den
jongman in aanraking te komen, boezemde hem bijna eenen
walg in. Nochtans zou hij haar ook nog dit bewijs van achting leveren. Wat kon hij haar weigeren, wanneer zii hare
lieftallige en goedheidvolle oogen op hem gevestigd hield
een verzoek ?
Den volgenden dag reeds, had hij een voorwendsel gevonden, om den rampzaligen Vieugels te gaan bezoeken Onge
voelig wist hij hem op de gebeurtenissen der laatstverloopen
weken te brengen. 'Toen hij den naam van Barbara uitsprak,
verhief Pieter eensklaps zijn hootd en staroogde rond het
vertrek, als of hij gevreesd hadde door iemand gezien of gehoord te worden. Met eene uitgedroogde keel gorgelde hij
de woorden : « G ij spraakt daar eenen naam nit, die it
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niet meer over mijne lippen durf brengen. 0 wat verachting
moet zij op mim arm hoofd laden!... Doch ik heb 't verdiend ! Lemmens, gij zijt een rondborstig man, u mag ik
zeggen, vat tormenten ik moet uitstaan. lk zie geheel de
uitgestrektheid mijner boosheid, en ik bezit noch de noodige
krachten, noch den noodigen moed, om tot de deugd terug
te keeren. Het beset mijner misdaad maakt mij zelfs lathartig ;
want ik klamp mij aan een leven vast, hetwelk voor mi;
nochtans een last is geworden ! Wanneer.., hoe zal deze
toestand een einde nemen ! »
Het lot van dezen misdadiger moest wel ellendig wezen,
aangezien Lemmens zijne ontroering niet kon verbergen, toen
hij de bleeke wangen en de diepe groeven op het voorhoofd
des jongman zag. Was hij misschien enkelijk gekomen om
den heiligen ijver van de schoone Barbara niet te kwetsen ;
altoos, is het zeker, dat zijne goede natuur de overhand nam
bij de eerste samenkomst. Hij sprak hem woorden van vertrouwen en van moed toe : hij verzweeg zelfs meisjes
belangstelling niet. Den laaste openbaring trof hem tot het
diepste zijns harten. Vervolgens haalde Lemmens de droefheid
aan van vader en moeder Vleugels, van al zijne vrienden...!
Bij dit laatste woord onderbrak hem de ongelukkige en riep
uit met een akelig gegriins :
« Vrienden ! zegt Heb ik dan nog vrienden ! Kan de
euveldader nog vrienden hebben ! De booze geest alleen is
mijn vriend ! »
«
Vleugels ! bemerkte de Meikoning met smart —
wees op uwe hocde ! de wanhoop is een verdertii,ike raadgeester ! Keer terug odder de rnenschen, met den vasten wil
van de eenige vlek, die op uwen naarn kleeft, uit te wisschen
en van stonden af, zal niemand u zijne vriendschap weigeren.
Heeft Barbara niet gezegd, dat uw val enkelijk moet worden
toegeschreven aan hare al te strenge geheimhouding. Thans
betreurt zij 't, dat zij aan u geen voile vertrouwen heeft geschonken. •
Eensklaps verhief Pieter wederom zijn hoofd ; vestigde
zijne blikken op Lemmens, als wilds hij tot in zijn hart zien
en vraagde gretig : « is dit waar ? Heeft Bardara deze woorden gesproken ? »
« — Zoo sprak zij inderdaad. En wanneer deze engelin,
tegen welke gij u zoo gruwelijk verzondigd hebt, aan hares
bitteren vijand vergiffenis schenkt ; wanneer zij bereid is, u
hare achting weder te schenken, wie zou dan no gelooven,
het recht te hebben oni u Ic vcroordcelen ? »

98

DE MEIKONINGIN VAN GELEEN.

Een vreugdetraan kwam in Pieters oogen ; hij poogde
denzelven te verbergen. Het ijs was gebroken ; voor den
oogenblik mocht Lemmens niet verder gaan, Wilde hij niet
over het doel schieten. Hij stond op ; wenschte hem goeden
nacht ; naderde de deur ; doch keerde zich eensklaps om ;
vatte 's jongsmans hand ; drukte ze krampachtig in de zijne;
verliet welgemoed dit verblijf eens ongelukkigen, want hij
droeg het bewustzijn met zich, dat hij aan zijnen evenmensch
was nuttig geweest.
Sedert dien oogenblik, liet hii geenen dag voorbijgaan, zonder den ongelukkige te bezoeken, die dan ook, om zoo te
zeggen, aan zijne hand onder de menschen trad. Doch
herstelde hij zich onder het zedelijk opzicht, dit geschiedde
niet dan met de grootste krachtinspanning, waaronder het
lichaam bezweek. De plichtigheid zweefde onophoudlijk, als
een schrikbeeld, voor zijne oogen. Langzamerhand sloeg hij
over tot eene stille treurgeestigheid. Toen de lentezon van
Maart de aarde begon te verwarmen ; men de boomen hunne
botten schoten, legde hij zich op het smartenbed met de gelatenheid des oprechten boetelings.
Op eenige stappen van zijne kamer, liet de nachtegaal zijn
liefiijk gezang .hooren ; de zieke luisterde met aandachtigheid.
Plotslijk hoorde hij naderende voetstappen ; de deur werd
geopend... Lemmens trad binnen. De lijder richtte zich met
de uiterste krachtinspanning op ; reikte zijne hand aan den
binnentredende en murmelde aldus : « vriend Lemmens -dull dat ik u dezen naam geef ik verwachtte u met ongeduld. Bij uw binnenkomen hoorde ik voor mijn venster het
gezang des nachtegaals ; het klonk in mijne ooren, als een
engeNstem die mij toeriep : kom tot ons., gij • behoort onder
de menschen niet meer t huffs. Gisteren heb ik mijne laatste
kristelijke plichten gekweten ; ik ben gereed tot de lange
reis, waarvan rniemand terugkeert. Gij, edelmoedige vriend,
beloof mijne laatste bede te verhooren... de bede van eenen
stervende.
— Gij zult niet sterven, Pieter ; gij zult weldra op beterhand zijn. Doch wat God ook in zijne wijsheid beslissen moge,
spreek ! Alles wat in mijne macht staat, zal stiptelijk volbracht
worden dat zweer ik u plechtig ! »
— Luister dan wanneer men mij begraaft, stuur dan
mijne laatste wenschen tot hen, die mijn lijk gevolgd hebben.
Zeg aan alien, dat ik bezweken ben onder den gewetenslast
mijner euveldaad. Dat mijn voorbeeld eene waarschuwing zij
voor geheel de gemeente Thans bid ik u tot de fttmilie
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Tummers te gaan, en de drie deugdzame persoonen bij mij
te ontbieden. Verzoek hen zich te haasten, omdat bet niet
te laat »
Een half uur nadien, verschenen vader Hendrik en Barbara
Tummers met Lemmens aan het ziekebed. De lijder vr3eg
aan hen vergiffenis voor het kwaad dat hij hun had gedaan
en had willen doen. Vervolgens smeekte hij, dat men Barbara
eene poos zoude bij hem laten ; hij had een paar woorden
te zeggen.
Zoodra hij met bet meisje alleen was, vezelde hij haar toe
« Barbara, ik ga tot den Heer... Laat mii dozen troost met
mij in het graf nemen, dat uw geluk bier op aarde verzekerd
is. Lemmens kan zonder u Been geluk smaken, en hij heeft
mij toevertrouwd, dat hij door een eed is gebonden van nooit
uwe - hand te vragen, zoolang hij de voile overtuiging niet
heeft, dat uw hart alleen, en geenzins de dankbaarheid, over
uwen keus zal beslissen. Veroorloof mij thans, dat ik de
bemiddelaar zij tusschen u beide ; dan scheid ik gerust en welgemoed van de wereld. »
Barbara kon aan deze dringende bade niet wederstaan.
Lemmens word binnengeroepen ; mar de woorden werden
tusschen deze drie personen zoo zachtjes gefiuisterd, dat
niemand van buite ze verstonde
De zon daalde achter den gezichteinder ; de nachtegaal verdubbelde zijn liefelilk gezang, terwijl eene gezuiverde ziel
hemelwaarts steeg, haar koud hulsel op de'aarde latende. Twee
dagen later vergezelde eene onafzienbare stoet het' lijk van
Pieter Vleugels naar kerkhof. Had men zijne misdaad verfoeid
men moest zijne beternis bewonderen.
Bij het gapende graf, richtte de Meikoning zich op in
zijne majestatische iengte. Eene plechtige stilte heerschte, toen
hij langzaam, met cene trillende stem deze woorden tot de
menigte stuurdc :
« Dierbare dorpsgenoten, zonder mime onbekwaamheid in
aanmerking te willen nemen, legde de in den Heer ontslapene
mij de tank op van zijne lijkrede hier uit te spreken. Op zijn
sterfhed zegde hij : « vermaan alien die mijn lijk naar het
kerkhof vergezellen, dat ik bezweken ben order den gewevoorbeeld eene waar» tenslast mijner euveldaad. Dat
schuwing zij voor gehecl de gerneente ! » ludien (wat God
verhoede) ooit een lid van het Meigilde het ongeluk hadde,
eenen misstap te doen, gelijk de zalige... dan volge hij hem
op den weg van berouw en beternis. In den hemel — zoo
staat geschreven heerscht nicer vreugde over de komst van
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eenen bekeerden zondaar, dan van tien rechtvaardigen. Ons
gilde is vlekkeloos gebleven voor God. Hetzelve zij ook vlekloos voor de menschen ! »
Diepgeschokt keerde de menigte huiswaart.s. Elkeen betreurde
den jong,:ling, die in de voile kracht zijner jeugdige jaren ten
grave daalde De droevigste, buiteri vader en moeder, van
alien was wel Jozef Heuts, welke van harte betreurde, dat
hid zoo hardvochtig was geweest ten opzichtte van den gevallene. Zoo bleef het aandenken des jongmans verzoend met
geheel de gemeente Geleen. Moge God hem in genade opgenomen hebben in zijn rijk!

VIII.

HENDRIK, DE PRINS VAN ORANJE EN WATERKOO.

Weinige dagen scheidden Pieters begrofenis van den gretig
verwachten oogenblik, waarop het plein, de Pletsch genaamd,
andermaal ooggetuige zijn zou van de uitdeeling der Meilieven.
Om in geene herhalingen te vallen, zullen wij ons bij het
volgende beperken. Onder den algemeenen bijval werd Jan
Lemmens behouden in zijne waardigheid van Meikoning. Men
lien hem den tijd niet, om voor zich eene koningin te kiezen ;
want nanwelijks was zijn naam afgeroepen, of eenparig riepen
al de aanwezigen : « schoone Barbara zip koningin ! »
Lemmens vraagde niets zoo innig, dan zich aan het algemeen verzoek te onderwerpen. Het was wel de schoonste
hulde, die aan de deugd kon gebracht worden. Geheel de
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gemeente kende het heldhaftige en edelmoedige gedrag van
het meisje. Men wist, wat zij voor den broeder, wat zij voor
den vader had gedaan en geleden. Lemmens had ook niet
verzwegen, met wat beleid en krachtinSpanning, zij hem had
gered van eenen bijna zekeren dood. Niet minder was het
bekend, dat de beschermer van Barbara aan de geheele familie
Tummers tot troost en steun4 had gediend in den uitersten
zelfs met gevaar zijns levens en zijner vrijheid. Hij ook had
ruimschoots zijne plichten gekweten.
Hendrik Tummers verzocht vriendelijk dat men hem Been
Meilief toedeele mochte. Hij •gaf voor reden, dat hij zich nog
als dienstplichtig beschouwde. « Wij mogen de hoop voeden
— zoo sprak hij dat men aan ons vaderland zijn onafhankelijkheid bestaan zulle teruggeven. Wordt deze wensch eene
wezenlijkheid, weldanig dan ook de vorst zij, die zal geroepen
worden, om ons te regeren, ik bied hem mijnen arm en
mijnen degen aan, ter verdediging onzes zelfsbestaans. Niemand
zal ooit gerechtigd zijn te zeggen, de het aan eenen zoon
der gemeente Geleen ontbroken heeft aan moed. Ik verliet
het fransche leger, omdat men aan den zoon den noodigen
oorlof niet had verleend, om zijne zieke moeder te bezoeken.
En nog zou ik 't niet gedaan hebben, indien eene inwendige
stem mij niet hadde gezegd : u waarom de verdrukkers van uw
vaderland langer dienen ? »
Eene algemeene goedkeuring volgde op deze eenvoudige
woorden. De uitdeeling werd voortgezet ; waarna geheel de
vergaderde menigte den Meikoning vergezelde naar Barbara's
woning, om er den Meiboom te planten en het gewoone lied
in koor te zingen.
Twee maanden later, ontmoetten wij den broeder van Barbara
te 's Gravenhaag met aanbevelingsbrieven voor hooggeplaatste
persoonen. Veel en met den grootsten lof had hij hooren gewagen van gs konings oudsten zoon, welke onder den beroemden hertog van Wellington heldhaftig streed voor de ontslaving van Europa. Bij hem vroeg en bekwam Hendrik een
verhoor. Men kon Coen reeds twee toekomstige gebeurtenissen
voorzien. Vooreerst zouden de belgische provincien met het
koiiingrijk Holland vereenigd worden, onder .den scepter van
den souverein vorst Willem I ten anderen was Napoleon te
nabij het tooneel zijner heldendaden, en op Frankrijk woog
de terugwerking te geweldig, dan dat er geene nieuwe botsingen zouden plaats grijpen. Geheel Europa was nog onder
de wapenen ; het scheen, dat elkeen van deze waarheid door-

1)E .MEI NON IN GT N VAN GE LEEN .

Io3

drongen moest zijn : « de oorlog heeft zijn laatste woord nog
niet uitgesproken ! »
De prins van Oranje luisterde met een zeker wantrouwigheid naar de woorden van den statigen, krijgshaftigen man,
die zijnen dienst kwam aanbieden, ter verdediging des vaderlands.
«
Gij hadt u de reis naar den Haag kunnen sparen ;
immers te Maastricht richt
bemerkte Willem eenigzins koel
men atdeelingen op, waarbij gij, zonder mijne tusschenkomst,
zoudt aanvaardt geworden zijn.
Ik ben bereid, om mij overal te begeven, waar het
«
uwe koninklijke Hoogheid belieft, mij te zenden ; doch mijn
oude vader heeft mijne hulp noodig, en ik vraag ootmoedigst
twee gunsten : ten eerste, dat ik voor mijnen vader moge
werken, zoo lang het vaderland in geen gevaar verkeert. Ten
tweede, dat ik geroepen worde, zoodra het zwaard voor vorst
en vaderland moet getrokken worden. »
« Gij hebt dus gediend in het fransch leger, naar ik
vermoedde. »
« — Als lieutenant bij het derde regiment dragonders. »
Wanneer en op wat wijze hebt gij den dienst verlaten ? »
«
In 1812 te Ostrowno.... Indien ik niet vreesde, mis«
bruik te maken van de goedheid uwer K H., dan zou ik
verslag geven van mijnen dienst en van mijne ontvluchting. »
« — Ik luister ! — Sprak de prins met goedheid
Laten
wij ondertusschen ons gemak nemen ; want gij hebt nog al
wat gezien. »
Hendrik verhaalde ongedwongen zijn vertrek naar het leger,
zijne wapenfeiten te Eckmuhl, Wagram, enz. Hier begon de
prins met aandacht te luisteren ; want deze man boezemde
hem achting in. Hij onderbrak zich zelven eensklaps met de
bemerking : maar, mijn prins, ik moet uwe Hoogheid vervelen, met al deze bijzonderheden? »
In het geheel niet; ik bid u zelfs voort te pan, en niets te
«
verzwijgen van datgene, wat uwe loopbaan betreft
Hendrik gehoorzaamde ; sprak van zijne benoeming in het
eerelegioen, van zijne bevordering tot den graad van lieutenant;
raakte lichtjes het driejarig garnizoen leven aan ; maar verzweeg niets van al datgene, wat den toestand zijner familie,
bijzonderlijk zijner zieke moeder, en zijne hijgende begeerte
van haar vaarwel te zeggen, betrof. Dan ging hij rap over
tot den optocht naar Rusland, tot zijne weglooping, zijne reis
door Duitschland, zijne aankomst t' huis, het verlies zijner
moeder, het verblijt in de mergeigroeven, gedurende ongeveer
•
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vijftien maanden ; hij meldde bondig de zeldzame opoffering
zijner zuster, alsmede de vervolgingen tegen zijne familie
ontworpen, en zoo gelukkig door hunne vrienden verijdeld.
Toen hij ten einde was, trad de prins tot den krijgsman,
greep zijne hand en drukte ze broederlijk, terwijl hij vraagde :
« Hebt gij uwe brevetten van luitenant en van ridder des
eerelegioens kunnen redden ? »
« — Mijn prins, hier zijn zij beiden Ik heb ze bewaard,
niet omdat ik er prijs aanhechtte ; want zij herinnerde mij
gedurig, dat ik de onderjukkers mijns vaderlands diende ; maar
werd ik gevangen genomen, dan moest ik mij aan de doodstraf verwachten, en ik wilde niet sterven met den schandnaam van lafaard. Ook was en ben ik wel beslist dit kruis
niet te dragen ; het is daarom, dat ik geenen oorlof daartoe
gevraagd hebbe. »
« — Indien ik u nochtans gebood, hetzelve te dragen ! »
Dan zou ik aan mijnen vorst met liefde gehoorzamen,
«
gelijk het aan eenen goeden onderdaan, vooral aan eenen
soldaat betaamt. »
« — Welnu, verbeeldt u dat de prins van Oranje u dit
kruis op de borst heeft gehangen. (Dit zeggende hechtte hij
werkelijk het eereteeken op Hendriks borst.) Weinige hebben
hetzelve beter verdiend dan gij, en de dapperheid moet vereerd worden bij den vijand zoo wel als bij den vriend ! »
« — De goedheid uwer K. H. maakt mij, den boerenzoon,
beschaamd ! »
Kom, geeft mij uwe brevetten en voig mij ! »
«
Tummers gehoOrzaamde, en volgde den prins door eene
large rei kamers, tot dat zij voor eene deur kwamen, op den
uitersten hoek des paleizes. Daar klopte de kroonprins, en
trad op het woord « binnen » in een kabinet met den Geleendenaar. Een man nog in de voile kracht zijner jaren,
met een ernstig gelaat, waarop men het diepe denkvermogen
en tevens eenen ijzeren wil kon lezen, zat ijverig, zoo 't
scheen, bezig met schrijven. De prins naderde dezen man, en
fluisterde een tijd lang in zijne ooren. Dan stond hij op;
ging tot den bezoeker en sprak : « mijn zoon daar, zegt mij,
dat. gij • zonderlinge lotgevallen ontmoet hebt op uwe krijgsbaan ; ik ook wensch dezelve uit uwen mond te vernemen.
De jonge krijgsman verbaasd over den hartlijken toon,
waarop deze woorden tot hem gericht werden, kon anders
niet dan het woord : Sire ! stamelen, terwiji hij den rug der
rechter hand op zijn voorhoofd bracht.

Koning Willem, welke in den hoogsten graad een menschen-
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kenner was, zocht hem te doen klappen, weshalve hij plagende
tot hem sprak « ik ben toch zoo vervaarlijk niet, dat ik 0
schrik of vrees aanjage ! »
« — Schrik, Sire, met u verlof, kan elken mensch eenen
oogenblik aangrijpen ; doch, dit durf ik zonder grootspraak
zeggen, nooit heb ik met de vrees kennis gemaakt ; ik hoop,
dat God er mij eeuwig zal van bewaren. »
« — Nochtans beeft uwe stem op dezen oogenblik... ! «
De jongman nam eene zoo rnajestatische, zoo echt krijgshaftige houding aan, dat de prins van Oranje ter zijde
moest glimlachen, Coen Tummers met bedaardheid en tevens
met fierheid antwoordde « Sire, ik heb nooit gevreesd voor
eenig gevaar, noch vobr de gapende kanonnen, noch voor
het kletteren der wapenen. .Ik beef thans, Sire ; doch het is
van aandoening. lk mocht mij aan zooveel goedheid van
wege uwen dapperen zoon niet verwachten. Ik ben een kind
des dorps, en in de stall heb ik nooit geleerd, hoe men
koningen en grooten met schoone woorden bedriegt. Ik vorm
vrome wenschen voor den vrede des vaderlands : doch ik
voorzie, .dat nog stormen uit het zuiden opdagen zullen
Moet dit ongeluk ons treffen, dan hoop ik, op het voetspoor
van uwen dapperen zoon, door zijn voorbeeld aangevuurd,
bewijzen te leveren, dat de vrees mij even zoo vreemd is
als de eerzucht. 1k bid uwe majesteit, dan maar over zijnen
dienaar te beschikken, wanneer er meer slagen dan belooningen uitgedeeld worden ! » .
Een vriendelijke glimlach vertoonde zich op Willems mond,
bij het hooren dezer manmoedige taal. Hi) had den jongman beoordeeld en giste zijn gewicht. Op 's konings verzoek,
moest Hendrik nogmaals zijne lotgevallen verhalen. Door
zijne zedigheid en rondborstigheid, west hij den worst te
boeien, welke deze deugden bijzonderlijk hoogachtte. Voor
den koning ook legde hij zijne wenschen bloot, van naar
zijne familie te mogen wederkeeren en te worden opgeroepen,
zoodra een ernstig gevaar zou opdagen. Beide gunsten werden
hurl bereidwilig toegestaan. Zijn eerekruis moest hij blijven
dragen, en zijne kritgskennissen onierhouden en ontwikkelen.
Hoogstvoldaan over de vriendelijkheid des konings, en betooverd door de ridderlijke rondborstigheid des prinsen van
Oranje, verliet hij het paleis en keerde welgemoed naar
Geleen terug.
Als een andere Cincinnatus, vatte de forsche boerenzoon
den ploegstaart in dezelide hand, waarmede hij zoo roemrijk
h e slagzwaard- had behandeld. Onder zijnen krachtdadigen
8
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invloed, bloeide het landbouwbedrijf schooner dan ooit te
voren, De werklieden en dienstboden spoorde hij aan tot
den arbeid door zijn voorbeeld ; hij verlichte hunne taak
daardoor, dat hij overal orde en regelmatigheid invoerde. Zoo
kwam de winter met zijne eentoonigheid, met zijnen missenden noordevvind, met zijne ijskorst en zijne sneeuwvlagen.
De avondstonden werden doorgebracht met oorlogsverhalen,
waarvan Hendrik meestal de held wezen moest.
Ook de winter ging als naar gewoonte voorbii. Van tijd
tot tijd gewaagden de dagbladen van geheime kuiperijen
tusschen het vasteland en het verblijf des grooten veldheers,
het eiland Elba. Doch elkeen hield de oogen gevestigd op
het Weener congres, waar men bezig was met de lotgevallen
van Europa te regelen. De zeventien. provincien van Karel V
waren wederom vereenigd ; zoo herleetde het koningrijk der
Nederlanden, onder den scepter van Willem I, eenen afstammeling van Willem den Zwi)ger.
Op het einde van Maart 1815, klonk de tijding « Napoleon
is op den franschen bodem ontscheept... Napoleon is te Parijs.. »
als een donderslag over Europa. Van stonden aan, lief Hendrik zijne knevels groeien en oefenden zijnen arm tot het
hanteren van pistool en slagzwaard. Men was tot den 15 April
gekomen ; in het vallen van den avond, lieten zich eensklaps
de hoefslagen hooren van eenen klepper in vollen ren. Hendrik
Tummers was tot voor de poort gegaan ; de ruiter naderde
hem, vragende of hij den officier Tummers kende. Op zijn
antv•oord : ja die moet ik zeif zijn. raadpleegde de ruiter
een oogenblik het signalement, waarvan hij drager was ; toetste
hetzelve op den persoon, die voor hem stond ; haald eenen
grooten verzegelden brief uit, en gaf denzelven over, met de
woorden : « dit pakje is, wel ter deeg voor u, kapitein ! »
Vooraleer Tummers een woord uitlegging kon vragen. gaf de
ruiter het paard van de sporen en verdvveen met pijIsnelheid,
in de richting van Maastricht, waarvan hij gekomen was.
De jongman ging terug in huis ; brak het zegel, en vond,
op de eerste plaats, een brevet van kapitein der dragonders,
waarbij gevoegd was een besluit, hetwelk hem machtigde,
zijn kruis te dragen. Eindelijk opende hij cenen brief, welke
bet brevet vergezelde, en las hetgeen volgt :
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Brussel, den 14 April 1815

Mijnheer en dappere wapenbroeder !

Het is nu omtrent tierr maanden geleden, dat gij in 's Gravenhaag twee gunsten vraagdet. De eerste werd u gereedelijk
toegestaan ; want . gij mocht oogenbliklijk tot uwen vader
terugkeeren. De tweede staat vervuld te worden ; want ons
dierbaar vaderland wordt andermaal bedreigd in zijn bestaan.
Ik herinner mij nog de woorden, welke -gij spraakt; thans
komt het er op aan, het zwaard uit de scheede te trekkers,
voor vorst en vaderland, tegen eenen onverzadelijken veroveraar.
Ik roep u tot mij onder de vaderlandsche vaan, en tend u
eenen snelbode ; want ik wacht uwe komst met ongeduld.
Mannen, gelijk gij, zijn zeldzaam : ik schat mij gelukkig, u
ontmoet te hebben. Opdat uwe reis met de minste vertraging
onderga, wordt gij mats dezen gemachtigd, om van Maastricht
tot Bruskl postpaarden te requireren.
Aanvaard. mijn dappere wapenbroeder, de verzekering onzer
ware genegenheid en achting.
\VILLEM, Prins van Oran e.

0, hoe klopte het hart van den jongen krijgsman! De bevordering tot den graad van kapitein verwekte bij hem meer
dank.baarheid dan blijdschap ; want hij was vastlijk • beslist,
naar zijne geboorteplaats terug te keeren, na het einde des
gevaars. Maar de hartlijkheid van dezen brief, en de gedachte
van aan den vorst en aan het vaderland nuttig te konnen en
zullen • zijn, vervulde geheel zijne ziel.
Aan vader en zuster maakte hij al aanstonds bekend, wat
boodschap hij kwam te ontvangen. Op Barbara's vraag : wat
zijt gij zinnens te doen, broeder, antwoordde hij : te iniddernacht vertrek ik naar Maastricht en hoop nog morgen te

ioS

DE MEIKONINGIN VAN GELEEN.

Brussel to zullen aankomen. Geen van beide verzette zich
tegen zijn besluit ; immers, zou 't toch vruchtloos geweest zijn.
Glom al een traan onder de oogwimpers der zuster, zij vaagde
denzelven bedektelijk af, en liet meer opgeruimdheid blijken
dan in haar hart lag. Vader Tummers voelde zich gestreeld
door de eer welke aan zijne,zuker te beurt viel.
Onder den tijd, dat Barbara alles in gereedheid bracht, ging
hij van zijnen vriend Lemmens afscheid nemen. Toen Jozef
Heuts vernam dat het op vechten longing tegen de franschen,
vroeg hij oorlof, om met den kapitein te vertrekken, als bediende. Dit voorstel werd aanvaard. Ten drie ure 's morgens
werd de Wyckerpoort voor de twee reizigers geopend ; de
brief des prinses verschafte bun overal postpaarden, zoodat zij
denzelfden dag, voor zonnenondergang, te Brussel aankwamen.
De eerste zorg des nieuwen kapiteins bestond daarin, dat
hij zich eene behoorlijke uniform van zijnen grand aankocht.
Vervolgens hegaf hij zich naar bet paleis des prinsen van
Oranje, bij wien hij zonder de minste moeite werd toegelaten,
Schooner krijgsman bestond er niet dan Hendrik ; daarenboven volmaakte stokvechter, vooraleer in den franschen dienst
te treden, overtrof hij weldra alle schermmeesters met den
degen. Wat de sabel en zelts de lancie betrof, niemand zou
ooit tegen kem opgenomen hebben, sedert een twistzoekende
vechtmeester hem dwong, den sabel te kruisen, hetgeen tegen
zijne godsdienstige gevoelens streed. Ter plaatse gekomen
zijnde, eischte Turnmers eene vrijwillige herstelling. De franschman lachte hem vierkant uit,.. met datgene lachen, wat het
bloed des beleedigde in de aderen doer koken ! Doch Tummers bleef kalm, toen hij zegde « gij wilt dan volstrektelijk vechten ; het zijzoo ! Dooden zal ik u niet als een razende bond ; maar gij zult, met een oor naar huis
gaan. En inderdaad, twee minuten nadien, bracht men den
twistzoeker naar huis ; zijn hoofd was weduwencar van zij.n
rechter oor. Sedert dien droeg hij den naam van Malchus ;
Tummers vervvierf den bi)naam : le Terrible.
"Wij zullen het gulhartige onthaal bij den prins niet beschriiven,
en ons voor den oogenblik beperken bij 1-et volgende. Willem verklaarde al aanstonds, .dat hij hem bestemd had tot
zijnen persoonlijken bevelofficier. Hij schonk • hem daarenboven
de keurigste wapenen en twee der beste paarden uit den
prinslijken stal. Hendrik maakte ook aan den prins bekent,
dat hij eenen vrijwilliger had rnedegebracht als bediende, die,
met een Weinig oefening, drie mannen waard was. Daarbij
verhaalde hi) Jozefs doenwijze met de gendarmes., eenmaal te
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Geleen en later te Valkenburg. Willem wist zulke mannen
te wel te schatten, orn niet ziine hoo e voldoening uit te
drukken: Hit moest den jongeli reus-Clijsses zien : hij zag
hem, en wist denzelven aan zich te hechten Aoor de bathlen
der dankbaarheid. Heuts trad onder he io
leerde den wapenhandel op korten tijd ; want tiagclijks
zijn kapitein zich met hem een uur bezig. Nog eer de
,maand Mei ten einde was, werd hij als de behendigste ruiter
en beste dragonder des geheele regiments beschouwd.
In de eerste dagen van Junij zetten de fransche
zich in beweging ; den 12 vertrekt Napoleon zelf van Parijs.
Drie dagen nadien verdrijft hij de pruissen, onder generaal
Ziethen, uit Charleroi en rukt met het gros des legers tegen
Blucher, welke te Ligny beett post gevat. Hij zend Ney en
zijnen brooder Jerome met een legefkorps tegen Quatre-Bras,
ten einde het Britsche leger van de pruissen of te snijden.
Ney sties te Quatre-Bras, den 15 's avonds, op eenige bataljons Engelanders, Nederlanders (Hollanders en Belgen) en
Nassauwers. Daar bleef het bij ernstige schermutselingen,
aangezien de bondgenoten slechts vier stukken geschut en
Beene ruiterij ter plaats hadden. Den volgenden dag, 16 Junij,
kwam de prins van Oranje aan op het slagveld met het I e,
2 de en 3de regiment dragonders. De kapitein Tummers beyond
zkh bij hroolc‘ros, alri' even zoo gereed, om op zijnen
;-is: . te dragen, als om met zijn
•_ten Demi.,den vors, e beschermen. Willem kende
deze verkleefdheid aan zijnen persoon zoowel als den onteinbaren moed zijns bevelofficiers.
Te Quatre-Bras nauwelijks aangekomen zijnde, werd aan
den Prins bericht gebracht, dat de hertog van Brunswijk
heldhaftig gesneuveld was, en dat de franschen op het punt
stonden van door te breken. Hij plaatste zich aan het hoofd
der drie regimenten .dragonders en ondernam eenen aanval op
de fransche voortrukkende kolommen, ten einde aan de verbondene troepen den tijd te bezorgen van zich te vormen in
.aanval kolommen. Zijn ongestuime moed dreef hem te verre :
want eensklaps vond hij zich omringd door twee regimenten
huzaren der fransche garde. Tien sabels te gelijk waren tegen
de Borst van den dapperen kroonvorst gericht. Met eenen
oogslag heeft Tummers den hachelijken toestand gezien. Hij
aarzelt geenen oogenblik ; maar geeft zijn paard de sporen en
vliegt pijisnel voor den vorst, oin al de kogelen en sabel streken zelf te ontvangen. Met dezelfde rapheid beyond zich
Heuts naast zijnen kapitein. Zij kappen, kerven, verweeren
,
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zich als leeuwen ; doch Jozef is reeds zwaar gewond aan zijn
hoofd ; Tummers heeft eenen steek in den linker arm bekomen ; hunne paarden vallen ; zij gaan gevangen genomen
worden ; als eensklaps het zevende bataljon Belgen in stormloop afkomt en den prins zoowel als de twee dappere kampioenen redt.
Jozef Heuts moest naar de ambulacie gedragen worden ; de
kapitein, zijn meester en vriend, vergezelde hem, met het doel,
om de grootste zorg aan te beveten in de verpleging dezes
dapperen krijgers. Vervolgens een nieuw paard bestiigende,
vloog hij naar den prins, welke hem de hand drukte met de
meeste gulhartigheid, en zijnen welgemeenden dank betuigde.
Plotslijk bloed ziende stroomen over de linker hand zijns
bevelofficiers, sprak hi) :
«
Kapitein, gtj zijt zwaar gewond ; ga u laten verbinden ! »
«
Mijn prins, het was maar een scharnpsteele ; het is
niet der moeite waarn, dat uwe hoogheid er zich om bekreune ! »
« — Kapitein, kapitein, gij drijft den heldenmoed te verre ! »
«
Under dit opzicht heb ik eenen meester, welke mij
de beste lessen geeft. »
De prins glimlachte, terwijl hij bemerkte : « weet gij wel,
kapitein, dat gij daar uw leven vermeerlijk hebt blootgesteld,
om het zijne te redden ? »
«
Mijn prins, ik weet anders niets, dan dat ik miine
plichten heb gekweten. Wat beteekent mijn leven bij het
uwe ? Het was eene ruit • uit een venster. »
Ga nu en laat u verbinden.... ik bid er u om ! »
Herbeet zich de vorst met eene voorbeeldelooze goedheid.
Tummers gehoorzaamde : liet zijnen arm verbinden ; beval,
dat Jozef zorgvuldig naar Brussel wierde vervoerd, en kwam
een uur later bij den kroonprins, die zich in orde terug trok
naar Mont-Saint-Jean, eene mijl ten zuiden van Waterloo,
waar Wellington had post gevat.
Prins Frederik der Nederlanden had met 18,000 man eene
standplaats ingenomen te Nijvel wijl Napoleon door eene
geveinsde beweging den rechten vleugel der Engelanders bedreigde. Lord Hill commandeerde den rechter, generaal Picton
den linker vleugel. Het middelpunt, samengesteld uit Belgen
onder den prins van Oranje, stand tusschen de steenwegen
van Charleroi en Nijvel Wellington telde 68,000 man onder
zijn bevel.
Den 18 junij
morgens kwarn Napoleon 's leger op bet
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slagveld. De granen stonden eene manslengte hoog. De aanhoudende regens hadden den grond doorweekt ; zoodat het grof
geschut moeilijk vervoerd werd. Nochtans gaf Napoleon, omstreeks middag, het bevel tot den aanval. Nowt misschien,
seders de schepping der wereld, is zulke hardnekkige veldslag
geleverd, als die van Waterloo.
Napoleon wilde en moest de Engelanders slaan, vooraleer de
tallooze strijdkrachten der bondgenoten op het tooneel verschenen ; want in dit geval werd hij verpletterd. — De Nederlanders streden voor hunnen geboortegrond, voor hunne
vrijheid en onafhankelijkheid ; het voorbeeld van den ridderlijken kroonprins bezielde geheel zijn klein leger met eenen
onwankelbaren mood.
Wellington zou zich maar moeilijk hebben kunnen terugtfekken, indien hij geslagen werd. Met zijne strijdkrachten kon
hij 't niet volhouden tegen de franschen ; Maar Blucher had
zijn woord verpand, dat hij met een groot deel zijns legers
hem to hulp zoude komen. Op doze hulp rekende Wellington ;
maar wanneer zoude de Pruisen op het slagveld komen ? Daar
lag geheel de kwestie.

IX.

EEN 00GSLAG OP DE 01 DE VRIENDEN.
-

Sedert het vertrek des kapiteins naar Brussel, waren in
Geleen weinige veranderingen voorgevallen. Alleenlijk bemerkte
men weldra dat Jan Lemmens niet meer dezelfde vroolijke
gezel was als voorheen. 'Wel is waar, kweet hij nog al zime
plichtea voor de moeder was hij steeds de onderdanigste
en meest beminnende zoon ; voor Barbara, de zorgvuldigste
beschermer ; voor 0 het landbouwersbedrijf van Tummers, de
waakzaamste bestierder. In an woord, hij vermenigvuldigde
zichzelven, en zocht in de overgroote bezigheden eene verstrooiing. Deze aanhoudende kamp van zijn hart tegen dat
gene, wat hij als plicht beschouwde, dreigde zijnc gezondheid
to ondermijnen.
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Zoo vond de moeder hem, tegen den avond van vijftiende
Junij, droefgeestig zitten in den zetel. Zijn hoofd ruste op
beide handen ; hij scheen te slapen. De arme, bedroefde
moeder ging tot haren zoon, haren oogappel ; legde hare hand
op zimen schouder, als om hem te wekken. Hij verschrikte
en zag verbaasd op ; want hij had de moeder niet hooren
binnenkomen, anderzins zou hij een opgeruimd gelaat getoond
hebben,. als naar gewoonte. Doch wat kon hij verduiken voor
het minnende en klaarziende moederoog.
— Mijn zoon, — zoo sprak zij hem aan, met hare weekste
stem —gij lijdt sedert eenigen tijd ; gij verzwijgt een geheim
voor mij ; ik heb zulks sedert twee maanden reeds bemerkt...
Geniet ik dan uw vertrouwen niet meer ? Is uw moeder dan
voor u eene vreemde geworden ?
Hid verhief zijn hootd blikte vragende op • de beminde
moeder ; maar sprak geen enkel woord, alsof hij niets gehoord hadde. Dan ging de goede vrouw op dcnzelfden toon
voort :
« — Let wel op, Jan ! sprekende menschen zijn te helpen ;
zwijgenden niet. Hebt gij lets op uw hart liggen, schut het
in mijnen schoot ! »
«
Ik heb niets op mijn hart liggen, om in uwen schoot
te ontlasten; Het is slechts een lichte aanval van treurgeestigheid, die geenc gevolgen zal hebben. Gij ziet immers,
moeder, dat ik, als naar gewoonte, eet en werk. Wat zou
mij dus deren ? lk bid u, moeder, bekommer u niet om mij »
«
Gij eet als naar gewoonte ; gij verricht het dubbele
werk van vroeger, aangezien gij het beheer over twee bedrijven op uwe schouders hebt.... »
«
Zoudt gij willen, moeder, dat ik de brave familie
Tummers in den steek liete, terwijl, op dezen oogenblik, de
zoon misschien zijn bloed vergiet voor het dierbare vaderland ? (Men had geheel den namiddag het kanon van Ligny
hooren ronken tot Geleen toe.) Neen, dusdanig kan uw wit
niet zijn ; want uw goed hart is mij al te wel bekent. »
« Neen, miin kind, ik ben er verre af, u deze hulp te
verwijten maar zeg mij, om Gods wille, wat u nachts
belet te slapen lk ben menigmaal opgestaan, om aan uwe
slaapkamer te luisteren ik hoorde u telkens zuchten en
,onverstaanbare woorden murmelen !. . Uw lichaam is gezond ,
maar uwe ziel is ziek. Er drukt iets op uw • hart, hetgeen gij
mij niet wilt zeggen. »
Een blos vloog over Jan Is aangezicht ; hij sloeg de oogen
neder, en murmelde : « o moeder, ga toch niet gelooven, dat
.

114

DE MEIKONINGIN VAN GELEEN.

ik geen vertrouwen in u zoude stellen ! Ik zal u liever alles
zeggen, wat ik misschien beter zou zwijgen. »
Btj deze woorden, sloeg hij zijnen rechter arm om den
hals der beminde vrouw, en vezelde aan haar oor datgene
geheim, wat hij aan de stomme muren niet wilde toevertrouwen. Vrouw Lemmens luisterde met aandachtigheid. Van
tijd tottijd verried haar gelaat eene soort van verrassing.
Toen hij eventwel geheel zij geheim had blootgelegd, sprak
de moeder met bedaardheid « waarom hebt gi) •mi) uwe
bekommernis niet vroeger veropenbaard ? Gij acht u gebonden
door een onbezonnen woord, dat gij jegens u zelven hebt
verp.md. Maar uwe moeder is door dit woord niet gebonden.
Laat mij eens de onderhandelaarster spelen. . en niet langer
dan morgen, kom ik u boodschappen, dat de geheele zaak is.
afgedaan. De schoone Barbara zal wat in haar schik
wanneer zij bier in mime plaats het huishouden mag bestieren. »
«
Moeder, gij kent haar niet, indien gij u verbeeldt,
dat onze rijkdommen haar bekoren zullen. Zie, ik ben overtuigd, dat zij hares ouden vader niet zal willen alleen laten,
om mij naar bier te volgen.
(( Wel, dan tracht men zich te verstaan ; zij verdeelt
zich tusschen haar huis en het onze, gelijk gij 't thans aan
boor,' legt. »
•
Geve God dat gij gelukt in uwe onderneming! »
Op dezen oogenblik werd de deur geopend. De dochter
Lemmens een allerlietste meisje van drie-en-twintig jaren, trad
binnen. Hare tegenwoordigheid stelde een einde aan de samenspraak.

Den volgenden voormiddag, rond lien ure, begat zich
Lemmens naar de ‘voning van Tummers, op aanraden zijner
moeder, en wist Lien ouden man naar den akker te lokken,
onder voorwendsel van eene partij klaver te gaan bezichtige die
moest gemaaid worden voor hooi.
Barbara bleef alleen huis en hield zich onledig met de
toehereidsels voor het middagmaal. Den dag te voren had zij
ouk het gedommel der kanonnen gehoord, en niet weinig gebeefd voor den beminden broeder. Over eene poos hoorde
gij wederom als een geronk ; zij liep naar buiten ; want in
huis scheen zij to verstikken. 0, het levensgevaar, waarin
Hendtik waarschijnlijk verkeerde, lies haar geene rust. Somtijds vertoonde zich cen traan onder hare oogwimpers. Dan
richtte zij hare blikken hemelwaarts en verzuchte « mijn God,
sp,iailtoch mijnen brocdcr ! loct er cen slachtoffer zijn, roep
mij liever in ziine phials!
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Terwijl zij angstig in huis bezig zat. werd de deur geopend, en de moeder van Jan Lemmens trad binnen, met de
woorden goeden morgen Barbara; altijd even druk bezig ;...
maar wat zie ik ? Gij schijnt treurig en hebt geweend, mijn
kind. »
« Lou ik geene redenen hebben am treurig te zijn, vrouw
Lemmens ? »
« — En zou ik, zonder de nieuwsgierigheid te verre te drijven,
durven vragen naar de redenen dezer treurigheid ? »
« Hebt gij sedert gisteren de aarde niet voelen dreunen
under uwe voeten, van het geweldig schieten, naar de richting van Maastricht ? Zekerlijk wordt er eene moorddadige
veldslag geleverd, waaraan mijn broeder Hendrik deel neemt.
Hij di-lift den moed schier tot vermetelheid, en deinst voor
mij dunkt
geen gevaar terug ? Ik Bidder en beef voor hem
dat ik hem telkens met bloed bedekt voor mijne oogen
zie!
«
Mag ik u vragen, Barbara, of er niets anders is, wat
u bekommert... wat u kwelt ? Biecht eens rechtuit mijn kind,
zeg mij alles ! »
«
Indien mijn broeder behouden terug ware, dan wist ik niet,
wat mij nog zoude bekommeren of kwellen. »
«
Gij hebt dan niemand lief dan uwen broeder alleen ! »
« — Mijnen vader bemin ik meer dan mijnen broeder; doch
vader is aan geen gevaar blootgesteld voor den oogenblik.
« — Ik hoop toch uit uwe woorden niet te moeten opmaken, dat het lot van mijnen zoon u onverschillig zoude laten.
Bij deze woorden werd Barbara's aangezicht purperrood.
Was vrouw Lemmens gekomen, om haar de les te spellen over
de nauwe betrekkingen, waarin zij stond tot haren zoon ? Of
bedoelde zij enklijk haar te toetsen, nopens haar gevoel ten
opzichte van Lemmens '? In deze onzekerheid, sprak zij, wat
het hart haar ingaf : u vrouw Lemmens, ik bid u te gelooven, dat ik nooit vergeten zal, wat uw zoon voor ons
heeft gedaan ! Hij was onze beschermende engel, toen de
rampspoeden dreigden ons te verpletteren. Wees verzekerd,
dat mime dankbaarheid de grootheid der opofferingen van
Jan evenaart.
«
Deze dankbaarheid ga ik oogenblikkelijk op de proef
stellen. Gij moet bemerkt hebben, dat mijn zoon, sedert
eenigen tijd, treurgeestig, zelfs ontsteld Es. lk heb hem zoolang
geplaagd, totdat hij mij de ware reden heeft geopenbaard.
Barbara... hij is smoorliik in u verliefd... »
«
Hij heeft er mij nooit
woord van gesproken
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onderbrak het meisje, terwijl het bloed naar haar voorhoofd
steeg.
«
Uit hoofde van cen kwalijk geplaatst eergevoel, heeft
hij gezwegen. Hij verbeeldde zich, dat uw dankbaar hart het
antwoord op zijne vraag zou konnen dicteren ; dan ging hij
jegens zich zelven de belofte aan, van nooit uwe hand te
vragen, 'ten zij, wanneer het hem zou gebleken zijn, dat
gij hem uit loutere liefde toegedaan zijt. lk ben door geen
woord gebonden en kom u vragen : bemint gij mijnen zoon,
en wilt gij hem uwe hand en uw hart schenken ? »
Bij deze onbewimpelde vraag, werd het meisje bleek als een
liik. Zij beminde haren weldoener en beschermer uit geheel
de kracht harer ziel ; doch zij wist zichzelven te beheerschen
en haar gevoel te onderdrukken. Zij antwoordde met eene
zekere verlegenheid : u Yrouw Lemmens, ik ben op deze
vraag niet voorbereid... 1k zou met mijnen vader moeten
spreken, vooraleer eene beslissing te nemen !
« - 0, wat den vader aangaat, ik zelve zal met hem
spreken. »
«
Doet het toch niet, indien ik u mag verzoeken Gelief te wachten, tot dat mijn broeder Hendrik terugkeert.
lien tijd zal ik niij zelve beproeven. Gij begrijpt
immers lichtelijk dat miin vader en ik niet in eenen toestand
vcrkeeren, die ons toelaat, aan een huwelijk te denken; aangenomen dat uw voorstel ernstig zij gemeend. »
• — Indien eventwel het welzijn, de gezondheid mijns
zoons van uwe weigering of aanvaarding afhingen, wat zoudt
gij dan doen, Barbara ? »
« — In dezen gevalle zou ik, na mijnen vader en broeder
te hebben geraadpleegd, voor uwen zoon zijn, wat hij voor.
ons geweest is, ik zou al mijne krachten inspannen, om hem
te doen vergeten., dat hij, de rijke jongman, eene vrouw
genomen heeft beneden zijnen staat. Nochtans moet ik eene
voorwaarde stellen : ik zal mijnen vader nooit verlaten, zoohuis is ; en uwen zoon zult gij niet
lang mijn broeder niet
missen. D.:rhalve moet gij de noodzakelijkheid inzien
van nog te wachten. »
Beloof mij dan enkelijk, dat gij nog heden zult Met
uwen vader spreken, en aan uwen broeder schrijven. »
Dat geloot ik, nochtans durf ik niet verzekeren, dat
mijn brief zal den weg vinden tot den broeder. Den 13 dezes
$chreef hij 's morgens : « binnen cen uur verlaat ik Brussel ;
» wij trekker de franschen te gemoet ; maar weten niet, op
\vat plaats de botsing zal plaats griipen. Ik ben vastlijk
,
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beslist, mijne plichten te kwijten. God beware onzen kroonprins ; hij is voor mij eerder een vriend, een broeder, dan
een meester. Ik voorzie, dat onze Belgen, door hem aangevuurd, zich dapperlijk zullen gedragen. Ik ken uw sterk
gemoed ; stel. vader gerust ! Toon hem een opgeruimd geZeg aan mijnen vriend Lemmens, dat ik met dankbaara
» heid aan hem denken zal, zelfs in het midden der slachterij.
» Zoudt gij mij schrijven, Barbara, adresseer uwen brief
• aan den heer Tummers, kapitein des eersten regiments
• dragonders, beveloflicier van Zijne Hoogheid des prins van
• Ora*, te Brussel.
» Op deze wijze, wordt hii naar het paleis gebracht, en
• komt mij toe met de correspondencie van den kroonprins.
• Omhels onzen vader, en bid God, dat hij mijn leven be» houde, niet zoo zeer voor mij als voor u beiden. »
»
Mag ik onze afspraak aan mijnen zoon bekend ma» ken ?
»
Ik bid cr u zelfs om, voor den gevalle deze bekendmaking hem aangenaam kan zijn. Zeg hem, dat hij zich Loch
wel bezinne ; want ik zou • 't als het grootste ongeluk beschouwen, dat mij konde overkomen, indien ik aan uwen
zoon niet al het geluk mochte schenken, wat hij in zoo
ruime mate verdiet. » •
De moeder, door den hartlijken toon dezer woorden
aangegrepen en ontroerd, sprong recht en riep het meisje toe :
» kom, Barbara dat ik u tegen mijn hart drukken ! Aan u
durf ik voortaan mijn kind afstaan ; gij zult hem den vader,
de moeder, de zuster... gij zult hem alles vergelden ! In
elkanders armen sloten en bezegelden deze twee deugdzame
vrouwen een vriendschapsverbond, hetgecn de dood alleen zou
konnen breken.
Met eenen lichten stap en een blij gemoed, ging de moedef
huiswaarts. Weldra keefde vader Tummers met den jongman
terug. Deze bemerkte in Barbara's doenvviize en voorkomen
eerie merklijke verandering. Vroeger was zij altoos ongedwongen, voorkomend • en kalm ; thans scheen 't hem, dat de
voorwerpen in hare hand beefden dat zij hare oogen op hem
niet durfde vestigen ; dat een blos over haar schoon aangezicht liep, zoohaast hij een woord rechtstreeks tot haar sprak.
Aha, dacht hij bij zich zelven, moeder is bier geweest ;
geye God, dat zij niet meer bedorven dan goed gemaakt
heeft ! Ik moet het weten. Hij nam afscheid van de vrienden,
om zich naar huffs te spoeden.
»
•
»
•

Hoe gelukkig de jongman, zich gevoelde over moeders me-
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dedeeling, laat zich met geene pen beschrijven. Van dezen
oogenblik at, verdvveen de treurgeestigheid, om plaats. te maken
voor eene nooit to voren gekende opgeruimdheid. De kleur
kwam wederom terug op zijne wangen. Voor de dien4boden,
voor elkeen werd hij gespraakzaam en mededeelend, gelijk
vroeger ; aan al de menschen, dieren en planten zou hij zijn
geluk hebben willen bekend maken.
Doch hij alleen zou niet gelukkig zijn ; anderen ook Wilde
hij gelukkig maken. Hij nam de zuster alleen, en toetste
haar nopens de oude kennis, Jakob \Varbelings. Zij vertrouwde hem aan, dat moeder van dit huwelijk niet mocht hooren
spreken. « Zij heeft rifij den mond gestopt, — voegde Isabella
Lemmens bij — met de stellige verklaring, dat daarvan nooit
iets zoude komen ; dat Jakob niet rijk genoeg is, Ongehoorzaam zal ik niet zijn ; maar nooit zal ik eenen anderen
echtgenoot nemen »
« Spreekt er geen ,woord meer van aan moeder, • vooraleer ik waarschuwe, dat het tied is. Moeder is door Barbara
hetooverd ; zij ziet uit geene andere oogen, seders gisteren,
dat zij te samen spraken. Wij zullen Barbara met de vereffefling dezer moeilijkheid helasten ; zij zal deze taak des te
bereidwilliger op haar nemen, daar Jakob voor haar, voor
harm broeder en vader alles gedaan heeft, vat men van eenen

edelmoedigen mensch kan verwachten. »
« Broeder , ik weet dat Barbara een wits en vroom
meisje is : maar gij weet ook, dat de moeder een hoofd op
hare schouders draagt, hetgeen niet lichtlijk buigt. Doch ik
uwen raad volgen, en mijne hoop op Barbara bouwen. »
Lemmens had de Avaarheid gezegd : moeder Lemmens was
door de Meikoningin betooverd, Zij vergat zelfs nog, dat zij
niet gevolgtreklijk handelde, met aan Isabella de ongeliikheid
van fortuin voor te werpen, daar. Barbara minder bezat dan
Jakob.
De Meikoningin had, overeenstemmig met haar gegeven
woord, aan broeder geschreven en met den vader gesproken.
Deze laatste keurde hare doenwijze onder alien opzichte goed.
Wat den broeder betrof, verkeerde zij in twijfel, of haar
brief wel tot zi)ne bestemming zoude komen. Waar wa's - hij
heengetrokken met den prins van Oranje ? Zou hij wel den
noodigen iijd of lust hebben, om te schrijven ? Indien er iets
zwaars voorviel, dan had hii beloofd haar de wete te doen
geworden.
Den achttienden Junij, omstreeks tien ure 's morgends kvvam
de briefdrager van Sittard en bracht een verzegeld papier aan
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het opschrift van Barbara. Het meisje verschrikte hevig toen
het schrift haar onbekend scheen. Bij het openen, vloog haar
blik al aanstonds naar het handteeken. 0 wat blijdschapsgegil
stiet zij uit, toen zij op het einde 's broeders handteeken
ontwaarde. De brief was gedagteekend uit Jemmappe. 16 Junij,
ten i ure 's namiddags, en luidde als volgt :
« Ik schrijf u, beminde Vader en Zuster, terwijl wig eenige
» rust genieten. Aanstonds zal mijn brief vertrekken naar
» Brussel ; zoodat gij denzelven overmorgen, hoop ik, zult
» ontvangen, misschien op den oogenblik. dat het lot der
D wereld staat beslist te worden. Gisteren zijn de Pruisen
» terug geslagen te Ligny, maar Blucher is aan hun hoofd,
» en deze veldheer staat altijd gereed tot het hervatten des
» gevechts. Wij waren te Quatre-Bras, niet in getal, om aan
» den fellen schok van den geheelen linker vleugel der transchen
» te wederstaan ; diensvolgens trekken wij terug, om ons met
» de Engelanders te vereenigen in de vlakte van Waterloo.
» Het is te voorzien dat wij daar zullen aangegrepen worden
» door geheel het Fransche leger. Het zal er drommels beet
» zijn, dat mag ik u verzekeren ; want wij zijn beslist tot
» den uitersten wederstand en de Pruisen zullen ons bijsprin» gen.
» Welkdanig ook de uitslag zij, gij zult er aanstonds de
» tijding van ontvangen. Ik vergat bijna u te zeggen, dat
h Heuts zich heldhattig heeft gedragen in den veldslag van
» Quatre-Bras. Hij is lichtlijk gewond ; maar de schranderste
» en liefderijkste verpleging valt hem te beurt ; zoodat hij
» weldra zal hersteld wezen. Van eene lichte aderlating in
» mijnen linkerarm wil ik niet eens spreken ; want de kroon« Prins had ze gezien, nog eerder dan ik ze voelde. Barbara
» gij zult, hoop ik, over uwen broeder tevreden wezen. Stel
0 vkler gerust ; immres ik voel, dat miin kogel nog niet
» gegoten is. Ik omhels u allen, enz, D
Deze regelen stelden haar eenigzins gerust voor het verledene ; maar de toekomst lag fonder .eenen zwarten sluier.
Ook het schrift scheen haar niet natuurlijk. Zou hij niet
zwaarder gewond zijn, dan hij wel wilde bekennen ? Een traan
perelde In hare oogwimpers ; doch vader Tummers trad binnen ;
de traan verdween en met een opgeruimd gelaat las zij den
brief, maar sloeg den volzin over, die van zijne aderlating
gewaagde. Zij wilde den man geenszins bedroeven.
Nauwelijks hadden de inwooners van Geleen het middag-

maal gegeten, of het kanonnengebulder van 15 en 16 herbegon zich te laten hooren ; doch zoo geweldig, zoo onophou-
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delijk, dat de aardbodem niet ophield te dreunen. Geen mensch
bleef in zijne woning. Men waande het vervaarlijk schieten
veel nader bij, dan 't inderdaad was. Aller harten waren beklemtl; want de kwellingen der overheerschers lagen nog
versch in het geheugen.
Onder alien werd er eventwel niemand gevonden, wiens
hart feller klopte dan het hart van Barbara. Ook was zij bet
voorwerp van de levendigste deelneming der Geleendenaren.
Elkeen zocht haar te troosten, zonder te overwegen, dat er
smarten zijn, die geenen troost aanvaarden. Lemmens gedroeg
zich het wijsste van alien : hij bezorgde aan den vader verstroo'ing ; vergezelde hem naar boomgaarden en akkers. Op
deze wqze spaarde hij aan het meisje de moeilijke taak van
een opgeruimd gelaat te toonen, terwiji het hart van vrees en
beklemming bloedde.
Tegen den avond hield het gedreun des geschuts op, en
van dien oogenblik groeide de benauvvdheid nog gedurig aan.
De' invvooners vergaderden 's avonds in de geburenwoningen,
waaruit de zoons bij 's vaderlandsch leger waren. Men bracht
er schier den geheelen nacht over in de hevigste spanning.
Ter woninge van Tummers waren schier al onze kennissen
vergaderd ; doch weinig werd Or gesproken over de reuzenworsteling, welke dezen dag moest hebben gekenmerkt.
Het gezelschap ging uit elkander, en zonder eenig gesprek,
was elkeen voornemens, den volgenden dag terug te keeren,
Barbara had bij het scheiden gezegd : « laten .wij morgen
alien naar den tempel des Heeren snellen om zijnen zegen of
te smeken over het vaderland, en sevens om de gesneuvelden
te gedenken in onze gebeden ! »
« Het zij zoo ? » hadden de vrienden geantwoOrd. —
Van den eene tot den anderen was de godvruchtige wensch
van het meisje overgezet, zoodat de Geleender kerk opgepropt
was van Yolk. Niemand had lust tot werken, zoolang de uitslag niet gekend was.
Des namiddags ten vijf ure, vinden wij ter woning van
Tummers vergaderd vrouw Lemmens, hare zoon en hare
Aochter, benevens Jakob Warbelings, den burgemeester en den
pastor Voncken. Al deze persooDen begrepen zeer wel, dat
:le eerste tijding, nopens de gebeurtenissen van den vorigen,
dag, nog niet konnen aangekomen zijn met de geWoone post .;
maar dat de kapitein Tummers wellicht eene bijzondere gele.3enheid konde te haat nemen; om de zijnen gerust te stellen,
indien hij op het slagveld niet gesneuveld was, voor vrijheid,
vorst en' vaderland. Er moest eene bedroevende tijding • aan-

DE MEIKONINGIN VAN GELEEN.

121

komen, dan was er vertroosting noodig in dit huis.
Barbara had voor het gezelschap eene tasse thee in gereedheid gebracht, en hield zich juist bezig met schenken en
bedienen, toen zich op straat een geroep liet hooren van :
« Een renbode ! Een renbode ? »
Tevens hield een ruiter stil voor de hofpoort ; sprong van
zijn paard ; snelde in huis en wierp eenen verzegelden brief
op de tafel, rond welke het gezelschap gezeten was. De tijdingbrenger, met zweet en stof bedekt, sprak geen woord ; verliet
het huis met even zooveel spoed als hij was binnengekomen
sprong op het schuimende paard en riep in het heenrennen
naar Sittard « Victorie ! Victorie ! » Doch in de wooning
van Tummers had men den tijd niet, om te gaan vernemen,
wat buiten omging : want nauwelijks wierp Barbara eenen
blik op het adres, of zij kreeg de schriklijke overtuiging, dat
dit het schrift haars broeders niet was. Zij legde haar bevende
hand op den brief... haar hoofd begon • te duizelen... onder
het akelig gegil : de doodbrief mijns armen broeders ! « zonk
zij neder op den vloer.
Men snelde haar te hulp ; men bracht haar tot bezinning
terug : doch zij kon Beene andere woorden uitbrengen dan
« 0 mijn arme broeder ! » Vader Tummers zat in zijnen
zetel, als het afbeeldsel der stomme smart ; de pastor vermaande hem te vergeefs tot gelatenheid,
Eindelijk fluisterde vrouw Lemmens, die eene wijze moeder
was, aan Barbara's oor : « mijn lief kind, matig uvve droefheid.. , ga, omhels uwen vader, omdat gij beide weenen
konnet ! »
Met de gelatenheid eener engelin, richtte zij zich op : wierp
zich in vaders armen, en begon bitterlijk te weenen. Het
voorbeeld der dochter stemde den ouderling tot teerhartigheid ;
weldra stroomden de overvloedigste tranen langs zijn bleek
aangezicht. Zij waren gered.
Meer dan een half uur lag de brief reeds op tafel, en
niemand had den moed, denzelven aan te raken. Eindelijk
herwon het meisje met geweld hare kalmte ; vatte de hand
haars vaders en sprak : « niet waar, vader, wij zullen niet
morren ; maar ons aan Gods wijze raadsbesluiten met verduldigheid onderwerpen ! Ik ben tot het uiterste voorbereid ! »
Toeki de vader een Ltoestemmend teeken had gegeven, trad
zij tot de tafel ; nam den brief ; brak het zegel... bij den
eersten oogslag, dien zij op het schrift wierp, stiet zij eenen
blijden gil ult. en riep : « vader, hij leeft ! » Zij viel op
hare knie6n ; sloeg hare samengevouwen handen hemelwaarts
9
,
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en verzuchtte « 0 God wees gedankt ! Is een zoenoffer
noodig, dan neem mij in zijne plaats.
«
Dat het God mochte behagen, zijne engelen langen
merkte de pastor ernstig aan —
tijd op aarde te laten,
tot stichting der menschen ! « Doch, mien goed kind, lees
toch, wat de broeder schrijft! »
Barbara las :
« Waterloo 18 .T.uni, 7 ure 's avonds..

« Dierbare Vader en Zuster!

« God zij geloofd en geprezen, wij hebben gestreden ; onze
zegepraal is volkomen doch verschrikt niet, ik ben lichtlijk
gewond
Hier hield zip op. De burgemeester Luyten vroeg haar, of
dit geheel de inhoud van den brief was. Zij antwoordde, dat
de brief lang, maar door eene andere hand voorgezet was.
Zij las het bijgevoegde :
« Ja, tot hiertoe heeft uw heldhaftige zoon en broeder geschreven, om u te overtuigen dat hij nog leeft, en 0 weldra,
hoop ik, zal omhelzen. Verder mocht hi) niet schrijven want
elke gemoedsschokking kon anders niet dan hem nadeelig
zijn. Het is ook om deze reden, dat hem niemand mag komen
hezoeken, 't en zij, wanneer de heldmeester daartoe oorlof
verleent. Hij words te Mont-St.-Jean met de grootste zorgvuldighei.d verpleegd, en zal, zoodra alle gevaar voorbij is, naar
Brussel overgebracht worden met den kroonprins, zijnen
meester, wiens schouder doorboord is met eenen vijandelijken
kogel. Het gevaar was groot doch de heelmeesters beloven
stellig, dat hij genezen zal. De prins van Oranje laat elke
vijftien minuten naar zijnen toestand vragen. Gij ziet dus,
dat teedere en schrandere zorgen hem omringen. Thans ter
zaak.
Dezen morgend ontwikkelden de franschen zich voor ons in
zes afdeelingen. Het was bijna middag, toen wi) aangevallen
werden met eene woede, waarvan men misschien geen wonbeeld vindt in de krijgsjaarboeken der nieuwe tijden. Maar de
tegenstand, dien zij vonden, was geevenredigt met den aanval.
Wij Belgen vormden het middelpunt en stonden op den
,.
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gevaarlijksten post ; want men voorzag, dat de groote u furia »
der franschen zou ten doel hebben, het middelpunt te Pdoorboren. Doch de hoofdaanval werd gericht tegen Haye-Sainte.
Dit punt moest behouden .worden, om aan de Pruissen den
toegang tot het slagveld te veroorloven ; want Blucher
werd ten twee ure verwacht.
« Napoleon had niet alleen het puik zijns legers, maar nog
daarenboven bet overgewicht des getals onder zijne bevelen.
Wij hadden de hulp der Pruissen hoogst noodige ; het kwam
er maar op aan, stand te houden, tot dat de oude held van
de Katzbach zich kwame in het spel mengen.
Mijn God ! wat woede van beide kanten ! De prins was
overal om de zijnen aan te wakkeren. Bij iederen aanval tegen
onze carrd's hoorde men de Fransche roepen : « komt tot
ons over, dappere belgen ! » « Antwoordt hun met' kogels en
sabelslagen, dappere wapenbroeders ! » — had de prins de
zijnen toegeroepen. En de Belgen bleven palvast staan ; zi)
waren getrouw aan hun nieuw vaandel.
« Uw zoon en broeder overtrof alien aan heldenmoed ; nu
eens zag men hem over het slagveld vliegen, om 's prinsen
bevelen te dragen naar de gevaarlijkste punten ; en eene poos
nadien, had hij het staal in de vuist en begeesterde geheel
een regiment ruiterij door zijne onversaagdheid. Altoos scheen
hij met zijn lijf den kroonprins te willen beschermen. Bij
eenen aanval der eerste, tweede en derde regimenten dragonders, vocht hij aan de zijde des prinsen met leeuwenmoed,
toen een vijandelijke kogel hem trot in de rechter zijde. Hij
wankelde op zijn paard ; maar viel niet. Buiten het getuimel
gebracht zijnde, werden de meeste zorgen aan hem besteed.
Eene poos nadien, moest ook de kroonprins het slagveld
yerlaten ; want zijn edel bloed stroomde tot in zijne leerzen ;
hij verloor zijne krachten.
« Ten zelfden tijde kwam het corps van Bulow, gelijk de
golven der zee, afgerold van de bergen, nabij Haye-Sainte.
Hunne kolommen vormden zich met de rapheid der gedachten ; de stormtrommel sloeg... de Pruissen zetten het op een
loopen en wierpen alles omverre, wat hun tegenstand wilde
bieden. Op dezen oogenblik poogen de Franschen nog enkelijk te redden, door eene spoedige vlucht, wat zij konnen.
« Voor Napoleon is alles verloren... zelfs de hoop ! Wij
hebben eene schoone zegepraal behaald ; het vaderland is vrij.
Gode zij dank aan hem komt de eer toe. Namens uwen zoon
en broeder, omhels ik zijne lievelingen van ganscher harte.
.

De geneesheer van het I e regiment lichte dragonders
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Het lezen dezes brief bracht dit te wege, dat de beklemdheid bij alien ophield ; men ademde vrijer. De kapitein Tummers was wel gewond ; maar hij leefde,.. hij had met eigene
hand een paar regels geschreven ; dus moest hij wel bij zijn
verstand zijn. Lemmens zag thans eene spoedige beslissing te
gemoet. Isabella en Jakob bouwden hunne hoop op Barbara's
invloed. De burgemeester jubelde ; want het dwangjuk stond
niet meer te vreezen. De pastor riep uit in heiligen ijver :
« de vinger Gods heeft zich laten • zien ; want de wereldbeheerscher had eene vermetele hand op het zienlijk opperhoofd
der H. Kerk gelegd. Zondag zal ik een Te Deum zingen,orn den
heer te danken.
Weldra was de tijding verspreid door geheel de gemeente.
Het yolk stroomde naar de kerk ; men stortte vreugdetranen ;
men omhelsde elkander ; de blijdschap stond op alle aangezichten te lezen. Elkeen liep naar de woning van Tumrners,
om zich te overtuigen van • het bestaan des briefs ; men moest
denzelven met eigene oogen zien ; met eigene handers aanraken ! Het geluk was zoo groat, dat men nauwelijks aan hetzelve durfde geloof hechten. Zoo gingdeze heuglijke dag
voorbij in loutere gelukwenschingen en gejubel. Met vertrouwen
wachtte men op een omstandig verslag.
Stappen wij thans over een tijdvak been van een paar
xnaanden, dan viRden wij den kapitein Tummers geheel buiten
gevaar ; doch aan de vermoeienissen eener lange reis mag hij
zich nog niet blootstellen. In zijnen laatsten brief schreef hij,
dat hij hoopte, met einde september, zijne geboorteplaats
Geleen te zullen bezoeken.
Zoodra moeder Leminens deze tijding vernam, sloeg zij haren
mantel om de schouders, en begaf zich rechtstreeks naar
Barbara's woning. Zij vond het meisje alleen huis, en began
het gesprek aldus :
« Mijn zoon heeft mij de wete gedaan, dat uvv broeder
Hendrik met einde September zal overkomen ; is dit werklijk
waar ! »
Hij schrijft het ten minste, en ik hoop, dat hij kome
moge ! Ik zal maar gelukkig zijn, wanneer ik hem in mijne
arms mag drukken. 0, wat verlang ik naar dien oogenblik ! »
« Dat weet ik, mijn lief kind ; het is juist daarom, dat
ik op eenen aardigen inval ben gekomen. Wilt gij weten,
wat ik ontworpen hebbe ! »
« — Met vermaak vrouw Lemmens ; ik luister met al
mijne ooren. »
Ongetwijfeld zal de broeder den dag aankondigen,
.
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waarop hij denkt te Geleen te komen. Daar nu geen hoegenaamde hinderpaal in den weg meer staat, zou ik denken, dat
hij niet beter kan onthaald worden, dan op de bruiloft zijner
zuster. Wat peinst gij daarvan, Barbara ? »
«
Ik peins, dat zijne vreugde met droetheid zou ondermengd zijn, indien hij zijne zuster alleen in het voile genot
haars geluks vond. »
— En wien zou hij dan nog willen gelukkig zien ? »
« — Gist gij niet wie deze mensch is, vrouw Lemmens ?
Hebt gij dan vergeten, toen ons ongeluk en onze rampen
ten uiterste waren gekomen ; toen edelmoedige zoon zelt ons
niet meer kon, nosh mocht helpen, dat dan Jakob Warbelings voor mijnen broeder, voor Yeitub voor mij, eene
tweed& voorzienigheid werd ; dat hij zijn leven en zijne vrijheid
voor- ons waagde ! »
« Wat wilt gij daarmede zeggen, Barbara ? »
Gij weet, mijne lieve vrouw Lemmens, dat daze jong
«
man Isabella beminf, en van haar bemind wordt ; .. en gij
weigert uwe dochter gelukkig te maken.. gij verzet u tegen
dit huwelijk. »
Om • de goede reden, dat de • jongen nog niets bezit
«
dat zijne ouders hem niet konnen helpen. Bekrompen zitten,
mijn lief kind, is eene kwade plaag. Men denkt er niet aan,
zoolang men te zamen verkeert. Is men eventwel door het
huwelilk vereenigd, en de nood komt door de deur naar binnen,
dan vliegen de liefde en de vrede langs het venster naar
buiten. »
— Maar gij hebt immers geld en goederen in overvloed,
zegt men ; wat beter gebruik kunt gij er van rnaken, dan om
uw kind te helpen ? »
Wie wil trouwen, moet op zich zelven kunnen reke«
Een schoone zwager voor u, in het verschiet Wat
peirist gij toch, Barbara ? Indien Isabella een arm meisje
ware, hij zou haar niet willen ! »
Moeder Lemmens, aanmerkte het meisje met eenen
«
zekeren ernst ik geloof, dat gij niet rechtvaardig zijt jegens
Jakob. Hij heeft een goeden edel hart ; geheel zijn leven is
daarvan een sprekend bewijs. Nochthans schrijft gij hem slordige inzichten toe. Zou men hetzelfde niet van mij kunnen
zeggen ? ,God is eventwel mijn getuige, dat ik waarheid spreke :
indien uw zoon min rijk ware dan ik, hij zou stiii nog beter
bevallen. Waarom niet aan Jokob dezelfde denkwijze toe:

schrijven »
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« — Omdat... omdat antwoordde de vrouw met verlegenheid — omdat ik andere bedoelingen heb voor Isabella. Ik
heb bij mij zelven gedacht, dat uw broeder den dienst zal
verlaten en naar huis keeren. In dezen gevalle zoudt gij bij
mij introuwen, en Isabella zou bij uwen vader komen. »
« — Welkdanig ook de bevalligheid en de rijkdommen van
mijne vriendin Bella mogen zljn mijn broeder zal nooit
zijnen weldoener en vriend uit den zadel zetten Ik bid u,
last hem geen woord van een dergelijk plan rnerken ! »
« — Ik denk, dat dit van zelve zal pan, wanneer gij maar
eens met den zoon getrouwd zijt. Mag ik aan mijnen Jan de
blijne boodschap brengen, dat hij u naar den pastor en den
burgemeester mag leiden ? »
Barbara, die haren aanstaanden bruidegom en Isabella had
onderricht van hetgeen zij voornemens was te beproeven, antwoordde op eenen beslisten toon :
« — Ja, dat moocht gij ; doch onder eene voorwaarde,
waarvan it geen hairbreed afwi;ken zal ; want ik heb er
overif nagedacht. »
« — En deze voorwaarde zult gij mij gelieven te zeggen,
mijn kind ? »
« — Wel ja, moeder Lemmens : zoohaast gij toestemt, dat
Jakob en Isabella ons vergezellen, begeef ik mij met mijnen
welbeminde naar pastor en burgemeester. Ik ben overtuigd,
dat Jakob niet minder doen zal voor het geluk van uwe
dochter, dan ik voor dat van uwen zoon. Met spijt zou ik
vaarwel zeggen aan Jan ; want ik bemin hem uit geheel de
kracht mijner ziel ; maar nooit schond ik mijn woord, en ik
zal 't nu ook niet schenden ! »
Half misnoegd verliet zij het meisje, en scheen beslist tot
weigering. Doch 's avonds vielen hare oogen op den welbeminden zoon, terwijl hij met het aangezicht op zijne beide
-handen leunde. Op dien oogenblik vervloog haar plan in rook,
« Ga naar Barbara, mijn zoon, — sprak de moeder — en zeg,
dat haar wensch zal volbracht worden ; maar zij zelve moet
aan Isabella de wete doer, dat ik toesternme. Ik mag voor
mijne dochter niet b lig,en, en het pruilen bier in huis moct
ophouden. »
Lemmens liet het zich geen tweemaal zeggen. Hi; vergat
zelfs zijnen hoed op het hoofd te zetten, zoo groot was zijn
spoed, om naar Barbara te snellen. Toen deze van moeders
toestemming vtrzekerd was, vroeg zij de diepste geheimhouding voor een paar \ye ke n Immers had zij eene bedevaart
belootd naar Kevelaar, wake zij binnen eenige dagen wilde
,
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aangaan. Inderdaad, den 6 september vertrok zij van Geleen
blootvoets, met Isabella. welke haar niet wilde alleen laten
gaan Droog brood en bronwater waren haar eenig voedsel ;
een steep diende haar 's nachts voor hoofdkussen. Te Kevelaar
offerde zij aan het wonderbeeld der H. Maagd het dierbaarste panel, het gouden kruis harer moeder. Nooit hadden de
honderd duizende pelgrims, welke jaarlijks deze bidplaats bezoeken, zulke schoone bedevaarster en zulke groote devotie
gezien. Isabella beproefde, • het voorbeeld barer vriendin te volgen ; doch zij bezat dezelfde karaktersterkte niet, die Barbara
kenmerkte. Vooraleer zij Kevelaar hadden bereikt, moest Bella
van haar voornemen afzien.
De lieden, welke de schoone dochter Tummers zagen voorbijgaan met neergeslagen oogen, met verscheurde voeten,
dachten bij hen zelven of zegden tot de geburen « zie eens
dit schoon rneisje, wat grove misdaad mag zij toch gepleegd
hebben ? 0, zij wisten niet, wat schatten van deugden dit
schoon kind vereenigde
Te Geleen teruggekeerd zijnde, rnaakte zij aan Isabella be-.
kend, dat zij den volgenden dag met Lemmens naar den pastoor zoude gaan, om ondertrouw te doen ; zij vroeg haar
voor gezellin. Lemmens had hetzelfde aan zijnen vriend Jakob
gevraagd. Op deze wijze troffen de twee paren zich te zamen
bij den herder Voncken. Toen de zaak Lemmens en 1arbara
was afgedaan, sprak a eze laatste.
« Eerwaarde beer, bier zijn er nog twee, die gaarne het
huwelijksjuk op hunne schmders zouden nemen. Gelief hen
ook te ondertrouwen ; het zal dan met eene moeite doorgaan. »
De grootste verbaasdheid teekende zich of op de aangezichten van Bella en Jakob. Er werden uitleggingen gevraagd en
gegeven, waarvan het gevoig was, dat geheel Geleen den
volgenden dag 's morgends het aangaan der beide huwelijken
vernam. Vrouw Lemmens preutelde nog wel eens ; doch zij
was van natuur eene goede vrouw, en kon aan hare toekomstige schoondochter niets weigeren. zij belastte zich zelfs met
de noodige toebereidsels voor het dubbele bruiloftsfeest.
Hendrik Tummers, door zijne zuster onderricht van hetgeen
gebeurd en op handen was, Het niets van zich hooren. De
trouwdag verscheen ; schier geheel de gemeente was in rep
en roer. Rijkgetooide sperreboomen verhieven hunne kruinen
boven de Bevels der huizen van de Pletsch. De vaderlandsche
vaan wapperde van het gemeentehuis en kerktoren. leder huis
was versierd met vlaggen en wimpels ; maar het gold ook den
Meikoning en de Meikoningin hulde en eer te bewijzen. Al
-

-
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de jongelingen van Geleen vergezelden de beide paren ter kerk ;
want den dag te voren had hen de burgermeester wetlijk
vereenigd.
Toen Lemmens en schoone Barbara van hunne bidbank
wilden opstaan, om naar het altaar te gaan, werd het gerol
Bens rijtuigs gehoord. Een dreunend hoezeegeroep verhief zich
voor de kerkdeur er trad eene algemeene beweging in, binnen den tempel... eene poos werd de ceremonie onderbroken ; al de aanwezigen, behalven de bruidparen, hadden zich
.omgekeerd, ten einde te zien wat er gaande was.
Twee persoonen in de unitormen van Nederlandsche dragonders traden, arm aan arm, binnen de kerk. Ter rechter
hand ging een man met de schouderkwispels van majoor
zijne borst was versierd met verscheidene eerekruisen. Hij
ondersteunde zijnen vriend, op wiens borst een ordeteeken prijkte. Te zamen traden zij tot de bidbank. Barbara
verhief haar oog eenen oogenblik van haar gebedboek, en liet
hetzelve op de binnentredenden vallen, Een blijde kreet
,« broeder ! » kwam over hare lippen ; waarna zij wederom
geheel de kalmte des gemoeds hernam. Zij stond op ; Lemmens volgde haar voorbeeld. Dan nam Hendrik zwijgende
het paar bij de hand en leidde hen voor het altaar. Aan
Jakob en Isabelle bewees hi] dezelfde eer. De grootniojoor
Tummers en de wachtnieester Jozef Heuts, diende voor getuigen van het kerklijk huwelijk. •
Dat was een gejubel. een gejuich, toen de stoet buiten de
kerk trad. Barbara wierp zich onder het portaal in s' broeders
arms ; Lemmens, Warbelings en Bella, volgden ; vader Turnmers was 't huis gebleven ; bij hem was de goede zoon 't eêrst
afgestapt,
Zeggen wig bier, dat Hendrik volkomen genezen was. Heuts
leed nog aan de gevolgen zijner vreeslijke wonden ; want staal
en lood hadden nin ijzersterk lichaam deerlijk gehaven.d, toen
hij, om zijnen vorst en zijnen dierbaren kapitein te redden,
zich in het midden des gevaars wierp. Geleen was fier, en
mocht wel wettigen hoogmoed op de hide krijgers blikken,
welke zoo verkwistcnd omsprongen mct hun bloed, met hun
leven zelfs, toen Li op aankwam, eene offerande te' brcngen
op het altaar des vaderlands, , in den reuzenstrijd van QuatreBras en Waterloo,
Bij de middagmaaltijd bracht Tummers eenen heildronk aan
het vrijgevochten vaderland, aan aden koning en aan den
dapperen kroonprins. Halts vaagde eenen traan van zijne
wang, toen hij van dezen laatste hoorde gewagen, De pastor
-
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sprak « drinken wij op het heil der echtelingen, en onzen
wensch zal vervuld worden ; immers de huwelijke staat, wanneer men zoovele deugden te zamenbrengt, als onze twee
paren, wordt een paradiis op aarde. Lang mogen zij te zamen
leven »
De burgermeester stelde eenen teug in • ter eere van de beide
dappere zoons der gemeente Geleen. Heuts verzette zich tegen
het woord « beide. » « 1k was een waaghals, -- zoo sprak
hij maar wilt gij van dapperheid spreken, dan moet gij
eerst mijnen majoor bier aan het nedermetselen gezien hebben ! »
Hendrik onderbrak hem : « gij verkleint uwe waarde, mijn
lieve vriend, uit zedigheid ; aan mij werd het voorbeeld gegeven door den heldhaftigen kroonprins `'Vie dezen man zag,
moest heldhaftig strijden, of de Schepper had hem in de wereld gezonden met een hazenhart.
- « — En hazenharten zijn op Geleender bodem niet geboren ! » riep de burgemeester met geestdrift ui t.
Deze verklaring des dorpshootds behoefde geen verder betoog;
want de Geleendenaars staan wijd en breed bekend, als muntende uit door heldenmoed, ruwe krachten en zuivere zeden.
Gelukkige bevolking, van wie men hetzelfde kan zeggen in
onzen bedorven tijd !
Het bruiloftsfeest werd gekenmerkt door loutere vreugde.
De oude Tummers 1 R:1-12efde door het geluk ziilzcr kinders.
Vrouw Lemmens zeive was gelukkig, alhoewel zij grootschere
ontwerpen gesmeed had voor hare dochter Isabelle. Op allcr
verzoek, moest de grootmajoor Tummers een verslag geven
van 'Waterloo 's moorddadigen strijd, Dit deed hij met eene
bewonderenswaardige klaarheid en zedigheid, zonder een enkel
woord van zich zel\ en, noch van zijne daden te gewagen.
Heuts herstelde deze vergetelheid. wanneer de grootmajoor
niet tegenwoordig was. Zoo wisten de Geleendenaars weldra.
dat Hendrik wonderbare bewijzen van heldenmoed had gegeven op het slagveld ; dat hij meer dan eenmaal het leven
van den kroonprins had gered ; dat deze hem als eenen broeder beminde. « Het zou mij niet verwonderen, --voegde
hij er telkens bij dat hij met groote stappen naar
het gencraalschip ginge, indien hij bij bet leger wilde blijven.
Doch hij heeft mij verzekerd, dat hij het stille landleven van
Geleen verkiest boven alle eereposten. Met wonden roem en
eer overladen., zal hij waarsfhijnlijk zijn leven komen slijten
in het midden zijner dierbare vrienden. Wat mij betreft, ik
-
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ik met hem vereenigd door de banden der innigste dankbaarheid.
Nog eenmaal keerde Hendrik terug naar Brussel en begaf
zich bij den kroonprins, om zijn ontslag van den krijgsdienst
te vragen. De edele vorst poogde hem te bewegen tot indienst
te blijven ; doch vruchteloos. Hid bracht hem bij den koning,
vvelke op zijne beurt alle moeite aanwendde. om •den redder
zijns geliefden zoons onder de vaderlandsche vaandel te behouden. Doch Tummers bleef onbeweeglijk ; zelts koninklijke
vleiwoorden konden hem niet doen wankelen. Toen Willem
I tot hem zegde : « Majoor, wanneer mannen van uwe
waarde het leper en den troon verlaten, wie zal dan de
steunpilaar zip van het vaderland en van den vorst ? Of denkt
gij, dat alle gevaar voorbij is, nu de Korsikaan neergeveld
licht ? » Dan had Tummers met eene hand op zijn hart geantwoord : « Sire, indien nog ooit het zwaard moet getrokken worden tegen vijand en vorst, dan sta ik ten bevele
uwer Majesteit ! »
Dit woord besliste ; want zes weken later bekwamen Tummers en Heuts hun ontslag met een schoon pensioen. Deze
twee rnenschen waren onafscheidbare vrienden gevvorden. Te
zamen deden zij hunne intrede ten huize van Lemmens, die
bij vader Tummers was ingetrouwd, terwijl Jakob Warbelings
naar zijne schoonmoeder trok. Zoolang deze laatste leefde, was
Barbara haar oogappel, en nooit berouwde het haar, dat zij
Isabella aan den braven Jakob had gegeven. De goede vrouw
leefde tot het jaar 1826, en zag het geluk barer .kinderen
gevestigd.
De grootmajor Tummers stierf zes jaar na haar. H ij had de
oniwenteling van 183o zien intreden ; doch hij wilde noch
tegenzijn vaderland noch tegen Oranje dienen. Bijgevolg liet
hi} zijn zwaard in de schede steken. Zijn dood was het gevolg van de heropening zijner wonden. Jozef Heuts na het
afscheiden van zijnen dierbaren meester, geleek aan eene bloem
die van haren stengel is afgesneden. Hij verviel in eene sombere droefheid en overleefde den meester slechts twee maanden. Hunne gebeente rusten naast elkander op het kerkhot
van Geleen. Hun aandenken is in zegening bij deze deugdzame bevolking. Vader Tummers overleetden zijnen zoon een
geheel jaar. Blijgemoed vertrok hij naar het verblijf der zaligen,
-
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waar echtgenote en zoon hem af•achtten.

AANHANGSEL.

Vat Barbara onze licl.iin betreft, daaromtrent zwegen de
,aanteekeningen van Karel Hensen, hetgeen ons deed vermoeden dat hunne rol nog niet was algespeeld op het wereldtooneel.
Wij vraagde dienaangaande opheldering aan de schoone
Suzanna ; deze zegdc ons, dat uit het huwelijk van Jan
Lemmens en Barbara Tummers verscheidene telgen gesproten
waren, van wie nog slechts een zoon en eene dochter leetden.
« Gode zij dank, — voegde zij bij — de ouders zijn nog
zeer welvarend.
— En dit deugdzaam huishouden bewoond de gemeente Geleen? — vroegen wij met verbaasdheid.
Op. Suzana s jawoord verzochten wij Naar, ons de woning
dezer lieden te willen aanwijzen. Zij trok een veelbeteekenend
oog, en antwoordde zachtjes « Gib zult niet verre moeten
gaan. »
« — Des te beter rnerkte wij aan — het zou ons spijten, lang
weg te zijn. »
Op dezen oogenblik bezagen wij met aandacht de nog aangename gelaatstrekken der echtgenote Hensen ; deze vrouw
moest wondcrschoon zijn geweest. Suzanna kwam op oRte
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stoelleuning hare ronde arms leggen en vezelde aan ons- oor :
« bezie mime moeder eens wel, zou zij over vijf-en-dertig
den naam met verdiend hebben van schoone Barbara ?
Waarachtig kind ! Maar wat wilt gij daarmede zeggen ? »
Dat gij hare historie hebt geschreven, en die van
mijnen oom Hendrik Tummers ! »
Dus uw vader is dood en Hensen is uw stiefvader ? »
«
« Daarvoor behoede ons God ! Bij het schrijven uwer
nota's nam vader den naam van Jan Lemmens, uit zedigheid.
Verander nu den naam van . Jan Lemmens in lien van Karel
Hensen, dan hebt gij eene ware geschiedenis.
Jan Lemmens was dus niemand anders, dan Karel Hensen.
Wij hadden bijgevolg met den held en de heldin van ons
verhaal getafeld.
Wij verlieten deze lieden met wensch van hen nog menige
jaren to mogen • behouden tot stichting van het opkomencle
geslacht.

Brief van Pieter Ecrevisse aan W. Houben,
burgemeester van Obbicht.
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DE VADERMOORDER,
(OF MISDAAD EN BEROUW.)

Felix qui potest rerum cognoscere causal.
Gelukkig is hil, die de oorzaak der dingen doorgrondt.
LUCRECIUS,

I.

HET TOONEEL.

Ja getukkig, duizendmaal gelukkig, moet de man genoemd
worden, welke de oorzaak der Bingen vermag te doorgronden.
In hoeverre het eventwel am) den Iatijnschen dichter paste,
den man gelukkig te noemen, in zijnen zin, dat is eene andere
vraag. De natuurkundige moge de oorzaak tier dingen en hare
uitwerksels doorgronden ; de wijsgeer moge in de gelieele
schepping, in den samenhang *der zacht- en tastbare dingen, de
scheppende hand van het Opperwezen nasporen; dit beseffen wij
zeer we! : de natuurkundige en de wijsgeer blijven aan hunne
tending getrouw. De dichtee heeft eventwel met de stoflijke
wereld niets gemeen ; oorzakep en uitwerksels blijven hem voikomenlijk vreemd. H it zeif it de schepper zijner stof. Langs
onbekende wegen beklimt hij zijnen geheimzinnigen Parnassus,
als een andere puma, verkeert,hil aldaar met de wilsheidingevende
Egera. Hij kert er eene tag zingen zoet als honig, zacht als
het gekweel van den nachtegaal, verkwikkend als de dauw
voor de bloemen. Zijne tonen zijn vol zielsverrukking en begoocheling.

2

DE VADERMOORDER.

Zoo mijmerden wij, op zekeren winteravond van januarij 1842,
over geheimen oorsprong, over wonderbare uitwerksels, over
bijgeloovigheden, over zonderlinge onopgeloste en onoplosbare
verschijnsels, toen eensklaps het verhaal van den VADERMOORDER
voor onzen geest kwam spelen.
Menige lezer, bij het doorloopen dezer duistere aaneenschaakling
van dingen en gebeurtenissen, zal uitroepen, vooraleer hij ten
cinde is : o wat verhaal, wat legende ! Gij dient ons eene spookvertelling op ! — Welaan, goedgunstige lezer, wilt gij, dat het
volstrektlijk eene spookvertelling zij, dat uw wil geschiede ! Doe
eventwel niet al te voorbarig eene uitspraak ; ga eerst tot het
einde, dan stelt gij u niet bloot aan het gevaar van uw vonnis
te moeten herroepen.
Dit verhaal mogen wij dank weten aan familiebetrekkingen.
Het Limburger yolk kent de ruwe schors der zaak ; maar heeft
nooit den sluier mogen oplichten, waaronder de waarheid verborgen lag. Op zichzelve is het eene duistere geschiedenis ; door
van mond tot mond over te gaan, is zij nog veel duisterder
geworden. Men ijst, men beett, wanneer men dit somber tafereel
ontrolt ; men ziet rond, bij avond, of het vertrek wel verlicht is.
Wie aan zenuwtrekkingen lijdt, legge het boek ter zijde. Men
plaatse dit verhaal op dezelfde liin als de zwartgallige vertellingen
van Berthout of van den onvergelijklijken Hoffmann. Wij hebben
niets verzonnen, niets verzwegen ; wij geven aan het publiek,
vat men ons heeft meégedeeld.
Waarde lezer, opdat gij des te beter het tooneel zoudet vinden,
waarop dit treurspel zich ontwikkelt, gaan wij u bij de hand
nemen en leiden tot binnen deplaatsen, waar de handelaars
leefden. Ten dien einde verl4ten wij de stad Maastricht langs den
kant van 0. L. V. poort, en begeven ons op den Maasoevcr. Daar
wenden wij ons tot den eersten den besten schuitenaar en vragen
heni. dat hij ons naar Stein brenge. Gij stapt aan boord .der schuit
en weldra vliegt het. ligte vaartuig Ala den stroom door -de
Maasbrug. Met verbazing staart gij op deze stoute bogen en dit
reusachtig metselwerk.
Weet gij den schuitenaar tot klappen te bewegen -dan zal hij
u vertellen, dat, in de XIVe eeuw, een ridder over de brug van
Maastricht reed,naast het rijtuig der wispelturige en al te trotsche,
bevalzuchtige gravin van Ouwerkerke. De edelman van hoogen
stam vertelde van die aangename beuzelingen welke de vrouwen
ten alien tijde gaarne hooren, al is het maar omdat zij heur bevrijden van ernstige overwegingen en. doorgaans haren hoozmoed
streelen.
In het midden zijner vleiende rede, onderbreekt zij den edelman,
zeggende met het inzicht, om door het gezelschap gehoord te
worden :
.

;

;
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— Graaf, gij bemint mij dan waiflijk zoo innig, zoo vurig,
als gib 't daar wel zeggen wilt ? »
- Gij zult er toch niet aan twijfelen, edele freule. Indien eventwel eenige twijfel hij u opkwame, dan zou ik zeggen : stel mij
op de proef en zie of ik de waarheid spreke.
Uw ridderwoord, graaf, is u at te heilig, dan dat gij met
hetzelve zoudet spotten ; nochtans, in den geville ik tot u zegdt :
graaf, ik zal dan maar aan uwe liefde gelooven, wanneersii, om
ze mij te bewijzen, met uw paard over den boordniuur der brug
in- d-en stroom springt. Beken, dat gij het stuk om mijnetitwille
niet zoudt wagen.
— Het zou een waagstuk zijn, dat. beken ik volgaarne; indien
gij eventwel vermaak scheptet in het iien, ik zou u op den oogenblik voldoening schenken. Wat is uw verlangen?
Een gelach,gelijk eene bevalzieke vzouw hetzelve kan ititstooten,
was het enkele antwoord der gravin. De ridder achtte, dat zijne
eerfr op het spel stond ; wij1 hij zijn woord had gegeven en oor-en
ooggetuigen waren van deze zonderlirige samenspraak. Hij drukte
zijne sporen met zooveel geweld in den bulk des edelen paards,
dat het bloed er uit spattede. Het dier gewend zijnde naar
s meesters minste bewegingen te luisteren, deed eenen sprong
ter zijde ; dan richtte het zich op de achterste pooten ; bonste
neder ; deed eenen geweldigen sprong vooruit en vloog, door
eene ijzeren hand bestuurd over den schutsmuur. Paard en miter
verschenen op eene hoogte van tachtig voeten boven de Maas
en ploften te samen in den stroom ! De golven sloten zich eenen
oogenblik boven het hoofd des ruitefs... Doch eensklalA verschenen man en paard wederom boven de opperilikie. De ruiter
was behenciig genoeg geweest om zich in den zadel te hOuden;
het paard zwom met hem naar den never, ten noorden der voorstad 'Wyck, waar het dier met zijnen ruiter aan land stapte.
Freule van Ouwerkerke was de eerste, die voor den ruiter
-

verscheen, met de doodkleur op haar aangezicht. Zij vroegVerschooning over haar meer dan lichtzinnig gedrag. De ridden
wierp haar eenen verachtlijken blik toe, welke hij vergezelde
met deze woorden : gravin, ik beminde u, zoolang ik in d413 waan
verkeerde, dat een edele naam gepaard ging met een edel hart. Op
dezen oogenblik ben ik overtuigd, dat ik mij omtreit uwe gevoelens, als mensch en als vrouw hoofdzaaklijk, bedajog ; dus als
edelman, die met zijne woorden niet speelt en zijn schild de
spreuk draagt : altoos den rechten weg, moet ik u rondborstig
verklaren, dat Beene woorden bekwaam zijn om uit to drukken,
hoezeer ik uwe lichtzinnigheid, ik.niagieggen, uwe barbaarschheid
verfoeie ! »
Deze bitsige woorden gesproken hebbencle, stuurde hij-zijne
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zijne blikken over de aanwezige ridders, (wantvelen waren er toegesneld) ten .einde te vernemen, of iemand zich zoude opdoen als
kampioen derAtaVin. Doch op aller aangezichten was de verachting
voor het lichtzinnige meisje leesbaar. Verplettercido or den slag en
met den schaarnteblos op de .wangen, keerde zij stadwaarts. Geen
ridder vergezelde haar rijtuig. Zij beminde den graaf voortaan met
drift ; doch al de pogingen, welke zij in het werk legde, om met
wederliefde te worden bejegend, bleven vruchtloos ; hij bezag haar
rite meer !
Terwill de schuitenaar u deze geschiedenis verhaalt met getil en
omstandigheden, zijt gij Smeermaas, Itteren en Neerharen voorbijgevaren. Reeds ziet gij voor 'uwe oogen de torens van Geulle 's
beroemd en trotsch kasteel opduiken. Daar vindt de man, zonder
twijfel ruime stof, om Uwe belangstelling op te wekken. Hij zal
u spreken van dit beruchte verblijf, waar de leenheerschappij
zoolang zetelde en Beene palen stelde aan hare willekeurigheid.
Wilt gij met hem eene poos aan land stappen, hi} zal u met
den vinger aanwijzen, hoe het mos groeit over het wapenschild,
dat boven de poort in den blauwen steen gebeiteld staat. Gij zult
met uwe oogen zien, hoe de schaliedaken den vernielenden invloed
van weder en wind ondergaan; hoe de kalk uit de groeven valt ;
hoe de vijvers dreigen binnen de benedenvertrekken te dringen ;
hoe de onzuiverste dieren bezit hebben genomen van de, grootsche
zalen ! 0, ja,sij zult daar bewezen zien, hoe de almachtige
leenheerschappij bezweken is onder de macht der burgerlijke
vrijheid, welke op haren weg alien dwang ter zijde werpt.
Eenige stappen noordwaarts, zult gij eene nederige woning
vinden,. die thans geheel nieuw schijnt. Daar stond eenmaal het
zindelijke huisje ..van eenen weldoener der . .menschheid. leder
Limburger kent bij Overievering de geschiedenis des deugcliamen
herders van Geulle, die daar over . de honderd jaren zijn heilig
ambt vervulde. Antonius Ghersi, was te Sittard geboren. Van
zijn vier-en-twintigste jaar, werd hij te Geulle geplaatst. Sedert
nege,n 7en-negentig jaren had hij met eenen onvermoeibaren ijver
over kudde gewaikt, toen de prins-bisschop van Luik zich
naar bet dorp begaf, om den zeldzamen man met zijne eigene
oogen te iien. Wanneer hij ter pastorij naar den herder vroeg,
werd hem geantwootd; dat de man zijne gewoone wandeling was
gaan doeri, iii de vvilgen dreef. De kerkvoogd ging den ouderling
opzoeken; naderdellern met eerbied; vatte zijne schrale handen en
kuste 4ezelve. Na eenig_ kouten, vroeg de prins-bisschop
War zeg mij toch, eeiwaardig man, wat levenswijze hebt
gij aangenomen, om zulken hoogen ouderdom te bereiken?
Ik weet niet, hoe ik mij dezer genade Gods hebbe waardig
' h wat mijne levenswijze betreft, die was gelijk *aan
gemaakt;doc
-
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degene van andere menschen. Dit eventwel moet ik bijvoegen,
dat ik mij, gedurende miin geheel leven, heb onthouden
VAN WIJNTJE, CHAGRIJNTJE EN KATRIJNTJE.

(Semper tribus abstinui : vino, ira et muliere.)
Bij het hooren dezer woorden, zegt men, wendde de hooge
prelaat zijn gezicht van den eerbiedwaardigen man af, en loste
eenen diepen zucht. Hij verliet den priester met de voile
overtuiging, dat hij hem nog gerustliik mocht laten waken
over de kudde, en dat de wolf niet in den schaapstal zoude
dringen, vvaar zulke herder met de bewaking was belast. Nog
ongeveer twee jaren leefde de man. Zijn aandenken is te Geulle
heilig bewaard gebleven. (I)
Verhaalt de tchuitenaar deze bijzonderheden op de Maas,
dan drijft gij reeds voorbij het aloude Elsloo, waar de Noordmannen zich vestigden. Weldra ontwaart gij de puinen van Stein's
burgtslot, op den rechten Maasoever. De stroom verwijdert zich
eensklaps van den voet der bergketen en werpt zich in de vlakte,
als of hij afkeerig geworden was van de overbliifsels des burgtslots.
Het is naar deze puinhoopen, dat wij den lezer brengen, om
hem de schriklijke geschiedenis des Vadermoorders te verhalen,
ter plaatse zelve, vvaar deze zich ontrolde.
Van Elsloo volgt men den Maasoever noordv•aarts,. vijftien
minuten verre. Men daalt in eene bergkeel langs eene ongevoelige
helling.Eensklaps bevindt men zich in het midden van een boschje;
de puinhoopen rijzen voor uwe oogen op. Zie eerst wel rond;
want de natuur had deze plaats bestemd voor eene sterkte, zoolang het buskruid niet was uitgevonden.
Naar de zuidzijde, vormt de bergketen eene halfronde figuur.
Een helder beekje kabbelt voort over de steentjes en voorziet
de groote vijvers van het noodige water. In het midden dezer
vijvers, zict gij een eiland, dat zich als ecn berg verheft, en
de bergtop wordt bekroond door eenen Clakloozen toren, die tot
op de helft zijner hoogte omringd is door loutre puinhoopen.
De overbiijvende metselwerken zijn een sprekend bewijs, dat
daar een verdwenen geslacht zijne veiligheid zocht tegen den krijF.
De Maarschalk van Turenne richtte. in de XVI le eeuw, zijn
geschut tegen dit reuzengebouw en legde hetzelve in puinen.
Thans is het, alsof de almogende hand Gods zich vernielend
.

(1) FELLER, in zijne VOYAGES, spreekt van dezen ouderling en plaatst zijn
verblijf te SCHIN-OP-GEULLE. Dit gevoelen is ongegrond ; er bestaat een oud
printje, dat wij gezien hebben, dragende onder 's mans afbeeldsel, als volgt
ANTONIUS GHERSI, SITTARDIAE NATUS, PER CI ANNOS PASTOR IN PAROCHIA GEULLE
AD MOSAM.
SChill-Op-GeLltiC Was ZelfS Beene parochie.
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hadde uitgestrekt over alles, wat de mensch bier heeft opgericht.
Op elken steen leest gij als den vloek des Heeren.De onderaardsche
gangen en kelders zijn nog aanwezig; doch ontoeganklijk.
Bezoekt men dit eiland, dan wandelt men in het midden van
verbrijzelde steenen, van mos, van braamstruiken en van paddestoelen. Vledermuizen en ratten houden er haar geliefkoosd verblijf
en vluchten maar, wanneer menschenstappen naderen. De ziel
wordt beklemd op deze plaats ; het is, alsof overal nog akelige
spooken opdoken ; alsof de euveldaders opstonden uit hunne
graven, om u te vragen, met wat recht gij hunne rust komt
stooren.
Maar voldoen wij de nieuwsgierigheid niet te rap. Vooraleer
tot ons verhaal over te gaan, en de gebeurtenis te beschrijven,
makei wij nadere kennis met de overige plaatsen.
Ligt het oude kasteel in puinhoopen gevallen, het zoogenaamde
neerhof is blijven staan ; hetzelve verschijnt als een gewoon kasteel
naast het oude. Langs een houten brugje, gaat men van dit neerhof
naar het eiland des ouden slots. Ter plaatse, waar dit brugje ligt,
beyond zich vroeger de ophaalbrug. Zoodat de woning der talrijke
dienstboden en ondergeschikten van het heerenhuis afgescheiden
lag door eenen breeder vijver. Het bedoelde neerhof vormt
een langwerpig vierkant : de noord-oostzijde bevat de woningen ;
naar den zuid-en westkant vindt men de stallingen en schuren.
Thans zij ons geoorloofd te verhalen, hoe wij kennis maakten
met het handschrift, hetwelk deze geschiedenis bevatte. Nooit
zou het ruchtbaar gevl'orden zijn, zonder een zonderling toeval.
De heerlijkheid Stein was in vroegere eeuwen een leenroerig
erfgoed der beroemde familie De Merode. Later ging dezelve over
tot den stam der graven Von Furstenberg. Thans behoort de
aloude burgt aan eene Luiker dame. Zie bier hoe dit kasteel
vernield, werd : toen de Maarschalk van Turrenne, in 1672,
Gulikerland te vuur en te zwaard verwoestte, vluchtten eenige
verspreide krijgsscharen naar het kasteel van Stein. Hunne
schuilplaats werd verraden; de franschen kwamen hen tot overgave opeischen ; toen zij met een weigerend antwoord werden
bejegend, tastten zij de sterkte aan met bommen en kartouwen.
Na eenige dagen was de verwoesting volkomen. De trotsche wren
stab nog alleen het hoofd op ; de kogels en het vuur hadden
alles nedergeveld. De toren alleen staat er nog, als om getuigenis te
geven van den overgang der fransche legers.
Na het eindigen des oorlogs, werd de Neer van Stein met zijne
twee zoons uit de kelders verlost, met veel moeite, aangezien
geheele hoopen steenen den toegang belemmerden. Deze twee
zoons waren nog zeer jong : Adriaan was tien, Walter twaalf
jaren oud. De eerste ging van zijn achtiende jaar naar Weenen,
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met de bedoeling om in den wapenhamiel fortuin te zoeken ;
aangezien al de bezittingen van het majoraat op den oudsten zoon
alleen overgingen.
Adriaan was begaatd met al de hoedanigheden, welke eenen
jongen mensch in de wereld voorthelpen : edel van geboorte, rang
en hart; minzaam, welsprekend, innemend, moedig, welgemaakt,
hoe kon het anders zijn, dan dat zulke jongman zijnen weg
maakte? Hij behoefde slechts te wenschen, om te bekomen. Voor
hem moesten alle wegen, alle deuren openstaan. Aan het keizerlijk hof zou hij spoedig voortgang doen.
Walter daarentegen, die door het eerstgeboorterecht tot de
erfenis der grenzelooze goederen van den vader geroepen werd,
had niet noodig, fortuin • te zoeken. Hij bleef bij zijnen vader
meestal te Stein, op het kasteel des neerhofs, waar de schoone
ligging, de heerlijke jacht en de gezonde lucht den vader boeiden.
Nog Jong zijnde, hadden de kinders hunne moeder verloren ; zij
werden door eenen bekwamen leermeester onderwezen in al dat
gene, wat hun stand en rang in de samenleving vereischten.
Alhoewel de kinders door dezelfde ouders geteeld werden,
verschilde- de broeders eventwel grootlijks van elkander. Lagen
de onderdaiiigheid en goedheid in Adriaans karakter ten gronde ;
Walter in tegendeel was her, oploopend, onbuigzaam,en aan
zijnen wil mocht niets wederstaan. In den eersten oogenblik zijner
gramschap was hij tot het uiterste bekwaam. Een weinig natuurzoon van aard, werd de jacht zijne gelietkoosde bezigheid. Toonde
hij zich in het vervolgen en nedervellen van hazen, vossen en wilde
zwijns onvermoeilijk, behendig en geslepen, zijne geaardheid
werd er bij nog ruwer en onplooibaarder.
De oude graaf was, ten gevolge van het verlies zijner gade,
neerslachtig,droefgeestig, zelfs cen weinig norsch geworden.
Als of hij zijne goederen slechts bestuurd en vermeerderd hadde,
om aan zijne echtgenote te bevallen, zoo was deze laatste nauwlijks ten grave gedaald, of hij gaf het beheer en bestier, over
have en goederen, aan eenen onzer voorzaten. Op deze wijze
kwam het rentmeesterschap der heerlijkheid Stein in des schrijvers
familie en ging van vader op zoon over, tot den tijd toe, dat
het Limburgerland, na den val van Maastricht, door de fransche
republiek werd overweldigd, in 1794. Dan werden de leenrechten
en majoraten afgeschaft en de gdederen der familie Von Furstenberg in beslag genomen, doch later aan den wettigen bezitter
teruggegeven.
Tot hiertoe ( at heeft de lezer kunnen opmerken) steekt nog
maar weinig geheimzinnigheid in ons verhaal. Eenen oogenblik
geduld, Iezer, wij hebben nog enklijk de inleiding gegeven, den
grond gereed gelegd, opdat gij des te beter zoudt begrijpen, wat
wij gaan openbaren.
r
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De gedurig meer en meer doordringende stralen der geestverlichting dreigden de duisternis geheellijk te verdrijven, die
de spook- nikkel- en geestvertellingen verborgen. Dezelve levee
nog enklijk in de herinnering der ouderlingen, in de verbeelding
der kindschheid, en in de afgezonderde woningen. Nog kind
zijnde, geloofden wij, gelijk alle kinders, aan al de geheimzinnige
vertelsels, waarmede de winteravonden der kinders en der dienstboden verkort en vervrolijkt worden. Als knaap, bleven wij aan
deze volkspolizij verknocht. Wij vonden, we is waar, eenen
hardnekkigen bevechter van deze vertellingen in onzen grootvader;
hij noemde dit slach van letterkunde : het aas der volksdwalingen.
Doch hield hij aan zijne zienwijze, wij hidden niet minder aan
onze overtuiging.... aan ons vooroordeel.
zegde hij menigmaal
« Spooken
geesten, tooveraars,
• al it gespuis werd uitgevonden en onder het yolk verspreid
• of door lafhartige zielen, die in hunne beschroomdheid de voor» werpen vergrootten, misvormden en gedrochtlijk maakten ;
• of door stoutmoedige bedriegers, die op de lichtvaardigheid
9 van het publiek vflibuitten ; die de volksdwalingen te baat
• namen, om geld en giften of te troggelen !... Alles in de natuur
• is regelmatig en eenvoudig. De goede God heeft den eenen
• mensch niet geschapen, om de duivel van zijnen medemensch
• te zijn. Het redelijk schepsel God is vrij, kiest en handelt vrii ;
• en deze vrijheid laat zich niet beseffen, wanneer het waar zou
zijn, dat ongeziene geesten hunner. invloed konden doen gelden
» op den wil van den mensch. »
Van onzen kant, poogden wit) ons elken dag te wapenen met
nieuwe bewijzen en daadzaken, ten einde met woorden en vooral
met voorbeelden zijne redencringen in den grond te boren. leder
sprookje, dat wij hoorden, werd te berde gebracht ; telkens
besloten wij met de vraag : en ;vat antivoordt gij dan daarop,
grootvadertje?
Een schouderophalen eerst, en een stroom wijsgeerige, logische afleidingen vervolgens, waren de eenige antwoorden,
welke wij ontmoetten. Somtijds ook haalden ons wel eene
ernstige berisping op den hals.
Op zekeren avond waren wij wederom met grootvader aan
het twisten geraakt. Gedurende acht dagen hadden wij ons
gewapead met al de bewijsgronden, met al de zoogenaamde
daadzaken en voorbeelden, die wij hadden konnen inzamelen.
Doch hoe meer iever wij in onze verdediging staken, des te
hardnekkiger bestreed hij al datgene, wat wij te berde brachten.
Telkens ook sloot hij, met eene vraag tegen de onze te stellen :
en ivat Tegt rnijn stijfhoofdig kleinToontje daartegen?
Eindelijk kwamen wij voor den dag met ons doorslaandc bewijs,
L
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dat wij den genadeslag noemden. Wij herinnerden ons, dat
grootvader hardnekkig zweeg, zoodra wij van het Steiner spook
gewaagden. Weshalve wij, om ons zegepralend uit den slag te
trekken, riepen « En het spook van de oude Steiner, burcht, dat
heeft toch wel bestaan, zooniet, dan moet gii met mil bekennen,
D dat alle overleveringen valsch zijn. Zult gij durven loochenen,
» dat een der graven van F.... (Walter, geloof ik was zijn naam)
» in laaie vlammen terugkomt rond middernacht, en dat sedert
A honderd vijftig jaren? Heeft men hem niet hooren weeklachten
aanheffen, alsof al de puinen van Steins burgslot op zijn
» geweten drukten ? »
Ditmaal scheen grootvader zijn geduld te verliezen ; met
jeugdige vlugheid sprong hij recht ; vloog naar zijne slaapkamer ;
opende eenen lessenaar, dien wij hem nooit hadden zien ontsluiten;
stak de hand onder eenen stapel papieren en haalde een paksken
voor den dag, dat met zwart lak op zes plaatsen verzegeld was.
Wij hadden deze bewegingen zonder eenig overleg toegezien :
maar bevonden ons onbeweeglijk op onze plaats, toen grootvader
in de kamer terugkeerde. Ditmaal deed hij de deuren zorgvuldig
toe ; sloot zelfs de nachtsloten in de voegen ; plaatste zich in den
zetel, en brak met bevende handen de zes zegels van het paksken.
Zie, jonge hardkop, zegde hij met eenen schier gramstorigen
blik ik doe misschien niet wel, met een geheim te openbaren,
dat, voor altijd, in de vergetelheid moest gedompeld btijven.
Ik heb deze papieren menigmaal aan de vlammen willen opofferen
doch zij zullen hun nut te wege gebracht hebben, indien ze dienen
kunnen om u te genezen van uwe dwaze bijgeloovigheden.
Wanneer gij den inhoud deter papieren zult vernomen hebben, en
dan nog ooit met het spook van Stein of met spoken van elders
voor den dag komt, dan Beef ik de hoop op, u nog ooit tot gezonde
rede te brengen.
Met eene ontroerde stem las grootvader het navolgende handschrift, dat door eenen onzer voorzaten, den eersten rentmeester
van Stein, was opgesteld. Lezer, bereid u thans tot schokkende
gebeurtenissen. en let wel op uwe zenuwen !
« In het jaar onzes Zaligmakers, men men schreef 1667, werd
ik door den graaf van F.... onmiddelijk na het overlijden zijner
echtgenote aangesteld als rentmeester over de goederen en beerlijkheid van Stein. Viif jaren later, vernielden de Fransche krijgsbenden de oude burcht : de graaf en zijne twee zoontjes, Walter en
Adriaan, werden half dood van onder de puinhoopen verlost !
0, hadden zij toch nooit meer het daglicht aanschouwd, dan
zouden aan deze doorluchtige familie oneindig groote rampen
gespaard zijn geworden ! Was de graaf, sedert het verlies zijner
Bade, welke men eene engelin noemde, neerslachtig en droef-
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geestig ; na het vernielen zijner burcht, scheen hij alles met
onverschilligheid te aanzien ; duldde geene tegenspraak en eischte,
dat alles voor zijnen wil boge ! Zijne goederen waren met groote
schulden belast; want aan het hof van Weenen, had hij de
eerste jaren zijns huwelijks doorgebracht en rijklijk geleefd.
Niets wenschte hij thans zoo vurig, dan deze fortuin op de eene
of andere wijze te herstellen ; maar voornaamlijk rekende hij
op een rijk huwelijk voor zijnen oudsten zoon, Walter.
Ondertusschen bestierde ik 's graafs goederen met meer dan
vaderlijke zorgvuldigheid ; ik bracht het zelfs zoo verre, dat, na
verloop van een tiental jaren, een groot gedeelte der schulden
ingekort was. Weeklijks ging ik eenmaal naar het slot en gaf verslag van hetgeen ik had laten uitvoeren, en, wat ik voor de
volgende week zinnens was te laten verrichten. De graaf luisterde
aandachtig en sloot altoos zulke onderhandeling met : het is wet
Too, rentmeester; ga voort op dien voet, en maak, dat mijn Toon,
Walter, den luister van Tijnen stam Donne staande hoiden! I k
moest telkens met den graaf en de beide zoons blijven het
middagmaal eten. Over tafel werd weinig gesproken, 't en
zij, als Walter goeden buit ter jacht had gemaakt ; in zulk
geval moest hij een omstandig verslag geven. De vader, trotsch
op zijn oudsten zoon, luisterde met gretigheid naar de jachtverhalen, die zijne jeugdherinneringen zoo levendig voor zijnen
geest riepen. Zoo verliepen achttien jaren, zonder dat er iets
verhalenswaardig voorviel. Dan, op eenen herfstdag van het jaar
1684, kwam Walter, laat in den avond ten mijnen huize. De
vreemdheid van dit bezoek, bet ontijdige uur kwamen mij
wonderlijk voor. Ik sloeg den jongen graaf zorgvuldig gade en
bemerkte, dat zijn anderzins opgeruimd gelaat de grootste néerslachtigheid verried. Zijne groote zwarte oogen draaiden als
verwilderd in zijn hoofd en ik bemerkte dat er misschien voor
den eersten keer zijns levens — tranen langs zijne blozende
wangen hadden gestroomd. Hoezeer hij ook poogde zijne gemoedsaandoeningen te verbergen, zag ik dat zijn hart met geweld
onder zijnen boezem klopte ; ik hoorde zelfs de botsingen ; maar
onthield mij van nieuwsgierige ondervragingen ; want — peinsde
ik zegt hij mij niets uit zich zelven, zoo is 't een teeken dat hij
zwijgen wil. Na eene poos, als 't ware, adem geschept en zijne
denkbeelden in orde te hebben gebracht, zegde Walter tot
mij :
« — Heer rentmeester — het woord heer had hij nooit te
» voren gebezigd — het zal u wonderlijk toeschijnen, fnij op
» zulk ongewoon uur te zien tot u komen. Ik zelf begrijp niet,
» wat de heer graaf, mijn vader, wil, of beraamd heeft; maar
» in het vallen van den avond kwam een ruiter op het slot
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gevlogen. Hij wierp de teugels van zijnen draver den ouden Jan
toe; vroeg mijnen vader rap, rap, te spreken. Zij sloten zich te
samen op in eene kamer ; hunne onderhandeling duurde ongeveer een half uur, waarna de ruiter vertrok. Mijn vader
ontbood mij voor zich; op zijn gelaat. zag ik eene hevige
ontroering. Hij verklaarde mij kortaf, dat ik mij reisveerdig
moest maken : want dat wij, nog denzelfden nacht, naar Weenen
» vertrokken, op aanzoek des keizers. Wie weet — voegde hij bij
0 -- wanneer wij terugkeeren zullen ; ga diensvolgens van stonden
» aan tot onzen rentmeester ; geef hem de noodige bevelen,
» onze goederen met zorgvuldigheid te beheeren en het bedrag
0 der inkomsten aan Adriaan te zenden ; deze zal onze verdere
» bestemming te Weenen vernemen en ons de gelden overmaken,
0 ingevolge de bevelen, welke hij, dienaangaande zal ontvangen. -»
Ik Pam deze voorwendsels aan als goede munt, en schreef de
ontsteltenis van Walter toe aan het vertrekken, waartoe hij
genbodzaakt was. Ten einde echter mijne verantwoordelijkheid
te dekken, verzocht ik eene algemeene volmacht. Walter liet mij
dezelve opstellen ; hij onderteekende het stuk; hing er zijn
zegel aan en vertrok, mijne hand met eene krampachtige beweging in de zijne drukkende. Ik weet niet, welk droevig voorgevoel
zich op dot oogenblik van mijne ziel meester maakte, als ik hent
verliet en hij mij de volgende afscheidswoorden toestuurde :
« Deer rentmeester, denk toch elken dag aan de afwezigen ;
0 immers als wij ons, om zoo te zeggen, van de wereld afgezonderd
» vinden, dan zal het troostrijker voor ons zijn te weten, dat wij
» in het geheugen van een waren vriend voortleven. Vaarwel ! »
Deze hartlijke taal, waaraan Walter nooit was gewoon geweest,
opende voor mijne verbeelding een wijd veld van gissingen ; maar
aan dezelve noch lichaam, noch vormen kunnende geven, verbande
ik dezelve en poogde den opgedragen last en het geschonken vertrouwen, zoowel als mij zulks mooglijk was, te volbrengen en te
rechtveerdigen.
Na afloop van het eerste jaar, zond ik het overschot der gelden
aan den jongen graaf Adriaan te Weenen. Gedurende het tweede
jaar bewerkstelligde ik merklijke verbeteringen ; de heerenwoning
werd verfraaid : door gepaste bebouvving der landerijen en
bosschen, verdubbelde ik de inkomsten der heerlijkheid ; terwiil
eene welgeplaatste zuinigheid mij toeliet, de fortuin der graven, in
korten tijd te konnen herstellen, op den ouden voet. Zoo veiliep
een ander jaar. Ik had voor de tweede maal eene aanzienlijke som
gelds aan graaf Adriaan overgezonden. Twee maanden na deze
zending,ontvingik van hem eenen brief van den volgenden inhoud :
»
»
»
»
»
»

• 0
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Mijnheer Rentmeester,
Voor de tweede reis zendt gib mij, op bevel van mijr..;:n broeder
Walter — zegt gij — eene zoo aanzienlijke somme gelds, dat
ik daarmede in verlegenheid ben. Wil hij mij misschien schadeloos
stellen voor zijn eerstgeboorterecht, dat hem, na waders dood,
geheel de erfenis toekent ? Dit gedacht troost mii wegens het gebrek
aan tijdingen, waarin ik bijna sedert twee jaren verkeere ; het doet
mij zien, dat ik nog in het geheugen en het hart mijns broeders
voortleve. Maar van den graaf, mijnen dierbaren vader, boor noch
verneem ik iets ; zoudt gij mij de oorzaak daarvan willen melden,
indien gii dezelve kunt onderscheppen?
Herhaalde reizen heb ik reeds aan mijnen vader en broeder
geschreven ; maar al mijne brieven zijn onbeantwoord gebliven.
In eenen brief gedagteekend van Stein, den 21 september 1683,
schreef mijn broeder Walter, dat hij met vader op reis ging, om
eene staatszending te volbrengen, die misschien van langen duur
zou zijn. Zeg mij. zoohaast het u mooglijk is, of gij hun verblijf
kent In een woord : doe mij konde van al hetgene gij, aangaande
vader en broeder, weet ,• verzamel zooveel inlichtingen als 't u
mooglijk is ! Trek mij uit de verlegenheid, waarin ik verkeere en
ontvang, in afwachting van een spoedig antwoord, de verzekering
mijner ware genegenheid.
:

Adriaan, graaf van F...
Deze brief stortte mij in de grootste verslagenheid. Thans begon
ik al de omstandigheden van Walter's bezoek, het plotslijke vertrek van vader en zoon te overpeinzen. Ik zag wel in, dat Walter
onwaarheid had gesproken aangezien hunne reis naar Weenen
een verdichtsel was geweest ! Walter had ook zijnen broeder
Adriaan in dwaling geleid, eene zending voor staatszaken voorwendende. Wat was zijn doel geweest? Wat oorzaak mocht hij
gehad hebben om ons beide te misleiden ? Wat belette hem ten
minste eenig teeken van bestaan te geven? Kortom, ik verloor mij
zelven in eenen dwaalhof van gissingen.Om uit denzelven te geraken
schreef ik aan graaf Adriaan alles, wat ik wist, aangaande Walter's
bezoek, hem tevens aansporende, dat hij te Weenen bij de staatskanselarii zoude onderzoeken of de graaf, zijn vader, over twee
jaren, met eenige zending was belast geworden.
Sedert zes weken was mijn schrift vertrokken, alswanneer
Adriaan ten mijnen huize aankwam. De inhoud van mijnen brief
— zegde hij — had hem hevig ontrust. Door goede vrienden
liet hij onmiddelijk inlichtingen nemen, waaruit bleek dat zijn
vader nooit met eenige staatszending was belast geweest. Dan
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had hij aanstonds verlof gevraagd, en was naar Limburg gesneld
om te onderzoeken, wat achter dit alles mochte schuilen. Adriaan
was hevig ontsteld : vrees, nadenken en ongerustheid stonden op
zijn anderszins zoo kalm, zoo regelmatig en open gelaat te lezen;
het was, als of de slag, die hem stond te treffen, alreeds op
den goeden jongeling ware gevallen.
Met eene sidderende stem, begon Adriaan mij te ondervragen
nopens het bezoek van Walter en alles wat hij gezegd, gedaan en
niet gedaan had ; wat ik toen en sedert dien konde vernomen
hebben. Ik verhaalde alles, wat ik wist.Hoe steeg mijne verbazing,
ik mag zeggen, mijn schrik ten top, als Adriaan, op zijne beurt
mij konde deed, dat hij niet alleen nooit iets geweten hadde
van 's vaders en 's broeders vertrek; maar ook, dat nooit eenige
zending aan den vader was toevertrouwd geworden.
De jonge graaf was rechtstreeks naar mijne woning gekomen;
thans gaf hij het verlangen te kennen, dat ik hem naar het slot van
Stein zoude vergezellen, ten einde wij te samen konden raadplegen over de te nemen maatregelen ter ontdekking der beide graven :
want alreeds begon Adriaan, als door een angstig voorgevoel,
gekweld te worden.
NVij begaven ons op weg; bereikten tegen den avond de graaflijke woning, en begonnen aanstonds een regelmatig onderzoek.
lk beken, dat ik met schrik den oogenblik te gemoet zag, waarop
het ons zou gelukken, den sluier op te ligten, waarachter ik
vreesde of eene groote misdaad of een afgrijslijk ongeluk
te zullen ontdekken. Vruchtloos onderzochten wij al de vertrekken, en even zoo vruchtloos doorsnuffelden wij de papieren, in
koffers en lessenaars ; nergens was er iets te vinden, wat ons kon
op het spoor zetten van het verblijf der graven. Na rijplijk te
hebben geraadpleegd, hoe wij ons jegens de dienstboden zouden
te gedragen hebben, deden wij dezelve, elk atzonderlijk, voor
ons verschijnen. Wij ondervroegen hen met de grootste omzichtigheid nopens alle, zelfs de geringste, omstandigheden, vvelke het
vertrek der beide graven hadden voorafgegaan, vergezeld of
waren gevolgd.
De jager wist niets. De kamerjuffer kon volstrekt geene inlichtingen geven; met de overige dienstboden, welke voor ons verschenen,
was het even, gelijk met de beide voorgaanden gesteld.
Dan kwam de beurt aan Jan, den koetsier ; deze verhaalde
het volgende
« Het was den 21 september 1683 nooit zal deze dag uit
mijn geheugen verloren gaan dat de graven, mijne garbiedigde
heeren, vertrokken zijn. Op lien dag dan zeg ik hield
de oude heer graaf zich opgesloten, en voor de eerste maal,
sedert ik in zijnen dienst trad, mocht ik hem aan tafel niet dienen.
2
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Graaf Walter zegde tot mij, dat hij den volgenden nacht met
zijnen vader op reis ging ; dat deze zich onledig hield met zijne
papieren en zaken in gereedheid te brengen. De heer graaf en
zijn zoon moesten redenen hebben om bedroefd te zijn; want
ik bemerkte, dat de opgediende spijzen onaangeroerd in de
keuken werden teruggebracht door de oude Geertruid, welke
ditmaal zelve de tafel diende. In den namiddag begon ik te
onderzoeken in mijn geweten, of ik den heer graaf oorzaak
gegeven hadde, om op mij vertoornd te zijn. Maar ik vond niets
ten mijnen laste. Menigmaal waagde ik het, voorbij de deur
te sluipen van zijne kamer en dan luidruchtig te hoesten en
te kuchen, om de aandacht van den heer graaf op zijnen ouden
Jan te trekken ; — zoo noemde hij mij — maar niets liet zich
hooren.
Heer Walter gebood mij, tegen den avond, de twee beste paarden op te toomen en reisvaardig te houden. Toen ik dezen last
voltrokken had, zond hij mij met eenen brief naar Urmond. Het
was reeds laat in den avond, als ik op het burgslot terugkwam en
rechtstreeks naar den paardenstal snelde, ten einde te zien of de
heeren nog niet vertrokken waren Ik vond geene paarden meer !
Ik trad binnen het burgslot; vroeg naar de heeren Graven, maar
kreeg voor eenig antwoord van de oude Geertruid : Zij Tijn vertrokken! »

« Ik weer niet meer, welk gevoel zich, op dien oogenblik, van
mij meester maakte ; ik liep huilende en tierende naar buiten en
bemerkte, na eenigen tijd wanhopende te hebben rondgezworven
dat de brug nog niet was opgehaald ; maar geene dienstboden op het
hof, Been wachter boven de poort ! I k snelde naar buiten en met
mijne handen in het duister, langs den grond tastende, vond ik de
hoeven der paarden in de aarde geprent. Ik volgde de sporen, zich
naar den kant van Elsloo richtende. Eensklaps, toen ik op den berg
van Elsloo, naast het boschken, waar het houten kruis staat, kwam,
zag ik eene schemering, waarop de knal van een schietgeweer
volgde ; dan hoorde ik een dof geplof, als van een zwaar lichaam
dat in de Maas viel. Terwijl ik mijne oogen met verbazing naar
de diepte gericht hield, zag ik ten tweeden male eene vlam; hoorde
de losbranding van en geweer, een dan weerom een soortgelijk geplof in de Maas onder aan den voet des bergs ! Ik was, zoo als gij
het lichtlijk kunt afmeten, omtrent vijf honderd stappen van dit
tooneel' verwijderd.
« Ik ben nooit schroomachtig geweest ; maar als ik nog eenen
geruimen tijd daar ter plaatse gestaan had, om te zien, of ik niets
meer zoude vernemen rakende dit zonderlinge verschijnsel, en dat
daar eensklaps eene menscheliike gedaante uit het bout kwam en
met een diepen zucht als eene schaduwe, mij voorbijsnelde, dan
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begonnen al mijne ledematen te beven ! Mien hoofd draaide ; ik
miste mijne zintuigen en weet schier niet, hoe ik wederom op
het burgslot geraakt ben. Als ik tot zelfkennis terugkwam, lag ik
ijlhoofdig te bedde ; na twee maanden tusschen leven en dood te
hebben verkeerd, geraakte ik op beterhand. Alsdan verhaalden
mijne makkers, dat ik in eenen deerniswaardigen toestand op de
burcht was gekomen, laat in den avond van 2 t September 1683 ;
dat men en mijne rede en mijn leven in groot gevaar geloofde ;
dat ik in mijne ijlhoofdigheid altoos op mijnen beer graaf riep,
en alleenlijk kon gestild worden, als men tot mij zegde, dat hij
was teruggekomen.
« Toen ik hersteld was en zag, dat men mij bedrogen had,
wenschte ik duizendmaal daags dood te zijn ; want peinzen dat
ik het brood at van mijnen geeerbiedigden beer, en zijn vertrouwen niet meer waardig was, deze gedachte folterde mij
dag en. nacht ! Had de goede God toenmaals Jan van de
wereld gehaald — voegde hij, tranen in overvloed stortende,
bij — zoo zou ik nooit bittere dagen gekend hebben.
Immers vijf-en-dertig jaren heb ik in den dienst van mijnen beer
Graaf en zijnen vader, zaliger gedachtenis, gesleten ; den jongen
Graaf Walter en u, heer Adriaan, heb ik zien geboren worden ; op
mijne schouders heb ik u beiden wel duizendmaal gedragen ; ik
leerde u te paard rijden en een rijtuig mennen ! En nu slijt ik
mijne dagen nutloos ; ik schijn mijn genadebrood te eten, na
het vertrouwen mijner heerschappen te hebben verloren ; neen,
dat kan niet langer meer duren !
Graaf Adriaan was tot in de ziel getroffen door de zoo eenvoudige als rondborstige taal van dezen ouden dienaar ; nochtans
onderdrukte hij zijn smartlijk gevoel en vond woorden van hoop
en troost voor zichzelven en voor den ouden, trouwen dienaar.
Ten einde denzelven tot verdere openbaringen te bewegen — want
alles scheen hem gewichtig, wat hij vernam — stond Adriaan op;
ging tot Jan en deszelfs hand vattende, vroeg hij hem met goedheid : — Jan wat hebt gij na het verdwijilen der beide graven
bemerkt, gezien, gehoord, of vernomen? I k gebied u alles te openbaren ! Dan zich onderbrekende, alsof deze taal nog te hard
ware geweest voor den goeden dienaar, hernam hij ; verzwijg mij
niets, Jan, ik bid er u om !
Met den rug der hand vaagde de dienaar de tranen van zijn door
kwellingen gerimpeld gelaat ; wierp schuwe blikken rond de kamer
en hernam. maar ditmaal op eenen gansch geheimzinnigen toon :
« Heer Graaf, al wat ik wist, betreklijk uwen heer vader en
zijn vertrek, heb ik u verhaald. In zoo verre het eventwel aan
eenen dienstbode geoorloofd is, bemerkingen te maken, en met al
den eerbied, dien ik aan mijne heerschappen sthuldig ben, moet ik.
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nog aanmerken dat, sedert het vertrekken van onzen ouden
heer Graaf, de bescherm-engel van deze burcht verdwenen is ;
immers sedert dien tijd, schijnen er dingen voor te vallen, waarvan men vroeger nooit gehoord heeft, en die zeer wonderbaar
moeten voorkomen aan elkeen, welke zijne vijf zinnen bezit.
« Van den oogenblik dat ik mijne heerschappen niet meer
kon dienen met paard en rijtuig, was het, als of ik mijnen kost
niet meer wonne. Wel, peisde ik bij mij zelven, dat zullen de
goede God en Jan verhoeden ! Van toen af legde ik mij toe, bij
dage en bij nachte, op het bewaken van de eigendommen mijner
heeren. Het is ook bij het doen mijner nachtronden, dat ik dingen
gezien heb, die mijne hairen doen rechtstaan op mijn arm hoofd.
Zoo zag ik eenmaal, des nachts op de brug, die naar het oude
burchtslot leidt, eene reusachtige gestalte, welke niets van 'eene
menschengedaante bezat dan twee lange beenen en een vervaarlijken baard ! Hoe langer ik er op staarde, hoe grooter het
gedrocht werd ; met trage schreden verwijderde het zich naar de
zuidzijde der burcht en verdween in het midden der puinhoopen,
een akelig gegil uitstootende ! Plotslijk hoorde ik deuren toevallen, grendels knarsen en dan werd alles wéerom doodstil!
Gedurende den afgeloopen winter, ging ik menigmaal 's morgends
rondsnuffelen fangs den kant der oude burcht, om te zien of er
op den sneeuw geene stappen merkbaar waren. Eenmaal,
toen 's avonds te voren Quist gesneeuwd had, vond ik stappen
van kleine schoenen in den sneeuw : een persoon had zich
van de woning naar de oude burcht begeven, en moest op
het einde der brug iemand ontmoet hebben, die blootvoets
tot daar gekomen was: beide waren weerom op hunne stappen
teruggekeerd. Van toen af hield ik mij overtuigd, dat Satan
voor lets in het spel is en omgang heeft met iemand van het
slot! Dit alles zou niet gebeuren, indien de oude beer Graaf
nog bier ware ; want deze vreesde noch den duivel noch zijn
wijf!
Eenige dagen nadien, maakte ik mijne bemerkingen bekend aan
de oude Geertruid, hoort eens, wat zij mij ten antwoord gaf :
Jan — zegde zij knorrende de geesten en spoken hebben
alleenlijk macht op de neuswijzen en de nieuwsgierigen ; en
wanneer gij zoo ronddwaalt, om af te spieden wat u niet bevolen
wordt, noch aangaat, dan zou ik u mijne arme ziel niet durven
toevertrouwen.
Van dien tijd af, heb ik mij van verdere bemerkingen onthouden
en nog vuriger de wederkomst mijner heerschappen van God
afgesmeekt !
Jan zuchtte op het einde van zijn verhaal; zijne borst was
ontlast ; getroost door eenige minzame woorden van Graaf Adriaan
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ging hij zoo tevreden been, als of hij de absolutie, na eene berouwvoile belijdenis, van zijnen biechtvader hadde on van
Na hem verscheen de oude Geertruid voor ons.
Geertruid was in den dienst der graaflijke familie oud en grijs
geworden. Hetzij de jaren, hetzij het gebruik van gebogen voor
het vuur te staan de oorzaak waren, althans is 't zeker, dat zij
een weinig gebogen ging. Haar groote neus, het schenkelachtige
aangezicht, de genepen lippen,dikke kin en diepe oogputten
getuigden op eene ontegenzeglijke wiize, dat zip zeer veel
wilskracht bezat en onder het opzicht van tijnheid niet misdeeld
moest wezen. Zip was het model der dienstboden : verknocht
aan hare meesters tot den dood toe. Zulke personen vereenzel
vigen zich, na verloop van eene reeks jaren, met hare meesters
en vdrbeelden zich — om zoo te zeggen deel te maken van
de tamilien, welke zij dienen. Moeten zij uit gewo9nte nog
aan de meesters gehoorzamen, zij gebieden over de jongere
cLenstboden, als meesters, en willen slaaflijk van hen gehoorzaamd worden.
Geertruid, steeds gewapend met haren oplettenden en redenerenden geest, had dien zekeren oogslag gekregen, welke als bij
ingeving, plotslijk een neteligen toestand beoordeelt ; welke
eenen uitweg vindt, waar menig schrandere geest zoude bots
loopen. Onder dit opzicht geleek zij op diegene oude, doortrapte
krijgers, die menigmaal aan het gevaar des gevechts zijn blootgesteld geweest : wordt de toestand zeer dreigende en is er eene
rappe, plotslijko beslissing noodig, dan weten zij, als door
ingeving, zich beter uit den slag te trekken dan een geleerd en
dapper veldheer, welke hunne ondervinding mist. De oude
keukenmeid had met den eersten oogslag begrepen, wat onze
onverwachte aankomst en ons onderzoek ten voorwerp hadden.
Ten einde des te zekerder aan onze ondervragingen het hoofd
te kunnen bieden, was zij op hare kousen de kamer genaderd,
zoodra Jan binnengeroepen werd. Hare ooren tegen de deur
geplakt houdende, had zij alles afgeluisterd. Zij bedoelde op
dezen oogenblik aan de graaflijke familie meer dienst dan ooit
te voren te bewijzen, anderzins ^zou zij zich nooit veroorloofd
hebben, tot bespiederij over te slaan ; zelfs waren zulke gedachten
bij haar nooit opgekomen.
Als Geertruid binnen de kamer trad, met gebogen hoofde, kon
men zien, dat hare lippen zich stuiptrekkend bewogen : men zou
gezegd hebben, dat zij toornig was, indien men aan de trekkingen
van haar gerimpeld voorhoofd niet gezien hadde. dat zij een harden
strijd tegen haar zelven te doorstaan had. Was 't met haar geweten
of met haren God ? Of — wat waarschijnlijker is — veinsde zij
eene hevige gemoedsspanning, ten einde den eenep of den anderen
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misgreep, die haar ontsnappen mochte, op haren troebel te kunnen
schuiven ? Op een gegeven teeken, nam zij plaats, en zoodra graaf
Adriaan dit bemerkte, stuurde hij haar het woord toe, in dezer
voege : —
Geertuid, gij begrijpt lichtlijk, wat groot belang ik stelle in al
datgene te vernemen, wat het vertrek van mijnen berninden
vader en broeder heeft voorafgegaan, vergezeld en gevolgd. Gij
alleen zijt misschien in staat gesteld, mij dienaangaande voldoende
opheldering te geven. Ik verwacht van u, ja ik bezweer u bij de
liefde, die ik aan den oorsprong mijns levens schuldig ben, zeg mij
alles, zonder de minste omstandigheid, zonder het minste woord te
verzwijgen !
— Heer Genade — antwoordde de oude — de afwezigheid
mijner heerschappen heb ik elken dag en elken nacht met bloedtranen bevveend; maar nooit heb ik mij durven veroorloven, dezelve
te beredeneren. Mijne keuken levert mij zooveel v•erks op, dat ik
buiten dezelve niets zie en mij met niets bekommer. Men wordt,
elken dag, een dag ouder ; veertig jaren zal het Sint-Remigius zijn,
dat ik in den dienst der graaflijke familie trad. Zulke jaren tellen
in het leven van uwe onderdanige dienaresse.
— Maar — hernam Adriaan een weinig bitsig — raadpleeg
eens wel uw geheugen, en stel er eens goeden wil in ! Op den dag
des vertreks van mijnen beer vader en broeder, heht gij hun ter
tafel gediend ; zekerlijk voor de eerste maal in uw leven. Waarom
diende Jan bij tafel niet, als naar gewoonte ? Wie beyond zich aan
tafel en hoe kwam het, dat de spijzen onaangeroerd door u in de
keuken terruggebracht werden? Daaruit maak ik op, dat de Graven
niet aten ; zeg mij de oorzaak van dit vreemd verschijnsel !
Geertruid werd door deze vragen in verlegenheid gebracht ;
omtrent al deze omstandigheden was Jan's verhaal haar ontsnapt ;
zij was niet al te fijnhoorig meer en de koetsier had zachtjes
gesproken. Met hare gewone spitsvindigheid ontweek zij het gevaar
door aan graat Adriaan te zeggen ; —Genadige beer, mijn geheugen
is niet al te getrouw meer ; zoudt gij hetzelve wel een weinig willen
ter hulpe komen en mij verhalen, wie zulks verteld heeft en met
wat omstandigheden.
Graaf Adriaan deed verslag aan Geertuid van al hetgene hij
van Jan had vernomen. Middelerwij1 had Geertruid tijd om hare
denkbeelden te rijpen en in orde te brengen. Ik had de oude
dienstmeid nauwkeurig gadegeslagen en eenen oogenblik hare verlegenheid bemerkt. Hoe stond ik eventwel te zien, als of ik stom
ware geweest, toen zij, na Adriaans verhaal, het hoofd ophief en
met eene vaste stem antwoordde :
« — Het is, genadige heer. zooals Jan gezegd heeft — dien
dag heb ik zelve de tafel bediend ; omdat mijn heerschap het zoo
.
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gewild had. Jan mocht de heeren graven op hunne reis n iet vergezellen; dat moest den goeden sul verdriet veroorzaken. Wat zou
hij, gedurende het middagmaal, anders gedaan hebben dan zuchten
en snikken ; dit Wilde de beer graaf vermijden, en met recht. De
beide heeren waren alreeds droevig genoeg ; ja, want Coen zij aan
tafel zaten, bezagen zij elkander en lieten het eten onaangeroerd
op de to staan. Zij stortten tranen ; iets vat ik nog nooit had
bemerkt. Het was of zij een voorgevoel hadden, dat de ontworpen
reis hun noodlottig konde worden en zij nooit meer zouden wederkeeren ! Dat de heeren graven door Jan's gesnik en gehuil niet
droefgeestiger wilden gestemd worden, dan zij reeds waren, is
genoegzaam bewezen door de zending, waarmede graaf Walter
hem belastte ; want gedurende zijne afwezigheid,hadden de heeren
voorgenomen te vertrekken.
« Toen Jan terugkwam, liep hij als een zinnelooze huis en
stal in, huis en stal uit, het dwaashoofd ! Sedert dien tijd, is
zijn brein in wanorde ; met slapen en luieren zijnen tijd doorbrengende, ziet hij overal gedrochtlijke gestalten ; klauwen van duivels
en monsters bemerkt hij in den sneeuw geprent en droomt van
omgang tusschen uwe dienaars en de helbewoners ! Hij jaagt
op spooken over de puinhoopen der oude burcht,als of de eigendom
der deugdzame familie van F.., een alduivelschap ware geworden ! Hij schijnt vergeten te hebben, de snuggere bol, dat,
order de puinhoopen, relikwiên berustende zijn van den
H. Servaas, bisschop van Tongeren ; en dat, vvaar zulke heilige
voorwerpen zijn, de duivel en zijn gespuis wel zullen wegblijven.
Jan is derhalve of zot of kettersch ; in beide gevallen zult gib, in
uwe vvijsheid de middels putten, om Jan voor anderen onschaadlijk
te maken.
Geertruid zweeg na deze lange pleitrede, welke meer tegen
Jan gericht was, om dezes halve openbaringen te bevechten dan
om den man te schaden. Adriaan bedroog zich aan dit spel ;
hij ondervroeg de keukenmeid wijders, nopens hetgeen zij van
Jan konde vernomen hebben, betreklijk hetgeen hij op de brug
en de oude burcht mocht gezien hebben.
Loutere hersenschimmen murmelde Geertruid— welke Jan
voor zich zelven schept. Sedert onze genadige heerschappen
afwezig zijn, is Jan's,hoofd op den hol geraakt ! Als een zinnelOoze loopt hij rond en in de natuurlijkste dingen ziet hij
geesten en spoken. Ja, genadige heer, als hij komt om ook mijn
hoofd te doen draaien met al zijne bovennatuurlijke verschijnsels,
dan vindt eene oude vrouw niet aanstonds bewijsredenen, om
zulke bijgeloovigheid te vergruizen. Bij zulke, gelegenheid,
herinner ik mij Jan's bol eens ter deeg te hebben gewasschen
zoo als deze gee s tdrijver het verdiende ! Zou men niet zeggen
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dat hij met zijne gedrochtlijke verschijnsels de graaflijke familie
van het slot Stein wil verwijderen, om er alleen te woonen ! Een
heerlijk verblijf, op mijn woord, voor den sterken geest, die
van zijne schaduwe bevreesd is en een hazenhart onder den boezem
draagt.
Alsof deze tweede uitval haar nog pijnlijker gevallen ware dan
de eerste, ontsprong thans een diepe zucht aan hare borst ; hare
krachten waren uitgeput; het hoofd liet zij voorover op haren
boezem zakken. Misschien was het een spel, welks uitwerksel
zij met veel overleg berekend had, ten einde aan spitsvindige
ondervragingen te ontsnappen, waarin zij vreesde door graaf
Adriaan of door mij gevangen te worden.
Adriaan zette zijne ondervragingen niet !anger voort ; omdat hij
zich overtuigd hield, dat Geertruid van niets wist. Hoe begeerig
hij ook mochte zijn, om uit de onzekerheid te geraken, scheen
hij de ontknooping te vreezen. Hij vroeg aan de oude dienstmaagd of zij iets, betreklijk de graven, wist bij te voegen ;
zoodra zij deze vraag met de woorden : niets, genadige heer,
had beantwoord, kreeg zij oorlof om te vertrekken. Zij sukkelde
— zoolang zij onder onze oogen was — traagzaam voort ; maar
nauwlijks, had ik de deur achter haren rug gesloten, of zij
snelde met rapheid naar hare keuken, ten einde ons bij het avonc'eten te bewijzen, dat zij van haar bedrijf als keukenmeid nog
niets had vergeten.
Toen wij ons alleen in de kamer bevonden, wierp graaf Adriaan
zijnen zachtaardigen blik op mij, alsof hij wilde vragen, vvat
ik uit dit alles opmaakte, Ik zweeg; omdat miine gissingen
veel droeviger waren dan de zijnen ; omdat ik hem liever in
twijfelachtigheid wilde laten verkeeren, dan hem in de rampzalige
wezenlijkheid storten ! Diensvolgens zwegen wij beide ; maar
deze stilzwijgendheid scheen zijnen boezem te beklemmen !
Allengskens viel hij in een diepzinnig nadenken ; duistere
beelden. sombere tafereelen zweefden ongetwijfeld, ten eerste
male, voor zijnen geest ! Met de beide ellebogen op de tafel
steunende, liet hij zijn hoofd tusschen de beide handen vallen,
en bleef wel een half uur in deze houding, zonder dat hij een
woord sprak ; zonder dat ik dit plechtige stilzwijgen durfde
afbreken. Voor de eerste reis mijns levens, had ik een sprekend
bewijs onder mijne oogen van den valschen glans des levens :
« Adriaan — dacht ik — de doorluchtige telg van eene lange
» reeks doorluchtige voorouders; Adriaan,welken de oppervlakkige
» beschouwers der wereldsche zaken den gelukkigsten jongman
» des aardbodems noemen; Adriaan, met alle lichaams- en
» geestvoordeelen begaafd, heeft nog nauwlijks de lippen aan
» den kelk des levensgenots gebracht, en daar zit hij reeds
-
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• in eenen toestand gedompeld, die zijne dagen verbittert en
• hem het lot van den minste zijner dienstboden moet benijdens» weerdig maken ! De oogen der grooten zijn dan ook niet
meer beveiligd tegen de bitterheid der tranen ! De smarten
• weten ook hun hart te vinden, al is het onder eene blinkende
kleeding verborgen ! »
Eensklaps was 't als of de jonge graaf uit eenen diepen slaap
ontwaakte ; hij richtte zijn hoofd op en mompelde half luid :
— Het is onbegrijplijk.... beide zijn vertrokken, zonder
eenig spoor van hun verblijf achter te laten.... Geene tijding
ontving ik noch van mijnen vader, noch van mijnen broeder..,.
jaren verloopen.... en altoos dezelfde duistere sluier over hun
bestaan.... Mijn God ! wie zal mij uit de onzekerheid verlossen!
Zouden zij de slachtoffers der Bokkenrijders (I) zijn geworden !
Maar neen, dat vermoeden valt van zelve, als ik het bezoek
miins broeders bij den rentmeester overpeins ; het geven der
volmacht bewijst genoegzaam, dat het vertrekken besloten was,
op den 21 September 1683 ! Maar waarom voor mij verzwijgen,
wat ik mocht, vvat ik moest weten ! Stort een vader ooit zijn kind
in zulke onzekerheid ! Kan hij geloofd hebben, dat ik een
onverschillige zoon ben jegens hem, welke mij naast God het
leven schonk !... Neen, neen, dat kan niet zijn; want dat is
onmooglijk.... Ik beminde mijnen vader zoo teederlijk ; ik was
hem zoo onderdanig.... Nooit gaf ik hem redenen van klagen...
En Walter, dien beminde ik meer dan eenen broeder !... Nogmaals
zonk zijn hoofd op de beide handen ; hij scheen andermaal in
droefgeestige mijmeringen te vervallen. Na eerie poos, stond
hij op, kwam tot mij, en, mijne handen vattende, vroeg hij,
mij stijf beziende :
- Rentmeester, hoe komt u dit alles voor den geest ! Wat
gist, wat hoopt, wat vreest gij ? Zeg mij onbewimpeld uw gedacht;
spaar de waarheid niet, hoe bitter zij voor mii ook moge zijn
om hooren !
- Heer graaf antwoordde ik, mijne verlegenheid nauwlijks
ik heb het altoos op eene staatszending
kunnende verbergen
laten heengaan ; misschien zijn zij in het eene of andere of gelegen
land, van waar zij geene tijding kunnen geven ; misschien in
Turkije, wie weet het ! Laten wij het beste hopen, en ondertusschen geene moeite sparen, om hun verblijf te ontdekken.
laten wij hopen en alle
zegde hij
— Gij hebt gelijk
moeiten aanwenden om te weten, waar mijne dierbare vader
(i) Zie ons work van dien naam (de Bokkenrijders in het land van Valkenberg)
om te weten wat rooversbende de Bokkenrijders waren. Stein ligt slechts op drie
mijlen afstands van Heerlerheide. ECREVISSE,
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en broedergebleven zij n. Verdubbel uwen iever ; spaar geene
kosten, ik bid er u om, heer rentmeester!
Hiermede braken wij onze onderhandelingen af. &flier
stilzwijgende aten wij het avondmaal. Om Adriaan de noodige
rust — na zoovele vermoeinissen — te laten smaken, keerde
ik nog laat in den avond naar huis terug. Den volgenden dag,
in den vroegen morgen, begaf de jonge graaf zich reeds op
reis.
Sedert dien dag, nam ik schier mijn verblijf op de heerenwoning ; ik wilde met mijne eigene oogen zien, wat aldaar
omging ; vooral had ik besloten, een waakzaam oog op de
oude Geertruid gevestigd te houden. Immers kwam het mij
voor, dat Jan de koetsier, niet gedroomd kon hebben, wat
hij verhaalde ; en ik overtuigde mij door honderde proefnemingen
dat 's mans geestvermogens zeer gezond waren. Waarom — zoo
peinsde ik — wil Geertruid hem dan als krankzinnig doen
doorgaan? Daar lag geheel het geheim. lk spoorde hem ten
sterkste aan tot voorzichtige bespieding.
Middelerwiil verliep de tijd met zijne gewone snelheid. Na
twee jaren meldde mij Adriaan, dat hij zich in Turkije beyond
en op het punt stond, naar het H. land over te steken, altoos
en overal zijne opsporingen voortzettende. Van daar wilde hij
door Italie, Spanje en Frankrijk terugkeeren. Hij noodigde mij
ten sterkste uit om, intusschentijd, alles in het werk te leggen, wat
mij zou kunnen op het spoor brengen.
Jan, de koetsier — al mijne bevelen getrouwlijk nalevende
doorzocht alles ; sloeg de minste stappen van Geertruid gade ;
bracht de helft zijner nachten nabii de burcht door ; maar alles
was vruchtloos ! Eenmaal meende hij eene witte gestalte op
de oude burcht te hebben gezien ; doch toen hij naderde, was
zij verdwenen. Hij verzekerde nochtans, een gegil en daarna het
toevallen eener deur en het gegrijns van grendels gehoord te
hebben !
Onder de bewoners van Stein en omstreeken verspreidden zich
immiddels de akelijkste geruchten ; de faam liep dat de graven de
slachtoffers waren geworden van helsch gespuis, en dat zij sedert
dien tijd, 's nachts weérkeerden, om verborgen schatten te tellen
en te bewaken !
Wie had deze faam verspreid ? Dit vermocht ik nooit te
onderscheppen, doch het bleek voor mij zonneklaar, dat een
geheime draad het spel bewoog.
De oude Geertruid, bij vie ik menigmaal aandrong op openbaringen, bleef altijd stom als een doode, die in het graf rust ;
nochtans giste ik, hoe langer zoo meer, dat zij alleen den sleutel
.
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van het raadsel bezat, omdat, zoo het mij scheen, al hare woorden
en werken te fijn gestudeerd waren.
Wederom verliepen meer dan twee jaren, zonder dat ik iets
onderschepte, alswanneer Adriaan mij uit Veneti6 meldde, dat hij,
zonder iets te ontdekken, al de opgenoemde landen doorloopen
had en op het punt stond, naar Limburg terug te keeren.
Hij wenschte met mij eene onderhandeling te hebben, vooraleer
hij nog verdere stappen zoude wagen. Er lag in den geheelen
zendbrief iets zoo mismoedigs, zoo treurgeestigs, dat ik voor den
deugdzamen jongman begon te vreezen.
De winter van het jaar 16Qo begon met rappe schreden te
naderen ; de boomen, die hunne bladerlooze takken over de
bergketens, rondom het burgslot van Stein, uitbreidden, maakten
het anderzins sombere tafereel nog veel akeliger. Dikke nevels
hechtten zich vast aan de boomtakken ; het scheen als of er een
witte doodsmantel over de omstreeken uitgespreid lag ! Niet zonder
eene soort van beschroomdheid, naderde ik telkens het verblijf
der graven, mijne heeren. De oude Geertruid verloor langzamerhand haren ernst met hare krachten ; want sedert eenigen tijd
scheen hare gezondheid, als door eene ongekende kwaal, ondermijnd te worden ! Met rappe schreden naderde zij het graf, dat
haar, en met haar misschien een verschiklijk geheim voor
eeuwig zou verbergen ! En hoe dit ongeluk voorkomen? Er
was slechts een man, welke dit konde verhoeden : de herder
van het dorp, een schrander en deugdzaam man. lk ging hem
bezoeken ; wig hielden raad te samen, nadat ik hem had kenbaar
gemaakt wat hij weten mocht en moest, en wij kwamen overeen,
elk van zijnen kant, alle maatregels te nemen,die vereischt werden
vooraleer het uur der openbaringen zoude slaan.
Den vier-en-twintigsten December, in den namiddag, beyond
ik mij juist ten mijnen huize, alswanneer Jan de koetsier met
pijlsnelte kwam gereden. Het schuim bedekte zijnen draver. Hij
deed den tijd niet af, om het dier vast te binden ; maar kwam
met de deur binnen de kamer gevallen. Op zijn bleek en ontsteld
gelaat zag ik dat er iets gewichtigs moest op handen of voorgevallen
zijn.
Heer rentmeester stamelde hij spoed, spoed ! Naar
het kasteel ! de oude Geertruid wil u zien, zij moet u zien ! Zij
is in stervensgevaar ; raaskalt van geheimen van dooden...
van vermoorden...! Roept den rentmeester — zegde de priester
van Stein — vlieg Jan ; zeg dat hij geenen oogenblik late
verloren gaan ; want Geertruid zal den dag van morgen
niet meer zien!

In eenen oogslag zat ik te paard, en rende pijisnel naar de
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heerenwoning van Stein. Bij mijne aankomst, werd ik oogenbliklijk bij het bed der zieltogende gebracht.
De laatste avondschemering drong nog flauwlijk binnen de
kamer, waar de oude Geertruid lag te strijden tusschen Leven
en dood, die hoe langer zoo meer veld won. Naast het ziekebed
vond ik den pastoor van Stein op zijne kie&I zitten, de gebeden
der zieltogenden lezende. 's Mans gelaat was kaim ; nochtans
moest hij hevig verontrust geweest zijn, ter oorzake mijner
afwezigheid ; want later verhaalde hij mij, dat hij het einde van
Geertruid elken oogenblik had te gemoet gezien. Hij richtte zich
op met kalmte; drukte mijne hand en wendde zich dan tot de
lijdster met eene zoo bedaarde stem, dat zij er den noodigen moed
moest in vinden, om eenen zwaren, doch heiligen plicht te kwijten.
Hij fluisterde haar toe :
Geertruid, de beer rentmeester is aangekomen; hij wenscht
te hooren, wat gij hem wilt openbaren. Volbreng thans eenen
heiligen plicht ! Maak hem bekend met al wat hij weten moet ;
ontlast uw geweten, vooraleer gij gaat rekening geven van uwen
levenswandel bij den rechtvaardigen Rechter. Ga met geene
kwelling van de wereld. Nees kalm en verhaal in het korte, wat
miinheer weten moet ! »
De lijdster opende de oogen en hield ze langen tijd op mij gevestigd, alsof zij mij niet wel kende. Eerst toes ik mijne stem liet
hooren, kwam een grimlach van voldoening om haren mageren
mond spelen. Zij verzamelde al hare krachten en poogde
zich op te richten. lk verzocht haar te blijven liggen.
Vervolgens vroeg zij : of, buiten den priester en mij, nog
remand in bet vertrek was. Toen de priester, zoowel als ik, haar
verzekerd hadden, dat. niemand behalve ons, aanwezig was ; dat
geen menschenoor haar konde hooren, maakte zij eene beweging
met de hand, als Wilde zij zeggen : gaat zitten ! Wij voldeden aan
dit stomme verzoek ; waarna zij mompelde :
« Het zij dan zoo ! miin biechtvader heeft het gewild ! Hij zegde
dat Twijgen eene grove zonde, een vrijwillige moord zou zi)n.Welaan dan, ik zal mijn gevveten ontlasten, vooraleer ik tot mijnen
Opperrechter ga... Hij zal mij genadig en bermhartig zijn...
immers alles, wat ik deed, was voor het beste mijner dierbare en
ongelukkige heerschappen! God, dat ik aan den rampzaligen lijder
moet overleven... Maar van gebrek en honger sterven... op ongewijden grond zijn lijk laten rusten, zelfs geene goede ziel, die voor
zijn heenscheiden hem eene gewijde kaars in de hand geeft... o,
dat is aaklig !
Op dezen oogenblik drong het geluid van stemmen tot binned
de ziekekamer ; een dof geramrnel liet zich hooren, als van een
paard, dat over de ophaalbrug draafde. Geertruid zweeg eensklaps,
.
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en vroeg met verbaasdheid : wat is dat voor een hoefslag ? Zoo
kwam ook altoos onze oude graaf aangerend,
De priester en ik hadden den tijd niet om een antwoordte geven...
de deur der kamer werd geopend... graat Adriaan trad in allerhaast
binnen.Op het neerhof had hij Jan ontmoet en van hem vernomen,
in wat uiterst bedenklijken toestand Geertruid verkeerde ; dan
was hij in aller iji binnengedrongen.
Adriaans deftige, rijzige gestalte, edele gelaatstrekken, waarover
eene doodsche bleekheid verspreid lag... deze onverwachte verschijning, op dit beslissend en plechtig oogenblik... ! Ginds het
licht eener kaars, die nog tegen de matte avondschemering kampte.
Hier eene zieltogende, welke voor haren dood nog een schriklijk
geheim wilde openbaren... dit alles boezemde mij een gevoel in,
dat ik of schrik of beklemming, misschien beide te gelijk moest
noemen.
De stervende, geheel en gansch bezig zijnde met den plicht,
dien zij ging vervullen, had den jongen graaf, haren meester, niet
aanstonds erkend. Nochtans moest zij opgemaakt hebben uit onze
bemoeiingen, dat er iets gewichtigs was ingetreden ; want zij
spande al hare overgebleven levenskrachten in, om zich een
weinig op te richtten en hare blikken rond de kamer te werpen.
Hare pooging gelukte in zooverre, dat zij eenen derden persoon
bid haar sterfbed ontwaarde. Eenen geruimen tijd hield zij hare
flauwe oogen op dezen laatste gevestigd ; dan streek zij met de
schrale, halfkoude handen over hare oogen, als wilde zij duistere
schimmen verjagen. Eensklaps deed zij eene laatste, koortsachtige
krachtinspanning ; keerde zich tot ons en riep met eene stem, die
klonk, als of zij uit een graf opsteeg : « Graaf Adriaan bier ! 0 mijn
God, te vroeg en te laat !... Vervolgens hare oogen ten hemel
richtende, murmelde zij verder : moest ik dan veroordeeld zijn
te leven, tot dat ik hen alien ongelukkig zage.... Gedurende acht
jaren verdook ik de waarheid.... Acht jaren lang, beloog ik den
zoon en den broeder van mijnen ouden goeden beer.... Ik beschuldigde onzen braven koetsier Jan van leugentaal.. ja, ik
poogde hem voor zinneloos te doen doorgaan... ! »
De oude priester vreesde met grond, dat deze herinneringen
hare laatste krachten zouden uitputten ; vveshalve hij hare
betrachtingen onderbrak met de woorden : wees getroost,
goede Geertruid, God is genadig en bermhartig. Hij, voor
wiens oog niets verborgen is, weet immers, dat gij alles gedaan
hebt uit liefde tot uwe meesters, uit dankbaarheid voor ontvangen
weldaden. Uwe bedoeling was goed, kristlijk.... stel uw geweten
gerust ; bespaar uwe krachten. De tijd van alles te openbaren
is gekomen ; graaf Adriaan is tegenwoordig en moet alles weten ;
God wil dat gij waarheid spreekt, Er is geen oogenblik te ver-
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liezen. Doe de wereldsche zaken eerst af; opdat gij uwe laatste
oogenblikken nog aan God konnct toewijden. Ik bezweer u
bij den levenden Opperrechter, dat gij geheel de waarheid openbaart, zonder een woord te verzwijgen! »
De lijdster staroogde eene poos op den priester ; het scheen,
dat zij de plechtige bezwering des pastors behoefde, om de
schriklijke openbaringen over hare lippen te brengen. Zij
wierp hare vermoeide blikken eerst op mij, vervolgens op graaf
Adriaan, van wien zij dezelve niet meer afwendde. Vervolgens
sprak zij met eene half gebroken, doch zeer verstaanbare stem :
« Graaf Adriaan, uw broeder Walter leeft nog, indien zijn
bestaan nog leven mag genoemd worden. Wanneer ik u zijn
verblijf heb geopenbaard, en gij hem vindt.... 0 wees dan toch
niet zonder medelijden voor hem.... Zou hij overleden zijn,...
vloek dan zijn aandenken niet.... ! Hier op mijn hart zult gij
den sleutel vinden van de deur zijns verblijfs; zoodra ik in den
Heer ontslapen ben, neemt gij denzelven en spoedt u tot hem?
Walter was de ongelukkigste der stervelingen.... sedert acht
jaren leeft hij in eene voorbeeldelooze boetpleging, onder de
puinhoopen van het verwoeste burchtslot.... ! Gaat. snelt naar de
onderaardsche vertrekken... in den gang, ter linker hand
zuidwaarts, zult gij een zwart kruis op eenen blauwen steen
zien... Neemt dien steen uit den muur... dan zult gij een deurken
ontdekken, hetwelk gij met mijnen sleutel kunt openen...! Haast
u ; want wie weer, in wat ellendigen toestand hij zicti bevindt...!
Sedert acht dagen, lig ik hier machtloos en heb hem geen voedsel
kunnen dragen... zljn voorraad moet reeds lang uitgeput zijn...
God is rechtvaardig... van honger en gebrek is de rampzalige
misschien gestorven,... die de hand op zijnen vader legde...!
Graaf Adriaan, verschrik niet... bid voor beide... voor het slachtoffer en voor den rampzalige... God, wees mij genadig... laat
mij het woord uitspreken...! Uw broeder was de... moor... de...
naar zijns vaders...! Heer... in uwe... hander beveel ik... mijnen
geest...!
Geertruid stiet een stuiptrekkend gegil uit. Ik vloog naar haar
bed, als om het leven met geweld in haar te doen blijven ; de
vrouw had opgehouden te leven. Hare verglaasde oogen stonden
nog op den jongen graaf gericht. Eensklaps hoor ik achter mij
als den val van een zwaar lichaam... ik keer mij om ; wat zie
ik? Graaf Adriaan... bewustloos op den vloer... eene doodsche
kleur lag op zijn aangezicht... schier zinneloos geworden door
de felle gemoedsschokkingen riep ik uit : goede God, twee lijken

op denTelfden oogenblik!
Door mijnen noodkreet getroffen, verliet de priester de legerstede der overledene, waar zijne bemoeiingen ontbeerlijk waren
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geworden. Met diegene kalmte, welke deze man in den hoogsten
graad bezat, naderde hij den jongen graaf en doorzocht zijnen
toestand. Na het wambuis en de spannende kleederen van
Adriaan gelost te hebben. legde hij eene hand op 's lijders hart
en fluisterde mij toe :
Wees gerust, beer rentmeester, het hart slaat nog ; maar
er is spoedige hulp noodig ! Stroop het hemd des linken arms
op ! Er is eene lating noodig ; ik zal er mij wel weten van te
kwijten.
Onder den tijd, dat ik den arm ontblootte, haalde de ouderling
een puntig mew uit eene lederen beurs; zocht met eene zeldzame
voorzichtigheid de plaats, waar de ader lag, die hij Wilde openen.
Weldra stroomde een straal zwart bloed uit de opening en stroomde
langs den vloer. Langzamerhand zag men het leven en de beweging
in den lijder terugkeeren... hij opende eindelijk zijne oogen; staarde
verwilderd rond en toen hij ons beide zag, scheen hij verschrikt. Na
eene poos murmelde hij op eenen beangstigden toon « Hebt gij gehoord ?... De vader vermoord !... Mijn broeder
Walter een vadermoorder... ! Onder de puinhoopen van de oude
burcht... hulp... hulp... hulp... ! Spoedig been... om hem te
verlossen !
Zoo aaklig klonken de toonen des lijders, dat de priester eene
hand op den mond van graaf Adriaan legde ; want hi) vreesde, dat
de eene of andere dienstbode wel iets van dit schrikbarend geheim
konde vernemen. De graaf moest dit teeken begrepen hebben,
want hij bracht geen klank meer over zijne lippen, alhoewel zij
zich nog lichtlijk bewogen. Ik geloof, dat hij op dien oogenblik
een innig, en vurig gebed tot God stuurde ; want de kristlijke
gelatenheid keerde op zijn gelaat terug.
Wij droegen den lijder op een bed. Door een weinig rust en de
schrandere zorgen des ouden priesters, hernam hij zoo spoedig
zijne krachten, dat hij een uur nadien zonder eenige hulp opstond,
en ons op eenen beslisten toon verklaarde « op staanden voet
zonder de minste vertoeving, gaan wij den ongelukkigen broeder
opzoeken. Neemt ten spoedigste de noodige maatregels, opdat wij
niet te laat komen ; want volgens de verklaring der overledene,
moet er geen tijd te verliezen zijn. »
Jaren lang, had de jonge graaf Adriaan, bij dage en bij nachte,
zoo te water als te lande, de ontdekking van een geheim nagejaagd
met eenen onvermoeibaren iever. Nooit of nergens genoot hij eene
volkomene rust, zoolang hij in de onzekerheid verkeerde nopens
het lot van vader en broeder. Menigmaal was de mooglijkheid
eener afschuwlijke misdaad voor zijnen geest komen spelen, doch
telkens verbande hij deze schrikbeelden. Nooit had hij zulk afgrijslijk schelmstuk als mooglijk verondersteld. Thans kwam hij terug
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op het ouderlijk verblijf... hij geloofde eenen oogenblik alles uit
den mond der oude Geertruid te zullen vernemen ; en zie, de oude
dienstmeid, die misschien alleen het raadsel kon oplossen, geeft
den geest, in het begin reeds van hare openbaringen ! Wie weet
of Walter nog levend zal gevonden worden ! Adriaans gemoed
was sterker, in deze hachlijke omstandigheden, dan men van eenen
jongman zijner jaren moest verwachten ; daarvan leverde hij ons
in dien oogenblik een sprekend hewijs op. Immers zich tot ons
beide wendende, sprak hij op een bedaarden toon, die wel van zijn
smartlijk gevoel getuigenis gaf ; maar ook tevens de kracht van
zijnen wil openbaarde :
« Gij, beer rentmeester, en gij, eerwaarde priester, zult niet
weigeren, mij te vergezellen naar de schuilplaats van mijnen
broeder Walter. Of hij misdadig of ongelukkig was, dat weet God
alleen. Vrijwillig en met voorbedachten rade, heeft hij de misdaad niet gepleegd ; want zijn hart was niet slecht ! In alien
gevalle, ik wil hem zien ; uit zijnen mond moet ik vernemen,
hoe zich dit rampzalig geval heeft toegedragen ! Ik zal in eenmaal
den kelk der smarten tot op den bodem ledigen ! Heer rentmeester,
zorg voor licht en levensmiddelen, zonder opzien te baren ! En
gij, eerwaarde priester, vergezel ons, bid ik u ; wie weet of uwe
hulp niet noodig is!
Adriaan zelf trad tot het lijk van Geertruid ; zocht en vond den
bedoelden sleutel . Eene lantaarn, een paar wassen kaarsen
en eenig voedsel waren al aanstonds gevonden. Adriaan drukte
het verlangen uit, dat de oude koetsier, Jan alleen ons zoude vergezellen ; hij was een trouwe dienaar van het graaflijk huis, op
wiens bescheidenheid men mocht staat maken. Eenige minuten
nadien slopen wij met de grootste geheimzinnigheid en zonder
door de dienstboden bemerkt te worden, over de kleine brug,
die het neérhof met het oude burgslot in betrekking bracht. De
noodige bevelen waren uitgedeeld aan de dienstboden, die zich
dan ook werklijk bezig hielden met de vereischte maatregels,
om Geertruids lijk behoorlijk of te leggen.
De nachtlijke duisternis was middelerwijl geheellijk ingetreden.
Dikke wolken onderschepten den glans der sterren ; een brullende
wind liet zich in de lucht hooren en stapelde zwarte wolken
op zwarte wolken. Grove regendroppelen begonnen neder te
vallen : alles in een woord openbaarde eene droevige natuur, toen
wij gevieren de oude burcht betraden. Met veel moeite wist de
oude Jan alleen den weg te vinden, in het midden der puinhoopen ; hij bleef voor eene smalle deur staan, die nooit geopend
scheen te worden. Wij hadden geenen sleutel van deze deur.
Gelukkigerwijze had Jan zich voorzien van eenige breektuigen,
met welker behulp de ingang al aanstonds geopend werd.
.

DE VADERMOORDER. 9

Wij hadden geenen sleutel van de deur. Gelukkiger wijze had
Jan zich voorzien van eenige breektuigen, met welker behuip
de ingang al aanstonds geopend werd. Wij daalden langs
eenen steenen trap tot in eenen onderaardschen gang, waar wij
de flambeeuwen ontstaken, ten einde onze schreden te verlichten
in dezen doolhof.
Na eenig zoeken, vonden wij de richting door Geertruid
opgegeven, en begaven ons zuidwaarts tusschen twee rijen deuren.
Weldra ontdekten wij het bedoelde zwarte kruis op den blauwen
steen. De oude Geertruid moest het geheim kennen, om dezen
steen weg te nemen, of te doen draaien ; want wij moesten
al onze krachten inspannen, om denzelven uit den muur te
nemen. Het deurtje verschijnt voor onze oogen... zoo nauw,
dat er een mensch nauwlijks kon doorkruipen. Wij kloppen...
geen antwoord... geene beweging laat zich langs binnen hooren !
Graaf Adriaan doet den sleutel spelen in het slot ;... het deurtje
gaat open... Jan kruipt het eerste naar binnen... wij volgen.
Nauwelijks hebben de flambeeuwen eenige klaarte in dit akelige
verblijf op de muren en voorwerpen verspreid, of plotslijk
vertoont zich voor onze oogen een zoo ijslijk, zoo schriklijk
tooneel, dat wij alle vier huiverend achteruit deinsen !
Eene menschlijke gedaante maar, wat zeg ik? eene afschuwlijke gedaante lag in het midden van deze spelonk ! ! Wij drongen
verder in dit verblijf en naderden de gedaante ; zij leefde nog,
zoo als men kon opmaken uit de opengespalkte oogen en de
bewegingen der schrale handen, waarmede hij het licht der
fakkels poogde van de oogen te weren ! Het was Walter, in
een woord, die daar lag, maar uitermate afgemat door ontberingen
van alien aard ; uitgemergeld door ziekte, honger en dorst ;
versteven van koude en gebrek aan bewegingen ! Men verbeelde
zich een vertrek van tien voeten vierkant en niet meer dan zes
voeten hoogte, waarbinnen nooit een zonnestraal drong ! Waar
het vocht uit de steenen zeep? Eene handvol vochtige bladeren
op den grond gespreid en voor legerstede dienende. Armzalige
afgesleten vodden om het lijf van den bewoner dezer spelonk
hangende, en nauwlijks zijn lichaam bedekkende ! Naast dit
leger, eene steenen waterkruik en eene aarden schotel, waarop
spijzen schenen geweest te zijn ! Wien zal het verwonderen dat,
bij het zien van zooveel ellende, een luid gegil van medelijden
en van afgrijzen uit de borsten van ons alle vier te losbarstte
en in het duistere verblijf weérgalmde.
- Mijn broeder Walter — snikte Adriaan zich naast den
lijder op de kniai •erpende, en de schrale hand vattende.
— De boetende zondaar — zuchtte de priester — en murmelde

innige ge beden!
.
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- Mijn ongelukkige meester — riep Jan en wrong zijne
handen als een wanhopende !
— Rampzalige — kon ik mij niet onthouden uit te roepen !
— ik was, misschien meer bevreesd voor den ongelukkigen
Adriaan, dan voor den ellendigen lijder. Eene doodsche bleekheid
die hem plotslijk overviel, deed mij duchten voor hetzelfde,
zoo niet een nog -erger tooneel dan datgene, waarvan ik een
paar uren vroeger, was ooggetuige geweest.
De priester moest ook het gevaar gezien en gevreesd hebben ;
immers wendde hij zich tot den jongman en, deszelfs hand
vattende, zegde hij
«
Graaf Adriaan, wees uwe woorden van aanstonds indachtig,
» als gij met de gelatenheid eens waren en oprechten christen
» uitriept : 1k wil den kelk der smarten tot op den bodem ledigen.
» Schep moed, en zie den vinger Gods in de geheele zaak !
» Wie weer of Hij de mat zijner gramschap niet vol geoordeeld
» heeft, en voortaan gelukkigere dagen over de graaflijke familie
» zal doen schijnen ! Overweeg, rrnin goede vriend, dat God
» wel kastijdt ; maar dat Hij ook balzem heeft voor alle wonden,
» hoe diep zij ook zijn mogen !
— 0 ja, deugdzame man, zuchtte Adriaan, de wil des Heeren
geschiede ! Gij hoort mij niet morren tegen zijne raadsbesluiten;
nochtans word ik hard beproefd ! — Dan zich onderbrekende
zegde hij : vrienden, laten wij niets onbeproefd, om den
ongelukkige te redden uit dezen akeligen toestand !
Met meer dan vaderlijke zorgvuldigheid, begon de priester
zijne praktische ziektekennissen in het werk te leggen. Gelijk
eene teedere moeder haren zuigeling koestert, zijne lippen
bevochtigt en hem tegen haren boezem verwarmt, zoo behandelde
de ouderling dit levende geraamte. Toen deze liefderijke zorgen
ongeveer een uur lang waren voortgezet, herkreeg de lijder
langzamerhand zijne zelfkennis ; opende de oogen met verbaasdheid
en hield dezelve beurtlings, nu op dezen, dan op dien gevestigd.
Hoe langer hij staroogde, hoe meer men zag, dat deze blikken
met de aarde niets meer gemeens hadden. Eindelijk begon de
lijder te trillen ; zijne lippen schenen iets met geweld te willen
murmelen; maar de keel leverde geenen doorgang aan de klanken.
Deze vruchtlooze pogingen hadden eenige minuten geduurd,
toen eensklaps een flauw gevezel onze ooren trof : het was de
zieke, welke de stem en spraak scheen weergevonden te hebben;
hij zegde op eenen biddenden en afgebroken toon :
— Wijk van mij... eerweerde priester... ik ben... uwe zorgen...
niet weerdig... mime boosheid
te groot... dan dat God...
ze mij vergeve! !
- Zwijg, rampzalige zondaar
bemerkte de priester met
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majesteit,terwijl de toon zijner stem op het gezang der engelkooren
deed peinsen — zwijg en laster niet ! Ban de wanhoop uit uw gemoed! Wie heeft Gods oneindige goedheid afgemeten!Wie heeft palen
aan zijne bermhartigheid gesteld?Wie zal de liefde tot den mensch,
zijn evenbeeld,beseffen van Hem,Welke zijnen zoon als een slachtoffer leverde, tot redding, tot zaligmaking van het in zonde
zuchtende menschdom ? Heeft dan het bloed van den Godmensch
ook niet voor u gestroomd op Golgatha ? Betrouw dan, o
zondaar, op dien oneindig goeden God, en indien uwe zonden nog
zoo menigvuldig en groot waren, is uw leedwezen oprechr, Hij zal
u vergiffenis schenken ! Ware Cain, na het bedrijven zijner gruweldaad, met een rouwmoedig hart tot God gekeerd, hij zou in genade
zijn ontvangen geworden, alhoewel zijne wandaad wraak riep in
den hemel !
— De zieke had met eene hijgende begeerte naar den priester
geluisterd ; het scheen dat hij langzamerhand herleefde, en dat zijn
mond de woorden des priesters namurmelde, ten einde ze des te
beter in zijn hart te planten. Bij het hooren van het woord Cain,
mompelde hij halfluid :
Cain, Cain... was maar de moordenaar zijns broeders... en ik...
De lijder zweeg, en bracht met veel moeite de handen voor zijne
oogen.Eene poos bleef hij als in eene mijmerende houding; scheen
zijne krachten te hernemen en vroeg met meer kalmte dan men
verwachten kon ;
— Hoe zijt gij, dienaar en priester des Heeren,tot mij gekomen?
Zou ik dan het Opperwezen verzoend en zijne gramschap ontwapend hebben door mijn lijden, door mijn berouw?
— Ziet gij niet, dat het God is, Die mij tot u zendt? Maar,
mijn vriend, versterk eerst uw lichaam, opdat hetzelve den geest
ondersteune in eene oprechte belijdenis ; ik ben bereid u te aanhooren.
Middelerwijl wierden de noodige toebereidsels gemaakt ; wij
verwijderden ons eenen oogenblik, tot dat wij door den priester
teruggeroepen werden. W.) vonden den zieke zeer opgeruimd ;
maar bemerkten, tot onze groote verwondering, dat overvloedige
tranen over het eerbiedwekkende aangezicht des biechtvaders
hadden gestroomd. Als de lijder gesterkt was door het hemelsche
Manna, scheen hij geheel en gansch te herleven ; zelfs hervond hij
de noodige krachten om zich op de schrale legerstede recht te
zetten.
Adriaan sloeg hem voor, eenige verzachting aan zijnen deerniswaardigen toestand toe te brengen. Dit voorstel wees de lijder met
kalmte af, tot den broeder zeggende :
Adriaan, immers broeder mag ik u niet meer noemen, Adriaan -herhaalde hij — ik zelf verbande mij uit de samenleving als een
.
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watisthepsel, dat ik ben. Noolt zou ik meer onder de menSchen
hebben willen leven, al hadt gij mij in voile gezondheid wedergevonden ! Al had mij deze dienaar Gods de verzekering gegeven.
dat ik met God en de menschen verzoend ware geweest. Dit zegt
u genoegzaam, hoe vruchtloos gij thansaandringt op de verzachting
van rnijn lot ! Tot een altijddurend lijden heb ik mij zelven
gedoemd ! Sedert al den tijd, dat ik in deze spelonk verblijf,
heb ik van den Heer niets anders durven vragen dan, dat een
priester, vóór mijnen dood tot mij kwame, om mij te leeren,
hopende sterven. Het schijnt dat ik van God niet verlaten werd.
Hi l heeft nog meer gedaan : Hij zond den braven rentmeester
en den ouden dienaar mijns vaders, om de laatste bekentenis
van den booswicht te hooren I
Toen hij bemerkte, dat dit woord booswicht ons als 't ware,
deed huiveren, hernam hij met meer nadruk
Laat u niet afschrikken, mijne vrienden — indien ik u zoo
noemen mag — door een woord, hetwelk op verre na miin gedacht
niet uitdrukt ! Gij, deugdzame mannen, Wier geweten zuiver is,
kunt niet beseffen, wat de mensch gevoelt in de ure des doods,
als het graf hem tegengaapt ; als de deur der eeuwigheid voor
zijne oogen geopend staat, indien hij zijn geweten bezoedeld heeft
met eene misdaad, waarvoor schier geene boetpleging mooglijk
noch voldoende is ! Dan Gods bermhartigheid is oneindig, en de
Wade, welke Hij mij in mijn sterfuur schenkt, moedigt mij aan
om eene openhartige, volledige bekentenis te doen van de afschuwHike wandaad, die mij tot eenen onmensch maakte.
Nadert dan deze legerstede ; mijne stem wordt flauw, mijne
oogenblikken zijn geteld ? Nog eenige uren en ik zal voor mijnen
vergramden maar rechtvaardigen Rechter verschijnen, om rekening
te geven van mijne boosheid en van mijne boetpleging !
Wij omringden den lijder met overstelpte harten en oogen
vol tranen ; want wie zou geen medelijden gevoeld hebben bij
zooveel smarten ?
Eindelijk — zegde de lijder met eenen diepen zucht — is het
mij dan geoorloofd, den gluier op te ligten, waaronder mijne
misdaad sedert zoo vele jaren verborgen lag. Luistert naar het
verhaal, en onderbreekt mij niet, opdat ik den draad der
geschiedenis filet verlieze!
Na. eene poos te hebben adem geschept, hernam hij het woord
en verhaalde hetgeen volgt.
Gij zult u nog wel hermneren, met wat drift voor de jacht ik
bezield was van mijne jeugd at; dat noch hagel noch wind, noch
koude noch hitte, dat geene beletsels hoegenaamd mij afschrikten,
als het er op aankwam, mij aan dit tijdverdriif over te leveren.
D hinderpaltn, di`e iederen- andereri jOngrrian mijner jaren
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deden terugdeinsen, brachten op mil geen ander uitwerksel te
wege, dan dat ze mijnen moed ontvlamden. Ik trotseerde de
grootste gevaren, omdat het juist gevaren waren, die ik gaarne
ontmoette.
Mijn vader, zaliger gedachtenis, in plaats van dezen drift te
beteugelen, scheen genoegen te scheppen in dit edele tijdverdrijf
-- zoo noemde hij deze oefening, — welke hij aanzag als eene
voorbereidende school voor den krijgsdienst, waartoe hij mij
wenschte te bestemmen, ten minste voor eenige jaren.
Walter, zegde hij menigmaal tot mij, en dan kwam telkens
een glimlach van edele fierheid om zijnen mond spelen Walter,
gij zult een volmaakt Turkenvernielder worden, indien gij zoo
blijft voortgaan, met eenen kogel den haas in vollen ren, den
vogel in voile vlucht, scheut voor scheut te treffen, dat gaat
alIe begrip te boven. « Van Adriaan zou vader gaarne eenen
krijgsman gemaakt hebben ; doch hij bemerkte weldra, dat zijn
jongste zoon eerder geschapen scheen voor het stille landleven,
voor het ontginnen der onvoortbrengende gronden, voor het
planten van boomen.... in een woord : voor het geluk van den
vrede. Doch de mensch wikt en God beschikt ; al de berekeningen
en vooruitzichten des vaders zouden verijdeld warden door eene
gebeurtenis, die ik u zal verhalen.
Nog eenige weken moesten verloopen, vooraleer ik mijn 66nen-twintigste jaar bereikte. Dit tijdstip was bepaald tot mijn
vertrek naar 'Weenen, waarheen mij vader zoude vergezellen, met
het inzicht, om mii aan het hof voor te stellen ; hetgeen mijne
spoedige bevordering onder de vaandels des keizers natuurlijk.
moest vergemaklijken. Ik was beslist, de laatste dagen mijns
verbli;fs te Stein bijna uitsluitlijk aan de jacht toe te wijden. Op
zekeren voormiddag, bevind ik mij geheel alleen in het Steiner
bosch op de jacht, toen eensklaps mijne honden op het spoor
geraken van een grof stuk wild. Een gegrol liet zich hooren ;
geen twijfel bleef mij, het moest een volwassen wild zwijn
wezen. Dit ontvlamde mijnen ijver. De honden dreven het dier
naar den oostkant tot buiten het bosch, en vervolgden hetzelve
door hagen en struiken. Somtijds keerde zich het dier om, en
wierp den eenen of anderen bond in de lucht. Ik liet mij door
mijnen natuurlijken drift voortslepen, en achtervolgde het schoone
dier tot buiten de parochij Beek. Daar was het zwijn•
in eene weide gedrongen, maar vond op de tegenovergestelde
zijde eene zoo stevige doornen haag, dat de doortocht onmooglijk
was. Het dier moest terugkeeren op zijn spoor. Door de honden
verontrust, gebeten, was het zwiin hoe langer zoo meer woedend
geworden. Ondertusschen was ik langs eene houten traliedeur in de weide gekomen ; had mijn karabijn wel onderzocht
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en eenen tweeden kogel op den loop geslagen. Eenen tijdlang
stond ik toe te zien, hoe mijne honden, alhoevvel deerlijk
gehavend, niet nalieten den vijand aan te randen. Ik zag weldra
in, dat ik al mijne honden, den eenen na den anderen, zoude
verliezen, indien ik den ongeliiken kampstrijd niet deed
ophouden.
Ik riep de honden tot mij ; zij gehoorzaamden. Nauwlijks
elaten, of het richt zijne
hebben zij het woedende dier vrijg
vurige oogen op mid . Plotslijk komt het dier piilsnel op mij af;
ik laat hetzelve naderen op veertig stappen. Dan los ik mijnen
eersten scheut ; de beide kogels treffen den linker schouder.
Met nog meer woede komt het toegeschoten. Ik tref hetzelve
doodlijk in de borst met den tweeden scheut. Doch zoo dicht
was het gekwetste dier mij genaderd, dat ik nauwlijks den tijd
heb, om mijn jachtmes te trekken. Met eene vaste vuist, steek
ik het staal tot aan het kruis in de borst des zwijns. Het dier
valt voor mijne voeten dood ! Ik wordt eensklaps als duizelig;
draai eenen oogenblik als een bedwelmd mensch op mij zelven
en val bewustloos naast het zwijn op het gras.
Toen ik tot zelfkennis terugkwam, lag ik op een zacht bed.
Een bejaard en deftig man stond voor hetzelve ; naast hem
beyond zich een heelmeester, die alles in gereedheid bracht
voor het verbinden ecner wonde. Ik voelde eerie hevige piin
men onderzocht mijnen toestand en weldra bleek, dat ik eenen
tandslag had bekomen van het bezwijkende dier in de rechter
zijde. Alhoewel de wonde, voor den oogenblik, geen groot gevaar
opleverde, zoo verklaarde de heelmeester nochtans, dat ik voor
eene geheele maand alle beweging moest vermijden, wilde i k
mij niet blootstellen aan het gevaar van voor geheel mijn
leven lam te blijven. Voor den dood zou ik min geyreesd hebben
dan voor het springen op krukken.
Ik liet mij diensvolgens als een kind behandelen en onderwierp
mij aan de voorschriften van den geneesheer. De bejaarde heer,
in wiens woning ik mij beyond, hield mij regelmatig gezelschap,
en deed alles, wat in zijne macht was, om mij den tijd niet
langwijlig te doen schijnen. Een vader kan niet met meer zorg
over zijnen zoon waken, dan hij over mij.
Op mijn verzoek, werd aan mijnen vader de wete gedaan
van het ongeval, dat ik had ontmoet. Hij kwam mij oogenbliklijk
bezoeken ; liet geenen dag voorbijgaan zonder met eigene oogen
te komen zien, hoe 't met mijnen gezondheidstoestand geschapen
stond. Na zes dagen sprak hij reeds van mij naar Stein te
doen dragen op eene berrie. Ik verklaarde, volgaarne naar het
yaderlijkkasteel te willen terugkeeren ; doch kon niet verhelen
dat ik mij nog zeer zwak voelde.
.
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Maar waarom drong miin vader op zulken gevaarvollen overtecht aan? Hij moest zich immers al aanstonds overtuigd hebben,
dat, onder het opzicht van verpleging, niets te wenschen overig
bled. Waarom moest de heelmeester herhaalde reizen verzekeren,,
dat zelfs de voorzichtigste overdracht niet zonder gevaar was
voor mij, aangezien de koorts mij had aangegrepen? Op dien
oogenblik, schreet ik deze groote overhaasting toe aan het
vaderlijk gevoel, aan de zucht van onophoudlijk bij mij te zijn.
Het duurde eventwel niet lang, of ik begon de oorzaak te gissen.
Eene omstandigheid, die mij zeer bevreemdend voorkwam,
was
as dat mijn vader, reeds bij zijn derde bezoek, eene koude
beleefdheid jegens mijnen redder aan den dag legde.
Deze stemming kon ik maar moeilijk overeenbrengen met zijne
natuurlijke, aangeboren beleefdheid, voornaamlijk met de meer
dan vaderlijke liefde, welke hij voor mij koesterde. Wij zullen
weldra de reden van dit gedrag openbaren.
Toen ik een weinig op beterhand was, ondervroeg ik mijnen
verzorger, hoe en op wat wijze hij van mijn ongeval had kennis
gekregen . ; hoe en op wat wijze ik zoo • gelukkig was geweest,
van in zijne woning opgenomen en verpleegd te zijn geworden.
Hij verhaalde mij « ik had mij juist, als naar gewoonte,
op mijne wandeling begeven, vergezeld door miine dochter
Julia, Het geblaf van eenen hoop jachthonden wekte mijne
nieuwsgierigheid op, daar ik in mijne jeugd een groot liefhebber
der jacht was. Wij richtten onze stappen naar den kant der
weide en werden weldra ooggetuigen van een woedenden
kampstrijd tusschen een vervaarlijk wild zwijn en uwe honden.
Van deze laatsten zou niet eene er levendig zijn gebleven, zonder
uwe tusschenkomst. lk sidderde, toen ik u gansch alleen zag en
de honden hoorde roepen. 0 hemel, dacht ik, thans gaat het
woedende dier op den Jager los ; en is hij Been keurig schieter,
dan brokt hij er zijn leven bij in ! Gij treft het dier nochtans
zoowel, dat het een paar stappen verder zoude doodgevallen
zijn, zonder dat gij noodig hadt uw jachtmes te gebruiken.
Een paar stappen ter zijde, dan waart gij achter eenen appelboom,
en liept niet het minste gevaar. Maar zoo is de jeugd geschapen :
zij stelt er eer in, de gevaren te tarten, ze te zoeken ; terwijl wij,
ouderlingen, de weinige dagen sparen, die ons nog r te leven
blijven! Gij, jonge lieden zoekt, ten koste van uw leven, de_
gelegenheden op, om uwe onverschrokkenheid aan den dag te
leggen; om uwen moed te toonen. Wij ouderlingen, toonen
enklijk moed, waar eer, plicht en rede moed van ons eischen.
Doch ik laak uw gedrag niet ; toen ik uwe jaren telde, was 't
met mij niet beter gesteld dan met uwe heerschap. lk zag het
gevaar naderen, en zonder te overleggen, dat ik ongewapend
,
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was, snelde ik ter uwer hulpe. In zijnen val, kwetste u het
dier ; gij vielt op het gras ; maar nauwlijks laagt gij op den grond,
of ik nam u O. Mime Julia had hulp bijgeroepen; gij werdt naar
mijne woning gedragen ; men haalde oogenbliklijk den heelmeester bij u ; het overige weet gij genoegzaam, beer graaf.
Ik bedankte mijnen redder hartlijk en bad om verschooning
voor al de moeiten, welke ik hem veroorzaakte. Hij antwoordde
met veel heuschheid, dat hij zich gelukkig achtte, aan, mij en
mijnen vader eenen geringen dienstte hebben kunnen bewijzen.
Hij verzekerde mij tevens, dat ik zijn huis mocht aanzien als het
mijne, en drukte zijn spijt uit, dat hij mij niet al het gemak
konde verschaffen, waarvan ik op het graaflijke kasteel zou
deelachtig geweest zijn.
Op mijn dringend verzoek, had mijn edelmoedige redder het
wilde zwijn ten geschenke aanvaard. Zoodra het gevaar verdwencn
was, en de heelmeester daartoe oorlof verleende, bracht men
mij elken dag eenen schotel van het zwijn, telkens op 't keurigste
toebereid. Ik beminde dit wildbraad uitermate ; maar had hetzelve
nog ooit te voren zoo smaaklijk gevonden als bij mijnen ouden
vriend te Beek. 1k gaf hem mijne verwondering dienaangaande
te kennen, en vroeg hem tevens, wie de bekwame kok was in
zijn huis. Dan verhaalde de brave man mij, dat zijne dochter
zich uitsluitlijk had willen belasten met al datgene te bereiden,
wat voor mij bestemd was ; en dat hij, als oude jager, zijn
advies had gegeven nopens de wijze van de stukken te braden
en te stoven.
Dit was voor de tweede reize, dat ik hem • van zijne dochter
hoorde gewagen. Wie en hoe was deze dochter? Jong of oud,
schoon of misvormd? lk was genegen haar, onder het lichaamlijk
opzicht, niet voordeelig te beoordeelen ; aangezien zij nog niet
onder mijne oogen was verschenen, moest zij redenen hebben
om zich verwijderd te houden.
Wat zal ik u verders zeggen van mijn verblijf te Beek ? Mijne
sterke en gezonde natuur, de kunst van den barbier-heelmeester
en hoofdzaaklijk de teedere, onvermoeibare zorgen van mijnen
gastheer, alles liep te samen, om mijne genezing rapper voort
te doen gaan, dan de practicus voorspeld had. Den tienden dag
reeds na mijn ongeval, verklaarde mijn vader, dat ik genoegzaam
hersteld was, om naar Stein te konnen overgebracht worden.
Dit scheen niet in de kaart te spelen van mijnen heelmeester
die op eene vette belooning mocht hopen. Ook was 't, als of
de man de komst mijns vaders elken dag geroken hadde want
nauwlijks was deze laatste bij mijne bedstede, of de heelmeester,
trad binnen de deur der kamer. Sprak de bezorgde vader dan
van mij te doen overbrengen naar zijn kasteel, op slechts eene
,
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mijl afstands gelegen, dan wist de man der kunst hem met eene
kwellende koutachtigheid, met eenen stroom van onverstaanbare
kunstwoorden in verlegenheid te brengen, en van zijn voornemen
te doen
Om u een staalken te geven van zijne zegwijze, zal ik u zijne
gewoone woorden aanhalen, voor zoo verre ik ze in mijn
geheugen heb kunnen prenten. Zoo sneed hij altoos een rouwmoedig gezicht en uitte :
Heer gra'af, er behoeft rust aan zijne graaflijke hoogheid,
absoluta quies! de wonde is diep, in parte corporis periculosa,
(op eene gevaarlijke plaats des lichaams). Het vleesch is verscheurd
est laceratio carnis et cutis gelijk wij mannen der kunst
het noemen. Eene snede of een kap ware min gevaarlijk geweest.
Gelukkig, dat de kunst oogenbliklijk bij de hand was : want
spoedige hulp, krachtige hulp. (Principiis opsta). De sterke
natuur van den lijder, de schrandere zorgen zijns gastheers,
de kunst en volslagen rust, gedurende ten minste veertig dagen,
zullen den jongen graaf geheellijk herstellen. Zoudt gib hem
vroeger aan de gevaren der reis onderwerpen, dan sta ik voor
niets in ; gij stelt hem bloot aan een zeer groot gevaar. (Maximo
quoque periculo). De minste heropening zijner wonde zou onmiddelijk den dood kunnen ten gevolge hebben.
Onder het uitventen van dergelijke grootsprekerij,en waarschijnlijk van al het latijn, dat hij kende, hield hij zich dan onledig
met mij dermate pluksel en bindsels om het lijt te leggen, dat
ik van vorm op eenen moutzak geleek. Telkens vertrok mien
vader halt misnoegd ; waarover eventwel? Dat kon ik nog maar
niet weten.
Veertien dagen had ik doorgebracht in het huis van mijnen
redder, wanneer ik, op zekeren namiddag, mij eene poos alleen
beyond in mijne kamer. Mijn vader en de gene :sheer waren
morgens bij mij geweest. Ik wil ie beproeven op te staan. Het
gelukte mij inderdaad, het bed te verlaten en met behulp van
eenen stoel, waarop ik steunde, tot aan het eenige venster te
geraken. Daar vielen mij ne oogen op het heerlijkste uitzicht :
een pri6eltje, waaraan de kamperfoelie, de druivenrank en de
rhododendrum Bch op de lieflijkste wijze te samen paarden.
De groene grasperken, door schaduwrijke acaciaboomen tegen
de zonnestralen beveiligd ; de wandelwegen omzoomd met
louter welriekende bloemen, in den besten staat onderhouden;
de vogels, die vroolijk door het gestruik huppelden ; alles lokte
mij naar buiten. Ik weet niet wat ongekende kracht mij op
dien oogenblik voortsleepte ; maar het scheen mij toe, dat een
uur rust, in het midden dezer schoone natuur, mij meer
zoude genezen, dan al de geneesmiddelen van mijnen koutzieken
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Zonder eenen oogenblik te overleggen, sloop ik naar de plaats,
waar mijne kleederen hingen ; doschte mij in mijne jagerskostuum,
en met behulp van eenen stok, dien ik naast mijn bed vond,
hinkte ik tot buiten de achterdeur; richtte mijne schreden naar
het prieeltje, hopende daar eene bank te zullen vinden, waarop
ik zou gaan rusten.
hoor ik
Op den oogenblik, dat ik voor den ingang
e oogen naar
als een ligt gegil ! Met verbaasdheid richt ik min
den kant, waar ik het geluid bemerkt had. Wat zie ik eensklaps ?
Eene maagd ; o neen.... een hemelsch verschijnsel ; want zoo
schoon konnen de engelen des hemels maar zijn — neemt de
vlucht langs den tegenovergestelden kant.
Hetzij nu uit hoofde mijner zwakke gesteltenis, hetzij getroffen
door dit hemelsch beeld, om 't even : ik viel als ontzield ter
aarde, ter•iil mijne lippen in zoete aanbidding murmelden ;
« 0, om Godswillc, vvie gij zijn mocht, vlucht niet, gij
engelin ; uw aangezicht is voor mij een genezende balsem ! »
Mijn mond weigerde verder doortocht te leveren aan klanken,
die de gevoelens uitdrukten, waarvan mijn hart overstroomde.
Voor *nen Freest zweefden gedurig hemelsche verschijnsels ;
mijne oogen werden getroffen door eenen glans, welke hen
verblindde. Hoe lang ik in then staat van zinnenverbijstering
bleef, weet ik niet ; ik had nochtans het gevoel niet geheel
verloren ; daar ik mij later zeer wel herinnerde, den dood als
de grootste weldaad aangeroepen te hebben. Indien immers
een dood wenschlijk moet schijnen, dan is het diegene, welke
u wegrukt uit de armen eener onschiildige geestverrukking,
zoo als ik dezelve op dien oogenblik smaakte. 0 had de dood
mij overvallen, aan hoeveel rampen zou ik ontsnapt hebben !
Wat weldaad had zi) geweest voor mijne dierbare familie en
voor mij zelven. Eilaas, ik scheen bestemd, al het genot en al
het lijden te smaken, waarvoor de mensch op aarde kan vatbaar
zijn.
Toen ik volkomen mijne zintuigen meester werd, lag ik
weérom op mijn bed ; mijn huisheer stond voor hetzelve en
wierp angstige blikken op mij. Twee tranen perelden onder
zijne oogwimpers en schoten over zijn wangen. Dit zicht ontstelde
mij hevig. lk stak de hand uit, hij vane dezelve. lk vond het
spraakvermogen weder en stamelde :
— Mijn vriend, mijn weldoener, o ik veroorzaak u al te groote
bekommernissen ! Voor mij is het een plicht geworden, uw huis
gij gewend
te verlaten, ten einde u de rust te schenken, waaraan
zijt en welke ik op eene zoo onverwachte wijze ben komen storen.
De deugdzame grijsaard ried mij rust en voorzichtigheid aan ;
maar hij drukte dermate op dat woord voorlichtigheid, dat ik
,
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lichtlijk trilde ; want ik bemerkte, dat er iets smartlijks voor
hem moest zijn voorgevallen. Ik verhaalde mijnen beschermer,
hoc mij de nieuwsgierigheid had buitengelokt. Mijne wangen
gloeiden, terwijl ik de zijne zag verbleeken, ton ik het engelachtig wezen afschetste, op wier verschijning ik ter aarde was
gevallen, terwijl zij de vlucht nam en ik te vergeefs de arms
uitstrekte om haar terug te houden. Hevig Nwerd de man ontroerd,
vooral toen ik hem vroeg of hij dit engelachtig wezen kende?
En of het niet somtijds een hemelsch verschijnsel was, hetwelk
men in een lieflijken droom ziet, dat dan verdwijnt, als men
het meent te naderen of aan te raken.
Zonder mij echter onwaarheid te zeggen, wist hij mijne vragen
zoo behendig te ontgaan, dat ik aan loutere gissingen overgelaten bleef. Nochtans niaakte ik op uit alles, `vat ik gezien
en gehoord had, dat het Julia, zijne dochter moest geweest
zijn, wier verschijning op mij zulken diepen indruk had te
wege gebracht. De welvoeglijkheid belette mij verder aan te
dungen en te willen wezen, NN at hij niet gepast achtte, mij uit
eigene beweging te verhalen.
Veertien dagen bleef ik nog ten huize mijns rediers ; ik werd
altoos met dezelfde zorgvuldigheid omringd. Maar 't zij Coeval,
zij berekening, de man sprak den naam van zijne dochter
niet meer uit, in mijne tegenwoordigheid.
Toen, op den besternden dag, mijn vader met Jan, den koetsier,
mij kwam afhalen, bemerkte ik, dat er tusschen de beide ouderlingen heusche, wel is waar,macr ook tevens drooge plichtplegingen
gewisseld werden. Mijn vader omkleeddc zijne dankbetuigingen
met woorden van wellevendheid, als wilde hij aan den braven
man doen gevoelen, hoeverre hij hem aan levenskennis en aan
atkomst overlegen was. Deze toonde eventwel zooveel gepaste
heuschheid, dat, in mijne oogen, mijn vader geenszins de
schoonste rol speelde.
Vooraleer ik in de koets stapte, beeankte ik den goeden man
met hartlijkheid en vroeg oorlof, om, na mijne volslagen
herstelling, hem te mogen komen bezoeken en hem te bewijzen,
hoe zeer ik zijne edelmoedige handelwijze wist te waarderen.
Deze oorlot werd mij nict geweigerd, maar ook niet uitdruklijk
toegestaan. Ik giste dat de tegenwoordigheid mijns vaders den
goeden man belette zich te uiten. Deze omstandigheid deed mij
beslissen, mijn bezoek zoo vveinig uit te stellen, als mooglijk
was.
Mijne herstelling ging rap voort; mijn sterk en gezond,
lichaamsgestel zegepraalde dermate, dat ik, veertien dagen nadien,
den weg naar Beek insloeg. lk weet niet met wat mengsel
van tevredenheid en beklemming ik ditmaal de woning mijns
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weldoeners naderde. Eene huiverig liep over mijn lijf, als ik
den koperen hamer liet op de deur vallen. Deze ging open,
en hemel ! het rneisje, welke ik in het prieeltje gezien had, stond
yogi. mij ! Het was Julia. lk zal u thans niet zeggen, wat indruk
zij op mijn gemoed deed ; de loop der gebeurtenissen zal u dit
doen beseffen. lk voelde oogenbliklijk, dat het lot mijns
levens beslist was. Zij bemerkte dat ik hevig ontsteld moest zijn;
maar schreef deze ontsteltenis toe aan mijne wonde; want zij zegde
net bezorgdheid, terwijl hare stem lichtlijk trilde :
— Heer Graaf, de dankbaarheid voor datgene, wat gij als eene
weldaad aanziet en mijn vader uit plichtbesef gedaan heeft, doet u
onvoorzichtigheden begaan. Immers spijt het mij, u te moeten
verklaren, dat gij nog niet geheel hersteld zijt.
Zonder iets anders dan mijn inwendig gevoel te raadplegen,
antvvoordde ik :
De dankbaarheid, welke ik aan uwen deugdzamen vader
schuldig ben, zal ik nooit genoegzaam kunnen bewijzen door
daadzaken ; daarom wensch ik, ten minste te toonen, dat ik
zijn edel gedrag mijwaarts weet op prijs te stellen. Nochtans — dit
moet ik bijvoegen — was het een beetje ikzucht (6goismus) van
mij nentwege die mij naar bier dreef.
Terwij1 Julia begon purperrood te worden en de oogen neergeslagen hield, ging ik met meer vuur voort :
Ja, gedurende mijne ontsteltenis, is of een droom of eene
wezenlijkheid voor mijne oogen komen spelen. Ik wilde weten
wat van beiden het geweest is. Thans ben ik overtuigd, dat het
;een droom was ; dat de wezenlijkheid voor mij staat. Gij zijt de
dochter van den edelmoedigen man, aan wien ik het behoud mijns
levens moet danken, niet waar ?
Julia maakte eene lichte bulging met het hoofd. Haar vader
trad binnen, op dezen oogenblik en stelde een einde aan de verlegenheid zijner dochter. De man stond niet weinig verbluft ;
nochtans wenschte hit mij gulhartig geluk over mijne herstelling
en voegde met goedheid bij :
- lk hoop dat het ongeval u voorzichtiger zal maken voor de
toekomst.
— Heb ik mij te bekiagen over het ongeval, waarvan gij
gewaagt — antwoorde ik met vuur — ik zou geenen oogenblik
aarzelen, mij nogmaals aan een dergelijk gevaar bloot te stellen,
indien hetzelve mij de gelegenheid mocht verschaffen, twee
edele wezens te vinden, gelijk uwe beminlijke dochter en u,
miin weldoener.
Julia bloosde ; haar vader knikte met het hoofd. Wij vielen op
een anderen tekst ; zonder dat ik het gewaar werd, verliepen de
uren in de hartlijkste onderhoudingen. Toen ik terugkeerde
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ondervroeg ik mijn hart ; alles zegde mij, dat ik in de schoone
Julia smoorlijk verliefd was.
Sedert dien dag, bezocht ik mijne vrienden regelmatig meermaals ter week ; de jacht diende mij altoos tot voorwendsel. Ik
won, hoe langer zoo meer, het vertrouwen van den vader, welke
mij eindelijk zijnen levensloop verhaalde :
Hij was de Ongste ether adelijke duitsche familie. Daar het
stamgoed aan den oudsten broeder ten deel viel, had hij zijn
bestaan gezocht in den wapenhandel. In den dienst van BelgiE,
was hij tot den graad van hoofdman der ruiterij gestegen. Uit
hoofde ,zijner zware en eerbare wonden, werd hij van den dienst
ontslagen en bekwam eene groote jaarwedde. Eene deugdzame en
rijke dochter uit den burgerstand gehuwd hebbende, ging hij met
haar, zijne familie in Duitschland bezoeken. Daar gekomen zijnde,
weigerde men aan zijne echtgenote de eer, welke haar toekvvam. De
man wreekte het onrecht, dat zijne gade werd aangedaan ; maar de
brave vrouw, door spijt, schrik en angst beurtelings overvallen,
geraakte aan het kwijnen. De geneesheeren rieden haar aan, ten
spoedigste, naar haar vaderland terug te keeren. Te Beek.
gekomen ziinde, op de terugreize, verergerde de gezondheidstoestand der vrouw dermate, dat zij er moest blijven. Veertien dagen
na de aankomst, droeg men haar naar het kerkhof.
Julia was toen'-tien jaren oud ; men kon het kind niet dan
met geweld van het graf rukken ; zij weigerde halsstarrig het
oord te verlaten, vvaar de overblijfsels barer moeder rustten.
Deels uit teedere genegenheid tot de zalige, deels overwonnen
door het kinderlijk liefdegevoel van Julia, besloot de hardgeslagen
man zich te Beek te vestigem. Hi i liet eene zindelijke
heerenwoning bouwen; verdeelde zijnen tijd tusschen de jacht,
de wandeling en de opvoeding zijner dochter, sedert tien jaren
dat zij daar verbleven.
« Julia — zoo eindigde hij, met een diepen zucht — was steeds
voor mij de troostende engel. Altoos onderdanig en mijne minste
begeerten voorkomende, schijnt zij enklijk haar geluk in mijn
geluk te scheppen. Ik heb veel, ja zeer veel geleden; mijn
leven was schier eene aaneenschakeling van smarten ; zoodat ik
den dood niet vreeze ! En nochtans, met wat schrik zie ik dien
te gemoet? Want, als ik niet meer zijn zal, dan bevindt zich
Julia zonder steun ; daar hare naaste bloedverwanten in Brussel
dood zijn, en Duitschland haar een onoverwinlijken afkeer
inboezemt.
Ik had Julia en hare deugden alreeds leeren schatten en rim
het besluit, den beslissenden stap oogenbliklijk te wagen.
Mijn redder, mijn edelmoedige weldoener
viel it in
de rede,boog den knie voor den eerbiedweerdigen griisaard
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sedert dat ik Julia en u kenne, heb ik onophoudlijk gehoopt
en vurig gewenscht, eenmaal haar beschermer te mogen worden.
0, geef mij oorlof, bid ik u, om aan uwe dochter deze bekentenis te doen !
Mijn God — antwoordde de man, mij oprichtende — wat vraagt
gij, mijnheer Walter, gij de toekomstige stamheer van het aloude
graatlijke huis V. F.? Dat kan niet verwezenlijkt worden. Julia,
mijn gevoelig kind, zou hetzelfde lot als hare moeder-zaliger
gedachtenis, ondergaan. Door uwen vader, door uwe familie
aanzien en behandeld worden als in uwe familie geslopen, tot
derzelver vernedering; deze gedachte alleen zou haar weldra
naar het graf slepen. Weet wel, dat uw vader deugden bezit
maar dat hij daarbijvoegt al de koppigheid van den grijsaard
en geheel den hoogmoed van zijn stamhuis ! Heer Walter, hij
zou onverbidlijk zijn ! Eerbiedig den wil uws vaders en Julia's
rust!
Ik belootde en hoopte, mijnen vader te zullen bewegen ; ik
pleitte zoo vurig mijne belangen; schilderde mijn liefdegevoel
met zoo levende kleuren, dat de goede man zich liet overhalen.
Eenige oogenblikken nadien, uitte ik mijne hartewenschen aan
Julia, haar zwerende, dat ik geheel mijn leven zoude opofferen
aan haar geluk en aan dat haars vaders.
Hoor wat het iieve meisje mij ten antwoord gaf:
Mijnheer Walter, uwe echtgenote worden, schat ik als een
geluk, dat ik nooit had durven hopen. 1k heb in mijn leven
geen ander doel nagejaagd, dan mijns vaders rust en welzijn.
Indien dusdanig zijn wil is, dan ben ik bereid uit al mijne
krachten, ook tot uw geluk mede te werken. Nochtans onder
eene voorwaarde, waarvan ik nooit zal atzien....
- Spreek Julia, — riep ik uit in verrukking — en al wat
gij vraagt, zij u toegestaan ! Ik mag op zulken gelukkigen stond
alles beloven ; omdat ik mij bekwaam voel, alles te kunnen tot
stand brengen !
— Heer Walter — hernam zij met nadruk, terwiil hare
purperroode lippen een weinig verbleekten en lichtlijk beefden
— met uws vaders toestemming, ben ik bereid uwe echtgenote
te worden, al bezat gij geenen stuiver in de wereld. Dit zegt
u genoegzaam, hoe hoog ik U Ed. schatte. Maar om te toonen,
dat ik allen rang, en alle grootheid der aarde beneden de rust
van mijnen dierbaren vader, van UEd. en van mij plaatse, stel
ik als voorwaarde, dat de heer graaf, uw vader, zijne vrije
toestemming moet geven in dit huwelijk ; zonder deze toestemming, nooit !
Deze voorwaarde nam ik gretig aan te vervullen.
Ik nam afscheid van Julia en haren vader. Toen ik op het veld
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kwam, voelde ik mijn hart hevig kloppen : hoop en vrees bestormden
hetzelve. Nu ik de zaak koelbloedig bescHouwde, zag ik geheel
de moeilijkheid in van mijne onderneming. Ik kende mijnen vader
en deszelfs atkeer van alles, wat de eer en den luister zijns stains
kon doen dalen. Maar oogenbliklijk kwam het beeld van Julia
voor mijnen geest, en dan geloofde ik werklijk, dat ik bekwaam
zou zijn, om over den tegenstand mijns vader te zegepralen.
In dezen geestestoestand, kwam ik tegen den avond te Stein
aan, vastlijk beslist zijnde, de eerste de beste gunstige gelegenheid
te baut te nemen, om aan den vader mijne gemoedsgesteltenis
bloot te leggen en hem door bidden, smeeken en te voet vallen
tot toesteinming over te halen.
Den dag voor Kersmis, des jaars 1683, had ik goeden buit ter
jacht gemaakt. Bij zulke gelegenheid was mijn vader altoos
opgeruimd; ditmaal bijzonderlijk verhief hij mijne hendigheid
hemelhoog en weidde met eene soort van welbehagen breedvoerig
uit over mijne wezenlijke en gewaande goede hoedanigh:tden. lk
besloot deze goede stemming niet te laten voorbijgaan, zonder
hem mijne bede voor oogen te leggen. Ik wenschte hem eventwel
tusschen vier oogen te spreken, opdat ik mij des te gemaklijker
voor hem kon vernederen, indien het noodig was.
Den volgenden dag, Kersmis, zou hij als naar gewoonte biechten
en ter Communie gaan. Dan hoopte ik, dat hij nog beter tot
toegevendheid zoude gestemd zijn, Inderdaad, begaf hij zich reeds
vroeg kerkvvaarts. I k ging de vroegmis hooren ; na dezelve, keerde
ik met mijnen vader naar het kasteel.
Later begaven zich Adriaan en al de dienstboden, ter uizondering van Geertruid, ter Hoogmisse. Met eene hijgende borst
sloop ik tot aan de deur van vaders kamer. Ik klopte op dezelve
met eene bevende hand ; eene stem riep : kom binnen ! lk
opende de deur en beyond mij in de tegenwoordigheid mijns
vaders.
Nadert nog meer fluisterde de zieke, toen hij met zijn
verhaal tot bier gekomen was — mijne stem wordt hoe langer
zoo flauwer, en ik wil u de gebeurtenissen van dien dag vol
rampspoed in geheel hare afschuwlijkheid bekend maken.
Wij naderden zooveel wij dit doen konden zonder zime ademhaling te belemmeren.
Na een diepen zucht te hebben gelost, ging hij voort in dezer
voege
« Ik vond mijnen vader bezig met eenige oude perkamenten
te doorzoeken. Hij stapelde dezelve, bij mijn binnentreden, op
elkander ; groette mij met eene hofsche plechtigheid, waaraan
hij ons nowt had gewend gdmaakt :
« Met eene bevende stem, zegde ik tot hem
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Mijn dierbare, lioogge6erde vader, ik moet u spreken over
eene zaak van de hoogste aangelegenheid ; vergeef mij diensvolgens
de stoutheid van u te komen storen in uwe bezigheden.
— Zoo. zoo, Walter -- antwoordde hij, den bril van den neus
nemende en denzelven op de tafel legg,ende — gij komt eerder
tot uwen vader met de plichtplegingen van eenen diplomaat, dan
met de ruwe vrijpostigheid van een aanstaanden krijgsman. Dit
bewijst mij, dat ik mij tegen uwe aanvallen moet wapenen.
Welaan, slimme diplomaat, wat hebt gij mij te vragen? Wilt
gij uwe reis naar Weenen misschien bespoedigen ? Dit zou mij
spijten, daar ik iets voor u op handen hebbe, waarover ik u
bij deze gelegenheid moet spreken. Doch, hooren wij eerst,
mijnheer de diplomaat, wat gunst gij wilt bekruipen.
Deze jokachtige taal bracht mij gansch buiten mijnen schik ;
ikbeet op mijne lippen en zocht naar eenen tekst om te beginnen.
Mijn vader bracht er mij op,. misschien zonder zulks te willen,
toen hij eensklaps op een spijtigen toon tot mij zegde :
— Niet waar, Walter, dat ik den nagel op den kop sloeg, als ik
giste, dat gij Hever naar het hof zoudt gaan, om een leven met
uwen rang overeenkomstig te leiden, dan hier uwe dagen nutloos
te i slijten in wandelingen tusschen Stein en Beek, onder voorwendsel van jagen. Welja, het nieuws is er af, en altoos dezelfde
spijs, dat baart ten langen laatste walg.
- Heer vader — bemerkte ik met eene bevende stem, — gij
zijt spotzuchtig dezen morgend ; desniettegenstaande, met al den
eerbied en de onderdanigheid, welke ik u schuldig ben, zal ik. doen
bemerken, dat ik meer dan 66n en twintig jaren oud ben, en "dat ik
zou dienen op de toekomst te peinzen...
— En daarop hebt gij ongetvviifeld rijplijk gepeinsd, onderbrak hij op een fluitenden toon, die tot in m'ijne ziel doordrong.
- Heer vader — zegde ik, het hoofd buigende — ik had mij
met de hoop gevleid,u in goede luim te vinden ; de toon uwer stem
zegt mij duidlijk, dat ik den kwalijken oogenblik heb gekozen ;
ik laat u alleen : een andermaal zullen wij onderhandelen over
mijn verzoek, mijne bede.
lk stonii op het punt de kamer te verlaten, toen hij mij
-

-

toeriep :
— Walter, blijf, ik wil het, ik gebied het u! Zeg, wat was
uwe bedoeling,als gij tot mij kwaamt? Gij spraakt van uwe
een en twintig jaren, en van op de toekomst te peinsen, ga
voort !
1k wapen4e mij met geheel mijnen moed — want achteruitdeinsen was niet meer mooglijk — 'en voegde bij :
Ja, heer vader, ik heb op de toekomst rijplijk gepeinsd. lk
ben niet beschroomd ; want uw bloed stroomt in mijne aderen,
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Nochtans, alles wel ingezien,heeft de krijgsdienst zijne aangenaamheden, zijnen roem, maar ook zijnen tegenspoed en zijne teleurstellingen. Ik begrijp, dat men zijn leven waagt en te pande stelt
voor vaderland en vorst ; maar waar is ons vaderland? Wie is
onze vorst ! Wij Limburgers behooren beurtlings, nu aan dezen,
dan aan genen overwinnaar. Het is als of wij enklijk dieriden voor
pasgeld, als men de rekening sluit. Ondertusschen vernielt de
Franschman onze kasteelen ; begraaft de bewoners onder de
puinhoopen, en als 't er op aankomt,de sporen der verwoestingen te
doen verdwijnen, dan houdt de vorst zijne geldkoffers gesloten.
viel mijn vader in
— En wat besluit gij wit dit allees ?
de rede, terwijl ik adem schepte.
nam ik de vrijheid te
- Daaruit besluit ik, heer vader
zeggen
dat ik u om oorlof vrage om niet den krijgsdienst
te omhelzen.
— Wat wilt gij dan gaan beginnen, mijn heldhattige zoon
- Sedert mijn ongeval ter jacht, dat mij op den oever des
grafs bracht, heb ik ernstig gedacht aan de voortplanting van
onzen stam. Adriaan is voor den krijgsdienst genegen ; ik bemin
hem genoegzaam, om hem veel voorspoed op den weg des roems
te wenschen. Indien wij beide ten oorlog gingen, dan zouden
wij onzen geeerbiedigden vader alleen overlaten aan de hartverscheurende kwellingen over het lot zijner kinders. Ik wil niet
eenmaal gewagen, dat de dood blindelings de haren wegmaait ;
maar veronderstellen wij, dat dit gebeurde, dan ware het gedaan
met den stam der graven van F...
— Daaruit maak ik op, Walter, dat gij niet ongenegen zijt
voor den huwelijken staat. Nu, dat valt naar wensch nit, en onze
uitzichten stemmen ten minste onder dit opzicht overeen, dat gij
gaarne trouwen zoudt en dat ik des te meer genegen ben, u daartoe mijne toestemming te geven, daar ik eene keuze gedaan heb,
die uwer en mijner overwaardig is. In een woord, de dochter, het
eenige kind van het doorluchtige huis der Markgraven van H... is
bestemd om uwe echtgenote te worden. Wat zegt gij van het geluk
dat u beschoren is?
— Maar, dierbare vader, zij is mismaakt en afschuwlijk leelijk !
Zij heeft goud, dat dit alles vergoedt.
— Zij staat alom bekend als trotsch en oploopend van inborst.
— Hare goederen zijn onoverzienbaar, dus mag zij trotsch
en oploopend zijn.
— Wie ook haar echtgenoot moge worden, hij zal onder haren
wil,als een slaaf,moeten buigen,of in haar eene huisduivelin zonder
wéerga ontmoeten.
- IJdele praat, men laat de vrouw binnen huis den baas
spelen, terwijl men ter jacht, te paard en aan de tafel vermaken
II
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zoekt, weike het wijf niet geven kan, al bezate zij de schoonheid
van Susanna en de bekoorlijkheid van Dahlilah !
Maar zulke verbintenis maakt van den huwelijken staat
eenen koophandel, welke de aardsche goederen uitsluitlijk ten doel
heeft ; welke de rust en geheel het geluk der echtelingen voor niets
rekent, omdat rust en geluk niet vertolkt worden door goud en
slijk der aarde.
—I k moet u doen bemerken, Walter, dat gij alles van de
kwade zijde beschouwt ; bezie den penning op den keerkant, daar
zult gij lezen : de edelste en tevens de rijkste telg van Limburg •
kasteekn als palei?en, opluistering van onTen stam. Hare rijkdommen zullen het aloude burgslot van Stein doen verrijzen uit
zijne puinhoopen, veel grootscher, veel sterker dan hetzelve ooit te
voren was. Deze beweegredenen waren afdoende in mijne oogen.
Gehoorzamen is Uwe plicht, daaraan zult gij niet ontbreken.
— Maar mijn geeerbiedigde vader bemint, hoop ik, zijnen zoon
Walter te vurig om hem aan een levend lijk te hechten en het geluk
van zijnen zoon te verpesten! 0 vader, het is slechts om mii te
beproeven, dat gij zoo spreekt! Zeg, bid ik u, dat gij mij enklijk
hebt willen op de proef stellen !
Gij bedriegt u, Walter, indien gij gelooft, dat ik scherste;
_gij weet immers, dat ik van geen schertsen houde ; bijzonderlijk
als het belang van ons stamhuis op het spel staat. In zulk geval
zijt gij als de ring in eene ketting; de eene schakel houdt de
andere vast. Zoo ook staat gij tusschen uwe voorzaten en
uwe afstammelingen. Overigens heb ik mijn woord reeds gegeven
aan den Markgraaf van H..., nooit heeft een graaf van F....
zijn gegeven woord geschonden. Gij kept onze leuze : Factis
et verbis impavidi. (In werken en woorden even standvastig).
Deze leuze ken ik, mijn dierbare vader, en zal dezelve
altoos voor oogen houden, als 't er op aankomt, eene daadzaak
te verrichten. Het is juist om aan deze leuze getrouw te blijven,
dat ik het elders gegeven woord niet kan, niet mag breken
1k weet, en thans gevoel ik zulks beter dan ooit, dat ik misdaan
heb, nochtans moet ik u, mijnen dierbaren vader, onderrichten
dat ik de dochter van den duitschen edelman beminne. Zij zal
het geluk mijns levens uitmiken ; gij zelf zult trotsch zijn, niet
op hare rijkdommen, maar op hare deugden, waarmede zij
overvloedig begaafd is. Mijn lieve vader, geef toch, bid ik u
op de knieen, uwe toestemming in dit huweli)k en voltooi het
geluk van uwen zoon !
Bij deze woorden, welke ik knielende en met gevouwen
handen had uitgesproken, vloog mijn vader op, met eene
onstuimigheid en met eene woede, •welke mij deden sidderen.
Schuimbekkende van gramschap, riep hij uit
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Ja, onweerdige zoon, gij hebt daar te Beek eene afgodin
gevonden, op weer altaar gij al te lang reeds uwen wierook
brandt ! Deze heeft u met hare duivelsche bekoorlijkheden en
hare betraande oogen begoocheld ! Samson heeft zich door de
verleidende Dahlilah laten koorden en binden....
Ik sprong recht en wilde nogmaals vluchten, omdat het
.gevaar zag naderen. Mijn vader kwam toegeschoten vatte mijnen
arm en ging voort
Toen ik voor de eerste maal te Beek kwam, zag ik het onweerdige voorwerp ewer liefde ! Toen reeds vied mijn vaderlijk hart,
waarop uw verbliif aldaar zoude uitloopen. Sedert.dien oogenblik,
hield ik mijne oogen op uwe voetstappen sevestigd ! ik haa.stte
mij, huwelijksbeloften aan te gaan voor u, met den ivlarkgraaf
van H.... en op deze wijze den minnehandel af te., .breken,
Welke voor uwe eer al te lang reeds duurt! Wat drommels!
eene onedele persoon, een kind des toevals, zonder land, noch
zand, zonder stamouders noch toekomst, zonder titels ,,noch
blazoen, en deze zou de echtgenote worden van den zoon,des
graven van F.... dat zal niet waar zijn,of ik zal geen van F...,meer
mogen genoemd worden! Nog heden, zal ik tot dien boerschen
ouderling en zijne listige dochter gaan en hun bewijzen, dat
ik hunne kuiperijen en middels van verleiding weet te verijdelen
en te vergruizen !
— Vader, lieve vader — riep ik uit, andermaal hem te voet
vallende -- de gramschap drijft u buiten de paled der rechtveerdigheld ! Gij miskent de edelste harten schors, bid ik u orn Godswil,
uw oordeel op ! Leer toch dat deugdzame menschenpaar kennen,
opdat gij hen naar waarde wetet te schatten, Julia aast . zoo
weinig op grootheid, op titel en rijkdom, dat zij, mijne hand
weigert, indien gij uwe toestemming, niet geeft, ik heb {mij
verplicht, deze toestemming van u af te smeeken..
Mijne knievallen, mijne smeekingen, tranen, veraf
van mijnen vader tot bedaren te brengen, deden hem nogAtter
woedend. worden.
— Van stonden riep hij uit begeef ik, mii naar Beek ,
ik zal deze laaghartige wezens dwingen het land te ruimen,
en elders 'hunne verleidingsmiddels te 1Deproeven. Doen hij lit
niet in goedheid, dan zal ik middels gebruiken, die onleilbaar
zijn. Moeten zij geld hebben; geld zal ik hun geven; 'mar
mijnen zoon, noon, nooit ! Want hij behoort noch aan mij noch
aan zich zelven, maar aan zijn stamhuis.
Deze woorden geuit hebbende op eenen toon, welke mij geenen
twirfel overliet, reopens de voltrekking van zijn voornemen,
nam hij zijnen hoed en maakte zich gereed, om oogenbliklijk
de reis te ondernemen.
,
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1k bad om uitstel ; beloofde mij te zullen bezinnen ; hechtte
mij aan zijne kleederen ; omarmde zijne voeten ! 't Was alles
te vergeefs !
ntaarde zoon, ellendelin* schreeuwde hij eensklaps
zich losrukkende en mij van zich stootende ik verfoei en
vloek u
- Houd op, vader, lieve vader, ik zal alles doen wat gij
van mij vraagt ! — riep ik uit als zinneloos geworden door de
rampzalige woorden.
- Weg van mij, ontaarde tierde hij — ik wil u bewijzen
hoe zeer ik u verfoei. Deze woorden gezegd hebbende, trad
hij eenen stap ter zijde ; greep eene zweep en doorkloof mijn
aangezicht zoodanig, dat het bloed langs mijne kaken afdroop!
Ziet, de likteekenen zijn nog zichtbaar — zegde de zieke,
terwiji hij poogde den vinger naar zijn aangezicht te brengen.
Deze boon en de nijpende pijnen dreven mij buiten zelfkennis. Als een razende schoot ik op mijnen vader toe; op
eenen lessenaar lag een jachtmes; ik had hetzelve in mijne hand,
vooraleer ik in 't minste overweegde, wat gebruik ik daarvan
Wilde maken ! 0 schande, o afgrijslijk wanbedrijf! Eensklaps
stort mijn vader ter aarde.... en mij eenen blik toesturende,
dien ik nooit heb uit mijne verbeelding kunnen bannen en die
mij thans, in mijn sterfuur, nog doet ijzen, zegde hij tot mij :
— Walter, dat ontbrak er nog aan, om de vermaledijding
over onzen stam te halen, dat de vader door zijnen zoon
werde vermoord ! Ik trek mijnen vloek terug en smeek God,
dat hij uwe wandaad vergeve, gelijk ik ze u vergeef.
0 God is rechtveerdig : Hij strait dengenen, die zijne ouders
niet eert, reeds in dit leven ; want ik ook stak eenmaal de
hand uit naar mijnen vader....
Deze woorden, op een rouwmoedigen toon uitgesproken ; het
ijslijke tooneel mijns stervenden vaders, alles bracht plotslijk
geheel den omvang mijns rampzaligen toestands onder mijne
oogen. Ik wierp mij op de knieen; aanriep God en mine
heiligen; smeekte mijnen vader om vergiffenis ! Hij reikte mij
zijne rechter hand toe ; drukte de mijne, en onder het uitstooten
der woorden God wees mij genadig en bermhartig! gaf hij
den geest ! !
Wanhopig, stond ik thans de handen te wringen, de hairen
uit mijn hoofd te rukken. Als een waanzinnige liep ik met
mijn hoofd tegen den muur om hetzelve te verbrijzelen ! Weldra
voelde ik als de kloppingen van duizende hamers in mijn
hoofd en deed de eenzame zalen dreunen van mijn wanhopend
gehuil en gekerm, tot dat eindelijk de oude Geertruid in de
kamer verscheen en mij beangstigd vroeg, wat er gaande was.
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Met den vinger toonde ik haar het bebloede lijk mijns vaders,
dat op den vloer lag.
Thans weet gij, hoe mijn vader het voorstel mijner echtverbintenis met Julia ontving, en wat het rampzalige gevoig
daarvan was.
Alswanneer ik aan Geertruid het lijk toonde, sloeg zij de
handen te samen en wrong dezelve wanhopig boven haar hoofd.
Doch deze wanhoop duurde slechts kortstondig. Zij wierp
hare blikken op mij, als wilde zij vragen, wat ik zinnens was.
lk verhaalde in weinige woorden, hoe en op wat wijze de
moord gepleegd was.
Deze eenvoudige dienares gaf, op dien rarnpzaligen oogenblik,
de meest sprekende bewijzen van gemoedssterkte en tegenwoordigheid van geest.
Geene wanhoop, geen getier, zegde zij konnen te wege
brengen, dat het gebeurde niet gebeurd zij. Walter, uw heer
vader is niet meer ; zijn dood op een toeval schuiven, is niet
mooglijk; aan zelfmoord toeschrijven, dat ware eene misdaad
op de misdaad stapelen ! De waarheid zeggen, is de schande over
uwen stam halen ! Dit Rik moet verdwijnen, vooraleer iemand
der dienstboden op het kasteel wedergekeerd zal zijn ! Toen
zij mij zag huiveren, bij het koelbloedig blootleggen van mimen
toestand, vatte zij mijne hand; leidde mij tot bij het lijk en
zegde tot mij :
Heer Walter, ziet gij dan niet, dat ik dit lijk niet alleen kan
wegdragen ? Maar ik was als een stomme, die zijne tong niet
kan gebruiken ; als een mensch, die al zijne geestvermogens
en lichaamskrachten heeft verloren. De oude giste ongetwijfeld
dat het zicht des lijks een zoo diepen indruk op mil te wege
bracht ; want zij liep tot een bed en kwam oogenbliklijk terug
met lakens en dekens, waarin zij vaders Iijk wikkelde. Dit
gedaan zijnde, sleepte zij mij tot het lichaam; legde mijne handen
op de nog warme beenen, zeggende :
Vat op, en rap naar den kelder der oude burcht !
lk poogde den last op te tillen, maar bij mijne eerste
poging, zeeg ik ter aarde, zonder kennis ! Toen ik door Geertruids
zorgen tot mij zelven kwam, stond een koffer in de kamer ; het
lijk mijns vaders was niet meer zichtbaar ; want zij had hetzelve
in den koffer gestopt ! Zij leidde mij tot een bed en gebood
mij eenigen tijd te rusten. Ondertusschen vaagde zij het bloed
op, •aarmede de vloer was bespat en deed al de sporen verdwijnen
van het schriklijke voorval.
Het was de oude Geertruid, welke alles in het hoofd ontwierp,
wat er werkstellig gemaakt werd, om het dienstvolk in de
onwetendheid te houden. Zij bewoog mij tot het schriiven der
,
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volmacht en het gaan Toepen des rentmeesters. Zij verzon, het.
middel om Jan met ter tafel te laten dienen en den trouwen
knetht, tegen den avond, naar Urmond te zenden met
eerienr brief. • Zij • ried mij aan, eene.lange reis naar het H. land
te ondernemen en boete te plegen. Toen -ik op de stelligste
wijze verklaarde,mii nook van het burchtslot te willen verwijderen,
uitte zij den wensch, dat ik mij toch eenen ruimen tijd mochte
verscholen houden.
Ants liep af, zooals de schrandere dienstmeid berekend had.
Toen • dikke duisternissen het aardrijk omhulden als met .eenen
rouwmantel, rende ik met twee paarden van hier. Ik bracht
dezelve op den steilen Maasoever, onder aan den voet van den
Eltlooerberg; bond aan ieders hals een zwaren steen ; brandde
eenen kogel door den kop van elk paard en stiet ze .vervolgens
in den vloed! Daarna keerde ik met haastige .sch.reden naar
het kasteel terug. Nabij het kruis, op den berg, zag ik eenen man
staati)rbij• Inijne plotslijke verschijning, stiet hij een akelig gegil
uia•Het was Jan die, op bet spoor der paarden, mij•-gevolgd
had: In eenen koortsachtigen toestand ijIde ik •naar huis; vond
de brug nog ne'ergelaten. Zoowel moest- Geertruid hare •maatregels
genomen hebben, dat ik geenen der talrijke dienstboden te zien
kreeg. Laterverhaalde zij mij, dat zij hen allenhad aangewakkerd
om naar de kapel te gaan bidden voor de voorspoedige reis der
graven."Onder den tijd, dat zij met dezen godvruchtigen plicht
bezig waren, droegen 'Geertruid en ik den koffcr bier in deze
spelofik, •zonder door iemand gezien te worden.
Tot zelfkennis gekomen zijnde, en mijnen toestand beseft
hebbende, was • miin besluit aanstonds .genomen : Geertruid
zegdelk tot de dienstmeid, hier op deze plaats uw schander
oordeel en oprecht gemoed waarborgen mij uwe stilzvviigendheid.
Mijnleven zal voortaan de zwaarste last zijn,dien men mij opleggen
kOnne! Nochtans zal ik hetzelve geduldig dragen tot dat de
bermhartige God mij tot zich'roept. Opdat de knagencle gewetensworm. eventwel • nobit ophou de mij te plagen, wil ik op deze plaats,
nahst het lijk' mijns vermoorden vaders, bliiven ! Voor altoos heb
ik 'airv de wereld vaarwel gezegd ! Gij alleen zult voor mijn, voedsel
zingen en mij hetzelve brengen, wanneer gij daartoe de gelegenlieia
vindt, orn edit onbemerkt te doen... Van honger wil ik met ,ornkomen, dat ware eene soort van zelfsmoord; indien, derhalve, ooit
ernstig in gevaar is,,' dan vertrouw ,uw' geheim aan
-
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orizercrentmeester, alsook aan den pastoor van Stein, in geval .gii
zulks rroodik ntittig 00rdepit.
Geertruid beloofde, al mijne wenschen te volbrengen. Een
persoon kwam op dezen oogenblik voor mijnen geest spelen :
in Julia's oogen, wilde ik geenszins voor een meineedige doorgaan;
,
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des te min, daar deze denkwilze den roem van onzen stain
moest bezoedelen. Geertruid bezorgde mij de noodige
behoeften en ik schreef aan Julia het navolgende briefken, om
haar overhandigd te worden
Onvergeetlijke Julia,
Aan zijn woord getrouw, heeft uw ongelukkige Walter te
vergeefs gepoogd, zijnen vader te bewegen tot toestemming in
ons huwelijk. Mijn bidden, mijn smeeken, mijne tranen, alles
was vruchtloos ! Hij had — zegde hij mij eene andere vrouw
bestemd, welke mij onvermijdelijk voor altijd moest ongelukkig
maken. lk heb geweigerd te gehoorzamen ; omdat ik gezworen
heb, nooit de echtgenoot eener andere te worden, indien ik
de uwe niet zijn kan. Deze weigering is de Oorzaak, waarorn
ik misschien voor altoos beroofd ben van het geluk, unog ooit
te zien ! 0 mocht gij dat geluk vinden, wat gib zoo ruimschoots
verdient, wat ik u wensche, en belet ben, u te schenken ! Deze
overtuiging zou eenige verzachting toebrengen aan mijne hartsgrieven !
Wijders mag ik u niets zeggen ; maar zoudt gij ooit mijne
lotgevallen vernemen, dan zult gij genoodzaakt zijn to gelooven
aan de oprechte liefde, welke ik nooit opgehouden heb u tot
te dragen. De hoop van u eenmaal weder te zien, al is 't maar in
eene plaats waar men nooit gescheiden wordt, belet mij, onder
de smart te bezwijken ! Tot den dood toe, wil ik uwer waardig
zijn ; want kendet gij mijn besluit en de beweegredenen, die int)
hetzelve hebben doen opvatten, gij zoudt hetzelve in alle punten
goedkeuren.
Buiten u en uvven vader, mag nooit iemand kennis hebben
van dezen brief. De draagster; onze keukenmeid, is de voorzichtig=
heid en de getrouwigheid in persoon ; voor haar behoeft gij
geen geheim te hebben. Zeg haar, bid ik u, dat gij altoos mij
uwe achting blijft schenken. Ondertusschen, gij, welke eene
engelin zijt, wees mij in uwe gebeden indachtig ! Ja, bid voor uwen
ongelukkigen GRAAF WALTER VAN F....
Kersmisnacht '683.
Die brief werd door Geertruid aan Julia overhandigd. Deze,
liet mij door de getrouwe dienstmeid weten, dat zij nook
mijne oprechtheid had in twijfel getrokken en dat zij zich zou
weten te onderwerpen aan haar lot.
Tot hiertoe had de zieke nog altoos met eenig gemak gesproken ;
maar zijne krachten verlieten hem, hoe langer zoo meer. Wij
zagen den dood met rappe schreden naderen. Hij schepte eene
poos adem en deed eene laatste poging om met zijne openbaringen ten einde te geraken. De priester bevochtigde zijne lippen
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met een versterkend vocht, waarna de lijder, met eene flauwe
stemme, voortging als volgt :
Gedurende al de jaren, die ik hier doorbracht, heeft de oud e
Geertruid mij de eenigste spijzen gebracht,die ik voorgenomen had
te nemen, zoolang als het God zou behagen, mijn ellendig leven te
laten voortduren : deze bestonden in zwart brood en bronwater.
Altoos koos zij duistere nachten ; geene hoegenaamde vrees noch
andere hindernissen hebben haar ooit konnen beletten, mij met
moederiijke zorg op te passen. Gedurende de oogenblikken, welke
zij bij nachte met mij doorbracht, verhaalde zij mij, wat sedert
hare leste komst was voorgevallen. Zoo vernam ik de reizen van
Adriaan en de zorgvuldige opsporingen van den rentmeester. Zoo
deed zij mij konde van Jan 's openbaringen en van zijne aanhoudende bespiedingen. Neen, Jan had niet gedroornd, als hij
verhaalde, wat hij inderdaad met zijne oogen heeft gezien....
Geertruid is zekerlijk in den Heer ontslapen ; want sedert eene
geheele week, heb ik haar Diet gezien ! Het moet nu vier dagen
geleden zijn, dat ik geen brood meer genuttigd hebbe en van het
water des vijvers leef....
Walter zweeg eene poos en hernam met eene leste krachtinspanning : Adriaan, lieve broeder, mijn einde nadert ! lk was een
groot booswicht ; maar vergeet niet, vooraleer gij mij vloekt, dat ik
schriklijk heb geleden.... Daar staat de kist ; 4t het deksel op,
gij zult er de gebeenten mijns vaders in vinden. Geen dag ging
voorbij, zonder dat ik op mijne knieen, naast het koffer, de vergramde schimmen van den geslachtofferde door mijne gebeden
poogde te verzoenen !... Elken nacht zag ik het geraamte zich voor
mijne oogen oprichten en mij een met bloed bespat jachtmes
toonen! !... Eerwaardige priester, begraaf toch deze gebeenten op
eene gewijde plaats, met mijn lijk; indien ik deze weldaad niet onweerdig ben !... Adriaan, vergeef mij mijne misdaad... ! Wees
e beschermer van Julia... 0, de wereld boeit mij nog... de dood
komt... verwijdert de akelige beelden uit mijne oogen...
H,ij zweeg weérom eenige oogenblikken. De priester gal hem
een kruisbeeld te kussen en eene gewijde kaars in de hand. Eensklaps opende hij de oogen en wierp zachte blikken op ons ; een
glimlach speelde op zijne lippen; hij murmelde : mijn God, de
schimmen miens vaders zijn verzoend. Hij komt mij te gemoet...
hi; lacht, reikt mij de hand toe, en toont mij den weg naar het
verblijf der zaligen !... Priester des Heeren, Adriaan, Rentmeester,
Jan, geft mij de hand!
Wij vatten alien te gelijk de ijskoude hand van den zieltoogende;
hij wierp beurtelings eenen blik. op ons ; stamelde eenige afgebroken woorden : genade, o God ! Bermhartigheid, o Jesus....
Ziint), glow sloten zich, toe, de lippen stonden onbeweeglijk....
Walters ziel was naar de eeuwigheid....
.
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De volgende nacht waren wij wederom gevieren in de
spelonk vergaderd. Den wensch des overledenen willende voldoen,
plaatsten wij zijn lijk naast het gebeente zijns vaders. Op den
zuidkant van den ronden berg, waarop eenmaal het oude burchtslot
stond, beyond zich een plekje gewijden grond. Daar had Jan
met veel moeite een graf gedolven in de bevrozen aarde. Wij
sloegen de handen aan het koffer, dat voor doodkist diende en
droegen hetzelve met de stoflijke overblijfsels naar de laatste
rustplaats. Hier verlichtten de maan en de sterren alleen deze
geheimzinnige plechtigheid. Adriaan, Jan en ik besproeiden het
plekje grond met onze tranen.
De priester very ulde zijn heilig ambt met kalmte en majesteit.
Nochtans beefde 's mans stem van versmoorde aandoening onder
het lezen van den psalm : « Ontferm u mijner, o Heer, volgen s
ie eindelooTe bermhartigheid! » En toen hij de verzuchting
van den koninklijken profeet zondaar tot God stuurde « Uit
de diepte heb ik tot u geroepen, Heer , o Heer, verhoor mijne
stem! » Dan scheen het mij, eene stem te hooren opstijgen
uit het graf; terwijl eene koude huivering mij beving, als de
strenge stem des priesters, met de rollende versen van den
schokkenden Dies irce, scheen de hartkloppingen te doen gevoelen,
waardoor de zieltogende gekweld wordt, als het schriklijke oogenblik nadert, waarop de rechter van levenden en dooden gaat
rekening vragen van zijn schepsel ! Eindelijk teekende hij, met
gewijd water, een kruis over het gapende graf en wierp de woorden : dat Tij in vrede rusten ! aan de overledenen, als eene
leste afscheidsgroetenis, toe.
God heeft deze woorden zekerlijk gehoord, en dien wensch
volbracht ; dit rmtakte ik op uit den vasten toon, waarop de
priester dezelve uitsprak.
Vooraleer de dag aanbrak, had Jan zorgvuldig het graf gevuld
en, voor het nieuwsgierige oog, onder eenige steenklompen
verborgen. Later werd ter plaatse eene kapel opgericht, waar
de oude priester zijne gebeden en offeranden aan den Allerhoogste
opdroeg. De oude Geertruid werd, den volgenden dag, naast
hare ongelukkige meesters begraven. Waarom haar in den dood
scheiden van degenen, die zij zoo vurig bemind had gedurende
haar leven ? Altoos heb ik in de gedachte verkeerd, dat de oude
priester het geheim kende, voor de ontknooping ; immers Geertruid
was zijn biechtkind.
De jonge graaf Adriaan werd al te hevig geschokt door deze
over elkander rollende gebeurtenissen ; zijn lichaam nam van
zelve de rust, welke de gemoedsstemining anderzins zoude
geweigerd hebben. Hij herstelde nog al spoedig ; maar bled Min,
of meer droefgeestig, gedurende zijne overige dagen,
-
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Zonder aan den eerbied jegens de dooden in 't minste te kort
te blijven, moest hij toch ook zijne zorgen aan de jevenden
toewijden. In den beginne van het nieuwjaar, kwam de leste belle
zijris broeders voor zijnen geest spelen : « Adriaan, sees de
beschermer van Julia. Hij zette zich te paard en reed naar Beek.
Op zijne ondervragingen, toonde men hem de woning, waar
Walter eens verbleef en zalige dagen doorbracht. Hij vond de
maagd in rouw gekleed ; want eenige weken te voren, had zij
den teederlijk beminden vader in hare arms zien sterven. Adriaan,
welke zich, bij het binnentreden, had kenbaar gemaakt, als zijnde
de broeder van Walter, moest thans aan Julia's bede gehoor geven
en 's broeders lotgevallen verhalen, welke zij ten deele gegist had.
De rampzalige moest Julia's inborst zeer wel gekend of geraden
hebben, toen hij haar schreef : « Indien gij ooit mijn besluit en
desTelfs beweegredenen verneemt, dan Tull' gib deTelve goedkeuren. »
Ja, zij beschreide met bloedtranen, de snoode daad, maar met
edele fierheid, prees zij het heldhaftige besluit van Walter, welke
van zijn een-en-twintigste jaar, aan al het genot der 'aardsche
goederen vaarwel zegde, en zich levende in den shoot der aarde
stortte, om eene, wel is waar, afschuwlijke, maar misschien
onvrijwillige misdaad uit te wisschen.
Adriaan werd tot in zijne ziel getroffen, bij de eerste samenkomst ; Julia was zeven-en-twintig jaren oud en in hare voile
schoonheid. De samenneiging desongeluks verkortte de afstanden.
Zij legde eene wonderbare schranderheid zonder aanmatigingen
aan den dag, en Adriaan was geenszins verwonderd, dat Walter
besloten had, het meisje tot den rang van gravin te verheffen.
Vooraleer haar te veriaten, vroeg hij oorlof om haar nog meermaals
te ,mogen bezoeken ; eene beleefdheid, welke niet lichtlijk kan
afgeslagen worden.
In het naar huis keeren, speelde Julia's beeld gedurig voor
zijnen geest. Op het kasteel van Stein, werd hij door zulke akelige
herinneringen gekweid, dat zijne gedachten met vermaak op
de maagd rustten. De woorden : Bescherm Julia ! deden hem
rijpljk overdenken, hoe hij 't best aan deze bede konde hulde
bewi)zen. Deze beweegredenen en meer andere waren ongetwijfeld
de schuld, dat hij, twee dagen nadien, den weg naar Beek insloege.
Na dien tijd volgden de bezoeken rapper en rapper op elkander,
tot dat hij eindelijk aan de maagd verhaalde, hoe hem Walter had
aanbevolen de beschermer der deugd, der onschuld en der schoonheid te zijn ; tevens verkiarende, dat in zijne oogen Been zekerder
niiddel kon gevonden worden, om dezen wensch te volbrengen,
dan haar ten huwelijk te nemen.
Dit is zonder twijfeleen zeer sterk overtuigingsmiddel,voornaam-
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lijk, wanneer hetzelve gelijk hier het geval was — ondersteund wordt door den titel van Graaf, door prachtige kasteelen,
rijke landgoederen, door verstand, ee'n goed hart en een bevallig
gelaat. nit zijn nog al goede reispapieren op de baan des levens.
*-- Het is enkelijk Oen mij te beschermen, — vroeg Julia — dat
Graaf Adriaan mij deze onschatbare' eer wil bewijzen. van mij ten
huwelijk te. vragen?
— En nog meer om u eeuwig te beminnen. • Antwoordde de
jongman, terwij1 hij de hand op de plaats bracht, Waar zijn hart
klopte van aandoening.
Julia 's hart was ook niet van steenen gemaakt : haar
onbekrompen verstand zegde haar duidelijk, dat zij de gedachtenis
haars vaders en die van Walter zeer.wel kon opbewaren en vereeren,
ofschoon zij gravin van F... Nverde. Aan. Walter zou zij voor al de
schatten des aardbodems niet ontrouw zijn pworden. Daar hij
thans in den Heere ontslapen was, kon zij .zekerlijk aan den overled6ne aangenathet bewijs barer liefde schenken, dan met
zijnen lesten wensch te volbrengen.. - Deze wensch besliste het
toestemniingswobrd der schoone Julia.
Zeg maanden na'Walters overliiden werd, op het kasteel van
Stein, Adriaans en Julia ''s bruiloft gehouden. De oude priester
zegende den etht,in. De nude koetsier scheen wederom te herleyen ; hij vroeg voor'eenige gunst, dat hem uitsluitlijk zoude verguncl worderi, de jonge gravin ter wandeling te voeren en zeif het
rijtuig te mermen ; 'ander voorbehoud van later hetzelfde te doen
voor de jonge graven en gravinnen; welke' nog komen moesten.
Deze gunst weird aan Jan volgaarne toegestaan. dat begrijpt
men lichtlijk.
VVeldra was het zichtbaar, dat een edele, weldoende geest over
her kasteel van Stein waakte ; Niles verried de tegenwoordigheid
eener deugdzathe, zorgvuldige vrouw. De kapel werd in korten
tijd voltooid. — Op den zuiderkant van den rondvormigen berg,
waarop vroeger de trotsche burcht 'stond, werd eens plantentuin
aangelegd. Eene haag van reizen en palmtakken , omsloot een
plekje 'gronds, waarover vier treurwilgen hunn e fijne takjes
Wiegelden. Alwie bier de opsporende blikken mocht werpen,,
kon 'vier langwerpige heuveltjes ontdekken : het waren vier
grafplaatsen, waarm de gebeenten rustten van den vermoorden,
vane den ongelukkigen moordenaar, van de ttouwe Geertruid
en Vdri Julia's Niader, welke de gravin derwaarts had doen brengen.
•Alhoewel thans eene weldadige engelin over het :kasteel waakte,
liepen nog gedurig schrikverwetkende geruchten ; 4ij groeiden
aan, naar mate zij van mond tot- morid overgingen, aangezien
eenieder het zijne daarbij voegde.
Nu eens beweerde men, geesten in laaie vlammen te hebben
.
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gezien op de oude burcht ; dan weer zegde men, dat deze
verschijnsels aan zwartheid den. duivel zelven overtroffen. Geheel
deze geesten en duivels bestonden hierin :
Julia en Adriaan -- ten einde aan het dienstvolk niets te Iaten
bespeuren — begaven zich menigmaal naar de spelonk, waarin
Walter zoo vele jaren geleefd had en gestorven was. IA zulk
bezoek, droeg Jan eene lantaarn, die de laaie vlarnmen moest
verbeelden. Ter plaatse gekomen zijnde, knielde de brave knecht
achter zijne heerschappen en stortte met hen een vurig gebed
voor de overledenen,
Gedurende de lente en zomermaanden ging het deugdzame
paar menige uren doorbrengen, in 't gebed, op het geheimzinnige
ulke
kerkhof. Bid
z gelegenheid, waren zij beide altoos in roues
gekleed ; zoo verbeeldden zij de verschijnsels, die aan zwartheid
den duivel zelven overtroffen, volgens het loopende gerucht.
Jans hartewensch kon maar ten halve volbracht worden : het
rijtuig der gravin mocht hij mennen ; maar nooit jonge graven
noch gravinnen. — Immers dertien, jaren zijn,sedert den trouwdag,
verloopen, en geen spoor van telgcn heeft zich ooit opgedaan, om
den huwelijksband te zegenen.
Zoo zal het geslacht der graven van F.... uitsterven, alsof de
vloek ook van den plichtige op den onplichtige moeste overgaan.
Over eenige dagen, zijn de oude priester en Jan ten grave
gedaald. Ik sta met eenen voet in hetzelve en vi nd nog nauwlijks
de noodige krachten om het verhaal dezer afgrijsliike gebeurtenis
op het papier te brengen. De grootste voldoening smaak ik hierin,
dat ik mag bijvoegen : Julia en Adriaan Tijn allergelukkigst.
Gravenbeek 6 van wijnmaand 1706.
J. D. A. E.
Hier hieli het handschrift op. Wij bleven spraakloos zitten
kijken.
Waar zijn nu die spooken van Stein, — vroeg grootvader
op een zegepralenden toon waarmede gij mij den mond moest
stoppers
Het beste antwoord, dat wij konden geven, bestond in zwijgen,
en wij zwegen, als iemand wiens tong geboeid is.
Grootvader lichtte het deksel der kachel op, en wierp het
handschrift in het vuur, ten einde hetzelve voor altoos in de.
vergetenheid te dompelen, Maar deze lezing had onze nieuwsgierigheid gaande gemaakt, en aangezien de Schepper ons, met een
uitniuntend geheugen heeft voorzien, zijn ons geene aanmerkingsweerdige omstandigheden ontsnapt. Wii waren in eenmaal
van onze spooken, geesten en andere bovennatuurlijke ,
schijnsels verlost en Tochten sedert dien, altoos den natutirlken
a

aorsprong der dingen te doorgronden.
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1.

OPHELDERING.

In eene der vruchtbaarste streken van Limburg, op nagenoeg half weg tusschen Roermond en Maastricht, ligt het
dorp Limbricht, waarheen wij den lezer gaan geleiden. Indien
de wandelaar een bedreven oog ten zijnen dienste heeft, dan
zal hij aanstonds stilstaan voor de verspreide en bekrompene
woningen, voor de rechtlijnig getrokkene straten, voor den
eentooningen bouwtrant, voor de uitgestrekte perceelen bouwgronds welkede gemeente omringen, voor de gelijkslachtige
dreven, en uit dien samenhang zal hij opmaken, dat daar
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vroeger iemand het gebied voerde, die het recht had of die
zich recht aanmatigde van tot de dorpelingen te zeggen :
uit bout, kleem en stroo Tal uw huis vervaardigd worden!
hier cult gij eene straat aanleggen ! uwe hutten Tullen twee
luiken ter straat en twee ter Tijde hebben ! Limbrichts
grond, water, straten, bewooners in een woord, alles behoort mij.
Treedt men binnen de dorpskerk, dan zeggen u de wapenschilden, vvelke langs de muren hangen, hoeveel dorpsdwingelanden beurtelings de laten kwelden, en den tol aan de
natuur betaalden. De namen van Lerodt zu Lerodt en Van
Bentick staan zoo nauw met dien van Limbricht verknocht
als de offeraar met het offerlam of liever als de beul met den
ter dood veroordeelde ! Ja, Limbricht's leenheer was een
geducht schepsel van eeuw. tot eeuw, want den zoon geleek
altoos op den vader ; deze zette zijn bloed, zijnen naam,
zijnen aard, zijne trotschheid op den afstammeling over met
de leenheerschappij.
Indien wij nu aan het dorp zijnen oorspronkelijken naam
wedergeven, zoo als hid nog over een paar eeuwen in de
handvesten werd gevonden, en plaats van Limbricht, Leimborg schrijven, dan zal de taalvorscher al aanstonds begrijpen,
dat het dorp zijnen naam ontleent aan eene sterkte of burg t,
vvelke in leenz moest gebouwd zijn. Nog zijn al de sporen
des ouden heerenwoning niet gansch verdwenen ; maar wat
er nog van overgebleven is, mag zelfs de schaduwe niet
genoemd worden van hetgeen 't vroeger was! Gode zij dank !
het verblijf der machtigen der aarde ; de duistere gewelften,
waaronder zoovele zuchten aan benauwde borsten ontsprongen ; de torens waarop de wimpels waaiden ; de muurpaneelen welke met hunne gesnedene beeldtenissen prijkten, alles
ligt in het stof ! De verbeelding is machteloos om slechts
eene flauwe schets te geven van eene leenheerswoning der
twaalfde eeuw. Neen, roepen wij die vergetene spooken niet
meer in 't lever! terug ! zeggen wij enkelijk wat er thans
bestaat, vooraleer wij verhalen wat er in onze tijden nog
voorviel.
Aan de noordzijde van het dorp, langs den grooten weg,,
vindt men eenen breeden moerassigen vijver, over denwelken
eene platvormige steenen brag geworpen is. Stapt men over
dezelve, dan vindt men aan den overkant twee reusachtige
kolommen, tusschen deweike een afgesleten poort op verroeste
tuelders zich beweegt en een akelig gegrijns laat hooren als
zij in den blauwen steen rondloopt ! Achter de poort staat
.
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een bouwvallig muurwerk daar was vroeger ongetwijfeld het
gewoone verblijf van den poortwachter. Immers ziet men nog
de behangsels der geijzerde valdeur en egge zijn verdwenen
en men stapt ongehinderd door de gevvelfde poort. Plotseling
kronkelt de vveg eerst naar den rechten, dan weer naar den
linken kant en leidt tot voor den voet van eenen rondvormigen heuvel, waarop het tegenwoordige kasteel met moeite
worstelt tegen den vernielenden arm des tijds. Langs eenen
gang, welke, als de trechter zich gedurig vernauwt, schijnt
men gelijkvloers zich onder den grond te begeven !mar weldra
weérgalmen de voetstappen tegen reusachtige gewelften. Aan
de beide kanten des ingangs liggen eene menigte kamers,
waarbinnen kings hooggeplaatste punthogige luiken een karig
licht dringt, dat de zweetende en schimmelachtige muren in
eene halve duisternis laat. In steenen ramen draaien en
sluiten de kleurlooze deuren, waaraan geen zuiver eikenhout
en geene nagels gespaard ziin ! Het gerammel der sloten, het
gegrijns der grendels en teulders drijven de vledermuizen uit
hare schuilhoeken ; zij vladderen rondorn den wandelaar, en
keeren zoo stoutmoedig naar hunne plaatsen terug,dat men
gedwongen is tot zich zelven te zeggen : ja, dit vuil gespuis
steunt op de verjaring ; geene menschenmacht is nog bevoegd
hetzelve te doen verhuizen ! De vloek des nageslachts wege
op den verdrukker, en de onreinste dieren bezoedelen het
verblijf van den leenheer ! De krammen in den muur, de
ijzeren staven der vensters, de grove nagelkoppen der deuren
zeggen genoegzaam, waartoe deze onderaardsche vertrekken
bestemd waren !
Langs een steenen wenteltrap stijgt men naar de eerste
verdieping : daar snijdt een smalle gang het gebouw in twee
gelijke deelen. Hier bewegen zich de deuren in houten ramen ;
de vensters zijn met een steenen kruiswerk voorzien. Aan
den zuidoosteliiken hoek vindt men een ruim vertrek. en
overblijfsels van gesnedene paneelen langs den muur. De zinnebeelden der jacht en des oorlogs zijn boven de wide
schouw nog zichtbaar onder de kalkpleisters, vooral wanneer
de zon hare stralen door de zuidelijke vensters schiet en een
beetje leven in de groote zaal werpt. Eene huiverende naaktheid heerscht in de overige vertrekken !
Langs een muurwerk kronkelt eene steenen trap naar de
tweede verdieping, Nvelk e al sedert langen tijd tot den staat
van duivenhok is afgedaald. Een wonder mengsel leveren deze
drie verdiepingen op : onder den grond de dienstboden en
de gevangenen ! Boven de hoofden dozer laatste troont de Heer,,
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die lacht, klapt zwelgt en zwiert, zonder dat hem het gekerm, dat uit den grond opstijgt, in 't minst stoore ! Zonder
dat de duit die boven zijn hoofd woont, hem ooit te binnen
brenge, dat hij rein en zachtaardigheid van een dier moest
leeren ! Maar kende de leenheer wel eenen evenmensch ?
Van buiten beschouwd, levert het gebouw iets afstekends
onder alien opzichte : de hoektorens zijn verdwenen ; de
vensters staan op ongelijke afstanden ; de muren hebben eene
groene tint aangenomen, uit hoofde dat de magere mostplant
hare worteltjes in de schier onzichtbare spleetjes heeft geschoten. De reusachtige buitenmuren, de grove ijzeren staven,
welke nauwelijks doortocht aan eenen arm en aan een karig
licht geven, de afgezonderde ligging, de diepe vijvers, welke
geheel het kasteel omslingerden, zijn zooveel luidsprekende
bewijzen dat bier het verblijf was van menschen die in hunne
evenmenschen slechts werktuigen zagen van weelde, voordeel
en gemak, wier zweet zij met lange teugen dronken, wier
vrijheid zij schonden, wier waardigheid zij onder de voeten
trapten en van wier wanhoop zij het uiterste moesten vreezen !
Hier ontbreekt niets dan de vruchtbare pen van eenen Walter
Scott om de puinhoopen tot een gebouw te herscheppen ; om
ons de wandaden der middeleeuwen als door eene tooverlantaarn te doen zien.
Op de overzijde van den omtrek der hedendaagsche burgt,
naar den zuidwestkant, verheft zich een tweede heuvel, omringd van opgeslijkte grachten : daar stond de oude Leimborg
aan dewelke het dorp zijnen naam verschuldigd is. Een
machtige kastanjeboom schiet zijnen vereeuwden stam uit den
puinhoop naar boven, en breidt zijne takken zoo trotsch over
den heuvel uit, alsof de leenheersgeest hem bezielde en hij
nog het stof der aarde wilde verdedigen tegen de voetstappen
der ongevvijden ! Maar de vijvers verdwijnen onder de waterkruiden, de muren onder het mos, de ijzerstaven worden
doorknaagd van den worm des tijds, de grachten slijken op,
de kastanjeboom overlommert thans andere grafplaatsen dan
die der trotsche heeren van Leimborg! Daar eindigde zoo
menig bestaan dat de bergen van Spanje, de vlakten van Duitschland, de sneeuw en de waters van Rusland gespaard hadden !
Op den heuvel, onder de schaduwe van den kastanjeboom,
tusschen de nieuwe Leimborg en de oude dorpskerk, rusten
voor eeuwig de slachtoffers eener wereldberuchte heerschzucht ;
en geen kruis zegt het aan den wandelaar, en geen godvruchtige ziel gaat er een gebed murmelen ! Lezers als gij ten einde
zijt van dit verhaal, als gij de nare bladzijden doorloopen
hebt, o ! wijdt dan den ongelukkigen een vroom gebed toe.
.
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Onnoodig ware het breedvoerig te boeken, welke oorzaken
aanleiding gaven tot den reuzenkamp, welke in 1791 te
Parijs begon, en in 1814 en 1815 te Parijs eindigde —
tusschen Duitschland en Frankrijk. Van den eenen kant, de
zucht om alles te overweldigen en te vernietigen wat bestond;
van den anderen, het vaste besluit om het germaansche
element ongeschonden te bewaren, gaven noodzakelijker wijze
aan de worsteling de evenredigheid van eenen kampstrijd op
Leven en dood ! De op elkander gevolgde rampspoeden van
Austerlitz, van Eilau, van Jena en van Wagram, zoowel als
de vrede van Tilsitt wogen loodzwaar op het duitsche vaderland en schuimbekkende van gramschap, droegen de afstammelingen van Herman, de ketenen waarmede hunne vrije
armen geboeid vvaren ! Met woede zagen zij dat ook Alexander,
de ridderlijke Czar, zich de oogen liet verblinden en aan het
gelukskind gulhartig de hand drukte ! Dan wie ziet den geheimen draad die den wereldsloop regelt ! Wie zou geloofd
hebben dat de reus zijnen val nabij was ? Hij, die zijnen
degen durfde in Europa's grond steken en uitroepen : dit
alles behoort mij toe, want ik ben en de sterkste, en de
vroedste ! liet zich door den voorspoed in den slaap wiegen,
zonder zich eenmaal te herinneren dat de grootste rarnpspoed
op het grootste geluk volgt, en dat de Voorzienigheid haren
machtigen arm slechts behoeft uit te steken om keizerrijken,
als Assyria, Macedonia, Carthago en Rome in het niet
te doen vallen om hunnen naam uit de rij der volkeren te
schrabben.
Had de nieuwe Cesar de ruwe macht tot steunpunt, dit
belette niet dat — om den loop der gebeurtenissen slechts op
eene tastbare wijze te beoordeelen — geduchte vijanden tegen
hem overstonden. H open en wachten was Romas leuze,
daarentegen snelde de Spanjaard het vijandeliike schroot te
gemoed, voor behoud van troon en outer ! de Duitscher
vijide langzaam en knarstandende zijne ketenen door, en schoot
vuurstralen op zijnen verdrukker ! De fiere Brit moest kiezen
tusschen de algemeene onderwerping en eenen kampstrijd
zonder genade van weérskanten : hij koos het roemrijkste deel,
en besloot, dat zoolang er een wimpel op een oorlogschip
zoude wapperen. zoolang er een schelling in 's lands schatkist zoude rusten, er geen verdrag tusschen hem, en den
wereldverdrukker zoude tot stand komen ! de Brit paste de
machtspreuk zijns grootsten dichters toe op de gesteldtenis van
Engeland :
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Te zijn of niet te Tijn, daar ligt geheel de vraag.
Nauwelijks had Alexander begrepen hoe duur hem Napoleons
grillen moesten kosten, of hij rukte zich los van den leiband.
Aanstonds was het besluit genornen, het Noorden en Zuiden
gingen tegen elkander botsen ! Gelijk de koornhalmen op een
oogstveld, zoo golfde langs Limbdrgs lieirbanen Napoleons
tallooze en schitterende legerdrommen. In onze ooren klinkt
nog het getrappel en gehinnik der paarden, het gekletter der
geweeren en het jub
elgezang der begeesterde jeugd ! Wij voelen
den grond nog dreunen onder het gerol der kanonnen, dat
zich als de onweérsvvolk verwijderde naar het vaderland van
Sobieski en Leczinski. De Niemen moest het tooneel van den
Rubico vertolken : ging de nieuwe Cesar over denzelven,
dan waren de teerlingen geworpen ! Rome niet alleen, maar
de wereld was de inleg, welk oogenbiik, welke bladzijde in
de geschiedenis !
Het oog op Moskou gevestigd, drijft de korsikaansche
Herkules zijne drommen voorvvaarts, het russische leger schijnt
als een lokaa.s, maar als een lokaas dat gedurig ontsnapt en
den visch buiten zijn water lokt. De Rus kent zijnen onfeilbaren hulpmakker — den winter — hij heett geduld geleerd,
en treedt niet buiten zijne rol, tenzij om zijnea buit des te
zekerder te veroveren.
Te Moskou vond de veroveraar huizen, paleizen, tempels
en rijkdommen, maar slechts genoeg Russen om de geheiligde
stall in eenen vuurkolk te veranderen ! Geheel de russische
staatkunde lost zich thans in eenige woorden op : wat wij
tegen u niet kunnen beveiligen, Tult gij niet beTitten ! M oskou ,
zou voor Napoleon zijn, wat Capua voor Hannibal was : een
graf ! Plotselings vliegen eenige schaarsche sneeuwvlokken door
het ruim : zij zijn als ' de horens, welke den aftocht blazen.
Te laat voor zijnen krijgsroem ; maar juist op het uur door
de Voorzienigheid voor 't geluk de f volkeren bepaald,
begint de rampzalige terugtocht. Wie is bekwaam om die
rampenvolle worsteling tegen de dood, onder hare honderdvoudige en afgrijselijke vormen, te schetsen ? Schuiven vvij
eenen rouwsluier over de lijkenvelden, welke zich van de
Moskowa tot aan de Niemen uitstrekken ! De ongelukkige
moed heeft aanspraak te maken op ons medelijden ; de slachtoffers waren ons niet alle vreemd en in onze ooren hebben
,
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de nare, stuiptrekkende kreten en kermingen der moeders geklonken, die aan den onbermhartigen menschenofferaar hare
zoons weervroegen, met hangende hairen en verwilderde
oogen.
Dan de vinger Gods had zich niet zichtbaar genoeg getoond!
Hoe kon zich de man met Frankriik vergenoegen, voor wien
Europa te nauw was geweest ? Op eenen tocht vijfmaal
honderd duizend menschen aan den woesten oorlogsgod opofferen dat was nog niet genoeg ! Saksen's vruchtbare velden
moesten ook met menschenbeenderen bezaaid worden ! De
Moskowa, de Beresina, Leipzig, Montmartre en Waterloo :
ziedaar de namen der vijf bedrijven, waaruit het groote
treurspel is samengesteld. Maar hoe menig drama kon de
gapingen niet aanvullen ?
De plaats, welke wij hiervoren zoo maar onvolledig beschreven, staat alsmede in verband tot de algemeene slachting;
daar eindigde zoo menig stil bestaan ; daar werden zooveel
blijken van menschlievendheid gegeven, jegens ongelukkigen,
dat wij ons voorgenomen hebben er eenige bladzijden aan toe
te vvijden, welke niet geheel en al vruchteloos zullen zijn.
Immers nog velen onzer landgenoten noemen de twintig
jaren der fransche overheersching een grootsch, een roemrijk,
een heerlijk tijdvak. Roemrijk, grootsch en heerlijk, mijn
God ! Groote woorden, welke door de droevige daadzaken
geleugenstraft worden ? Ronkende volzinnen, welke in den
mond der faam gelegd worden, omdat zij zich niet bezig
houdt met de grievende smarten, welke iedere stad, ieder
dorp, ieder huisgezin folterden I Omdat de tiid een lenigende
balsem is voor het lijden des menschdoms ! Vooraleer wij die
groote woorden als goede aannemen, toone men ons de maat
des vergoten bloeds en der gestorte tranen ! Men Celle eerst
de verminkten, de gesneuvelden op het slagveld, de bevrozenen, de versmoorden ! Men boeke dan nog den euvelmoed
en willekeur eener onbeteugelde soldaterij ! De bi)zondere en
openbare wraakdaden, bij den helderen dag zoowel als in het

duister gepleegd ! Men wege in de schaal der gerechtigheid
het opdringen eener onvaderlandsche wetgeving, welke ons
helaas al te lang op den nek ligt ! Het verdrukken onzer
moedertaal ongehoorde kwellingen, welke uit de \Tereenigde rechten (droits rants) en uit werving van het
kanonnenvleesch zijn gesproten : dat alles ontsnapt aan het
ionge geslacht.
Wigebben
h
het kind der vrijheid zijne moeder zien vet.worgen : wij hebben de bespiederij en het verklikken overal,
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en het vertrouwen nergens gezien ! Moeders liepen er met
duizende langs straten en velden ; hare hairen waren voor den
tijd vergrijsd, hare wangen uitgemergeld, hare oogen drooggeschreid ! Aan alle voorwerpen, welke zij op den weg ontmoetten, vroegen zij hare zoons terug : aan de boomen, aan
de bosschen, aan de bergen, aan de dalen ! Maar boomen,
bosschen, bergen en dalen bleven stom ! Ja, toen werd de
schrikkelijke beeldtenis van het heilig schrift vernieuwd :
Rachel beweende hare kinderen en kon niet vertroost )porden, omdat Tij niet sneer Tijn !

IL

DAT \VAS EEN NARE STOET

Den 25 november 1813, omstreeks het middaguur, zag men
een vijftigtal karren de groote heirbaan volgen, welke van
Roermond naar Maastricht loopt. Aan het gehucht Buchten
sloegen zij eenen veldweg ter linker zijde in, trokk en door
het dorp Born en k ruide langs holle, slijkachtige wegen voort
naar Limbricht. Eenige gendarmen reden naast den trein ;
hunne tegenwoordigheid deed al aanstonds gissen dat de ladingen in verband stonden met den oorlog. De voerlieden
— goede vlamingen uit de omstreken van Venloo — behoorden tot die menschen wier gelaat de zielsaandoeningen ver-

tolkte ; want zij hadden geen veinzen geleerd. Zichtbaar kamp2
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ten deze lieden tegen twee gevoelens : medelijden en gramschap vvisselden zich beurtelings af!
Sloegen zij hunne blikken op de ladingen ; trof een akelig
gekerm hunne ooren ; dan vaagden de voerlieden met de
mouw eenen traan uit het oog ; sloegen de blikken ter aarde,
en vervolgden sprakeloos den weg, zonder dat de zweep eenmaal de lendenen der paarden tot spoed aanmaande.
Veroorlootde zich dan de eene of andere ruiter de boerenpaarden te slaan, dan maakte eensklaps het medelijden plaats
voor de gramschap ; dan herinnerde zich eensklaps de eenvoudige landman dat nog het fransche juk op zijne schouders
woog ; dan kwam een dof gemompel uit zijnen mond en
knerstandende over zijne onmacht uitte hij in de vlaamsche
taal de voorspellende woorden : « nog een beetje geduld,
Takkentasters tiny kwellen en pochen Tal niet lang
meer duren. »
Nieuwsgierig, zoo als het de dorpelingen doorgaans zijn,
snelden de bewooners van Born naar buiten om te zien wat
op de karren lag ; maar nauwelijks hadden zij een staal van
t nare tafereel gezien, of zij stoven naar binnen en weldra
was geene levende ziel meer op den weg te zien. Zoo kwam
de trein tegen zonnenondergang in het dorp Limbricht aan,
waar hij van niemand verwacht werd, en hield stil voor de
brug, welke naar de nieuw-oude Leimborg leidt.
Nemen wij bier slechts eene karre in oogenschouw, dan
zal de lezer zich een gedacht konnen maken van al de overigen ; want zij geleken zich als twee droppels water uit het
zelfde vat.
Men verbeelde zich een tweewielig gespan, waarop twee
oogstladders staan, tusschen welke eenige bonden stroo geworpen zijn. Op dit ongenadige leger ziet men eenige levende
wezens zich bewegen, om eene .iiskoude hand naar het brandende voorhoofd uit te steken ! Over de blauwe lippen
kwamen geene andere klanken dan nare gillen en afgrijslijke
jammerklachten Sommigen beweegden zich niet, kermden
niet, gilderi niet, jammerden niet ; want zij behoorden niet
meer tot het getal der levenden ! Laten wij hun rusten, hen
liiden is ten einde, en beschouwen wij degenen, die nog
zieltogen. Hun hootd was omwonden met eenen morsigen
doek, ten einde de hevige kloppingen te verzachten ! Een
grijze overrok diende voor bedding, hoofdkussen en dekkleed!
Buiten de pijpen eener grijze linnen broek staken een paar
schrale beenen en voeten, waaraan kousen en schoenen ontbraken. Het branden der heete koorts, het kiappertanden, het
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II

gebrek aan zorg, oppassing, rust, warmte en verkwikkend
voedsel : dit alles was akelig om zien ; maar nog akeliger
de reuk welken die menigte halflijken alreeds uitwasemden !
Bijna alien waren aangetast door eene soort van pestachtige
roode loop, vvelke het gevolg was van onmenschelijke vermoeienissen, van bedorven en ongeregeld voedsel, van het
slapen op den grond in een guur vvordende jaargetijde ; van
de schamele kleeding en van het zedelijk lijden — den mismoed waaraan Been verschgeworven krijgsvolk wederstaat.
Deze jongelingen meest alle slachtoffers van ' de laatste
lichtingen droegen de dood in hunne oogen op hunne
lippen, over geheel het lichaam en in hunnen boezem : desniettemin klampten zij zich aan het leven vast met eene grijnsende wanhoop !
De eene wrong de handen te samen en wierp verwilderde
blikken opwaarts ; want in zijnen koortsachtigen toestand, op
den oever des levens herinnerde hij zich dat, hij nog een
kind zijnde, de moeder hem leerde bidden ; dat zij hem —
bij zijn vertrek schreijende gezegd had : mijn Toon, indien

gij hetgeen God verhoede — rampvolle oogenblikken ontmoet, o, werp dan uwe blikken naar boven ! van daar komt
troost en hulp !
Naast dezen lag een jongeling — de eenigste hoop en steun
zijns lamme vaders — te zieltogen : hij bad niet, hij scheen
het vonkje levenskracht, dat nog in hem was, te besteden,
om raaskallende, vader, vader ! te roepen ; alsmede om zijne
beulen te verwenschen en te vloeken ! Vergeef het hem, o
Heer ; hij wist niet wat hij deed, en zijn haat was toch zoo
natuurlijk, zoo wettig !
Hier en daar bemerkte men een zieke, die tegen zijn lot
morde, omdat hij — door het vijandelijk schroot gespaard —
niet de dood der helden op het slagveld gestorven was ! Hen
noemde men de sterke geesten, in betrekking tot de godsdienst begrippen, en brompOtten (grognards) onder 't opzicht
van den krijgsdienst. Deze gaven in den uitersten stond
hunne verachting te kennen, tegen • de jongere makkers, door
vreeslijke gebaarden, en niet zelden hoorden men het woord
of den scheldnaam pequin mompelen.
In zulken deernisvvaardigen toestand bevonden zich de dungezaaide overblijfsels des laatsten franschen legers : wat schroot
en staal te Lutzen, Bautzen, Katzbach en Leipzig gespaard
hadden, werd door vermoeienissen en gebrek van het slagveld
op het stroo, en van het stroo op het kerkhof geworpen !
Wat zeggen vvij op het kerkhof ! Geen vinger, helaas ! prentte
.

-
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het verlossingsteeken op het voorhoofd als een licht op den
duisteren vveg welke naar de eeuwigheid leidt ! Geen dienaar
Gods sprak hun woorden van troost en hoop toe ! Geene
vriendenhand drukte de hunne ! Geen laatste vaarvvel klonk
hun in de ooren ! Geene moederhand sloot hunne oogen toe !
Geen kerktoren schiet zijne schaduwe op hun graf ! Geen
gewijde palmtak, geen bloemtje boven het vergeten plekje
gronds ! Neen, de schaduwe van eenen boom, de mededoogeride
traan van eenen zeldzamen wereldburger, ziedaar alles ! Maar
neen, voor hun onstoffelijk overschot blijft Gods grenzenlooze
bermhertigheid : hopen wij, lezers, dat hen . dezelve alreeds
met hare vleugelen overschaduwd heeft. Bidden wij voor hunne
zielen, want de ongelukkigen waren onze landgenoten, onze
broeders !
Waartoe is 't evenwel noodig de afgrijslijke wonden open
te scheuren ; waartoe die algemeene bespiegelingen ? houden
wij ons liever uitsluitelijk bezig met den naren stoet, welke
voor de Leimborg heeft stilgehouden ; onnoodig is 't te zeggen
dat het kasteel zich juist zonder heerschap beyond en dat dus
niets eenig teeken van leven gaf bij het naderen der zakkentasters en karren.
Na eenig been en weerloopen, verscheen een man die eenen
tros sleutels droeg, hij opende de poort, dan de ingangdeur
des heerenwoons en vervolgens al de bewoonbare vertrekken.
Deze sleuteldrager verdient dat wij hem aan onze lezers bekend
maken.
Zijne kleeding verried eene bijzondere zindelijkheid : blinkende schoenen met ronde zilveren gespen, een paar zwarte
wollen kousen een gelijkkleurige laken broek, aan de knien
toegegespt, een zijden ondervestje, een ronde fijnen hoed en
zwarte lakenen overrok voltooiden het uitwendige huisel. Zijn
gelaat was bleek en door de koepokziekte lichtelijk geschonden. Van het machtige en eenigzins duistere voorhoofd, daalde
een groote gebulte neus of tot nabij de bovenlip, tusschen
een paar bruine, maar levende oogen. De kaken waren schenkelachtig en eenigzins ingeslagen, onder den welgevormden
mond kwam de ronde kin bultachtig vooruit. In den samenhang der wezenstrekken bespeurden men eenen lichten zweem
naar droefgeestigheid ; men mocht hem evenwel geene droefgeestigheid toeschrijven. Diepe studien en de school der ondervinding hadden de gelaatstrekkon geleugenstraft ; hij was
eerder wereldburger gevvorden. Al degenen die zich onder den
last der rampen gedrukt voelden, mochten zeker op 's mans
hulpzame hand rekenen. Zijn verstand, zijne ondervinding,
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zijn huis, have en goed stonden voor den eersten den besten
noodlijdende ten dienste. Zijn gang was edel en verried eene
levendige, raploopende inborst. In geheel den man ried men
den geestesarbeid : geen woord vieI nutteloos van zijne lippen;
tot het minste toe werd aan den arbeid des breins onderworpen, alvorens hetzelve zijne gedachten openbaarden. Hij
bezigde bij voorkeur de duitsche taal en drukte zich in dezelve
met gepastheid, wellevendheid en met wondervolle kracht uit.
Hij was der vlaamsche en fransche talen zeer machtig otschoon
hij die slechts gebruikte, in geval van noodzakelijkheid, met
Vlamingen en Franschmans, en nooit om den geleerden praalhans uit te hangen. « Die zijne moedertaal verzaakt plagt
hid te zeggen — is een bastaardtelg zijns vaderlands en een
verloochenaar zijner moeder, zulken mensch betrouw ik niet ;
want hij is bereid om ook zijnen besten vriend te verloochenen : er is slechts eenen stap meer te doen. » De Limbur
ger heeft alreeds den naam van dezen man uitgesproken, nog
eerder dan wij denzelven neerschrijven : hij was anders
niemand dan de eerwaarde Page, pastoor te Limbricht, op den
oogenblik dat dit tafereel begint.
De voerlieden begeerig zijnde, zich met den meesten mogelijken spoed van den gedwongen dienst te verlossen, begonnen
hunne karren te ledigen en in een, twee, drie waren eenige
honderde zieken en dooden naast elkander op den kouden en
vochtigen grond gestapeld ! Weldra werden- nu het gekerm,
gehuil en de jammerklachten der lijders zoo hartverscheurend,
dat de gendarmen zelven — hunne taak als afgedaan beschouwenden van daar stoven op het oogenblik dat Quist hunne
medehulp allernoodigst was.
gaar Gode zij dank ! was alle menschelijk gevoel uitgedoofd in het hart der verbronsde krijgers, die aan niets
meer gelootden, sedert dat de oorlogsgod hen in den steek
had gelaten, de lijdende menschheid mocht op den dorpsherder rekenen, in wiens oogen ieder lijder een heilige pand,
een toevertrouwden schat was geworden, welke hem rekenplichtig maakte voor God ! Met vaderlijke zorg begon de man
de zieken, een voor een, in zijne armen te nemen en binnen
het kasteel te dragen ! Zijn voorbeeld had meer invloed op
de dorpelingen dan de gewapende macht ; want nauweliiks
hadden zi) den herder alleen bezig gezien, of zij werden beschaamd over hunne werkeloosheid en snelden den ijverigen
man ter hulpe. In weinig tijds werd een aanzienlijke voorraad
beddegoed, dekens, lakens en linnen te samen gebracht ; de
zieken werden zooniet op zachte, ten rninste op zuivere bed-
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den gelegd ; het walgende linnen dat eenen pestachtigen geur
verspreidde en aan de ziekte nieuw voedsel gat, maakte weldra
plaats voor frische hemden. De brandende dorst erd gelescht
met kalmende en verkwikkende dranken ; de honger stilde
zich, want van alle kanten kwam men toegesneld met voedsel.
Nog gedurende den nacht spoedde zich al de geneesheeren
uit de omstreken naar Limbricht en stelden zich ten dienste
van den priester. Vooraleer de uurwijzer geheel den omtrek
van het cijferblad had afgelegd, was het pastoreelhuis half
keuken en half waschhuis geworden. Voedsel en zuiver linnen
waren de twee hoofdbehoetten der lijders.
Al de zorgen des priesters, geheel de kunde en de ijver
der geneesheeren konden evenwel niet beletten, dat de dood
op eene ontzaggelijke wijze onder de zieken verwoestingen
aanrichtte ! lederen morgen lag een ruime put opgedolven op
den heuvel, lijken werden er met hoopen op elkander gestapeld
en het vullen van een graf ging altoos vergezeld met het
delven van een ander ! Nochtans verminderde het getal zieken
niet ; want bijna iederen dag kwamen nieuwe zieken bij
en vergden veadubbelde zorgen. Tot overmaat van rampspoed,
vielen de oppassers op hunne beurt ook ziek, en ieder zieke
was bijna eene onvermijdelijke doode. De geneesheeren zelven
werden op het ziekenleger geworpen, zoodat de verschrikkelijke waarheid weldra gekend werd : de gevaarlijkste Typhus
woedde te Limbricht ! Te vergeefs snelden priesters naar de
Leimborg om het liefdewerk met den eerwaarden Page te
deelen : zij ook vielen weldra als de slachtoffers hunner
menschlievendheid. Onder dezelve dient op de eerste plaats
gesteld te worden de godvruchtige kanonik Lutscher van Sittard. Het is schier ongelooflijk dat Limbricht's pastoor alleen
op de been bleef om in zooveel noodwendigheden te voorzien!
Men zag hem beurtelings als een andere Vincentins da Paula
— de zieken uit hunne walgelijkheden trekken, ze wasschen
en verschoonen, laven en spijzen, raden en troosten ! Hier
diende hij eten toe met zooveel zorg als het eene moeder
aan haren zuigeling doet ! Daar vvekte hij de ruvve lijders op
tot godsdienstige gedachten en leerde hun een hoopvol oog ten
hemel slagen ! Ginds zuiverde en kuischte hij de bedden,
kamers en vertrekken om de verpeste lucht te ververschen !
Een andermaal zag men hem aan den oever der vijvers zitten,
linnen spoelende, waaraan niemand de harden durfde steken !
En wie zou het gelooven, menigmaal moest hij de lijken ter
aarde bestellen zonder hulp ! Eenige uren slechts werden aan
den slaap toegewijd en dan nog strekte hij zijne ledematen
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uit op een handvol stroo ; immers zijn laatste beddegoed had
hij aan de zieken opgeofferd ! Hij scheen de engel des troostes
te zijn en de arme jongelingen, op den oever des grafs geplaatst, strekten de handen tot hem uit, klampten zich wanhopig aan zijne kleederen vast, als of hij hun het leven had
konnen geven.
Alle deze omstandigheden hebben wij aan de lezers geopenbaard, niet alleen om hun de rampen welke de oorlog na
zich sleeps, te doen zien, maar om tevens te toonen tot welke
zelfsopoffering de ware menschenvriend bekwaam is, als hem
plichtbesef, meedoogendheid en godsdienst bezielen !
Treden wij thans in eene der ziekezalen en maken wij den
lezer bekend met twee zieken die een en het zelfde bed bekleeden ; zij gaan ons stof leveren tot eene dier vertellingen,
welke men leest in het hoekje van den haard, bij een flad
derend houtvuur naast eene kaars, wanneer de regen tegen
de vensterruiten slaat en de wind door de spleten suist ; eene
nare, doch aandoenlijk vertelling op ons woord ; men leze
liever hetgeen volgt.

DE TWEE ZIEKEN DER GROOTE ZAAL.

In de groote zaal op de eerste verdieping lagen de zieken,
wier toestand nog niet geheel hopeloos had geschenen. Meest
alien beseften den deerniswaardigen staat hunner gezondheid
zoowel als 's priesters menschlievende zelfsopoffering, welke
hun niet weinig dankbare verbazing veroorzaakte. Menig
verbronsde krijgsman die sedert twintig jaren met zijn leven
gespeeld en duizendmaal de dood getrotseerd had, voelde
oogen in eenen waterkring zwemmen, als hij zich de verlorene onschuld der jeugd en de oprechte figuur des dorpsherder herinnerde. Wie had hem geleerd onder de zwervende vanen des gemeenebest en des keizerrijks
godsdienst
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en priesters te aanzien als goochelspel en haaszakspeelders ?
Waaraan kwam het dat hij aan niets meer geloofde dan aan
de macht van het getal, aan de juiste richting der kogelen
en aan het punt des bajonnets ? Het valt geenszins in ons
bestek deze vragen op te lossen ; wij bepalen ons bij het
boeken van daadzaken en haasten ons bij te voegen dat het
zedige gezag des menschenvriends onbeperkt was op deze
mannen. Ja, zooverre ging deze invloed, dat sedert hunne
aankomst nog niet een zieke de lange reis naar de eeuwigheid
had ondernomen, zonder alvorens de sacramenten der stervenden te hebben ontvangen.
Een was er nochtans die eene uitzondering op den regel
scheen te willen zijn : op een bed dat in den zuid-oosthoek
stond, lagen twee zieken, wier staat bij hunne aankomst zeer
hachelijk was voorgekomen. De geneesheer, hunnen pols tastende, had de schouders opgehaald Dat was een slecht voorteeken. Acht dagen later schudde hij het hoofd, hetgeen zeggen wilde, dat zij nog altoos met eenen voet in het graf
staken. Maar eene week nadien, uitte hij het gevoelen dat
hij hoopte den hoofdman te genezen ; dat hij een soortgelijk
vonnis over zijnen makker zou durven vellen, indien deszelfs
zielsgesteltenis zoo kalm werde als die van den bedgenoot. De
geneesheer wierp bij deze woorden eenen blik op den priester,
waaruit men mocht besluiten dat dues geneeskunde bier beter
te pas kwam dan de zijne ; dat de ziel nog zieker was dan
het lichaam.
De herder begreep de heiligheid zijner zending en klampte
zich aan de beide zieken vast met den onbuigbaren wil van
hen te redden : oppassing, raad, troost niets liet hij hun
ontbreken. De hoofdman schonk hem al aanstonds geheel zijn
vertrouwen ; doch te vergeefs spande hij al de snaren van
zijn schranderen geest ; te vergeefs verdubbelde hij zijne
menschlievende zorgen, niets kon hij op den lieutenant winnen.
Deze greep wel sours 's weldoeners hand en drukte ze met
eene koortsachtige kracht ; maar sprak dan de goede man van
de hemelvreugden, van 's menschen hoogere bestemming, van
Gods oneindige bermhertigheid, zoo keerde hij het gezicht
naar den muur of verborg het onder het -clekkleed en itiompelde dan onverstaanbare, afgebrokene woorden.
Deze halsstarrige boosheid of ingewortelde godvergetendheid
kon de man niet begrijpen. Hij begon den zieke tot in zijne
minste bewegingen gade te slaan en weldra overtuigde hij zich
dat er meer wanhoop dan hardnekkige boosheid bij den man
ten gronde lag. Hij giste een geheim, hetgeen hij uit zucht
.
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om nuttig te zijn en geenszins uit nieuwsgierigheid wenschte
te doorgronden ; hij mikte, in een woord, maar niets anders
dan de zielmoordende wanhoop door de zoete hoop te vervangen.
Maar maken wij de lezers nader bekend met de beide
zieken :
De lieutenant besloeg de eerste plaats op het ziekeleger ;
men gaf hem veertig jaren ruim geteld ; zijn voorkomen was
open en ofschoon de ziekte alreeds groote verwoestingen op
zijn lichaamsgestel had te weeg gebracht, viel 't niet moeielijk
om bemerken dat zijne gelaatstrekken nog altoos edel van
uitdrukking waren. Op het breed-hooge voorhoofd lagen diepen
plooien en tusschen dezelve reed men ernstige geestesinspanningen of vlijmende zielesmarten ; misschien beide te gelijk ;
te meer, daar het hootdhair en de baard dermate vergrijsd
waren, dat men hem twintig jaren ouder zoude geschat hebben. De .zwarte oogen hadden nog niets van het jeugdige
vuur verloren en het branden der koorts deed ze soms gloeiien
als twee vuurkolen. De regelmatigheid des monds had door
het uitmageren der wangen niets geleden. Over geheel
lijf zag men de sporen eener buitengewoone zindelijkheid.
Van gestalte ging hij niet ver 'Doyen de middelmaat, maar er
was een buitengewoone evenredigheid tusschen al de lichaamsdeelen.
De hoofdman was een paar jaren ouder dan hij, nochtans zou men hem hoogstens op vijf-en-dertig jaren geschat
hebben. Niettegenstaande deze afzonderingslijn kon men eene
zekere gelijkenis in de wezenstrekken bespeuren. Raadpleegde
men evenwel het sramboek, dan werd het onderscheid opvallend, men oordeele liever. Deze laatste stond gemerkt als
volgt : blond hair, baard dito, arendneus, spitse kin, gewoone
mond, zwart bruine oogen, rond aangezicht, vooruitstekend
voorhoofd, Merkbare teekenen : een zwaardslag van het linker oor tot aan den mond, een tweede in de kin, en een
derde op het voorhoofd tot in de wenkbrauvfen van het
rechter oor.
Zij spraken beide de fransche taal en verrieden hunnen
normlanschen oorsprong, de luitenant nochtans meer dan de
hoofdman. Zij dienden — tot dat gebrek en :ondoorstaanbare
vermoeienissen hen op het ziekenleger vvierpen — onder dengers der lijfzelfden standaard, zelfs in hetzelfde zwadroen ja
jacht te paard en schenen aan elkander gekluisterd. Op beider
borst prijkte het teeken der dapperen ; of zij beider evenzeer
verdiend hadden, zal men zien.
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Eenen tijd lang waakte de priester bij de beide lijders met
meer zorg dan er eene moeder besteedt in 't plegen van haar
kind ; nochtans scheen 't hem toe dat hij nog weinig of niets
gewonnen had ; toen op zekeren dag, de hoofdman vroeg om
den herder alleen te spreken. Opstaan was eene onmogelijke
zaak : diensvolgens werd de zieke in een nevenkamertje ge=
dragen en daar te bedde gelegd. Drie uren lang bleven de
priester en de hoofdman alleen, en nooit heeft hij ons toevertrouwd in welke geheimen hij werd ingewijd ; misschien zal
het de lezer grootendeels kunnen opmaken uit het vervolg
dezer ware geschiedenis.
De hoofdman bleef alleen op het kamertje en nauwelijks
was de priester op de groote ziekenzaal weergekeerd, of de
luitenant vroeg met angstige bezorgdheid waar zijn makker
bleef !
— Hij wenscht zich in kalmte met zijnen gewetenstaat bezig
te houden en niet langer ooggetuige te zijn van uwe onverschilligheid rakende het heil uwer arme ziel, deed de man met
zichtbare smart, en ging dan voort met zijne liefdewerken,
den zieken aan zijn gepeinzen overlatende. Deze doenwijze
verried eene groote hartenkennis : overtuiging spruit uit overweging en niet uit woordentwist ; deze laat de overweging
niet ripen ; zij verhardt den twijfelaar veel meer, want niemand geett zich gaarne onder. Zoodanig was de lieutenant
aan den hoofdman geboeid, dat hem de uren zoovele jaren
schenen, sedert hij denzelven niet meer onder de oogen had.
De dag was nog niet gansch verloopen,toen hij alreeds den
priester toewenkte dat hij hem iets wilde meedeelen. Men
zal genoegzaam begrijpen waarin deze mededeeling bestond,
indien wii zeggen dat de lieutenant, een half uur later, weer
naast den makker op het nevenkamertje te bedde lag.
Het was tien ure van den avond, toen de priester, eene
laatste ronde door de ziekenzalen gedaan hebbende, bij de
twee onafscheidbare terugkwam, de deur zorgvuldiglijk toesloot
en zich voor het bed plaatste.
Met moeite zette zich de lieutenant recht op het bed,
streek met de magere hand het koude zweet van het voorhoofd, en speak dan :
« Eerwaarde man, ik gevoel mij beter dan ik het u zeggen
konde hoe verheven die godsdienst moet zijn, welke u aanspoort tot oefenen van al de verhevene deugden, waarvan wij
en de ooggetuige en het voorwerp zijn. Ik ook zou op 't
mijner makkers, van 't eerste oogenblik, in uwe verhevene
zedeleer, in den godsdienst den troost gezocht en gevonden
,
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hebben, welke de wereld en al haar getuimel niet geven
konnen. Maar de hoop is mij ontzegd ; de afschuwelijkheid
mijner misdaden laat mij Beene rust ! Gij gelooft dat ik nog
vergeving mag hopen ; gib zult er weldra anders over oordeelen ; in alle geval zal ik mij den boezem toch ontlast hebben !
Gij zult beide medelijden hebben met mij, want ik heb schrikkelijke dagen beleefd, sedert dat ik de maat der boosheden
vervulde. Aanhoor mij, deugdzame man en als ik ten einde
ben, o ! vloek mij dan niet ! beklaag mij, want ik heb Gods
gramschap verdiend en zij zal verschrikkelijk zijn !
Mijn vader, de graaf de la Bretonniere, bekleedde in zijne
jeugd een gewichtig ambt aan het ha; doch nauwelijks gehuvvd zijnde, ging hij met mijne moeder zijn kasteel betrekken van Mont... op de oevers der Seine in Normandije. Slechts
twee kinders sproten uit deze vereeniging : mijn broeder Julius
kwam in In1 ter wereld ; twee jaren later volgde ik hem.
Mijne geboorte alreeds een ongeluk, want zij kostte aan
moeder het leven. Langen tijd voor de losbarsting zag vader
het onweder aankomen en sprak ons van de opofferingen,
waartoe de adel zich moest beslissen, om het dreigende gevaar
te bezweren. Niettegenstaande de liefde welke hid ons beiden
toedroeg en om het voorbeeld te geven plaatste hij mijn
broeder reeds vroeg op de krijgsschool en in 1789 verliet deze
Brienne en trad als lieutenant onder dienst. Van zijn vijftiende
jaar heb ik hem niet meer gezien ; ik weet zelfs niet of hid
nog in leven is.
» Nauwelijks werd de koning door het teugellooze yolk
van Parijs uit zijn kalmvol verblijf van Versailles weggesleurd.
of mijn vader snelde naar de hoofdstad om zijnen degen ten
dienste van koning en outer te stellen. De ongelukkige Lodewijk ontving hem met vochtige oogen ; drukte hem in zijne
armen, terwijl hij uitriep : het bloed der Bretonniere's is nog
niet verbasterd ; altoos aan 's konings zijde waar het gevaar
dreigt ! »
» lk werd alleen op het kasteel gelaten, onder de leiding
van een braaf leermeester, die gelast was mij ook voor den
wapendienst te vormen. In den beginne bleef onze landstreek
vreedzaam ; nooit verdrukte daar de adel het yolk, maar
langzamerhand drongen de nieuwe begrippen onder de menigte;
er kwamen zendelingen, zelfs uit Parijs, die het schuim ophitsten tegen den adel, de geestelijkheid en tegen alien die
jets bezaten. Men sprak van niets minder dan de hoofdstad
na te volgen en eenen oorlog in regel tegen de kasteelen te
ondernemen.
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» Wij hadden sedert 3o jaren een tuinman, met name
Pelart ; zijn noon Pierre, een struische jongman, van 25 jaren,
had eene opvoeding, welke boven zijnen staat ging, genoten ;'
hij werd aanzien als de Feniks des dorps en was ingewijd
in alle de zaken, welke aan het orde van den dag waren.
Zijne inborst mocht men niet als gansch slecht aanzien,
maar hij werd ongevoelig bezeten door den duivel des hoogmoeds.
» Ik was begeerig te weten welke begrippen de fransche
samenleving zoozeer in gisting brachten, en op mijn verzoek onderrichte mij Pierre in al datgene wat men mij tot
hiertoe zorgvuldiglijk had verborgen. Hij bezorgde mij bedektelijk de eerloosste, de oproerigste vlug-tijdschriften en boeken
van dien woesten tied ; ik zoog met lange teugen het venijn
in, dat mij in 't verderf moest storten ! Met helsche fijnheid
wist de bedekte Jakobijn mijne heb- en eerzucht gaande te
maken ; mij jaloersch te maken van mijnen broeder, omdat
deze het majoraat moest erven. In een woord, ik juichte en
jubelde over het afschaffen dezes voorrechts.
» Ik had den eersten stap gedaan, gelukkig ware 't voor
mij geweest, had ik niet verder gegaan, maar eens op de
helling geplaatst, rolde ik voort en niemand was er om mijnen
val te beletten ! Er werden clubsen gevormd in alle buitenplaatsen ; ook in onze gemeente kwam er an tot stand en
Pierre stond aan deszelfs hoofd, ten einde — zoo zegde hij
tot mij — onze personen en goederen des te zekerder te konnen beschermen ! Zelfs haalde hij mij over om in hetzelve te
treden en mij volkelief te maken. Ik zag, ik hoorde allerlei
zelf de uitzinnigste baldadigheden, werd er gemeenzaam mede
en na eenige maanden was ik een dolle Jakobijn ; ik vergat
den naam vvelken ik droeg ; ik deed meer, ik verloochende
den roemvollen naam van Alfred de la Bretonniere en nam
dien van Brutus le Vengeur aan.
» Ondertusschen waren de gebeurtenissen te Parijs met
bliksemsnelheid vooruitgeloopen. Lodewijk XVI was in zijn
paleis overrompeld gevvorden : eenige getrouvve edellieden en
de zwitsersche liifwacht boden hopeloozen tegenstand. Mijn
vader vocht als een razende om de koningliike familie te beschermen ; maar hij werd met wonden overdekt en moest den
geliefden vorst alle verzinbare vernederingen zien ondergaan.
Zoolang de vorst gevaar liep, was hij altoos aan zijne zijde ;
hi) vergezelde hem op zijne vlucht ; keerde met hem weer ;
volgde hem tot aan de deur van den tempel, en wanneer
alles gedaan scheen, -dan beraamde hij duizenderiei ontwerpen
.
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om de gevangenen te verlossen. Onnoodig is 't te zeggen dat
alle poogingen vruchteloos bleven of meestal door onvoorzichtigheid werden uitgebracht of door louter toeval verijdeld.
» Mijn oude lcermeester was op het spoor geraakt van
mijne Lutspattingen ; vaderlijk had mij vermaand en berispt ;
maar ik bracht alreeds de vrijheid in werking, haalde de
schouders op en ging mijnen gang voort. Hij waarschuwde
mijnen vader, wien het gedrag zijns zoons, maar het lot des
vorsten nog meer ter harte ging, en daarom van Parijs onlosrukbaar bleef. Hij bepaalde zich te antwoorden, dat men mij
slechts behoefde te herinneren wie ik was ; en mocht deze
herinnering niet afdoende zijn, dan moest de leermeester mij
verklaren dat vader zelf zou overkomen om mij tot betere
gedachten en tot een gedrag mijns waardig terug te brengen.
Deze brief we:d mij medegedeeld door den grijze ; ik stond
als verpletterd, omdat ik de vaderlijke gramschap vreesde.
Maar Pierre, aan wien ik de zaak toevertrouwde, bezigde juist
deze omstandigheid om mij nog vaster aan het Clubs en aan
de Jacobijnen te hechten.
» Een volgende brief van vader, waarin hij de woelgeesten
op eene schrikkelijke wijze brandmerkte. viel door de onvoorzichtigheid van den drager in de handen der Clubisten en gaf
aanleiding tot de buitensporigste voorstellen. Men sprak van
het kasteel te plunderen, of te branden en tot den gronde
toe te slechten ; van verslag te doen aan het hoofdclubs te
Parijs over vaders kuiperijen in de hoofdstad ; men sprak van
levee en verkeeren boven eenen vuurberg ! Van Catalina en
Roma's poorten ! van Porsenna, van Tarquinius, van Muciussen
en Brutussen ! Dat alles ter gelegenheid van eenen brief,
waarin een vader beweerde zijnen zoon een anderen weg te doen
bevvandelen ! Men durfde zelfs mijne Jacobijnerij in twiifel
trekkers en de mogelijkheid vooruitzetten dat ik, door een
rechtsomkeer, tot de aristokraterij konde wederkeeren !
Nu sprong Pierre, of — om
om hem zijnen geleenden naam
op, tierde en schreeuv4le
war te geven — Mucius ,
een half uur ling, sprak van mijn Civismus met ophef en
eindigde met te verklaren dat ik bereid was om de meest
doorslaande bewijzen te geven van mijne verknochtheid
aan de geheiligde rechten des yolks ! dat ik bereid was om
den laatsten aristocraat op te offeren op het outer des vaderlands, moest het zijn ! dat ik haat zou zweren aan de dwingelanden, aan de geestelijkheid, aan de uitmergelaars des yolks
en aan alien die de menschenrechten niet in den volsten zin des
woords aankleefden en in voege brachten.
.
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» Toen hij ten einde was, vloog hij in mijne armen om
mij den republikeinschen zoe n te geven en fluisterde mij in
het oor :
« O. beloof alles ik bid er u om, het geldt uwe veiligheid !
» De makkers omrirgden mij en, lafaard daar ik was ! ik
beloofde alles wat Mucius in mijnen naam had vooruitgezet.
Weinige dagen nadien werden de dienstboden, zelfs de oude
leermeester van het kasteel gejaagd en door schepsels van
Mucius vervangen. Toen dit bewerkstelligd was deed mij de
kerel begrijpen dat het geld, het goud- en zilvervverk, juweelen en andere kostbaarheden niet in veiligheid was gij begrijpt
al lichtelijk dat hij zich met dit alles belastte, om het te bewaren, zoo als hij zegde.
» Middelerwijl waren koning, koningin en mevrouw Elizabeth
onthoofd Toen mijn vader de tijding ontving hoe en op
welke wijze ik mij van de dienstbode ontmaakt en mij in 't
bezit gesteld had van de ouderlijke goederen. Razende van
spijt zwoor hij den ontaarden zoon op den rechten weg te
zullen terugbrengen !
» Het was op een der herfstavonden van 1793, dat ik met
Mucius voor een houtvuur zat te klappen van het dagnieuws.
Eensklaps ging de deur open van het vertrek ik zag om
als de schim in Othello, zoo vertoonde zich mijn vader aan
den ingang !
Achter hem dook de eerbiedwaardige, maar droevige figuur
van M. Bourgeonnet, mijn leermeester op. Ik stond plotselings recht, vloog mijnen vader te gemoet en als door eene
onwederstaanbare macht voortgesleept, ging ik mij voor zijne
voeten werpen.
Hii gebood mij op te staan, aanzocht Mucius en mij hem
te volgen in de groote zaal van het kasteel. Mijne oogen
waren als beneveld door hetgeen ik zag. Verscheidene koperen
kandelaars droegen vetkaarsen dit viel mij op. Ik zag rond,
en al de afbeeldsels onzer roemrijke voorouders, welke eene
dubbele rij rondom den muur vormden, waren ontbloot van
de blauwe zijden overtreksels, waarmede zij — buiten ongemeene plechtigheden — bedekt waren. Daar prijkten zij in
levensgrootte met hunne stalenhelmen, borstijzers en lange
zwaarden. Op het vourouderlijk wapenschild kon men,
tusschen twee leeuwen, een vlammend hart zien op een zilveren veld, en onder deze zinnebeelden de woorden : pro

Deo, regeque ardet.
Het scheen dat mijn vader mij eenigen tijd met deze be-
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schouwingen wilde bezig laten, en ik zocht er een middel
in, om hem niet onder de oogen te zien. Eensklaps brak hij
het zwijgen, en zegde :
Belieft het de heeren.... ik wil zeggen de burgers, dan laten
wij zitten ; de plichtplegingen zijn afgeschaft en niemand mag
in zijn gemak gestoord worden, in daze schoone tijden van
broederlijkheid en gelijkheid !
» Deze woorden op eenen spotachtigen toon uitende, schoof
hij vier stoelen rondom eene gesneden tafel. Werktuigelijk
plofte ik opden mijnen neer, en sneed zekerlijk een allerbedrukst gezicht. Mijn vader plaatste zich tegen mij over, hij
wendde zich tot den ouden leermeester.
M. Bourgeonnet, zoo sprak hij, bij mijn vertrek stelde ik
u aan als leermeester en leidsman van mijnen zoon Alfred ;
gij zijt rekenplichtig ; hoe hebt gij aan mijn vertrouwen
beantwoord
Mijn leermeester gaf verslag van zijn gedrag met nauwkeurigheid, en toen hij ophet kapittel mijner buitensporigheden kwam, dan pleitte hij eerder voor mij dan voor zich.
Hij drukte met kracht op mijne ondervindingloosheid en
schoof de schuld op de gissende begrippen des tijde, vvelke zoo
lichtelijk een jeugdig brein ontvlammen, al was 't slechts uit
zucht naar het nieuwe, naar het ongekende.
Om het kort te maken miin vader scheen voldaan over de
verklaringen des leermeesters, in zooverre als zi) dezen betroffen ; maar ik bemerkte dat. de bliksem zijner gramschap
op mijn hoofd alleen ging neerschieten. Werkelijk wierp hij
beurtelings de blikken van M. Bourgeonnet op Mucius, en een
verachtende glimlach speeldde om zijnen mond ; van dezen
wendde hij ze af om ze op mij te vestigen ! Hij bezag mij
van den hoofde tot de voeten, gelijk het een worstelaar in 't
strijdperk doet, vooraleer hij met zijnen tegenstrever handgemeen wordt. lk sloeg de oogen neer. Eensklaps vroeg de vader
mij op eenen toon, welke mij deed huiveren.
» Gij hoort wat uw meester gezegd heeft, Alfred, ik zal de
geschiedenis voltooien gij, de afstammeling der Bretonniere's
hebt begonnen met menschen te verkeeren die — gelijk aan
den tijger — de hand verscheurden welke hun het dagelijksch
brood toereikte ! Gij daaldet tot hen af en dan erfdet gij van
die gedrochten (bier wierp hij eenen verpletterenden blik op
Mucius) de afgunst en hebzucht ! Om uwen broeder van de
ouderlijke erfenis te berooven traadt gij onder de zonderbroeken,
de dieven en moordenaars ! Terwiji mijn zoon en ik ons

EEN TAFEREEL UIT 1813 & 1814. 25

leven blootstelden om den naam der Bretonniere's ongeschonden te bewaren, hebt gij, als eene vuige boef, tegen hem,
tegen mij samengezworen en ons goed gestolen ! Zeg ontaarde
zoon, ben ik wel onderricht ?
Ik opende den mond niet, mijne tanden kiapperden tegen
elkander en een koud zweet overdekte mijn voorhoofd.
Brutus was opgesprongen, had de roode muts op het rechte
oor geplant, en riep mijnen vader toe met eene van razernij
bevende stem :
» Burger Bretonniere, het schijnt dat gij nog niets van den
ouden hoogmoed hebt verloren ! weet dat de geheiligde
vrijheid op aarde gedaald is en dat Naar glans de stralen der
hoogmoedigen adels heeft vernietigd ! (welke pathos) ? weet
dat ik slechts een woord behoeve te zeggen om u als een
glas te verbrijzelen !
Wacht een beetje, Mucius Egalite, ik zal mijne rekening
eerst met u afdoen. Waart gij niet vroeger Pierre P6dart, de
zoon van mijnen hovenier ? De brave vader, die gij door uw
schandelijk gedrag hebt in 't graf gerukt, heeft die u niet
gezegd dat ik hem, uwe moeder en u zelven uit uwe but getrokken heb, Coen gij alien op 't punt stond om van honger
en ellende om te komen ? Heeft hij u niet gezegd dat ik
hem vaderlijk behandelde en hem een bestaan schiep, dat hij
nooit te voren durfde droomen ? Weet gij niet dat ik u heb
doen leeren en onderwijzen ? Hebt gij vergeten, dat uw
stervende vader en moeder u vervloekt en vermaledijd hebben,
omdat gij op de bezittingen van uwen weldoener aasdet ? Ik
heb eenen slang onder mijnen boezem verwarmd en voor
belooning schiet zij mij den vergiftigen straal in mijn borst !
Gij, Mucius Egalite of beter Mucius le Monstre zijt zoo eerloos, zoo lafhartig boosaardig geworden, dat ik mij niet meer
gewaardige u nog een woord toe te sturen ! Boef, ga uit
mijne tegenwoordigheid en neem dit aandenken mede !
Deze woorden zeggende, haalde mijn vader eensklaps de
hondenzvveep van onder zijn wambuis en met een grijnzend
gesis vloog het einde langs mijne oogen. Onwillekeurig blikte
ik op Mucius ; hij bedekte het aangezicht met beide handen !
maar langs de kin en tusschen de vingers zeep het bloed ! Zijne
linke kaak was letterlijk ; als met een mes, doorsneden !
Mijn vader was razend van gramschap ; ik mat in eenen
blik den afgrond waarin hij bereid was zich te storten. Ik
sprong op en wierp mij tusschen hem en Mucius om verdere
dadelijkheden te beletten. Mijn vader liep naar de deur, sloot
3
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dezelve toe met eene kalmte welke mij benauwde, stak den
sleutel in zijnen zak en zegde tot den meester :
Mimheer Bourgeonnet, geef eenen stoel aan dien boef en
houd hem in 't oog ; om door hem verkocht en geleverd te
worden is 't nog altoos tijd genoeg.
Dan ging hij wederom zitten en bekommerde zich noch
om 't getier, noch om de bedreigingen van Mucius, maar
wendde zich tot mij, zeggende :
« Welaan, Brutus le Vengeur, gij blijft mij nog altoos het
antwoord schuldig ; dat bewijst mij dat ik de waarheid heb
gezegd : die Twiigt stemt toe ! Onder het beheer der maatschappelijke gelijkheid hebt gij u ontslaafd van het vaderlijke
juk, daar kan ik nog over ; want ik was voor u een onberm.
hartige dwingeland (spotlachende) en den baas spelen als men
twintig jaar oud is, o, dat is eene heerlijke zaak ! Maar wat
ik u euvel opneme, is, dat gij u plichtig hebt gemaakt aan
diefstal !
— Aan diefstal, riep ik uit, nooit, nooit ! Ik wilde uwe
goederen redden en ze u wedergeven als de storm zou over
zijn.
— Mijne dienstboden hebt gij verjaagd, zoo ging hij voort,
omdat zij mijn voile betrouwen bezaten ;• dat is zekerlijk ook
gebeurd om hen te beschermen tegen de booswichten, om
hun brood in den mond te geven !
— Om hen van de woede des yolks te bevrijden, zegde
ik met verlegenheid !
- Gij liegt, Brutus ; gij zijt ver of van uwen woesten patroon van Roma's stormende tijden ! Gij en uw waardige
makker Mucius hebt berekend dat gib uw spel niet gansch
ongestoord zoudt konnen afspelen, indien gij het kasteel niet
aanvuldet met uwe schepsels Mijn goud en zilver, alle mijne
kostbaarheden hebt gij gestolen ! Ja, gestolen is het woord.
Met derzelver waarde hebt gij en uw makker daar, de vaderlijke goederen willen inkoopen ! Werp uwe oogen rondom dit
vertrek, zie de roemrijke schaar der voorouders ! er is niet
eene die niet bloze over het onedele, over het eerlooze gedrag
van den laatsten la Bretonniere, den dief, den eerloozen afstammeling van een grootsch geslacht. Deze woorden gezegd
hebbende, stond hij recht, strekte de hand naar mij uit en
voegde op eenen plechtigen toon bij :
— Druk de woorden wel in uw geheugen welke ik u ga
zeggen ; later zult gij gevvaar worden of ik een goed profeet
ben ge•eest ! Gij hebt u met het schuim des yolks vereenigd ;
dat zelfde schuim zal u verachten, vernederen, misschien ver-
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pletteren ! Het monster is ontketend, en gij zijt de man niet
om hetzelve te muilbanden ! Gij hebt de erfenis uws broeders
benijd, gij zult nood en gebrek lijden en misschien zal hij u
brood geven, opdat gij van honger niet stervet ! Gij hebt het
pad der eer verlaten, en als gib op hetzelve ooit wilt vveérkeeren, dan zal u de moed ontbreken ! Gij hebt het leven
van uwen vader verpest, zijne grijze hairen onteerd ; op uwe
roembare voorouders eenen onuitwischbare zwadder geworpen ;
welaan uw geweten zal mid zal hen wreken ! Voor den tijd
zult gij vergrijzen ; op uw doodbed, in ieder gevaarlijk oogenblik zullen u de begane misdaden als gedrochtelijke spoken
voor den geest spelen ! Uit al de macht mijns harten en
mijns geestes roep ik Gods. wraak over u ; als een beest zult
gij leven, als een beest zult gij sterven, zonder een wonder
des hemels ! Mijn laatste woord voor u is een vloek ! Ja,
wees gevloekt, Brutus le Vengeur, ontaarde zoon ! Ziedaar
de zegening uws vaders, zij zal op uw geweten branden en
hetzelve doorknagen, als gij ooit in uw binnenste durft
kijken !
Beduisd, bedwelmd sprong ik op Wilde mij op den vader
werpen, maar M. Bourgeonnet rechtte zich voor mij op als
een wrekende schim ! Laat hem begaan, riep rmjn vader,
zoo diep is hij gevallen dat hij in staat is, de lafaard, om
de handen op zi)nen vader te leggen, zelts om vadermoorder
te worden.
Ik snelde naar de deur • want ik was van mijn verstand
beroofd. Mijn vader opende dezelve ; Mucius en ik kwamen
te gelijk buiten ; hij had de wraak en ik alreeds den mismoed
in het hart ! Wij traden in eene kroeg ; verzwolgen eene
flesch rhum en als mijn hoofd door den drank gedeeltelijk op den hol en gedeelteltjk ontvlamd was door de ophitsingen van Mucius, dan werden in allerijl eenige aanhangers
te samen geroepen. Hij was de openbare aanklager en ik de
bevestiger dat mijn vader het gemeenebest gehoond, de vrijheid
bespot en alle de vaderlanders bedreigd had ! Een half uur
nadien was hij aangehouden met M. Bourgeonnet en smachtte
in het gevang. Twee dagen later werden beiden naar Parijs
vervoerd ! Wat later van hen geworden is weet ik niet en
heb het nooit kunnen vernemen, welke moeite ik ook hebbe
aangewend. Ongetwijfeld hebben zij beiden het leven verloren;
dus ben ik de verrader en de moordenaar mijns leermeesters
en mijns vaders geworden.
Bij deze afgrijslijke herinneringen ontsprong een diepe zucht
aan de beknelde borst ; hij stiet als een heesch gebrul uit en
,
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zijn hoofd liet hij moedeloos op de borst zinken ! De bedmakker verborg de tranen, welke zijn gelaat overstelpten,
en de diep ontroerde priester nam den lieutenant in de
armen en met die zielkennis welke hem eigen was, zegde hij
tot hem :
Welaan, mijn ongelukkige vriend, nu kennen wij uwen
val, zeg ons thans op welke wijze gij zijt opgestaan.
Opgestaan, opgestaan, herhaalde de lijder, terwtil hij het
hoofd verhief ; de maat mijner boosheid was nog niet vervuld.
Mijn vader was slechts een hinderpaal geweest, die den hebzuchtigen Mucius in den weg stond ; in 't vervolg ging hij
rechtstreeks naar zijn doel. De onschatbare goederen miens
vaders werden door zijn toedoen aangeslagen en verkocht ; aan
de vrienden van onzen stam deed hij gelooven dat hij dezelve
kocht om ze aan de rechtmatige bezitters terug te geven, als
zij wederkwamen. De anderen bedwong hij met bedreigingen ;
diensvolgens kocht hij dezelve voor eenen spotprijs en betaalde
ze met de helft der geroofde schatten van het kasteel. Mij
had hij altoos gepaaid met huichelende vriendschapsbetuigingen ; maar nauwelijks zag hi! dat het gemeenebest op eenigzins
vaster voet stond, of hij joeg mij uit de vaderlijke woning en
reikte mij eene goudbeurs toe ! Zoo diep was ik gevallen,
dat ik ze van den verrader aannam ! Maar wat Wilde ik
doen ? Van mijnen vader, dien ik hielp verraden, verstooten en
vermaledijd ! Onbewust of ik nog eenen broeder had, tegen
wien ik zoo trouwloos als verraderlijk handelde ! Van den
kerel verjaagd die mij als een werktuig gebruikte ! Van geheel de vvereld veracht ; door den ouden adel aanzien als een
mengsel van alle boosheden ! Wat bleef mij over te doen ?
Een jaar lang ging ik in de omstreken rondzvverven, zoolang
mijn geld duurde ; als het op was, vond ik nergens meer
toegang ; geen stoel werd mij aangeboden in de huizen en
bij de lieden waar ik als een engel ontvangen en aanzien
werd, zoolang als ik 't schuldeloos kind was van den alom
gelietden graaf de la Bretonniere. Eindelijk kwam een straalken van het voorouderlijke vuur op mij geschoten ; ik nam
het besluit van het vaderland te dienen ; liep mar Atrecht
en nam dienst onder een regiment dragonders. Om mijnen
oorsprong en stand te verbergen liet ik mij op het stamboek
brengen onder den naam van Brutus le Vengeur.
Onder Pichegru eerst en later onder Moreau woonde ik
alle de krijgsverrichtingen dier bevelhebbers bid. Het directorium maakte plaats voor het consulaat en op hetzelfde volgde
het keizerrijk. Terwijl zich de heerschzuchtigen beurtelings van
.
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den zetel stieten, liepen wij van den eenen hock van middelEuropa naar den anderen. In honderde schermmutselingen,
veldslagen en belegeringen zocht ik den heldendood te sterven;
maar deze troost was mij ontzegd ! weet gij waarom eerwaarde
man ? omdat mij telkens den moed ontbrak, omdat ik, lafaard
mij liet atschrikken door een ingebeeld spook, dat mij in het
gevaar altoos in de ooren klonk. Dat ik iets geworden ben,
dat het eerekruis op mijne borst werd gehangen, dit ben ik
aan mijnen makker verschuldigd.
Sedert wanneer kent gij uwen makker, vroeg de priester, eenen
blik op den hoofdman werpende ?
Nauwelijks was ik drie maanden onder dienst, toen mijn
wachtmeester onder een ander vaandel werd gestoken, en mijn
makker bier kwam hem vervangen. Van dien tijd af, zijn wij
altoos te samen gebleven ; toen hij vervoorderd werd tot den
rang van luitenant, dan klom ik tot dien van wachtmeester
en zoo volgden wij ons steeds op ! Aan hem ben ik verschuldigd dat ik niet als een lafaard geboekt sta, dat ik niet
sedert lang, mij voor den kop brandde ! Gib gaat over mime
gesteltenis oordeelen !
In den slag van Hohenlinden werden wij door den bevelhebber Richepanse in eenen bergkeel op de Oostenrijkers geworpen : als wachtmeester stond ik aan het hoofd van het
eerste peleton. De vijand vormde eenen vierkant, maar wij
geraakten in hetzelve, mijn makker bier beyond zich aan mijne
zijde. Ik stond op het punt den kolonel van het vijandelijke
regiment te doorsteken, toen de woorden : Vader;noorder,
wat gaat gij doen ! mij in de ooren kionken. Het zwaard
viel mij uit de hand, het koude zweet stroomde mij langs
mijn aangezicht, als ik buiten het getuimel geraakte, vond ik
mijn makker doodelijk gewond ; een sabelhouw had hem
het voorhoofd doorkioven. Ik had eene wonde in den arm
bekomen en werd met hem in 't ziekengasthuis gebracht.
In den slag van Austerlitz geraakte ik in een soortgelijk
geval, en wederom dezelfde stem en dezelfde woorden rukten
mij het staal uit de vuist. Te Eilau was ik tweede luitenant;
onze afdeeling raakte handgemeen met een gedeelte der rus-

sische lijfwacht ; wij doordrongen hunne gelederen, plotselings
beyond ik mij in tegenwoordigheid eens grijzen bevelhehber.
Ik riep hen* toe : Generaal, Beef uiv gevangen of gij
dood ! voor eenigste antwoord. stuurde hij mij eenen sabelhouw toe ! Mijn makker die zich tusschen ons geworpen had,
ontving de mij toegestuurde Wonden in het aangezicht. Ik
zou den grijsaard doorboord hebben, maar eensklaps hoor ik
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weCrom de oude stem, doch ditmaal flauwer : Vadermoorder,
wat doet gij ! Als een lafaard, liet ik den vijand ontsnappen,
hetgeen niet belette, dat ik achter den slag ridder van het
eereligioen benoemd werd. Te Smolensko en te Leipzig
ontmoette ik ongeveer hetzelfde geval, en altoos klonk mij dezelfde stem in de ooren, en altoos was mijn makker aan
mijne zijde. Telkens verhaalde ik hem het voorval, en telkens
beurde hij mij op, telkens spoorde hij mij aan om in mijn
binnenste te treden en te onderzoeken, of ik niet misschien
aan vadermoord plichtig was. Nooit durfde ik een oprechte
bekendtenis doen ; gij, eerwaarde man, zijt de eerste wien ik
mijne schande en mijn ongeluk hebbe durven toevertrouwen.
Oordeel nu of ik een monster ben ; zeg nu of ik uws medelijdens wel waardig ben ! Laat mij nu sterven en v•ijdt
soms eenen traan toe, want de vadermoorder heeft van Gods
wraak alles te vreezen ; maar niets van zijne strenge rechtvaardigheid te hopen !
Hebt gij nooit doen opsporen •at van uwen vader en
broeder geworden is, vroeg de priester met eene gemaakte
nieuwsgierigheid.
— Ik vreesde mij bekend te maken en durfde nooit in
Normandije wederkeeren ; menigmaal schreef ik aan mijnen
broeder, zelfs aan mijnen vader ; maar alle mijne brieven
bleven onbeantwoord. Geraak ik op beterhand, dan zal ik den
geboortegrond gaan opzoeken en poogen te vernemen welke
gevolgen mijn boosaardig gedrag heeft na zich gesleept.
Hi.) zweeg ; nogmaals zonk hem het hoofd op de borst en
tranen perelden hem uit de oogen. Aanstonds rechtte zich de
makker op en zegde :
Wacht een beetje Brutus, of liever Alfred de la Bretonniere,
ik zal uwe geschiedenis voltooien ; ik weet er misschien wel
meer van dan gij wel peinst. Gij hielpt uwen
vader verraden en overleveren, en zekerlijk zou hij onder de
moordbijl gevallen zijn ; maar zijn oudste zoon diende als
majoor in het republikeinsche leger, had zich vele vrienden
gemaakt en bracht het zooverre dat zijn vader en mijnheer
Bourgeonnet verlost werden, onder voorwaarde dat zij binnen
de twee dagen Frankrijk verlieten. Gij begrijpt dat zij niet
in gebreke bleven. Die zelfde broeder, van wien de vader
zijne verlossing niet zou hebben willen aannemen, omdat hij
hem ook als een vijand aanzag, ja, die deed u overal in het
oog houden, tot dat gij u onder dienst begaaft l'alsdan plaatste
hij mij bij u als een beschermer en bewaker. I k moest altoos
poogen u tot berouw terug te brengen. Ik had in mijne jeugd
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leeren buikspreken en 't was iederen keer mijne stem, welke
u in de ooren klonk. Weet gij wel dat ik u vijfmaal belet
heb op het slag-veld vadermoorder te worden ? Achter zijne
vlucht ging hij (de vadery in Oostenrijkschen dienst en klom
al aanstonds door zijnen rang en zijne dapperheid tot den
graad van kolonel. lk kende den man zeer wel ; nu, verbeeld
u hoe ik verbaasd stond, toen ik u te Hohenlinden en te
Austerlitz op het punt zag van hem om te brengen !
Dan, de Oostenrijksche macht was geknakt ; de russische
nauwelijks aangerand. Uw vader, die overal te vinden was,
waar 't het belang der Bourbons gold, ging zijnen degen aan
keizer Alexander aanbieden ; deze ontving hem met opene
armen en plaatste hem als generaal onder zijne lijfwacht. Te
Eilau, te Smolensko zoowel als te Leipzig, stondt gij al
weerom vijandig tegenover elkander en telkens sloeg ik uwen
arm met lamheid, toen gij de woorden Vadermoorder, wat
doet gij ! hoordet ! Het was uw broeder die u in uwe eigene
oogen wilde verheffen ; om deze reden bewerkte hij uwe benoeming onder het legioen van eer. Gij zult beseffen dat hij
alles kon gedaan krijgen ; want hij was beschermeling van
Duroc, van Berthier, van Tallegrand, en later van Napoleon
zelven. Door hunnen invloed werd Mucius gedwongen de
gestolene goederen of te staan aan den wettigen eigenaar. De
oude graaf de la Bretonniere mag zijn kasteel gaan betrekken;
hij zal alles, tot de minste voorwerpen toe, op de oude plaats
viuden". Misschien zal hij aan zijne kinders alles vergeven :
want een vader vergeeft zoo gaarne aan zijn kind ; vooral
wanneer hetzelve berouwvol en beter tot hem terugkeert.
- Wie zijt gij om deze omstandigheid zoo nauwkeuriglijk
te weten, vroeg de luitenant, een starende blik op den makker
werpende ?
- Wie ik ben, zegde de makker snikkende.... wie ik ben !
Uw broeder !
En beide broeders omhelsden zich lang ; o ! langen tijd
bleven zij in elkanders armen gesloten en smaakte de hemelsche geneuchte der wedervinding. Ook den herder trokken zij
beurtelings op hunnen boezem en vermengden te samen tranen
van blijdschap.
Maar broeder, zegde eindelijk de luitenant, hoe komt het
dat gij met zulke machtige beschermers niet meer gevorderd
zijt ?
— Eerwaarde herder, zei de hoofdman, haal mijne brieftassche uit den reiszak en antwoord in mijne plaats aan den
broeder.
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De man gehoorzaamde, doorzocht eenige papieren en kwam
met twee brevetten in de hand : bij 't eerste was Jules de
la Bretonniere benoemd als luitenant-generaal der lijfwacht.
Bij 't tweede had de keizer den luitenant-kolonel Alfred de la
Bretonniere verheven tot den graad van kolonel bij dezelfde
aideeling !
Gij waart dus alreeds generaal en om mij niet te verlaten,
bleeft gij als hoofdman dienen ; o mijn broeder, waarmede heb
ik zoo veel verknochtheid verdiend ?
— Ik was generaal, en gij waart luitenant-kolonel. 1k wilde
van u niet scheiden en verkreeg oorlof om in een lageren
graad te blijven. U wenschte ik dan eerst te zien opklimmen
in rang, als gij vol hoop en betrouwen op de baan der
deugd zoudt wederkeeren. Gezegend zij de dag van heden !
De wensch van bijna twintig jaren is volbracht ! Hoe langer
ik mijn voornemen vervolgde, des te hardnekkiger klampte
ik mij aan hetzelve vast. Dank aan den deugdzamen priester,
heb ik in miin voornemen geslaagd. Nu kome de vader en
te samen zullen wij hem bedaren ; te samen zullen wij zijne
vergiffenis afsmeken en hij zal ze ons schenken.
0, hij kome, zegde de priester, terwijl hij de samengevouwde handen ten hemel verhief, en gedrieen zullen wij
smeeken !
Gedurende acht dagen had de luitenant verscheidene geheime bijeenkomsten met den priester ; met de gemoedsrust
ontwikkelde zich zijne lichaamskrachten en beide krijgslieden,
met hun geweten en hunnen God verzoend, hadden de pastorij
betrokken. Op denzelfden dag deden de eerste Russen hunne
intrede binnen Sittard. Eenige officiers deden een uitstapken
tot Limbricht, met het inzicht om het ziekenhuis te bezoeken.
De priester bracht hen bij de zieken en dan in de pastorij.
Nauwelijks had de hoogste in rang de voeten over den drempel gezet, of twee mannen schoten voor hem op de knieen
en vroegen 's vaders zegen. Het was de oude graat dien de
beide zoons op 't eerste gezicht gekend hadden ! Door 's priesters
tusschenkomst had een hartelijke verzoening plaats welke wij
niet zullen poogen te schilderen.
De oude de la Bretonniere had wel de veroveraars buiten
Frankrijk willen bekampen ; maar vijandiglijk niet den vaderlandschen bodem aanranden. Diensvolgens vroeg hij zijn ontslag, hetgeen hem door Alexander werd toegestaan. Nog een
geheele maand vertoefde hij te Limbricht, tot dat zijne zoons
geheel hersteld waren. Dan nam hij met hen de reis naar
Normandije aan ; vond het kasteel in denzelfden staat waarin
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hij het in 1793 verlaten had. Een persoon ontbrak er : de
oude beer Bourgeonnet. Den eersten pez soon dien zij ontmoetten was Mucius Egalite ; de kinders liepen achter hem,
roepende : zotte Pierre ! zotte Pierre ! Geheele dagen lang
ging hij soms aan den hoek der dreve staan ; wierp begeerige
blikken op het kasteel, op de landen en bosschen en murmelde
dan dit alles behoort mij toe ! Om dit voorwerp van Gods
rechtvaardige gramschap niet altoos onder de oogen te hebben,
lies hem de graaf in een zothuis plaatsen en onderhield hem
daar.
Zoodanig eerbiedigde de oude graaf de krijgstucht dat hij
zich tegen het vertrek zijner zonen niet verzette ; overigens
bezat hij genoegzame vaderlandsch gevoel om niet met onverschillige oogen te zien, dat de oude stam der Bourbons achter
de vreemde bajonnette in Frankrijk drongen. Den dag voor
den slag van Montmirail landden zij in het hoofdkwartier aan;
ditmaal echter in de kleeding hunner echte waardigh&d. Zij
bedekten zich overal met roem en Alfred in 't bijzonaer toonde
dat een gezuiverd geweten tot heldendaden stemt.
Toen Parijs overging. dan namen zij afscheid van den keizer
te Fontainebleau, zij achtten zich van hunnen eed ontbonden,
keerden, schoon gewond, tot den vader terug. Deze schreef
aan priester Page, een jaar nadien : K Mime twee zoons
zijn de vreugde en het sieraad mijner oude dagen : Jules is
in den echt getreden met eene gade die zijns waardig is.
Alfred blijft altoos een beetje droefgeestig en weet niet op
vvelke wijze hij mij vermaak zal scheppen. Om ons geluk
volkomen te maken, ontbreekt hier slechts een persoon : en
die zijt gij, de oorsprong van zooveel geluk, van zooveel
zaligheid.
Maar de waardige Page had alreeds het gestichte goed
vergeten ; hij wijdde zich aan zijne ambtsbezigheden toe ;
verkoos zijne vreedzame kudde tot in 1835, toen hij den tol
aan de natuur betaalde.
Weinige dagen voor zijnen dood zegde hij tot ons :
.

Ein herT von edelmuth bewohnt,
Ist durch sich selbst am herrlichsten belohnt.

Lezer, wijd eene traan toe aan de slachtoffers des oorlogs !
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KONING ZWINTEBOLT Sanderbout)

De koning klimt ten troon, de slaaf buigt voor hem neer,
De dood blaast op het spel, — en beiden zijn niet meer!
FEITH.

Zwintebolt, die een bastaardzoon was van keizer Arnold, den
verdelger der Noordmannen, besteeg den lotheringschen troon,
ongeveer ten jare 88o, alhoewel hij nog geboorterecht konde doen
gelden, noch op groote daden roem dragen. De Belgen aanveerdden hem als koning over het Henegoumche, alsmede over
de schoone Maas- en Rhynlanden, eensdeels uit dankbaarheid
jegens den grooten vader, die Belgid van de Noordmannen
verloste ; anderdeels, omdat zij de hoop koesterden van in den
zoon den grooten voorraad van persoonlijke dapperheid aan
to treffen, vvaarvan Arnold de ondubbelzinnigste bewijzen had
gegeven. Eilaas ! de ondervinding moest al aanstonds dk zoete
IO
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hoop der Belgische Leenheeren te leurstellen ! Zwintebolt durfde
wel den oorlog beginnen ; maar kwam 't er op aan denzelven
meet kracht en klem te eindigen, dan bewees hij, dat zijne vuist
eerder geschikt was om den spinrok dan het zwaard te hanteren ! Deze kleinmoedigheid stiet de .Leenheeren des te teller
tegen het hoofd, narmate de dapperheid door de Belgen hooger
geschat werd en men hun het verwijt kon in 't aangezicht werpen, dat zij eenen lafaard op den troon geplaatst hadden ! Het is
derhalve geenszins te verwonderen, dat zij weldra vijandig tegen
hem optraden.
Zwintebolt beriep zich op het dadelijk befit (de Leenheeren
hadden alreeds het recht doen verstommen), en, toen hij 't te
kwaad kreeg, op Arnold, zijnen vader. Den eersten keer, zakte
deze met een duitsch leger af naar Lotheringen, en hielp den
bastaardzoon uit den neteligen toestand. Middelerwijl betrokken de wéerspannige Leenheeren hunne kasteelen en wachtten
een gunstiger gelegenheid af om andermaal het hoofd op te
steken. Immers had het vorstenrecht — sedert den dood van
Karel-den-Grooten — een merkelijken stap achteruit gedaan,
en Zwintebolt kon hetzelve slechts in zooverre inroepen, als
hij het met den zwaarde bekwaam was te ondersteunen.
Aan het hoofd der tegenstrevende Leenheeren stond Reinier,
bijgenaamd met-den-langen-hals, die zich naar Frankrijk begaf,
en de kroon van Lotheringen aan Karel-den-Eenvoudigen opdroeg. Deze schimachtige vorst liet zich door de HenegouwerLuiker- en Limburgerlanden rondleiden ; als een levend geraamte
zworf hi) over Aken's bodem waarin op elke plek de machtige
hiel van zijnen voorzaat Karel geprent stond. Slechts eenigen
tijd paarde hij de kroon van Lotheringen met die van Frankrijk ;
want, gelijk aan een kind. dat zijn speelgoed uit verveling verbrijzelt, wierp hij gene van zich weg ; Zwintebolt dezelve
met gretigheid opraapte en op zijn hoofd plaatste.
Andermaal snelden thans de Leenheeren te wapen ; nochtans
bestond de tweespalt eerder — van wege dezen — in een lijdelijken dan dadelijken tegenstand. Reinier betrok zijn kasteel,
dat aan de Ourthe lag ; dan ging hem de koning belegeren, maar
void zich weldra genoodzaakt het beleg op te breken. Toen
nam hij zijnen toevlucht tot het kerkelijke gezag, eischende van
den bisschop van Trier, dat hij de weerspannige Leenheeren
in den kerkelijken ban zou slaan. De kerkvoogd weigerde aan
dezen eisch te voldoen ; alsdan veroorloofde zich de lafhartige
vorst den bisschop met eenen stok op 't hoofd te slaan ! Een
voorbeeldelooze wandaad in de geschiedenis dier tijden, wanneer de geestelijkheid scepters en kroonen als glas kon verbrijzelen
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Er liepen diensvolgens menigvuldige oorzaken te samen om
Zwintebolt's naam aan de nakomelingschap over te leveren,
als van God verlaten, door zijne tijdgenooten gevioekt en vermaledijd ! Gelijk eventwel leder muntstul; zijne keerzijde heeft,
zijn er streken in Limburgerland, waar Sanderbout's (I) naam
met dankbaren eerbied words uitgesproken ; waar de vader aan
zijnen noon, de moeder aan hare dochter denzelven leert
stamelen, omdat de weldaden van dien vorst zich tot hen hebben
uitgestrekt. Een zeldzaam verschijnsel levert ons die man op :
meer dan negen eeuwen zijn over deszelfs asch gevlogen, en de
hedendaagsche Limburger, die tusschen Maastricht en Roermond woont, spreekt van Sanderbout's bedrijven, alsof hij eerst
van gisteren dagteekenden ! Hij weet er meer van dan al de
kronijkschrijvers ; ten bewijze dienen de volgende gebeurtenissen, welke wij menigmaal in den huiselijken kring hoorden
vertellen. die eventwel nooit door eenen geschiedenisschrijver
geboekt werden. Mocht er iemand gevonden worden die ons
verhaal in twijfel trekt, hij begeve zich slechts naar Born ; daar
zal hij van den eersten den besten vernemen :
Dat, ten jare 897.... koning Sanderbout zich op zijn geliefkoosd kasteel Grasbroek beyond, benevens de koningin, heur
beide zusters en den geheelen hofstoet. Hier ontlaste zich de
onmoedige koning van de kroon, welke al te zwaar op 't zwakke
hoofd drukte. Binnen 's huis, op de jacht, in de lichaamsoefeningen zocht hij de middels om de nare beelden te verdrijven,
welke hem voor den geest speelden !
Poogen wij den lezer bekend te maken met dit aloude koningsverblijf, hetwelk dermate van zijnen luister verloren heeft, dat
nog slechts een zeldzame oudheidsminnaar zijne schreden derwaarts richt, ten einde uit de schaduwe op te maken, wat eens
het lichaam was, dat dezelve deed geboren vvorden. In de hoeken,
lijnen, steenen en puinhoopen, zoekt hij denkbeelden ; hij
mijmert over de wisselvalligheden der ondermaansche dingen,
over de broosheid van kroonen en scepters !
Wil de lezer de juiste plek kenn en, waar Grasbroek ligt,
hij neme een getrouwe kaart van Limburg bij de hand, be§chri)ve
eenen driehoek waarvan Born, Guttekoven en Limbrecht de
punten voorstellen ; dan zoeke hij het middelpunt binnen deze
figuur, en hij zal zich met zijne verbeelding te Grasbroek bevinden.
Op den noordoosthoek staat de bouwvallige koningswoon.
(i) In de wandeling noen it de Limburger dien koning anders niet dan Sanderbout.
-
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De vier hoektorentjes, die met de gevels en zijmuren een geheel uitmaken, prijken met een schalien dak, hetwelk niet veel
van eene Sinezermuts verschilt. Onder de eerste verdieping zijn
de muren vervaardigd uit blauwe, meer opwaarts uit roode,
gebakkene steenen. De weinige vensters zijn doorvlochten met
ijzeren staven en beslaan niet meer dan vijftien duimen in 't
vierkant. Stapt men over de opene plaats, waar zich oudtijds de
ophaalbrug beyond ; draait men om de woning tot aan den
zuidoostelijken hoek, dan bestijg men eenen trap, die van een
grove ijzeren leuning voorzien is, tot op een platvierkant, en men
is bijna genoodzaakt het hoofd te buigen, wil men hetzelve niet
in aanraking brengen met het grof schalien overdak. Nog eenen
stap blijft er te doen, en men bevindt zich binnen de woning,
waar overal eene soort van halve duisternis heerscht ! In elk
vertrek ontwaart men een reusachtige schouw, berookte balken,
vormlooze steunpilaren in den muur. De duimdikke schalien
op het dak hebben den invloed der eeuwen ondergaan, en de
zolders schijnen menigmaal met het vernielende regenvocht in
aanraking te zijn geweest. De torentjes gelijken eenigzins op
eenen edelman, die op zine pergamenten staat te pochen naast
eene schapraai, die weduwe is van brood. Zij schijnen nog
slechts te beslaan in zooverre de geest van Zwintebolt dezelve
bezielt. Nog schameler ziet het er met de schuur en de stallingen
uit, welke te samen de drie overige zijden van het langwerpige
vierkant beslaan. Rondom de gebouwen, vindt men nog de
sporen der grachten, die door bladeren en kruiden langzamerhand
herschapen zijn in moerassen waterpoelen.
Of nu Zwintebolt Grasbroek gebouwd heeft, is raadselachtig ;
nochtans gist men het beschroomde, lafhartige gemoed, zoo
niet in elken hoek van het gebouw, toch minstens in de ligging
van het geheele. Men nadert van alle kanten langs ongebaande
en moerassige wegen ; de grond siddert onder wandelaars
voeten ; een heldere beek omslingert de weiden en hovingen ;
vroeger onderhield zij het water in de grachten. Bijna iederen
dag doOrktuischte de koning de omstreken, jacht mak ende op
konijnen, hazen, vossen, wilde zwijnen en wolven ; toonde zich
onvermoeibaar, zelfs menigmaal moediger dan men 't van hem
mocht • verwachten. Ja, die zag hoe Sanderbout een wild zwijn,
soms eenen wolf achtervolgde, met het vuur in de oogen, den
blooten dolk in de vuist, al zijne hovelingen eene mijl verre
vooruitsnelden, zou hem bij Nemrod vergeleken, zou hem een
zekere drift voor 't getuimel en de gevaren der slagvelden toegeschreven hebben. Nochtans dreef hem geen ridderliik, maar
een wreedaardig gevoel achter de wouddieren ! Zijn grootste
-
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vermaak schepte hij in het zieltogen van het wild, dat machteloos voor zijne voeten lag ; iedere stuiptrekking lokte eenen
glimlach op zijnen mond, en met een helsch gelach murmelde
hij dan : « Zoo wenschte ik al de muitende Leenheeren te
zien sneven ! » Niet alleen smaakte hij een waar genoegen in 't
plegen van dergelijke wreedheden ; maar zijne hovelingen
zelven ondergingen menigmaal kastijden, welke wel met koninglijke handen werden toegedient, maar daarom niet minder smartvol en vernederend waren ! Misschien viel de stok op 't hoofd
des bisschops van Trier uit gewoonte ! Voor eene kleinigheid
deed hij zijne dienaars onder zijne oogen sweepen en pijnigen.
De krimpingen der lijders en hun hartverschevend getier sloeg
hij met de grootste belangstelling
gade•; zag Fij eenen mensch
Eiden, dan peinsde hij bij zich zelven : « Er is toch nog iemand,
die meer lijdt dan ik ; want ik kan een vrolijk gelaat ploeijen !
Wie gevoelt, wie ziet den vretenden worm, die mijnen boezem
doorknaagt ? »
Onder de hovelingen beyond zich een enkele, wiens lot door
al de anderen benijd werd. Niet alleen vielen hem 's konings
gunsten ten deele, maar ook nog die der koningin en der beide
zusters. Hij genoot bijna uitsluitelijk het voorrectit heur op
de wandelingen te vergezellen. Voor hem had elke hofjuffer
een uitlokkend lonkje, de koning een vleiend woord ! Wien
zal het wonderlijk voorkomen dat Johan Adlung benijders had,
indien wij er bijvoegen, dat hij een dertigjarige jongeling was,
begaafd met uitmuntende lichaams- en gemoedsvoordeelen, zoo
als dezelve aan weinige stervelingen te beurt vallen. Niemand
temde met meer gemak het ongestuime peerd. noch mende met
zooveel bevalligheid eene koets. Niemand droeg zoo zwierig den
valk, noch wist hem zoo juist achter de prom te zenden. Niemand was behendiger in 'I breken eener speer voor eene Edelvrouw, noch trad zoo dikwijls in het strijdperk. Maar ook
niemand stak het hoofd trotscher omhoog, noch toonde meer
hoogmoed op al deze voordeelen !
Langen tijd reeds hadden de nijdige hovelingen, elk in 't
bijzondere, de stappen des gunstelings bespied ; het kon niet
missen, of zij moesten zich eindelijk verstaan, wilden zij de hoop
voeden van Johan's val te bewerken. Zij verstonden zich en er
kwam eene soort van hofsche samenzwering tot stand. De onschuldigste daden van Johan werden ten ergsten uitgelegd ; het
vertrouwen dat hem de koninglijke familie schonk werd zelfs
een middel van beschuldiging. Wanneer de samenzweerders genoegzamen voorraad van laster verzameld hadden, verdeelden
zij de rollen, en wisten dermate bedrukte gezichten te snijden,
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dat het Zwintebolt moest bemerken. Werkelijk vroeg hij al
aanstonds aan zijnen hofmeester :
Wel, wat scheelt er aan, mijnen vriend, zijn uwe paarden ziek ;
is uw pijk of zwaard gebroken ? Hebt gij geen geld om in de
kosten van u zelven of van ons hof te voorzien ?
- Genadige en machtige beer koning — antwoordde de
valsche vleijer, terwiji hij op de knieen viel — ofschoon de wijsheid van uwe lippen stroomt en gij in de harten uwer dienaars
leest, moet ik ditmaal bekennen, dat mijn machtige koning
de ware oorzaak mijner droefheid niet geraden heeft. Maar
ook schijnt het schier ongeloofbaar, wat u wen dienaar kvvelt !
— Zeg gauw wat er is, gij zijt in staat mij beschroomd te
maken.
— Genadige en machtige vorst, ik durf niet, gij zult mij niet
gelooven ; misschien misleidt mij de liefde, welke ik mijnen
konirig toedrage ; misschien is mijn vermoeden opgegrond !
— Ik gebied u te zeggen wat gij vveet — zegde Zwintebolt,
en het bloed steeg naar het hoofd en vormde eenen krans ron-,
dom de oogappels — Nogmaals, spreek, wat scheelt er aan ?
Nu kraamde de valschaard alles uit vat de samenzweerders
hadden bijeengeraapt, en vergezelde den opeengestapelden
laster met zooveel rouwmoedige maar's, indien's enz, dat de
achterdochtige vorst zich volkornen lies overtuigen. Aanstonds
deed hij de overige hovelingen voor zich verschijnen ; deze wisten
beurtelings hunne rol zooveel te spelen, dat de koning oogenblikkelijk op wraakmiddelen begon te peinzen !
Een uur nadien verhief zich een schavot op het middelplein
van Grasbroek ; de hotstoet was begeerig te weten wat er ging
gebeuren, wanneer de koningin aan den arm des konings op de
gaanderij verscheen. De vorstinnen volgden hen ; daarna kwamen
de hofbedienden, waaronder zich Johan Adlung beyond. Deze,
niet wetende wat tegen hem gesmeed was, bekleedde eene der
eerste plaatsen en onderhield zich juist met eenige hotjuffers,
wanneer de koning hem gebood het schavot te bestiigen, en daar
verders zijne bevelen of te wachten. Stilzwijgend gehoorzaamde
de gunsteling, en nauwelijks had hij het platvormigetoestel
beklommen, of hij wendde zich tot Zwintebolt, als wilde hij
vragen, wat hem welgeviel.
Er heerschte een doodsche stilte ; ieder wachtte in de grootste
spanning wat de koning zou gebieden. Deze stond eensklaps
recht en zegde tot de gewoone beulen, met een spottenden
glimlach : « Johan Adlung, dien wij met gunsten en weldaden
overladen, is zijnen heer koning ontrouw geworden ; de verergernis is openbarr geworden : dat hij de straf der lafaards
onderga ! »
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Nog eer de veroordeelde den mond konde openen om zijne
onschuld te verklaren, werd hij door vier gespierde kerels aangegrepen ; van zijne bovenkleederen ontbloot en dermate doorgeeseld, dat het bloed langs den rug atdroop ; dat het uit neus,
mond en ooren stroomde ! Terwij1 de hofjuffers en de vorstinnen
heure aangezichten bedekte, klapte Zwintebolt in de handen,
en hitste de beulen aan tot verdubbeling der slagen.
Watineer eindelijk het teeken van ophouden gegeven werd,
beyond zich de arme jongman in den deernisweerdigsten toestand ; nochtans stiet hij geenen gil, Been geschreeuw uit. Deze
voldoening wilde hij den wreedaard niet bezorgen.
Sleep den bond ergens in eenen stal — zoo gebRod de koning —
en als hij genezen is, dan jage men den boef weg ! Ik wil, ik mag
hem niet meer onder mijne oogen zien.
Dit gebod voltrokken zijnde, ging men aan tafel zitten : Zwintebolt alleen vond al de spijzen smakelijk !
Den volgenden morgen ging de heelmeester om Johan te
verzorgen, maar vond den stal ledig. Vruchteloos zocht men den
lijder op : men ontdekte zelfs de plaats niet, langs welke hij
gevlucht was. Bewees nu de koningin heure en der zusters
onschuld ; bewees zij die van Johan ? Dit zouden wii niet durven
verzekeren. Altoos staat het vast, dat hij weinige dagen nadien
in eene zwartgallige droefgeestigheid verviel, waaruit de koningin
hem vruchteloos poogde te trekken. Zou hij al Johan's onschuld
later ingezien hebben, dit belette hem niet de plichtige verklikkers in rust te laten uit menschelijk opzicht. Hid dacht hen
niet te kunnen straffen zonder zich zelven als medeplichtigen
te erkennen.
Het was ten gevolge dezer gebeurtenissen dat hij de veertien
dorpen kirspelen (I) begiftigde met de 6666 bunders heide en
bosschen, welke zich van Born tot Beek en van Urmond tot
Sittard uitstrekken.
Meer dan ooit begon Zwintebolt zich aan de vermoeijenissen
der jacbt over te leveren, en vergat langzamerhand den gunsteling,
die alleen het geheim scheen bezeten te hebben van hem te
verstrooijen.
Het gebeurde, op den dag van den H. Michiel 898, dat hij,
een wild zwijn vervolgende, geheel het gezelschap achterliet
en eindelijk tusschen de boomen en struiken verdwaalde. Door
-

(i) Men vindt het RECORD, rakende deze gift, in het Belgisch Museum (4e aflevering 1840. Dit stuk scheen ons dubbel belangrijk onder het opzicht van
Limburgschen tongval cn van de beweegredenen der gifte zelve.
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de buitengevvoone krachtinspanningen afgemat, zette hij zich
op den zodengrond, haalde een helpenbeenen fluitje voor den
dag en deed een schel geschuifel door het bosch galmen ; maar
gees tegengeschuifel trof 's konings ooren ; hij herhaalde dezelfde
jachtverzamelingsteekens, tot driemaal toe, en begon emstig
ongerust te worden, Coen eensklaps een kluizenaar voor hem
verscheen. Deze sprong op een paar ruwe krukken, sleepte het
rechter been langs den grond en scheen in zijne ledematen met
eene bijna volstrekte lamheid geslagen. Zijn aangezicht was gerimpeld,.een sneeuwwitte baard omgaf het onderdeel des gelaats
en zilverkleurige hairen vielen in lange trossen van onder de
wollen kap tot op de schouders ; terwiil een bruin habijt's mans
gestalte van den hals tot op de voeten insloot.
- Wie zijt e), die mijnen eigendom betreedt, zonder mijne
toestemming ? vroeg Sanderbout half met verbaasdheid, halt
met mededoogen.
— lk ben een onweerdige dienaar Gods, die aan de bronnen
zijnen drank, aan de planten der aarde zijn eten, aan een spelonk
des wouds zijne woning, en aan den Almachtigen den noodigen
leeftijd vraagt om zijne zonden uit te wisschen, antwoordde de
kluizenaar met neérgeslagen oogen.
Er moest nochtans iets buitengewoons in deze stem liggen,
want onwillekeurig beving eene huivering den koning, die, na
eene pons, hernam :
— Waarom wendt gij u niet tot den koning ; men zegt dat
hij vroom en medelijdend gestemd is ; hij zou u misschien eene
kluis doen bouwen en een outertje oprichten ; daarentegen
zoudt gij soms zijner arme ziele gedenken.
Had de kluizenaar het gezicht niet ter zijde gewend, zoo zou
de koning de krampachtige trekken bemerkt hebben, als deze
laatste van zijne vroomheid en zijn medelijden gewaagde. Nochtans antwoorde de grijsaard op een kalmen toon :
Vooraleer ik iets uit konings handen aanname, diende ik
te weten of zij zuiver zijn ; die niet veel noodig heeft,kan koninglijke gunsten ontbeeren.
— Heilige man,gij hebt in de eenzaamheid vergeten wat eerbied
gij den vorst schuldig zijt ; uwe taal grenst aan eene soort van
ondankbaarheid ; gij leeft op de erfgoederen der kroon en betaald
uwen beer met hoogmoedige woorden
- Nochtans zou ik jegens den koning zelven deze taal voeren :
met hem de waarheid te zeggen, betaal ik het gebruik dier goederen Gij, jager, die misschien tot 's konings huis behoort,
moocht hem de woorden des kluizenaars overzeggen : jaagt
hij mij dan van bier, zoo ga ik elders God dienen. Overal vindt
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men het uitspansel boven het hoofd, de aarde onder de voeten en
een karig voedsel om een afgesleten lichaam te onderhouden.
Deze woorden geuit hebbende, gebaarde de grijze, als wilde hij
zich verwijderen.
— Nog een oogenblik, sprak de koning met zichtbare ontroering, ik behoor inderdaad tot 's konings huis ; zeg, hebt
gij hem eene bede te doen. ik zal mij volgaarne met dezelve
belasten ; gij moocht daarop betrouwen.
— Gelief dan aan den koning te zeggen, dat hij in 't kwijten
zijner godsdienstplichten de zielekalmte zoeke welke hem noch
de uitspattende vermaken noch de vermoeijenissen der jacht
geven kunnen ! Hij werpe eenen bilk op zijnen levenswandel
en pooge dan niet te beven !
Op dit oogenblik lieten zich eenige jagers nabij de sprekers
hooren. Sanderbout, op wien de laatste woorden diepen indruk
gedaan hadden, onderbrak den gang van 't gesprek, en vroeg
aan den kluizenaar, waar hij zij n gewoon verblijf hield. te
kennen gevende, dat hij een andermaal breedvoeriger met hem
wenschte te spreken.
— Ginds — sprak de grijsaard, naar het zuiden wijzende —
op de oostzijde .van den Rohrsack (I), achter de verdorde eik,
is de ingang mijner kluis.
Sanderbout keerde terug naar Grasbroek, in de hevigste ontroering. Twee dagen nadien, drong hii reeds binnen 's kluizenaars spelonk, en had met denzelven een ernstig gesprek, hetgeen
wij eventwel bier niet overschrijven, om reden dat de lezer er
weinig voordeel zou uit trekken. Ditmaal had hem een grijsaard
moed ingeboezemd ; want als hij eenige dagen nadien vernam
dat de beigische Leenheeren Lodewijk van Duitschland tot
koning van Lotheringen hadden uitgeroepen, verzamelde hij
zijne strijders en trok op tegen de weerspannigers, die reeds in
aantocht waren.
Tegenover Urmon.!, niet verre van den Rohrsack, geraakte
de beide legers handgemeen. Reinier-met-den-langen-hals screed
met ieeuwenmoed tegen Sanderbout's benden. Naast hem kon
men eenen ridden bemerken, dien niemand uit Reinier's leger
kende. De zeldzame slagen, welke de vijand hem poogde toe te
brengen, weerde hij nauwelijks of ; geheel zijne macht en wil
schenen in de oogen alleen te heerschen : zoodanig zocht hij
naar eenen tegenstrever. Plotseling ontwaart hij zekerlijk zijnen
man ; want nauwelijks had hij tot Reinier gezegd : « Daar is
de beest, nu vooruit » of hij gaf zijn peerd de sporen en baande
(t) Een berg die thans de Welschenheuvel genoemd wordt,
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zich eenen weg door de vijandelijke rijen. Men ziet de strijdbijl
eensklaps boven 's ruiters hoofd, zij valt neer ; een vijand stort
ter aarde, zijn hoofd is doorkloven, en een ijselijk geschreeuw
verheft zich oogenblikkelijk uit het midden van Sanderbout's
leger ! Deze lag in zijn bloed te zwemmen ; hij was doodelijk
gewond. Reinier, met eenige dapperen toegeschoten zijnde, dreet
s konings gevolg op de vlucht.
Johan — want hij was de onbekende ridder — trok des konings
helm af, en, zijn aangezicht ontbloot hebbende, wierp hij een
verachtelijken glimlach op den stervende, en snauw hem tegen :
— Neergevelde tijger, kent gij de oogen, die u in 't midden
der ruiters zochten ? kent gij deze handen ? zij gaven u den doodelijken slag.
— Johan, Johan ! zuchte Zwintebolt — zijne handen op de
oogen leggende — heb medelijden met mij ! met den verwonnen
koning
— o Ja, kom gauw in mijn hart, geheiligd medelijden ! grijnsde
Johan ; Zwintebolt, de lafaard, heeft immers jegens Johan oneindig veel medelijden getoond, als hij den onschuldigen, onder
de oogen der hovelingen, der hofjuffers, der vorstinnen, der
koningin zelve, deed geeselen, tot dat het bloed langs geheel zijn
lijf afstroomde. Neen, beul ! geen medelijden hebt gij verdiend
— Om Godes wille — sprak de lijder, en poogde zich op
de knieen te zetten — men roepe den kluizenaar, die onder den
Rohrsack verblijft Hij zal mij in de stond der dood bijstaan ;
hij zal mij leeren sterven !
Aanstonds zal hij bid u zijn, hernam Johan, naar zijn strijdros
gaande ; een oogenblik nadien verscheen hij voor den koning.
Deze stiet een akelig gegil uit ; want hij zag nu dat de ridder
en de kluizenaar een en dezelfde persoon waren ! De witte hairen
en baard, het gerimpelde aangezicht, het wollen habijt, niets
ontbrak er, behalve de krukken.
Zwintebolt kroop over den grond tot den gewaanden kluizenaar, klamte zich aan zijrie kleedij vast, en, onder het plegen
eerier reeks van lafhartigheden, gaf hij den geest !
Oogenblikkelijk rende Johan met eene schaar ruiters naar
Grasbroek ; overrompelde het kasteel, doordien hij en eenige der
zijnen in de kleeding van Sanderbout's Yolk verschenen. Nog
denzelfden dag bestegen al de hovelingen het schavot, werden
gegeeseld tot den bloede en vervolgens in de grachten geworpen !
De koningin mocht ongehinderd naar Duitschland terugkeeren ; heure beide zusters stichtten een klooster, waarin zip
(I)

Hier werd koning Zwintebolt begraven : bidt voor zijne zicl
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traden, te Zusteren — een mijl afstands van Born — welke plaats
van deze Zusters haren naam ontleent Men wist niet waar
Sanderbout's lijk was gebleven maar dertig jaren later vond
men eenen kluizenaar dood liggen, aan den ingang zijner spelonk.
Naast het doode lichaam verhief zich een langwerpig heuveltje,
en in 't midden was een paalken in den grond geslagen, waarop
men kon lezen :
Hic sepeliebatur rex Suinteboldus : 0. p. a. e. (i).
De dorpelingen der omstreken vvagen het bij middernacht
nooit den Welschenheuvel te naderen op eenen afstand van een
vierde mijl, gelooven zij alreeds een naar getier te hooren, gelijk
dat van knersetanden. Zouden negen eeuvven en een halve lijdens
nog niet lang genoeg geweest zijn om Gods rechtveerdige gramschap te bedaren ?

Een tafereel uit de geschiedenis van 1813 en
1814, een kort verhaal in drie delen verscheen
voor het eerst in het Antwerps tijdschrift "Het
Taelverbond" (1845 - 1854). Plaats van
hande]ing is het kasteel van Limbricht dat
uitvoerig beschreven wordt. Pastoor
F. J. Page (1771 - 1834), pastoor to Limbricht
vanaf 1797, organiseert de verpleging van
talrijke Franse soldaten die, lijdend aan een
besmettelijke ziekte, op karren worden
aangevoerd. Hij zorgt ervoor, dat een
ontaarde zoon zich weer met zijn vader
verzoent.
De passages over de bekwame en
menslievende pastoor Page, een oudleermeester van Ecrevisse, zijn historisch
juist.
In Koning Zwintebolt (Sanderbout) (uit het
Nederduits Letterkundig Jaerboekje van
1846) schetst de schrijver een ander beeld van
koning Swentibold dan de Limburgse
bevolking in de 19de eeuw had. Deze
beschouwde de koning als een weldoener
door zijn schenking van de Graetheide (in het
jaar 900) aan de bewoners van veertien
omliggende dorpen. Volgens Ecrevisse was
Swentibold, die resideerde op kasteel
Grasbroek to Born een wrede vorst die na een
misdadig leven gedood wordt door een
vroegere gunsteling.
Deze vier verhalen spelen zich of in het
tegenwoordige Nederlands Zuid-Limburg. Zij
zijn een mengeling van fantasie en waarheid.
Uit alle blijkt de grote liefde van de schrijver
voor de geboortestreek met haar mooie
natuur en eenvoudige bevolking.

