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Zie de slang, in 't stof zich kronk'lend,
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Van venijn en inoordlust vonk'lend
Naar 't verhlijf der onschuld op.
SPANDAW.

Men schreef het jaar 1792 ; de ongelukkige Lodewijk XVI
zuchtte in zijn kerker en had niets als een smadelijken
dood to wachten. De Bergpartij beheerschte alles ; zij wilde
verwarring en bloed zien , en de inval in Champagne was
een middel , om meer schrik nog te verspreiden ; het was
teen, dat de Commune van Parijs , door Danton daartoe
aangezet , hare toestemming gaf tot de afschuwelijke moordtooneelen , die nog altijd een smet aan de Fransche natie
doen kleven. Een driehonderdtal onverlaten , vergezeld
door leden van het stedelijk bewind , begaf zich naar
de volgepropte gevangenissen en meer dan 5000 grootendeels onschuldige menschen werden daar wreedaardig vermoord. Groot was de schrik van het welmeenende gedeelte
der bevolking, en menigeen duchtte het ergste. Men zag
gedurende die beruchte Septembermoorden de leden voor
de Nationale Conventie kiezen ; men zag een Robespierre,
een Marat aan het hoofd der zaken komen , en deze laatste
wist een dictator met onbeperkte macht te doen benoemen. — Overal zegevierde de Bergpartij.
Kepper. Novellen en Sehetsen.
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Zoo brak het jaar 1793 aan; maar de omstandigheden
werden er niet beter op, en de zwakke vorst moest zijne
dwalingen met zijn leven boeten. Deze gruwel deed de
verontwaardiging van Europa zoo mogelijk nog toenemen.
Hoe treurig was de toestand ! Het geheele rijk was aan
regeeringloosheid ten proof, ofschoon de Nationale Conventie
reeds ITO& den dood van den koning Frankrijk tot een
Republiek verklaard had ; binnenlands woedde verdeeldheid,
in het buitenland dreigde de oorlog, alles werkte mede
om de verwarring to vermeerderen.
Frankrijk, bijna met geheel Europa in oorlog, door den
opstand in de Vend6e belemmerd , op bijna alle punten
geslagen, Frankrijk was den ondergang nabij ; althans het
verkeerde in groot gevaar. Toen dus het Leger der Republiek
bij i\Teerwinden geslagen en Dumouriez naar het Oostenrijksche hoofdkwartier to Doornik gevlucht was, wisten
Danton en Marat de oprichting van het „Comit6 de salut
public" door to drijven , waaraan eene onbeperkte macht
werd toegekend ; de Girondijnen werden na een laatste
stuiptrekking ten onder gebracht. Toen begon het versehrikkelijke tijdperk , dat de geschiedenis zoo terecht den
naam van Schrikbewind gegeven heeft ; teen hadden de
gruwelen plaats , welke nog heden ten dage den afkeer
opwekken. De opoffering van een Charlotte Corday mocht
den schrikbarenden toestand niet verbeteren ; wezens als
Marat werden meer dan ooit vereerd. Eindelijk nam Robespierre de teugels van het bewind in handen
Dagelijks werden de weldenkenden gevangen genomen
en naar het schavot gesleept ; de bloeddorst van het volk
was niet to lesschen en voor nets deinsden de Jacobijnen
terug , om hun afschuwelijke plannen door to drijven.
Gelukkig hij , die tijdig genoeg zijn geboortegrond had mogen
verlaten , om op vreemden bodem verademing en rust to
vinden ; doch Met alien waren zoo voorzichtig geweest en
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velen zaten angstig in hun binnenkamer het oogenblik to
verbeiden, dat zij tengevolge van een geheime beschuldiging voor de gevreesde rechtbank zouden gebracht worden.
In de vonnissen van die rechtbank waren weinig schakeeringen; de waarde van een menschenleven was voor haar
niet groot.
En zoo kwam het, dat menig braaf mensch moest sidderen als een booswicht , die de wrekende hand der gerechtigheid vreezen moot; zoo kwam het, dat de jeugdige
moeder, van geen kwaad bewust, .soms zoo droefgeestig
op haar kleinen staarde. Want ook vrouwen , meisjes
waren niet veilig voor de ruwe hand van den beul ; want
ook kinderen, die geen flauw begrip van een Republiek
hadden , moesten de treden van het symbool der groote
Omwenteling op.
Doch waartoe die dagen van bandeloosheid op nieuw uitvoerig to schetsen ; waarom die tooneelen van dood on verderf of to malen? Men kent het jaar I en weet , wat het
was, in dat jaar to leven !
Schoon er reeds zOOveel gemoord was, dat de ontelbare
slachtoffers eindelijk met sombere onverschilligheid hun
laatste oogenblik to gemoet gingen , de vrees voor een
noodlottige ontmoeting bleef bestaan en het gezin , dat
tot heden aan wraakzucht of argwaan ontsnapt was, zegende
wel die vergetelheid ; maar zelden legde men zich to rusten
zonder bekommering voor - den volgenden dag. Wat was
er weinig toe noodig , om verdacht to worden ; een enkel
woord van een verborgen vijand, een eenvoudige aanwijzing
zelfs , en men was verloren.
En wie kon zich beroemen , geen enkelen vijand to
hebben ; wie is er, die nooit benijd werd !
*
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In een der meer afgelegen wijken van Parijs woonden
een paar jonggehuwden. Onopgemerkt sleten zij hunne
dagen, zonder zich met Republiek of staatkunde in te
laten. De fortuin stelde hen in staat te leven, zonder dat
het dagelijksch brood met den arbeid behoefde verdiend
te worden. Tot nog toe hadden zij zoo min mogelijk zich
om den loop der gebeurtenissen bekommerd; zij waren
samen zoo gelukkig, dat het hun onmogelijk voorkwam ,
dit geluk verstoord te zien; hoewel zij het jaar 1793, zoo
even in het geheugen geroepen , te gemoet gingen !
Wel had de jonge vrouw bij het begin der omwenteling
haar man aangemaand , het land te verlaten ; doch hij
had de hooge noodzakelijkheid daarvan niet ingezien en
toen hij later zoo gaarne zou gewild hebben , waren de
bezwaren zoo groot geworden , dat de volvoering van dit
plan te gevaarlijk werd. Evenwel bleven zij kalm te
midden van al den jammer, die de Fransche hoofdstad
vervul de.
Hunne woning was niet aanzienlijk van uiterlijk ; dit
nederig voorkomen had hen wellicht tot dus ver beschermd.
Trad men echter het huisje binnen, dan werd men weldadig aangedaan ; alles droeg den stempel , dat men met
een gegoede , maar vooral smaakvolle vrouw to doen had.
Pracht ontwaarde men niet, doch men merkte een eenvoudige sierlijkheid op, die voor de vrouw des huizes
getuigde.
Doch het wordt tijd, de kamer binnen to treden , waar
Jane d'Alincourt zich beyond. Zoo ver mogelijk van het
straatgewoel verwijderd , had zij een plaatsje voor het geopend venster ingenomen ; dit zag in den tuin uit. De
maand October was aangebroken ; de zon scheen vroolijk
op het stukje grond , waarop haar blik gevestigd was ;
een verkwikkende koelte kwam het geopende venster
binnen. De boomen stonden nog in blad ; alles was
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zoo frisch ! De gruwelen , die de laatste maanden waren
bedreven , drongen niet tot hier door ; Jane was de straten
van Parijs ontwend , want dit plekje gaf haar de noodige
lucht en gelegenheid, om eenige beweging to nemen , en
ook haar man verscheen zoo weinig mogelijk in het publiek.
Te midden van die aanhoudende woelingen leefden zij voor
elkander ; niemand legden zij iets in den weg , niemand
zou ook hen slecht bejegenen — kinderlijke logica!
Jane was nauw drie jaren gehuwd ; zij telde juist drieon-twintig jaren on was een schoone vrouw ; deze weinige
woorden zeggen m6er dan een omslachtige opsomming
van hare bekoorlijkheden. Waartoe een zwakke beschrijving
to geven van haar edele gestalte , van haar schitterend
oog ; dit alles zou zoo spoedig veranderen , dit uiterlijk
schoon zou zoo snel door het noodlot worden vernietigd !
Men vergenoege zich dus met de veelomvattende beschrijving : „zij was een schoone vrouw." De meest dichterlijke
beschrijving toch laat menigeen koud ; de fictie bereikt
altijd haar doel. Doch wat inzonderheid in haar de aandacht trok, was de eenvoud, de zachtheid van haar gansche
wezen — on toch een energie , een zeldzame energie ,
welke men haast in tegenspraak daarmee hadde kunnen
achten.
Wilskracht was het, die somwijlen de vriendelijke oogen
deed flikkeren ; iets karaktervols , dat maar spaarzaam
door moedeloosheid of angstvalligheid ontzenuwd werd.
Peinzend zag zij het raam uit ; haar borduurwerk rustte.
Nu on dan wendde zij het oog of van het groene tapijt in den
tuin, waarop dit anders zoo gaarne bleef rusten ; de oorzaak
was niet ver to zoeken : zij was alleen on een drie-entwintigjarige , gelukkige vrouw is niet gaarne alleen.
De weinige keeren , dat haar echtgenoot afwezig was,
kon zij een zekere gejaagdheid niet beheerschen ; want
hoewel zij zoo min mogelijk op de hoogte der treurige
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gebeurtenissen werd gehouden , wist zij zeer good, dat het
verblijf in Parijs niet van groote gevaren ontbloot was.
„Nergens kan ik rust vinden , waar Henri Loch blijft ?"
riep zij onwillekeurig uit. „Ah , Pierre zijt gij daar."
Die woorden richtte zij tot den ouden Pierre , den
trouwen dienaar van de familie , die de jonge vrouw als
kind gekend had. Hij was niet „burger-bediende" of zoo iets
geworden; hij was de oude beproefde dienaar, die met
liefde zijn leven voor zijne meesteres zou gegeven hebben.
„Ook al in gedachten verzonken ?" vroeg zij.
„Wat zal ik u zeggen , mevrouw ; een mensch denkt
wel eens aan betere dagen."
„Als wij bedenken, wat anderen ondervonden hebben, dan
hebben wij nog geen reden tot klagen. Men laat ons,
de Hemel zij dank, met rust."
„Maar we bevinden ons hier als op een eiland midden
in den Oceaan."
„In een onstuimigen Oceaan , als ik afga op het weinige,
wat ik er van verneem. Ik weet niet eons , hoe 't met
onzen Koning gaat ; is hij nog altijd gevangen?"
„Of hij nog gevangen is ? Dat zou ik meenen ; totdat
ze hem zullen . . . Maar kom , dat zijn geen zaken voor
een Jong vrouwtje om —"
„Ik weet dat je mij niet gaarne ongerust maakt, Pierre;
maar dozen keer moot je bij uitzondering mij wat op de
hoogte van het gebeurde brengen. Ik weet niet, waarom;
maar ik heb een voorgevoel , dat ons iets boven 't hoofd
hangt."
„Omdat meneer wat lang uitblijft."
„Ja ongewoon lang."
„Hij zal opgehouden zijn; hoe licht kan dit gebeuren? "
sprak hij , met een aarzeling die haar niet ontging.
„Ik wacht hem al langer dan een uur — nooit heeft
de tijd me zoo lang geduurd. Waarom ook aan mijn drin-
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gende bede geen gehoor gegeven , en bij 't begin der omwenteling het land verlaten ; de fortuin stelde ons immers
in staat, in elk land der wereld te leven . . . . Dan ware
ook mijn kleine lieveling ons niet ontvallen. " Een brandende traan zeide meer dan die weinige woorden.
„ Ronduit gezegd, mevrouw , ik geloof ook dat het verstandig zou zijn geweest. "
„ Zoo rusteloos wachtende kwam alles mij weer voor
den geest — en als ik nog denk aan de tehuiskomst van
die vrouw,, toen zij zonder mijn kind terug kwam; aan
dien afgrijselijken nacht — "
„ Toen die bloedhondön aan den gang waren ? Dat zijn
van die oogenblikken, die men niet vergeet. Wel moet het
yolk getergd zijn !"
„Al eenmaal werd onze rust verstoord , als niet die ...
hoe heet hij ook weer ?"
„U bedoelt de man, die gezorgd heeft dat meneer niet
in hun leelijk soldatenpak —"
„ Juist — Col .... "
„ Collot d'Herblois. "
„En toch was 't iemand van zeer geringe afkomst, niet?"
„ Zeg , mevrouw, spreek van hem alsjeblieft met wat
meer respect ; dat heerschap is tegenwoordig niet meer of
minder dan lid van het Comite" de salut public — een
salut public, dat Frankrijk mooi naar de maan helpt.
Maar 't voegt me niet, zoo te staan keuvelen met mevrouw;
ik geloof waarlijk dat ik ook al . . . . "
„ Je weet wel , dat je bij ons het burgerrecht verkregen
hebt. "
„1k heb dat gelukkig niet verworven als zoovele anderen.
Maar dat is nog geen reden , am dood familiaar to staan
praten , alsof—"
„ Je wilt me toch niet bespotten, Pierre ?" zei Jane. En
zij had gelijk ; wel waren de tijden veranderd !
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De Hemel beware me mevrouw ! "
„ Je weet immers , dat als mijnheer iets moest overkomen, mij niets zou overblijven dan jou? "
Zij reikte hem de hand , die hij met warmte drukte.
„ Hoor eens mevrouw, eerlijk opgebiecht ik wou wel,
dat ik je goed en wel bier van dawn had."
„'t Zou mijn innigste wensch zijn, voor goed dit ongelukkig
land te verlaten."
„Daar is nu geen denken meer aan, want ze zijn er gauw
op uit, dit te beletten. Niet alleen, dat zij zonder
eenige reden de menschen voor hun zoogenaamde rechtbank
sleuren ; zij laten 't daar niet bij. En als 't niet gauw
genoeg gaat, dan houden zij groote opruiming en helpen
met allerlei moordtuig hun lieve machine , die 't anders
best alleen of kan "
Treurig zag de jeugdige vrouw des huizes voor zich uit.
„Kom , laat ons er maar 't beste van hopen!" riep Pierre
zich overmannende uit, „en als de oude Pierre je redden
kan , dan zal 't aan hem niet leggen."
„Dat weet ik ; wanneer ge ons niet hartelijk gezind waart ,
deedt je veel voorzichtiger, als je ons aan ons lot overliet."
„Zoover is 't nog niet. — — Toe , mevrouw, kijk maar
weer vroolijk — zooals vroeger ; die waterlanders deugen
niet voor je.... Zoo is 't beter," sprak hij toen zij wat
meer opgeruimd hem aanzag.
„Er is nog geen reden om den mood to verliezen."
„Het kan wel zijn, dat het rumoer van dozen nacht
mij to zeer heeft aangegrepen."
„Dat was anders een zeer gewoon geval. Iemand uit
zijn bed opgelicht en naar de gevangenis —"
En wat had hij gedaan."
„Wat hij gedaan had? Alsof dit er iets toe doet ! Dat
weet hij denkelijk zelf niet."
„'t Is toch verschrikkelijk."
„
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„Zoo denken er meer over. Gelukkig gaat alles tamelijk
buiten ons om."
„Ik hoop, dat je gelijk hebt."
„In elk geval is en blijft het onuitstaanbaar , dat wij
hier ons moeten opsluiten , alsof we al heel wat op ens
geweten hebben."
„Ik heb immers al wat ik behoef; dat is niet veel —
sinds ik mijn lieven kleinen jongen verloren heb."
„Als iedereen met zoo weinig tevreden was geweest —
dan ware het nooit zoo ver gekomen, en er zou wat minder
blued vergoten zijn. — Kan ik mevrouw nog ergens mee
dienen? „vroeg hij , nadat Jane een oogenblik peinzend
naar buiten gestaard had.
„Dank je, Pierre; of ja, wil nu even voor mij hier over
gaan. Maar je komt dadelijk terug , niet waar ?"
Pierre vertrok. Jane bleef voor 't open venster zitten ;
in hare gedachten vervolgde zij het gesprek van zooeven
en vroeg zich af, waarom zij ditmaal zoo gejaagd was ;
waarom Henri niet terugkeerde?
Het was al tegen haar zin geweest, dat hij was uitgegaan , maar hij had niet mogen weigeren ; de brief, dien
hij ontvangen had, was dringend geweest. Van lieverlede
wend zij zich weer op ; 't was gem bezorgdheid meer —
't was angst.
Daar vernam zij naderende voetstappen.
„Goddank, daar is hij !" — riep zij uit en de kamerdeur
ging open. Verheugd rees zij op, om haar man te
verwelkomen , doch teleurgesteld bleef zij staan. Hij,
die binnen trad, was Henri niet,
De bezoeker zag haar onwillekeurige beweging.
„Vergeef mij , mevrouw, — ik wil zeggen „burgeres"—
dat ik zoo kom binnen vallen ; maar ik hoopte Henri te
vinden. Had ik echter geweten, dat ik u hier ontmoeten
zou , dan ...."
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„Dan hadt ge u laten aandienen , dat begrijp ik ," antwoordde zij op onverschilligen toon. Zij woes hem een
stool ; hoezeer ook de beleefdheid haar geheimste gedachte
verbloemde , onmogelijk was het voor den gast te zien ,
dat hij welkom was. Hij plaatste zich in een armstoel bij
de rondo tafel , die midden in de kamer stand.
„Het spilt mij dat gij Henri niet te huis treft ; hebt
u hem iets te zeggen ?" vroeg Jane, terwijl zij haar
borduurwerk opnam.
„Ja en neon . maar hij zal wel spoedig komen."
„Dat hoop ik ," was het korte antwoord. De toon,
waarop dit gezegd word, was niet al to vleiend voor den
bezoeker; doch doze scheen op dit punt niet bijzonder
kiesch to zijn, want hij schoof zijn zetel een weinig
nader bij mevrouw d'Alincourt , die een kennelijken weerzin aan den dag legde.
Naar uiterlijk en kleeding te oordeelen , was hij meer
bekend met den toenmaligen toestand dan zijn schoone
gastvrOuw ; gelukkig , dat zij gedurende de laatste maanden
de straten niet betreden had, want haar kleeding reeds,
laat staan een enkel woord , ware in staat geweest, haar
leven in gevaar te brengen.
Het was niet genoeg , patriot to zijn ; men moest ook
als patriot gekleed gaan. Ofschoon de stof,, waaruit zijn
kleeding vervaardigd was, niet grof kan genoemd warden,
miste die alle sieraad. Hij droeg een eenvoudige carmagnole,
terwijl hij zelfs eenigszins slordig zijn das om den hals
gewonden had ; alleen zijn zijden kousen waren zeer fijn.
De fatsoenfijke man kan zich in alles schikken ; zoo de
veiligheid dit gebiedt , kan hij zich op de schamelste wijze
kleeden , op de vernederendste wijze vermommen — het
lijnwaad zal hem verraden.
Hij had een uiterlijk , dat niet bepaald onaangenaam
was ; zijn oog had zelfs iets opens , doch alleen voor den

15
oppervlakkigen beschouwer. Hij wist een zekere openhartigheid aan zijn gelaat te geven , die menigeen voor hem
innam ; hij was een van die menschen , welke altijd rond
met iemand schijnen om te gaan , die altijd recht door
zee willen , voor de oogen der wereld ; slechts de menschenkenner laat zich niet door hen bedriegen. Hoe helder zijne
oogen ook schenen ; hoe zelden hij ze voor iemand neersloeg ,
zij lieten niet alles lezen. Ofschoon Jane zich niet op een
onfeilbare menschenkennis kon verhoovaardigen, toch mocht
zij hem niet lijden; toch boezemde haar die open aanblik
geen vertrouwen in ; hoofdzakelijk echter sprak bij haar
het instinct, want nooit had hij het masker afgeworpen. Haar echtgenoot zag evenwel minder scherp ;
deze stelde onbepaald vertrouwen in zijn vriend en wanneer zijne vrouw hem ernstig voor hem waarschuwde ,
dan zag hij in haar bezorgdheid niets als een afkeer,,
dien zij niet kon overwinnen.
Maar Jane had wel reden om dien man te vreezen , en
met een ander karakter dan het hare, hadde zij hem
kunnen haten. Hij had vroeger naar hare hand gedongen
en hoewel het antwoord weigerend was geweest , was hij
haar blijven vervolgen ; zelfs na haar huwelijk. Zij had
haar echtgenoot dit dadelijk te kennen gegeven, maar
deze was to zwak geweest om teen krachtig op to treden;
hij vleide zich weldra , dat zijn vriend alle hoop zou opgegeven hebben , on voornamelijk de onbeperkte achting,
die hij zijner vrouw toedroeg, was oorzaak dat hij geen
oogenblik er aan dacht , eenig gewicht te hechten aan de
enkele woorden , die zoozeer hare verontwaardiging hadden opgewekt. Hij achtte de liefde , die zijne Jane
hem toedroeg , boven alles verheven ; van of de hoogte
van zijn geluk zag hij neder op elke menschelijke poging, om
dat te vernietingen. Wanneer men oprecht gelukkig is ,
laat dan de valsche vriend zich vermeten , tusschen
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man en vrouw zich te stellen ; men veracht dan niet , men
haat niet, — men beklaagt. Zoo werd hun vriendschap ,
hoewel die verflauwde niet geheel afgebroken en Jane
was te hooghartig , om daarop ernstig aan te dringen.
Ook zij achtte zich verheven boven zijn onbeschaamdheid ;
doch een onverklaarbare afkeer deed haar dien man
schuwen. Zij schreef het edel vertrouwen , dat Henri
in haar stelde , niet aan onverschilligheid toe ; een vertrouwen , dat elke vernieuwde poging van den onbescheiden
vriend niet medelijden zou beantwoord hebben ; zij begreep
dat Henri, door die kuiperijen zich aan to trekken , hem
meer eer bewees dan hij verdiende.
Tengevolge van een en ander kwam Durand, zoo heette
de voormalige vriend des huizes, zeer zelden. Dit vervulde
Jane met blijdschap, want zij vreesde zijn wraakzuchtigen
aard ; daarom bevreemdde het haar zoozeer, dat zij hem
onverwacht voor zich zag. Te meer deden zijne bezoeken
haar den laatsten tijd onaangenaam aan, wegens zijne
staatkundige richting, als men een eigenbaatzuchtig gekozen partij zoo mag noemen ; zij wist, dat hij onder de
meest woeste Jakobijnen zijne vrienden telde en dit maakte
hem in haar oog nog meer onuitstaanbaar.
Intusschen zat Jane met grooten ijver to borduren, niet
van zins het gesprek gaande to houden ; die geringe hoogschatting van zijn tegenwoordigheid deed hem ten laatste
de wenkbrauwen fronsen, maar een oogenblik later had
zijn gelaat weer de gewone plooi aangenomen en men
zou gezegd hebben, dat hij de ontvangst al heel hartelijk
on lief vond.
„De zaken van de Republiek staan slecht," sprak hij
eindelijk.
„Ik bekommer mij weinig om de zaken der Republiek;
hoe minder ik daarvan hoor , hoe aangenamer 't mij is."
„Het is to hopen, dat de Republiek zich even weinig
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met uw zaken bemoeien zal . ." gaf Durand ten antwoord,
terwijl hij met de vingers op de tafel trommelde.
„Daar wordt niet altijd naar gevraagd ; verbeeldt ge u
soms, dat de kerkers uitsluitend boosdoeners bevatten? ."
„Denkt ge dan, dat er iemand zou gevonden worden,
die in ons iets verdachts kan zoeken ! — Kom ons niet
schrik aanjagen ; wanneer men geregeld op de hoogte
van alles gehouden werd, zou men den ganschen dag
in doodsangst verkeeren."
„Het is maar de vraag, of die gestadige afzondering niet
vroeg of laat de aandacht trekken zal, en als dat plaats
greep, weet ik niet . . . of ..."
„Ik bid u, mijnheer, laat liever dit onderwerp rusten.
Velen . .."
Zij voltooide niet ; een dwarrelzee van gedachten rees
bij haar op.
Ja, zeker had zij er aan gedacht, dat die gestadige afzondering hun gevaarlijk zou kunnen worden. Meermalen
reeds was het schrikbeeld bij haar opgerezen, dat de horizon
met wolken bedekt kon worden ; zij gevoelde, dat in den
beginne de omstandigheden to licht door hen waren geteld
en dat de tijd, toen emigratie nog mogelijk was, onverantwoordelijk was voorbij gegaan.
Wel had hij een gevoelige snaar aangeroerd, door haar
geheime gedachten to bevestigen ; die afzondering kon
vroeg of laat den argwaan van kwaadwilligen opwekken.
En waarom kwam Henri niet terug ; waar bleef hij zoo
lang !
Welke moeite zij ook aanwendde, om haar ongerustheid
to verbergen, Durand merkte die zeer goed op ; doch hij
bleef een onschuldig welbehagen er in scheppen, dit onderhoud voort to zetten.
„Weet ge wel, mevrouw, — ik zal u maar zoo noemen,
want ge schijnt u nog niet aan de hedendaagsche titels
Kepper. Novellen en Sehetsen.
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te kunnen gewennen — weet gij wel, dat het in dezen tijd
niet genoeg is, braaf te zijn of geen starveling iets in den
weg te leggen?"
„Dan moeten wij wel in een ongelukkigen tijd leven!"
„Zulke opmerkingen zou ik zoo min mogelijk van de
daken preêken."
„Ik weet, dat recht en billijkheid slechts ijdele klanken
zijn."
„Ook dat zou niet verstandig zijn, aan iedereen te doen
opmerken ; ge ziet, dat ge u wat al te weinig op de hoogte
van den tijd houdt. G-eloof mij, wanneer ge door een of
ander toeval in de noodzakelijkheid werdt gebracht om uwe
afzondering te laten varen, zoudt ge den eersten dag reeds
als verdacht to boek staan."
„Alle aanraking met de wereld zal ik vermijden."
„Zoolang dit in uw macht staat, is dit voornemen zeer
voorzichtig. Maar ik ga verder ; weet ge wel, dat het tegenwoordig van 't hoogste aanbelang is, geen vijanden to
hebben — en dat geluk valt weinigen ten deel. "
„Ik ben ons van geen vijand bewust !"
„Tot nog toe moet gij dien niet gehad hebben, want de
gelegenheid is nu gunstig om allen hoon en smaad , die
ooit ward aangedaan , zwaar te doen boeten." De vriendelijke
tint van zijn gelaat verdween bij die woorden , welke op
scherpen toon werden uitgesproken en die, evenals de
kunstmatige plooi, welke een oogenblik te voren daarover
was verspreid geweest , haar onaangenaam aandeden; onophoudelijk was haar blik op de deur gevestigd , als hoopte
zij haar echtgenoot elk oogenblik te zien binnentreden.
Hoezeer hij de ongunstige uitwerking van zijn tegenwoordigheid kon waarnemen, scheen Durand daarvan niets
to bespeuren ; bedaard vervolgde hij : „Het is in daze
dagen ook zeer nuttig , soms noodig , goede vrienden to
hebben en dit wordt wat veel uit het oog verloren. Den
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invloedrijk vriend kan dikwijls een dreigenden slag afwenden ; wanneer men echter zijn weinige vrienden niet
alleen veronachtzaamt , maar zelfs met minachting bejegent , hoe kan men dan vergen , dat die in geval van
nood zich in de bres stellen 1"
„Wat wilt gij toch met al dien omhaal van woorden ?"
sprak zij ongeduldig , als begreep zij niet wat hij bedoelde.
„Och nets, volmaakt niets , mevrouw !" gaf Durand
wederom onverschillig ten antwoord.
„Hangt ons dan eenig gevaar boven het hoofd ; kan
ons lets overkomen ?" vroeg zij gejaagd.
„Wel neen , wat zou u kunnen overkomen ; ik zou niet
weten wat !" Zij zag hem strak aan ; de ironische trek ,
die hem om den mond speelde , ontging haar niet.
„Gij weet dit wel.... Is er lets met Henri gebeurd?—
Ja , dat moet het wezen !" Zij vloog op, vatte hem bij
de hand en doorboorde hem met haar bilk.
„Zoover mij bewust is, niets. En hoe zou dat kunnen ;
hij heeft zich immers niets to verwijten !"
„Er meet u toch wat bekend zijn; folter mij niet langer!
Ziet gij dan niet, dat ik in doodelijke ongerustheid verkeer."
„Niettegenstaande uw stile afzondering is er toch weinig
toe noodig, om uw kalmte to verstoren ," sprak hij koel.
In hevige spanning zonk zij in haar steel ; Durand zag
haar een oogenblik zwijgend aan. Daarop schoof hij zijn
zetel naar haar toe, zonder op haar bevreemding acht to
slaan.
„Geloof mij , Jane , gij doet niet goed , een vriend of to
wijzen , die reeds zoolang toegenegenheid voor u gevoelde ; men vindt zoo weinig oprechte vrienden in de
wereld."
„Door hebt ge wel gelijk aan ; ik heb er maar 66n
noodig, on dat is mijn man."
„En als die eens niet meer uw vriend kan zijn ?"
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„Dan heb ik niets meer noodig. Onze „vrienden" verdwijnen als de schaduw, zoodra de zon niet meer schijnt ..."
Die woorden waren meer dan ijdele klanken ; hij gevoelde
dit , dock liet zich niet uit het veld slaan en vervolgde:
„Ge versmaadt een oprechte vriendschap , omdat ge die
denkt to kunnen ontberen ?"
„Zeer zou ik een vriend waardeeren , als, die zonder
eenig bij-oogmerk tot mij kwam."
„Laat ons niet langer met machtspreuken schermen ,"
voer hij meer driftig voort ; „ge versmaadt mijn genegenheid, niet waar ?"
„De uwe? — Ja."
„Bedenk, dat de overgang van den vriend tot den vijand
soms onmerkbaar klein is 1"
„Juist omdat ik weet, dat die overgang, wat u betreft,
zoo bij zonder gering is — "
„Mevrouw,, gij vergeet u!"
„Neen Durand , maar ik ken u !"
Door zijn toorn medegesleept , was hij opgestaan. Hij
bedwong zich echter en zette zich weer neder ; schijnbaar
bedaard vervolgde hij : „Kom, ge weet niet wat ge zegt.
Gij meent, dat ik u een gehuichelde affectie toedraag . . . ."
„O neen overbodig was het voor u , die to huichelen ;
gij weet maar al to goed, dat ik daaraan niet geloof."
Weder zag zij met beklemdheid naar de deur ; elk oogenblik hoopte zij die to zien openen , want de woorden van
Durand hadden haar volstrekt niet gerust gesteld.
„Nog eens , Jane, waartoe die verwijdering tusschen
ons. Waarom mij gegriefd ? Geloof me, het is beter goed
met mij to zijn — dat hebt ge nooit willen inzien Niet
genoeg , dat gij mijn grootste hoop vernietigd hebt, want
ik beminde u —"
„Wij zouden immers die snaar niet meer aanroeren ,
na al wat er vroeger gebeurd is."
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„Ileb ik die belofte dan gebroken ; heb ik u ooit weer
van mijn liefde gesproken?"
„Dat zou ook niet verstandig zijn geweest."
„En wat zoudt ge gedaan hebben, wanneer ik eens onverstandig had willen zijn !"
Zij verwaardigde deze vraag met geen antwoord ; de
tergende wijze, waarop haar die woorden werden toegevoegd, benam haar alien lust daartoe.
Durand zag zees goed, dat hij weinig vruchten van het
gesprokene plukte, doch gaf den moed nog niet op.
„Dus ge volhardt in uw onverschilligheid ; ge blijft met
mijn liefde den spot drijven !"
„Daartoe zou ik nooit in staat zijn geweest ; dit gevoel
is mij te heilig, om het in anderen te bespotten. Ik heb
u slechts verzocht, mij nimmer weer het bestaan daarvan
kenbaar te maken, en dat verzoek ik u nog."
„Gesteld eens, dat ik aan dit verlangen geen gehoor gaf?
„Dan zou ik u tot mijn echtgenoot moeten verwijzen."
„Maar wanneer , zooals nu, uw echtgenoot niet tegenwoordig was ?"
„Dan zou ik u de deur wijzen !" Kalm en waardig rees
zij op.
Tegen deze vernedering was de koelbloedigheid van
Durand niet bestand.
„Gij jaagt me weg ? Waag het, die woorden te herhalen !"
„Het heeft lang geduurd, voor ge u in de kaart liet zien,
maar ik had u reeds lang doorgrond. Ziet ge dan niet,
dat uw tegenwoordigheid mij beleedigt !" riep zij uit,
daar hij met over elkander gekruiste armen staan bleef.
„Wanneer ge alles wist, zoudt ge wellicht een anderen
toon aanslaan."
„Uw bedreigingen maken geen indruk op mij ; wanneer
ge mij kwaad hadt kunnen berokkenen , had ik dit al eer
ondervonden."
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„Goed, ik zal vertrekken — maar niet, Jane, zonderje te hebben gezegd; ik beminjel Beantwoord dit niet met verachting,
want dan zou mijn gevoel voor je wellicht in haat veranderen —"
Met verachting zag zij op hem neder.
„ . . . . en je noodlottig kunnen worden."
Zij ging de kamer door en nam den deurknop in de hand.
„Wat wilt gij doen ?" vroeg hij met verwondering.
„Ik wil u de schande besparen, dat mijn bediende u den
weg wijst ; daarom laat ik u
„Nog een enkel woord,en ik zal u niet langer mijn gehate tegenwoordigheid opdringen. Weet gij, waar uw echtgenoot is ?"
„Ik wacht hem elk oogenblik ." Angstig zag zij hem aan.
„Ge zult hem te vergeefs wachten."
„Is het dan tech zoo. Spreekt gij de waarheid ?"
„Uw man is in de Conciergerie, mevrouw."
Zij barstte niet in snikken los, ze zeeg niet onmachtig
neder, maar een doodelijke bleekheid ontkleurde haar gelaat ;
zij bracht de handen tegen hare borst, als hadden die
woorden haar een hevigen stoot toegebracht. Verwilderd
zag zij hem aan en stamelde : „Zegt ge mij dit nu eerst !"
„Wanneer gij niet zoo bits mij bejegend hadt, zou ik
u die treurige tijding niet eens meegedeeld hebben; ik had
uw man gered !"
„Lunt gij hem redden, gij ?"
„Ja, ik mevrouw, ik !"
„Waarom draalt gij dan, uw vriend to helpen. Doch gij
bedriegt mij; want gij kwaamt hier, om hem te spreken."
„Ik kwam hier, overtuigd dat ik hem niet zou ontmoeten, omdat ik een onderhoud met u verlangde ; maar gij
stoot mij at"
De arme vrouw werd door een duizeling bevangen ; de
slag kwam te onverwacht.
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„Ik wacht slechts op een woord uit uw mond, om hem
te redden."
En dat woord. is ?" prevelde Jane nauw hoorbaar.
Hij naderde haar en eischte, wat zij maar al to zeer
duchtte ; zij weerde hem van zich of en bedekte zich het
gelaat met de handen.
Tot dien prijs nimmer !" riep zij met afschuw uit.
Is dit uw laatste woord, Jane ?"
Een oogenblik aarzelde zij ; een oogenblik zag zij haar
lieveling in de sombere holen van de Conciergerie; een
oogenblik dacht zij aan een eeuwige scheiding, maar ook
slechts een oogenblik. Spoedig hernam zij de geestkracht,
die haar dreigde to verlaten ; haar oog schoot vuurstralen,
on op nieuw naar de deur wijzende, sprak zij
„Is dat taal in den mond van een man, die nog geen
jaar geleden zijn jonge vrouw verloor ; die de eenige hoeder worden moet van 't kind, dat zij naliet ? Vertrek —
ik veracht u!"
„Gij weet dat ik dit huwelijk meer uit overtuiging dan
uit liefde sloot ; want dat ik nooit een vrouw bemind
heb — als u."
„Laat me met mijn smart alleen; ik verzoek u dit voor
't laatst."
„IVIaar stel nu eens, dat ik weiger ; dat ik blijf."
Op dit oogenblik trad Henri d'Alincourt het vertrek
binnen. De grootste verbazing was op aller gezicht te
lezen. Jane vloog in zijne armen ; nog nooit had zij zijn
bescherming zoo op prijs gesteld.
Zonder dit tooneel geheel to begrijpen , bemerkte Henri
wel dat hier iets was voorgevallen ; maar hij schreef de
stilte , die op zijn binnentreden volgde , aan de ongerustheid toe, die zijn wegblijven veroorzaakt had.
Durand bleef aarzelend staan ; het bevreemdde hem,
op dat oogenblik zijn vriend to ontmoeten.
„

„

„
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Jane bedwong hare aandoening ; zij onderdrukte de beteekenisvolle vraag , die haar op de lippen lag, maar zeide,
terwijl haar stem van verontwaardiging beefde : „Henri,
die man heeft mil beleedigd ; ontsla mij van zijn tegenwoordigheid." Half verbaasd, half vergramd zag deze rond;
daarop na een blik op Jane , richtte hij het woord tot
Durand, die nog niet met zich zelven eens was, wat to doen.
„Verstaat ge, wat mijn vrouw daar zegt ," sprak hij,
terwijl een onheilspellende tint over zijn gelaat kwam.
„Ik heb het voorrecht , met een uitstekend gehoor begaafd' to zijn."
„Waarom zijt ge dan nog bier?" vervolgde Henri, die
meer en meer zich opwond.
„Ik ben niet gewoon , de deur uitgejaagd to worden ,"
antwoordde Durand. Ten tweeden male zag Henri zijn
vrouw vorschend aan on hij as in haar oog , wat er gebeurd was ; hij schelde den' ouden Pierre.
„Pierre , laat meneer uit !" beval Henri , die met moeite
zijn rechtmatigen teem bedwong. Durand nam zijn hoed
en maakte een buiging.
„Tot weêrziens , burgeres !" De toon van dat afscheid
was dreigend , maar hij vertrok.
De krachten van de geschokte vrouw waren uitgeput ;
de treurige tijding , het onverwacht wederzien van haar
echtgenoot , dit had haar nog meer aangegrepen dan het
tooneel , dat voorafgegaan was.
„Wat is bier gebeurd, ge zijt ontsteld !" vroeg Henri,
die nog moest raden , wat er was voorgevallen.
„Spreek niet van mij ; zeg me wat jou overkomen is?
Goddank , hij heeft onwaarheid gesproken !" riep zij vol
gelukzaligheid uit.
„Heeft hij je dan verhaald , wat er gebeurd is ?"
„Ik wist niet beter,, of je waart gevangen in de gevangenis."
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„Hoe kon hij dit weten !"
„Neem je voor dien man in acht , Henri ; hij zal ons
in het verderf storten," sprak Jane met innige overbilging; „ik heb je vroeger al voor hem gewaarschuwd !Maar ik brand van verlangen ; hoe zijt ge het gevaar ontkomen ?" Hij sloot haar in zijn armen en voerde haar
naar de sofa, die in de aangrenzende kamer stond.
„Ik zal je dit in korte woorden meedeelen. Nog geen
vijf minuten was ik op straat , toen een woeste bende
mij tegenkwam ; mannen en vrouwen , door den drank
opgewonden , met messen en geweren zwaaiende. Een
oogenblik was ik besluiteloos ; gaarne had ik ze ontweken,
maar dit kon achterdocht geven ; daarom besloot ik mijn
weg te vervolgen. Wat ik vreesde , gebeurde ; men liet
mij niet ongemoeid gaan. Ik moest den dood aan de aristocraten iweren — nu, ik schreeuwde zoo goed mogelijk
mee. Tot dusverre ging het goed. Maar op eens wat
de reden van die plotselinge verandering was , weet ik
niet — eensklaps scheen de duivel in hen gevaren. „Een
aristocraat !" klonk het, en dadelijk brulde de geheele
bende : „Weg met den ci-devant !"
„Kwam de stem je niet bekend voor ?"
„Dit is me niet opgevallen. In een oogenblik wilde men
mij te lijf ; er was aan geen verdediging to denken. Maar
een uit den hoop riep : „Burgers , wij hebben een rechtbank !" Ook dit werd met uitbundig gejuich begroet en
voort ging het. Ik wist wel , dat die rechtbank niet veel
meer was, dan een uitstel van een wissen dood."
Jane hield haar zacht oog op hem gevestigd ; zij had
niet gedacht, dat zij z66 op het punt was geweest, hem to
verliezen. Hij vervolgde „Onder een luid getier voerde
men mij naar de Conciergerie. Ik dacht dat ik verloren was ;
maar even snel on onverwacht volgde mijn bevrij ding.
Voor den ingang van die sombere gevangenis stond de
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eenige man, die mij kon redden ; het was Collot d'Herblois.
Hoe woest, hoe bloeddorstig ook, hij toch weet wat dankbaarheid is. Zonder aarzelen sprak hij Borg voor mij ;
men liet mij gaan. Nooit had ik gedacht, toen ik
staat was, hem eens uit de verlegenheid te helpen, dat
op zulk een wijze die schuld zou vereffend worden ; toen
zag ik met hoogmoed op hem neder ; nu heb ik hem het
leven te danken. Men moest nooit een gelegenheid laten
voorbijgaan om wel te doen, al ware het uit eigenbelang !"
„In dit alles heeft Durand de hand gehad !" zeide Jane
ontroerd.
„Hoe zou dat mogelijk zijn ; nu zou ik hem tot alles
in staat rekenen, maar voordat dit hier was voorgevallen ?"
„Ik doorzie toch alles ; hij Wilde je redden, ten koste
van .. ." Zij voleindde niet, maar bij de herinnering aan
het voorgevallene, welden haar de tranen in de oogen op.
„loch kunt gij gelijk hebben," sprak Henri, na even te
hebben nagedacht ; „er moet kwaadwilligheid in het spel
geweest zijn. Hoe heb ik mij in dien man bedrogen !"
„Laat ons een kort besluit nemen, Henri ; wij moeten
vluchten."
„Yluchten. Dat is onmogelijk !"
„Henri, ik bezweer je, laat je niet langer door zorgeloosheid in slaap wiegen ; langer verwijl is onherroepelijk
de dood !"
„IVIaar zonder pas —"
„Beroep je dan voor 't laatst nog eens op dien man ;
zie van hem een pas te bekomen."
77 0m je alweder allëën te laten ; dat nimmer !"
Radeloos stond zij op ; het dreigend gevaar zag zij voor
oogen, doch hoe het of te wenden !
„Geloof mij, we moeten van hier ; zie, ik bid je, — je
vrouw smeekt het, aarzel niet langer."
Je hebt gelijk, Jane," gaf hij ten antwoord, „langer
77

27
vertoeven kan gevaarlijk worden. Gelukkig heb ik mij al
lang op iets dergelijks voorbereid mijne zaken zijn geregeld, zoodat het verbeurdverklaren onzer goederen ons
niet deren kan ik heb alles to gelde gemaakt, en goed
bezorgd. Weldra zullen we dit huffs, en met Gods hulp
Frankrijk verlaten hebben."
„Ik gevoel mij verruimd door die gedachte wie
had mij dit vroeger voorspeld !" sprak zij weemoedig.
Hij drukte haar innig aan zijn hart. — „Maak je
spoedig gereed. Zoo gekleed kunt ge niet over de straat
gaan. Mijn kind, ge zijt eene aristocrate, die dadelijk in 't
oog vallen zou."
„Vrees niets, ik zal voorzichtig zijn !" Snel verwijderde
zij zich, om alles voor hun vertrek gereed to maken.
d'Alincourt besloot, zoodra doenlijk voor goed zijn woning
to verlaten, on later Bever Collet d'Herblois op te zoeken
en hem de vereischte documenten to vragen. Hij verborg
kostbaarheden en papieren ; het overige moest hij voorloopig achterlaten. Ook hij begon to beseffen, dat het verblijf te Parijs gevaarlijk geworden was.
Welke bedrijvigheid verving de rust, die kort to voren
heerschte ; welke gejaagdheid volgde op de weldadige kalmte.
Haast u maar, Jane ; ge hebt goed gezien. Er dreigt,
gevaar ; elk oogenblik is kostbaar. Uw voorgevoel zegt
het, en dat bedriegt u niet.

HOOFDSTUK II.

»Ach, waarom draagt gij, jong en schoon,
En deugdzaam als gij zijt,
Zoo vroeg des noodlots distelkroon,
In 's levens rozentijd?"
BEETS.

Met behoedzaamheid werd een spoedig vertrek voorbereid ; braaf werd Jane de les gelezen , hoe zich op straat
te gedragen , en hoewel een koortsachtig ongeduld hem
voortjoeg , kleedde Henri zijn vrouwtje aan als een pop,
vast overtuigd , dat een kleinigheid voldoende kon zijn,
om hen in moeielijkheden te wikkelen. De trouwe Pierre
zou achterblijven en hen van de verdere gebeurtenissen
op de hoogte houden. Alles was gereed. Nog 66n oogopslag en niet zonder hartklopping wenkte Henri zijn vrouw ,
hem te volgen ; een duister voorgevoel zei hem, dat hun
vertrek niet ongestoord zou plaats hebben. Dat vermoeden
ging maar al te spoedig in zekerheid over, teen een
hevig gejoel hun tegenklonk uit de straat, waar anders
zoo zelden de rust verstoord werd. Hij ging naar het venster.
Aan het einde der korte straat naderde een dichte drom
yolks , waaronder de forsche gestalten en gevreesde uniformen der gendarmen onrustbarend in het oog vielen ; hij
begreep alles , nam Jane bij de hand, en toonde haar het
beteekenisvol schouwspel.
77 Spoedig , het is wellicht nog niet te laat ! " riep zij uit.
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Een wanhopige blik uit het venster overtuigde hem op
nieuw van het tegendeel ; hetgeen zij zoozeer hadden geducht , zou geschieden. Met smart zag hij zijn ontstelde
vrouw aan.
„ Er is geen kans om te ontkomen ; ze zijn al te dicht
bij."
„ Door den tuin dan !"
„ Die heeft immers geen achter-uitgang. "
„ Dan zijn we verloren. "
„Wat wil je doen? " vroeg d'Alincourt aan Pierre, die
aarzelend in de deuropening was blijven staan , maar eensklaps een beweging maakte , die een vastberaden voornernen verraadde.
„De deur sluiten — en de eerste , die —"
„hidden in Parijs ? Dwaasheid. — Laat ons bedaard
blijven ; geldt het ons, dan is ontkomen niet meer mogelijk.
Daar zijn ze al !"
Werkelijk hield de joelende menigte stil ; geweerkolven
kletterden op de straatsteenen , en luide weerklonken de
slagen op de deur.
„ Doe open, Pierre."
De oude dienaar,, doodsbleek , gehoorzaamde.
„ Wij moeten ons op alles voorbereiden ; laat ons het
oogenblik , dat ons nog gegeven is, ten nutte maken."
Met deze woorden klemde hij haar tegen zijn borst ; hij
drukte haar bleeke lippen tegen de zijnen — hij nam
afscheid van haar.
Slechts weinige seconden waren hun gegund ; zij
brachten die sprakeloos door Maar beide gevoelden zij
het gewicht van dit afscheid , want zij moesten op het
ergste , althans op een onmiddellijke scheiding bedacht zijn ;
aan de groote scheiding, die wellicht hen wachtte, durfden
zij niet denken.
Geheel ontsteld kwam Pierre terug ; de gendarmen
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volgden hem op de hielen ; de straat was met menschen
opgevuld. Het beslissend oogenblik was aangebroken.
De brigadier trad, met een papier in de hand, het vertrek binnen.
„Henri d'Alincourt !" sommeerde hij en zag vorschend
het vertrek rond.
„Die ben ik ; wat is er van uw verlangen ?" Hij wist
dit maar al to goed.
„Ik heb een bevel om je in hechtenis to nemen; zijt
ge bereid , mij to volgen ?"
„En waarvan word ik beschuldigd?"
„Dat zijn mijn zaken niet ; trouwens dit zult ge zelf
't best weten !"
Na het uitspreken van die deelnemende woorden bleef
de brigadier koelbloedig wachten ; tafereelen , zooals hij
verwachtte , waren hem een gewoonte geworden. Toen
hij echter zag, dat zijn gevangene roerloos staan bleef,
wenkte hij twee van zijne onderhoorigen , die de kamer en Henri de hand op den schouder
legden.
Nu eerst begon Jane to beseffen , dat men het slechts
op haar echtgenoot voorzien had.
„En ik dan ? — ik dan ?" herhaalde zij tot den brigadier,
die bear met de meeste verbazing aanstaarde.
„Men heeft mij alleen gelast , burger d'Alincourt to
arresteeren."
„Dus ge wilt hem van mij afrukken; neen, dat zal niet
gebeuren. Ik laat hem niet gaan."
De brigadier haalde half medelijdend de schouders op
on gaf den beiden gendarmen een teeken. Deze dwongen
den ongelukkige , die de smart en vertwijfeling van zijn
gade met diep leedwezen gadesloeg, hen to volgen; maar
voordat men haar dit kon beletten, vloog zij op on met
een krachtsinspanning , waartoe men haar niet in staat
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zou hebben gerekend , rukte zij hem uit de handen der
soldaten. Henri, die zag hoe de brigadier de wenkbrauwen
fronste , maande haar tot onderwerping aan. Zoolang zij
in de dwaling verkeerd had, dat zij zijne gevangenschap
zou deelen, had zij haar beradenheid niet verloren.
„Ik smeek u, mijnheer, laat mij met hem gaan," bad zij.
„Door kan nets van komen, burgeres. Maar neem je
wat in acht; anders zoudt ge al heel gauw je zin krijgen
en je man kunnen na wandelen."
„Kom, Jane, blijf bedaard; het is beter dat ge in
vrijheid blijft." De arme vrouw zag haar echtgenoot aan,
als verstond zij den zin zijner woorden niet; hij omhelsde
haar, misschien voor de laatste maal — doch zij ontving
die omhelzing , zonder de verschrikkelijke beteekenis
daarvan to beseffen; als aan den grond vastgenageld, bleef
zij staan.
Henri wenkte nu zelf de gendarmen ; hij begreep , dat
langer dralen niet raadzaam was. Een luid getier van
buiten liet zich hooron; het gemoedelijke yolk vreesde ,
dat de buit zou ontsnappen en begon zijn ongeduld door
schreeuwen lucht to geven. Dat geluid drong ook tot Jane
door. Op nieuw duwde zij de gendarmen op zij on omklemde
den man, dim men haar wilde ontnemen. Doch hun geduld was uitgeput ; het gejoel benederi dreef daarenboven
tot spoed aan en de brigadier greep haar in den schouder,
scheurde haar van zijn prooi of en slingerde met mannenkracht haar achteruit. Henri hoorde zijne vrouw neerstorten, een flauwen gil Hij werd door zijn geleiders voortgedreven. De woeste kreten van het verzamelde yolk begroetten hem.
**

Wat was haar ontwaken vreemd. Zij beyond zich , naar
zij geloofde , geheel alleen en lag op de sofa uitgestrekt.
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Hoelang zij daar gelegen had, wist zij niet ; wat er gebeurd was, kon zij zich niet te binnen brengen, doch die
toestand duurde niet lang. Zij gevoelde een stekende pijn
aan het hoofd; haar bewustzijn keerde langzaam terug ;
zij opende nu de oogen, welke bij haar ontwaken
zeer onvolkomen aan hun dienst hadden beantwoord; zij
drukte de klamme hand tegen het hoofd, richtte zich op,
en zag rond. Zij was niet alleen; haar slaap was bespied
geworden ; een man beyond zich in haar tegenwoordigheid,
een man die haar al het ontzettende , dat in haar toestand
gelegen was, als door een tooverslag in het geheugen
riep. Zij kon haar oogen niet gelooven.
„ Gij bier ?" stamelde zij eindelijk.
„ Verwondert u dat zoo ?" was het antwoord.
„ Is het uw doel , mij in het ongeluk nog te komen beleedigen ?"
„Laat dien toon varen, Jane , en spreek verstandig ; ik
ben bier in je eigen belang gekomen. "
Zij gruwde op het denkbeeld , dat die man gedurende
hare bewusteloosheid daar geweest was ; dat hij haar
bespied, dat hij wellicht haar met zijn adem bezoedeld had.
„Dozen morgen hebt ge mij de deur gewezen," vervolgde
hij , „een beleediging die men niet vergeet ; welnu , ik
zal die vergeten , ik zal hulp bieden maar beantwoord
mijn oprechte toegenegenheid niet langer met verachting."
„Van u hulp verwachten! !Ik weet, hoe duur ik die zou
moeten betalen."
„Ben ik dan zoo afschuwelijk in uw oogen?"
Zij verwaardigde hem met geen antwoord, doch zij
mat zoo vernederend, zoo verpletterend', hem van het
hoofd tot de voeten, dat hij gramstorig vervolgde
„Dus gij blijft me hoonen ; ge hebt er niets voor over,
om uw man te redden?"
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„Henri zou niet willen bevrijd worden op een wijze,
zooals dit voor u bedoeld wordt."
„Weet wel, wat je doet, Jane; je levert hem aan de
guillotine over, en dat werktuig spot er niet mode."
„Ik weet, dat de wonden door de guillotine ongeneeslijk
zijn !" sprak zij, treurig het hoofd schuddende.
„Met een enkel woord kunt gij hem het leven schenkent"
„Er zijn menschen, van wie men geen geschenken,
zelfs niet het leven aanneemt. Doch ik bid u, verlaat
mij; vermeerder mijne smart niet door uw bijzijn. Ik wil
alle Teed trachten to vergeven, dat gij ons hebt aangedaan ; maar laat mij ten minste met mijn wanhoop alleen."
„Ge denkt er zeker weer aan, mij de deur to laten
uitwerpen."
„Hoe moot ik u toch smeeken, mij van uw verfoeilijk
bijzijn to ontslaan?"
„Roep uw bediende , then trouwen Pierre maar weer !
Vreemd soort gehechtheid," vervolgde hij , als in zich
zelven sprekende ; „de trouwe dienaar laat als een dolkop
zich door het yolk verscheuren , letterlijk doelloos."
„Is ook Pierre een ongeluk overkomen !" riep zij onthutst uit.
„ Ja , het grootste ongeluk, dat iemand kan overkomen ;
zij hebben hem doodgeslagen .... on ," ging hij voort , als
ware hem nets gevraagd; als zag hij niet, hoe zij onder
dien nieuwen slag duizelde , „en de liefhebbende vrouw
laat haar echtgenoot naar het schavot sleepen , alleen uit
deugdzaamheid — zeker voor hem ! "
Fier roes zij op bij die beleedigende woorden.
„De getrouwheid van den armen knecht is misschien
doelloos , maar verheven ; het pad der deugd is voor de ongelukkige vrouw dikwerf doornig ; doch uw laagheid is
even nutteloos als tergend. Gij zult geen voordeel hebben
van uw misdaad ; uw doel zal niet bereikt worden en
Kepper. Novellen en Sehetsen.
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zelfs al wildet gij ook mij door een valsche aanklacht aan
uw rechtbank overleveren , mijn laatste woord zou nog
zijn ik veracht u !" De gloed der verontwaardiging kleurde
haar wangen ; hij wilde spreken , doch zij stond hem dit
niet toe.
„ Mijm brave man zal mij er voor zegenen , dat ik niet
ten koste van zijn schande hem aan zijn lot onttrek ,
en geloof mij, Durand, het is voor een vrouw schooner
naast haar echtgenoot te sterven , dan te rusten naast
den man , dien zij verafschuwt. "
Met doorborenden blik zag hij haar aan ; in den zin van
die woorden kon men zich niet bedriegen. Nog bedwong
hij de hevige spijt , die de uitslag van zijn laaghartige
pogingen hem berokkende en met gedwongen onverschilligheid sprak hij :
„Ik zal u van mijn „verafschuwden" persoon ontslaan ;
ik zou die gunst kunnen weigeren , maar ik wil dat niet.
Ik zie , dat gij alles overwogen hebt, en dat Henri voor
dien dwazen vrouwelijken trots zal moeten boeten."
„Spreek dien naam niet meer nit; gij hebt hem reeds
to lang in gehuichelde vriendschap misbruikt."
„Hebb ge soms nog iets aan hem te zeggen?"
„Zoudt ge hem nog onder de oogen durven, komen?"
Die woorden behelsden een nieuwe bedreiging ; hij zou
Henri opzoeken ; ook dit kon hij niet zonder oogmerk
doen. Zij had hem tot een onverzoenlijken vijand gemaakt ;
zijn wraakzuchtig karakter was haar bekend !
„Ik moot toch afscheid van mijn vriend nemen," sprak
hij , met een glimlach , waarin een honderdvoudige uitdrukking lag opgesloten.
Daarna zeide hij op gemaakt deftige wijze
„Vaarwel dan, mevrouw,, daar gij het wilt. Waar zullen
wij elkander webrzien?"
„De Hemel geve, dat dit de laatste maal zij !"
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„Gij vergeet het plein der Revolutie."
De deur viel achter hem dicht; nu was zij dan toch alleen.
Een oogenblik bleef zij gebogen onder den schok, dien
zij zoowel zedelijk als lichamelijk ondervonden had ; een
oogenblik was zij verplet , en wist niet wat te beginnen. Zij was toch vrouw !
Lang duurde die toestand niet ; haar moed keerde spoedig
terug. Zij gevoelde geen pijn , geen angst meer ; thans
moest zij handelen.
Een middel tot redding van haar man had zij verworpen ; want hij zou tot zulk een prijs de vrijheid niet gewenscht hebben. Doch daardoor had zij de dubbele verantwoordelijkheid op zich geladen geen poging onbeproefd
te laten , om hem langs anderen weg zoo mogelijk te
redden. Voor geen vermoeienis of gevaar zou zij terugdeinzen , en wilde het noodlot , dat alles haar zou mislukken ook dan wist zij nog, wat haar te doen stond.
Zij kende voorloopig slechts een redmiddel : zij moest Collot
d'Herblois opzoeken en smeeken, haar hulp te bieden , of
ten minste den weg aan te wijzen , am Henri aan het
dreigend gevaar te onttrekken. In elk geval moest zij toegang
tot de Conciergerie zien te bekomen.
Het was haar vreemd op de straat , zoo zonder geleide ;
in geruimen tijd had zij haar woning niet verlaten. Hoe
gaarne had zij den steun van haar bediende gehad ; maar
deze was nergens te vinden. De spottende woorden van
haar vervolger schenen waarheid te hebben bevat ; ook hij,
de oude dienaar, had moeten boeten voor zijn verknochtheid.
Geen hinderpalen konden haar afschrikken. Al haar hoop
was op Collot d'Herblois gebouwd ; een man , dien zij molt
ontmoet had , doch wiens naam haar geen oogenblik uit
de gedachten was geweest sinds Henri hem als zijn
redder genoemd had. Zij wist volstrekt niet, wie hij
was en waar hij woonde , maar begreep dat van hem
3*
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alleen redding to verwachten was. Het zou voor eene vrouw
als zij niet gemakkelijk wezen , zijn verblijf uit te vorschen en nog moeielijker,, tot hem door to dringen ; doch
een stag waarvoor zij een dag to voren zou hebben
teruggedeinsd, deed haar nu niet aarzelen. Met beklemdheid echter had zij de afgelegen buurt verlaten om
zich in de meer bevolkte gedeelten van Parijs to wagen ;
omzichtig ging zij voort , van plan een geschikt oogenblik
of te wachten , om aan een voorbijganger de noodige inlichtingen te vragen , ten minste wanner zij een vertrouwbaar mensch mocht ontmoeten ; maar de goede stad Parijs
telde teen in haar straten zeer weinig vreedzame voorbijgangers, die vertrouwen inboezemden. Gelukkig trok zij
niet de aandacht ; Henri had trouwens to dringend haar
gewaarschuwd voor de gevaren , waaraan de geringste
onvoorzichtigheid haar kon blootstellen.
Op den hoek van de Rue Lafitte bleef zij besluiteloos staan;
zij zocht to vergeefs naar iemand , die haar eenigermate aantrok, en het begon reeds duister te worden . . . Ja toch , daar
naderde een jong mensch van een gunstig uiterlijk ; hoewel
in alles de Republikein doorstraalde , had zij den moed,
hem om hulp to vragen. Zij ging regelrecht naar hem toe,
en ook hij veranderde van richting, teen hij haar bedoeling zag.
„Zoudt u mij ook een dienst willen bewijzen , mijnheer
burger ," zoo klonk haar zachte stem hem tegen. Een
hoed, met wapperende linten versierd, werd half beleefd ,
half familiaar even opgelicht.
„Wel zeker,, burgeres ; aan elk mooi gezichtjen bewijs
ik gaarne een dienst. Maar we staan hier zoo midden in
de straat ," luidde het antwoord verder ; „welken kant
moet gij uit, dan kunnen we ongestoord spreken."
„Dit weet ik niet; ik wenschte dit juist van u to
vernemen."
„Dat verandert de zaak ," vervolgde hij , terwijl hij op
,
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de meest gracieuse wijze haar den arm hood; „wij zullen
maar een eind opwandelen."
Zij maakte ongekunsteld van Bien steun gebruik.
„Laat nu eens hooren ; wat is er van uw dienst ?"
Jane aarzelde een pons, hem antwoord te geven; het
vorschend oog van haar geleider noopte haar echter,
dadelijk haar doel te zeggen.
„Ik wenschte te weten, waar Collot d'Herblois woont."
„Collot d'Herblois ! Gaat ge naar hem toe ?" Het scheelde
weinig , of hij was van verbazing blijven staan ; zij begreep
niet, waarom het den jongeling zoo verwonderde , een
jeugdige schoone vrouw, die hij voor een adellijke
had gehouden , naar zoo iemand to zien vragen ; wanneer hij beter de treurige trek op haar gelaat had wadrgenomen , zou hij de reden van zulk een bezoek allicht
begrepen hebben.
„Het schijnt u to verwonderen , dat ik mij naar then
man begeef."
„Ronduit gezegd , wel een weinig."
„Ik ken hem niet; ik heb hem nog nooit ontmoet."
„Ik verstout mij niet, door to dringen in de beweegredenen , die u tot zulk een bezoek nopen ; maar wanneer
gij hem niet kent , acht ik mij verplicht u mede te deelen,
dat hij een puik Republikein is ; maar hetzelfde valt niet
van zijn levenswandel to zeggen Ofschoon, dat is
uw zaak ; gij hebt een beroep op mijn welwillendheid
gedaan, en ik zal u brengen waarheen gij wilt."
„Geloof me , mijnheer , gij verricht een weldaad."
Hij zag haar nogmaals, meer doordringend, in het gelaat ;
to veel oprechte smart lag daarover verspreid, on hij zag nu in,
waarom the vrouw den invloedrijken Republikein ging
opzoeken.
„Ik vrees, dat ge hem niet zult vinden ," merkte hij
aan ; „hij is 's avonds zeer zelden to huis."
,
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„Heb slechts de goedheid, mij zijn woning to wijzen
en ik zal zijn tehuiskomst afwachten."
Een deelnemende vraag lag den jongeling op de tong,
doch de bescheidenheid onderdrukte die. Zonder verder
eon woord te wisselen, liepen zij door ; nu en dan zag
hij van ter zijde naar zijn bevallige buurvrouw, doch hij
had reeds het levendig besef ontvangen , dat het .00genblik niet gunstig gekozen was voor veroveringen; zelfs
dat haar bepaald do opgewektheid ontbrak, om een onverschillig gesprek aan to knoopen ; te veel gedachten doorkruisten dan ook haar kloppend hoofd.
Eindelijk hield hij stil voor een tamelijk onaanzienlijk huis.
„Gij zijt, waar ge wezen moet , burgeres."
„Heb dank voor uw goedheid, mijnheer ; denkelijk zal
ik u nimmer wederzien , maar geloof mij, ge hebt grooter
weldaad gedaan dan ge denkt."
„Kom, kom , zoo erg is het ook niet. Elk ander in
mijn plaats zou gaarne diezelfde wandeling gedaan
hebben , al waart ge niet spraakzaam. Ik zal hier wachten ;
want het zou mij verwonderen, wanneer hij te huis was."
„Doe geen moeite meer ge hebt reeds to veel goedheid betoond."
„En als hij uit is , wat dan ?"
„Dan zal ik wachten."
„Zooals ge wilt." Hij wilde zich verwijderen; Jane
drukte zijn hand zoo erkentelijk, dat hij zich ruimschoots
voor het geleden tijdverlies boloond rekende.
Een oogenblik later vernam zij, dat d'Herblois niet
to huis was on dat men volstrekt niet wist, wanneer
hij terug komen zou.
Zij verzocht to mogen wachten, reeds overgelukkig dat
zij zonder ongeval haar doel bereikt had. De moed ontbrak
haar , in het duister naar hare woning terug to gaan ;
daarentegen noopten de wantrouwende blikken van den
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concierge en zijne vrouw haar , de weinig gastvrije woning te
verlaten en des noods liever daarbuiten te wachten. De brave
menschen zagen haar aan, als vreesden zij elk oogenblik , de
punt van een wapen onder haar gewaad to zien uitkomen ;
dit was hun niet zoo kwalijk te nemen , want maar al te
spoedig zou het geval zich voordoen, dat het mes in de kleine
hand van een jeugdige vrouw den aangebedene van het yolk
zou treffen. Toch besloot Jane, van twee slechte zaken de
meest dragelijke te kiezen; zij gaf de voorkeur aan de
wrevelige gastvrijheid van den concierge. Maar nadat een
uur was omgekropen , en daarna een tweede , zag de concierge zijn goede vrouw eens aan. Als altijd voerde zijn
waardige wederhelft het woord.
„ Zou je niet hover morgen ochtend terug komen? Je
zit hier nu al twee uur to wachten."
„ Morgen ochtend terug komen !" En toch gevoelde Jane
dat het zaak was , toe to geven, en zij vertrok niet dan na
door de goede vrouw van den concierge nog eens aangemaand to zijn, dien avond maar niet terug te komen,
daar het zeer waarschijnlijk was, dat burger Collot d'Herblois
niet voor den volgenden morgen zou te huis komen. Met
de wanhoop in het hart verliet zij de ongastvrije woning;
hoe oneindig grooter zou haar smart geweest zijn, wanneer
zij een flauw begrip had gehad van de snelle rechtspleging
in die dagen! Zij orienteerde zich zooveel mogelijk, telde
nauwkeurig de naastbijgelegen gebouwen en sloeg den weg
naar huis weder in.
Hoe gaarne hadde zij nu reeds haar man in zijn kerker
opgezocht , maar zij moest in vrijheid blijven , om over
hem to waken ; dit ging echter zoo gemakkelijk niet.
Gelukkig bereikte zij zonder eenig avontuur haar woning;
daarin zag zij weer een gelukkig voorteeken.
De nacht dien zij doorbracht , was verschrikkelijk ;
geen slaap look hare oogen. Zij zag hem voor zich, in
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een vochtige eel geworpen , radeloos aan haar denkende ;
waarom mocht zij niet bij hem zijn ! Een oogenblik had zij
in beraad gestaan, aan den cipier verlof daartoe to vragen ;
maar de onzekerheid , in welke gevangenis hij zich beyond,
en de weinige kans op een goeden uitslag hadden haar
dit plan doen opgeven.
Hoe langzaam ging de tij d om ; hoe vurig haakte zij
naar het aanbreken van den morgen. Eerst nu gevoelde
zij zich zoo afgemat; eerst nu gevoelde zij, hoe pijnlijk
de wonde aan haar hoofd was.
Den volgenden morgen was zij vroeg op de straat ; zij
wist, dat elk verloren uur noodlottig kon zijn. Alles was
nog rustig. Zij werd ditmaal toegelaten ; met beklemdheid trad zij het vertrek binnen en sloeg de oogen naar
den bewoner op.
Collot d'Herblois , de gevreesde republikein die zulk een
geduchte rol gedurende het Schrikbewind heeft gespeeld ,
was niet altijd een bloeddorstig dronkaard geweest.
Voordat Frankrijk aan een Republiek dacht , was hij
tooneelspeler,, en ofschoon hij geen talent bezat, gaven
zijn gelaat, zijn stem on houding hem zekere eigenaardigheid voor de rol van tiran , die hij bij voorkeur vervulde. Daar toen op zijn zeden, noch zijn gedrag iets
was aan to merken , wilde men zijn geringen aanleg over
het hoofd zien; hij was tevens schrijver, maar zijn dramatische werken hebben niet den minsten opgang gemaakt.
Nadat hij directeur van een schouwburg to G-enbve was
geworden , zoog hij zijn republikeinsche denkbeelden in ;
van daar begaf hij zich naar Parijs en werd lid van
de club der Jakobijnen. Van of dit oogenblik kwam er een
algeheele omkeer in zijn karakter,, ofschoon dit wel
de kiem van de groote ondeugden , die hem hebben gekenmerkt , zal bevat hebben ; hij werd spoedig een der
bloeddorstigste republikeinen en sloot zich bij Robespierre
,
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on Marat aan. Het onmatig gebruik van alcohol vermeerderde nog zijn woestheid en hij was het die, na
in Lyon een schrikkelijk bloedbad te hebben aangericht ,
een der hoofdbewerkers van de afschuwelijke Septembermoorden werd.
Hoewel zijn gelaat, toch reeds eenigszins terugstootend,
de sporen droeg van het misbruik dat hij van sterken
drank maakte, zou dit niet bepaald leelijk zijn geweest ,
wanneer hij de valsche trek , die hem om den mond
speelde , hadde kunnen beheerschen. Zooals hij nu, na een
stormachtigen nacht, voor den dag kwam , meer dan slordig
gekleed en nog half onder den invloed van een langdurig
drinkgelag, was hij Lang niet geschikt, om Jane d'Alincourt
vertrouwen in te boezemen.
Het uiterlijk van dien man joeg haar een huivering door
de leden; te meer daar zij weldra dan ook bespeurde, dat
de nacht, dien hij had doorgebracht bijgedragen had om
zijn voorkomen nog ongunstiger to doen zijn. Met verwondering zag hij de hem onbekende jonge vrouw aan en
hij poogde zijn gedachten to verzamelen.
„ Ge hebt gisteren mijn echtgenoot van een dringend
gevaar gered; ik moet —"
„Wie ben je?" viel hij haar brutaal in de rede.
„ De vrouw van d'Alincourt." Bij het hooren van dien
naam kreeg zijn gelaat een minder norsch voorkomen.
„ 0 ja , dat herinner ik me ; hij was leelijk in de knoei."
Niet eens had hij de beleefdheid, haar een stoel aan to
bieden ; het viol haar hard, zulk een man een dienst van
gewicht to vragen , maar het moest !
„ Hij is helaas op nieuw gevangen genomen en ik vrees
het ergste."
„ Sacrebleu, is hij weer ingerekend ; dat is leelijk."
77 Loopt hij dan werkelijk groot gevaar?"
,
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„ Of hij gevaar loopt. Die grap kan hem zijn hoofd
kosten. "
Die woorden gingen haar door alles heen ; gelukkig behield zij haar geestkracht.
„ Kunt gij de maat van uw goedheid niet volmeten en
hem nogmaals redden....Ge zult dit doen, niet waar ?"
smeekte zij.
„ Hoor eens , op zulk een manier kan ik wel aan den
gang blijven , en denkelijk wordt hij heden al gevonnisd
Laat eens zien."
„Wat zegt ge ; zou hij heden reeds veroordeeld worden ?"
riep Jane ontsteld uit.
„ De Republiek voedt haar gevangenen niet 'anger dan
hoog noodig is."
Nu nam hij eenig papier van zijn lessenaar en zag
dit in.
„ Ja , waarachtig , dat had ik nog niet eens gezien
vandaag wordt de zaak van je man behandeld. Duivels , dat
is leelijk."
Hij zag niet eens, hoe het ongelukkige schepsel verbleekte onder de geduchte tijding , die haar met zoo weinig
voorzorg werd medegedeeld.
„Kunt gij hem niet redden ?"
„ Als je gisteren waart gekomen, zou er kans zijn geweest; maar nu neem ik het niet op mij ; 't spijt me."
„ Ik ben gisteren bij u geweest; gij waart niet te huis."
„ Waarom zijt ge niet vroeger gekomen, want hoe laat
is je man gearresteerd?"
„ Om twee uur."
„ Jo , zie je wel ; ik ben pas om zeven uur uitgegaan. "
„ Ik ben al dien tijd bewusteloos geweest."
„In dezen tijd is het niet goed , zoo spoedig de bezinning te verliezen ; dat zult ge toestemmen."
„De harde behandeling der soldaten is oorzaak daar-
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van geweest ; anders had ik geen oogenblik gedraald !"
De gevoellooze man had to veel zelf ondervonden , om
niet to zien, hoezeer zij Teed; hij merkte een eerst begin
van medelijden bij zich op.
„Ik zal zien to doen, wat ik kan ; wacht mij bier!"
zeide hij eindelijk, na met groote omzichtigheid alle papieren
weggesloten to hebben.
Zij putte zich uit in dankbetuigingen on haar oog
was zoo smeekend , de traan van innige erkentelijkheid
zoo sprekend, dat hij ditmaal zich voelde aangespoord,
om het onmogelijke to doen; met de beste voornemens
bezield , vertrok hij.
Jane bleef achter in een toestand, die moeielijk is weer
to geven.
Het duurde lang; zij had den tijd, om over alles
na to denken. Het werd later on later — en nog kwam
hij niet terug. Zij verkeerde in een hevige spanning ; elk
uur, dat verliep, vermeerderde haar besluiteloosheid. Het
hart drong haar, hoe dan ook, tot den gevangene door
to dringen ; de rede deed haar wachten, hoe vreeselijk die werkeloosheid ook mochte zijn, daar alleen van
Collot d'Herblois hulp to verwachten was. En nog kwam
hij niet.
Eindelijk, eindelijk keerde hij terug. In het ongeluk
ziet men scherp; zij zag met een oogopslag, dat alles to
vergeefs was geweest. Werkelijk zou hij zich gecompromitteerd hebben, wanneer hij langer had aangehouden, en
dit was iets , wat men van een man als hij niet mocht
verwachten ; de wufte volksgunst was toen alles waard,
en men stelde zich bloot, die to verliezen, wanneer men
een onkel leven aan het bloeddorstig yolk durfde onttrekken.
Het was, alsof zij zulk een uitslag had verwacht.
Gelaten hoorde zij den afloop aan; zij wist nu, wat
haar to doen overbleef.
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„Nog een Bede heb ik," zeide Jane met meer kalmte,
dan hij verwacht had.
„En dat is ?"
„Geef mij een toegangsbewijs voor de Conciergerie."
„Als het anders niet is, daaraan kan ik je helpers."
Na al haar rampspoed had zij niet gedacht, zoo spoedig
dit verzoek ingewilligd te zien. Hij schreef eenige regels
op een stuk papier en reikte haar dit toe, verheugd dat
hij er met zoo weinig af kwam.
„Weer voorzichtig, dat ge het niet verliest; 't is tevens
een middel om er weer uit te komen , want het is gemakkelijker de Conciergerie binnen te gaan , dan die
weder to verlaten."
Een zonderlinge glimlach kwam ha'ar op de lippen.
)1 Ik zal dat bewijs goed bewaren," antwoordde zij.
Langer verwijl was onmogelijk ; Jane begreep, dat de
uren geteld waren.
„Nogmaals dank; ge hebt niet kunnen slagen, maar
toch hebt ge veel gedaan!"
Zij zag met innige dankbaarheid naar den man , dien
zij 's morgens met afkeer beschouwd had.
„Ge zult u moeten haasten !" maande hij aan.
Die aansporing was overbodig; met het papier tusschen
de vingers gekneld, snelde zij den trap af, den verbaasden
concierge voorbij, en menig voorbijganger zag haar na

HOOFDSTUK III.

» Moed, die waar recht of waarheid spreekt,
Tyrannen vreest, noch moordschavotten.»
DA COSTA.

Somber was de aanblik van de Conciergerie , de geduchte
gevangenis, waarin nog vele jaren later ongelukkigen zuchtten
en de langzaam voortkruipende uren telden. Maar vooral
in het jaar 1792 was die kerker somber; want zij,
die eens de zware grendelsloten achter zich hoorden
knarsen , zij wisten te goed , dat hun weinig meer te
wachten stond. De Franschen hadden de vrijheid gewild ;
zij hadden die gevonden , maar langs de Conciergerie
naar de plaats , waar vrijheid, gelijkheid en broederschap
door de valbijl der omwenteling werden gegeven ;
vrOeid van de drukkende lasten der tyrannie van een
bloeddorstig bewind ; gelijkheid zelfs in het ceremonieel ,
dat geen onderscheid tusschen koning , edelman , of burger
toeliet ; broederschap in den onverklaarbaren band, die
den groep vereenigde , welke door het noodlot was aangewezen om die langgewenschte vrijheid door een enkelen
slag te bekomen.
Treurig zagen de naakte muren er uit , als spraken
zij van al het Teed, dat zij omsloten ; dreigend zagen de
zwarte gevels neder op den woesten hoop, die met mid
getier de nieuwe slachtoffers naar hun gastvrij oord begeleidde , als wilden zij door hun zwijgende en toch zoo
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sprekende taal de dolle driften , de razernij doen bedaren,
welke het verblinde yolk bezielden ; als trachtten zij die
rampzaligen tot het begrip to brengen , dat het morgen
hun beurt kon zijn!
De walmende lantaarn wierp een roodachtig schijnsel
van zich af,, als woes zij op de stroomen bloods, die
reeds vergoten waren ; doch het yolk bleef op zijn
gevaarvollen weg voorthollen , onverzadelijk in zijn bloeddorst ; verblind voor de wrange vruchten, die men tot nog
toe van de regeeringloosheid geplukt had.
Slechts enkelen gingen met een huivering die steenklomp voorbij en dachten met schrik aan het oogenblik ,
dat een gril , eon toeval ook hen binnen de zware muren
voeren kon.
Oneindig veel treuriger was het binnen het gebouw
gesteld ; nog zwarter deed aldaar de gevangenis zich voor.
Zelfs jaren later, toen de omwenteling met al haar verschrikkingen reeds lang tot het verledene behoorde , kon
men een eigenaardige gewaarwording niet onderdrukken,
wanneer de zware deur met een dreun dichtviel on men
levendig gevoelde, dat men zich in een oord beyond,
waaraan zooveel bloedige herinneringen verbonden waren,
en de onverschilligste bezoeker word dadr ter plaatse
op pijnlijke wijze aangedaan, wanneer hij zich al den
doodsangst, daar geleden, to binnen bracht. Wat moest
men niet gevoelon, toen men niet alleen to midden van
die verschrikkingen leefde, maar dienzelfden indruk zoo
duizendvoudig gevoelde, als men zelf het slachtoffer was.
Ten minste vele waren de gewaarwordingen, die d'Alincourt
bestormden, toen hij die plek , aan smart en doodsangst
gewijd, betrad ; toen hij door de ruwe sleutelknechts word
voortgeduwd on het razende yolk, dat hem zoo zorgvuldig
begeleid had, achter zich liet.
Een siddering beving hem, toen de grauwe oogen van
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den cipier hem doordringend aanzagen en deze zijn naam
in het oude smerige boek schreef; het boek, waarin met
verbleekte inkt zoovele namen stonden geschreven, die
reeds sedert lang niemand meer toebehoorden. En toen
de gluipende knecht een bos sleutels nam en onheilspellend
rammelend hem door den muffen gang voerde; toen hij
onder een duister gewelf geworpen werd en de deur dreunend
dichtviel , toen nam hij een gevoel bij zich waar , alsof
het met alles gedaan was .... Zijn geestkracht was
gebroken , en zijn ontmoedigende voorgevoelens teekenden
hem de toekomst met de donkerste kleuren af. De afzich
telijkheid van alles, wat hij aanschouwde , was wel in
staat , om hem het tegenwoordige nog wanhopiger te
doen inzien ; doch dit was van korten duur. Zijn geweten
verweet hem niets ; waarom zou hij de toekomst niet
geduldig onder de oogen zien?
Alsof in die tijden een zuiver geweten den edelsten
mensch een smadelijken dood besparen kon !
Weldra begon hij de benarde gedachten , welke hem benepen , van zich af te weren ; hij overwon den afkeer
die alles, wat hem omringde, hem inboezemde en besloot
gelaten zijn lot onder de oogen to zien , liever dan zich
aan wanhoop over te geven , hetgeen zijn toestand in
geen geval kon verbeteren. Wanneer het beeld van Jane hem
niet voortdurend had vergezeld; wanneer de onbekendheid
met 't geen van haar geworden was, hem niet onafgebroken bezig houden en nedergedrukt had, dan zou hij
zijn lot verbeid hebben met de beradenheid , die de meeste
slachtoffers van dit tijdperk ten toon spreidden.
Hij was niet alleen in de eel; het altijd toenemend
aantal „ misdadigers" veroorloofde het bewind niet de
buitensporige weelde, voor elken gevangene een afzonderlijk
verblijf in to ruimen ; deze omstandigheid had voor de
gevangenen haar voor en tegen.

,
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Hij was met zeven lotgenooten opgesloten , maar niemand
boezemde hem eenig belang in als een vrouw, nauwelijks
vier-en-twintig jaren oud , die sprakeloos neergezeten was
en alle besef van haar toestand scheen verloren te hebben.
Was zijn belangstelling een gevolg van eenige overeenkomst in haar trekken met die van Jane ; sproot die
voort uit haar leeftijd , of was zijn deelneming gegrond op
het meerdere medelijden , dat de vrouw, zoo zij jeugdig
is , ten allen tijde heeft opgewekt ? Hij was haar genaderd
en had haar doen ontwaken uit de verdoofdheid , waarin
zij verkeerde ; hij had haar gesterkt en opgebeurd , en zijn
eigen onspoed vergeten door de pogingen , om haar wat
bemoediging in te spreken. Zij was nog zoo jong , zoo
zachb , zoo bekoorlijk — en toch zoo misdadig ! Ja , de politie
zag scherp destijds , en ontdekte samenzweringen onder
achttienjarige meisjes en onmondige kinderen.
De dag was ten einde geloopen ; hij had niets van
Jane mogen vernemen. Wel besefte hij het onmogelijke
van elke poging , om tot hem door te dringen , en evenwel
fluisterde een geheimzinnige stem hem in, dat zijne
vrouw een middel zou weten te vinden , om van zich to
doen hooren. Hoe weinig reden tot zulk een vermoeden
er mocht bestaan , de voorloopige teleurstelling sloeg
hem neder ; want moest er eenige redding opdagen of
wilde Jane hem nog zien , dan zou dit spoedig moeten
gebeuren; de tijd , voor het proces benoodigd, was zoo
ontzaglijk kort.
Doch niets verstoorde het eentonige van de gevangenschap.
De volgende dag brak aan ; de toestand bleef dezelfde, en
toen met veel geraas de deur van het vochtig verblijf
geopend werd, was dit tot geen bemoedigend doel. Het
was twee uur ; hij werd met drie zijner medegevangenen
gehaald, om voor de Revolutionaire rechtbank gebracht
te worden ; een verzameling van hyenas, die onder het
,
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mom van recut de woorden „moord en doodslag" op de
lippen hadden. Onder hen, die bijna gelijktijdig met hem
zouden terecht staan , beyond zich ook de vrouw, in wier
lot hij zooveel belang stelde. Het ware overbodig de
komedie , welke men toen een rechtsgeding noemde , te
beschrijven ; de vorm werd zoowat in acht genomen ;
alien werden door Fouquier-Thinville aangeklaagd , gehoord — wanneer het yolk de beklaagden ten minste
niet overschreeuwde — en gevonnisd ; van de zeventien
ongelukkigen, welke dien middag voor de balie kwamen ,
werden er slechts twee vrijgesproken, en toch was de
burger-aanklager dien dag in een bijzonder goed humour.
Onder die gelukkigen , welke als uit de kaken van een
verscheurend monster gered waren , behoorden Henri en
de jonge vrouw niet ; hun schuld scheen boven allen
twijfel verheven. De geheele zaak liep voor hen of als
een droom ; beschuldigingen , waarop zij niet wisten wat
te antwoorden, werden hun toegedicht ; hunne betuigingen
van onschuld werden met een schouderophalen beantwoord ; het doodvonnis drong hen als een klank in de
ooren. De spijs voor den beruchten Samson word weggevoerd,
en zij bevonden zich in hun gevangenhok , voor zij nog

in alien omvang konden bevatten , welk lot hen to wachten
stond.
Henri had de geheele zaal vorschend rondgezien on
vruchteloos zich gepijnigd ; hij had Jane nergens op
zijn weg ontmoet; dit was hem een raadsel. Er moest
haar iets zijn overkomen ; slechts dit hield hem bezig on
bij het gewichtigste gedeelte van zijn rechtsgeding, namelijk
het bloedig oordeel der rechtbank , had hij slechts 66ne
gedachte, die alle andere gevoelens overheerschte :
„Waar is Jane; waarom laat ze mij zoo aan mijn lot over?"
Dit drukte hem moor nog ter neder dan het vooruitzicht,
binnen weinige uren zich to moeten overleveren ; want
Kepper. Novellen en Schetsen.
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juist had de cipier de veroordeelden aangezegd , dat zij
nog maar vier uren te leven hadden. Zijnlotgenoote kwam nu
eerst tot het besefvan haar ontzettenden toestand; de wezenloosheid verliet haar ; zij gevoelde al de verschrikkingen van
den smadelijken dood , die haar wachtte , on begon plotseling
to bevatten , wat het zegt , nog vier uren to hebben ! Zij
bad om haar leven, dat zij aan haar rechters nauw betwist had, alsof de steenen cipier, alsof de gevangenen
haar dit konden schenken; dan weder smeekte zij, dat
men dadelijk een einde aan haar ellende mocht maken.
Haar medegevangenen , die den volgenden dag hetzelfde
lot wachtten , zagen haar medelij dend aan , maar konden
nets als een zucht vol deelneming schenken. Alleen Henri
deed het onmogelijke , om haar geschokt gestel tot bedaren to brengen on haar tot gelatenheid aan te manen;
dit gelukte hem. Zij had in hem vertrouwen , daar immers
ook hij in haar rampzaligen toestand verkeerde !
Henri had naast haar plaats genomen.
„ Waar — waar zijt ge ? Verlaat mij niet !" sprak zij ,
eensklaps als uit een diep gepeins ontwakende.
„ Bewaar uw geestkracht , mevrouw, gij zult die wel
noodig hebben !" voegde d'Alincourt haar toe. „ Hier hebben
wij geen genade meer to wachten. "
Zij streek zich met de hand over het voorhoofd.
„Gij hebt gelijk ; ik weet niet wat mij bezielde , " gaf
zij kalmer ten antwoord. „ Ik ben zoo beangst; 't is zoo
hard, op mijn leeftijd to moeten sterven, "
„ Ik heb innig deernis met u, on ware het niet, dat
de laatste teleurstelling in dit leven mij smartelijk bezig
hield — uw toestand zou mij bijkans den mijnen doen
vergeten. "
„ En mijn kind — mijn arm kind! Wat is er van Marie
geworden ? Wie zal haar beschermen?"
„Wij laten elk een pand wellicht hulpeloos achter ;
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ware dit niet het geval, men zou 't haast moeten zegenen
dat er eon eind komt aan een leven vol onzekerheid
en angst, dat ons de vrijheid ter nauwernood meer deed
op prijs stellen."
„Maar gij , hecht ge dan niet aan het leven ? tilt
elken anderen mond zouden die woorden mij als een
gruwzame scherts in de ooren klinken."
„Deze plaats moet den lust daartoe wel benemen!
Nog hoor ik de satansche vreugdekreten van de waanzinnige menigte , die juichend mij begeleidde naar dit
levend graf."
„Ik zal de verwenschingen van dat verwoede yolk
nimmer vergeten."
„Nimmer vergeten !" mompelde Henri d'Alincourt met
een medelijdenden blik, daar zij zoo weinig het vreeselijke
van Naar toestand besefte.
„Hoe kunt ge zoo bedaard zijn. Gevoelt ge dan niet
dien nijpenden doodsangst ; voel , hoe ik beef
„En nog bewonder ik de zelfbeheersching, die gij betoond hebt teen Fouquier-Thinville , die lafaaard , u beleedigde en hoonde en van misdaden betichtte , die u
bij naam niet bekend waren."
„Het was mij onmogelijk , iets to antwoorden ; die
woelende menigte , die dreigende blikken.... Het vertroost
mij, in doze uren niet geheel alleen to zijn ; ik zou krankzinnig worden."
„Hoe gaarne hadde ik meer voor u willen doen."
„Gij hebt mij mood ingesproken en vertrouwen ingeboezemd ; aan u heb ik het to danken als die mij niet begeven."
„ Men heeft het recht , elkander tot gelatenheid aan to
manen, als men lotgenooten is."
Weer zweeg hij een wijle ; toen maakte zich weder een
onuitsprekelijke angst van de arme vrouw meester.
„0, ik wou dat het oogenblik maar gekomen was."
4*
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Alsof die bede onmiddellijk verhoord zou worden, hoorde
men gedruisch.
„ Zou het al tijd wezen? " fluisterde zij, sidderend.
„ Zie, zoo even verlangt gij naar het einde; nu zijt ge
bang. "
„O ja; ja!"
„Nu zoudt ge alles geven om — "
„Ik — ik wist niet, wat ik zeide. Nog een uur — nog
maar den uur . ."
„Ook mij bevangt een wonderbare beklemdheid," sprak
Henri ; „maar 't kan nog niet. Zoo spoedig zijn vier uren
niet vervlogen — al zijn het ook de laatsten! "
Een snijdend gevoel beving hen, toen de zware deur
op haar hengsels draaide en zij moesten vreezen , den
afzichtelijken stoet te zien naderen. Hoe geheel anders
was 't geen zij aanschouwden.
De deur werd gesloten , nadat eene vrouw was binnengetreden , die besluiteloos op den drempel bleef staan ,
niet gewend nog aan de duisternis , die in dit oord van
jammer heerschte. Doch de oogen van 'Henri waren beter
aan het schemerachtig licht gewend ; hoe spoedig lag hij
in de armen zijner vrouw ! Hij verborg zijn hoofd aan
haar borst en was zoo kinderlijk gelukkig ; hij dacht
er niet over na , hoe het haar gelukt was, tot hem door
te dringen ; hij had het wel geraden, dat Jane hem niet zou
vergeten.
Onbeschrijfelijk was de blik , welke de gevonnisde
vrouw wierp op de gelukkige, die — even als zij in
den bloei der jeugd — den kerker vrijwillig binnentrad ;
hoewel zij had moeten beseffen, dat die benijde vrouw
misschien meer dan het leven, haar echtgenoot moest
verliezen. Doch de opwellingen , in het leven geroepen
door dien oogopslag, waarin zoo velerlei gewaarwordingen
lagen opgesloten , zij waren haar to vergeven ; to meer
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daar Jane haar beroofde van den eenigen steun , die haar
zoo noodig was.
„Ge zijt immers nog in vrijheid !" waren de eerste woorden van Henri, toen hij van zijn ontroering wat bekomen
was.
„Helaas ja," was het antwoord.
„Helaas ja !" En zij, de veroordeelde, zou zoo gelukzalig
zijn geweest, wanneer zij die vrijheid had mogen genieten;
wanneer zij tot haar dochtertje had kunnen terugkeeren,
dat niet in staat was, haar in de gevangenis op to zoeken.
Was dat gevoel van nij d niet to vergeven ?
Snel ging voor de beide echtgenooten de tijd voorbij ;
het halve uur, Jane zoo karig tot een laatst bezoek toegestaan, was bijna verstreken.
Zij stond op ; haar oog vestigde zich op de ongelukkige,
die met zooveel afgunst hen gadegeslagen had. Zij zag
aan alles, dat ook die vrouw haar laatsten strijd verbeidde ;
zij gevoelde, wat er in haar omging. Jane naderde haar.
Ge zijt ook veroordeeld, mevrouw, niet waar ?" Zij
behoefde geen bevestiging. „Zie hier, haast u , maak van
mijn kaart gebruik ; hier is mijn omslagdoek. "
„ Hemel, Jane, wat doet ge ?" riep Henri verschrikt uit.
„ Waartoe zou ik anders hier gekomen zijn ?" was het
eenige antwoord.
Hij kende zijne vrouw on zag haar in de oogen ; daaruit
straalde zooveel wilskracht , haar besluit was zoo onverzettelijk , dat hij niets meer wist aan to voeren. Met stille
bewondering sloeg hij haar Bade ; die vrouw , altijd zoo
zacht on lijdzaam , nu zoo krachtig en vastberaden.
„ Voor wien zou ik blijven leven ?" het zij er op volgen.
Zij had immers geen kind meer, waaraan zij zich moest
wijden ; zij kon dus beschikken over een bestaan , dat
haar ondragelijk was geworden ! — Zoo ten minste dacht
Jane d'Alincourt.
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Zij deed tevens een goed werk en zag haar wensch
vervuld ; want zij had voor hem geleefd , en na zijn
vonnis had zij geen andere begeerte gevoeld als met hem
te sterven. De egoist, de stoicyn van onze dagen, begrijpt
zulke karakters niet ; in die dagen was het gemiddeld
gehalte der menschen wel niet beter,, maar door ondervinding on harde beproevingen gelouterd.
„Maar haast u dan toch ; de oogenblikken zijn kostbaar !"
voegde Jane de veroordeelde toe ; want deze kon • de
grootte van haar geluk niet beseffen.
„Jane, ik smeek je —"
„Is het u ernst ? Maar dat kan immers niet !" riep
mevrouw d'Anges uit.
„Woes slechts voorzichtig ; zoo dadelijk zal de cipier
komen ; alles hangt van u zelve af. Wanner ge u weet
to beheerschen, zal men nets vermoeden."
„Waaraan heb ik dat verdiend."
„Ik zou deze kaart aan elk ander geven, die nog aan
't leven hecht ," antwoordde Jane.
„He b dank ! Heb dank."
„Gij behoeft mij geen dank to zeggen ; voor mij heeft
dat papier niet de minste waarde meer."
„Mijn kind zal ik terug zien ; er is nog rechtvaardigheid."
En nu sloeg de gelukkige vrouw,, bevende van gejaagdheid , den doek om , die haar kleeding bedekken moest.
„ Die menschen zullen mij Loch niet verraden? "
terde Jane haar echtgenoot toe.
„ Stel u gerust ; dat zijn lotgenooten , — voor hen behoeft ge niet bevreesd te zijn. "
„Op wat vreemden toon zegt ge dit."
„ Maar begrijpt ge dan niet , dat ik het niet gedoogen
zal."
„ Henri , het is een plechtig oogenblik. Hebt ge mij nog
altijd lief ? "
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„ Of ik je lief heb ? Juist daarom zal ik er nimmer in
toestemmen "
„ Vroeger heb je mij nooit iets geweigerd — sta nu
mijn laatste bede toe. "
„ Ik mag , ik kan niet. " Hij wenkte mevrouw d'Anges,
die blijkbaar in zenuwachtige gejaagdheid verkeerde.
„ Ik hoopte dat een man als gij zou kunnen begrijpen,"
wat de liefde van de vrouw vermag voor hem, die steeds haar
7) alles" was. De minuten zijn geteld ; wanneer gij spreekt
ontneemt ge mij mijn eenigen troost , en redt mij niet ;
want ik zweer je, Henri, dat ik na u het schavot befreden zal. "
„Hebt gij 't recht daartoe, Jane ? Wij weten helaas
niet beter, of we hebben onzen kleine verloren ; wij beweenen zijn dood — maar de zekerheid hebben wij niet."
„Zoudt ge denken , als er in mijn hart ook maar een
zweem van twijfel mogelijk was, dat ik niet zou blijven
leven voor mijn kind! Maar zij heeft het mij bekend,
de rampzalige , dat 't kind door hare onachtzaamheid in 't
water geraakt is ; dat zij het in de diepte verdwijnen zag,
vOOrdat zij in onmacht viel. — Neen , ik sta alleen op
de wereld — ik ben vrij."
„Jane ik bid je ..."
„ Zult ge zwijgen ? "
Men hoorde naderende voetstappen ; Henri verborg hot
hoofd in de handen.
Jane gaf nu de reddende kaart aan Naar, die ongeduldig toefde.
„Reik mij de hand, Henri ; gij hebt me nooit zoo gelukkig gemaakt ," sprak zij innig
„ Het is tijd!" meldde de cipier,, die binnenkwam.
„Houd moed , het geldt uw leven," voegde Jane haar
toe, die de vrijheid to gemoet ging.
Duizelend van geluk en dankbaarheid verliet de onver-
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wacht geredde moeder het verblijf, , waarin zij z6Oveel
had doorstaan. In eon dergelijken bijzonderen toestand aarzelt
men niet, zulk een kleinood aan te nemen. Ilevig was de
hartklopping van de beide overgeblevenen, toen de deur
achter de vluchteling diehtviel ; met ingehouden adem
luisterden zij. Men hoorde niets meer.
De overige gevangenen hadden ter nauwernood al het
gewicht van dit tooneel opgemerkt ; maar toch gevoelden
zij , dat er iets was voorgevallen.
Nu eerst viel Jane gerustgesteld haar man in de armen;
nu eerst kon zij hem in gemoede omhelzen
„Jane , Jane , wat flauwhartige rol laat ge mij spoken !"
sprak Henri d'Alincourt radeloos.
„ Nog eens, Henri, voor wien zou ik blijven leven. Niets
blijft mij over ; zelfs den ouden Pierre hebben ze mij ontnomen. "
„Ik zag den armen man voor mijne oogen verscheuren ;
hij wilde mij redden. "
„ Zijne opoffering was nutteloos ; maar hem waardig. "
„Maar de uwe ? — Gij hebt het gewild; maar weet
je wel, wat je doet?"
„Ik ben op alles voorbereid."
„Vrees je dan geen oogenblik den doodstrijd?"
„Dien deelen we nu immers samen."
„Men zal je, de armen op den rug gebonden, den hals
ontbloot, door de straten voeren — o Jane , je weet niet
wat je gewild hebt ! Maar neon — ik zal —"
„ Stil — je weet, wat ik gezegd heb ! — Vreest ge dat
de mood mij zal ontzinken 2 — Welnu , dan zijt gij er,
om mij te sterken."
Welk gerucht drong daar plotseling tot hen door; welk
rumoer verving de spannende stilte ? Voetstappen weerklonken weder in de gang ; op nieuw word de deur geopend.
„Daar komt men." Hij zag Jane strak in de oogen.
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„Ziet ge , dat ik den dood niet vrees ?" Arm in arm
wachtten wij.
Men zag den cipier met zijne knechts ; gewapenden
drongen de kluis binnen , doch in de oorzaak van het
tumult hadden zij zich bedrogen. Tusschen twee soldaten
werd de vluchtelinge binnengebracht. Een man drong nu
naar voren.
„Zie maar , of gij haar niet herkent ?" klonk de stem
van Durand, terwijl hij een knecht de toorts uit de hand
rukte en het roode licht ten voile op het lijkkleurig gelaat
van Jane liet vallen.
Vloekend duwde de cipier de beklagenswaardige moeder
voort, die gedroomd had, haar kind in de armen to drukken
on nu onherroepelijk den dood in de armen gevoerd
werd.
Ontkennen baatte niet, de verwisseling was bemerkt;
alleen Henri en zijne vrouw begrepen de oorzaak van deze
ontknooping.
„Burgeres d'Alincourt , gij zult u voor de rechtbank
hebben to verantwoorden ," sprak de cipier. Jane stand
op ; zij wist , dat smeeken hier nutteloos was. Het afscheid van haar man was kort ; daarop naderde zij haar,
die zij niet had mogen redden.
„Hoe vreemd dit u moge voorkomen , mevrouw,, treft
het noodlot ons evenzeer. Wanneer ik niet de overtuiging
had, dat ook mijn uur spoedig zal slaan, zou ik u vragen
„ Kan ik nog iets voor u doen ? "
Omzichtig zag de bezorgde moeder rond. „ Heb dank;
wanneer gij in Leven mocht blijven, neem dan mijn kind,
mijne Marie tot u, en ik zal u dubbel zegenen. Jane aarzelde slechts even; zij nam een besluit.
/, Waar kan ik uw kind vinden ? "
„ Rue St. Honore , No. 17. "
// Uw naam ? "
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„ Markiezin d'Anges. "
„ Stel u gerust , mevrouw. "
„ Is het haast klaar , " grauwde de cipier , die met nog
grooter onverschilligheid dan de soldaten dit alles aanzag.
Durand had zich op den achtergrond geplaatst ; maar Jane
begaf zich ook tot hem, zonder het ongeduld van den cipier
te willen opmerken.
„Ik had onze rekening reeds afges]oten; ik wilde niet langer
leven. Maar nu gij ook den laatsten troost mij beneemt,
nu zal ik leven , maar nu zal ik niet vergeten !"
De nadrukkelijke wijze , waarop die woorden hem werden
toegevoegd , werd niet verminderd door den fluisterenden
toon , waarop zij sprak.
De cipier, beducht voor hinderlijke tooneelen, was tot
het besluit gekomen , Jane alleen in een cel op te
sluiten ; ten minste niet toe te staan , dat zij langer bij
haar echtgenoot bleef. Het gemakkelijkste ware voor hem
geweest , haar den zin te geven , want men zag niet op
een enkel hoofd ; doch de vrees voor Durand hield hem
daarvan terug. „Zijt ge bereid, ons te volgen ?" beet hij
Jane toe.
Zij wierp haar man een laatsten groet toe, een atscheidsgroet die hem door alles heenging ; dit was al tegenstand, dien zij hood. Aan de deur wendde zij zich
nog eenmaal om , doch Henri wenkte haar, dat zij hem
niet den laatsten moed benemen zou. „Vaarwel!" klonk het
uit zijn mond. Dit „ vaarwel " deed zelfs den ruwen
cipier aan.
Durand was onbewegelijk blijven staan. Nu trad Henri
d'Alincourt, de gevangene, de ter dood veroordeelde, op hem
toe en strekte gebiedend de hand uit. En met schuwen blik ,
als de luipaard, boog de ellendige het hoofd, en verliet
de cel.
Toen de deur op nieuw geopend werd , was het de
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beurt aan de drie veroordeelden, om den kerker te verlaten; hun wachtte de behandeling , die den doodstrijd
voorafging. Doch toen men Henri het haar afsneed, en
hem bond en wegsleepte ; toen men hem in de schandelijke kar duwde ; toen men hem door het redelooze yolk
reed en hij de glibberige treden van den ruwen toestel
beklom, al dien tijd dacht hij aan haar, die zoozeer getoond had, hoe innig en oprecht de toewij ding eener minnende vrouw kan zijn !
Alleen voor de deerniswaardige, die haar naam met den
dood moest boeten , had hij een woord over; maar het
beeld van Jane, wier edele zelfopoffering hem zoo krachtig
had bewezen , wat ware liefde vermag, haar beeld vergezelde hem Allicht zou zij hem spoedig volgen en wanneer dit, zooals hij nu vurig bad, niet het geval mocht
zijn, dan zou zij hem beweenen. Het bewustzijn, oprecht
beweend te worden, is zoo zoet voor hem die gaat sterven
G-een enkele gedachte wijdde hij aan den valschen vriend,
die zoo boosaardig hun geluk verstoord had ; hij hadde slechts
verachting voor hem kunnen voeden. Wanneer men aan
den eindpaal van dit leven staat, kan men zoo medelijdend
nederzien op datgene , wat men anders zou haten en verafschuwen ; men is reeds boven de wraakzucht verheven.
Hij zag slechts haar beeld — niet den beul, die met naakte
armen ongevoelig zijn prooi verbeidde naast het ijzer, dat
slechts op zijn teeken wachtte, om ratelend te vallen.
Eerst werd de vrouw terechtgesteld ; zij was de eenige
onder de veertien veroordeelden. Henri was voor de
wilskracht van zijne echtgenoote bezweken; maar toen
hij daar voor zich dat levenslustige , schoone wezen ,
even als zijne Jane in den bloei des levens, door de
schendende handen van die slachters aangrijpen en haar
op de vochtige plank binden zag — toen dankte hij de
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Voorzienigheid, welke hem de gruwelijke foltering bespaard
had, zijne vrouw zoo to moeten aanschouwen ! Want dat
zij hem niet op deze schandplaats zou volgen, dit zeide
een stem in zijn binnenste met wonderbare, maar toch z66
overtuigende taal, dat hij daarop gerust het hoofd neerlegde.
De doodstrijd zelf was kort; de guillotine was een
doeltreffende machine voor een tijdvak , toen aan een
menschenleven de waarde van een atoom werd toegekend.

De nate was zoo menschlievend, niet het leven to
eischen van de vrouw, die tot in de Conciergerie was
doorgedrongen om met haar man to sterven; hoe schuldig
die man ook mocht geweest zijn!
Men vergaf haar niet alleen die onschuldige samenzwering ; maar het edelmoedige yolk, dat haar twee
dagen to voren alles ontnomen had , overlaadde haar nu
met bijvalsbetuigingen en hadde bijna in triumf haar
de straten rondgedragen. Dat goede , rechtschapen yolk.

HOOFDSTUK IV.

»En wie hier zijn leed en zijn jammer betreur,
En wie hier de handen al morrende hew,
Geen enk'le wordt immer vergeten!«
NIERSTRASZ.

In dezelfde kamer, waarin wij het eerst den lezer binnenleidden, zat eene vrouw, voorovergebogen en met het
hoofd op de hand rustende ; geen rouwkleed omhulde hare
leden ; het was verraad, om een geliefd pand te treuren.
De rouw was evenwel zoo over haar bleek gelaat verspreid, de smart was zoo in hare roodgekreten oogen te
lezen, dat men deernis met haar moest hebben !
Zij hield in de hand een klein medaillon ; daarin beyond
zich een vlok haar. Beurtelings staarde zij op de lok en
op een portret, dat den wand sierde en zoo vriendelijk
tegen haar lachte — dan vertrok haar gelaat krampachtig
en neep zij zenuwachtig het medailion ; dan belemmerde
het wazig floors der tranen haar het gezicht ; dan zonk
het hoofd, luid snikkende, neder op de tafel, waaraan zij
gezeten was.
Een meisje, vier jaren oud , stond niet ver van haar ;
het kind was zeker onder den indruk van de diepe smart,
die haar drukte. Ook dat kind, hoe jong ook, had een
dierbaar pand to beweenen.
Jane trek het meisje naar zich toe en drukte het aan
haar borst.
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„Ik zal voor u zorgen , mijn kind ," sprak zij, „ik zal
leven voor u, en voor
Haar gelaat nam eene uitdrukking vol ernstige vastberadenheid aan ; zij weerde het meisje af, en nam een
stuk papier, dat op de tafel lag. Lang en opmerkzaam
bezag zij dit, zooals zij reeds meermalen had gedaan.
Het behelsde slechts weinige woorden:
fl

„Burger Robespierre.
Een vriend der Republiek maakt u dringend opmerkzaam op zekeren d'Alincourt, Rue National No. 153.
Hij is een aristocraat en samenzweerder. Nadere
inlichtingen zullen u worden verstrekt."
De brief was niet onderteekend , maar zij kende het
schrift. Bovendien was de oorsprong van dit schrijven haar
bewust ; zij nam een ander stuk papier uit een lade, en
vergeleek het schrift.
„Wat heb ik u gedaan ," mompelde zij ; „wat heb ik u
toch gedaan !"
Zij Borg zorgvuldig beide papieren weg, maar een onheilspellende trek ontsierde haar gelaat ; nooit te voren had
Jane d'Alincourt er dus uitgezien.
Zij zou niet alleen voor de kleine Marie een treurig bestaan te gemoet gaan ; maar in den persoon , voor wien
zij zou blijven leven, vergiste zij zich.

HET JAAR 1809.
HOOFDSTUK I.

»Geen zorg boog Licht dat hoofdje veer;
een nets, een rozenknop,
Een zonnestraal, een lief gelaat,
wond haar jong hartje op."
DE GENESTET.

„Hoe kunt ge toch zoo in gedachten zitten ?" Deze
woorden sprak mevrouw van Praet tot hare dochter, die
zoo verdiept was, dat zij de taal der brave moeder als
onzamenhangende klanken beschouwde ; het meisje ontrukte met' tegenzin zich aan hare idealen en keerde met
weinig welbehagen tot de werkelijkheid terug, die bestond
in een schrikbarende hoeveelheid linnengoed, die tusschen
moeder en dochter lag opgestapeld.
„U denkt toch niet, dat 'k op dat waschgoed verzot
ben !" luidde het antwoord , onder accompagnement
van een diepen zucht. Zulk een anti-huishoudelijke bespiegeling deed de vrouw bepaald verdriet.
„En dat een meisje, in Holland opgevoed ; hoe is het
mogelijk !" Zij schudde bedenkelijk het hoofd.
t Is of een Hollandsch meisje haar heil zoekt in een
hoop linnengoed." Deze verklaring vergezelde zij van een
onwillig gebaar, dat Naar nog al aardig van de hand
'
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ging ; ten minste die ondeugende beweging wekte den
toorn van de goede vrouw niet erg op, ofschoon doze
een heilige vereering voor alle oprecht vaderlandsche begrippen koesterde en huishoudelijke zaken van eenig
belang dus zelve behandelde. Hoewel ons land toen geheel Fransch moest 'genoemd worden — men schreef het
jaar 1809 —, was zij een van die vrouwen, welke zich aan
de beginselen harer voorouders hielden; te meer daar zij
die beginselen met haar huwelijk eenigszins had verloochend.
„Je zult je moeder nog schande aandoen !" vervolgde zij
schertsend, daar zij het dartele meisje allerlei kleedingstukken door elkander zag woolen. Francoise scheen
doof voor de waarheid van die harde woorden en ging
met den grootsten weerzin aan den gang.
Het was blijkbaar,, dat het meisje niet de eigen dochter
van de zorgzame huisvrouw, zelfs niet in Holland
geboren was ; al had Francoise in haar een goede stiefmoeder gevonden. Uiterlijk voorkomen en levendigheid
van karakter deden telkens aan den vreemde denken.
„Kom Francoise, 't haalt Loch niets uit; ga in vredes
naam maar heen !" sprak haar moeder eindelijk, na een
oogenblik Francoise te hebben gadegeslagen , die met
tragischen afkeer zat bandjes uit te halen.
Daarop was al lang gewacht ; dwarrelend kwam een rok
bij den grooten hoop neder, en Francoise schudde haar
prachtige krullen, als wierp zij al die prozaische zorgen
van zich af. Half uit haar humour, half glimlachende zag
mevrouw van Praet dit bedrijf aan; doch eindigde met
zich in het geval te schikken en haar kind niet al to
euvel to duiden, dat het gretig van haar vrijgevigheid gebruik maakte. Voordat zij verder een woord in het midden
had kunnen brengen, was Francoise reeds de kamer uit.
Mama amuseerde zich verder eenige uren met nog honderden
bandjes uit te halen, hetgeen haar veel afwisseling aanbood.
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Francoise begaf zich naar boven en zocht hare kamer
op. Zij ging aan het openstaande raam zitten , dat op
de Markt uitzag , en spoedig had zij den draad van
haar afgebroken gedachten weer opgevat. Haar bilk
dwaalde niet rond , maar was op den punt gevestigd en
menigeen, die het huis voorbijging, snelde voort met het
geheimzinnig vreugdevol gevoel , voortspruitende uit den
waan dat zijn persoon de bijzondere aandacht van een
mooi meisje trok. Want Francoise was mooi. Dit was
niet de meening van een ouden erfoom, of van verliefde
on verblinde ouders , of van een paar in 't hart gewonde
studenten ; iedereen was het daarover dens.
Zooals zij daar zat , met de tengere hand onder het
hoofd , was zij om uit to schilderen. Zij had een scherp
geteekend , geestig gezichtjen , en wanneer haar donkerbruine oogen op iemand gericht waren, dan was zoo iemand
zelden op zijn gemak. Altijd was er lezen in die oogen,
on was daarin wat to lezen; want zij wist wel, dat zij
niet leelijk was, en gevoelde , dat dit een groot voorrecht
is, wat de gebochelde wijsgeer daartegen in moge brengen.
Haar uiterlijk droeg den stempel van haar karakter en duidde
stoiitmoedigheid aan ; op haar gelaat stond vastberadenheid
to lezen. Zij was tenger , zelfs fijn gevormd ; het was ,
alsof zij onder bedwang van passer on liniaal was opgegroeid , zoo regelmatig was haar lichaamsbouw,, zoo zuiver
waren alle deelen. Men wist niet, wat meer to bewonderen:
den gloed van de vurige oogen, den glans van het wollige
haar, het edele van het fijnbesneden gezicht , of de kinderlijke afmetingen van de hand, die het hoofdjen steunde
on den voet , die even onder haar kleed to voorschijn kwam.
Zij was schoon ; doch haar uiterlijk herinnerde aan andere
typen als die onzer Nederlandsche schoonen ; de bruinachtige tint, die over gelaat on hals verspreid lag, zou
bij weinig anderen de bekoorlijkheid verhoogd hebben ; bij
Kepper. Novellen en Sehetsen.
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haar ware het albast eene ondenkbare vergelijking geweest. Hoewel nauw negentien jaar oud , was zij buitengewoon ontwikkeld.
Peinzend bleef zij het Imam uitzien ; men mag niet
aannemen , dat haar gedachten aan de romantische bezigheden harer moeder gewijd waren, want nu en dan was
een clriftige beweging moeielijk daarmee overeen to
brengen; dan stond zij op, on ging doelloos de kamer door.
Welke denkbeelden pijnigden Loch dat kleine hoofd? Franwise
had geen karakter dat zoo dadelijk zich het doorgronden ;
ten minste dit was haren ouders nog niet gelukt. Onder
een zekere dartelheid on opgewondenheid verborg zij een
leed dat, zoodra zij alleen was, haar soms dubbel kwelde;
onder luidruchtige vroolijkheid was haar hart menigmaal vol.
Wat zou eon gepassioneerd meisje van negentien jaren
kunnen kwellen ?
Hij , die haar in de eenzaamheid had kunnen gadeslaan,
had die vraag voorzeker gesteld on beantwoord. Zeker,,
zij beminde reeds; en waarom zou zij den jonkman, die
hare opmerkzaamheid had mogen trekken, niet kunnen
liefhebben ? Hoezèèr haat, afgunst en boosheid in de wereld
heerschen, de liefde speelt tech de hoofdrol. Op liefde is
de geschiedenis van onzen aardbol gegrond ; op liefde, al
moge die van veel moor edelen card zijn berust onze
toekomst.
Een verwijderd tromgeroffel onttrok haar aan die overpeinzingen ; zij beurde het hoofd op, en zag naar de zijde,
waarvan het geluid kwam ; eene afdeeling infanterie van
het garnizoen to Vlissingen kwam de Markt over. Een
blos kleurde hare wangen on snel rees zij overeind ; zou
hierin ook de oplossing van het raadsel to vinden zijn?
Zij plaatste zich achter het penant en luisterde. Het
geluid naderde en spoedig drong dit dreunend tot haar
door ; de tamboers gingen onder het venster voorbij. On,
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willekeurig had zij de hand op haar kloppend hart gelegd;
telkenmale wilde zij haar schuilplaats verlaten, maar even
dikwijls trok zij zich terug. De troep rukte voorbij en toen
het eentonig weèrgalmen der voetstappen weer van nit de
verte tot haar kwam, trad zij naar voren en zag droefgeestig den troep na ; een weemoedige trek kwam over
haar gelaat en Coen zij weer voor het raam had plaats
genomen, zag zij nog altijd op de ruwe straatsteenen een
beeld , dat ook alleen voor haar op die plek aanwezig was.
Ja, zij beminde reeds , maar zooals een meisje van nog
geen negentien jaren dit kan on mag doen ; zij had nog
niet den leeftijd der onstuimige driften , der gloeiende hartstochten bereikt. Toch was haar oog reeds op een harer
bewonderaars gevallen ; doch niemand wist dit, zelfs hij niet.
De gelukkige, die reeds veroveringen had gemaakt, vliOr
hij de vesting belegerd had, was een jeugdig officier van
het garnizoen; ook hem was reeds menigmaal dat ranke,
bevallige kind opgevallen. Wel was hij verscheidene malen
met haar in gezelschap geweest en dan schepte hij behagen in haar ongedwongen omgang, doch nooit had het
toeval gewild, dat hij in gezelschap met hare ouders was
geweest, zoodat hij van een verdere kennismaking onmerkbaar was teruggehouden geworden. Wellicht ook was haar
jeugd oorzaak, dat hij tot dusver niet er aan gedacht
had, eenig gewicht to hechten aan de gewaarwordingen,
die zij bij hem had opgewekt Maar een kleinigheid zou
voldoende zijn, om hem eene andere beteekenis to doen
geven aan zijne bewondering voor „dat lieve kind",
zooals zij nog genoemd werd.
Intusschen was Francoise weldra naar beneden gegaan
en met welgevallen zag zij, dat de bezigheden harer moeder geeindigd waren en dat er visite was ; van Praet
had namelijk een kennis medegebracht en zat vergenoegd
aan de groote ronde tafel. Francoise drukte hem op de
5*
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wang een kus, die menig wanhopig vrijer den man zou hebben benijd.
„Waar zijt ge al dien tijd geweest ?" vroeg hij zonder
eenige bedoeling, met een eenigszins Fransch accent dat
weinig met zijn naam overeen kwam, nadat Hubrechtse,
zoo was de gast genaamd, van zijn stool opgevlogen was,
om een sierlijke buiging voor haar to maken.
wat gelezen ," was het antwoord. Waarom
„Ik heb
kreeg Frangoise zoo'n kleur ?
Zij had immers gelezen — in haar eigen hart.
„En de wasch voor mij gelaten!" zeide hare moeder,
met den vinger dreigende.
„Daar heeft zij gelijk aan," betuigde Hubrechtse gulhartig; voor die aanmoediging oogstte hij niet den minsten
dank in. Frangoise kwam op de vensterbank zitten en het
gesprek, een oogenblik door haar afgebroken, werd voortgezet.
Dus je zoudt het werkelijk denken ?" vroeg van Praet,
))

terwiji hij zijn vriend ongeloovig aanzag.

„Het zijn natuurlijk niets als vermoedens, maar men
is hier over 't algemeen lang niet gerust."
„Wat is er," viel Frangoise in; „is er iets gebeurd?"
„Neen, gelukkig nog' niet," gaf Hubrechtse ten antwoord,
„maar men mompelt hier van een landing der Engelschen."
„Wat zouden die hier komen doen ?" vroeg zij onbezorgd.
„Jou meênemen," antwoordde de moeder.
„Daarop zou wel eenige kans kunnen bestaan," zei
Hubrechtse met innige overtuiging.
„Kom, 't zal zoo'n vaart niet loopen," mompel de Frangoise,
alsof zij in de verborgenheden der Europeesche kabinetten
was gewijd. Hubrechtse schudde ongeloovig het hoofd
en dronk zijn glaasje madera ledig met een gezicht, alsof
dit, het laatste zou zijn, dat hem ooit zou verkwikken.
De Engelschen hebben reeds lang het oog op deze stre„
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ken," verzekerde hij ; „dat bouwen van schepen in Antwerpen bevalt ze niet en denk je, dat ze zoo dom zijn,
om niet te begrijpen dat de Dokhaven hier uitmuntend
geschikt is, om de voltooide schepen te bewaren tot de
geheele vloot gereed zal zijn."
„Welke vloot? Je spreekt, alsof hier een verbazende
macht bijeen is."
„Geloof je dan, dat Napoleon ooit een landing in Engeland opgeven zal."
„Gekheid, daaraan heeft hij nooit gedacht."
„Wanneer je zooveel hadt gezien als ik, zou je anders
spreken !" antwoordde Hubrechtse, terwijl hij met een
besef van onschatbare ondervinding het hoofd schudde.
Een onbeschrijfelijke glimlach kwam bij die woorden op
de lippen van zijn gastheer,, doch verdween even snel
weer. Hubrechtse haalde de schouders op en dacht er het
zijne van. Toch was hij zoo ver niet van de waarheid, en
men was in Vlissingen al sedert lang beducht voor een
aanval ; de omstandigheden zouden leeren, hoe juist die
vrees was en hoe onbedachtzaam sommigen de zaak beschouwd hadden. In elk geval, de Regeering had reeds
hare zorg daaraan gewijd en al in het jaar 1803 er
aan gedacht, Vlissingen te versterken ; men was intusschen langzamerhand gewoon geraakt aan de schermutselingen der Engelsche kruisers met de kleine oorlogsbodems, die Vlissingen binnen zeilden.
„Dus je denkt, dat wij hier gevaar loopen ?" vroeg van
Praet, na een oogenblik zwijgens.
„Ik kan er ook weinig van zeggen, maar ik ben er
bang voor ; want toen ik van morgen naar de sociêteit
ging, zag ik Engelsche vaartuigen voor de stad kruisen."
„Aan dat schouwspel zijn wij al gewend, zou ik meenen ; op die wijze zouden wij elken avond met den doodschrik op het lijf naar bed kunnen gaan. — Wat zeg jij
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er van, Francoise ?" vervolgde van Praet, terwijl hij zich
tot zijne dochter wendde.
„Ik had maar liever, dat zij ons met rust lieten."
„Dat geloof ik graag, beste meld ; daarin zal iedereen
't wel met je eens zijn. Kom, schenk eens in."
„Spot er maar mede," sprak de bezorgde moeder, „ik
geloof wel dat er reden is voor de ongerustheid, welke
hier overal heerscht ; want gisteren nog was ik bij de
dames Dubois —"
ja, die moet je er maar bij halen ; dat zijn de
grootste oude wijven, die er rondloopen."
2) Je moet me nu eens niet kwalijk nemen," meende
Hubrechtse„,maar je neemt de zaak wel wat licht op ;
er zal toch van al, wat er gesproken wordt, wel lets waar
zijn," vervolgde hij, terwijl hij aan zijn grooten neus trok.
„Ja," zei Francoise, „daar heb je den burgemeester;
die zegt toch ook, dat er best wat gebeuren kan."
„Dan hadden zij het immers al lang gedaan, domme meid !"
„We leven toch maar in een treurigen tijd," zuchtte
zijne vrouw, on ze had zoo geheel en al geen ongelijk.
„Ik heb altijd wel gedacht, toen zij die Fransche heeren
het land in haalden, dat wij last van hen zouden hebben."
Een donkere tint kwam over het gezicht van van Praet,
doch hij bedwong de geheime gedachte, welke daartoe
aanleiding scheen to geven, en ging voort : „Zoudt ge
denken dat je anders van al, wat in de laatste jaren geheel
Europa beroerd heeft, niets zoudt bespeurd hebben. Nog
liever oncler een man als den keizer to vechten, dan tegen
hem to worstelen ; tot nog toe hebben allen daarvan berouw gehad," sprak hij met eenigen trots.
„Ik vind dat je dien geweldiger erg ophemelt !" meende
Hubrechtse.
„Verdient hij dat niet ? Laat eens iemand hem de
helft nadoen !"
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„Het is waarlijk gelukkig, dat niemand hem de helft
nadoet," zei Francoise lachend.
„Ja, zeker gelukkig !" stemde hare moeder in.
„Je komt hier, geloof ik, een aanslag op onze vroolijkheid maken," merkte van Praet aan, die nog altijd een
ongeluksprofeet in zijn bezoeker wilde zien.
„Nu, ik mag lijden, dat ik de zaken te zwaar inzie,
maar
Hij stond op en reikte den heer des huizes de hand.
„Ik hoop je morgen nog levend te zien," spotte deze.
„Den dag van morgen hoop ik nog wel te halen," verzekerde Hubrechtse, terwijl hij afscheid nam. Met een
bezwaard gemoed begaf hij zich naar de kade.
Hoewel men zich tegen die vrees verzette, was menigeen in Vlissingen beducht, dat het tooneel van den oorlog
vroeg of laat naar dit rustig oord zou worden overgebracht, en vooral op een tijdstip, dat de meeste Staten
geheel uitgeput waren en de worstelstrijd slechts door
Frankrijk en Engeland werd volgehouden , had men
wel reden om het ergste to duchten ; to meer daar Engeland nog de mislukte landing in Noord-Holland to wreken
had. Telkenmale had het verschijnen van Britsche vaartuigen schrik on angst in de stad verspreid ; maar langzaam was men aan dergelijke verschijnselen gewoon
geraakt, en hoewel velen de toekomst duister inzagen,
ook velen hadden hun bezorgdhèid in slaap gewiegd, even
als van Praet.
Het middagmaal zou spoedig worden opgedragen, doch
van Praet begaf zich even naar zijne kamer. Hoezeer hij in
het dagelijksche leven tamelijk opgeruimd was en daardoor in
den smaak viel , was zijn uiterlijk lang niet aangenaam.
Hij moest diep in de veertig wezen en had iets weinig
openhartigs , hoezeer hij ook in de samenleving het voorkomen daarvan trachtte aan to nemen en ook door menig11
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een als gul beschouwd werd. Wanneer hij echter alleen
was-, had zijn gelaat een stroeve uitdrukking , hoezeer hij
altijd kamp voerde om die te verdrijven , en zelfs voor
vrouw en dochter wist hij dit zoo te maskeeren , dat het
den vreemdeling niet kwalijk kon genomen worden, wanneer deze de gunstigste opinie van den heer van Praet
opvatte. Hij had een hoog voorhoofd , waarmede zijn verstandelijke vermogens niet in tegenspraak waren en, oppervlakkig gezien , had hij een voorkomen , dat soms door
zijne vroolijkheid , al was die ook wat gedwongen, bepaald
won. En al was hij wel eens wat stroef en teruggetrokken;
al liet hij soms zijn opgeruimdheid schijnbaar zonder eenige
reden varen , hij was een goed echtgenoot en vader, en
werd zeer gewaardeerd.
Zooals licht te begrijpen is, hop het geprek onder het
eten grootendeels over de anstige vermoedens, welke door
den bezwaarden Hubrechtse waren opgewekt; nu eens
vreesde men het ergste, dan weder verdreef een bemoedigend
woord de laatste sporen van vrees.
„Wij zullen maar een flesch opentrekken ," sprak van
Praet, „voordat de Engelschen den wijn opdrinken, die veel
te goed voor hen is."
„Ge schijnt , hoezeer gij er om wilt lachen , de zaak
toch ook niet zoo spoedig te kunnen vergeten ," merkte
Francoise terecht aan.
„Dat zou ook niet gemakkelijk gaan ; want al wilde ik
het, je zoudt er mij den geheelen dag wel aan herinneren.
Misschien krijgt de lord opperbevelhebber wel schik in je ?"
„Haal het kind tech zulke dwaasheden niet in het hoofd !"
vermaande zijne vrouw in alien ernst.
„Je hebt indertijd je toch zulke denkbeelden we' in 't hoofd
gehaald, geloof ik, en zelfs toen de snaar eenmaal was
aangeroerd , heb je niet lang geaarzeld."
Daaraan had van Praet zoo geheel en al geen ongelijk;
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zijn tegenwoordige vrouw was, toen hij bijna achttien
jaren geleden als weduwnaar,, met een hulpbehoevend
klein meisje , zich te Vlissingen kwam nederzetten , als
huishoudster bij hem gekomen en reeds drie maanden
later had zij op een meer aangename wijze het bestuur
der huishouding op zich genomen.
„Hebt ge daarvan spijt gehad?" vroeg zij glimlachend.
„Ja," was het hardvochtig antwoord, terwijl hij over de
tafel heen haar de hand reikte.
Hoezeer de Jobstijding hen een oogenblik had beziggehouden, 't benadeelde den eetlust niet ; van Praet dronk
zijn glas wijn, en het gesprek liep op dezelfde wijze over
onverschillige zaken voort, tot men met veel ophef kwam
meedeelen , dat al meer en meer schepen voor de stad
kwamen ; het gerucht liep, dat de vijand een aanval in den
zin had.
„Ja, dat zullen de schepen zijn, die van den tocht naar
Noord-Duitschland terugkomen. Die komen uit Cuxhaven ;
dat stond van morgen al in de courant," merkte van Praet
geruststellend aan.
„Neen, mijnheer, zij komen regelrecht op de kust aan."
„Zou het dan toch waar zijn !" mompelde hij. Langzamerhand begon hij in te zien, dat zijne spotternij wel wat
lichtvaardig kon geweest zijn.
„Laat eens zien, wat er van is !" zeide hij, waarna hij mede het huis verliet en zich dadelijk naar de stadswallen begaf ; een oogopslag overtuigde hem, dat er weinig overdrijving in het verhaalde was. Honderden toeschouwers waren naar de kust gestroomd om, even als hij,
zich op de hoogte te stellen van een gebeurtenis , die
overal ontsteltenis baarde. De bedoelingen der Engelsche
vloot waren niet twijfelachtig en wel degelijk had men
een aanval op het departement Zeeland van het Koninkrijk Holland in den zin. Op welk punt de aanval gericht
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zou worden, was volstrekt niet op te maken; het aantal
schepen vermeerderde steeds en het eskader werd langzamerhand in drie deelen gesplitst, waarvan een de Wielingen, een den Deurloo en een het Veergat bedreigde.
Het schouwspel, dat de zee opleverde, zou schoon zijn
geweest, wanneer het niet zooveel verschrikkelijks in zich
besloten had voor de ongelukkige inwoners, die met beklemdheid die ontzagwekkende toebereidselen aanzagen.
De zee was als bezaaid met masten ; vermoedelijk zou
het eiland Walcheren een aanval wachten. Hoewel men
nog altijd hoopte, dat het gevaar zou worden afgewend,
sloeg de schrik velen om het harte, en wat minder luchthartig keerde van Praet naar zijne woning terug.
Deze dag, de 28 Juli, liep zonder ongeval af. Schoon van
Praet zijn meer ernstige opvatting van de zaak voor zijne
vrouw verheelde, begaf hij zich naar zijn kamer en sloot
de deur ; hij scheen nu overtuigd te zijn, dat er ernstige
gebeurtenissen to wachten waren. Hij opende een secretaire en zocht zijne papieren bijeen ; geen lade bleef onaangeroerd. Hij had de klep laten vallen, en voor het
meubel plaats genomen ; alle lichtvaardigheid was verdwenen; hij besefte thans den geheelen omvang van de beproeving, die de stad to wachten stond. Eindelijk opende
hij eene lade met afzonderlijke sluiting, die weinig scheen
gebruikt te worden; hij woelde in de papieren, welke daarin lagen ; zoolang hij bezig was, deze to rangschikken, was
de laatste zweem van tevredenheid verdwenen. Bij
het geringste gedruisch kon hij eene onwillekeurige beweging niet bedwingen ; hij haastte zich, het stuk uit to
zoeken, dat hij noodig had, waarna hij dit vernietigde, de
lade sloot, en de overige papieren bij elkander voegde. In
gedachten verzonken, sloot hij de secretaire en stond op,
om zijne minder aangename overpeinzingen te verdrijven ;
maar nog een geruimen tijd duurde het, vOOr hij het vertrek verliet en de huiskamer durfde binnentreden.
-

HOOFDSTUK II.

»En gij spot met mijne liefde —
»En Iacht mij vriend'lijk aan !..."
BELLAMY.

Niettegenstaande men van verschillende zijden de onrustbarendste vermoedens hoorde opperen, had men geen
reden om zichi al dadelijk aan wanhoop over te geven
en velen waren van oordeel, dat het geval misschien met
een loos alarm zou afloopen. Ten minste de familie Dumont
trok zich de omstandigheden niet bijzonder aan, maar
wachtte den avond van den 28en eenige gasten, die
evenmin zich lieten weerhouden, een aangenamen avond
door te brengen. Of waren de jonge officieren zoo gaarne
bij den heer Brand, omdat men daar altijd een aardig gezichtjen ontmoette ? Dien avond toch behoorde Francoise
tot de genoodigden ; ook zij had geen oogenblik geaarzeld,
om van de uitnoodiging gebruik te maken.
1VIaar hoewel de gastvrouw het onmogelijke deed om
zoo min mogelijk over het alom gevreesde onheil te spreken,
onmerkbaar kwam telkens het gesprek daarop terug en te
vergeefs trachtte men minder bezorgd te schijnen dan men
werkelijk was. Verschillende officieren van het garnizoen
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waren gevraagd ; de dreigende houding der Engelsohe vloot,
die onophoudelijk vermeerderde , was echter oorzaak dat
zij zeer tegen hun zin hadden moeten bedanken , zoodat
men zelfs de eer miste , den divisie-generaal Monnet op
de soirée te aanschouwen. Monnet, die het bevel in
Vlissingen voerde , zag de zaak ernstig in, en had besloten,
den volgenden dag de Nationale garde in oogenschouw te
nemen ; die bedrijvigheid van den generaal verminderde
natuurlijk de vrees niet.
Evenwel waren de toebereidselen der vloot niet van
dien aard , dat dezen avond reeds een algemeene wapening
werd noodig geacht , zoodat twee officieren bij de familie
Brand tegenwoordig waren. De oudere schudde onophoudelijk het hoofd en sprak met de grootste bezorgdheid
over de toekomst ; de jongere gaf om Engelschen , gastheer, noch wapenbroeder,, en was in druk geprek met
een krullekopje, dat antwoord op den naam van Francoise
gaf. Zoo druk hadden zij het, dat de gastvrouw reeds voor
de tweede maal haar echtvriend veelbeteekenend aanzag.
Er waren nog drie jonge dames, die zeer ontsticht waren
over de vrijmoedigheid van het tweetal, dat al heel weinig
notitie van het overige gezelschap nam, en goed beschouwd
hadden die dames zoo geheel en al geen ongelijk ; want
de wijze, waarop onze krijgsman zijne schoone het hof
maakte en de ongedwongen wijze, waarop zij met hem
lachte en snapte, was wel een weinigje onbeleefd tegenover anderen. Vooral ook de bijzonder oude luitenant, die
met zijn rosachtige knevels een zeer militair voorkomen
had, wierp meermalen met al het gewicht zijner tallooze
dienstjaren een doorborenden blik op zijn jongen collega,
welke blik dan door de kleine heks beantwoord werd
op een wijze, die hem ernstig er aan deed denken, haar
arrest op to leggen.
Daar wenken noch fluisteren eenigen invloed op hen had,
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besloot men ten laatste, ze maar te laten doorpraten, en
verdiepte zich verder in het algemeene gesprek. Welk een
contrast vormde dit met de schersende taal, van het
meisje.
„Hoe komt het, dat ge hier zijt , terwijl al de officieren
rond loopen , alsof het land in gevaar is ," vroeg Francoise.
„Ik had een reden, waarom ik hover hier wilde wezen,"
gaf hij ten antwoord.
„Zeker ter eere van die jonge juffrouw ," zeide zij met
het meest effen gezicht , terwijl zij wees op een dame
van middelbare jaren met geplakt haar en grauwe oogen ,
die juist op den bewegelijken gastheer gevestigd waren.
„lVIoeten we weer een complimentje maken ?"
„Neen , houd dat maar voor je
liet zij er snel op
volgen.
„Dat was ik ook voornemens."
„Heb je niets anders te zeggen ?"
„Ja , heel veel !"
„G-a je gang dan maar."
„Dat gnat zoo gauw niet, en ik weet ook niet, of u
dat wel zou aanstaan , juffrouw Francoise?"
„Dat zou best kunnen gebeuren , luitenant Henri. — Is
het zoo naar je zin?" voegde zij er ongedwongen bij.
„Wanneer ge goed vindt , dat ik je bij den naam noem,
zal ik niet lang tegenspartelen," zeide Henri.
„Wie zegt dat?" Haar glimlach maakte , dat hij in die
vraag niets zag als een herstel van de aanmoedigende
woorden, die haar ontvallen waren, en die voorzeker door
het aanwezige personeel sterk gegispt zouden zijn geworden , wanneer dit het niet zoo volhandig had gehad
met zwaarmoedige veronderstellingen, die maar al te veel
waarheid zouden bevatten.
„Zoo spoedig heb ik nog nooit iets zien terugtrekken.
Gij neemt een vergunning terug , voordat men de ge-
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legenheid heeft gehad, de waarde er van to beseffen."
„Zou het dan zooveel waard zijn , dat hatelijke „juffrouw"
voortaan to vergeten."
„Ja Francoise !" riep hij met vervoering uit.
„Toe, bedaar wat.
Zou je werkelijk denken, dat je
aan het vechten moot ?" vervolgde zij ; „ik zou het al
heel onpleizierig vinden."
„Ronduit gezegd, zou ik het méer dan onpleizierig vim
den ; zoowel voor u als voor mij."
„Je zult me wel verdedigen !"
„Dat is de eenige goede zijde, die ik in het geval zio
en ik beloof je, dat ik eon oogje open zal houden, als het
soms mocht gaan spannen."
Die woorden waren eon gevolg van eon voornemen ,
dat hij had opgevat.
„ Het zal zoo'n vaart niet loopen." Henri schudde zoo
bedenkelijk het hoofd , dat Naar glimlach verdween.
„lVfag ik eon onbescheiden verzoek doen?" vroeg hij.
„ Laat hooren."
„ Eerst toestaan !"
„ Enfin , good !"
„ Vergun me, u straks naar huis to brengen. "
„'t Kon erger ," antwoordde zij lachend.
„ Dus ge hebt er nets tegen ?"
„ Een mooie vraag ; ik heb immers de onvoorzichtigheid
gehad, al vooruit je verzoek toe to staan !"
„ Hebt ge daarvan nu reeds berouw ?"
„ Ik geloof niet , dat ik beloofd heb , op al je vragen to
antwoorden; maar ik wil je wel zeggen , dat wanner dit
het geval was, ik de vrijmoedigheid zou hebben , het
afdoend to kennen to geven. "
Terwijl het overige gezelschap zich door allerlei onheilspellende vermoedens niet ten onrechte den doodschrik
op het lijf haalde , bleven de jongelieden keuvelen op
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eene wijze, die gelukkig niet tot andere ooren doordrong,
daar, hoewel zij niet bepaald fluisterend spraken , ieder te
zeer deelnam aan het algemeen discours , om op die „beuzelachtige taal" te letten. En toch , hoe menigmaal vloeit
niet uit eene onschuldige plagerij een genegenheid voort ,
die voor het verdere leven gevolgen heeft , even gewichtig
en beslissend als de eerste ontmoeting oogenschijnlijk nietsbeteekenend en wuft was.
Henri, die weinig ouder was dan zijn bevallige plaaggeest, welke hem zat te kwellen op eene wijze die nauw
aan coquetterie verwant was, hem soms aanmoedigde en
op hetzelfde oogenblik zich weder terugtrok, Henri was
een knappe jongen en oppervlakkig gezien wel de gracieuse
Francoise waard. Ofschoon hij tot heden niet ernstig er
aan gedaclit had, haar te vragen , en eerst onlangs zich
had voorgenomen , in kennis met hare ouders te komen ,
had hij haar reeds meermalen ontmoet bij families, waar
van Praet en diens vrouw niet kwamen, en langzamerhand
was een zekere gemeenzaamheid tusschen hen ontstaan.
Het gevolg was geweest, dat hij, zonder het zelf nog te
weten, geheel door haar was ingerekend, en dat Francoise
ook hem meer mocht lijden, dan voor haar gemoedsrust
dienstig was. Evenwel was hij pas twee maanden in Vlissingen, daar hij eerst onlangs tot luitenant bevorderd en dientengevolge naar zijn tegenwoordig garnizoen verplaatst was.
Vroegtijdig scheidde het gezelschap , 't geen ronduit
gezegd den heer Brand niet onaangenaam was, daar men zich
natuurlijk weinig geamuseerd had ; met uitzondering van
twee der gasten. Toen hij bemerkte, onder welk geleide
Francoise naar huis ging , had dit een vernieuwd hoofdschudden ten gevolge ; doch hij was verstandig genoeg
om niet met vele menschen op jaren te vergeten , dat zij
ook eens jong geweest zijn en wel eens „het muist wat
van katten komt" mochten nalezen.
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De korte afstand naar Francoise's woning werd door
het jonge paar zeer langzaam afgelegd en loch waren zij
te huis , 66r beiden lief was. Henri was echter nog
niet ver genoeg om verder te durven ,gaan ; hij wilde
bij de stoep afscheid nemen.
11 Wanneer ge niet naar den vijand of naar je kamer
verlangt, kom dan even binnen", sprak zij en ging hem
voor naar de huiskamer , waar hare ouders zich bevonden.
Met den uitroep : „ik breng visite mede ," kwam zij de
kamer in, zonder de neerslachtige stemming daar binnen op
te merken. Zoodra van Praet zijn dochter zag, helderde zijn
gelaat op, en juist wilde hij opgeruimd haar vragen, wie
daar met zooveel misbaar zijn intocht deed, toen de bezoeker
zelf in de deuropening verscheen , doch aarzelend bleef
staan. Van Praet stond op en beantwoordde zijn groet ,
maar ging niet weder zitten ; met strakken blik zag hij
den jongen officier aan. Gelukkig sloeg niemand acht op zijn
gebarenspel , daar Francoise een stoel kreeg en en passant
hare moeder een kus vereerde. Wel bespeurde zij spoedig,
dat haar vader den gast met groote bevreemding aanzag,
maar zij schreef dit aan een zeer alledaagsche omstandigheid toe.
„Dat is waar ook; ik moet nog een formaliteit vervullen.
Mag ik u in kennis brengen met den heer Henri d'Alincourt, luitenant in dienst van onzen doorluchtigen keizer,"
waarbij zij met gemaakte deftigheid op hem wees.
Met moeite wist van Praet zich te herstellen van een
onverwachte gewaarwording, die de naam van den jongen
officier bij hem opwekte ; misschien ook dat — daar hij
Henri nog nooit ontmoet had — de wijze, waarop deze
kwam binnenvallen, wel eenigszins zijne bevreemding opwekte. Daaraan schreef zijne vrouw zijn stilzwijgen toe,
dat Francoise intusschen zeer verwonderde, daar zij te
huis wel wat doen mocht !

-
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„Mijnheer is zoo vriendelijk geweest , mij to huis to
brengen," helderde zij op.
„Wij waren afgesproken , dat ik je zou laten halen ,"
sprak van Praet niet al to vriendelijk.
„Nu vader, 't is toch goen doodzonde dat ik d'aar niet
op gewacht heb !" riep Francoise uit, zees onaangenaam
aangedaan door de houding van haar vader. Hij gaf
geen antwoord, maar zag norsch voor zich.
Henri was niet bijzonder op zijn gemak ; het speet hem
reeds dat hij niet met meer nadruk bedankt had, om
binnen to komen ; hij wilde opstaan , doch werd aan zijne
plaats gekluisterd door een wenk van Francoise.
Zwijgend wisselde het meisje een blik met haar moeder,
die ook Mots van de gestrengheid en afgetrokkenheid haars
echtgenoots begreep.
„Hebt ge u geamuseerd ?" vroeg juffr. van Praet aan
hare dochter, om toch iets to zeggen.
„Best ," luidde het antwoord, „ofschoon het anders nog
al vervelend was ; die menschen waren zoo geducht
zenuwachtig!"
„Zij hadden daarvoor wel reden. Wat dunkt u er van,
mijnheer ?" vroeg de vrouw des huizes aan Henri, nadat
zij haar man op onhandige wijze had aangemaand, wat
minder ongezellig to zijn.
„Ik heb zoo weinig doorzicht in die zaken, maar als
ik mag afgaan op de orders, die wij hebben ontvangen,
dan schijnt generaal Monnet de voorgevoelens der
burgerij to deelen ; want morgen hebben wij groote
inspectie en er worden alle voorzorgen genomen."
„Moet je dan ook uitrukken?" vroeg Franvise met
zooveel deelneming, dat Henri al meer met zijn toestand
verlegen werd.
„Mijnheer zal toch niet alleen willen achterblijven !"
merkte van Praet aan.
Kepper. Novellen en Sehetsen.
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„Ik geloof niet , dat hiervan sprake is , of kan zijn ,"
zeide Henri wat geraakt. Van Praet wilde hierop antwoorden, doch bedwong zich.
Weder wilde d'Alincourt opstaan, doch Francoise's moeder
knoopte het gesprek op nieuw aan, daar zij onmogelijk
kon goedkeuren , dat de jonge officier onder den indruk
van zulk eene onheusche ontvangst zou weggaan.
Ik dank u vriendelijk voor uw beleefdheid; vergeef
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de ontsteltenis , die de gebeurtenissen van den dag doen
ontstaan , vooral als men geen soldaat is !" voegde zij er
glimlachend bij.
Dat laatste zal mijnheer wel bemerkt hebben ; hij is
77
aan een te jovialen omgang gewoon ," sprak Francois°, die
niet ten onrechte beleedigd was.
Men wilde , of kon den zin hares woorden niet begrijpen.
Wanner mijne voorgevoelens mij niet bedriegen ,"
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gaf Henri to kennen , „ dan is de tijd daar, dat iedereen
hier tegen wil en dank soldaat worden zal."
't Is waarlijk te hopen van niet!" verklaarde juffrouw
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van Praet; „het is al erg genoeg, dat men zulke zware
lasten voor den oorlog betaalt , men behoeft waarlijk dien
niet van nabij to zien en wellicht een dierbaar pand to
verliezen. "
„ Ge hebt toch goon zoon onder dienst?" vroeg Henri.
„ Neon , maar als men het gevaar ziet naderen , beseft
men eerst recht al de verschrikkingen daarvan en dan heeft
men ook met anderen te doen. Ik kan mij zoo levendig
voorstellen , hoe bij voorbeeld uwe ouders moeten beven
voor de gevaren , die hun kind bedreigen. "
Mijn moeder zal zeker dikwijls aan mij denken."
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/) Leeft uw vader niet moor," vroeg de deelnemende
vrouw.
„ Helaas neon !"
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„ Is uw vader onlangs overleden?" Dit was de eerste
vraag , die van Praet tot hem richtte.
„ Ik heb nooit het voorrecht gehad, hem te kennen."
„En uw moeder ?”
„ Wij zijn uitgewekenen ; zij heeft , weinige jaren na
mijne geboorte, Frankrijk verlaten. "
„ En hebt gij uw vader nooit gekend?" vroeg men
verder.
„ Toen hij ons ontviel , was ik te jong om dat verlies
to beseffen. "
Hij zag ernstig voor zich uit on na een oogenblik stilzwijgen stond hij op.
„ G-aat gij ons verlaten ?" vroeg Frangoise.
„De dienst roept mij ," antwoordde Henri, onwillekeurig
met een blik op van Praet.
„In ernst? Is dat de reden?"
„ U zult het spoedig eens hervatten , niet waar ?" vroeg
FranQoise's moeder.
„ Als de omstandigheden het veroorloven en .... als dit
aangenaam is , gaarne. "
Francoise weèrhield hem niet Langer. Hij wisselde een
stijven groet met van Praet ; doch de moeder, die scherp
zag of wilde zien, reikte hem bartelijk de hand. Daarop
schelde zij de dienstbode, maar Francoise nam zelve den
plicht op zich, hem uitgeleide to doer, zonder zich om de
gefronste wenkbrauwen van haar vader to bekommeren.
Ofschoon zij trachtte, hem wat op to beuren, ging de arme
luitenant mismoedig naar zijn kwartier, daar hij maar al to
zeer inzag, dat er, zoowel door de belangrijke gebeurtenissen,
die te wachten waren, als door de tegenwerking van den
vader, weinig kans bestond op de vervulling van zijn
innigste wenschen.
Ook bij Francoise was de vroolijkheid verdreven. Toen
zij binnentrad , kwam van Praet naar haar toe ; zijn
6*
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gezicht stond zoo strak en vreemd, dat zij er van ontstelde.
„Je schijnt veel met dat heerscha,p op to hebben, niet
waar ?"
Het antwoord was voor Francoise niet gemakkelijk.
„Hoe komt u op zulk een denkbeeld. "
„Geef me antwoord ; want ik kan uit je dwaze handelingen niets anders afleiden."
„Ik weet niet, waardoor —"
„Spreek me niet tegen," viel van Praet haar gramstorig in de rede ; „geef kort en zakelijk antwoord. Je
laat je het hof maken door dien —"
„Hij doet het mij ten minste," verbeterde Francoise.
„Ik zie daar zooveel verschrikkelijks niet in !" merkte
haar moeder aan.
„Als je mij genoegen wilt doen , houd je er dan buiten ,"
beet van Praet haar toe ; daarna wendde hij zich weder
tot zijne dochter.
„Nu, ik verlang dat het met die kuren even spoedig
gedaan is, als zij begonnen zijn, en je behoeft hem niet
hier aan huis to brengen ; want nimmer kan daarvan
iets komen , begrepen ?"
Francoise zag haar vader met niet minder verbazing
dan leedwezen aan ; hoe kwam hij op eens zoo ruw en hardvochtig !
„Weet ge dan iets ten nadeele van hem ?" vroeg Francoise.
„Volstrekt niets, maar ik zie hem hover niet aan huis."
„Waarom hebt ge dan zooveel tegen hem, vader?"
„Ik wil niet, dat zij je het hoofd op hol brengen," zeide
hij na een oogenblik zwijgens.
„Als u daarvoor bang zijt, wees dan maar onbezorgd,"
riep zij weer luchthartig uit ; zij meende, dat de plooien
van zijn gelaat zouden verdwijnen, doch zijn voorkomen
bleef even onvriendelijk.
„Je hebt me verstaan !" .strak hij.
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„Maar ik houd van hem !" bekende Francoise volmondig.
„Zooveel te erger,, dan moat je hem maar weder uit
je hoofd zetten."
Zonder een nadere verklaring te geven, keerde hij haar
den rug toe, en verliet het vertrek.
Die koele en onverschillige woorden, zooals zij niet van
haar vader gewend was, deden haar pijn. Zij zag wel, dat
hier van scherts geen sprake was. Ware hij driftiger geweest, dan zou zij hem tegengestreefd en met alle klem
de partij van Henri opgenomen hebben. Nu was zij zoo
uit het veld geslagen, dat de tranen haar in de oogen
kwamen en zij zonder een woord te spreken de hand
harer moeder greep, die even weinig van de zonderlinge
handelwijze van v. Praet begreep en slechts uit vrees, de
zaak te verergeren, zich buiten het gesprek gehouden had.
Zij had- innig met het acme kind te doen, want reeds was
door het moederoog ontdekt, dat Francoise al meer van
den jongen man hield, dan zij zelve wist en dan wenschelijk
was, wanneer van Praet bij zijn onverwacht besluit
bleef.
„Stel je gerust, Francoise," zeide zij, toen van Praet de
kamer verlaten had ; „je vader is vandaag erg zwaarmoedig."
„Het spijt me, dat dit nu juist treffen moest !"
„Ik merkte al dadelijk op, dat die jonge luitenant meer
indruk op je gemaakt heeft dan —"
„Ik verzeker u —"
„Loochen het maar niet ; gij hebt in mij een trouwe
bondgenoote. 't Is een knappe jongen."
„Ja , niet waar ? Zoo jong, nog geen twintig jaar —
en Loch heeft hij 't al zoo ver gebracht !"
„Ja, nu zijn doopceel gauw eens lichten, zeker! — Maak je
niet ongerust ; alles zal wel terecht komen."
Zoo troostte zij het meisje en spiegelde haar voor, dat
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zij van Praet wel tot andere gedachten zou brengen ; maar
in haar hart was zij niet minder ongerust dan Francois°
en zonder te kunnen vermoeden, wat hem had bezield ,
giste zij toch , dat van Praet overwegende redenen
moest hebben om z66 heftig zich tegen een verloving
zijner eenige dochter aan to kanten ; want dat hij personeel iets kon hebben tegen iemand , dien hij nog
nooit ontmoet had, dat denkbeeld kwam niet eens bij
haar op.
Vroegtijdig begaf men zich to bed, maar Francois°
bracht een onrustigen nacht door. Nu eens kwam het
denkbeeld van verzet bij haar op en dacht zij er aan,
haar vader moedig het hoofd te bieden; dan bedacht zij
weder, hoe goed hij altijd voor haar geweest was. Maar
hoe zij zich zelve pijnigde, zij kon onmogelijk de reden
doorgronden, waarom haar vader Henri zoo ongastvrij ontvangen had.
* *
*

Volgen wij een oogenblik Henri d'Alincourt, die geheel
uit het veld geslagen op zijne kamer zat, en niet wist,
hoe het gebeurde uit to leggen. De vader van Francoise
moest iets tegen hem hebben, dit was duidelijk ; doch
waarom ?
Nu begon hij meer dan vroeger in te zien, hoe groot
de plaats was, die het meisje in zijn hart reeds bekleedde.
Vergeefs stond hij nu on dan op ; hij kon de onrust, die
hem folterde , niet verdrijven. Hij gevoelde zich diep
ongelukkig.
Verdrietig nam hij eindelijk voor de tafel plaats en
haalde een brief voor den dag, dien hij eenige dagen geleden ontvangen had ; deze was van zijne moeder en luidde
als volgt
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Utrecht, 22 Juli 1809.
Lief kind !
„Je brief verraste mij eenigszins en toch doet die mij
geen Teed. Gij zijt nog zeer jong; nochtans zou het mij
gelukkig voorkomen, wanneer je oog eens mocht vallen
op een meisje, dat je waardig is. Het zal je verwonderen,
dat ik al dadehjk zulk een gevolgtrekking maak nit de
weinige woorden, die ge mij hebt geschreven ; maar je
moeder heeft te zeer 66ns oprechte liefde gekend, om het
ontkiemen daarvan niet spoedig te ontdekken. Daarom,
beste Henri, waarschuw ik je in tijds ; uit een enkelen
volzin van je brief heb ik afgeleid, dat je al meer van
dat meisje houdt, dan je zelf weet. —"
Bij het herlezen van die woorden schudde hij bevestigend het hoofd ; deze dag had hem genoeg de oogen geopend, om to gevoelen, hoe juist de zorgvolle vrouw gezien
had. Hij vervolgde
„Ik zeg waarschuwen, dat is : wanneer het meisje je
waardig is, waaraan ik niet twijfel, neem de zaak dan
niet te licht op. De afstand, die ons scheidt, is groot en
hoewel hier gelukkig vrede is, kan ik zoo moeielijk tot je
komen. Hoe goed , dat gij steeds dezelfde openhartigheid
tegenover mij toont to bezitten, die ik altijd zoozeer op
prijs gesteld heb. Een ander heeft een vader, die uit den
aard der zaak zijn zoon beter kan voorlichten ; gij hebt
slechts je moeder, die zoo gaarne over je blijft waken,
al heeft zij je aan de wereld moeten afstaan. Ik hob het nu
eenzaam, Henri ; ik gevoel mij zoo verlaten. Je bijzijn heeft
mij vele jaren dit doer vergeten, maar het is mij thans,
alsof ik dubbel je goeden vader mis — en toch is het lang
geleden, sinds ik hem op zoo noodlottige wijze verloor.
Hoe menigmaal heb ik je niet met verontwaardiging,
met al het vuur der jeugd plechtig hooren beloven ,

88
hem te wreken ; ook ik heb eens zulke gedachten gevoed;
ook ik heb den bewerker van mijn onherstelbaar verlies
een eeuwigen haat gezworen, en had ik zijn spoor niet
spoedig verloren, dan weet ik niet, of ik als vrouw er
voor teruggedeinsd zou hebben, hem overal met onverbiddelijke gestrengbeid to vervolgen.
„Ik wil je niet er toe aanzetten, wanneer zich ooit het
geval mocht voordoen, je moeder to wreken; maar den
rampzalige, die oorzaak is, dat je eigenlijk nooit je vader
gekend hebt en dat die edele man zelfs niet heeft mogen
weten, hoeveel troost ik nog eens in je vinden zou, lien
man haat ik, hoewel er achttien jaren verloopen zijn,
sinds ik voor de laatste maal zijn stem, die mij nog altijd
in de ooren snijdt, moest hooren.
„Mijno gedachten zijn zelden van je af, mijn kind, en
een enkel woord dat door je bijna zonder oogmerk
wordt neèrgeschreven, wordt door mij ontleed ; zoo ben ik
ook door de eenvoudige beschrijving van je ontmoeting
met dat meisje tot het besluit gekomen, dat je eenige beteekenis moet hechten aan die eerste indrukken, van
haar verkregen. In elk geval, sla mijn moederlijken raad
niet in den wind ; ik heb een heilige vereering voor
het huwelijk, en al zijt ge nog to jong om reeds daaraan
to kunnen denken, ik zou nimmer mogen aanzien, dat ge
door eigen schuld later zulke wrange Vruchten moest plukken, als het noodlot mij op mijn huwelijkspad heeft geênt.
Je moet de groete hebben van Marie ; wanneer ik Met
uit overtuiging vermeed, mij veel over haar uit te laten,
dan zou ik je veel nog to schrijven hebben; je hebt
haar genoegzaam leeren kennen en zult mij begrijpen,
zonder dat ik meer hierover uitweid. Eën troost beb ik,
dat de Hemel mij eon zoon bespaard heeft, zooals ik een
aangenomen dochter heb.
„Met blijdschap heb ik vernomen, dat alles ook bij u
,
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rustig is; wij leven in zulk een vreeselijken tijd — hoewel
het hier kalm is, vergeleken bij de bange oogenblikken,
die je arme vader en ik gekend hebben. Moge dit land,
waar wij een toevlucht hebben gezocht, toen ons eigen
vaderland door krankzinnigen bevolkt scheen, mogen deze
gewesten voor den rampzaligen oorlog gespaard blijven ;
want als ik ook u moest missen, Henri, dan zou het leven
voor mij de laatste bekoorlijkheid verliezen. God neme
je in Zijne hoede.
Je liefhebbende moeder."
Henri bleef nog lang nadenken; doch zijne gedachten
waren verdeeld tusschen zijn goede moeder, die waardige,
innig liefhebbende vrouw,, en Franeoise, zoo opgeruimd en
bekoorlijk. En zelfs toen hij zich ter ruste begaf, speelden
hem de veelsoortigste denkbeelden door het hoofd.
Den volgenden morgen werden die overpeinzingen, evenzeer als de huiselijke oneenigheid bij van Praet, spoedig
vergeten door de onrustbarende geruchten, die ale andere
aandoeningen als door een tooverslag verdrongen.
Dien dag telde de Engelsche vloot niet minder dan
zeshonderd zeilen, welke de verschillende zeegaten bedreigden , en zij , die tot heden getwijfeld hadden
kregen de ontmoedigende zekerheid, dat er wel degelijk
een aanval to wachten was ; zelfs was het alleen aan de
sterke branding to danken, dat dien dag de vijandelijkheden niet reeds begonnen. Werkelijk hadden de Engelschen een belangrijke ondememing op het oog, en steeds
groeide de macht des vijands aan.
Een geduchte expeditie was gereed gemaakt om het
departement Zeeland to bemachtigen on niet minder dan
1500 transportschepen brachten 38.000 man met 145 stukken geschut over, gedekt door een vloot van bijna zeventig
linieschepen — om die kleine plek gronds in een oord
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van jammer en ellende te herscheppen. Deze macht
moest door zes duizend man geweerd worden ; want meer
kon niet bij elkander gebracht worden. Werkelijk, lord
Chatham, die het bevel over deze onderneming voerde,
had nog al eenige kans van slagen.
Hetgeen men vreesde en later verwachtte, gebeurde
maar al te spoedig ; den dertigsten landde een gedeelte
van de Engelsche troepen op de noordzijde van Walcheren,
zonder eenigen tegenstand te ontmoeten. Wel trachtte men
de landing te beletten, doch men moest natuurlijk wij ken,
zoodat Middelburg zonder slag of stoot in handen des
vijands viel. Deze berichten sloegen iedereen in Vlissingen ter neder ; doch de gebeurtenissen volgden elkander
zoo snel op, dat aan geen vluchten te denken was, will
overal paniek heerschte en bijna op elk punt een aanval
te vreezen was ; vooral toen een andere afdeeling voor
Veere verscheen. Slechts met een vierhonderdtal manschappen verdedigde Bogaert die stad, en toen de vijand
haar van de zeezijde begon te beschieten, beantwoordde
hij het vuur wakker ; maar toen er congrevische vuurpijlen in de stad werden geworpen, meende hij haar niet
aan vernieling te moeten bloot stellen en gaf ze over.
Door de lauwheid van den Hollandschen generaal Bruce,
die buiten Vlissingen het bevel voerde, viel spoedig ZuidBeveland in de macht des vijands ; vooral toen Bruce
zonder eenige reden het belangrijke fort Bath verliet.
Nu was in korten tijd geheel Zeeland bemachtigd ,
behalve de vesting Vlissingen; zoolang deze niet in
handen der Engelschen was, konden zij hun doel niet
bereikt achten, want Monnet besloot de stad tot het laatste te verdedigen , en bij zulk een kostbare onderneming
zou lord Chatham voor geen middelen, hoe hevig dan ook,
terugdeinzen om de veste te doen bukken. Men begreep
dit maar al te geed.
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Wij hebben deze gebeurtenissen in het geheugen geroepen, om al het hachelijke van den toestand, waarin
de stad verkeerde, to doen beseffen en to herinneren,
hoe het kwam dat men eenigermate voorbereid was
op het moorddadig beleg, dat de vesting zou moeten
verduren. En zelfs de Engelsche opperbevelhebber, hoewel
vast besloten, zich door niets to laten afschrikken, had
medelijdon met de onschuldige burgerij, die zoozeer door
hem zou geteisterd worden.
Ongelukkige stad, arme ingezetenen, wat staat u to wachten ! Wat 'zal er eon blood moeten vloeien , vOOrdat dit
pleit beslecht is. Weerlooze ouden van dagen , zwakke
vrouwen, hoe zult gij den oorlogsgod zien wooden! Voorzeker
had men reden, om het ergste to duchten
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„Zou er wat rust komen, Henri?" vroeg een Jong
officier aan zijn wapenbroeder, nadat dien dag tot twee
ure door een honderdtal vuurmonden eene openings-rede
tegen de stad gehouden was.
„Ik had dit al 66r verwacht," antwoordde d'Alincourt,
die nabij het hoofdkwartier van den bevelhebber op een
bank zat.
„Sinds dien leelijken uitval tegen de batterij van de
Nolle, zag ik de zaak nog duisterder in dan to voren;
wat kwamen die heldhaftige burgers hals over kop de
stad weer inrennen!"
„Nu, ik hoop, dat de .proclamatie ze wat moed in het
lijf mag spreken ; want het is niet alles voor een vredelievend burgermensch, zoo onverwacht een vuurpijltje in
zijn dak to krijgen!" vervolgde Henri.
„Kom, wees maar niet zoo sentimenteel voor de burgerij ; wij wagon ons dierbaar lichaam immers even goed!
Waarom moeten wij alleen altijd de kastanjes uit het
vuur halen; laat zij ook eens zien, wat er in den oorlog
to koop is."
„Maar de vrouwen, de kinderen!" merkte Henri aan,
die aan eene vrouw, of liever aan een kind dacht.
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„Ja, daar heb je gelijk aan ; die stumperds zullen het
hard to verantwoorden hebben."
„Hoe vond je de proclamatie?" vroeg hij fluisterend
aan Henri.
„Daaraan zullen wij den zege niet to danken hebben,"
verzekerde deze, waaraan hij geen ongelijk had.
„Wat dunkt je er van, zou de grap van daag weer
beginn en ?"
„De grap! Ik mag lij den , dat wij voor meer van die
grappen gespaard blijven !"
„Noem het zoo als je wilt; je zult toch den dans niet
ontloopen."
„Dit is mijn verlangen ook niet", zei d'Alincourt.
„Dit is mijne bedoeling ook niet," merkte Gerond aan;
zoo was de kameraad van Henri genaamd.
„ En toch , wilt ge wel gelooven dat , toen van
morgen de alarmtrom sloeg, ik een weinigje beklemd
was."
„Ik neem het je niet kwalijk. Zulk vechten, als wij nu
zullen doen, is niet aangenaam; zij zenden ons een kwistige hoeveelheid bommen on vuurpijlen op het dak, en
wij kunnen goed beschouwd bitter weinig laten zien, hoe
kwalijk wij dit nemen."
„Monnet heeft anders gedaan, wat hij kan."
„Had -hij maar Bever niets gedaan; de stad zal het
geducht moeten bezuren."
„Wou je dan, dat hij die zonder slag of stoot had overgegeven ?"
„Nu komen we op gewaagd terrein," sprak Henri ;
maar je zult me toch toestemmen, dat alles in een
bedroevenden toestand is, om een bombardement of to
wachten ; bijna geen bomvrije gebouwen, zelfs geen goed
buskruit-magazijn treft men hier aan."
„Ze wilden er toch een bouwen !"
„
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„Ze zullen het misschien nog wel doen — als de stad
platgeschoten is."
„Ja, wij bergen nu het kruit in de gevangenis."
„Beter dan er onkruid in to bergen," zeide G6rond glimlachende.
„Wanner zal men toch eens gaan begrijpen, hoe noodlottig dat eeuwigdurende uitstellen van gewichtige zaken
is ; hoeveel rampen zijn reeds door die lauwheid veroorzaakt."
„Het zal altijd zoo blijven; men maakt zoolang plannen,
men clisputeert zoolang, tot het to laat is — en eerst als
het gevaar dreigt, begint men hier wakker te worden,"
sprak Gerond profetisch.
„Ik begrijp niet, dat er van morgen geen enkel man
gedood is," voerde Henri aan, nadat beide een oogenblik
zwijgend vOOr zich hadden gezien.
„Wacht maar, het was slechts een voorproefje ; wij zullen
nog wat anders beleven."
„Ik heb tech tien fregatten geteld, die zeker wel nit
honderd vuurmonden met ons gekeuveld hebben. Ik hoop,
dat de batterijen nog lang blijven toekijken," vervolgde
Henri, hoewel hij van het tegendeel overtuigd was.
„Als die batterij dicht bij de noordzijde begint, houd
dan maar je ooren dicht; ik beloof je, dat —"
„Gèrond !" riep een stem in de naaste wachtkamer.
„Zeker weer wat nieuws." En even onverschillig als
hij over de zaak had gesproken , begaf de luitenant
zich naar de wachtkamer , om nieuwe bevelen of te
wachten.
Henri d'Alincourt bleef alleen zitten, in gedachten
verdiept.
Nog niet had hij vrees gekend, en toch wilde het wat
zeggen, soldaat te zijn onder Napoleon I. Maar nu was hij
beklemd , en zelfs in lichte mate vreesachtig , ofschoon
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hij dit aan geen sterveling bekend, en wellicht het niet
eens geloofd zou hebben, wanneer men hem dit had
verweten. Niet voor zich zelven , alleen voor Francois°
was hij zoo bevreesd; want hij was overtuigd , dat de
stad eon hardnekkige belegering te wachten stond , en
wat moest er van het meisje worden , wanneer hare
woning eons getroffen werd en hij in de onmogelijkheid
verkeeren zou, haar to redden.
Niettegenstaande hem in zeker opzicht de deur was gewezen, besloot hij, wat er ook mochte gebeuren, over haar
te waken, zooveel de zware dienst dit zou toelaten.
Het vijandelijk geschut had nog weinig verwoestingen aan_
gericht en zoover hem bekend was, had men nog geen enkel
menschenleven tengevolge van het hevige vuur op de stad te
betreuren, 't geen aan het wonderdadige grensde. Bij den
uitval tegen de batterij aan de Nolle, waarvan de beide
officieren zoo even spraken, was zooveel te moor blood gevloeid. Zulks had garnizoen en burgerij op het ergste voorbereid ; de waarheid zou de donkerste voorgevoelens nog
overtreffen.
Hoe gaarne ware hij teruggekeerd naar de ongastvrije
woning, waar zij nu in doodsangst zou verkeeren, om haar
to troosten en op to beuren ; maar nevens de dienst, liet
zijn eergevoel hem niet toe, zonder billijke reden zijn bezoek to hervatten, hoewel hij dit zeer good had kunnen
doen, daar van Praet bij de burgerwacht was ingelijfd.
Hij had die opwelling bedwongen on bedaard de gebeurtenissen afgewacht , maar tech den eersten kogel , die
over de straatsteenen ricocheteerde en niet ver van hem
neerviel, met het oog gevolgd, alsof dit de richting daarvan
veranderen kon.
De geheele Zaterdag verliep, zonder dat er lets bijzonders
plaats green, doch niettegenstaande er niet gestreden werd,
had men weinig rust ; er waren zoovele voorzorgen to nemen.
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De volgende morgen echter — het was zondag — zou
niet licht uit het geheugen gaan van hen, die Coen zich inVlissingen bevonden en dien dag overleefden. Monnet, die zijn
hoofdkwartier in de overwelfde wachtkamer van het stadhuis had overgebracht, ontving een laatste opeisching ; trots
de maire hem smeekte, daaraan gehoor to geven, betwam
de Engelsche opperbevethebber een oogenblik daarna het
antwoord terug, dat de generaal de hem toevertrouwde
stad tot het laatste zou verdedigen.
Door zijn vriend , die voor het oogenblik de functien
van adjudant vervulde , vernam Henri onmiddellijk het
noodlottig antwoord; hij begreep , hoe spoedig het gejammer der wanhopige burgerij tot hem zou doordringen, want de stad, van alle zijden ingesloten, zou binnen
weinige minuten aan het vernielend vuur van alle batterijen ten proof zijn. Ook de bevelhebber zelf besefte, dat
het beslissend oogenblik gekomen was. Hij bet ales onder
de wapenen komen; de brandspuiten werden gereed gemaakt on de meest geharde krijger zelfs wachtte met gejaagdheid het eerste schot af; het signaal voor het bombardement , dat de stad bedreigde. Dat schot het zich
niet lang wachten; reeds om half twee uur vloog het eerste
projectiel weer door de veste, en doodde een soldaat. Als
ware op dit sein gewacht, begon het moorddadigste vuur,
dat volgens de getuigenis van Monnet zelven ooit beleefd
was ; de schepen wierpen onafgebroken vuurpijlen in de
stad en de batterijen braakten bommen, granaten en
kogels uit.
Eenige wren had dit overstelpend vuur geduurd en steeds
floten en sisten de projectielen door de lucht ; aan alle
hoeken staken de vuurpijlen de stad in brand; de brandspuiten ratelden over de ongelijke bestrating, terwijl de kogels
tusschen de bediening rondsloegen. Nauw was het eene
pand gered, of het andere stond in lichtelaaie vlam; gillende
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vrouwen en kinderen, door het onverbiddelijke vuur uit
hun woningen verjaagd, liepen verwilderd door de straten en
meermalen werd een dezer ongelukkigen door een granaatscherf getroffen of, door een kogel verminkt, tegen den
grond geworpen.
Onafgebroken hoorde men het geschut en niet minder krachtig werd dit van de wallen beantwoord. Onheilspellend snel
volgden de slagen elkander op ; het vuur scheen eer te
vermeerderen dan of te nemen ; de kogels sloegen overal
neer ; letterlijk sprongen zij sours rond, splinters en
scherven verspreidende ; er was geen oog meer op to houden. De born, die een statigen boog door de lucht beschreef en
hortende, met schijnbaar kleine gedeelten het luchtruim doorkliefde , word met angst gevolgd, alsof men dien, wanneer
hij neerviel, kon ontwijken, terwijl de overige projectielen
in grootere hoeveelheid en in alle richtingen zich bewogen
en niet minder groote verwoestingen aanrichtten.
Weldra stond de Oostkerk in brand; krakend stortten
de brandende woningen in. Maar zonder oponthoird dreunde
het geschut , alsof het gejammer van de half waanzinnige
wezens die, van hun laatste toevluchtsoord beroofd, in vert wijfeling door de onveilige straten liepen ; alsof het kreunen
der gekwetsten de bediening der vijandelijke batterijen bereikte en aanmoedigde. Onvermoeid deed elk zijn plicht,
doch wreed woelden de kogels in de bedrijvige menigte
rond; fel werd vooral de bediening der stukken op de
wallen geteisterd.
Men had goon veilige plaats om de troepen op te stellen
en vele dapperen werden , terwijl zij eigenlijk wOerloos
daar stonden , door het doodend metaal getroffen. Ook
Henri beyond zich bij den wal, geheel ongedekt en
blootgesteld aan het vuur, dat zijn manschap zoo fel
teisterde. Hoewel hij dozen kogelregen , die maar
al te dikwijls offers eischte en zijn hoopje meer on
Kepper. Novellen en Sehetsen.
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meer dunde , niet vreesde , stond hij namelooze folteringen
uit; want hij kon niets doen, en toch zijn post niet verlaten. Overal zag hij dikke rookkolommen oprijzen ; in de
richting van de Markt vooral stegen onophoudelijk de
vlammen omhoog — zou de woning van Francoise reeds
getroffen zijn? Waarom kon hij haar niet te hulp snellen,
of ten minste aan zijn knellende ongerustheid een einde
maken? Nooit was hem de dienst zoo tyranniek voorgekomen als thans, nu hij er naar snakte, die plek te verlaten en zich to overtuigen, dat hij noodeloos zich ongerust
maakte De plaats, waar hij zich beyond, was zeer gevaarlijk ; de granaten vielen onophoudelijk bij hem neder,
zonder dat hij zich daarom bekommerde of hierdoor zijn
gedachten werden afgeleid , en evenwel wist hij, dat hij
daar doelloos stond; want de vijand zou vooreerst nog
geene bestorming beproeven. Ofschoon vlak naast hem
een oud soldaat doodelijk getroffen nederviel , merkte hij
dit ter nauwernood op; een oogenblik later sprong de
kleine troep verschrikt uiteen , daar een granaat midden
tusschen de manschap viol Wat hielp die onwillekeurige
beweging ; het projectiel sprong onmiddellijk. Henri voelde
een nijpende pijn aan het hoofd ; hij bracht de hand aan
zijn wang en zag , dat die bebloed was ; gelukkig
had slechts een scherf hem de wang opengescheurd , maar
weer was zijn klein peloton gesmolten , terwijl het geschut steeds doordreunde.
Schoon zijn schram niet gevaarlijk was, bloedde de wond
erg ; toch vond hij ze niet van dien aard om zich, voordat
hij afgelost word, to laten verzorgen. Hoe dapper hij mocht
wezen , de uren bier doorgebracht, schenen hem een eeuw
toe en alleen de overtuiging, dat er geen ander punt to
bedenken was, dat meer veiligheid aanbood , was oorzaak
dat de gedunde schaar niet meer ontmoedigd word.
Tegen het vallen van den avond, nadat het vuur de
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hevigste verwoestingen in de stad teweeg gebracht
had, hield dit eindelijk op, en menige dankbare zucht werd
geslaakt, toen de laatste slag weerklonken had ; toen de
laatste slag ontvangen was !
Men waande, dat men het ergste te boven was ; dit
moest nog komen.
Toen d'Alincourt afgelost was, vernam hij met heimelijke vreugde, dat hij bij de brandweer was ingedeeld,
want de spuitgasten waren niet meer bij machte, zonder
hulp der troepen de vlammen te stuiten, zoodat een gedeelte van het garnizoen en de burgerwacht werd aangewezen, om hen bij de zware taak behulpzaam te zijn.
Gerond, met wien hij slechts een korten tijd spreken kon,
wist hem to beloven, dat hij verder daarvoor bestemd zou
blijven. Ofschoon de gevaren op elk punt der stad even
groat waren, gevoelde hij zich recht gelukkig daarmede ;
het was alsof hij een voorgevoel had, dat hij in die betrekking moor van dienst zou kunnen wezen dan wanneer hij
in het gelid noodeloos aan het verwoestend kanonvuur ten
doel stand. De Engelschen zouden geen storm wagon ;
daartoe werkte hun geschut te goed !
Wel waren de Oostkerk en de Fransche kerk, benevens
eenige particuliere gebouwen geheel afgebrand, maar men
wenschte elkander geluk met de bemoedigende tijding, dat
overal de brand gebluscht was, toen tot groote ontsteltenis
van de geteisterde stad nog denzelfden avond het vuur
opnieuw geopend werd, dat onafgebroken tot den volgenden
dag voortduurde. Was dat oorlog voeren in de negentiende eeuw ! Het was wooden tegen vrouwen on kinderen

In een groat, duister vertrek lag van Praet uitgeputneder; vrouw en dochter zaten aan zijn bed. Hij was wel
7*
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niet zwaar gewond, doch had bij het blusschen van den
brand eenige kwetsuren ontvangen ; meer vermoeidheid
dan pijn deed hem naar rust verlangen.
Het was streng verboden, zich aan zijne verplichtingen te outtrekken, maar van Praet had geen mogelijkheid
gezien om langer op de been te blijven, en met voorkennis van zijn tijdelijken meerdere was hij naar zijne woning teruggekeerd. Zijne vrouw, met de doodskleur op de
wangen, scheen nog zwakker dan hij was ; telkens wanneer het schieten haar uit hare wezenloosheid riep, voer
haar een siddering door de leden ; want elk oogenblik
kon het vernielend projectiel hunne woning treffen, en wat
moest er dan van hen worden ?
Francoise was ernstig gestemd ; ook zij ging gebukt onder de verschrikkingen, die de stad vervulden. Nochtans verloor zij niet hare bedaardheid ; men had haar zelfs
geen enkelen kreet hooren slaken. Met groote vastberadenheid hielp zij haar vader en bleef zij haar kleine huiselijke plichten waarnemen met een kalmte, die men niet van
een meisje van haar leeftijd zou verwacht hebben. Arruchteloos had zij uitgezien, of hj niet kwam ; zou hij reeds
gesneuveld zijn? Mocht zij op het tegendeel hopen ?
Treurig staarde zij uit het raam, toen een vuurpijl door
de lucht snorde en niet ver van hare woning aan de andere zijde der Markt in een huis sloeg. Thans kon zij
een flauwen kreet niet onderdrukken, en onwillekeurig
deinsde zij terug ; zoo nabij had zij het nog niet gezien !
Wel hadden rookwolken en opstijgende vlammen haar gewezen, waar de projectielen troffen; doch zOO verschrikkelijk had zij zich de uitwerking van het vuur niet voorgesteld.
Hemel, wat scheelt je !" riep de bezorgde moeder uit,
toen zij de ontroering van haar kind gewaar werd; Francoise wees slechts op de woning, waaruit een dikke rook
„
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opsteeg en die een oogenblik later een prooi van het
vernielend element was. Dubbel sloeg nu ook Naar de
schrik om het harte.
„Wij zijn hier niet meer veilig," riep de arme vrouw
sidderend uit.
„En waar zouden wij dan veilig zijn onder dat helsche
vuur ?" riep van Praet wanhopig uit, terwijl hij met
moeite zich ophief om den voortgang van den brand aan
de overzijde waar te nemen.
„Men heeft Francoise gezegd, dat wij in de kelders van
de societeit hiernaast moeten gaan, of anders onder het
Raadhuis ; wij zijn er minder blootgesteld dan hier."
„Dit zou verkeerd zijn," merkte van Praet terecht aan;
„wie zegt je, dat ook die gebouwen niet een prooi der
vlammen zullen worden, en dan dienen die kelders tot
niets, als onder de puinhoopen begraven te worden."
„Als het helaas zoover moot komen, is het immers tijds
genoeg, ze te verlaten."
„Laat ons dan liever in onzen kelder gaan ; die moge
minder veilig wezen, maar wij zijn daarin ten minste
alleen."
Francoise beaamde , hetgeen hij zeide.
Alsof het nog niet genoeg was, vernam men plotseling
een dreun, die alles op zijn grondvesten deed beven. De
ruiten barstten; alles trilde — tot zevenmalen toe vond
een hevige losbarsting weerklank in alle gemoederen.
Zeven linieschepen waren tot voor de stad gezeild, en
gaven achtereenvolgens de voile laag. Daarbij bleef het
overige geschut onvermoeid werkzaam , zoodat het met de
verminkte brandspuiten en de gedunde manschap ondoenlijk
was, de gevolgen dier vreeselijke uitbarstingen te herstellen. Hoe gevaarlijk hare plaats, hoe hartverscheurend
de aanblik was, Francoise wilde het raam niet verlaten ;
zij zag, hoe onophoudelijk het vernielend metaal de Markt
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teisterde en weinigen spaarde. Vruchteloos bleef zij naar
Henri uitzien , hoewel hij daar reeds verschillende keeren
was voorbijgegaan ; doch zijn uiterlijk was gehavend en
zijn aangezicht bebloed, zoodat zij hem onmogelijk kon herkennen. Al verwoestender werd het vuur; v!ak onder het
raam, waarachter zij zich beyond, ploegden de kogels den
grand en ricocheteerden over het plaveisel, en haar onverschrokkenheid begon te wijken voor de vrees, die alles,
wat haar omringde, bij haar moest opwekken.
Op dit oogenblik ging een verschrikkelijke mare door de
stad : ,,Het buskruitmagazijn staat in brand !"
De ontzettende tijding deed zelfs de meest onversaagden
het bloed in de aderen stollen; wanneer het niet mocht
gelukken , den brand te stuiten , wat moest er dan van
de zwaar beproefde stad worden.
Trots het moordend vuur vloog alles naar het gevaarlijke punt ; bijna het onmogelijke werd aangewend , om die
laatste ramp te voorkomen.
Deze gebeurtenis bracht den algemeen heerschenden
angst tot het uiterste en toen de droeve mare, aanzienlijk vergroot , tot Francoise doordrong, deelde ook zij
in de paniek, welke in de stad heerschte ; de geestkracht,
die haar zoo wonderbaar was bijgebleven , maakte plaats
voor een onuitsprekelijke gejaagdheid, voor waren doodsangst, en geheel vernietigd zonk zij neder, nets anders
verbeidende als in de algemeene ramp to deelen. Zij was
de eenige niet, die op dat oogenblik van koortsachtige
spanning biddend het oogenblik verbeidde , dat met het
buskruitmagazijn het grootste gedeelte van de stad in de
lucht vliegen zou.
Daarbij sloeg eon vuurpijl in de sociêteit de Vriendschap,
die aan hunne woning grensde , juist toen van Praet opgerezen en waggelend naar beneden gegaan was, om den
kelder voor vrouw on kind gereed to maken. Hoe geluk-
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kig , dat zij niet naar de kluis onder de societeit waren gegaan , die nu vijftig menschen bevatte , welke ze in de
grootste wanorde verlieten. En bijna op hetzelfde tijdstip ,
terwijl elk oogenblik het kruitmagazijn in de lucht vliegen
kon deelde ook de woning van van Praet in het lot , dat
reeds zoovele huizen getroffen had. Wel trachtte Francois°
to vluchten,, doch haar knieOn knikten , eon floors kwam
haar voor de oogen on zij viol neder, terwijl hare moeder
half zinneloos het huis door ijlde.
Hoe spoedig was het dak eon prooi der vlammen ; hoe
snel deelde het vuur zich mode aan het overige gedeelte
der woning. Niemand was er,, om haar to redden ; alle
krachten waren ingespannen om op andere punten den
brand to blusschen, on het was bijna ondoenlijk, om de
gehavende spuiten spoedig genoeg naar eon nieuw oord
des onheils to voeren.
De rook vulde het vertrek ; eon verstikkende damp
belemmerde de ademhaling, die het meisje, door ontsteltenis on schrik geparalyseerd, reeds bijna onmogelijk was.
Moesten haar, nadat zij zooveel koelbloedigheid en bedaard
overleg ten toon gespreid had, juist nu op 't hachelijkste
oogenblik de zwakke krachten ontzinken?
Het was niet meer dan menschelijk, dat na zooveel
angst, na zulk onafgebroken waken en vermoeidheid, zij
bij dozen nieuwen slag bleek „vrouw” to zijn ! Men moot
zulk eon ijzingwekkenden toestand bijwonen ; men moot
het ijzer door de lucht hooren fluiten, de vlammen
rondom zich zien opstij gen, het geschrei der gekwetsten
hooren weergalmen, de verminkte slachtoffers radeloos
zien ronddoolen ; men moot elk oogenblik duchten, eon
kruitmagazijn in de lucht to zien vliegen on onder de puinhoopen begraven to worden ; men moot het geschut hooren
donderen, de kogels zien opspringen, de scherven rondstuiven ; men moot niet alleen rondom zich zooveel gevaar,
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gejammer en ellende ontwaren , doch de vreeselijkste
ramp, die denkbaar is, moot de kroon op dit alles zetten;
het dak, waaronder men het veege leven trachtte to beschutten, moet in brand staan — dan zou menige oudere van dagen, dan zou zelfs de krachtige man zijne bezinning verliezen.
En de moeder, die gaarne haar leven voor dat van het
meisje gegeven had, liep nu wezenloos rond on zo cht
hulp, waar die niet to vinden was ; zij vergat, dat
het gevaar zoo dreigend was on er maar weinig tijd tot
redding overbleef ; dat, terwijl zij nog aan blusschen dacht,
Francoise reeds het slachtoffer van het vemielend element
kon worden.
De steeds toenemende .vlammen moesten haar wel
spoedig de oogen openen ; zelve bijna door den rook
verstikt, vloog zij weer naar boven. Het was noodig ;
het vuur achtervolgde haar letterlijk en toen zij de
kamer binnentrad, waar zij Francoise achtergelaten had,
gaf zij eon luiden gil , nu zij het meisje ontwaarde.
Een en ander was zoo snel gebeurd, de brand was zoo
hevig in woede toegenomen dat de weinige oogenblikken,
dat zij hare bezinning verloren had, noodlottig konden
zijn; hoe zegende zij de ingeving, die haar terug gedreven
had naar het vertrek, dat zij reeds lang door hare dochter
verlaten waande.
Zij hi of Francoise van den grond, drukte haar als werktuigelijk aan haar hart en trachtte de deur to bereiken ; de weinige minuten, door haar in radeloosheid
verloren , waren helaas to kostbaar geweest ; de verstikkende rook kwam als eon dichte massa haar to gemoet,
en de last, die haar anders niet moeielijk to torschen
ware geweest, ging thans hare krachten to boven.
Intusschen knetterden de vlammen; het dak was verteerd on nog altijd lagen moeder on dochter half verstikt
op den vloer
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Doch waarom zou Henri d'Alincourt zoo rusteloos
aangerichte verwoestingen gevolgd hebben , als het niet
was geweest om Francoise to beschermen en over haar to
waken! Nauw dringt de treurige tijding tot hem door, of
zonder zich om zijn makkers of brandspuit to bekommeren,
snelt hij heen en baant zich een weg door de opgehoopte
menigte, die zich voor de brandende sociöteit verdringt,
om de nu gevaarlijke schuilplaats to verlaten.
Hoe tijdig komt hij ! Reeds is het achterhuis, waar de
woning getroffen werd, uitgebrand, terwij1 de bovenste verdieping van het huis zelf in lichtlaaie vlam staat.
ZOU zij nog in de half verwoeste woning zijn?" Hij
77
weet, dat vrees voor de splinters der keien , die onophoudelijk door de kogels getroffen worden, hen den eersten
dag van het beleg reeds naar de verdieping heeft gedreven; daar zal hij haar dus vinden wanneer zij door
eene of andere omstandigheid het huis nog niet verlaten
heeft. Hij ijlt de woning binnen en wil de trap op — onmogelijk. De felle gloed , achter in het huis, belet hem
dit. Koortsachtig snelt hij terug ; hij wil zich overtuigen .
Goede raad is duur! Daar vallen hem eenige soldaten in
het oog , die met een brandladder van het kruitmagazijn,
dat gelukkig gespaard gebleven is, zich naar de sociêteit
spoeden ; zonder eenige verklaring rukt hij hun de ladder
uit de hand, sleept die met bovenmenschelijke inspanning voort , werpt ze tegen den voorgevel en is in
een oogwenk haven; zonder zich om pijn of gevaar to
bekommeren, slaat hij zich door het ongeopende venster
heen Ja, onbe wegelijk liggen daar de beide vrouwen ,
door den dikken dam van rook nauw to herkennen.
Twee vrouwen ! De keuze is niet moeielijk ; beraad
is zelfs niet denkbaar. Met een enkelen medelijdenden
blik op de vrouw , wier lot hij voorziet , neemt hij het
tengere meisje op, hoewel het bloed hem uit verschillende
,

-
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wonden gutst; instinctmatig weet hij haar ongedeerd door
de gemaakte vensteropening te brengen. Met zijn kostbaren last stijgt hij de ladder af, , terwijl de vonken om
hem heen spatten; zonder te bespeuren , dat niet alleen
hij hevig gewond, maar dat Francoise onherkenbaar is.
Inmiddels hebben zich menschen bij het huis verzameld,
die vol ijver hun gevaarlijk werk vervolgen. Henri vertrouwt hun een oogenblik zijn kostbaren last toe, na zich
overtuigd te hebben dat hij niet te laat is gekomen, en
doet ten tweeden male de gevaarlijke reis. Het vuur neemt
merkbaar in woede toe, maar ook ditmaal gelukt het hem
nog. De geredde moeder komt zelfs bij — , haar eerste gedachte is aan Francoise, als de frissche lucht haar de bezinning teruggeeft ; zij strekt de armen naar haar uit .. .
een granaat valt vlak voor hen neer, ontploft en treft
de rampzalige midden in. de borst — geheel misvormd
start zij neder.
Francoise was onbewust van dit verlies , dat de kroon
zette op al het gebeurde , en het was gelukkig , dat zij
dit alles niet moest aanschouwen; een tafereel , dat Henri
d'Alincourt , die den geheelen dag niets als dood on verwoesting om zich heen gezien had, het blood in de aderen
bijna deed stollen. Maar het was hier tijd noch plaats om
lang toe to geven aan zijne aandoeningen ; hij gevoelde
dubbel , dat de woes zijn hulp behoefde , want hij begreep
dat van Praet mede het slachtoffer moest zijn geworden,
daar hij anders zijne dochter wel to hulp ware gekomen.
Met het bewustelooze meisje in de armen, snelde hij de
Markt over; hoe bevreesd zag hij rond! Overal was het
gevaar even groot. Wel dacht hij er aan, Francoise naar
het Raadhuis to brengen ; maar hij huiverde op het
denkbeeld aan de verwarring, die zou ontstaan, wanneer
ook dit gebouw mocht getroffen worden. Tot overmaat
van ellende kwam met groote haast een ordonnans-officier
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hem te gemoet, die hem uit naam van generaal Monnet
den last bracht, zich aan het hoofd van een detachement
te stellen, dat de bewegingen van den vijand moest gadeslaan, die iets nieuws scheen te beramen ; alsof de te
weeg gebrachte verwoesting nog niet groot genoeg was I
Wat to doen ? Hij kon geen oogenblik dralen. Hij bracht
Francoise naar de kazemat , waarin de bevelhebber zijn
hoofdkwartier had opgeslagen, nadat deze het Raadhuis
verlaten had, droeg haar aan de zorgen van zijn vriend op
en moest zich nu wijden aan den onverbiddelijken dienst,
die hem naar de gevaarlijkste punten riep, waar hij
spoedig den dood kon vinden , om het arme kind zonder
verdediging achter to laten, wanneer hij ten onrechte op de
rechtschapenheid van zijn vriend mocht hebben vertrouwd.
Zooals word aangemerkt , d'Alincourt, die niettegenstaande zijn jeugd reeds meermalen in het vuur was geweest , hij was voor het eerst van zijn leven — bang t

Op dit gruwelijk oogenblik gaf de Markt van Vlissingen een treffend beeld van den we'ergaloozen rampspoed , dien de oorlog steeds met zich voert. Waarom
komen zij niet, die helden , en vestigen hun fonkelend
oog op zooveel ellende , zooveel hemeltergende gruwelen !
her had men een klein staaltje van de uitwerkselen der
zegevierende wapens ! 0 negentiende eeuw, wat zijn zelfs
nu nog uwe vruchten? De pen van den diplomaat heeft
reeds zoovele onschuldigen verminkt of gedood, zooveel
ellende over geheele landen gebracht , en nog altijd wordt
voor een haarklooverij betrekkelijk moor blood vergoten,
dan alle wapenroem ter wereld waard is.
Vorsten, diplomaten, voert den gewapenden, doch
weerloozen soldaat naar het oorlogstooneel; poeten, spreekt
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in uw bestudeerde taal van krijgsroem en ridderlijkheid;
windt met proclamaties het onnoozele yolk op, dat voor
een heilige zaak zijn bloed meent te storten en bijna
altijd doelloos naar het slagveld werd verwezen.
Moet men alleen een rechter hebben voor den ongelukkigen misdadiger,, en zou er geen hoogere rechterstoel te
vinden zijn voor misdrijven , die in 't groot bedreven
worden? Moest de rechtschapenheid van een verlicht yolk
niet het vonnis uitspreken over handelingen, die in 't klein
steeds veroordeeld worden? Boven den wereldlijken rechter
staat een Goddelijke weegschaal hiernamaals; doch ook
boven den wereldlijken rechter, die misdaden van het individu straft, kan een hoogere hier op aarde staan. En het
wordt tijd, dat het yolk der negentiende eeuw zijn
roeping gaat begrijpen, en niet langer zich aan de eerzucht van enkelen laat opofferen en blindelings natuurgcnooten aanvalt en doodt, die nooit een beleediging te
wreken gaven ; niet langer den oogst, met moeite verkregen , laat vernielen en de vruchtbare akkers met
stroomen bloeds laat doorweeken !
.

Alvorens ons verhaal geregeld te vervolgen, vergunne
men ons een kleine uitweiding en gelieve zich even
van uit het Vlissingen van 1809 in den tegenwoordigen tijd te verplaatsen; de ernst, het groote gewicht
van het onderwerp, dat hier voor de hand ligt, moge den
lezer nopen, een oogenblik met ons daarbij stil te staan.
Is het eigenlijk niet onverantwoordelijk, den mensch
flauwhartig zich to zien neervleien bij een stand van
zaken, die iedereen zonder onderscheid een gruwel noemt ?
Hoe, millioenen en millioenen verfoeien den oorlog ; millioenen huiveren bij de gedachte, om corns voor een aangelegenheid , die hen in 't minst niet aangaat, tegen medemenschen opgezweept , afzichtelijk verminkt en levenslang
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ongelukkig gemaakt, of als honden doodgeschoten to worden.
En al die millioenen menschen hebben niet zooveel energie
en doorzicht, zooveel bewustzijn van hun kracht, om tegen
zulk een menschonteerenden toestand op to komen !
Overal ducht men, dat de oorlog weer voor de deur staat
en wellicht de onverantwoordelijke misdaad zal bedreven
worden, dat men kleine 1Viogendheden wederrechtelijk in den
onvruchtbaren worstelstrijd mengen zal, en men zit met de
handen in den schoot ! De redelooze dieren vereenigen zich
wel om den gemeenschappelijken vijand te bestrijden —
en wij laten onzen grootsten vijand, den gedrochtelijken
oorlogsduivel, voortwoeden om ons alien diep rampzalig
to maken !
De onderscheidene natien moeten daarom tot een gemeenschappelijk doel samenwerken.
Opdat men ons goed begrijpe en vooral niet van oordeel
zij, dat wij hersenschimmen najagen of verblind zijn voor
den hedendaagschen politieken toestand, moeten wij al
dadelijk aanmerken , dat we Frankrijk en Duitschland
voorloopig geheel buiten beschouwing laten. Frankrijk zal
revanche nemen ; dwaasheid zou het zijn, dit daze diep
vernederde natie uit het hoofd te praten ; en van Duitschland is, zoolang daar een Bismarck zijn politiek van bloed
en ijzer blijft volgen, niets goads to hopen.
Doch dit is een reden to meer voor de overige Mogendheden, om niet in to sluimeren. Bij geen starveling zal
het opkomen, aanteraden dat wij ons voorbarig moeten
ontwapenen, om door eene ontijdige vredelievendheid ons
eigen graf to delven. Veal zal nog veranderd moeten
worden, voordat wij onze vestingen on verdedigingsliniên
kunnen afdanken ; doch al laat men niets na, wat strekken
kan om de verdedigbaarheid to verhoogen, toch kan men
langs anderen wag evengoed werkzaam zijn. Moesten Frankrijk on Duitschland ons eens in hun strijd op leven of
,

,
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dood willen mengen, dan dienen wij onze neutraliteit met
kracht van wapenen te doen eerbiedigen. Dit is echter
niet voldoende ; wij moeten niet eer rusten, voordat wij
het zoover hebben gebracht, dat het onze machtige naburen onmogelijk is, om den geesel des oorlogs over ons land
te brengen.
Maar is het niet betreurenswaardig, dat allerlei nietigheden in den regel one van meer verheven onderwerpen, van
levensquaesties afleiden? Dit is niet een verwijt, dat alleen
ons land moet treffen ; maar alle landen van Europa, van de
gansche beschaafde wereld. Nog eens : partijzucht, geaffecteerd ijveren voor zaken van somtijds zeer ondergeschikt belang — dat verslindt de beschikbare krachten, den spaarzaam toebedeelden tijd, en dit is oorzaak, dat niets gedam wordt, waar tech met een weinig eendracht on meer
helder doorzicht veel, zoo niet ales, verkregen zou kunnen
worden.
Wij gaan van de stelling uit, dat ieder weldenkende
den oorlog verfoeit en niets liever zou zien dan dat
die ontzettende plaag uit de beschaafde wereld voor
goed verdween. Is het niet onbegrijpelijk, hoe niemand
op het denkbeeld komt, dat dit enkel van ons zelven afhangt ! Het zou toch wel een wonder zijn, als datgene
wat niet enkele dwarsdrijvers, maar wat de overgroote
meerderheid zoo gaarne zou zien geschieden, onmogelijk
zou kunnen gebeuren ; alsof denkende wezens als het
lam zich aan den hedendaagschen afgod moeten laten offeren , zonder eens een enkele maal 1uide hun stem
to verheffen niet om gehoorzaamheid aan de wet to
weigeren of de wapens weg to werpen, die vooralsnog niet
ontbeerd kunnen worden, — maar om Tangs vreedzamen,
geoorloofden weg uit millioenen kelen een n basta" te laten
weerklinken , dat de kwaadwilligen , die verreweg de
minderheid vormen , eensklaps zou doen opschrikken.
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Met ieder jaar wordt de gelegenheid hiertoe gunstiger ;
de communicatie verbetert met den dag ; landen, ja, werelddeelen worden door de alvermogende macht van stoom
en electriciteit met elkander meer innig verbonden ; oude
en nieuwe wereld kunnen met elkander beraadslagen en
samenwerken.
Wanneer nu ieder in zijn werkkring zich eens in het
hoofd prentte : „Ik ben mensch; ik ben meer waard dan
zooveel kilo in de reusachtige balans der alleenheerschers ,
de oorlog is een onding ; die moet op een of andere wijze
onmogelijk worden gemaakt." Ads men hiervan diep doordrongen was en begreep, dat met eendrachtige samenwerking wel degelijk iets to doen zou zijn; als men die overtuiging overal, ook in het buitenland, trachtte ingang to
doen vinden; wanneer de geniale mannen van elk land
dit thema opnamen on met talent uitwerkten, opdat zulke
beginselen in paleis en hut, ook in 's lands vergaderzalen
doordrongen; wanneer men dan, steeds het yolk bewerkende , dit voorpredikte, hoeveel men langs vreedzamen
weg zou kunnen doen om het groote vraagstuk tot een
oplossing to brengen ; als men alle eensdenkenden zag to
vereenigen en in ieder land werd clan de Regeering met
aandrang tot handelen uitgenoodigd, dan zou het niet tot
de onmogelijkheden behooren, datgene tot stand te brengen, waarvan zoovelen droomen.
Met eenige groote Mogendheden, b. v. Amerika, Engeland, wellicht Oostenrijk aan het hoofd en een tal anderen
van tweeden of derden rang — voorloopig eens Duitschland
en Frankrijk buiten beschouwing latende — ware wel een
machtig Bond te vormen, dat zelfs Germaan en Gallier
ontzag zou inboezemen. Veel kleintjes maken een groot,
en het bezwaar dat de afstand, die Amerika van Europa
scheidt, een beletsel zou kunnen wezen, is gemakkelijk
uit den weg te ruimen
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Zoo die Mogendheden — en als het plan maar 66ns tot
verwezenlijking kwam, zouden er velen toetreden — zich
nu verbonden, om geen oorlog meer te voeren, tenzij tot
onderlinge bescherming , alzoo tot zelfverdediging, dan zou
men althans reeds zoover zijn gekomen, dat haar, die deze
vredelievendheid niet mocht eerbiedigen , het woord
7) annexeeren" niet meer in den mond bestorven was, en
het zou niet meer van een dobbelsteen afhangen, of een
welvarend land al dan niet aan de verschrikkingen van
den oorlog ten proof gegeven zal worden.
Op deze wijze zou de eerste schrede gedaan zijn. Men
stelle zich niet voor, dat hiermede de oorlog al dadelijk
uit de wereld was ; zulk een ingekankerde kwaal is
niet met een enkele pennestreek vernietigd, ofschoon het
verkeerd is, zich door dat bewustzijn te laten ontmoedigen.
Was eens zulk een Reuzenbond tot stand gebracht en
werkte dit zoo heilzaam, als men met reden mag verwachten, dan zouden gaandeweg de overige Staten wel toetreden ; wellicht dat, na den to wachten revanche-oorlog, zelfs
de Fransche en de Duitsche natie zich aan het schoone
voorbeeld der overige natien zouden spiegelen. In elk gel
val zal men reeds zooveel verkregen hebben, dat de oorlog tot de engste grenzen beperkt zal wezen ; reeds dadelijk na het sluiten van den vrede to Frankfort had men
&drop uit moeten wezen. De onzijdige Mogendheden —
vooral de kleinere, wier welwaart en onafhankelijkheid
meer en meer balreigd worden hadden reeds pogingen
moeten aanwenden, om door een krachtig bondgenootschap
haar neutraliteit to doen eerbiedigen. En mislukt dit
laatste, welnu dan strijdt men tenminste niet onder de
vanen van den eenen overweldiger tegen den anderen,
maar men verdedigt gezamenlijk zich tegen den onruststoker ; tegen hem, die het eerst de toorts ontstak.
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Dit is echter het ongunstigste geval ; trouwens verre
nog to verkiezen boven de rol , die onder de tegenwoordige omstandigheden voor de kleine Mogendheden
is weggelegd.
We zeggen het ongunstigste geval ; want zou men denken, dat wanneer Amerika, Engeland, Italiê, Zweden on
Noorwegen, Denemarken, Nederland, Belgiö, Portugal, wellicht ook Oostenrijk, en later Rusland ; in elk geval alle
Staten, die nooit iets bij een oorlog to winnen, wel to
verliezen hebben, tot een groot Bond zich vereenigden, de
ontzettende sommen, die nu ieder afzonderlijk verspilt, bijeenbrachten en naar een vast stelsel een Leger in het
leven riepen, dat naar bepaalde grondbeginselen zou kunnen
optreden — van de mogelijkheid om zoo iets to verwezenlij ken, heeft Pruisen ons een overtuigend bewijs gegevenzou men denken, dat als hiervan aan de niet toegetreden
Mogendheden kennis gegeven werd, met de verzekering,
dat wanneer het grondgebied van een der bondgenooten
bedreigd wierd, alien zich tegen den overweldiger zouden
verklaren; zou men denken, dat dan onzij dig grondgebied
zoo luchthartig betreden zou worden, als nu to waohten is?
Immers neen ; de strijdlustigen zouden hun zaak samen
uit de wereld maken, en dit ware reeds een schoone belooning voor de inspanning, die het bereiken van dit voorloopig resultaat zal vereischen. Ben dergelijk Bond zou zelfs
een machtigen Staat, die wederrechtelijk de algemeene rust
mocht willen verstoren, tot reden kunnen brengen ; zelfs al
betrof de aanval een Mogendheid, die niet tot het Bondgenootschap behoorde. Dan zou geen enkele natie, hoe machtig
ook, er licht toe overgaan, om een , ander zonder reden den
oorlog to verklaren, want zij zou weten dat zij — zoo de
redenen gezocht waren — tevens het geheele Bond tegen
zich had, en een oorlogsverklaring zou in dit geval gelijk
staan met de zekerheid van het onderspit to zullen delven.
Kepper. Novellen en Sehetsen.

8
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Eens zoover gekomen, ware het feit immers beslecht ;
de laatste Mogendheden zouden toetreden, daar zij antlers
geisoleerd zouden blijven staan.
En zou men dan een algemeenen wereldvrede hebben ?
Zou nimmer meer het wapengekletter weerklinken ?
Zeer zeker Met ; nimmer zal een eeuwigdurende vrede
ons verkwikken. Van of het oogenblik, dat Kain tegen
Abel de hand ophief, tot aan den jongsten der dagen zal
er oneenigheid of geweld bestaan ; doch aan de oorlogen,
zoo luchthartig en onverantwoordelijk als soms het geval
was, zal een eind zijn gemaakt.
Men moet tot een schoon ideaal zien to geraken ; recht
moet macht vervangen. Wij willen meer dan een of- en
defensief verbond; wij wenschen een groote internationale
maatschappij, bestaande uit vele bondgenooten, die zelven
haar eigen zaken behandelen en regelen, maar die in omstandigheden van interuationalen aard zich aan een bondsjury behooren to onderwerpen. Kortom, een regeering in
het groot, zooals elk beschaafd land die in het klein heeft.
Alles gaat in der minne. Aileen tot het voorkomen van
verzet dient dan het Leger, dat voor gezamenlijke rekening op de been gehouden wordt. Wij noemen het „internationaal Politieleger."
Door iederen Staat kon, strikt naar verhouding van het
aantal inwoners, een zeker aantal afgevaardigden benoemd
en naar denzelfden grondslag een contingent troepen en geldmiddelen geleverd worden. Er ware gelijkheid voor alien ;
er bestond geen enkele reden tot verzet ; want iedere
natie had gelijke rechten, voor zoover die nu in het
meest vrije land der wereld aan het individu kunnen gegund worden, en de oorlog, in de ware beteekenis van
het woord, ware eene onmogelijkheid geworden.
Men zal zeggen : dan blijven er toch Legers bestaan en
hun treurige taak zou voortduren. Doch wat is een land
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zonder politie ? Met goede, overtuigende bewoordingen
komt men soms niet ver ; dan moet er tot dwangmiddelen worden overgegaan. Hierop berust dan ook iedere
behoorlijke staatsregeling.
Dat zoo iets niet dadelijk te bereiken is, wie zal het
tegenspreken ? Doch evenmin zal eenig menschelijk wezen,
dat de zaak rijpelijk overweegt , kunnen volhouden, dat
hier een utopie geschetst werd. Voorzeker, het is te bereiken en het moet ook bereikt worden.
Daartoe mag echter geen dag meer worden stilgezeten ;
geen Vredebonden, die de naiveteit hebben, om bij hen,
wier politieke gedragslijn met bloed geschreven is, met
hun vertoogen aan to komen ; juist tegen hen, die den
vrede wenschen te verbreken, moet men handelen.
Niet praten, niet adressen indienen aan potentaten, die
ze glimlachend ter zijde leggen; maar handelen, eendrachtig
handelen, om zoo spoedig mogelijk eens diezelfde despoten
het ,,Hiertoe en niet verder!" to kunnen toevoegen.
De kleine Rijken kunnen veel, zeer veel doen ; ook zij
hebben macht en wegen in de schaal, als zij zich zelven
slechts afvragen, hoe zij het moeten aanleggen, om zich
naar behooren to laten gelden.
Men late zich niet afschrikken door de tallooze klippen,
die zulk een weg belemmeren ; de veelzijdige hinderpalen
zijn groot — maar is de heerlijke bekroning aan den eindpaal soms niet nog grooter ?
Men verlange niet alles in eens ; doch vervalle in vredes
naam niet tot het andere uiterste, om in plaats van de
rol van mensch, de verheven rol van denkend wezen, dat
van schaap to vervullen.
Met de eene hand onze verweermiddelen in orde gebracht, opdat wij ons zelven kunnen redden ; met de andere intusschen mede niet stil gezeten ! Daar alle belangen
van de kleinere Staten, zelfs van de overgroote meerder8*
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heid der groote Staten 66n zijn , is misschien een
enkele vonk voldoende, die electrisch zal overspringen
van land tot land. En die vonk zal eensklaps de lont
ontsteken, die de mannen van ijzer met vlammend schrift
een waarschuwing zal doen lezen, welke hun heerschzucht
breidelen — wellicht hen tot inkeer brengen zal !
Moge er daarom eens een einde komen aan het kleingeestig partijgewool, dat een meer gezonden geest verstikt ; mogen bijzaken eens rusten voor de groote hoofdzaak De pers begrijpe haar edele roeping, om verblinden of beschroomden de oogen to openen ; ieder naar zijn
z wakke krachten werke mede, steeds dat heerlijk doel
voor oogen houdende ; is het niet voor zich, dan is het
voor zijne kinderen, die nu met zorg en opoffering door
hem — voor het slagveld worden greet gebracht. Invloedrijke personen moeten gebruik maken van hunne relatien,
om levensvatbare begrippen to verspreiden en ingang te
doen vinden ; vooral ook make men gebruik van het toenemend verkeer met het buitenland ; alleen van internationale samenwerking is eenig heil te verwachten.
Men bedenke het : „bondgenootschap" is een machtige
hefboom, mits men gezamenlijk een zelfde edele zaak
voorsta ; bondgenootschap alleen is het, die de boosaardige
bedoelingen van enkelen, hoe machtig die ook mogen zijn,
kan verijdelen.
Congressen, schriftelijk en persoonlijk verkeer, van welken acrd ook, diplomatieke betrekkingen, nets mag verzuimd worden om het grootsche doel to bereiken. Zouden
voor zulk een verheven doeleinde niet ale futiliteiten kunnen wijken, niet aan alle bedroevende krachtsverspilling een eind komen ? Helaas, de geest van onzen
tijd is in dezen oogenblik nog ellendig ; en wat erger is,
er verheffen zich sternmen, die deed eenvoudig de stelling
verkondigen oorlog meet er zijn; terwijl von Moltke nog
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onlangs den oorlog als veredelend en beschavend wilde
verheerlij ken
Zou er wel immer oorlog behoeven to zijn? Omdat alles
worstelt en strijdt in de natuur, meet daarom de mensch,
die het sieraad daarvan is, dit ook doen ; nog meer verbitterd dan het redeloos dier ?
Nog eens zoowel als in elk land de orde door een tribunaal bewaard wordt, kan dit even goed in het groot internationaal geschieden. We weten wel, dit gaat niet zoo
gemakkelijk ; zulke uitkomsten worden niet zoo spoedig
verkregen ; — maar is er ooit een grootsch feit in een
dag tot stand gebracht ?
Neen, de stelling: „oorlog moot er zijn" is even apodictisch als zwaarmoedig ; zoodra de mensch eens verstandig
zal worden en zijn heiligste belangen leert onderscheiden;
zoodra de toenemende verlichting moor afdoend haar invloed zal doen golden, mogen wij het bewijs verwachten,
dat de stelling „oorlog moot er zijn" onwaarheid bevat.
De beschaving heeft, mits zij niet den verkeerden weg
werd opgestuwd, door den loop der eeuwen heen een weldadigen invloed uitgeoefend; de wilde, die menschenvleesch
verslindt en alles wegkaapt wat hem voor de hand komt,
leert gaandeweg een Godheid kennen, doet afstand van
zijn kannibaalsche gewoonten, on krijgt eenig besef van
recht en billijkheid. De nog weinig ontwikkelde volkeren
zullen mode uit hun zwijmel ontwaken ; zij zullen een
walg van het moorden bekomen en hun hartstochten zullen
door diezelfde beschaving worden beteugeld. Waarom zal
de man nit de heffe des yolks bij de geringste aanleiding de handen uitsteken, terwijl de man van opvoeding
en beschaving zich weet to bedwingen ?
Zoo zal de civilisatie ook den volkeren doen beseffen, dat men
niet dadelijk bij 't minste verschil elkander aanrandt ; doze
zal even goed der menschheid leeren, de wetten van recht-
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vaardigheid en gezond verstand te eerbiedigen, als men
dit reeds in de gewone samenleving ziet geschieden.
Waarom zullen de volkeren niet eindelijk de weegschaal
boven dobbelsteenen gaan verkiezen ?
Want de oorlog is niets als een dobbelspel ; de tijden,
dat men aan een Godsgericht geloofde, behooren tot de
duistere middeleeuwen.
Vooreerst is hij nog een onvermijdelijk kwaad, omdat
de mensch nog te bekrompen , te hartstochtelijk is.
Maar zou de hoop, de verwachting zoo onzinnig zijn, dat
de menschheid van lieverlede dezelfde kenteekenen en
vruchten van ontwikkeling zal ten toon spreiden als
het individu en de volkeren hun zaak eindelijk liever zullen zien uitmaken door rechtspraak dan door 't recht van
den sterkste?

HOOFDSTUK IV.

»Zoo vriendlijk als de schoone maan,
Als ze opkomt uit de zee,
En op de blanke duinen schijnt,
Zoo vriend'lijk was zij mee.
BELLAMY.

Op de Oude Gracia to Utrecht, in een huis dat weinig
in het oog viel, leefde sedert eenige jaren een weduwe,
die niettegenstaande hare eenvoudige levenswijze algemeen
bekend was ; want menigmaal was zij het geweest, die in
deze bange tijden den nood van velen gelenigd had, en
door honderden werd zij dankbaar genoemd ; vooral
in de buurt, waar zij woonde, had zij zich een naam verworven, waarop ieder trotsch kon zijn. Intusschen deed
zij niet zoozeer wel, om erkentelijkheid to verwerven ; hare
weldaden hadden eene andere oorzaak. Nevens haar goed
karakter, was er nog eon reden, die haar er toe gebracht
had, zich zulk een edelen plicht to stellen.
Diepe voren ontsierden haar blank voorhoofd en tech
moest zij vroeger schoon zijn geweest ; maar hoe was
Jane d'Alincourt veranderd ! — Want zij was het, die vol
smartelijke herinneringen, met den kanker in het hart,
haar geboortegrond verlaten had, om hier de rust to zooken, die het woelige Frankrijk haar niet gunde. Ofschoon
vrouw, was haar eerste en eenige gedachte aan wrack gewijd geweest ; dock door een geheel onverwachte omstan-
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digheid was zij tot het besluit gekomen, aan meer edele
opwellingen gehoor te geven.
Zij dacht alles verloreri te hebben — eerst, door onvergeeflijke nalatigheid van een ander, haar kind, haar eenigst
kind ; daarna op nog grievender wijze den man, dien zij
lief had. Doch zij bekwam een der beide verloren panden terug ;
zij kon dus de zorgen, vroeger haar Henri betoond, op
een ander overdragen. De bitterheid maakte plaats voor
tevredenheid en dankbaarheid, en de moederliefde voerde
een zegevierenden kampstrijd tegen den haat ; zulke hartstochten kunnen niet gepaard gaan, wanneer men een edel
karakter heeft. Mevrouw d'Alincourt, die met de bitterste gewaarwordingen Frankrijk verlaten had, werd in haar voornemens gestuit, toen zij kort daarop een schadeloosstelling ontving, der geknakte vrouw zoo onverwacht door
de Voorzienigheid geschonken , en liefde herkreeg de
plaats, die haar toekwam in een gemoed, dat op den duur
slechts voor liefde vatbaar was.
Jane mocht door haar lij den half waanzinnig, door de
verontwaardiging opgewonden zijn geweest ; zij mocht op
het noodlottig oogenblik, toen een valsche vriend haar
geluk boosaardig vernietigd had, aan vergelding gedacht
hebben, haar tengere hand kon niet lang den dolk der
wrake omkneld houden ; veel minder kon zij jaren lang
den zedelij ken giftbeker mengen, die de verdere levensdagen van haar vijand moest vergald hebben.
Niet alleen leerde zij haar kind liefde, in plaats van
onedelen hartstocht kennen, maar zij besteedde een gedeelte van haar aanzienlijk vermogen, waaraan zij aanvankelijk zulk een gansch andere bestemming had toegedacht,
aan goede • werken.
Jane bewoonde een vrij groote kamer voor aan de
straat ; dit vertrek was sierlijk gemeubeld. Zij zat aan
een werktafeltje en schreef ; maar nu en dan werd de pen
,
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in Naar vaart gestuit, en zag zij werktuigelijk het raam
uit naar den statigen, grijzen Dom.
Wij zouden slechts twee voorwerpen in haar nieuwe
woning herkennen : het portret van haar echtgenoot en
zijne schrijftafel ; andere meubelen had zij niet medegenomen, 't geen zich laat verklaren door de eigenaardige
moeielijkheden, die het reizen tijdens het Schrikbewind
aanbood. Maar wie kon zeggen, hoe dikwerf haar oog op
die trekken gevestigd was ; hoe menigmaal dit van het
sprekend gezicht van haar kind naar het zwijgend gelaat
van den vader was afgedwaald ; hoe dikwijls zij reeds
voor die tafel had gezeten , met de hand onder het
hoofd, zooals wij haar het laatst to Parijs bespiedden.
En nu was haar kind, haar laatste hoop, mede van haar
weg ; trots haar smeeken had hij reeds op jeugdigen leeftijd haar verlaten, terwijl hij ongestoord bij zijn moeder
had kunnen leven. Hij had zoolang aangehouden, tot de
zwakke vrouw hare toestemming tot zijn vertrek gegeven had ; zonder te beseffen, welken gevoeligen slag hij
haar hierdoor toebracht.
Zij was niet alleen in het vertrek ; bij het venster zat
een jonge dame te borduren. Geen woord werd tusschen haar gewisseld, zoolang Jane schreef ; wij kunnen
dus dit meisje nader beschouwen. Velen hielden haar voor
de dochter van de brave vrouw, doch die zagen niet scherp,
zooals dat meer gaat. Op haar gelaat stond niets to lezen
van Jane's guile openhartigheid ; haar uiterlijk was wel
is waar fraai , doch zij bezat een woeste schoonheid,
die echter zeer getemperd werd door de onaangename
uitdrukking barer physionomie, welke slechts geslepenheid to kennen gaf. Daarbij zweefde haar een trek om
den mond, die moeielijk weer to geven zou zijn, doch
den opmerkzamen beschouwer niet veel goeds deed vermoeden.

122
Was dit ook de reden, waarom Jane niet zooveel van
haar hield, als na een achttienjarigen omgang het geval
had moeten zijn ? Wel was dit meisje de dochter van de
markiezin d'Anges ; maar wanneer Jane zich de wanhopige vrouw tijdens haar laatste oogenblikken in den
kerker der Conciergerie voor den geest haalde, dan vond
zij weinig gelijkenis tussch en moeder en dochter ; de moeder
was in Karen doodsangst nog innemender geweest, dan
nu de dochter zich voordeed.
„Het schrijven gaat u slecht of !" sprak Marie, die haar
pleegmoeder, welke peinzend voor zich uit zag, stil gadesloeg.
„Ik ben zoo bezorgd voor Henri ; in zoolang hebben wij
geen tijding gehad."
„Dat is toch geen reden om u ongerust to maken ; hij
zal het in Vlissingen wat druk hebben — en misschien
is hij wel veel uit geweest." Die laatste woorden sprak
zij gemelijk uit.
„Hij is niet gewoon, zijne moeder voor vermaken to
veronachtzamen," merkte Jane wat verdrietig aan.
)7 Wie zegt dat ?"
„Ik dacht, dat dit je bedoeling was."
„Gij denkt tegenwoordig wat al to veel !" merkte zij
eenigszins vinnig aan.
Jane gaf hierop maar geen antwoord.
„Hoe is het toch mogelijk, dat gij hier zijt gaan wonen,"
riep Marie geeuwend uit ; „ik vind de menschen zoo
geducht vervelend."
„Het is de vraag, hoe zij over u denken," zeide Jane terecht•
% Kan me volstrekt niet schelen."
77
„Dit is altijd uw theorie geweest, maar is dat wel
de ware ?"
„Waarom niet ? Wat gaan mij de menschen aan! Zij
doen niets voor mij en ik denk niets voor hen to doen."
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„Het is gelukkig, dat anderen niet altijd zoo gedacht
hebben," kon Jane zich niet onthouden, te zeggen. Hoe
zacht haar toon ook was, het verwijt word gevoeld.
„U begrijpt wel, dat dit onmogelijk op u doelen kan ;
bet is niet noodig, uwe weldaden mij in het geheugen te
roepen," gaf Marie scherp ten antwoord.
„loch blijf ik bij mijn gezegde. Gij hebt geen reden om
u over de menschen to beklagen," vervolgde Jane, die
meermalen gekrenkt werd door de onaangename taal van
een meisje, dat zij zoo belangeloos tot zich genomen had.
Marie haa]de onverschillig de schouders op. Met weemoed
zag de weduwe d'Alincourt haar aan ; dit was dan de
dank, dien zij voor al haar goedheid ontving, en wanneer
Marie de geschiedenis van hare verzorgster beter begrepen
had, zou zij wellicht ingezien hebben, hoe edel Jane d'Alincourt handelde, door aan haar zorgen te blijven wijden, die
elke andere vrouw haar in die omstandigheden misschien niet
zou hebben bewezen. Maar Jane had de ongelukkige moeder haar woord gegeven ; nets was later in staat, haar
dit to doen vergeten. Het scheen zelfs, dat zij eenige
spijt gevoelde over de gewisselde woorden ; ten minste
de rimpels verdwenen langzamerhand van haar voorhoofd•
Ook het meisje, hoewel met oneindig meer reden, had
leed van het gesprokene ; de overtuiging voerde strijd met
de hatelijke neiging van haar karakter en behaalde werkelijk de overwinning, doch dit duurde meestal zoo kort !
Zij ging naar Jane toe en reikte haar de hand, welke
echter niet met veel hartelijkheid aangenomen werd ; want
to zeer waren zulke kleine tooneelen aan de orde van den
dag om het Jane kwalijk to mogen nemen , dat zij voor
haar pleegkind weinig liefde gevoelde.
Weder nam zij de pen op en volgden hare gedachten
Mar kind, haar Henri ; een voorgevoel zeide haar, dat
hem gevaar boven het hoofd hing, en wanneer zij werke-
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lijk op de hoogte van de gebeurtenissen had kunnen we zen,
zou hare onrust niet verminderd zijn. Hoe gaarne had zij
met hare levensgezellin uren lang over den beminden zoon
gesproken; maar de koude taal van het meisje veroorzaakte meestal meer pijn dan opbeuring. En toch zocht
zij weder troost bij een hart, dat zoo weinig deelnemende
aandoeningen kende ; droevig schudde zij het hoofd. „Ik
ben zoo bang , dat Henri iets is overkomen !" riep zij
uit , terwijl haar bezorgdheid alleen reeds tot medelij den
stemde.
„Waarom zou hem eer nu wat overkomen dan gisteren
of eergisteren ?"
„Zijn militaire loopbaan doet mij het ergste voor hem
vreezen."
„Ja , het is tegenwoordig de tijd niet, dat men er met
soldaatje spelen komt ; dit wisten wij trouwens , voordat
hij in dienst trad."
„Ik heb moeite genoeg gedaan, om hem daarvan terug
te houden ," zei Jane met een zucht.
„Het pleit voor hem , dat hij niet uw gevoelens gedeeld
heeft ; buitendien , hij had toch in de loting kunnen vallen
en dan is het beter,, vrijwillig het land te dienen."
„G-ij hebt gelijk ; maar ik, zwakke vrouw , mag toch
wel voor hem bezorgd zijn , al is hij moedig !"
„Dat ge bezorgd zijt , zal niemand u kwalijk nemen ,
vooral wanneer" Zij voleindde niet en scheen zich to
bedenken.
„Wat meent ge ? — Maar spreek dan toch."
„Och niets ," gaf Marie ten antwoord , die zich tegen
haar bedoeling versproken had.
„Zeg mij maar gerust de waarheid ," sprak Jane met
meer kalmte ; „het zou niet de eerste maal zijn, dat ik
slechte tij ding onverwacht vernemen moest."
Hoewel Marie zich voorgenomen had, en werkelijk met
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een goed doel, om haar pleegmoeder de onrustbarende
geruchten te verzwijgen , die omtrent de landing der Engelschen in omloop waren—nu de kogel eens door de kerk
was , achtte zij het raadzaam , hare verzorgster voor te
bereiden op de gevaren , die Henri konden dreigen ; doch
Jane d'Alincourt hadde bezwaarlijk op meer onaangename
wijze kunnen ingelicht worden, dan hare aangenomen
dochter dit deed.
„Er loopen eenige geruchten—"
Jane viel haar niet in de redo maar maakte een beweging, die op naderen uitleg aandrong.
„Men zegt, dat de Engelschen een aanval op Zeeland
in den zin hebben, of dien reeds uitgevoerd hebben," vervolgde Marie aarzelend.
„Hebt ge mij daarvan niets gezegd ?" — Op hare beurt
zag Marie haar verwijtend aan.
„Ge hebt gelijk gehad ; ik had mij maar noodeloos verontrust! Dus loopt Henri gevaar ?" vroeg zij in haar smart,
alsof haar een antwoord daarop kon gegeven worden.
„Waarom zou hij meer gevaar loopen dan elk ander ?"
bracht Marie in het midden, in de meening dat zij daardoor de ongerustheid van haar pleegmoeder belangrijk
verminderde.
„Maar dat is verschrikkelijk !"
„Het was tech wel to voorzien, dat hij vroeg of laat
in eenig wapenfeit zou betrokken worden ; daarin deelt
ieder soldaat."
„O mijn God, dan heb ik misschien ook al geen zoon
meer!" riep Jane uit.
„Kom, wees nu niet zoo kinderachtig !" troostte Marie.
„Kinderachtig !"
„Ja zeker, waarom moet ge u juist het ergste in het hoofd
halen ; ge zult u geheel en al van streek maken," vervolgde
zij, altijd met het doel, haar op to beuren.
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„Henri zal wel blij zijn, dat er wat te doen is ; hij is
er de man niet naar, om altijd te blijven toekijken."
„Neen Goddank ! hij is dapper genoeg; hij heeft het hart
van zijn vader."
Op nieuw volgde een langdurige stilte, die voor beide,
schoon uit een geheel verschillend oogpunt, niet aangenaam was. Het was haar dus niet onwelgevallig, toen een
jongmensch werd aangediend, die kort daarop binnentrad.
Hoewel mevrouw d'Alincourt uit den aard der zaak geene
bezoeken van jongelui ontving , was in dit opzicht
aldra met den hoer Rozendaal een uitzondering gemaakt, omdat hij het oog had geslagen op hare pupil
en deze misschien al zou gevraagd hebben, wanneer het
weinig aanlokkelijke karakter van Marie hem niet deed
aarzelen. Oogluikend werd door Jane deze inbreuk op de
convenance toegestaan, doch ook binnen de nauwste grenzen beperkt.
Hij kon goon slechter oogenblik voor een bezoek gekozen
hebben.
„Komi ge ons in onze eenzaamheid opzoeken?" vroeg
Jane, die haar neOrslachtige stemming bedwong, toen zij zag,
dat de bezoeker onder den indruk van de heerschende
spanning was.
„Ja mevrouw ; ik mag waarlijk wel eons komen zien,
hoe ge 't maakt onder de benarde omstandigheden, waarin
wij verkeeren."
Marie wenkte hem, over dit onderwerp niet verder uit
to weiden.
„Zijt ge niet wel ?" vroeg hij deelnemend aan Marie
„Zie ik er dan zoo lijdend uit ?" luidde het antwoord.
„Dat juist niet, maar —"
„Ik geniet een perfecto gezondheid." Hij zag haar met
bevreemding aan.
„Wij beleven een slechten tijd !"
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„Daarvan hebt gij toch niet veel last; ik geloof niet,
dat ge u de aardsche zaken zoo bijzonder aantrekt."
„Voor mij zelven niet, daaraan hebt gij gelijk ; maar
ik denk wel eens aan een ander."
„lVIachtig menschlievend," verklaarde Marie, terwijl zij
hem spottend aanzag, en daarna op de meest onbeleefde
wijze uit het raam ging turen.
Waarlijk behoorde er eenigen mood toe , zulk een
meisje het hof to maken ; meermalen was Hozendaal dan
ook op het punt geweest, daarvan of to zien, maar wat
is raadselachtiger dan de aantrekkelijkheid, die de vrouw
soms uitoefenen kan ! Dikwerf was zij weder zoo
gevoelig voor zijne beleefdheden, zoo opgeruimd, dat hij
dubbel haar bijzijn zocht, en dan spoedig een norsche of
stuursche bui vergat. Daarom pijnigde hij zich ook nu,
om eon onderwerp te vinden, dat niet in de termen
van een uitval zijner spijtige schoone vallen
Dit was dan nu het meisje, dat Jane d'Alincourt zoo
onbaatzuchtig tot zich geriomen en met ware moederlij ke liefde opgevoed had ; dit was nu de levensgezellin,
die haar het gemis van een minnend echtgenoot, later
van een braven zoon, had moeten vergoeden. Welke
moeite zij ook jaren lang had aangewend, om dat onbuigzaam karakter to vormen, het had haar slechts onvolkomen mogen gelukken. Weinig troost had zij tot heden
van dit meisje ondervonden, weinig oprechte dankbaarheid. In plaats van een streelende vergoeding voor haar
onbaatzuchtigheid te verwerven, had zij slechts stugge
achterhoudendheid opgemerkt en vruchteloos had zij kamp
gevoerd met de verkeerde neigingen van haar aangenomen kind. Hoe gaarne hadde zij niet, toen Henri nog to
jong was om haar to kunnen begrijpen, aan een meisje,
dat zij als vriendin beschouwde, haar hart willen uitstorten ; doch ofschoon Marie d'Anges hare moeder op
-
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zulk een gruwelijke wijze verloren had; hoewel juist de
overeenkomst in beider lotgevallen een zekeren begrijpelij ken band had moeten aanknoopen, dat geluk was
voor Jane d'Alincourt niet weggelegd, en juist daarom
vervulde het denkbeeld alleen, haren Henri te moeten derven, haar zoo met schrik ; moest haar die nieuwe slag
treffen, dan was haar voor good alles, alles ontnomen !
Marie d'Anges had een karakter, dat, oppervlakkig gezien, zonderling kon genoemd worden ; nochtans is eene
inborst als de hare zoo zeldzaam niet en de man van
ondervinding zal zeker meer dan eens op zijn levensweg
menschen ontmoet hebben, die niet zoo dadelijk waren
te doorgronden ; hij zal schakeeringen in karakters gevonden hebben, wier bestaan door een ander ter nauwernood vermoed werd; hem zal begrijpelijk voorkomen, wat
der groote massa vreemd , ja hersenschimmig moet toeschij nen.
Hoewel beide kinderen hemelsbreed in natuur en geaardheid verschilden, was hunne opvoeding intiem geweest en het zal geen bevreemding baren, dat zij zich
eerst tot elkander aangetrokken gevoelden. Toen Henri
echter wat ouder werd, begon hij van zijne oudere „zuster" to vervreemden, daar veel in haar hem tegen de
borst stiet. Bij Marie had ondertusschen het omgekeerde
plaats en ten laatste werd hare toegenegenheid voor hem
van meer hartstochtelijken aard. Hoe was het mogelijk, dat
zij zich dan nu zoo onverschillig betoonde ?
Dit verschijnsel is niet zeldzaam. Nauw moest zij
bespeuren , dat Henri in geen geval hare gewaarwordingen zou deelen, of haar trots was gekrenkt en, bij
een karakter als het hare, moest dit al zeer snel een
algeheelen ommekeer van hare gevoelens ten gevolge hebben. Nog heviger zou dit worden, toen zij vernam, dat
zijn oog reeds op een ander gevallen was. Thans was in
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haar binnenste slechts plaats voor wrevel en spijt, zoodat die opwellingen alle overige gevoelens verdrongen,
zelfs verstikten. Daarom vond Jane zoo weinig troost en
deelneming bij haar pleegkind.
Wij schetsten Marie d'Anges slechts ter wille van haar
pleegmoeder ; wij wilden doen beseffen, hoe weinig vergoeding de arme vrouw voor al het geledene zou gehad
hebben, zoo haar niet als door een wonder een meer
dierbaar pand teruggegeven was. Maar nu de folterende
gedachte bij haar oprees, dat zij dit zou kunnen missen,
nu voelde Jane eerst recht, hoe ledig het haar in gezelschap van dit m.eisje was; want ijskoud was de boezem,
waaraan zij warmte , troost en liefde had hopen to vinden !

Kepper. Novellen en Sehetsen.

9

HOOFDSTUK V.

»De donder deinst af, en de storm is voorbij."
VAN LENNEP.

Ondertusschen was de deerniswaardige stad Vlissingen
nog altijd aan de bitterste ellende ten prooi; men had zich
gevleid, dat de nieuw aangeknoopte onderhandelingen tot
een gunstigen uitslag zouden leiden ; bijna, alle woningen
waren Of vernield, Of zwaar gehavend. Doch hoe groat was
de ontzetting, toen na een korte rust van vier uren het
bombardement op nieuw begon ; zoo het al niet heviger
kon zijn dan het tot dusverre geweest was, de uitwerkselen
waren nog moorddadiger, daar aan geen blusschen meer
te denken viel; de manschap was te zeer gedund, de
spuiten waren te zeer ontredderd, om daarvan veel meer
te verwachten. Nog niet tevreden met den benarden
toestand, waarin de stad verkeerde, maakte de vijand twee
helsche-machines gereed , die haren ondergang zouden
voltooid hebben, wanneer de uitwerking daarvan niet ware
mislukt. Toen de Engelschen ten laatste maatregelen tot
een stormenderhandschen aanval begonnen te nemen, gaf
Monnet eindelijk gehoor aan de smeekbeden van de bur-
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gerij en besloot in onderhandeling te treden ; er was thans
weinig genade meer te verwachten !
Wanneer men nagaat, dat behalve de aanzienlijke hoeveelheid zwaar gewonden en gekwetsten omstreeks 400
burgers jammerlijk waren omgekomen ; dat er nauwelijks
twintig huizen waren aan te wijzen, die nog bewoonbaar
konden worden genoemd; dat het Stads-Raadhuis, de
societeit de Vriendschap, de Fransche kerk, en meer andere
kapitale gebouwen geheel waren afgebrand, dan is het
Monnet niet kwalijk te nemen, dat hij na zulk een
beleg aan den drang van de burgerij gehoor gaf, en de
reddelooze vesting overgaf.
En toch werd dit hem als lafhartigheid toegerekend en
toch werd hij bij verstek ter dood veroordeeld. Wat wil
men niet van den krijgsman ! Moot een soldaat dan zonder
eenig gevoel, moet hij dan een duivel wezen?
De rampspoed, dien hij over de stad gebracht had, was
groot, maar toch noodzakelijk geweest ; wanneer hij de
vesting werkelijk lafhartig overgegeven had, zou de onderneming der Engelschen gelukt zijn en deze zouden zich
dadelijk naar Antwerpen begeven hebben. Maar nu men
vermeende, dat hij nog langer met gedemonteerde batterij en
en bijna zonder bediening, met een zwaar geteisterd gar-nizoen. en gefolterde burgerij een bestorming had moeten
afwachten, al mocht er nog geen bres geschoten zijn, was
dit barbaarsch. Maar wij vergeten, dat het geheele oorlogvoeren barbaarsch is en dat, hoewel men allerlei humane
instellingen aan den oorlog wil verbinden, onze negentiende
eeuw nog bitter weinig de middeleeuwen vooruit is !
De eischen, door den overwinnaar gesteld waren menschlievend, maar toch hard.
Het verzoek, de overgebleven militairen naar Frankrijk
to laten terugkeeren, wanneer zij hun woord gaven, niet
binnen het jaar tegen Engeland to dienen, werd geweigerd;
9*
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wel mochten de troepen met krijgseer uittrekken, doch zij
werden als krijgsgevangenen naar Engeland opgezonden,
natuurlijk de gewonden daarbuiten gelaten. Der burgerij
echter werd geen overlast aangedaan.
Zoo stonden de zaken den morgen, nadat wij Francoise aan
de rechtschapenheid van een jong officierzagentoevertrouwd,
en Henri in het vooruitzicht van nieuwe gevaren hebben
gelaten. Hoe groot de leans voor hem was om te
sneuvelen , het was of hij zichtbaar gespaard bleef ; behalve eenige niet noemenswaardige blessuren , werd hij
niet getroffen. Hoe hard was intusschen de bepaling van
de gesloten capitulate, die hem als krijgsgevangene naar
Engeland zou zenden. Hij benijdde het lot van de gewonden,
die ten minste hunne vrijheid zouden bekomen als loon
voor hun smarten ; in een ander opzicht moest hij weder
het lot zegenen , dat hem tot heden zoo wonderdadig gespaard had. Onmiddellijk na het eindigen der vijandelijkheden had hij de vergunning bekomen, zijn post to verlaten, en was hij naar Francoise gesneld.
Henri vond het meisje , dat hij in bewusteloozen toestand
en half verstikt verlaten had, terug in een frissche kamer
van een gebouw , dat niet door het vuur geleden had ; zij
lag op een geimproviseerd rustbed en sliep. Hare ademhaling was onregelmatig , maar de slaap scheen haar Loch
te verkwikken. Een warme handdruk was de dank, then
Gérond voor zijne bemoeiingen inoogstte ; op nieuw moest
Henri hem de patient aanbevelen — onder de omstandigheden , waarin Francoise verkeerde, verloor dan ook
alle hoofsche etiquette haar recht.
Zoo gaarne had Henri haar doen ontwaken en eenige
woorden met haar gewisseld ; hij begreep terecht , dat hij
voor haar zorgen moest, wilde hij haar niet aan ellende
ten prooi laten , want de moeder was voor zijne oogen
doodelijk getroffen, en de vader moest mede het slacht-
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offer geworden zijn, daar geene navorschingen tot een
goeden uitslag geleid hadden. Maar hij kon het niet over
zich verkrijgen , bet zwakke meisje nu van den slaap
to berooven , en daarom verliet hij stil het vertrek , drukte
nogmaals Cr6rond goed op het hart, voor haar to zorgen
en besloot toen , zijn hoop op de goedertierenheid van den
Engelschen Opperbevelhebber to vestigen. Met toestemming
van Generaal Monnet wist hij, niet zonder de grootste
moeite, een oogenblik onderhoud met lord Chatham to bekomen ; hij schetste dezen den hulpeloozen toestand van
haar, die hij eens zijne vrouw dacht te noemen en
smeekte om de vergunning, naar Frankrijk terug to keeren.
Zooals te voorzien was, zijne pogingen waren to vergeefs. Lord Chatham, een man van edele grondbeginselen,
staal als krijgsman, zwak als mensch, had hem gaarne
de gevraagde vergunning gegeven, doch in zeker opzicht
had hij daartoe niet de macht ; voor al de krijgsgevangenen was het lot hard to dragen en hoevelen waren
er niet, die nog meer aanspraak op een gunstige
zondering zouden hebben. Zeer had de bevelhebber met
den toestand van Francoise to doen ; doch hij was in
de harde noodzakelijkheid, het verzoek van d'Alincourt
to weigeren. Henri zelf zag de billijkheid daarvan in.
Dat hij nog langer aanhield, dat hij bad en smeekte was
slechts, omdat hij vreesde dat Francoise, geheel alleen en
zonder middelen , Utrecht niet zou bereiken , terwijl
hij haar zoo gaarne dadelijk de stad zou zien verlaten.
Mocht lord Chatham als soldaat geen hulp verleenen, als
mensch was hij zooveel to eerder bereid, ondersteuning
to geven , en met de innigste erkentelijkheid verliet Henri
den braven admiraal ; deze deed namelijk vrij willig de
belofte, zoolang mogelijk Henri vrijheid van handelen te
geven ; hij bood hem zelfs een voldoende som gelds aan,
en beloofde, zich des noods met de zorg voor het meisje
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te zullen belasten, zoolaiig zij nog Met in staat zou zijn,
de reis te aanvaarden ; altijd, wanneer de krijgsgebeurtenissen hem dit zouden veroorloven.
Zoodia zij ontwaakte, bracht Henri haar eenigszins
op de hoogte van de zaken, deelde haar omzichtig de
zware verliezen mede, welke zij geleden had en haalde
haar over, naar Utrecht bij zijne moeder te gaan, terwijl
zij voorloopig , wanneer hij Diet meer voor haar zou
kunnen zorg dragen, zich gerust aan de hoede van den
edelen bevelhebber ken toevertrouwen.
Gerustgesteld nam hij dus afscheid van Frangoise ,
die zoo plotseling al, wat haar lief en dierbaar was, verloren had, en nu ook zijn bijzijn derven moest ; hij gaf
haar een brief aan zijn moeder meë, ten zeerste overtuigd,
dat zij , die hij beminde , nergens meer welkom zou
kunnen zijn , dan bij Mar. Hij maande haar tot kalmte
en geduld aan, verzekerde haar nogmaals van lord Chatham's goede bedoelingen, en verliet haar, om onder zijn
overgebleven makkers met krijgseer, slaande trom en
vliegende vaandels de goed verdedigde vesting te verlaten —
en als gevangene de zee over to steken
De krijgsbewegingen gunden den Britschen opperbevelhebber weinig rust, en de toestand van zijne troepen
begon spoedig hachelijk te worden ; maar hij vergat zijne
belofte niet, en door zijne bemiddeling werd aan Francoise
de reis gemakkelijk gemaakt, zoodat het haar mogelijk
was, met een enkelen bediende, niettegenstaande al de
gevaren die aan deze reis verbonden waren , haar doel te
bereiken. Het behoeft niet gezegd to worden, hoe goed
Henri zijne moeder kende, hoe hartelijk Francoise ontvangen werd, hoeveel zij van den zwervenden zoon moest
verhalen , en hoe innig naar de terugkomst van den gevangene werd verlangd.
Wel had Francoise op eenmaal alles verloren, — al vend
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zij ook een nieuw to huis, waarin men met open armen
haar ontving. Een goede stiefmoeder, die trouwens haar
van haar prille jeugd had opgevoed en in den waren
zin van het woord eene moeder voor haar was geweest,
was haar ontvallen ; en een vader, dien zij boven alles
had lief gebad , mocht zij evenmin wederzien ; ook hij
behoorde — daaraan was geen twijfel meer mogelijk —
tot de rampzalige offers der belegering van Vlissingen.

HOOFDSTUK VI.

»En 't angstig denkheeld voer haar
plots'Iing door de ziel,
Zoo hij 't eens ware!"
HOFDIJK.

Ruim twee jaren waren sinds de verhaalde gebeurtenissen verloopen. Men schreef het jaar 1812 ; mede een
jaar, dat in de geschiedboeken een donkere bladzijde vormt.
Dit jaar echter was minder hard voor de familie d'Alincourt, want Henri was in den echt getreden met het
meisje, dat hij met levensgevaar aan de vlammen betwist
had. Rondom hen woelden wel de hartstochten, weèrgalmde
het krijgsgedruisch; maar zij genoten de rust, die zij zoozeer
verdienden na de ellende, op zoo jeugdigen leeftijd doorgestaan.
Zooals reeds werd aangemerkt, alleen door de menschlievendheid van lord Chatham was het Francoise mogelijk
geweest , het oord van onheil te verlaten en hoewel de
reis bezwarend, zelfs gevaarlijk kon genoemd worden, had
de geestkracht , die haar slechts kort verlaten had, haar
alle hinderpalen doen overwinnen.
Reeds na weinige maanden was het Henri door bemiddeling van den bevelhebber vergund geworden, naar zijn
vaderland terug te keeren ; 't geen to gemakkelijker werd
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toegestaan wegens een ongeval, dat hem aan boord was
overkomen en hem belette, in de vijandelijke gelederen
dienst to doen.
De lieve hoedanigheden van Frangoise, welke zoo gunstig
afstaken bij die der vroegere huisgenoote, hadden haar
spoedig de liefde van Jane doen winnen ; Henri had na
zijn terugkeer niet lang alleen behoeven to wonen, en
betrekkelijk spoedig zijne kamers in de Choorstraat
verwisseld met de woning, waarin wij hem nu met zijn
jonge vrouw aantreffen.
De middelen van zijne moeder stonden hem toe, in deze
benarde tij den onbezorgd to leven. Jane was bij hen komen
inwonen en als ooit eene moeder deelde in het geluk van
haar kroost, dan was het Jane d'Alincourt.
Vooral eene omstandigheid vermeerderde hare vreugde ;
zij was namelijk van de zorg voor haar pleegkind ontheven.
Marie d'Anges was reeds meer dan een jaar geleden met
den rijken Rozendaal in het huwelijk getreden ; uit een
zekere jaloezie had Marie eindelijk er in toegestemd, aan
het verlangen van haar aanbidder gehoor to geven. De
arme man heeft zwaar geboet voor zijn onberaden stap ;
want wee hem, die zich de illusie schept, een onverschillige, onaangename vrouw in het huwelijk to zullen verbeteren !
Doch Jane had haar plicht vervuld en zelfs haar onbaatzuchtige raadgevingen waren door Marie aan dwarsboomen van haar geluk toegeschreven ; in elk geval was
dit huwelijk van heilzamen invloed op den verderen levensloop van mevrouw d'Alincourt. Zij leerde werkelijk een
geluk kennen, dat zij niet meer voor zich weggelegd had
geacht. En teen eindelijk een lief kleinkind haar tegenlachte; teen zij op nieuw hare zorgen op een hulpbehoevend
wezen kon overdragen , teen kende haar geluk geen
grenzen....
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Op zekeren middag beyond zij zich alleen met Francoise
in de huiskamer ; Henri was afwezig.
G-ezellig zaten zij te praten en Jane kwam vertrouwelijk
naast haar op de canapé zitten.
„Hoe dierbaar zijt ge mij geworden !" riep zij onwillekeurig uit.
„Het is ook lang geleden , sinds Marie hier geweest is",
„Toen ik dit meisje tot mij nam, volgens een heilige
belofte , aan de ongelukkige moeder gedaan , dacht ik veel
vreugde van haar te zullen beleven; maar zij heeft niet geheel
daaraan beantwoord. En nu zij getrouwd is, zie ikhaar zelden."
„Gij zult het wel eenzaam gehad hebben , toen Henri
in dienst trad," zeide Francoise.
„Eerst heb ik dit als een onoverkomelijke ramp beschouwd;
maar bij nader inzien is zijn vertrek mij ten zegen geweest,
want ik heb daaraan — een dochter en vriendin to danken."
Vriendelijk zag Jane hare schoondochter aan. Zoo
keuvelende had zij haren arm om het meisje been
geslagen, nam gedachteloos een fluweelen lint, dat den
tengeren hals van Francoise sierde, en haalde werktuigelijk een medaillon te voorschijn, dat zij haar misschien
wel meer had zien dragen, doch dat niet hare aandacht
getrokken had. Zij bezag het nu opmerkzamer.
„Een medaillon? Ik herinner mij niet, dit nog gezien
to hebben."
„Dat komt omdat ik het nooit afleg," sprak Francoise,
het haar uit de hand nemende.
„Bevat het soms —"
„Het portret mijner ouders ; sinds ik hen verliezen
moest, is het mij van dubbele waarde geworden; de reden,
dat ik het u vroeger niet liet zien , is eenvoudig dat ik
in den eersten tijd het niet kon aanschouwen, zonder dat
mij de tranen in de oogen kwamen. En toch was ik er
op gesteld , het steeds op mijne borst te dragon."
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,,1VIag ik het eens zien?"
„Hier hebt u het portret mijner moeder."
„Je gelijkt weinig op haar."
„Zij was ook mijn tweede moeder — mijn eigen moeder heb ik nooit gekend."
„Wat goede vrouw, naar het portret to oordeelen. Hoezeer moet haar verlies je getroffen hebben?" merkte Jane
deelnemend aan.
„Het portret van mijn vader is vele jaren geleden gemaakt, voordat ik geboren werd; 't spijt me zoo, dat hij
nooit een ander heeft laten maken."
Jane had altijd zorgvuldig vermeden, to spreken over
het zwaar verlies, dat Francoise getroffen had, en dit was
de oorzaak, dat haar die beeltenis tot dusver niet onder
de oogen was gekomen. Francoise ontblootte het andere
portret en hood het haar aan — maar plotseling ontkleurde een doodelijke bleekheid de wangen van Jane;
koortsachtig beefde zij, en met afgebroken woorden stiet
zij uit: „Wat ! — Is dat — Trw vader?"
Francoise, niet minder ontroerd, wist niet wat uit
die woorden op to maken en wilde het medallion verbergen ; maar Jane kon haar oog niet van het beeld afwenden.
„Ge ziet er zoo ontsteld uit. Hebt u hem dan gekend?"
vroeg Francoise pijnlijk aangedaan.
% Is niets, Francoise — niets — een vreemdsoortige
/I
gelijkenis trof 14", sprak Jane, zich herstellende.
Na een pijnlijke stilte sloot zij het sieraad, en sprak
eindelijk halfluid: „ Wat zonderbare gelijkenis ! — dat zou
to smartelijk zijn !" Veel scheen er in haar om to gaan
doch haar gezicht helderde op.
Vruchteloos trachtte Frangoise de beweegreden van die
ongewone handelwijze to ontcijferen, maar Jane voorkwam hare woorden door to vragen :
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„Je vader is immers niet in Holland geboren ?"
„Neen, we zijn van Fransche afkomst, zooals ik u
vroeger al eens gezegd heb."
„Juist — juist, mijn kind; dan heb ik mij zeke
vergist . . . En je hieldt veel van je vader; hij beslaat
nog een groote plaats in je hart?"
„Wees overtuigd, dat er voor u altijd nog een plaatsje
overblijft."
„Wij hebben alien onze wederwaardigheden gehad," sprak
Jane peinzend ; „maar na strijd komt vrede, na lijden komt
kalmte, en hoewel onze herinneringen smartelijk zijn, het
heden is gelukkig."
„Ik geloof, dat Henri daar al terug komt !" riep Franwise uit, en zij stond op. Daardoor was meteen het gesprek
afgebroken.
Na dien tijd werd geen woord meer over de betrekkingen van FranQoise gewisseld en deze had niet de opgewektheid om door te dringen in de vreemde bonding van
Jane, die haar een teedere moeder was.
Doch deze laatste dacht nog lang over het gesprokene ,
over dezen samenloop van omstandigheden na; want dat
hij het was — de gelijkenis was te sprekend en dat
gelaat vergat zij niet !
„Maar Durand heeft zijn straf reeds ondergaan ; hij is
niet meer," dacht zij ; „Francoise zal dus niet weten, hoe
ik haar vader moest leeren kennen ; Henri zelfs mag niet
vernemen, wiens dochter hij tot vrouw heeft. — Daaruit
zouden slechts nieuwe rampen voortvloeien."
„Laat de dooden rusten !" dacht Jane, toen alles, wat
zij geleden had, haar weer voor den geest kwam.
Het was een schoone avond in de maand Augustus ;
de woning van Henri, aan den Biltschen weg gelegen,
werd door de stralen der ondergaande zon beschenen ;
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de frissche avondkoelte thong door de open ramen
binnen. Met hun drieOn zaten zij in de gezellige kamer,
wanneer wij ten minste het hove kind , dat door alien
om het zeerst vergood werd, over 't hoofd zien. Vroolijkheid heerschte daar binnen en het geluk scheen zijn rozenkleurigen stempel op aller gelaat gedrukt te hebben.
Francoise was bezig aan een handwerk, Henri had het
nieuwsblad, met allerlei overdreven berichten gevuld, op
zij geworpen en Jane d' Alincourt deed niets, maar genoot
op hare wijze in de beschouwing van het twintigjarig
vrouwtje.
Daar zij weinig correspondentie hadden , waren zij een
weinig benieuwd een brief te ontvangen, aan Henri gericht.
„Van wien kan dat wezen !" sprak hij. „Ik weet geen
sterveling als G-6rond, die mij schrijven kan, en zijne hand
is het niet."
„Het is toch niet van Marie?" vroegmevrouw d'Alincourt.
„Neen, een geheel onbekende hand."
Hij opende den brief en las hardop.
„Pas aangekomen, was mijn eerste opwelling naar mijn.. .
Wat is dat ?"
Hij zag naar de onderteekening en las verbaasd in stilte
verder.
„Van wien is die brief; waarom houdt ge zoo eensklaps op ?" vroeg Francoise nieuwsgierig.
„Van een goed vriend — die je ook niet geheel onbekend is."
„Wat zou hij bedoelen ?" dacht Jane.
„Is het gepermitteerd ?" vroeg Francoise, de hand naar
het papier uitstrekkende.
„Neen, toevallig niet. Je zult nog een oogenblik je ongeduld moeten bedwingen."
„Stel ons gerust; er dreigen toch geen nieuwe gevaren ?"
vroeg Jane, van een onaangenaam voorgevoel vervuld.

142
„Integendeel, het bericht is juist van heugelijken aard —
vooral voor Francoise."
„Zeg gerust, wat je hebt mee te deelen. Ik ben op
alles voorbereid," zeide Francoise.
Op alles ? Veronderstel eens, Francoise, dat ik tot je
sprak : je dacht indertijd geheel alleen op de wereld te
staan, maar de Voorzienigheid" . . . „Zou die brief tijding van mijne . . . Maar dit kan niet.
Wees niet zoo wreed, mij met eon ijdele hoop to vleien:
haar, die een goede moeder voor mij was, heb ik zien
brengen naar haar laatste rustplaats, — en mijn vader
is evenzeer mij ontvallen."
„Zou het waar zijn ?" mompelde Jane.
„Was er dan geen mogelijkheid , dat men ons verkeerd
heeft ingelicht ?" vroeg Henri.
„Zou mijn voorgevoel mij niet bedrogen hebben ?
Spreek Henri, folter mij niet langer . Is die brief
van . . . van mijn vader ... Maar geef dan antwoord."
„Zou ik zooveel omwegen gebruiken —"
„Ja — je ziet er zoo gelukkig uit, je deelt in mijn
zaligheid. — Mijn vader leeft — hij leeft ."
Nu durfde Henri haar den brief geven; die behelsde
werkelijk de tijding, dat Francoise's vader den dood ontkomen, dat hij naar Engeland vervoerd en het na
lange navorschingen hem eindelijk gelukt was , het
verblijf zijner dochter uit te vinden , zoodat hij Henri
verzocht, met de noodige omzichtigheid haar op zulk een
tijding voor to bereiden. Reeds binnen een uur zou hij
haar komen omhelzen !
„O God, hoe dank ik u, dat Gij mij de kracht hebt
gegeven, die blijmare te vernemen, zonder mijn bezadigdheid to verliezen. 0, waar is hij ? Er staat : nog een uur —
dat zal een eeuw duren."
Voorzeker waren de innige dankbaarheid, de hevige
„
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opgewondenheid oorzaak , dat zij , noch Henri , had acht
geslagen op de vale bleekheid zijner moeder Maar nu toch
voegde Henri haar toe :
„Hoe is het, moeder; gij deelt altijd zoo in onze vreugde
en smart."
„Ik deel daar ook in — ik ben zeer — verheugd,
dat Francoise's vader nog in leven is."
„Ik heb mlj goed gehouden, niet waar ?" sprak Franvise, naar de sofa gaande. „Maar 't is mij zoo . . . zeldzaam to moede."
„Toe FranQoise, blijf nu bedaard."
„Ik had me voorgenomen, je hartelijke voorzorgen niet
te beschamen. Verplaats je eens in mijn toestand !"
„Je cordaatheid heeft mijn stoutste verwachtingen
overtroffen. Maar tracht nu wat te bedaren , beste
meid !"
Jane had intusschen zich naar hare kamer begeven en
was voor den ons bekenden lessenaar gezeten; zij verborg weer
het hoofd in de handen en snikte luid. Wat toch de reden
was, dat een blijmare, die zoo nabij het geluk harer
dochter betrof, zoo zonderling op haar werkte ; zij zuchtte
en weende. Nu eens kwam een bittere trek haar om den
mond , dan schudde zij neerslachtig het hoofd ; aarzelend
liep zij weder de kamer door.
Doch zij scheen tot een besluit te komen. „Neen, ik
heb den moed niet, om nog meer te lijden," sprak zij
halfluid ; „de Voorzienigheid zelve kan het niet anders
willen ! — Kan ik mij ook vergissen ? — Welnu, dan
zal dit wel blijken I" En zij opende een lade en nam
daaruit een briefje , waarom zij een convert deed. Diep
in gedachten verzonken , hield zij het convert in de hand
en bezag aarzelend de enveloppe, waarin zulk een onaanzienlijk stukje papier was besloten. Maar een oogenblik
daarna sloot zij de lade, droogde hare tranen af, , trachtte
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haar gelaat een meer opgeruimde uitdrukking te geven, en
zocht toen hare schoondochter op.
„Ik gevoel mij wat beter," voegde FranQoise haar te
gemoet; „de verrassing was te groot."
„Je vader zal spoedig komen ; ik geloof dat het beter
is, wanner wij je alleen laten."
„Waartoe, moeder ? Bij zulk een ontmoeting zijt ge geen
van beiden te veel."
„loch is het beter ; niet, Henri ?"
„Ik was reeds van dat gevoelen," zei hij.
Hij stond op, drukte Francoise de hand, en verliet het
vertrek.
„Nu, ik volg Henri — want weldra kan je vader hier
zijn," zeide Jane.
„U komt immers dadelijk ?"
„Zeker. Maar alvorens is het beter, dat ge uw vader
dit briefje ter hand stelt."
„Waarom geeft u 't hem zelve niet ?"
„Liever heb ik , dat gij 't hem overhandigt."
„Dit papier behelst immers niets, wat mijn vader verdriet kan doers?" vroeg Francoise, haar scherp aanziende.
„Hoe komt ge op die gedachte !"
„Hoe kon ik ook zoo iets denken ; gij, die zoo goed zijt,
zoudt niet tot een slechte daad in staat wezen."
„Een slechte daad? ."
„Wanneer u er op staat, wil ik het gaarne doen; want
al zou het hem Teed doen — als ik weiger, zoudt gij 't
hem toch geven."
„Zeker. Maar vergeet het niet; want je vader moetditeerst
gelezen hebben, voordat hij Henri en mij ontmoeten kan."
„Het is zonderling — maar elk ander zou ik weigeren;
want uw verzoek klinkt mij vreemd."
„Als je vader naar je huisgenooten vraagt, geef hem
dit dan."
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„Ik heb het u reeds beloofd — voor uwe verantwoording de gevolgen."
„Goed. Zoodra hij inzage van dit schrijven genomen
heeft, weet hij, wat hij weten moet, en dan komen wij
tot je. En nu, kalmte, mijn kind !"
„Ik reken op je, Francoise", voegde Jane onder 't heengaan haar nog toe.
Francoise bleef alleen ; de verrassing, de verwachting,
het verlangen, alles werkte mede, om haar gestel in de
war te brengen ; zij merkte een gevoel bij zich op, als
wilden al die gewaarwordingen zich een uitweg banen ;
haar hart klopte zoo hevig, haar hoofd duizelde. Zij had
het briefje op de tafel neergelegd en wachtte, spoedde
zich telkens naar het raam daar lag zij in de armen
haars vaders!
Hoe snel vloog de tijd om. Nauw werd door hen gedacht
aan de plaats, waar zij zich bevonden ; op de aanwijzing
van den bediende, was van Praet naar boven gesneld en
had alles vergeten voor zijn kind! Ook zij had alleen oogen
on gedachten voor den vader, die altijd zoo goed voor haar
geweest was en dien zij dubbel had leeren op prijs stellen,
toen zij hem voor immer verloren gewaand had.
Toen men, zoodra mogelijk na de overgave der vesting,
zich gehaast had, de gemaakte schade to herstellen —
een schade, die oneindig veel aanzienlijker was dan zich
oppervlakkig Het aanzien — was natuurlijk het eerste
werk geweest, de ingestorte gebouwen op te ruimen,
redding te verleenen daar, waar dit mogelijk zou zijn, en
de dooden, die gevonden werden, een rustplaats te verschaffen.
Vooral de Markt trok in dit opzicht de aandacht en
onder de puinhoopen der socièteit werden vele ongelukkigen opgegraven, die geheel verkoold , anderen
weer, die gestikt waren. Slechts zeer weinigen waren
Kepper. Novellen en Schetsen.
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door een onbegrijpelijk toeval gespaard gebleven en werden
met moeite tot het leven terug gebracht !
Tot die weinige gelukkigen behoorde ook van Praet, die
na een inkerkering van weinige dagen verlost werd ; de
terugtocht was hem afgesneden geweest. In den gruwelijksten doodsangst had hij de beide eerste dagen doorgebracht; teen had zich eene verdooving van hem meester
gemaakt, waaruit men hem niet dan met de meeste inspanning langzaam tot het leven terugriep.
Een goede verpleging had hij in het Engelsche hospitaal
genoten; maar zoodra hij vervoerd kon worden, was hij —
trots alle protest zijnerzijds — naar Engeland opgezonden.
In Vlissingen na vele wederwaardigheden teruggekeerd,
hadden zijne navorschingen hem niets als de ontmoedigendste berichten opgeleverd; zijn goede vrouw was
een offer van het beleg geworden, dit kon men hem zeggen,
maar de inlichtingen , die hij omtrent zijn kind ontving,
liepen te zeer uiteen, 't geen met het oog op de algemeen
heerschende verwarring zich wel liet verklaren. Daarover
waren echter bijna alien het eens , dat zij de ramp ontkomen was en, na de overtuiging te hebben verkregen ,
dat zij alles had verloren, Vlissingen verlaten had.
Ten onverwachtste kwam hij door een stadgenoot to
weten, dat zijne dochter in Utrecht woonde en, hoewel
hij een onverklaarbaren afkeer voor Henri d'Alincourt had
opgevat , deed het verlangen naar zijn kind hem dit over het
hoofd zien ; in geen geval althans Rot hij zich terughouden.
Ziedaar in weinige woorden, wat hij FranQoise meedeelde ,
toen beide van de eerste ontroering wat bekomen waren.
„Hoe moet ge naar ons gesnakt hebben !" riep zij uit.
M aar waarom hebt ge niet geschreven?"
27
Dat heb ik gedaan; maar zooals mij gebleken is, ging
))
mijn brief verloren. Toen de vrede geteekend werd , hoopte
ik als zoo velen weer to keeren ; allerlei tegenspoed, dien
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ik je later wel zal ophelderen, heeft mij verder opgehouden en niets mocht ik van je vernemen, waartoe mijn
hulpelooze toestand in Engeland veel bijbracht."
„Nu zijt ge terug , dat is de hoofdzaak Aan alle lijden
komt een einde."
„Zij zullen me hier zoo licht niet van daan krijgen. —
En hoe heb je 't al dien tijd gehad ? Te lang heb ik me
met mij zelven bezig gehouden : 'k heb gehoord , dat je
getrouwd zijt — maar ik verlangde zoo naar je — en
wilde alles liever nit je eigen mond vernemen."
„G-ij kent mijn man, vader — hij . . . ."
Nu viel haar oog weer op het kleine papier, dat zoo
vreemdsoortig hare aandacht bleef trekken, nadat zij zich
wat van hare overspanning hersteld had. Zij wist zelve niet
waarom, maar ging schoorvoetend er toe over, het op to
nemen en het volgens hare belofte to overhandigen.
„Lees dit briefje, vader ; daarin zult gij de noodige ophelderingen vinden."
„Moet je mij dat op schrift geven; waartoe ?"
„Ik weet het zelve niet."
„Moet ik dit lezen?"
„Wees zoo goed, vader."
Ook van Praet was verwonderd ; daar Francoise hem
intusschen niet de minste verklaring geven kon, opende
hij het convert en nam het briefje in de hand. Het was
door den tijd geel geworden, maar nog duidelijk leesbaar.
Zoodra had hij niet een blik daarin geslagen, of een hevige
ontroering maakte zich van hem meester ; het papier
dwarrelde op den grond. Hij zag zijn kind onthutst aan,
maar wendde even snel den blik weder van haar of ;
zijn gevoel dreef hem naar haar toe, en toch durfde hij
haar niet naderen.
„Mijn Hemel, wat scheelt u ! Wat overkomt u ?" riep
zij eindelijk nit.
10*
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Nog altijd stond van Praet sprakeloos aan de plaats
vastgenageld.
„Doet het u ontroeren, vader ? — Dat ik daar de oorzaak van moest zijn!"
„Hoe — hoe komt dat papier je in handen?" vroeg van
Praet, steeds met afgewenden blik.
„lVIijne moeder heeft het mij gegeven; zij, die mij een
tweede moeder is."
„Je moeder . . .. Nu begrijp ik alles!" riep hij uit,
als vernietigd door de mededeeling, welke hem de eerste
ontmoeting met Henri d' Alincourt in 't geheugen riep.
„Kent ge haar dan ?"
„O Jane, die wraakoefening is wreed ; u van mijn kind,
van mijn eenig, lief kind to bedienen. — Maar ik heb
het verdiend — het is wedervergelding !"
Deze woorden sprak hij uit met strakken blik.
„G-eloof niet, vader, dat ik wist...."
„O, laat mij ; ik behoor hier niet !" riep hij uit, haar
van zich afwerende. Doch toen hij zag, hoe verschrikt zij
hem aanstaarde , stak hij beide handen naar haar uit en vervolgde met diepen weemoed: „de hemel zegene u,
kind ; beschouw deze samenkomst als een droom — je
waart reeds aan het denkbeeld gewoon, dat je mij verloren hadt. Je hebt geen vader meer ; het is de waarheid."
Jane, die in de deuropening verschenen was en geen
woord verloren had, verdween thans weer even behoedzaam als zij genaderd was.
„Wilt ge mij verlaten?" riep Frangoise uit. „Dat zal
niet gebeuren, ik laat u niet gaan !"
„Het moet, Frangoise, het moet. Blijf mij beweenen
zooals ge dit twee jaar gedaan hebt — dit is de eenige
troost, die mij blijft."
Weg met die sombere gedachten, vader ; ik zal u
7)
overal volgen."
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„En je man dan?"
„Hij zal mij niets weigeren."
„Dit zal de eerste maal zijn."
„Zeg me, waarom gij ons zoo plotseling verlaten wilt?"
Van Praet schudde het hoofd.
„Er bestaat een geheim, dat ik niet doorgronden kan;
maar alles kan nog terecht komen."
„Neen, Frangoise ; de afgrond, die ons scheidt, is onoverkomelijk."
„Ge zijt krank; ik zal moeder roepen . . ."
„Haar — Haar nimmer. Ik bezweer je, Frangoise,
blijf hier. Vraag mij niets meer — ik mag geen minuut
langer onder dit dak blijven ; vergeet wat hier voorgevallen is en laat mij een mooning ontvlieden, die ik nooit
had moeten betreden. En nu, mijn kind," sprak hij, haar
omhelzende , „wat ook mijn vroegere levensloop moge geweest zijn, voor u ben ik een goed vader geweest."
„O ja, vader "
„Blijf in liefde aan mij denken."
„Is dit dan ons wederzien !"
„Dat je levenslot zoo moest zijn, en niet anders , is
meer dan een toeval ; dit is mij een vonnis, waaraan
ik moet gehoorzamen."
„Het is de eerste maal, dat ik u ernstig moet weerstreven ; ik laat u niet van hier gaan."
„Het is geen verzoek meer ; het is de bede van . . .
een stervende !"
„Wat zegt ge daar !"
„Denkelijk zult ge mij niet terugzien." En hij kuste
haar innig. „Het ga je wel, mijn kind ; wel wordt mij
een zware straf opgelegd! Maar nog liever vrijwillig, dan
gedwongen — door haar ! — Vaarwel Francoise, vergeet
alles — vaarwel !"
En nogmaals omhelsde hij haar met vervoering, drukte
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haar aan zijn hart , alsof zijn afscheid werkelijk voor
eeuwig was, weerde haar nu ernstig en krachtig of en
een oogenblik later had hij de woning verlaten, waarin
hij zijne dochter in wanhoop achterliet.
Zij raapte in haar vertwijfeling het briefje op, dat zulk
een verpletterenden invloed op haar vader had uitgeoefend;
het behelsde slechts weinige regels
„Burger Robespierre.
Een vriend der Republiek maakt u dringend opmerkzaam op zekeren d'Alincourt, Rue National No.
153. Hij is een aristocraat en samenzweerder. Nadere
inlichtingen zullen u worden verstrekt."
Nu doorzag zij alles. Zij herinnerde zich het gebeurde
met het medaillon — zij begreep, dat haar vader het was
geweest, die hen verraden had ; dat hij het was, dien Jane
zoo menigmaal wellicht vervloekt had. Zij besefte, dat hetzelfde dak hen niet herbergen kon.
Maar den schuldigen vader door de dochter to laten
treffen, daartoe had zij Jane d'Alincourt niet in staat geacht. Deze had zich dan nu gewroken op den man, die
onmeddoogend haar alles had ontnomen en op nieuW, hoewel voorzeker onwillekeurig, haar met zijn gehate tegenwoordigheid wilde vervolgen !
De tijd had haar ontbroken, om over de mogelijke
gevolgen van dezen stap na to denken; zij kon niet vooruit
bepalen, hoe Francoise zich gedragen zou na het tooneel
met haar vader, al moest zij in zijne handelwijze reeds
schuldbesef vermoeden en na deze gebeurtenis tot de
zekerheid komen, hoe slecht hij vroeger gehandeld had.
Maar Francoise ; wat moest zij doers ? Wat moest haar
verdere gedragslijn zijn tegenover de vrouw, die haar wel
vol liefde tot zich genomen had; die haar wel hartelijk
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als kind beschouwde, maar toch haar vader had verjaagd met eene wreedheid, die slechts door lang lijden en een jaren lang verkropte smart te verontschuldigen was.
Eenigszins beschroomd kwam Jane naar haar toe.
„Wat ik gedaan heb, Francoise, weet ge —"
„Geen woord meer, mevrouw ; ik weet alles — ik weet
ook, wat mij te doen staat."
„Van waar die bittere toon ; als ge alles begrijpt, zeg
dan, kon ik anders handelen ?"
„Gij hebt van mijn goed vertrouwen, van mijne achting
voor u misbruik gemaakt ; dat was niet edel, dat was —"
„Het verdriet maakt je onbillijk. Zou dezelfde man, die
mij eens alles ontroofde, zich weder mij in den weg stellen ? Neen FranQoise, ik heb niet anders als menschelijk
gehandeld."
„Zelfs al ware zulk een gevoellooze handelwijze to
billijken, na al wat gij geleden hebt ; al hadt gij het recht,
den zwaar beproefden grijsaard, die reeds zoo hard gestraft
is, den genadeslag to geven — ditmoet ge met uw geweten
uitmaken. Maar de hand der dochter tegen den vader te
wapenen, dat was slecht, mevrouw ; dit zult ge Dimmer
kunnen verantwoorden 1"
„Ik moest wel ; had hij dien beschuldigenden brief dan
uit m ij n e hand moeten ontvangen? Die vernedering wilde
ik hem besparen."
„Was er dan geen andere gelegenheid geweest om hem
te doen zien, dat hij hier te veel was ? Neen, gij spreekt
onwaarheid ; ik moest het werktuig voor uw blinde wraak
zijn."
„Nu ja, ik wil het bekennen; alles kwam mij weder
voor den geest. Ik zag mijn ongelukkigen Henri in die
donkere cel voor mij liggen ; ik zag het rood gevaarte
— ik zag de zware valbijl — ik hadde geen gewoon
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mensch moeten wezen, wanneer 't niet bij me opgekomen was, mij to wreken. Heb ik mij aan u vergrepen,
Francoise, vergeef het mij dan."
Francoise gaf geen antwoord.
„Kies niet overijld partij I"
„ VV aar is Henri ?"
„Wat wilt ge van hem ?"
„Ik heb overdacht, wat mij te doen staat. Even als gij,
en terecht, geen gemeenschap met mijn vader mogelijk
acht, zoo hebben voortaan nets meer met elkander
gemeen. Schuldig of niet — hij is mijn vader. Niet alleen
hebt gij hem den doodsteek gegeven ; nog eens , op
arglistige wijze hebt ge u van mijne hand bediend, en
dat stond u niet vrij !"
„Frangoise ."
„Mijn besluit is onherroepelijk, en gij kunt het niet als
goedkeuren, zonder u zelve te verloochenen. Wel ben ik
u verplicht ; ik zal dit niet vergeten'', en zij reikte haar
de hand. „Moogt ge nimmer berouw gevoelen over een
daad, die misschien wat onberaden was."
Zij liet Jane diep verslagen achter. Deze had met een
wapen omgegaan, waarvan zij het gevaarlijke niet berekende. Haar doodvijand willende treffen, had zij tevens
zich zelve gewond. En nu bracht hij onwillekeurig weder
verwijdering tusschen haar en 't geen haar lief en dierbaar was.
Want Henri zou zwichten ; hij mocht zijne vrouw niet
dwingen om in tegenwoordigheid zijner moeder te blijven,
wanneer die tegenwoordigheid haar gehaat geworden was.
„Wat is er ?" voegde Jane onvriendelijk den bediende toe,
die haar kwam storen.
„Een briefje voor de jonge mevrouw."
„Geef maar hier."
„De man, die het mij gaf, drukte mij op het hart — "
-

-
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„Geef hier ; ik zal het haar wel ter hand stellen."
Zonder een oogenblik te aarzelen, opende zij het slordig
en met potlood geschreven briefje, zoodra de knecht de
kamer uit was, en las:
„Francois° !"
Kom heden middag om zeven uur, vooral niet vroeger of later, aan de but bij de oude boschwachterswoning achter Zomerlust ; het is daar eenzaam. 1k
wensch je voor het laatst te spreken".
„Zou hij haar mij willen ontnemen ? Of zou hij werkelijk voor het laatst haar nog willen zien ?" dacht zij.
Zij sloot het briefje weder en schelde.
„Breng het maar even aan me vrouw," sprak zij tot
den knecht.
„Ga nu gerust naar je vader, Frangoise," mompelde
zij ; „maw ik zal er ook zijn I"

BESLUIT.

Wel was het eenzaam aan de but bij de oude, sedert
lang verlaten boschwachterswoning, waar van Praet zijn
kind hoopte to ontmoeten. Het was een kleine, open
koepel van wortelhout , met een ruwe houten bank
langs de wanden. Een eigenlijke deur had zij niet ;
de ingang werd slechts aangegeven, doordat daar zich geen
bank beyond. Vlak bij lien ingang was een zodenbank, waarachter een hoog opgaande dichte bosschage zich
verhief. De open plek in de nabijheid werd door zwaar
bout begrensd, dat een donkere schaduw van zich gaf en
het oord weinig gezellig maakte.
Toen Jane, die zich gehaast had, daar kwam, was er nog
niemand. De plek kwam haar good gekozen voor; bijna
nooit zag men daar menschen, en de straatweg was er ver
van daan.
Zij kon zich niet bedriegen; er was daar slechts den
zoodanige but en in de verte zag zij de oude, zeer vervallen boschwachterswoning.
Veel ging er bij Jane em. Wat zou hij in zijn schild
voeren; of zou hij voor berouw vatbaar zijn ? Francoise
had zijne wenschen reeds voorkomen ; zij zou haar ver-
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laten — hij had haar al weder een haar dierbaar geworden pand ontnomen.
Wel was het een vernederende rol , die zij bier op zich
nam ; maar het gold haar levensgeluk. En toen zij iemand
hoorde naderen , verborg zij zich achter het dicht gebladerte , vast van voornemen , om ditmaal voor niets terug te
deinzen en hem te beletten , ten tweeden male haar
geluk te verwoesten.
IN was bet... Wat was hij vermagercl ; wat stond er
een lijden op die trekken te lezen.
Met argus-oogen bespiedde zij al zijne bewegingen. Hij
haalde een pistool voor den dag en legde dit met zijn
horloge op de kleine houten tafel , die voor de bank
stand waarop hij als gebroken neerzonk.
„Gerechte hemel, wat zal ik bijwonen ," dacht Jane, die
een dergelijk schouwspel niet verwacht had.
„Ik ben besloten ; ik wil haar niet terug zien 1" sprak van
Praet voor zich nit, peinzend on toch alsof hij tot een wezen,
dat hij in gedachte voor zich zag, het woord richtte —
en Jane ving gretig de in gedachten uitgesproken woorden
op. „Voordat zij bier kan zijn, zal dit wapen mijn straf
voltooid hebben. Zij zal mij de oogen sluiten ; maar ik
zal ze niet beboeven neer to slaan voor het eenig wezen
op aarde, dat mij lief en dierbaar is. Ik leg haar een harde
beproeving op — doch dien laatsten liefdedienst mag ik
wel van haar vergen ..."
Het was Jane vreemd to moe. Wat moest zij doen;
zij kon dien man toch niet voor hare oogen zien sterven.
En toch hem het leven redden ? — Neen, zij zou den
mood hebben, niet to voorschijn to treden.
„Zoo dadelijk kan zij komen," ging de rampzalige voort
en hij strekte de hand naar het wapen uit. „Ik sta
dan nu aan den rand van 't graf ; gij hebt u gewroken,
Jane ; ge hebt goed getroffen."
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Zij was onder den invloed van dit onverwachte tooneel
stil naar voren gekomen. Hij zou niet aarzelen ; zij gevoelde het.
Een bittere gedachte rees op bij hem, die op 't punt
was, van dit leven te scheiden, daar het bestaan hier hem
ondragelijk geworden was. Moest hij, na een langdurig
ziekbed, gespaard zijn gebleven om van haar den doodsteek
te ontvangen ? En toch was het billijk! . . .
Hij zag op zijn horloge en luisterde gespannen. Onwillekeurig maakte Jane eene beweging; hij dacht dat zij —
Francoise — naderde , maar durfde niet omzien ; haar aanblik zou hem den moed benomen hebben. Maar iets luider
thans, als hoopte hij dat zijn laatste woorden zijn kind
zouden bereiken , sprak hij :
„De Hemel zegene je, Francoise, en doe de misdaad
van den vader niet langer op de dochter drukken."
Hij spande den haan en bracht de tromp naar het
voorhoofd; doch Jane, die behoedzaam hem van achteren
genaderd was, deed hem ontijdig aftrekken; de kogel
foot hem langs den slaap.
„Gij ? . . . . gij ?"
„Ik heb u gadegeslagen en reeds eer hadde ik mij vertoond; maar ik heb gezien, dat het u ernst was. Mijn verschijnen zou u toch niet weerhouden hebben, om uw opzet
te volvoeren. Nu is dat wapen onschadelijk."
„Vervolgt ge mij dan tot hier ? Kunt ge mij niet eens
rustig laten sterven ?"
„En gij , Durand, hebt ge mij rustig laten sterven ?"
„Ge zijt onverbiddelijk !"
„Vergeef mij thans dit verwijt ; ik kon het niet weerhouden. Doch geen onedele bedoelingen hebben mij er toe
gebracht, uw daad to verijdelen ; ditmaal was het geen
wedervergelding."
„Waartoe mij dan nu als een booze geest verschenen ?"
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„Kom ik u, na al het gebeurde, bier als een booze geest
voor ? Ik hadde slechts mij stil te houden — en gij
waart reeds voor een Hoogeren rechterstoel verschenen.
Maar als men afscheid van het leven neemt, dan spreekt
men de waarheid. Ik geloof, dat gij zwaar geboet hebt."
„De sporen daarvan zijn op mijn vermagerde trekken
te lezen."
„Daar komt iemand — uw dochter, Durand !" Hij wierp
het wapen ver weg. Werkelijk kwam Francoise met Henri
haastig langs de but heen.
„Wat is hier gebeurd ?" riep Francoise gejaagd uit.
„Wij meenden in de verte een schot to hooren," sprak
Henri.
„Doodelijk verschrikt zijn we bier heen gesneld."
„Ik meen het ook gehoord te hebben," antwoordde Jane,
voordat van Praet nog een woord had kunnen vinden ;
„ het was daar in het bosch . . . ." van Praet wierp een
dankbaren blik op haar. Franwise trad op haar vader
toe en zag hem vragend aan.
„Hoe beeft gij ? Ge zijt geheel ontsteld ? Heeft zij,
die ik eenmaal moeder noemde — — ?"
„Spreek zoo niet van haar, Francoise," sprak van Praet.
Jane was in tweestrijd ! doch die duurde niet lang.
Zij had hem het leven geschonken ; nu mocht zij niet halverwege blijven.
„Vroeger hebben je vader en ik elkander in andere
omstandigheden ontmoet, Francoise ; twee jaar lang hebben
wij hem overleden gewaand. Gij weet, dat de dood aan
alles een einde maakt. Gij zijt als uit het graf verrezen,"
dus vervolgde zij tot van Praet, — „en ons wordt geleerd,
de dooden to laten rusten. Zie hier uw kind ; gij hebt
er meer recht op dan ik !"
77 Zoudt ge u willen opofferen en uw kinderen afstaan
aan hem, die —"
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„Dien ik ter nauwernood ken, maar beter hoop te
leeren kennen 1"
„Dus u stemt er in toe, vader een plaatsje in ons huis
te gunnen !" riep Francoise uit.
„Ik hoop je ten minste nog wel eens te zien !" gaf
Jane terugtredende ten antwoord ; „voor mij is er
wel een hoekje, waar ik vrede en rust vinden zal."
„Wilt gij ons dan verlaten? Waartoe ?" vroeg Henri
ontsteld.
Frangoise barstte in tranen uit; zij begreep alles:
Van Praet kwam naar Jane toe, terwijl Henri zich met
zijn diepgeschokte vrouw onledig hield.
„Gij zijt goed, Jane ; ge straft beter door edelmoedigheid dan door toorn of verachting. Maar ik besef, hoe
geen dak ons vereenigen kan."
„Nu ik uw toeleg verijdeld heb, rust op mij de verplichting, om het u aangeboden leven niet alle waarde
te ontnemen."
„Ja, Jane, geef het zóó, dat het nog waarde voor mij
heeft ; doe niets ten halve, schenk mij vergiffenis ; tracht
het verledene te vergeten."
„Gij vraagt eene onmogelijkheid !"
„Zijt ge voor geen smeeken vatbaar ?"
»Eisch niet meer dan menschelijk is."
„Dan neem ik uw aalmoes niet aan !" riep van
Praet uit.
„Zoudt gij weder — ?"
„Gij hebt slechts uitstel van executie gegeven."
„In 's Hemels naam, dat uw noodlot vervuld worde ;
ik kan niet meer doen."
„Zie naar uw kinderen ; onwetend sloten zij een band,
die misschien onnatuurlijk is. Moeten zij het offer van mijne
misdaad worden?"
„Mijn man moest het schavot betreden — door u, Du-
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rand. Zijn laatste woorden waren niet voor mij ; ik betwijfel, of die vergevensgezind geklonken hebben !"
„Den misdadiger Durand heb ik twintig jaar geleden
reeds dood verklaard ; kunt gij u aan dat denkbeeld dan
niet gewennen. , Moet ik hun hulp inroepen zij zullen
deernis met mij hebben."
„Maar wat wilt gij dan ?"
„Dat gij goed blijft, zooals een opwelling van uw hart
u reeds deed zijn. Vergeven kunt ge mij niet, maar tracht
althans te vergeten ; wil vergeten, wie ik geweest ben
en laat ons voortaan in vrede leven."
„Onmogelijk !"
„Zie in mij slechts van Praet, den vader van uw aangenomen kind, en gij zult dubbel slecht met goed vergelden !"
„Ik wil dit trachten," zeide Jane d'Alincourt na lang
aarzelen ; „mar ook alleen voor mijn kind; vergeet dat
Dimmer !" Doch hij zag, hoezeer zij zich geweld aandeed
„Heb dank !" sprak van Praet, en zij kon niet beletten
dat hij haar de hand kuste ; „gij geeft mij meer dan het
leven weder !"
„Doch onze kinderen weten reeds te veel van 't geen
hier gebeurd is," zeide zij, ziende dat zij zwijgende getuigen van dit laatste tooneel geweest waren ; „alles kan
niet stilzwijgend voorbijgaan. Henri, weet je wie de vader
van je vrouw is?"
„Het is mij bekend, moeder; Frangoise's verhaal van
het gebeurde heeft mij den laatsten twijfel benomen."
„Kunt gij hem vergeven?"
„Hoe menigmaal vloekten wij hem, die u in diepen
rouw dompelde !" klonk het dot
„Zooals uwe moeder dit zal trachten te doen.. . ."
„Hadde ik dit durven hopen ?" sprak van Praet innig
bewogen.
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„Moeder !" klonk het uit Henri's mond.
Voer gij dan Frangoise in de armen van haar vader!"
voegde zijne moeder hem toe.
Maar Frangoise wees hem zacht of en, naar Jane gaande,
sprak zij getroffen : „Hoe heb ik nog een oogenblik aan
uw innige goedheid kunnen twijfelen !"
Zij drukte Jane de hand, en toen, toen mocht zij zich
wijden aan haar vader, die — wat hij op zijn geweten
hebben mocht — voor haar steeds zoo goed geweest was.
Innig drukte hij haar aan zijne borst ; daarna maakte
hij zich van hare omarming los, en voerde haar naar Henri.
„En nu," sprak hij vastbesloten, „n u ga ik vrijwillig.
Ik zal van de gegeven vergunning geen misbruik waken.
Vaart allen wel !"
Hij spoedde zich henen. Francoise wilde hem terug roepen ; doch nu hield Jane met een blik vol deernis, maar toch
gebiedend, haar terug..
Nog eenmaal zag hij om, — hij, die thans als balling
de wijde wereld inging , meer dan ooit beseffende, dat zijne
plaats hier niet was. Ook Henri wist zijn innig getroffen
vrouw te weerhouden — een oogenblik later was haar
vader uit het gezicht verdwenen.
-

..

Francoise wist zich in het onvermijdelijke te schikken.
Toen zij haar Henri aanzag, den man dien zij zoo innig
beminde ; toen zij zich de liefde van Jane herinnerde, den
onbaatzuchtigen levenswandel der zwaar beproefde vrouw ;
toen zij bedacht, hoe beiden alles doorhaar vader verloren
hadden, toen begon zij den toestand to beseffen en een
beter begrip to krijgen van hetgeen hier plicht gebood.
Zij mocht niet langer twijfelen, en langzamerhand begon
zij de daad van Jane d'Alincourt uit een gansch ander
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oogpunt to beschouwen ; zij had zelve reeds gezien, wat
lijden is, OM niet ten laatste den gewichtigen stag van
Jane to begrijpen — en eindelijk moest de vader van
haar kind wel de laatste aarzeling verdrijven.
Wel betreurde zij haar vader meer, dan wanneer die
haar niet onder zoo treurige omstandigheden weer verschenen was ; wel hadde zij gaarne de achting en vereering
behouden, die zij hem had toegedragen ! En dubbel begreep
zij de kieschheid van Jane, die haar gevoel daarin zoo
geêerbiedigd had.
De rust van Jane d'Alincourt zou niet verstoord worden,
en mocht hare jeugd wreed door het noodlot vergald zijn
geworden, op rijperen leeftijd waren haar kalmte en geluk
beschoren, en geen oogenblik had zij berouw van eene
daad, die niet meer dan billijk en rechtvaardig — dan
menschelijk was geweest.

Keppev. Novellen en SeheNen.

11

Ike Huishoudster.

Een vriendelijke kamer, smaakvol gemeubeld, goedverlicht
en verwarmd door een helder knappend vuur ; een Hove,
nog jeugdige vrouw aan de theetafel, druk bezig met een
aardigen krullebol , die niet dan na de gewone tegenstribbelingen naar boven gebracht wil worden ; twee goede vrienden, die elk in een laag stoeltje bij het haardvuur zitten en
bij de vinnige koude buiten zeer goed een oogenblik de
hitte kunnen verdragen; zeg eens, dat het er niet gezellig
is, vooral wanneer ik er bijvoeg, dat daar in huis een
guile toon heerscht en aan een zelden sluimerend discours
geen gebrek is.
Het vuur in het Amerikaansch haardje is langzamerhand
zoo fel geworden dat dit , niettegenstaande het licht van
de beide gaspitten, aan een vurigen mond met gloeiende
tanden denken doet. De heeren schuiven een weinig
achteruit.
„Het wordt hier voor kleinen Henri to warm ; het is
ook tijd voor hem", zegt de vrouw des huizes. „Ik mag
hem wel even naar boven brengen ?" Dit was aan het
adres van den bezoeker.
„Wel zeker, mevrouwtje ; ais men zoo indiscreet komt
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binnen vallen , ontbrak het er nog aan, dat ge u geneert."
„Dat zou mijne vrouw niet licht doen ; de twee kleinen
zijn al een uur geleden naar bed gebracht en deze dreumes , die wat Langer opblijven mag, wordt ook altijd door
moeder opgeborgen; dan weten wij, dat zij goed bezorgd zijn."
„Het ware to wenschen, dat meer zoo gedacht werd;
al, wat men aan anderen overlaat, wordt veelal maar half
gedaan," merkte zijn vriend aan. „En als het daar nog maar
bij Aft" liet hij er met een zucht op volgen.
„Nacht Papa 1" klonk thans een kinderstemmetje op
Bien vriendelijken vleienden toon, welke zoo tot het hart
kan spreken , wanneer een quit van zes jaar zijn nachtkus
komt halen.
De vader vatte het ventje op en drukte het krachtig
in zijn armen ; de mollige jongen kon er tegen. Het afscheid
nemen van den vreemden .beer ging een weinig meer
schuchter on geaffecteerd in zijn werk, en mevrouw verdween met den kleinen wereldburger.
Van Daalen, de gelukkige man en vader, bleef met
zijn vriend Brontgeest een wijle in gedachten verzonken
zitten. Hij vestigde het oog op zijn gast , als raadde hij
wat er in dezen omging ; nog niet lang geleden had
Brontgeest zijne vrouw verloren.
Tien jaar ouder dan van Daalen, had hij een naar Verhouding veel bejaarder voorkomen; zijne trekken duidden
van nature opgeruimdheid en onbezorgdheid aan , doch het
verdriet en voorzeker levenservaringen van velerlei aard
hadden hun stempel daarop gedrukt, on bij dergelijke
menschen laat dit merkbare sporen na.
Dit viel van Daalen thans bijzonder op. Hij had den
vriend zijner jeugd in vele jaren niet gezien; slechts eenmaal, kort nadat deze gehuwd was. Toen was Brontgeest
naar het noorden van ons land vertrokken, waar zijne
betrekking hem riep , on eerst een jaar geleden, toen hij
11*
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zich te Amsterdam met ter woon was komen vestigen,
had hij van Daalen, die acht jaar gehuwd was, weer
ontmoet. Niets wordt zoo spoedig en gemakkelijk hervat
als een oprecht vriendschappelijke omgang , ook al bleef
die vele jaren afgebroken ; zelfs al lieten de vrienden in
al die jaren geen jota van zich hooren.
Heden avond , na het eten , was van Daalen zijn vriend
op straat tegen gekomen en had hem mee naar huis getroond; zooals we zeiden, zij hadden aangenaam zitten
keuvelen en eenigszins verwonderd was van Daalen dus,
dat hij hem in gedachten verzonken zag.
Zou zelfde huiselijk geluk, dat hem een oogenblik te
voren zoo weldadig verkwikte, ook de oude wonde weft
opengereten hebben? Want Brontgeest was het verlies
van zijne vrouw nog zoo spoedig niet vergeten ! En toch
moest hij — zooals destijds de booze geruchten zeiden,
die ook nu en dan eens naar van Daalen waren overgewaaid — zijn goede vrouw wel eens verdriet gedaan
hebben door al te veel voorkomendheid voor andere Eva's
dochteren ; velen zijn er, die er nets in vinden om een weinig
„galant" tegen andere dames to zijn, zonder te bedenken,
hoe diep dit soms het gevoelig vrouwenhart grieven kan.
En juist zij , die dan zwijgen en te veel karakter hebben
om tegen zulk een ondoordachte handelwijze op te komen,
juist zij worden het innigste daardoor gekwetst.
„Het is jammer, dat Bertha het niet kan bolwerken ;
zij is op het oog gezond en sterk , maar de verzorging
van die kinderen neemt al haar tijd in beslag, en zoo
zou men de wereld ontwennen !" sprak van Daalen, niet
zoo gauw wetende , hoe op een geschikte wijze het gesprek
weer op to vatten.
„Waarom neem je geen kindermeid of zoo iets?"
„Neen, kindermeiden komen bij mij niet in huis. Daar
heb ik zooveel moois van gehoord Wij nemen een
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houdster,, dat wil zeggen: zoo mogelijk iemand , die een
gezellig huisgenoot wezen kan een handje in 't huishouden helpt en tevens een oogje over de kinderen laat
gaan."
„Als 't dan toch wezen moet, heb ik dat liever dan
een tweede meid" , merkte mevrouw van Daalen aan, die
juist weer binnen kwam.
„Hoe meer meiden , hoe slechter men gediend wordt !"
„Dat is gaandeweg een axioma geworden. Maar ook
met een huishoudster raad ik u aan, zeer voorzichtig te
wezen" , sprak Brontgeest meer ernstig.
„Natuurlijk is het ons plan niet, om maar iedereen
feestelijk het huis in te halen. Niet als na rijp bera ad
hebben we eene keuze gedaan dat is to zeggen een
voorloopige. Maar ik sta er op , dat mijne vrouw eenige
hulp krijgt; 't is op den duur niet vol to houden, een druk
huishouden — want we zien veel menschen — en drie
kleine kinderen."
„Ik heb 't anders gaarne voor de kinderen over."
„Dat weet 'k wel ; maar ik ben er ook nog, en ik wil
't zoo niet langer hebben."
„Hoor zoo'n tyran eens !" lachte mevrouw.
„De zaak is al lang besproken en van avond krijgt zij haar
beslag. 't Is immers van avond, dat die juffrouw — hoe
heet ze ook weer -- zal komen?"
„Ja , dat is waar ook ; 't zou me haast door het hoofd
zijn gegaan !" gaf mevrouw ten antwoord.
„Nu, nog eens zie vooral goed uit je oogen. Ik heb ook
zoo gesproken ; mijn arme vrouw was zwak en ik zei
'k kan het gelukkig betalen — en toch , hadde ik dat mensch
maar nooit in huis gehaald !" zeide Brontgeest.
„Wij gaan waarlijk niet overhaast te werk. Op onze
advertentie zijn wel dertig antwoorden ingekomen ; we
hadden dus keuze genoeg. Op het briefje afgaande, conve-
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nieerde ons het meest de juffrouw, die van avond komen
zal — nu kunt gij met-een ze eens zien."
„Neon, handelt dat maar samen af ; ik zou niet gaarne
later de verantwoordelijkheid dragon."
„Zoo'n vaart zal 't niet loopen!" riep van Daalen
uit. „Zij is 't laatst te Rotterdam in conditie geweest ,
hoewel niet zoo heel lang. Van vroegere betrekkingen
vermeldt zij nets, en daarom moeten wij haar wel
degelijk eerst zien en spreken. Hoe is 't ook weer.
Ver . ?"
„Vermeire," vulde zijne vrouw aan.
„Ik heb niet de eer,, ze te kennen," zeide Brontgeest,
die zich over het voorhoofd streek , als wilde hij de
gedachten wegstrijken, die hem hadden bezig gehouden.
En dit scheen een krachtig hulpmiddel te wezen ; want
zijn gezicht helderde op, als naar gewoonte begon hij
weer vroolijk te praten , en hij gaf een tamelijk origineele voorstelling van de hem onbekende juffrouw,, die
binnen een uurtje voor de vierschaar zou verschijnen.
Alleen zij , die hem good kenden, wisten hoe menigmaal
hij in gezelschap zijne toevlucht tot gedwongen aardigheden
moest nemen , om weer te toonen dat hij nog de levenslustige van weleer wilde zijn, ofschoon hij dat niet moor was.
Men heeft van die karakters, welke uit den aard opgeruimd , zelfs zorgeloos zijn , en die de smart toch zoo diep
gevoelen ; dikwerf is men geneigd, na zulke kenteekenen
van tevredenheid en luchthartigheid een plotselinge uiting
van inwendig Teed aan affectatie of komediespel toe to
schrijven. Nochtans zijn zij evengoed onder den indruk van 't
goon hen deert , maar zij hebben de gave, om dit oogenblikkelijk van , zich te kunnen afzetten ; ook wel eens, om op
bedriegelijke wijze anderen in den waan to brengen , dat
niets hen hindert, hoewel de glimlach op hun gelaat de
vaak zenuwachtige vroolijkheid ; die alleen de menschen-
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kenner dan aan de ware oorzaak toeschrijven zal, doet gepaard gaan met bittere gemoedsaandoeningen , die maar
zelden hen verlaten.
Weldra was het onderhoud weer levendig.
„Hoe bevalt u je nieuwe woning?"vroeg mevrouw van Daalen.
„Uitstekend ; men kan bier in Amsterdam nog al goed.
terecht komen. Het is zoo'n geheel ander leven ; ik hadde
't in Groningen niet kunnen uithouden, hoewel 't mij
toch hard viel, mijne betrekking op te offeren."
n Als ik alleen op de wereld stond en niemand had, die
ik behoefde te verzorgen , dan zou ik er wel hartelijk
voor danken om nog langer mijn baantje waar to nemen,"
riep van Daalen uit.
„Dus ben ik de goede genius, die een zeer verdienstelijk
ambtenaar in dienst houdt ?" Het zijne vrouw hooren.
„Neen , het lastig goedje, dat je zoo even naar boven
hebt gebracht."
„Dan client het toch ergens voor!" lachte Brontgeest.
„Och , wie weet, waar het goed voor is. Het ambteloos
leven zou me misschien ook zoo bijzonder niet aanstaan."
„Je kunt het nog heel ver brengen, lievert !" sprak
zijne vrouw bemoedigend.
„ Misschien wel tot referendaris," liet Brontgeest er op volgen.
„Of Minister — voor een blauwen Maandag."
„Dan nog liever lid van de Tweede Kamer ; die glorie
duurt gemeenlijk 'n weinig 'anger !" meende van Daalen.
„Neon, eerlijk gezegd, dat zou mijne illusie niet wezen,"
zeide Brontgeest.
„Dit neemt niet weg dat ik bij de eerstvolgende verkiezing op je stemmen zal."
Nu, je zult je weldaden aan geen ondankbare verspillen, — dan hebben wij leder een stem."
„En niet eens onze eigen, dat een streelende voldoening is."
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„'t Is jammer, dat wij vrouwen van het stemrecht
zijn uitgesloten."
„Lieve hemel — dat ontbrak er nog aan. Begin je eindelijk ook al met die emancipatie-begrippen to schermen?
Alsof de vrouw in huis niet genoeg to doen heeft ! Jo
kunt het nu al niet eens af, getuige de pottekijkster, die
we in huis gaan halen. VV at moest er van komen, als de
dames ook aan kiesvereenigingen en stembus gingen denken."
„Hoogstens, dat er nog wat meer onzin verkondigd werd,"
spotte mevrouw.
„Ik moet u hier afvallen," zeide Brontgeest tot
haar ; „bij de groote omslachtigheid der dames, zou
er alleen met het uitbrengen van haar stem ruim een
halve dag gemoeid zijn."
Zou het zooveel erger zijn als, in plaats van over de mei1)
den to klagen, het staatsbelang door ons besproken werd;
of hebben wij daar geen belang bij ?"
„Zeker, Hove kind; maar wij hebben nog meer belang
bij ons huishouden. De Staat zal zoo gauw niet bankroet
gaan, maar eon huishouden . . ."
„Ik moet je dan zeggen, dat ik het al heel dwaas vind,
zooals wij vrouwen buiten alles gehouden en als schoothondjes behandeld worden."
„Ik beklaag je uit den grond van mijn hart, beste meid;
maar zou je ons niet eens 'n kopje thee inschenken. Wat
zeg jij er van, Brontgeest ?"
„Me vrouw, u ziet zelve dat we bepaald onder de emancipatie zouden gebukt gaan ; alleen door er over to praten,
verspelen we onze thee al !"
„Ah zoo, dacht ik het niet ! Wacht, ik zal de heeren op
hunne wenken bedienen. Ziezoo; mag ik nu de vrijmoedigheid hebben om nog een woordje mee to spreken en to zeggen,
wat ik op het hart hob ?"
„Een nieuwe zijden robe, denk ik", fluisterde Brontgeest.
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Neen, daar behoef ik niet om to vrag en; Eduard voorkomt altijd mijne wenschen."
Eduard trok een voorkomend gezicht.
„Maar laat ons nu een verstandig woord spreken; wat
kan er tegen wezen, dat de vrouw hare stem laat gelden,
waar het de hoogste belangen geldt ?"
„Zeker — en meetings houdt en voor de balie pleit."
„Met een woordenrijkheid, waarbij die van ooze omslachtigste advokaten nog stotteren is."
„Mooi zoo, twee tegen een. 1k zie al, dat ik 't hard te
verantwoorden heb ; 't is niet zeer ridderlijk van u, mijnheer
Brontgeest, om een weerlooze vrouw zoo of to vallen."
„Hoor eens mevrouw, u zult toch niet verlangen
dat ik tegen mijn gemoed spreek 1k houd er niet van,
dat de dames haar huishouden in den steek laten en . . ."
„Dat behoeft ook niet; maar zonder te overdrijven behooren we toch niet geheel onmondig verklaard to worden, waar het belangen betreft, die toch ook ons raken."
„Van 't een komt het ander", zoo mengde van Daalen,
die onder de hand een weerspannige sigaar bedwongen had,
zich weder in 't gesprek, „en de man wordt ten slotte 't
kind van de rekening."
„Daar moet jullie danmaar voor oppassen!" zeide zijnvrouw.
„Dat is de vraag nog. 1k zie niet in, dat voor de vrouw
andere carrieres behoeven verzonnen te warden; zij heeft
in huis genoeg to doen."
„Maar je vergeet, dat niet alle vrouwen zoo gelukkig
of zoo ongelukkig zijn, om to huwen; volgens je overheerlijke theorie zouden die dan allemaal huishoudster
moeten worden."
„Daar heeft je vrouw gelijk aan ; dat gaat niet. Wanner
uitsluitend het huishouden de werkkring is, die voor de
vrouw werd weggelegd, dan zijn alle mogelijke muurbloemen — vergeef mij dit weinig gekuischte woord —
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diep te beklagen. Maar buitendien zijn er genoeg andere
bezigheden, die voor de vrouw geschikt zijn ; b. v. het
onderwijs."
„Nu — ik zou er voor bedankt hebben, om schoolmamsel te spelen," merkte mevrouw wat luchthartig aan.
„Voor u zou dit ook niet noodig zijn geweest. Al had
van Daalen de domheid gehad, our niet zijn oog op u to
laten vallen, dan zou 'k toch voor uwe toekomst zoo heel
bezorgd niet geweest zijn."
„Ik zou die kinderachtige complimentjes maar voor
anderen bewaren schertste zij.
„Maar we geraken van ons apropos af," zeide Brontgeest. „Wat dunkt u van de geneeskunde; is dat geen
heerlijk levensdoel voor de vrouw?"
„Tenminste de heeren zouden 't wel aardig vinden als
een vrouw, die er niet al to leelijk uitziet, ze met veel
belangstelling den pols kwam voelen."
„Gekheid, kindlief, daar had Brontgeest zoo even gelijk
in ; de mooie vrouwen zouden niet bij ons komen praktizeeren — want die behoeven niet te gaan studeeren ;
zij vinden buitendien haar weg wel."
„Het zijn juist de leelijken, die ons zouden komen verschrikken; gestekl, dat het doel van de vrouwelijke doktoren wezen zou, om de heeren der Schepping to cureeren,"
voegde Brontgeest er bij.
De gastvrouw zag hem eens aan. Zij had altijd veel
goeds van hem gehoord on toen zij hem 't eerst ontmoette,
had hij zich als een gezellig, sours zeer opgeruimd man
voorgedaan, zoodat zij hem er al eens op aangezien had;
van oordeel, dat hij al zeer weinig onder den indruk gebleven scheen van het verlies, dat hem nog geen twee
jaar geleden getroffen had.
Een verdere kennismaking had haar Bchter doen zien,
hoezeer hij zich dat verlies aangetrokken had, al deed hij
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niet voortdurend anderen in zijn gemoedsbeweging deelen.
Intusschen was het gesprek op denzelfden ongedwongen
toon voortgezet ; nu en dan zat men elkaar in 't vaarwater en het moot gezegd worden, mevrouw van Daalen
gaf nog al eens weOrwerk.
„Weet je wat ," zei van Daalen eindelijk, om de quaestie
der vrouwelijke geneeskunde to besluiten , „toon je man
maar een tevreden, opgeruimd gezicht, als hij 's middags
thuis komt; dat is de beste manier om eventueel hem to
genezen."
„Wij zullen 't niet licht samen eons worden, beste man !"
„In dit opzicht zeker niet. Niet alleen de schoone on
gewichtige roeping der vrouw staat al die moderne emancipatie-begrippen in den wog; maar ook Naar zwakke constitutie en ® veel moor nog !"
„Ik moot eerlijk bekennen, mevrouw, wanneer de wereld
zoo ten onderste boven geworpen moet worden als de
Amerikaansche voorvechtsters dit verlangen, dan mag 'k
lijden dat ik het niet beleven mag ; want 't moot een
verbazend ongezellig denkbeeld wezen, bijvoorbeeld vroeg
of laat de schoone sekse als diender of nachtwacht to
zien rondloopen."
„Nu overdrijft ge weer!"
„Wel zeker niet ; welke beroepen verlangt ge dan, dat
door de vrouw vervuld zullen worden?"
» Zooals we reeds straks bespraken : in de eerste plaats
het onderwijs."
„Dat is al in hare handen," merkte van Daalen aan. „Trouwens, we worden al genoeg door onze vrouwen gedresseerd."
„De geneeskunde; de rechtsgeleerdheid."
„Nu , mevrouw , dan blijf ik er bij, dat het voor mij
niets aanlokkelijks kan hebben, om door mijn nicht een proces
to verliezen of door een oude tante geopereerd to worden."
„Wanner men alles bespottelijk maken wil , is er niets
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tot stand to brengen. Ik voor mij geloof, dat er tallooze
gevallen zijn, dat de zieke vrouw het als een uitkomst zal
beschouwen, wanneer zij vrouwelijke huip kan inroepen,
en moor dan eene heeft het gemis van die hulp vrijwillig
met haar leven geboet."
7> Als u zoo ernstig wordt, dan heb ik er niets tegen aan
to voeren ; dit is een der weinige gevallen, dat 't door de
vrouw beoefenen der geneeskunde een ware weldaad wezen
zou. Daarvoor behoeft de bekoorlijke sekse echter zich niet
to emancipeeren. _Mies kan verder blijven, zooals het is,
en daar zullen we alien rnee gebaat zijn."
„De vrouw mist in den regel de geestkracht, de energie,
het stork gestel van den man en bezit zij die eigenschappen,
dan is dit bij uitzondering, en dan cieren doze haar hoogst
zelden," liet de hoer des huizes er op volgen.
„Allen van jullie standpunt beschouwd !" wierp mevrouw
van Daalen haar man toe.
2) Liefelijkheid , teederheid , vertrouwen op het sterkere
geslacht ; zie daar, wat men gaarne in de vrouw ontmoet,"
vervolgde haar echtvriend, zonder zich uit het veld to
laten slaan.
„Vooral vertrouwen op het sterkere geslacht, waarmee
menigeen faliekant uitkomt," klonk het spottend.
„En gaat dit vertrouwen verloren , gaat de vrouw zich
volmaakt met den man gelijk stellen, dan zullen onze
kleinen er onder lijden , en het jonger geslacht zal bloeden
voor 't goon het tegenwoordige wellicht zou winnen."
)7 'n Heele predikatie, man !"
„Wat zeg jij er van, Brongeest?"
„Volkomen gelijk heb je ! De jonge vrouw heeft genoeg to
doen , als zij zich voldoende voorbereidt tot het goal opvoeden van haar kinderen en het behoorlijk besturen
van haar huishouden. Zie maar eons hoe kluchtig sommige
dames met haar kroost, met haar geheele huishouding om-
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springen. Verbeeld je nu, dat zulke exemplaren nog minder
met dat schoon levensdoel voor oogen opgevoed werden; dat
zij allerlei wetenschappen gingen bestudeeren voor 't geval
dat ze eens niet mochten trouwen — want het is eon leelijk
geval, dat geen enkele jonkvrouw met zekerheid uitmaken
kan , of zij al dan niet gevraagd worden zal."
„Ook al 'n bespottelijke gril van 't goon men convenance
gelieft to noemen," meesmuilde mevrouw.
„ Wat zou er dan gebeuren?" vervolgde Brontgeest, alsof
hij volstrekt niet in de rede gevallen was. „Het eigenlijke
levensdoel van de vrouw zou opgeofferd worden aan een
modern ideaal , dat op valsche voorstellingen en maatschappelijke wanverhouding berust."
„Juist zoo; want men zou wel zeer ontwikkelde savantes,
doch totaal onbruikbare huisvrouwen bekomen en het
huwelijk werd een rara avis."
„En wat zou er dan van het menschdom moeten worden?"
schertste van Daalen, die zijn kopje naar het theeblad
schoof.
We zouden haast in vuur geraken," zei mevrouw, die
een eind er aan wilde maken, even als alle dames, die
overtuigd zijn, maar dit onder geen voorwendsel zullen
bekennen.
Op dit oogenblik werd er gescheld.
„Dit zal de aanstaande sleuteldraagster zijn," zei van
Daalen. „Wat is er, ga je heen?" vroeg hij aan Brontgeest,
die aanstalten maakte om to vertrekken.
„Ja, ik ga op den loop; 't is beter, daf gij die zaak maar
zonder getuige afhandelt ; tegenwoordigheid van anderen
is altijd belemmerend."
„O neen, blijf zitten," drong mevrouw, „gij kune ons
wellicht met goeden raad bij staan; want gaarne wil ik
bekennen, dat ik zoo heel veel menschenkennis niet heb."
Toen ook van Daalen hem uitnoodigde, om zich niet to
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derangeeren, daar de zaak in vijf minuten afgehandeld
wezen zou, — alles hing bij hem van den eersten indruk
of — nam Brontgeest weer in den stoel bij den haard
plaats; hij beyond zich half met den rug naar de deur
gekeerd, dat hem trouwens verkieselijk voorkwam, daar
het bezoek hem nets ter wereld aanging.
Juffrouw Vermeire werd binnen gelaten en, will de
kamer groot was, zag zij ter nauwernood, dat zich een
derde persoon in het vertrek beyond, daar het overigens
heldere gaslicht den schoorsteen in schemerduister liet.
Men wees de aspirant-huishoudster een stoel aan, die
bij de tafel stond, dus vlak bij mevrouw; de indruk, dien
zij op de echtgenooten maakte, stemde hen niet zoo onverdeeld gunstig als haar brief en de daarin vermelde
aanbeveling. Een lang niet leelijk, maar tamelijk brutaal gezicht was het, met een trek om den mond, waarin een
geoefend oog zich nooit bedriegen zal; doch zoodra zij den
mond opende en haar best deed, om lief te wezen, was
het geen zeldzaamheid, dat zij de mensehen inrekende.

„Het doet mij genoegen, dat u van daag in de stad zijt
gekomen ; mondeling kan men alles beter afhandelen", zoo
begon mevrouw het onderhoud.
„Zoodra ik uw brief ontving, was ik dadelijk besloten,
een dagje over te komen; to meer daar ik famine hier heb."
Op het geluid van haar stem was Brontgeest uit zijn
onverschiilige houding opgeschrikt; als door een adder
gebeten, maakte hij een beweging en wendde zich met
stool en 0 naar den anderen kant; hij was ontroerd en
zijn heftige beweging was oorzaak, dat alien omzagen.
De vreemde juffrouw echter, door het licht der gasvlammen bestraald, zag wel dat er nog iemand aanwezig was,
die zich naar haar toegekeerd had, doch kon niet genoegzaam diens trekken onderscheiden ; maar hij de hare,
door het voile licht schenen, zooveel te beter.
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,,IJ hebt gelezen, wat wij zoeken : een huishoudster, die
zich tevens met de kinderen kan bezig houden en mij
een handje helpt; van onzen kant verlangen wij hartelijkheid en
„O, daar tast u mijn zwakke zijde aan. Niets liever is
mij dan eon hartelijke omgang on ik durf zeggen, dat ik
mij dien overal, waar ik tot heden geweest ben, heb weten waardig to maken."
„Ook bij mij ?" liet Brontgeest eensklaps hooren, terwijl
hij opstond en, wit als een doek, haar naderde.
Geen gezicht kon meer opvallend veranderen dan dat
van die vrouw, toen zij het zijne als uit de duisternis
to voorschijn komen on zijn vurige oogen op haar gevestigd zag. De zoetsappige uitdrukking verdween van haar
gelaat; onwillekeurig was zij opgestaan.
„Kent ge haar ? Waarom hebt ge dat zoo even niet gezegd?"
vroegen mevrouw on mijnheer van Daalen gelijktij dig.
„Zou ik u niet kennen, juffrouw Geen ?"
Deze had hare houding bij die onverwachte ontmoeting
geheel verloren ; zij stamelde een paar woorden, waaruit
men opmaakte, dat zij van de conditie afzag, on toen zij
nog meer wilde zeggen, wees Brontgeest, als ware hij in
zijn eigen huis geweest, naar de deur on zij waagde
het niet, dien gebiedenden wenk to wederstreven.
Toen zij vertrokken was, viel hij, door zijn aandoeningen overstelpt, weder in den stoel neer en verborg het
hoofd in de handen.
Groot was de verbazing van van Daalen en zijne vrouw,
die nets van dit ongewone voorval begrepen hadden ; de
verschijning van dat vreemde mensch, aan Brontgeest
volgens diens eigen verklaring niet eens bij naam bekend;
zijne ontsteltenis, die hem zich zoover had doen vergeten
dat hij eene persoon de deur wees, die zij ontboden hadden; welk zonderling raadsel moest hier opgelost worden ?
If
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Weg was de weldadige rust in de vriendelijke huiskamer.
Zoo zat men gezellig te keuvelen over allerlei onderwerpen en haast een ondeelbaar klein oogenblik later was
die gezelligheid verstoord en het blijspel door een dramatisch intermezzo afgebroken, waarvan de beide toeschouwers nog geen enkelen draad in handen hadden.
Die verschijning had bij Brontgeest een stroom van herinneringen opgewekt; hij vergat een oogenblik geheel,
waar hij zich beyond en bleef met het hoofd in de banden rusten. Men sloeg met gespannen aandacht hem gade,
maar eerbiedigde zijn kortstondige overpeinzing.
„Vergeef mij," sprak hij ten laatste „maar die ontmoeting
deed mij ontroeren. En ik kon niet nalaten, ditmaal handelend op te treden; ik heb er u een weldaad mee bewezen."
Zij zagen hem steeds verwonderd aan.
„Ik ben u eene opheldering verschuldigd en gij zult
tevens wel begeerig zijn, om iets naders to vernemen."
„Volstrekt niet; wij beseffen volkomen dat hier wat niet
alledaagsch heeft plaats gegrepen, zonder daarin te willen
doordringen."
„Dat weet ik ook wel ; daar ken ik u genoeg voor. Doch
ik wil zelf mijn gemoed wel uitstorten, zelfs al ware
het niet mijn plicht, u thans in kennis te stellen met hetgeen
ik met die vrouw uitstaande heb gehad. En wie zou
ik het liever verhalen dan u beidjes, die almee mijn eenige goede vrienden zijt, — nadat ik ales verloren heb."
Hij verzette zich tegen zijne aandoening en vervolgde
27 1 lebt ge een oogenblik geduld — dan zal ik u een verhaal
doen dat de stof voor een klein drama in zich bevat."
„Gaarne willen wij toeluisteren ; vooral wanneer gij er
de hoofdpersoon van zijt."
„Gedeeltelijk slechts. De eigenlijke hoofdpersoon is het
individu om geen term te gebruiken, die nog minder
parlementair klinkt — dat daar zooeven eensklaps voor
mijne oogen stond."
-
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„Dat is wel een toevallige ontmoeting!" merkte van Daalen
aan.
„Ja , als 't in een roman zoo voorkwam, zou men 't
onwaarschijnlijk noemen ," antwoordde Brontgeest even
glimlachende.
Met de nieuwsgierigheid van alle vrouwen, de beste zelfs
niet uitgezonderd, beduidde mevrouw van Daalen haar
echtgenoot, dat hij zwijgen moest en een uitnoodigende
stilte volgde.
„Gij moet dan weten", dus begon Brontgeest zijn verhaal,
nadat
wij elkander voor 't laatst gezien hebben, van
77
Daalen, heb ik een tamelijk onbezorgd en woelig leven
geleid. Nog al veranderlijk en los van aard, althans in
ondergeschikte omstandigheden, leefde ik er luchthartig
op toe en 't ware misschien beter voor mij geweest, als
mijn goede vader mij wat minder geld had nagelaten.
„Maar aan alles komt een einde, ook aan de dwaasheden
der jeugd ; zoo meende ik ten minste, toen ik, die zelfs de
gedachte aan een huwelijk altijd verre verworpen had, in
kennis kwam met mijn goede vrouw. Wat mijn engagementstijd betreft, dat is de gelukkigste tijd mijns levens
geweest."
Het spreken viel hem hier moeielijk ; weldra had hij
zich hersteld en hij vervolgde: „Een jaar later waren wij
gehuwd, Marie en ik. Gij hebt haar nooit ontmoet, hoe
goede vrienden wij ook van kindsbeen of waren. Zij was
een lieve hartelijke vrouw. Doch na haar eerste bevalling
werd zij zwaar ziek ; het had weinig gescheeld, of toen
reeds had ik haar verloren. Zij sterkte echter weer aan ;
genoeg gelukkig, om het verlies van het kind to kunnen
dragen, dat ons pas geschonken was. Hare gezondheid
was voor goed geknakt, en wat ik mij altijd nog verwijt,
is dat ik dit niet dadelijk heb ingezien. Ik scheen verblind
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voor hare zwakheid; ik dacht soms, dat zij wel eens
overdreef — hare aanhoudende klachten en ziekelijkheid
konden mij soms kregelig maken ; ik had mij zoo geheel
wat anders van mijn huwelijk voorgesteld en — ik ging
dikwerf alleen uit en was niet zoo oplettend , als haar
toestand dit eischte. Hoe menigmaal moet ik dat gevoelig
hart diep gewond hebben door mijn weinige deelneming
en mijn zucht naar afleiding ; maar ik wist het niet, ik
vermoedde het niet eens, dat zij Teed onder een kwaal, die
haar langzaam, maar onverbiddelijk ten grave sleepte.
Later heb ik het eerst recht leeren beseffen er is nets,
wat zoo wreed is, als een arme vrouw die op jeugdigen
leeftijd afstand van de bekoorlijkheden des levens moet
doen, met zekere onverschilligheid te bejegenen ; nog
wreeder is het, hoe onmerkbaar dan ook , haar te laten
gevoelen hoezeer men teleurgesteld werd , alsof die
teleurstelling voor haar niet veel harder en pijnlijker was!
„Ware het hier nog maar bij gebleven Mijne vrouw kon,
ofschoon zij nu juist niet bedlegerig was, het huishouden
niet meer alleen waarnemen; ik zag de noodzakelijkheid
in, om een huishoudster te nemen, die haar tevens wat
gezelschap kon houden.
„Gij zult kunnen raden, dat zij, die ons 't meest convenieerde, dezelfde persoon was , die nu op het oogenblik
hier hare diensten kwam aanbieden, en ware ik niet door
een zonderlinge speling van het toeval — of het noodlot,
noem het zooals ge wilt — tegenwoordig geweest, dan zou
zij u evengoed ingepalmd hebben als mij indertijd, niettegenstaande jets onaangenaams in hare trekken, dat zij
met de meeste behendigheid niet volkornen kan maskeeren. Maar zij heeft er een zekeren slag van om gemoedelijk te zij_ n em te glimlachen en to fleemen en
hartelijkheid te huichelen, die een ieder zonder onderscheid
bedriegen zou ; alleen mijn goede vrouw niet, die in 't eerst
„
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niets van haar wilde weten. 1k vroeg aan Marie, wat zij
dan tegen haar had; zij was van een goede familie, scheen
handig te wezen en had iets zeer fatsoenlijks over zich ;
daarbij zag zij er niet onknap uit, en dit is geen bijzaak,
als men den ganschen dag tegenover zoo iemand zitten
meet, meende ik toen.
„Marie kon niet veel tegen haar in brengen; niets als de
antipathie, welke zij wel zou overwinnen, naar ik oprecht
geloofde. Hadde ik slechts naar dien weerzin geluisterd,
ik zou haar in de enkele jaren, die haar nog gegeven
waren, veel leed bespaard hebben.
„Zi,j kwam dan in huis, die juffrouw. Spoedig wist zij
zich onmisbaar te maken, was tegenover mij zeer teruggetrokken, maar overigens strikt in de vormen, en ik had
dus niets op haar aan to merken.
„ Hetzij dat ik aan de uitdrukking van haar gezieht gewoon geraakt was, hetzij dat zij in mijne tegenwoordigheid
steeds wondergoed zich wist to beheerschen; ik vond, dat
zij er niet onaardig uitzag. Tegenover mijn ziekelijke en
zelden opbeurende vrouw althans was zij gezellig to
noemen — zij had een ongewone handigheid om
iemand langzaam en ongemerkt tot zich te trekken,
zonder ook maar een enkel oogenblik de voorzichtigheid
uit het oog to verliezen. En zoo lokte zij wel eens een
meer confidentieel gesprek uit en zij begon van lieverlede
meer de rol van „huisgenoot" in den waren zin van het
woord, dan van gesalarieerde huishoudster te vervullen.
„Gevoelig voor haar goede zorgen, — want zorgzaam
voor ons huishouden, en naar mij toescheen ook voor
mijn schijnbaar lastige en eenigszins wispelturige vrouw
was zij ontzag ik haar werkelijk een weinig ; ik kon
mij niet voorstellen, dat Marie dit met leede oogen zag.
Als ooit de schijn tegen mij geweest is, dan was het in
dien tijd ; hadde ik 't maar kunnen vermoeden, wat zij
-
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duchtte , hoe ver zou ik zulk een denkbeeld van mij afgeworpen, hoe plechtig zou ik mijne vrouw het tegendeel
bezworen hebben.
„Doch wat het ergste was, juffrouw Geen begon ook
verkeerde gevolgtrekkingen te maken ; intusschen was zij
listig genoeg, om dit niet te laten bespeuren. 1k spreek
maar van juffrouw Geen; want na het gebeurde ten mijnent
schijnt zij 't geraden geacht to hebben, om een anderen
naam aantenemen.
„Ongemerkt begon de wanverhouding tusschen ons drieên
voortdurend grooter to worden. Dat schepsel was een van
die vrouwelijke hyena's, welke in eene woning rondwaren,
niet alleen op roof belust , maar met de onbeschaamdste
ontwerpen in het hoofd. Geeft men ze den vinger, dan
nemen zij de geheele hand ; niet eensklaps, want dan zouden ze zich verraden, maar langzaam en gluiperig. Nu
eens de verdrukte onschuld spelende, dan weer op de
onbeschaamdste en toch geslepenste wijze woekerende
met de gaven, die de satan haar verleende, weten zij terrein to winnen. Nog altijd sla ik mij voor 't hoofd, als ik
er aan terugdenk. Zij begon zich in waarheid te verbeelden,
dat ik niet geheel ongevoelig voor haar was — on ik
was blind, stekeblind.
27 Gij ziet, goede vrienden, ik verontschuldig mij niet; ik
wind er geen doekjes om. Gij zult de schouders voor mij ophalen, wellicht neiging gevoelen am mij to verachten, althans
to minachten. En toch hoop ik voor u, dat ge nimmer zulk
een wezen op uw weg zult ontmoeten ; want bitter zouden
uwe ervaringen kunnen wezen — en veel zou u begrijpelijk voorkomen, wat gij nu geneigd zult zijn, met een
schouderophalen to beantwoorden.
„hist omdat er nets bestond tusschen ons, — die
vrouw on mij — kon ik zoo ougedwongen met haar
omgaan. En dit alleen kan mijn onergdenkendheid verkla-
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ren. Mijne vrouw echter sloeg haar met argus-oogen gade.
„Zij begon dat mensch te verachten ; hoe zacht van
card ze ook was, te haten. Missdien was ze hierdoor
wel dikwijls onbillijk tegen haar en als ik dan, natuurlijk
altijd onder vier oogen, haar in gemoede ongelijk geven
moest — en het felt op zich zelf staand beschouwd, had
zij dit ontegenzeggelijk — dan deed dit mijn vrouw later
in 't geheim menigen traan storten. Zij begon pogingen in
het werk te stellen , om onze huishoudster met goed fatsoen weg te krijgen; eene enkele maal was zij genoodzaakt,
haar hard toe te spreken en diep te vernederen ; dat is de
eerste en eenige maal geweest , dat de listige slang zich
te veel bloot gaf.
Van af dat oogenblik dagteekende een doodelijke haat
van juffrouw Geen tegen mijne vrouw ; zij vergat zich
ditmaal en wierp een enkelen blik op haar — en daarna op
mij. Maar dien blik zal ik mijn leven lang niet vergeten.
Nooit heb ik een gezicht zoo zien veranderen, zooveel bedreiging en boosaardigheid in een enkelen oogopslag gezien.
In een oogwenk was ik ontnuchterd alles, wat dien tijd
bij haar was omgegaan , werd mij, evenals een felle
bliksemschicht een zwarten achtergrond verlicht en alles
scherp afteekent, door dien 66nen blik duidelijk. Nu echter
was mijne beurt gekomen om mij goed te houden en haar
in de kaart te zien ; dit voornemen heeft mij niet berouwd.
Ik kan verder kort zijn. Het bleek mij meer en meer ,
nu ik eenmaal op den rechten weg was , dat dit verachtelijke wezen het er op toegelegd had, om mij van mijn
ongelukkige vrouw af to trekken ; dat zij deze het licht
in de oogen niet gunde, en zich met de dwaze hersenschim
gevleid had om, als mijn goede Marie niet meer tot de
levenden behooren zou — haar treurig lot had zij reeds
lang voorzien — in hare rechten to treden ! .
Tot zoo lets achtte men mij in staat! Gij kunt begrljpen ,
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wat mijne vrouw daaronder geleden heeft en hoe erg ik
geboet heb voor een nimmer te verschoonen onverschilligheid en verblindheid.
„Hoe haar echter den dienst op te zeggen ! Zij voldeed
aan al hare verplichtingen. Voor Marie was zij weder
de lieftalligheid in persoon ; hoe moist zij zich te beheerschen !
„Tegenover mij was zij minder voorzichtig geworden. En
eenmaal zelfs durfde zij d.oelen op eene toekomst, die mij
van verontwaardiging deed trillen, en toch had ik ook toen
nog geen vat op haar.
„Dat ik mijne vrouw nu met teederheid overlaadde,
laat zich hooren ; ik had veel goed te maken ! Tegenover
juffrouw Geen bleef ik onveranderlijk dezelfde; dit moest
ik wel, wilde ik niet bekennen, dat ik ook maar een oogenblik
gevoelig kon zijn geweest voor Mar, die mij nu onuitstaanbaar was geworden ; doch dit bracht haar op den
dwaalweg. Om kort te gaan, zij verbeeldde zich dat er
voor haar hoop bestond, als die wegkwijnende vrouw
maar eerst overleden was. Zij verbeeldde zich, dat ik
mijn Marie met zooveel zorgen omringde, om mijn geweten
in slaap te sussen; misschien wel om de arme vrouw to
misleiden.
„Dit alles is mij later eerst recht duidelijk geworden.
„Gelukkig voor ons alien zou spoedig de ontknooping
komen ; maar welk een ontknooping !
„Ik had reeds besloten, onder welk voorwendsel dan ook,
de huishoudster weg to doen ; zij was mij een walg geworden. Maar Marie werd gevaarlijk ziek, en voor 't
oogenblik kon zij de hulp van onze huishoudster minder
dan ooit ontberen ; zooals ik reeds aanmerkte, voor de
behartiging onzer zaken was zij uitstekend.
„De dokter kwam alle dagen. Hij verheelde ons het gevaar
niet; toch stelde hij ons in zooverre gerust, dat wanneer
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de zieke deze crisis to boven kwam, zij nog vele jaren voor
gespaard blijven kon.
„Waarom zag ik bij dit gezegde onwillekeurig die huishoudster aan, de kwade genius mijner vrouw?
„Wat er op dit gezicht to lezen stond, weet ik nog niet;
maar iets stond er op, zooals men in de omstuimig jagende
wolken soms onheilspellende gedaanten ontraadselen kan,
zonder dat zij toch eigenlijk iets to aanschouwen geven.
„De dokter schreef een drankje eri tevens een uitwendig
middel voor.
„Wees daarmee voorzichtig ; het is zwaar vergif," zeide
hij , „en op het oog kan men dit kleurlooze vocht niet
gemakkelijk van het drankje onderscheiden." Het kon echter
geen kwaad ; door de zorg van den apotheker maakte een
donkerblauw fleschje alle vergissing onmogelijk. Toch had
ik er iets tegen, dat beide fleschjes , die even groot waren ,
op hetzelfde bord werden gezet ; maar juffrouw Geen
zorgde zelve voor de patient en ik meet zeggen , zij scheen
alles weer goed to willen maken. Zij was de hartelijkheid
en bezorgdheid zelve on zelfs mijn goede vrouw glimlachte
soms tegen haar, toen zij haar zoo liefderijk verpleegde.
„Ik wist dan ook niet beter, of zij was in goede handen.
„De slaapkamer grensde aan onze huiskamer, die weer
in de gang uitkwam ; de ziekelijke toestand van Marie
had ons dit zoo doen inrichten.
Dienzelfden middag, het was schemerdonker,, kwam ik
t'huis ; toevallig veel vroeger dan gewoonlijk, on ik ging
als naar gewoonte dadelijk naar mijne vrouw, toch zacht
loopende, ten einde haar niet wakker to maken als zij sliep.
Zoo kwam ik ook nu in de aangrenzende kamer ;
77
zonder dat de huishoudster bespeurde, dat ik to huis
gekomen was ; op de teenen loopende, ging ik den drempel
over. Het was nog juist licht genoeg om to zien, dat zij
van plan was, mijne vrouw medicijnen in to geven.
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„Wil ik ook licht opsteken ?" vroeg ik en de daad bij
het woord voegende, haalde ik lucifers uit den zak.
„Daar hoorde ik een onderdrukten kreet, die mij deed
ontroeren, en een fleschje vigil op den grond, natuurlijk
aan stukken.
„Hob ik u aan 't schrikken gemaakt?" vroeg ik half
en half verwonderd over dit ongeval ; want ik kwam altijd
zoo zacht de kamer van de zieke binnen
„Met een hield ik den lucifer boven de gaspit — het
was licht. Loodkleurig was het gezicht van de huishoudster ; zij trilde ; ik scheen haar wel zO6r aan 't schrikken
gemaakt to hebben.
„Maar nu zag ik toevallig op tafel. Er stood slechts 66n
medicijn fleschje en dat was het witte."
„Hoe komen die glasscherven daar op den grond? —
Dit middel behoeft immers alleen des morgens gebruikt
to worden !" vroeg ik dreigend, on ten hevigste ontroerd.
„Mijn goede vrouw, die een paar seconden later het
gevaarlijke vocht zou hebben ingenomen, zag de blauwkleurige scherven op het tapijt liggen en verloor haar
bewustzijn.
„Ik greep juffrouw Geen bij den arm, neep dien met kracht
en schudde haar heen en weder.
„Wat is hier gebeurd ?" sprak ik, met de oogen haar
verslindende.
„Zij had hare zelfbeheersching terug. Zij glimlachte.
„Ik heb in 't schemerdonker bij ongeluk het verkeerde
fleschje genomen ; maar maak u niet bezorgd : ik zou het
bij 't inschenken wel bemerkt hebben."
Van waar dan die ontsteltenis ?"
7/
„Lieve hemel, is dit hier een verhoor ? Wie zou niet verschrikken, als iemand daar zoo spookachtig binnensluipt !"
)2 En die vale kleur , die je wangen dekt ? Wat is
dat dan?"
-

—
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„Als men bijkans een ongeluk heeft, dat den noodlottigsten afloop kan hebben, dan moest men geen hart in 't
lichaam hebben, als men niet ontstelde."
„Meer was uit haar niet te krijgen.
„Ik gaf verder geen antwoord.
„De dokter ontraadde mij, er werk van te maken ; er
was niets te bewijzen. Het ware eene ontzettende ramp
geweest, maar zulk eene onvoorzichtigheid kan begaan
worden.
„Ik rustte niet, voordat zij de deur uit was.
„Mijn arme vrouw heb ik tOch moeten verliezen; maar
Goddank niet door haar toedoen ! .
„Mocht ik nog getwijfeld hebben, als gij zooeven dit
schepsel goed hebt gadegeslagen, dan zult gij de beantwoording van het raadsel haar op het voorhoofd gelezen
hebben."
„En zulk een wezen hadden wij wellicht in huis genomen !" fluisterde mevrouw van Daalen.
Verder wad het stilzwijgen vooreerst niet verbroken.
Niet alleen de verhaler was diep geschokt ; hij had er
niets meer bij te voegen.
Zij begrepen, wat die vrouw bezield had. Of had zij
werkelijk onwillekeurig, door de schemering misleid, het
verkeerde fleschje genomen en had uitsluitend het besef
van haar onvergeeflijke onachtzaamheid haar zoo doen
ontroeren ? .

Beminnelijke Bloedverwanten.
Penteekeningen near het Amsterdamsehe tolksleten.

I.
Het was een Hove dag in de maand Juli en die dag
deed haar alle eer aan. Hadden de vorige week eenige
rheumatische menschen geklaagd, dat men nog geen enkel
warm dagje gehad had, deze Vrijdag nu was door de
natuur uitverkoren, om de verguisde brooders schitterend
te wreken. De zon brandde thans de wandelaars op den
schedel en de handhavers der openbare rust koesterden
zich in de tropische hitte, overtuigd dat de atmosfeer te
drukkend was voor de menschen, om zich noodeloos te
vermeeien. Een tweetal dienaren van den Hermandad ten
minste liep droomerig voort, met de oogen half dicht geknepen ; zoowel ten gevolge van de hooge temperatuur
als van de afmatting, die uit hun onafgebroken ontmaskeren der boosheid voortvloeide ; de beide stokken, zoo
gevreesd door de baldadige straatjeugd, vertoonden een
stel evenwijdige lijnen in de ruimte, terwijl hun slenterende
gang een symbool der geduchte snelheid van Nemesis
vormde. Mijmerend liepen de beide gerechtsdienaren voort;
zij zijn het ook niet, die onze aandacht verdienen.
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Op den hoek van dezelfde straat, waarin genoemde
steunpilaren der justitie zich traag bewogen, zat eene
vrouw voor een wagen. Zij zag in zeker opzicht er schilderachtig Zij had een jak van een verdwijnend paarsche
kleur aan, waarop door den fabrikant met kwistige hand
groote roode plakkaten waren aangebracht, die eenmaal
veelkleurige bouquetten waren geweest, maar Phoebus en
groene zeep hadden een verdelgingskqg tegen deze ornamenten gevoerd. Onder uit het jak hing een zwarte
bovenrok lusteloos neer ; een vierkant lapje van een donkerbruine stof, midden in de ruimte van den rok aangebracht, gaf daaraan een pikant voorkomen. Verder bestond
het zichtbaar gedeelte van haar toilet uit een muts, welke
eenmaal wit geweest was en eindigde in twee kleppen,
die, wanneer er zooals nu windstilte was, traag neerhingen,
maar zoodra de wind langs de straten loeide, in fladderenden toestand verkeerden on haar het gelaat geeselden.
Met de armen over elkander, was zij op een ouden stoel
gezeten voor den wagon , welke laatste des avonds versierd werd met een walmende kaars , door een vet manuscript tegen de ondeugende aanvallen van Eolus behoed.
Op den wagen werd een half mud appelen smakelijk door
de zonnestralen gebraden. De mat van den stoel was van
lieverlede versleten, zoodat de goede vrouw niet zonder
behendigheid zich op het geraamte van haren zetel in evenwicht hield.
Zij leefde van haar kleinhandel in appelen; 's morgens
vroeg kwam zij met haar kar to voorschijn, om een zitplaats in een der meest bevolkte buurten van Neerlands
hoofdstad to kiezen ; waarna zij den stoel van de kar nam,
met vastberadenheid daarop plaats nam, en met schorre
stem de boomvruchten aanbood, met een vrijgevigheid, den
Amsterdamschen kleinhandelaar in 't bijzonder eigeri. „Twee
om 'n cent neem maar weg drie !" klonk het dan gulhartig ,
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met een welbekend argOt, zoodra een kooplustig jongeling
naderde.
Was soms op het uitverkoren punt de negotie slap, dan
heesch zij zich weer op, wipte den ex-stool in den wagon
en reed welgemoed naar een ander oord. Alle dagen was
het equipement hetzelfde. Was het buiig weer, dan zag
men haar gewapend met een regenscherm, groen als zeer
water ; vermoedelijk een erfstuk van een oud-tante, welke
jongeheeren on juffrouwen in dit tranendal geholpen had.
Die weelde had al menigmaal de still° woede van eenige
buurvrouwen opgewekt, ten minste zoolang de parapluie
in ruste bleef ; nauw word ze opgestoken, of de nijd verstomde. 'Het bewuste voorwerp , waarvan de katoenen bekleeding dan onmiddellijk halverwege was opgestroopt, had
met zijn halfnaakte balleinen veel van eon spinnekop.
Nu verheugde zij zich echter in het zachte weder. Langzamerhand begon haar hoofd to knikkebollen, de appelen
vertoonden zich schemerachtig ; het hoofd zakte voorover,
haar neus scheen vergeefsche aanvallen op een zeker punt
van haar jak to beproeven, doch ook doze golvende bewegingen van hoofd en muts hielden op.
Haar slaap was vast en juist zou zij een interessanten
droom beginnen , toen een hevig rumoer haar met schrik
deed ontwaken ; voordat zij nog recht kon uitmaken wat
de offfcieele oorzaak van hare rustverstoring was, zag zij
met ontzetting hoe een vreemdeling door een ander hoer,
haar mode onbekend, bij den kraag gegrepen en met merkbare versnelling achteruit geworpen word, zoodat hij tegen
de kar vloog en in gezelschap van de rechtmatige eigenares
en haar ooft op de „kleine steentjes" to land kwam.
Onbeschrijfelijk was de gevoeligheid van de vertoornde
vrouw en billijk hare gramschap ; tot overmaat van ramp
kon zij voorloopig slechts haar mond gebruiken, daar zij
door de zitting van haar stool gegleden was en in diet.
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machteloozen toestand haar Teed nog zag verhoogen door
de grievende omstandigheid , dat twee bengels van jongens
zich aan haar eigendom vergrepen.
Nauw zag de aanvaller dat de rechtmatige tuchtiging
van den verslagene eon onschuldige getroffen had, of hij
snelde toe, bevrijdde haar uit haar neteligen toestand, en
deed het onmogelijke om het heesche mensch tot bedaren
te brengen; de rampzalige, die het onheil berokkend had,
vond het oorbaar, zich uit de voeten to maken.
Eer zou Europa het staatkundig evenwicht kunnen verliezen dan eon wagon met appelen, zonder dat daarop eon
samenscholing volgde ; on dit moot ter eere van de toeschouwers gezegd worden : bijna alien hielpen om de verspreide vruchten weer bijeen to grabbelen en zelfs de beide
jongens, die hun maag voor den wagon hadden aangezien,
werden door eon rechtschapen slachtersjongen correctioneel
terechtgewezen.
Toen de schade wat hersteld was, word de onwillekeurige
bewerker van de ramp met anonieme stemmen bij verstek veroordeeld.
Bij alle mogelijke oploopen pleegt het Amsterdamsch
gepeupel finks partij te kiezen, welke keuze meer door het
uiterlijk voorkomen der tegenstanders dan door de oorzaak
van het geschil bepaald wordt. Hoe beter gekleed, hoe
onherroepelijker men veroordeeld wordt ; zijn toevallig de
beide stldlustigen van denzelfden stand als de saamgeschoolde menigte, dan wordt met groote onbezorgdheid eon
van beiden gevonnisd en door al , wat leven en adem
heeft , uitgescholden.
Daar er niets meer to beredderen overbleef, verdeelde
zich de opeengepakte volksmenigte, juist toen de twee
agenten op schroomvallige wijze kwamen aansloffen en
met de grootste deelneming zich op de hoogte van het
gebeurde lieten brengen.
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De politie schudde op meewarige wijze het hoofd en vandelde verder, in 't bewustzijn veel onheil voorkomen te hebben.
Het geval had vrouw Dol wel wat aangedaan, en this
besloot zij huiswaarts te keeren ; in dit voornemen werd
zij gesterkt door den vreemdeling, die wel eenigszins de
schuld van het gebeurde op zich wilde nemen en zich
achter de kar plaatste, die hij met groote boetvaardigheid
voortduwde, zoodat vrouw Dol ongewoon vrij in hare bewegingenwas. En zoo toog zij naar hare woning, terwijl ze nu
en dan een blik wierp op hem, die zijn aandeel in het ongeval
op even kiesche als ridderlijke wijze weer goed maakte.
Toen zij tot heimelijke vreugde van haar metgezel haar
domicilie bereikt had, bracht zij eerst haar broodwinning
in veiligheid en dacht er toen aan, om op een of andere
wijze haar erkentelijkheid voor de betoonde dienstvaardigheid aan den dag te leggen.
„Je komt zeker 'n kommetje koffie bij we drinken ?'
vroeg zij, als uitvloeisel van haar dankbaarheid.
„Dat kan wel 'res doen," en zonder veel plichtplegingen volgde hij haar.
De woning was in de Anjeliersstraat gelegen en had de
eigendommelijkheid , dat een zestal gezinnen , elk gemiddeld uit vier leden bestaande, met alle recht ditzelfde huis
als het hunne aanzagen.
Vrouw Dol begon welgemoed de steile trap op te klauteren,
en versmaadde het glibberig eind touw, dat Bartel been en
weer wiegelde. Zonder hijgen of zuchten beklom zij een
tweede trap, nog veel steiler en van een veel vetter touw
voorzien en ten laatste een derde, die de ladder mar de
kroon stak. Gedwee werd zij gevolgd door haar gast, dien
dit hardnekkig trappenklimmen niets ongewoon viel.
Zij opende eene deur, die door den Tijd gecreneleerd
scheen te zijn, en noodigde haar metgezel uit, binnen te
komen. Het vertrek zag er uit, zooals men van de geo-
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graphische ligging daarvan weinig anders verwachten kon ;
de verdieping was zoo laag dat men, zoo lang men niet
zat, tusschen een tweetal zolderbalken zich moest
bewegen, wilde men niet telkens bukken, zoodat slechts
verplaatsing in 66ne richting geraden was. De kamer
had twee smalle ramen, welke een verrukkelijk uitzicht
aanboden op twee dergelijke vensters aan de overzijde van
de straat. Hier en daar waren eenige ruiten beplakt ; ze
ker om het inkijken to beletten.
Het vertrek bevatte weinig anders als een kast zonder
deuren , en een gapende bedstee, waarvoor ten deele het
reserve-overtrek van de parapluie scheen opgehangen. De menbels waren vrij voldoende , ofschoon de tafel, met het servies
daarop, bij de minste beweging aan een glas-instrument deed
denken en de stoelen ook bier een zekere vaardigheid
deden wenschelijk zijn.
„Ben je wat van den schrik bekomen ?" vroeg Lous —
zoo was de vriendelijke bezoeker genaamd — toen hij
alles met kennersoog gemonsterd had.
„Een mensch zou er 'n versukkeling van krijgen,"
luidde het antwoord ; iets minder grammaticaal nauwkeurig
dan wij hier uit respect voor den lezer den dialoog zullen
weergeven ; daar het plat-Amsterdamsch wel karakteristiek,
maar op den duur niet welluidend kan worden genoemd.
„Je hadt je nek wel kunnen breken !" troostte Lous.
„Ik mag je wel 'res bedanken, dat je me zoo geholpen hebt".
„Gelukkig dat je niet je klompen in je mond hebt gekregen", merkte hij aan bij de gedachte, hoe de vrouw
zich als de zitting van een vouwstoeltje in het geraamte
van haar zetel bewogen had.
„Ik ben nou heelemaal weer op men verhaal."
„Zoo."
Na deze uiting van zijn gevoel zag Lous onnoozel het
raam nit.
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„Je hebt me 'n grooten dienst bewezen ," betuigde zij.
Eerst dacht Lous, dat de buiteling haar 'n aangename afwisseling bezorgd had, doch hij begreep spoedig
haar bedoeling.
„Kom, dat beduidt niet veel. 1k had niets te verzuimen
on was wel 'n beetje de schuld van de narigheid."
„Maar nou moet je me res vertellen . . . of neen ; 'k
zal 'n mondjevol koffie voor je zetten."
Lous hield haar van dit goede voornemen niet af; hij
stond dus op, dook onder een paar hanebalken door en
vermeidde zich met door het raam een oude dame te
begluren, die bezig was, met een looden kam haar bekoorlijkheden te verhoogen , maar toen zij den onbeschaamde gewaar werd, diep beleedigd dit werk achter
haar bedstee-gordijnen voltooide.
Inmiddels maakte de gastvrouw met behulp van een
paar dove kolen, die zij van onder haar bedstede uit
troonde, het vuur aan in een kookkachel van de eenvoudigst denkbare constructie en nadat zij de ramen opgeschoven had, om den dikken rook den weg to wijzen,
begon zij koffie to zetten.
Zij haalde een servies voor den dag, waarvan de verschillende ingredienten elkander om de ooren geslagen
schenen to hebben en kwam nu met het dampend koffieketeltje aandragen.
Lous was gek op koffie — als hij niets anders krijgen
lion; met welbehagen snoof hij den eigenaardigen geur
op, die uit de gedeukte tuit kwam.
„Nu meet je me ereis zeggen, hoe je heet?" zoo hernieuwde vrouw Dol het gesprek.
„Ik heet Lous, en jij ?"
„Vrouw Dol."
Hij bleek hierin aanleiding to vinden, zich nog eens in
te schenken. Nadat hij dit liefdewerk volvoerd had, zag
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hij weer de karner rond en begon eenige belangstelling
voor vrouw Dol bij zich to constateeren. Ook deze zat —
met beide hander krampachtig om haar kopje gekneld
en stelselmatig daarin blazende — hem door de opstijgende dampen heen onafgebroken aan to zien, waardoor
zijn beeld iets nevelachtigs, iets van een visioen kreeg.
„Ben je getrouwd ?"
„Neen, jij ?"
„Ook niet."
„Nooit geweest?"
„Neen."
Weer verdwenen twee kopjes ; zoolang de koffieketel
gaf, zou het gesprek niet levendig worden. Toen eindelijk
een zwart drabbig mengsel uit de tuit drupte, begreep
men dat het ding leeg was.
„Duro tijden, he ; kan je 't nog al stellen?"
„Tot nog toe ging 't nog al, maar juist gisteren heb ik
mijn bags den dienst opgezeit ; anders had 'k geen tijd
gehad om je t'huis to brengen."
„Dan ben je zonder verdienste ? Hoe kwam je daar
zoo toe?"
„Ja, dat 's een heele geschiedenis !"
Lous wenschte omtrent die geschiedenis Bever niet
in verdere bijzonderheden to treden.
De waarheid was , dat hij reeds door verschillende
bazen snood behandeld en miskend geworden was; hij
leed aan een chronische werkeloosheid.
Sommigen maakten het zoo erg, dat hij 't geen drie dagen
bij hen uithouden kon. Veel boosheid is er in deze wereld I
Lous had een eigenaardig voorkomen ; zijn gezicht teekende groote sluwheid en de oogen stonden horn zoo in
't hoofd, dat zijn physionomie de aandacht van elk rechtgeaard marechaussee diende to trekken. Hij was sterk
gebouwd en had vuisten als sleggen ; zijn schouders waren
Kopper. Novellen en Schetsen.
13

194
plat, zijn haar was dik en geelachtig als een stoffer, zijn
news puntig, zijn_ tanden waren hoekig.
Laatst was hij knecht bij een schilder geweest ; doch
ook dit handwerk had hij laten varen, nadat hij wegens een
billijke berisping zijn baas een pot met gele verf naar
't lijf geworpen had. Om deze on andere redenen vond hij
't minder geraden, over den afgelegden levensloop lang
uit to weiden.
„Je woont hier nog al aardig", merkte hij aan.
„Woon jij soms nog minder," vroeg vrouw Dol, niet verblind voor de kleine gebreken, die het lokaal had.
„Ja, zie je, eigenlijk woon ik den laatsten tijd in 't geheel niet."
„Waar blijf je dan ?" klonk het meer verbaasd dan medelijdend.
„Bij dezen of genen goeden vriend."
„Dan moot je nog al eenige goede vrienden hebben !"
Ook hierover bewaarde Lous het stilzwijgen.
„Heb je niet 'n pijp tabak voor me ?"
„Dat houd ik 'r niet op na."
„0 zoo !"
Hij zag, dat er niet veel meer to halen was, en maakte
zich gereed om op to stappen. — Een enkele gedachte
deed hem zijn bezoek nog even rekken. Na een wijle bedenkelijk voor zich uit gekeken to hebben, sprak hij
„Je zult 't Loch niet breed hebben met je appelen-negotie ?"
„Dat geeft nog meer, dan je zou denken."
Het smartte Lous niet, dat hij deze snaar had aangeroerd; want de wijze, waarop zij hem antwoordde, versterkte hem in een vermoeden, dat bij hem opgerezen
was. Zoo geheel uit de lucht gegrepen was zijn stille hoopniet ; want het was hem bekend, dat er velen door de
stad loopen, die wel niet anders als kopergeld zien schitteren, maar meer dan menig ander mogen opmerken, dat
veel kleintjes een groote maken — en werkelijk had vrouw
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Dol zachtjes aan een aardig stuivertje kunnen opsparen.
Zij bleef echter haar oude levenswijze volgen, evenals in
de dagen toen zij de nijpendste armoede had gekend.
Hadde de arme vrouw kunnen vermoeden, waarom hij
haar eens polste , zij zou misschien een meer lamentabel
gezicht getrokken hebben — en wellicht ook niet !
Nu wist Lous genoeg. Hij zette zijn pet, die hij meer
wegens de tropische hitte dan uit beleefdheid had afgezet,
op het hoofd en drukte haar de hand met een warmte, die
verraderlijk na het laatst gesprokene was opgekomen. Hij
had frissche lucht noodig.
In diepzinnig gepeins wandelde hij voort ; allerlei gedachten doorwoelden zijn hoofd. Hij had de waarheid
doorgrond en mocht zij al niet zooveel hebben opgegaard
als hij hoopte en berekende, toch licht had ze meer dan hij.
Hoe meer hij ales overwoog, zooveel te meer kwam het
hem gepast voor, om op vrouw Dol verliefd te worden en
zijn minnend hart aan hare voeten te leggen. Maar hoe
de zaak aan te vatten ; want juffrouw Dol scheen hem
een vesting toe, die moeielijk te nemen zou zijn.
In elk geval moest de kennismaking hernieuwd worden
en juist dit had eenig bezwaar in, daar er niet overdreven
op zijn terugkomst was aangedrongen. Eerst vatte hij het
schoone voornemen op, haar 's avonds serenades te brengen;
maar wiji de halve Anjeliersstraat die op zich zou kunnen
toepassen, zag hij daarvan af.
Eu toch moest hij iets verzinnen om de kennis weer
aan to knoopen; want in de kritieke omstandigheden van
iemand, die niet meer ander dak kan komen, was de verbintenis met vrouw Dol al een groote uitkomst.
Engagementen en huwelijken worden soms op een origineele wijze in 't level] geroepen ; het in 't water vallen
van eon jonge dame, 't op hol gaan van een vigilante,
het terugbrengen van een verdwaalden mop, dit alles kan
13*
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aanleiding geven tot een huwelijk, waarvan men later al
dan niet berouw heeft.
Heeft de jonkman eenmaal liefde opgevat, dan ontziet
hij geene middelen om zijn Dulcinea met de aanwezigheid van
die innige genegenheid bekend te maken ; Lous had volkomen het recht om het voorwerp zijner aanbidding 't hof te
maken, en politie noch zedeleer verbood hem, dit op zijn
manier te doen, zoolang hij geen ergernis gaf.
Hoewel vrouw Dol den fruithandel op de kleinst mogelijke
schaal dreef, had zij toch haar magazijn — dat grootendeels uit de kar bestond — niet in haar woning, om de
gegronde reden dat het vermoeiend was en tevens eenige
gymnastische bekwaamheid vereischte, om 's avonds met
de appelen tegen de steile trap op to kruien, waarom
zij met een stadgenoot in de nabijheid een accoord had
weten to treffen.
Den volgenden dag beyond zij zich op dezelfde plaats,
die haar bijna zoo noodlottig geworden was. Het weder
was plotseling veranderd — dat is trouwens bij ons betrekkelijk nog veranderlijker dan het Ministerie zoodat
de reeds gemelde parapluie met de appelen meereed.
Reeds drie voile uren had zij daar gezeten en al een
groot gedeelte van haar voorraad verkocht ; daar het
beste natuurlijk werd uitgezocht, was er een afgrijselijke
collectie overgebleven, zoodat zij de hooge noodzakelijkheid
inzag, or wat nieuw gepoetst ooft bij to gam halen. Vergenoegd rees zij op en wilde het handvat van de kar grijpen, toen zij met niet weinig verbazing twee dikke handen
zich daar omheen zag klemmen.
Zij ontwaarde Lous, die haar goedaardig toeknikte,
vroeg hoe ze geslapen had en, voordat ze nog een woord
had kunnen spreken, met hare bezitting op weg naar de
Anjeliersstraat was. Zooals Lous voorzien kon, had deze
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galanterie een meer dan gunstige uitwerking en vrouw
Dol zag daarin een hoogen graad van verknochtheid.
„Hoe lang had hij haar niet in stilte gadegeslagen, our
het oogenblik van haar vertrek ongemerkt of te wachtenl" —
Ja, dat dacht zij.
Zoo ging het nu elken dag ; zij was zeker, overal Lous
to zullen vinden, die steeds met groote gedienstigheid haar
kar voortduwde en bracht, waar zij dit begeerde. En natuurlijk noodigde zij hem uit, al de trappen op te klauteren en sours haalde zij dan negen centimeters dikke
boterhammen voor den dag. Voortdurend zag Lous met
meer teederheid haar aan en steeds nam hij vriendelijker
afscheid van haar; een en ander kon niet missen, ten
laatste haar zoo te streelen, dat ook zij Lous met beleefdheden begon te overladen. Het viel hem gemakkelijk,
zoo lang bij een oud kaineraad onder dak to komen, met
de belofte, dit later to zullen goedmaken ; dergelijke kiesche
overeenkomsten zijn ook niet geheel en al vreemd bij den
meer beschaafden stand in de maatschappij.
Lang kon die toestand evenwel niet duren ; daarom
kwam hij tot een kloek besluit en nam zich voor, haar
plechtstatig op te zoeken en in 't binnenste van zijn minnend hart te don lezen.
Hij koos hiertoe een Zondag-avond, omdat het voorwerp
zijner aanbidding dan rustdag hield. Gaarne hadde hij zich
voor deze beslissen4 gelegenheid in feestgewaad gehuld ;
maar iets van dien aard hield ,hij er niet op na.
Van niets bewust, zat vrouw Dol in een splinternieuw
pak gestoken en met gebreide polsjes opgevroolijkt. Zij las
druk in een preek, die haar ten hoogste stichtte en telkens
bewoog zij toestemmend knikkend het hoofd. Een bedeesd
tikken op de deur onttrok haar aan deze lectuur ; een voorgevoel sprak tot haar geheimzinnige taal en met eenige hartklopping opende zij. — Hij was het; hij stond voor haar.
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Lous kwam met een bedrukt voorkomen de kamer in,
en telkens, als hij een voet verplaatste, zuchtte hij diep
en hoorbaar ; zwijgend ging hij zitten en weer haalde hij
een zucht op, als uit 't diepste zijner ingewanden.
Instinctmatig werd de oorsprong van die verzuchtingen
begrepen Maar Lous zag weldra, dat hij tot meer heftige
middelen zijn toevluclat nemen moest en een oogenblik
later was hij naast haar neergevallen.
Wel had zij verwacht, dat er een • ontboezeming zou
volgen ; maar op zulk een doortastend optreden was zij
niet voorbereid.
„Zie je niet, hoe ik vermager ?"
Deze vraag steeg uit haar boezelaar op.
Vrouw Dol zag het denkelijk niet; doch die woorden
grepen haar nog al aan.
„Maar Lous, sta toch op !"
Er begon iets neven haar schoot to snikken.
„Wat wil je dan toch ?" riep zij uit, als begreep ze
niet, ter wier eere dit alles was.
„Wat wil je ?" sprak Lous zacht verwijtend, terwijl het
hoofd weer to voorschijn kwam.
„Heb je dan geen hart, geen gevoel — geen gevoel ? .."
Vrouw Dol was voor geen klein geruchtjen vervaard ;
doch nu wist zij niet recht, hoe de zaak aan to vatten.
Wel waren zijne oogen nog droog; maar elk oogenblik
konden ze immers vochtig worden ?
Zoo had ze hem nog nooit gezien.
Eindelijk begreep hij , dat het ware oogenblik gekomen
was; hij deed alsof hij zich overmande, on nog altijd met
aandoening sprak hij
„Vergun mij, schoone vrouw, al wat ik bezit aan uw
voeten neer to leggen."
Die onnavolgbare zinsnede had hij eens op de tweede
gaanderij in zijn oor geknoopt. Onder het uitspreken van
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die woorden voldeed hij stilzwijgend aan zijn voorstel ; want
door het uitsteken van beide handen legde hij alles, wat hij
bezat, aan hare voeten neder, aannemende dat de decensie
hem niet veroorloofde, zijne plunje voor haar uit te stallen.
Evenwel miste deze uitval zijne uitwerking niet. Lous
zag al, dat zijne pijlen getroffen hadden. Hij viel haar om
den hals, hield haar een poos omstrengeld en vroeg haar
fluisterend, of ook zij liefde voor hem gevoelde
Eigenlijk gevoelde zij op dit oogenblik, dat ze min of
meer gekeeld word; zij Meld dit echter voor de beruchte
minnepijn, en geheel begoocheld ontvlood het ja-woord
hare lippen.
Lous had gezegevierd. Hij zou er voortaan ook een
dak op na houden ; doch wijselijk bedwong hij alle aandoeningen, die op dit oogenblik overtollig voor de verwezenlijking van zijne plannen waren. Wel lagen hem eenige
information betreffende het juist bedrag harer spaarpennin 6 en op de tong ; maar hij besloot zich te beheerschen,
ten elude niet alles te verspelen.
Hij vertelde nog vele zoetsappigheden, waarvan hij niets
meende, zag nu en clan vurig uit de oogen en riep de
dame van de overzij tot getuige van zijn stil geluk. Toch
wist hij de vrouw zijner keuze over to halen om het
engagement met het genot van een geliefden volksdrank
to vieren , on toen nam hij een aangrijpend afscheid
van haar ; niet dan na haar beloofd to hebben, naar een
anderen baas om to zien, daar zij in goon geval trouwen
wilde, wanneer hij bleef leegloopen.
Hij had er niets tegen, haar in die kleinigheid genoegen to doen ; reeds den volgenden dag kwam hij met
een vriend opdagen. Die kameraad had een schooners zakdoek om den hals gedaan en ergens een zwarten hoed
opgeloopen, en stelde nu den baas voor, bij wien Lone in
dienst getreden was.

200
Een der volgende Woensdagen merkte men in de
Nieuwe kerk to Amsterdam een paar op, dat zich een
gedeelte van de algemeene kerkelijke inzegening kon aantrekken. De man had een geheel nieuw pak aan, dat hem
zeer „harleveensch" aan 't lijf zat, zooals hij gul bekende ;
hij had een reusachtigen ruiker van anjelieren op de borst,
uit respect voor de woonplaats van haar, die thans zijn
wettige huisvrouw was geworden. De vrouw had een
saffraankleurig kleed aan en een muts op het groote
hoofd , waarin een soort aanvullingskleur der robe de
hoofdrol speelde. Zij knipte met aandacht en gevoeligheid
de oogen open en dicht, en was zeer ingenomen met de
vermaningen, die de leeraar aan haar en hare medezusters
uitdeelde ; meermalen wierp zij liefdevolle blikken op haar
echtgenoot en was zeer aangedaan.

Den dag na de plechtigheid hadden er reeds eenige
tooneelen plaats, die de jonggehuwde vrouw deden gevoelen, dat manlief niet uitsluitend door haar veelzijdige bekoorlijkheden was verlokt geworden ; want tot
haar ontsteltenis deelde Lous haar mee, dat hij niet van
plan was, „zich lam to werken", maar het schoone voornemen had opgevat, eens van de huwelijksdrukte uit to
rusten.
Zoo bijzonder erg was die huwelijksdrukte niet geweest ;
want van de zijde van Lous had niemand het feest opgeluisterd als de gefingeerde baas , terwijl de familie van
de bruid slechts bestaan had uit eene zuster die zich met
mangelen op de been Meld, alsmede een oom en tante, die
vroeger voor elkander gebedeld hadden, maar nu een winkeltje er op na hielden, waarin garen, band en ook delicatessen to koop waren. Oom was dien avond op wonder-
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lijke wijze de trappen afgegleden, terwijl de beide andere
feestgenooten weekhartig naar huis waren gegaan.
Wel had vrouw Lous meer gegoede familie, doch die
was te trotsch om bij haar te komen.
Met smart had vrouw Lous, geb. Dol, opgemerkt, hoe
getrouw haar echtvriend den geliefden oom gezelschap gehouden had, waardoor ook hij in opgeruimden toestand
den disch had verlaten ; tocli had zij een en ander aan
zijn blijdschap toegeschreven.
Spoedig bleek intusschen afdoende, dat Lous weinig
geluisterd had naar al wat domin6 den geZamenlijken bruigoms had voorgehoud'en — of ten minste berekend had,
dat hij zich slechts het negen-en-dertigste part van het gesprokene behoefde aan to trekken. Wel lag in de laatste redeneering een sophisme opgesloten ; maar we willen liever nog
die veronderstelling wagen, dan Lous beschuldigen dat hij,
even als zijn buurman rechts, de ruiten van het groote
kerkraam geteld had.
Zooals reeds word aangestipt, wilde vrouw Lous den
volgenden morgen hare negotie hervatten, en zij was in
zoete verwachting, dat haar man zich bij haar voegen of
naar zijn baas gaan zou. Maar Lous was nog te erg
geschokt, om vooreerst aan zoo iets te kunnen denken.
Evenwel had hij al zooveel hart voor het jeugdig huishouden gekregen, dat hij zijn vrouw uitnoodigde, zijn
voorbeeld niet te volgen. Zij slaakte een zucht en vergenoegde zich met naast hare appelen over den onherroepelijk gedanen stap na te denken.
Nauwelijks was de vrouw vertrokken, of Lous begon
zijn onderzoek naar hare spaarpenningen. Een geheimzinnige aantrekkelijkheid dreef hem naar de bedstee ; daaronder moest zeker de mammon verborgen zijn.
In een oogwenk vlogen allerlei vreemdsoortige voorwerpen het vertrek door on weldra was de vloer bezaaid met
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floddermutsen, doeken, scherven, blikken trommeltjes en
verdere nu gemeenschappelijke bezittingen.
Te vergeefs schoof hij onder de bedstee en grabbelde
hij in 't rond ; met levensgevaar schuurde hij weder door
de nauwe opening heen, zonder iets gevonden te hebben.
Boosaardig slingerde hij alles weder onder de bedstee en
toen de laatste potscherf met doffen dreun in de gapende
opening verdwenen was, had zijne gramschap den hoogsten graad bereikt: want behalve de least, waarin hij
reeds menigmaal ongedwongen gekeken had, begreep hij
niet, waar de schat verborgen zou zijn.
„Wanneer er eens niets was ?"
Dit dreigend spookbeeld begon nu in de gedaante van
de gefopte onschuld voor hem op to rijzen.
Wederom gezocht, tegen de wanden geslagen, de tafel bij
inversie geplaatst. Er was niets tevinden; de Turksche minister van financiên kon niet wanhopiger naar geld zoeken
Op eens dreef een heldere ingeving hem weer naar de
echtkoets ; hoopvol wierp hij het harlekijn-achtig beddegoed de slaaps tee uit — een grijns van genoegen kwam
over zijn aanminnige trekken. Met zelfvoldoening haalde
hij een buideltje onder de matras van daan. Nooit hadden
de spaarpenningen der goede vrouw in zulk een gevaar
verkeerd. Lous stak alles bedaard in zijn grooten broekzak,
gaf er een vertrouwelijken slag op on verborg toen met
stipte eerlijkheid den ledigen zak onder het bed.
Toen zijne vrouw t'huis kwam, vond zij niemand; Lous
was vermoedelijk een kleine hartversterking gaan nuttigen.
Onderweg had zij rijpelijk over alles nagedacht en zonder
nu Lous van slechte voornemens to betichten, had zij
toch overwogen „dat voorzichtigheid de moeder van de
porseleinkast is," en met dit nooit volprezen spreekwoord
in 't hoofd, was zij op het denkbeeld gekomen , om haar
spaarpenningen in veiligheid te brengen.

203
Wie beschrijft hare ontsteltenis, toen zij ontdekte dat
haar lieve Lous Naar te vlug af was geweest.
Voordat zij nog recht wist, hoe de zaak aantevatten ,
kwam hij terug. Met een loffelijk gevoel van erkentelijkheid
jegens zijne vrouw, die hem dit genoegen verschaft had, wilde
hij haar teeder omhelzen. Het einde van het hierop volgend
gesprek was een levendige discussie, waaraan door twee onvermoeide tongen, eenbezem en een klomp werd deelgenomen.
Met geweld kon bier niets uitgevoerd worden , dit
moest vrouw Lous reeds dadelijk ervaren; zij wilde het
nu eens met zachtheid beproeven.
Op een zondagmiddag wist zij hem te bewegen, met
haar te gaan wandelen, daar hun logies bun niet toestond om, naar het onuitputtelijk genoegen van andere
meergegoede echtelieden in de buurt, die een onderhuis
rijk waren , den ganschen avond op hun stoep een versch
luchtje te scheppen.
De Amsterdammer in de achterbuurten der hoofdstad
heeft zondags een wonderlijk amusement, voor zoover hij
niet in de kroegen zit of in gevaarlijke opgewondenheid
door de straten zwiert. De man in zijn hemdsmouwen kijkt
over de onderdeur, , monstert de voorbijgangers , verkwikt
zich in zijn luiheid of geeft zich de moeite, om met den
een of ander in discussie te treden over het weer. De
vrouw en dochters zitten in feestkleedij op de onveranderlijk groen gekleurde bank, die haaks op den gevel van
het huis staat, of zij organiseeren daar een pick-nick
Een ander soort zondagsvermaak van oppassende Amsterdammers is, fraai uitgedost met iets martelaarsachtigs
in hun voorkomen langs de „schansen" te gaan wandelen,
om bij 't binnenkomen van de stad de bestoven laarzen
met de zakdoeken af to slaan of elkander dien liefdedienst
to bewijzen welke gymnastische bewegingen zich meermalen op een zoodanige wandeling herhalen.
,
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Op zulk een zondag-avond was Lous de drukkende atmosfeer van de echtelijke welling ontvloden , niet om
zijn iced to vergeten in het „G-eschoren Lammetje" — een
door hem geliefde localiteit, waar veel gedronken en gevochten werd maar om met zijn vrouw door de Plantage
to wandelen en door het hek naar den „apentuin" te
gluren. Eerst had men er aan gedacht, den lachend gelegen
Overtoom tot uitgangspunt van het genoegen te kiezen
en aldaar de prachtige stadsboomkweekerij in oogenschouw
to semen; maar de Plantage had een grootere bekoorlijkheid
gehad , omdat er muziek in het Park was on vrouw
Lous „mocht wel zoo'n beetje muziek."
Bij die gelegenheicl had zij hem bezworen, om zijn Leven
to veranderen en werk to zoeken ; hij beloofde echter in
zooverre beterschap dat hij zich voornam, geen sterken
drank meer te zullen gebruiken.
Vrouw Lous was daarover verrukt ; zij noopte hem, een
kleine herberg binnen to gaan, waar zij hem op een kruik
bier vergastte, welke Lous met een berouwvol vies gezicht half uitdronk. Het viol hem wel wat vreemd, maar
zijn voornemen was good. Vooral toen hij to huis gekomen was, kreeg hij een vlaag van boetvaanligheid ; hij
noemde zich een slechten kerel, waaraan hij zoo geheel on
al geen ongelijk had, en nam zich ernstig voor, een voorbeeldig Leven to leiden.
Ongelukkig hield weinige dagen later Satan hem een
reusachtige balans voor ; in de eene schaal lag de baas,
bij wien hij werk gekregen had, en in de andere de dikke
waard van het „Geschoren Lammetje". Het scheen hem
toe, alsof de baas in de lucht vloog, z(56 sloeg de balans
door ; en dit fantastisch visioen dreef voor hem uit tot
voor de deur van meergenoemd Lammetje, waar hij met
de meeste voorkomendheid ontvangen word.
7 eel droeg de aanstaande geboorte van een kind er toe
-
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bij, om hem nog een tijd lang in toom te houden, en bij voorbaat had hij aanvallen van vaderlijke teederheid, die echter
zeer sporadisch voorkwamen. Maar het duurde niet lang,
of hij stortte weer in.
Van lieverlede begon hij Loch te begrijpen, dat er van
zijn vrouw niet moor to halen was; evenwel moest hij geld
hebben, om eenige onmisbare uitgaven tot versterking
van zijn lichaam en opbeuring van zijn gestel to bestrijden.
Hij moest dus wel de handen uit den mouw steken —
liefst in den zak van een ander ; want Lous had een ingekankerden afkeer van alle naarstigheid.
Daar hij niet wilde werken, evenmin met aardsche middelen gezegend was, en tech aan geld wilde komen, schoot
hem weinig anders over, als een ijverig voorstander van
het Communisme te worden ; zelfs was hij in dit opzicht
zijn tijd 'n weinig vooruit.
En om die schoone theorieen maar dadelijk in praktijk
te brengen, nam hij van een klein hoer met een gouden
bril , die voor een plaatwinkel stond te kijken, diens
horloge over, zonder den eigenaar over den prij s te raadplegen. Hij verwijderde zich dadelijk, om over den gesloten keep na te denken.
Binnen korten tijd was Lous reeds zoozeer met het
denkbeeld van gelijkheid van goederen — bovenal op het
gebied van foulards, horloges, portemonnaies en kettingen
ingenomen, dat hij weldra in betrekking stond tot een
aantal zijner geloofsgenooten. Natuurlijk hield hij die kleine
hebbelijkheden zorgvuldig veer zijn vrouw verborgen; maar
toevallig was doze eons getuige van zoo'n voorval.
Zekeren avond op den Dam gezeten, waar zij haar
beweegbaren fruithandel op de reeds beschreven wijze met
een vetkaars verlicht had, was zij het, die hem in hare
onmiddellijke nabijheid een voorbijganger zag onderzoeken.
Zij ken hare oogen niet gelooven. En tech was het haar
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man, die door het licht in de papieren lantaarn beschenen
werd.
Eens achter de waarheid gekomen, bezwoer zij hem,
zijn onzalig handwerk to laten varen.
Lous deelde haar bescheiden mode, dat 't haar niet aanging.
Het was op eon ongewonen dag, dat Lous zou ondervinden, hoe er nog menschen gevonden worden, die 't
niet geheel eons zijn met zijn communistische beginselen ;
namelijk op Hartjesdag.
Zooals van algemeene bekendheid is, hadden reeds van oudsher de Haarlemmers het privilegie, om vrij to jagen — niet
naar room of eikenkroontjes — doch naar wild. Waarom die
dag, de 10e Augustus, nu juist de Hartjesdag genoemd is, kan
men niet met zekerheid zeggen ; sommigen meenen, dat
in dien tijd in de omstreken van Haarlem herten of harten gevangen werden. Wel is het bewezen, dat er toen
zeer zeker herten verloren gingen ; maar dat er herten
werden gejaagd door jan en alleman, is niet aan to
nemen , ofschoon ook de stadsbeschrijver Ampzing die
afleiding geeft. Omtrent de ware origine zal men den „Navorscher" moeten raadplegen, en als die het niet vermeldt —
we bekennen schroomvallig, dat we niet alle jaargangen
daarvan in ons hoofd hebben — zal het zaak wezen,
daarin maar to berusten.
Na doze onmisbare wetenschappelijke uitweiding, welke
ook wij slechts inlasschen omdat die hoogst noodig is tot
beter begrip van de zaak en waarvoor wij op de gebruikelijke wijze verschooning verzoeken, kunnen wij weder
met ons verhaal voortgaan.
Die Hartjesdag nu — oorspronkelijk eon feestdag voor
Haarlem, die hoofdzakelijk door luidruchtige Amsterdammers
word opgeluisterd — is voor Amsterdam langzamerhand
ontaard in eon karnevals vreugd op den Haarlemmerdij k,
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waar de benijdenswaardige rentenier dan onthaald wordt
op een luid gejoel, zevenklappers en schreeuwende kinderen.
Er wordt veel gedronken en de dag loopt nooit voorbij,
zonder dat er door verschillende Hartjesdag-yereerders slag
geleverd, en er een aantal door de politie te logeeren gevraagd wordt.
De straat is dan in het bezit van den proletarier en de
meer gegoede gaat bij voorkeur met een vigilante naar
het station. Toch zijn er altijd een aantal nieuwsgierigen ,
die gaarne het rumoer gadeslaan; ook Lous behoorde onder
de toeschouwers, on met welgevallen rustte zijn oog op
een oude juffrouw, voorzien van sieraden, welke Lous overtollig voorkwamen.
Lang duurde het, voordat de gelegenheid gunstig was,
om die aangelegenheid nader to onderzoeken; maar eindelijk
geraakte zijne prooi wat in het gedrang en op 't zelfde
oogenblik voelde zij een teedere omhelzing.
In plaats van daarin een aanslag op haar mooien ketting te zien, meende de kruisbrave vrouw, dat men haar
het hof maakte. Zij zag om en keek in het loensche gezicht
van Lous; dit versterkte haar in die opvatting, doch toen
zij weldra met ontzetting bespeurde, dat de brutale aanslag niet haar beminnelijke persoon, maar hare kostbaar
heden betrof, zette zij eon geduchte keel op en sloeg haar
magere vingers als haken in zijn kleeren.
Lous kon zijn afgrijzen voor dat mensch niet onderdrukken.
Het gevolg van dit avontuur was, dat hij opgepakt
en onder geleide van een bende tierende jongens, die hem
uit hoogachting vergezelden, naar zijn nieuw logies gebracht werd.
Zijne vrouw was radeloos, toen zij de treurmare vernam.
Weinige dagen later kwam het 'tang verbeide kind ter
wereld.
Wanneer wij de ondeugendheid en onbeschaamdheid
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van een Sterne hadden, zouden wij het wagen, op den beteekenisvollen invloed to wijzen , dien al het gebeurde,
met de getrouwheid van den historischen-romanschrijver
door ons verhaald, hebben moest en, zooals de geleerden
zeggen, dit de negatieve lotgevallen van Frans kunnen
noemen.
Zijn vader was dus aanbeland in het lokaal, door de
Amsterdamsche straatjeugd „het roode dorp" genaamd ;
de zoon in de wereld, die de groote hoop „het tranendal" noemt.

II.
Dat het zoontje van vrouw Lous geen al to zorgzame
opvoeding ontving, zal men kunnen nagaan; zijne moeder
had zich, op hare manier, anders wel zijne educatie aangetrokken en moeite gedaan om hem op een armenschool
to krijgen, nadat het jongske in zijn prille jeugd hare
evolutiên met de appelenkar gevolgd had, en daar was
het veelbelovende kind de elementaire taalkunde ingeprent.
Van haar echtvriend had zij niet veel meer vernomen.
Eens was hij teruggekomen, toen het kind nog niet spreken kon ; wat er na dien tijd van hem geworden was,
wist zij niet. Eigenlijk kon het haar niet berouwen , dat
de echtgenoot en vader nets meer van zich liet hooren ;
bij tijds was hij van het tooneel verdwenen. Sedert was
het haar good gegaan ; zij was van de vierde 6tage in de
Anjeliersstraat mar een kelder verhuisd, alwaar zij een
Dorado voor snoeplustige Amsterdammertjes geopend had.
Op een groat° tafel voor hare kelderwoning waren zoetigheden, en kersen en trosjes aalbessen als het saizoen dit
meebracht, uitgestald en rijkelijk waren de centen der
begeerige jonge voorbijgangers in haar buidel gevloeid.
Dank zij die nieuwe positie, had zij lets stemmigs gekregen;
dit was ook van invloed op de plannen , welke zij ten opzichte
van haar zoon koesterde , die tot dusverre niet eens wist
dat hij een vader bezat. Dit zou op zekeren avond hem
blijken, toen moeder rustig bij de kleine spaarlamp een
jak vorstelde en Frans, die bijna veertien jaar oud was geworden, een mooi schriftelijk opstel zat to maken.
Kepper. Novellen en Schetsen.

14

210
De deur namelijk kwam onverwacht in aanraking met
een schoen en onder de woorden „Gen'avond, daar ben
'k weer !" trad de hoer des huizes de kelderwoning binnen.
Vrouw Lous vergat voor een oogenblik het verleden ,
om met zekere instinctmatige hartelijkheid hem te verwelkomen.
„Je hadt me niet moor denken terug te zien, he ? Maar
dat is nu niet anders."
Dit werkte als een stortbad. Hij bekwam geen antwoord en met beklemdheid dacht zij aan de .dagen van
vroeger, die zouden terugkeeren.
„Van daag ben 'k weer los gelaten, na een erg zorgvuldige verpleging ; dat moot ik zeggen. Ze hebben drie
jaar lang me opgepast , alsof 'k al heel wat waard was."
Zij bleef zwijgen ; haar overdenkingen waren niet van
den aangenaamsten aard.
„Je hadt me wel 'res kunnen later weten, dat je verhuisd was !"
Nu vie], zijn oog op den jongen , die met verbaasde
oogen den vreemden man, met ruig gegroeiden baard,
had aangezien.
„Wat is dat voor een jongen?" vroeg hij.
„Dat — dat is je kind."
Een oogenblik maakte zich een ander gevoel van hem
meester, maar dit was zeer voorbijgaand. Haar eenvoudig antwoord had slechts een ondeelbaar klein oogenblik
hem getroffen.
Hij herkreeg den ignobelen glimlach op zijn gelaat en
maakte een half potsierlijke buiging voor den knaap ,
die schuw op zij ging.
„Aangenaam kennis to maken," zei Lous.
Het kind was naar zijn moeder gegaan en trok aan
haar boezelaar, ten be wilze dat het niet veel met den bezoeker op had.
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„Je hadt me wel eens kunnen opzoeken", zeide hij, zonder
verder notitie van den knaap to nemen.
Zij gaf geen antwoord.
„Dan ben ik toch Never voor je ; want mijn eerste bezoek is voor jou."
De reden van dien huwelijkstrouw was niet ver te
zoeken en straalde in zijn spottenden toon door. Hij zag
haar in het gezicht, maar was toch genoodzaakt, het oog
voor haar verwijtenden blik neer to slaan.
„Je hebt zeker wel wat voor 'n welkomst-'t huisje ; 'k heb
in lang niets pittigs over me lippen gehad."
Zij stond op, van plan om wat koffie voor hem te zetten. Inmiddels zag hij het work van zijn zoon eens in.
„Zoo , is meneer aan 't studeeren ; dat is eon grappige
inval. Je moot maar advocaat worden ; dan heb 'k later
nog'res profijt van je."
De verontwaardigde vrouw kon haar afkeer niet bedwingen.
„Wat zie ik daar ?" riep Lous uit, toen hij haar met
den ketel in de hand zag staan ; „houd je me voor den
gek ? 'k Dank je voor dat flauwe goed ; daar ben 'k al
jaren lang ziek van."
Vrouw Lous ging haar gang ; zij begreep wel, waar
hij heen wilde, doch had eon vast besluit genomen.
„Ik zeg je, dat ik 't niet verkies," schreeuwde hij.
„Ik kan je niet anders geven."
„Geef me dan maar geld; dat is ook good."
„Was dat de eenige reden van je terugkomst ?" sprak
zij op bitteren toon.
„Houd dat gelamenteer maar voor je; 'k moet geld hebben."
„Verdien dat dan zelf maar."
Het gelaat van Lous bekwam eon vale tint ; hij trilde
van woede, want hij zag aan de beradenheid van zijn
vrouw, dat zij niet zou toegeven.
14*
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Met onheilspellenden blik greep hij haar bij den arm en
schudde dien hevig.
„Wil je 't me geven ?"
Geen antwoord.
„Voor 't laatst ; wil je 't geven of niet ?" herhaalde hij
drei gend.
„Ik mag niet."
„Dan zal ik 't nemen."
„Wat zou men anders verwachten van iemand, die van
een plaats komt, waar —"
Die woorden kon zij niet voleinden ; hij nam den kachelpook en hief dien op.
Zij was maar een eenvoudige vrouw, met ruwe manieren ; haar voorkomen was verre van aanminnig of belangwekkend, maar op dit oogenblik zou men haar niet herkend
hebben. Haar oog fonkelde ; onverschrokken zag zij hem
aan ; nooit had zij zoo hare waarde als vrouw en moeder gevoeld Minder om hem to tergen dan wel omdat zij
haar billijke verachting niet kon bedwingen, riep zij uit':
„Sla maar toe, als je durft !"
Werktuigelijk het Lous het wapen zakken ; met bestorven lippen zag het kind dit tooneel aan.
Vroeger zou zij zich verdedigd, met scheldwoorden geantwoord hebben ; thans niet meer. Er is geen schepsel
op aarde, dat niet in 't ongeluk een zekere waardigheid
verkrijgt. Zij verloochende ditmaal de luidruchtige woordenrijkheid der mindere volksklasse.
Lous wilde het echter niet opgeven ; hij begreep, dat
als hij nu het onderspit delven moest, hij nimmer weer
iets to verwachten had.
„Drijf me niet tot 't uiterste !" riep hij, „'k zal met weinig
tevreden wezen, maar ik moet wat hebben."
„Je slaat niet den weg in, om dat to krijgen."
„Sar me niet langer ; ik wil geld hebben, of —"

213
Hij hief het wapen in de hoogte.
„Nooit," riep zij met zooveel overtuiging, dat het bloed
hem naar 't hoofd steeg, en voordat zij hare weigering
nader had kunnen toelichten, had hij in zijn woede en
teleurstelling haar een slag op het hoofd toegebracht.
Zij stiet een gil uit, wankelde en stortte neer.
Zoodra Lous zag, wat hij gedaan had, ontviel het wapen
aan zijne hand; ontsteld trad hij een schrede achteruit.
Het verschrikte kind liep naar zijn moeder, knielde bij
haar neer, kuste haar in zijn wanhoop en riep op hartverscheurenden teen : „lVIoeder is dood ! Moeder is dood !"
„Houd je bek, of ik draai je den nek em," beet zijn
vade7 hem toe.
„Ik ben wat handgauw geweest," dacht Lous. Verplet door 't geen hij gedaan had, stond hij daar; zoo had
hij het niet bedoeld.
Zijn verwilderd oog vestigde zich op zijne vrouw, die
geen teeken van leven meer gaf ; toen rees er een dreigend beeld voor hem op. Hij voelde reeds den geduchten
arm der wet.
Eerst nog vluchtig even „rondgesnuffeld", zooals hij dat
noemde; toen zocht hij een goed heenkomen.

De wonde was gelukkig niet gevaarlijk, ofschoon de
patient er langdurig onder leed en dus Mats kon verdienen; daarbij had Lens haar bijkans ales ontnomen —
wat kon zij daar tegen doen ! Het was haar man, die
telkens kon terugkomen, om haar de weinige spaarpenningen of te troggelen of te ontnemen. Eerst dan wanneer
zij wettelijk van hem gescheiden ware geweest, Zen zulk
een handelwijze diefstal zijn geworden ; waar Lous wilde
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geen echtscheiding — en wat wist zij, eene vrouw nit
de mindere volksklasse, van het Burgerlijk Wetboek
Hoe menigmaal vloekte zij Naar luchthartig aangegane
verbintenis.
Frans had begrepen, dat hij nu voor zijne moeder moest
optreden; hij was gelukkig slechts eenmaal met zijn vader
in aanraking geweest en had nog goede beginselen. Hij
Wilde werk zoeken en verkeerde nog in de dwaling, dat
het in onze maatschappij genoeg is, good te willen, om
te kunnen.
!

Op de Prinsengracht niet ver van de Westerkerk woonde
een gewezen timmermansknecht, die zelf baas geworden
was en knechts in zijn dienst had, dat wil zeggen : een
knecht en een jongen. Toch was hij niet trotsch, volstrekt
niet ; hij schaamde zich niet, nu on dan de schaaf in de
meesterhand to nemen — wanneer de knecht uit was
en de jongen een boodschap moest doen. Aileen hadden
zijn vroegere kennissen — want als baas had hij alle
connectie van vroeger natuurltjk moeten afbreken —
kunnen opmerken, dat hij zijn work nu met een ijselijk
secuur gezicht deed on meermalen naar de zoldering keek.
Zoo stond hij nu artistiek een plank door to zagen; telkens
boog hij voorover en zag dan met een oog dicht langs de
zaag, als vreesde hij de plank noodeloos to bezeeren. Juist
blies onze Mr. Timmerman het zaagsel van het staal, dat
hij zoo roemrijk gehanteerd had, toen een jongen, in een
schamel pak gehuld, den winkel binnentrad.
„Is de baas hier ook ?" vroeg hij bedremmeld.
„En wien denk je dan, dat ik ben?"
De jongen nam met een weinig weerzin zijn pet af.
„Nu, wat moot je ? 1k ben de baas ; begrijp je?"
„Ik wou u vragen, of u work voor me hebt ?"
De man had gauw genoeg antwoord kunnen geven,
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want hij kon ter nauwernood een knecht gebruiken ;
evenwel trok hij een belangwekkend gezicht.
„Hoe oud ben je?"
„Veertien jaar word ik."
„Veertien jaar," herhaalde hij, bedenkelijk het hoofd
schuddende. „Van wien kom je ?"
„Van huis."
„Ik bedoel van welken baas."
„Ik heb geen baas ; ik zoek er juist een."
De man kon zijn ooren niet gelooven.
„Maar dat is onbeschaamd !" riep hij uit.
Frans, want deze was het, zag hem met groote verbazing aan.
„Ik wou bij u komen leeren."
„O, dat verandert de zaak — ik kon wel een paar
iongens gebruiken. Maar," voegde hij er bij, terwijl hij den
jongen van 't hoofd tot de voeten opnam, „leeren kost geld."
„Kan ik hier niets verdienen?"
„Verdienen?" Die krankzinnige inval maakte zijn vroolijkheid gaande. „Jij verdienen ?" En hij begon stuipachtig
te lachen.
„Met geld toe, wou ik je nog niet hebben," zeide hij,
toen hij wat bedaard was. „Waar wacht je nog op ?"
De arme jongen verliet bedrukt den winkel.
Zijn eerste poging was niet met schitterenden uitslag
bekroond geworden; maar hij het zich niet ontmoedigen
en hoopte, dat men zijn goeden wil opmerken en 't eens
met hem probeeren zou.
Welgemoed wandelde hij voort ; wel zag hij hier en
daar een groot huis, waarop te lezen was dat er een
makelaar woonde , die aan het timmeren niet geheel
vreemd scheen te zijn, maar zulke huizen durfde hij niet
binnen gaan. Toen hem een groote winkel in 't oog viel,
waarin veel bedrijvigheid heerschte, besloot hij 't eens to
wagen en hij vroeg naar den baas.
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„Meheer is op 't kantoor," luidde het antwoord.
Dit kantoor was een klein getimmerd hok, dat met
een raam op straat uitzag en, om zoo te zeggen, in een hoek
van den winkel gespijkerd scheen. Het kantoortje bevatte
niets als een ruwen houten lessenaar met groote kijkgaten , waarin eenige papieren lagen; een tafeltje dat
vroolijk wiebelde en een zetel met een gehavenden
lederen rug, benevens twee matten stoelen, die allerdolst
tegen den wand stonden.
Frans tikte tegen de deur van het heiligdom. Een
schor geblaf binnen noopte hem, die te openen; doch hij
werd op zij geduwd door een ander, die ongevraagd binnenkwam. Juist keerde de bewoner van het hokje zich
om ; zoodra hij den vreemdeling zag, nam zijn gelaat
plotseling een honingzoete uitdrukking aan en een zwart
voorwerp, dat hij op tt hoofd had, kwam naast zijne dij
terecht.
771k moest juist hier voorbij ; daarom kom ik ... even
bier binnen", sprak de aanzienlijke beer, alsof hij bang
was, dat hij zich soms vergaloppeerd kon hebben.
„Wilt u niet even plants nemen?" vroeg de timmerman,
terwijl hij op de kranke tweelingen aan den wand wees.
„Dankje, dankje. Ik heb eenige noodzakelijke reparatiën ; zorg dat je om zes uur bij me komt ; om zes uur
precies, hoor."
77 'k Zal niet mankeeren."
De gentleman zag nog eons het kantoortje rond en
deed zeer langzaam den knoop van zijn handschoen dicht,
terwijl de andere eerbiedig op hem wachtte en met het
mutsje in de hand hem uitgeleide deed, welke beleefdheid
met een genadige beweging van de hand beantwoord word.
De beleefde baas keerde naar zijn kantoortje terug en
zag nu eerst den jongen in een hclek staan.
77 Wat moet jij hier ?" snauwde hij, terwijl hij finks de
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muts over den schedel wrong en vorschend het vertrekje
rondzag, als vreesde hij dat de jongen een sport van
'n steel in zijn zak gestoken mocht hebben.
„Ik wou knecht bij u worden."
„Zoo, wou je knecht worden ? — Hm — ik heb je niet
noodig."
„Ik zou gaarne wat verdienen, moeder is ziek en" —
Jawel, houd dat maar voor, je."
„Kant u me dan niet" —
„Ik heb immers al neen gezegd, of is dat niet duidelijk?"
En weer droop de jongen af. Zijn hoop, om werk to bebekomen, was aan he tanen.
Vruchteloos zag hij overal rend. Eindelijk trek een
groot huis zijn aandacht. Hij klom de hooge stoep op en
trek voorzichtig aan de schel ; er vertoonde zich een oude
dienstmaagd met haar als een marmot, die de kornet
door een grooten kier van de deur stak en zoo naar verder nieuws wachtte.
„Is meneer thuis?"
„Van wien kern je ?"
Die lastige vraag bracht Frans altijd in 't nauw.
„Van niemand," antwoordde hij uit het veld geslagen.
„Wat doe je dan riep de meld, die 't zOO koddig
vend dat men met een boodschap van niemand aan de
deur kwam, dat zij zonder nadere explicatie de deur dicht
wierp.
Toen Frans de stoep afging , zag hij dat daarnaast een
gang Rep, welke naar het kantoor voerde; spoedig kwam hij
aan een kleine deur, die door ingenieuse gebruikmaking
van een zak zand gesloten bleef. Na een oogenblik aarzelen kwam hij in een laag vertrek, waarin vijf menschen
naar frissche lucht zaten to happen. In 't midden van de
kamer verhief zich een groote lessenaar, waaraan de klerken op hooge tabouretten zaten ; aan een bureau in den
))
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hoek was een hoer gezeten, die evenveel van eon timmerman had als een commissaris des Konings.
Niemand nam eenige notitie van Frans ; in deemoedige
houding bleef hij achter den rug van den aanzienlijken man
staan, die de eigenaardige combinatie van het makelaarsen timmermansvak in zich vereenigde.
Na vruchteloos op bedeesden toon zich aangemeld te
hebben, had hij de stoutmoedigheid, den verdiepten man
hoogstvoorzichtig even op den rug te tikken; doodelijk
verschrikt vloog de makelaar van zijn kruk, terwijl hij
zijn lichaam betastte, alsof een klewang hem getroffen had.
„Wat moet je hier ?" vroeg hij koortsachtig afgemeten
en met vorschenden blik ondervroeg hij den eersten klerk,
die erg vereerd was, dat tot hem het woord gericht werd.
„Ik kom u work vragen," prevelde Frans, die graag in de
open lucht zou zijn geweest.
„Zoo !" antwoordde de makelaar. Hij zag verbaasd den
eersten klerk aan, die begon to lachen en de satisfactie
had, dat de patroon daarmee instemde. Het moest wel grappig
zijn, dat de haveloos gekleede jongen zoo maar bij den
rijken makelaar S. in persoon work vragen kwam !
Frans zag hem- aan , daarna den bevoorrechten klerk
— de anderen mochten slechts knipoogen — on zei eindelijk „U is immers timmerman 7 " Ze proestten het nit.
De domme Frans begreep niet, dat de groote man zich
zelden met die fatale aangelegenheden inliet ; hij had immers
een goeden meesterknecht, die voor een karig loon alles
bestierde ; hij had klerken , die de lange rekeningen schreven ;
de jongen begreep niet, dat doze hoer zelfs een afkeer
had van een ambacht, dat hem Loch meer dan een broodwinning opleverde.
„Laat je getuigschriften maar aan den meesterknecht
zien", klonk het genadig.
„Maar ik heb goon getuigschriften!" stotterde Frans.
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„Wat doe je hier dan ?" herhaalde de makelaar en hij
stak dreigend de rechterhand uit, als wilde hij Frans den
aanval op zijn rug betaald zetten.
„Kom nimmer meer onder mijn oogen !" zoo luidde het
afscheid.
Dit was Frans trouwens niet van plan ; verdrietig ging
hij been en liet het aan den zak met zand over, om de
deur van het heiligdom to sluiten. De tranen kwamen
hem in de oogen ; de opgewektheid, die hem 's morgens
bezield had, was gansch verdwenen.
Ten laatste werd hij in zijn weinig bemoedigende overpeinzingen gestoord door een harden klap op den schouder ;
toen hij opzag, ontwaarde hij een lotgenoot van de armenschool, then hij sedert zijn laatste optelsommen niet meer
gezien had. Het gewaad, waarin deze gestoken was, maakte,
het oriênteeren moeielijk ; want Doris, zoo werd hij nog
altijd genoemd, was in een schitterende livrei gedost. Zijn
beenen gaven een grauwen, zijn hals gaf een rooden weerschijn, terwijl de rest van zijn lichaam lets purperachtigs
had ; op zijn hoofd waggelde een grijze hoed, met een
cocarde on andere snuisterijen versierd; dit alles was de
livrei van den heer Lamoth, bij wien Doris diende. De
reden, dat de hoed wat klein was, moot gezocht worden
in de omstandigheid, dat de familie Lamoth even dikwijls
van bediende wisselde als de maan van kwartier.
„Wat loop jij to droomen ?" Tot daze vraag voelde
Doris zich genoopt.
„Acli, ik ben zoo ongelukkig !" klaagde Frans nit de
volheid van zijn hart.
„Neen, daarover heb ik gelukkig niet to klagen," troostte
Doris, terwijl hij met welgevallen zijn fragment regenboOg
bekeek. „Doe zooals ik ; word heerenknecht, als je ten minste
wat gauw uit de kluiten schist. Goed eten en drinken , mooie
kleeren — geen zorg — of heb je wat anders bij de hand ?"
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„Ik zoek werk."
„Zoo, sta je daarom zoo to grienen ? 'k Dacht, dat je
n pak slang hadt opgeloopen.”
Toen het tegendeel verzekerd word, vervolgde hij : „'k
Had dit maar niet eens geprobeerd; werk krijg je maar
zoo niet als je wilt, en daarbij, je beult je of voor weinig
geld! Dat heb ik beter ingezien," vervolgde hij met een
ongekunstelde hoogachting voor zijn eigen doorzicht.
Zou ik ook zoo'n plaats kunnen krijgen ? 'k Zou wel
willen !"
„Ja, dat wil 'k graag gelooven, maar" — en hier bekeek hij
hem met kennersoog — „het is de vraag, of je de geschiktheid
er voor hebt ; om bediende bij de groote lui to worden, is
nog al wat noodig : een goed voorkomen, handigheid, wat
vlugheid van begrip." — Doris stak de borst vooruit in
't bewustzijn, dat die benijdenswaardige eigenschappen
ruimsdhoots in hem vertegenwoordigd waren.
„Waar woon je tegenwoordig," vroeg hij op genadigen toon.
„In de Anjeliersstraat."
„Anjeliersstraat ?" vroeg Doris met minachting. Nu hij
't twee maanden bij de familie Lamoth had uitgehouden,
herinnerde hij zich maar flauw meer, dat er zulke buurten bestaan.
„Ik zal eens zien, of ik wat voor je doen kan."
„Ja? Wat zou ik —"
„Hou je nu bedaard ; 't is zoover nog niet. Wanneer
het je niet aan goeden wil on — pas op, je zult overreden
worden — aan eerlijkheid ontbreekt, wil ik wel 'n goed
woordje voor je doen. Maar je bent zoo nietig."
Die woorden sloegen Frans zoo ter neer, dat zijn beschermer op nieuw zei : „Nu, 'k zal zien, wat ik voor je
doen kan."
Frans schoten de tranen in de oogen en hij drukte de
hand van zijn ouderen vriend niet warpath.
„

.

,
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„Toe, geen tooneelen op straat," vermaande Doris, „zeg
me liever, waar je uithangt."
„Nog altijd in de Anjeliers" —
„Ja, dat weet ik al ; 'k bedoel op welke hoogte."
„Vlak bij de Prinsengracht."
„Dan weet ik 't wel. Nou addies", en nogmaals gaf hij
een genadig knikje en verwijderde zich met al de onuitstaanbaarheid van een aankomenden heerenknecht.

Dag op dag verliep, zonder dat er veel nieuws kwam
opdagen. Toch bleef Frans op zijn veelkleurigen beschermengel vertrouwen en als zijne moeder het hoofd schudde,
wilde hij nets van haar bekommeringen hooren.
Het kon niet anders, of Frans moest ook gaan wanhopen
en hij dacht er aan, zijn beschermer op te zoeken ; maar
hij wist niet waar het paleis zich verhief, dat Doris met
de familie Lamoth bewoonde, en hem in het groote Amsterdam te gaan zoeken, was niet doenlijk, daar Doris'
naam denkelijk niet op de deur zou staan.
Mistroostig zat hij op zekeren avond bij zijn moeder ; een walmend lampje verspreidde een roodachtigen
schijn over de ruwe tafel. Vrouw Lous zat hartstochtelijk
te breien en Frans at zwaarmoedig een stuk brood, dat hij
maar niet verdienen kon.
Op dit oogenblik hoorde men gestommel, de deur werd
zonder formaliteiten geopend, en Doris schoot, met zijn
feesthoed op, den kelder binnen.
Met edelen trots zag hij de localiteit rond en keek daarna
onderzoekend de vrouw aan, nadat hij Frans, die hem
tegemoet vloog, minzaam maar krachtig had afgeweerd.
„Bedaar, mijn vriend, bedaar !"
„Wilt u niet gaan zitten?" inviteerde vrouw Lous.
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„Dank je, goede vrouw ; 'k zal maar een oogenblik blijven.
Volgens mijn belofte kom ik je den uitslag meedeelen ;
we zullen 't eens probeeren."
„Heb je wat voor me ?"
„Dat zou wel mogelijk kunnen wezen — ik ben maar
bang, dat zij je niet willen hebben."
Frans vloog zijn moeder om den hals, terwijl Doris het
oog afwendde van zulk een burgerlijk tooneel.
„Je kunt morgen je aanmelden ; ik zal wel even met
je meegaan — maar zorg vooral, je wat goed aan te ldeeden."
„Hij heeft niet anders als wat hij daar aan heeft," zei
vrouw Lous.
„Dat is leelijk", meende Doris ; „maar dat is nou eenmaal niet anders. Als je maar oppast, dat 'k geen schande
met mijn recommandaasje inleg."
„En waar zal hij komen?" waagde vrouw Lous te vragen.
27 't Is nog lang niet zeker, dat hij er komt", troostte
Doris. En na nog zijn adres opgegeven en beloofd te hebben, dat hij Frans den volgenden morgen zou komen halen,
vertrok hij.
Wat Frans en zijne moeder betreft, die hadden een gevoel, alsof de stoffer een maarschalksstaf was.

Mijnheer en mevrouw van Veurst hielden veel van
elkander , 't geen bij hun wederzijdsche betrekkingen gedeeltelijk vreugde, oneindig veel meer jaloezie verwekte.
Vooral de man aanbad zijne vrouw, als hij niets antlers
te doen had ; dat zij hem nu en dan als voetveeg behandelde, was alleen omdat zij 't niet laten kon.
's Winters te Amsterdam, woonden ze des zomers op
een buiten, dat veel boomen en visch bevatte — boomen
voor mevrouw om onder te mijmeren , visch voor mijnheer om te hengelen.
Mevrouw zat in de tuinkamer met hare dochter ; een
meisje, mooi en lief, 't geen men met de meest inogelijke
verblindheid niet van hare moeder zeggen kon.
De jongeheeren waren afwezig, om reden dat zij te
Leiden op de Hoogeschool waren en papa's geld hielpen
opmaken.
Bij dit gezin nu was Frans als groom aangenomen —
mevrouw heeft familie in Engeland, moet u weten ; wij
zouden zeggen : knechtje, — en reeds zes dagen vervulde hij
zijne veelomvattende betrekking tot aller tevredenheid.
Hij was niet zoo toegetakeld als zijn collega Doris bij de
familie Lamoth, maar des heeren van Veurst's voorzaten
hadden Langer op de Heerengracht gewoond dan die van
eerstgenoemden heer.
Wel had men hem wat heel jong gevonden; maar Frans
had zoo overtuigend beloofd, zijn best to zullen doen, dat
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de heer des huizes hem in bescherming genomen had,
daar het mevrouw onverschillig was ; alleen had zij den
naam Frans voor een bediende zoo onverdragelijk gevonden dat zij dien in „Jacques" veranderd had, waarmee
Frans natuurlijk zeer opgehemeld was.
Zij zat peinzend haar lieve Anna te bewonderen, die
een hond op stramien schiep ; mijnheer had zijne Revue
opgenomen, die hij nooit oversloeg en nooit las, en Frans
had juist een standje gehad omdat hij zonder kloppen
binnenkwam.
„Je moet dien jongen niet zoo confuus maken," merkte
van Veurst aan.
„Ik kan zulke manieren niet verdragen, Karel ; hij is
vreeselijk groen."
„Hij doet zijn best zoo en heeft 'n eerlijk gezicht,"
zei Anna.
„Wat praat je mee, kind; wanneer je zooveel in de
wereld gezien hadt als je moeder —"
„Dan zou ik misschien wat gemakkelijker te voldoen
wezen dan u, mama."
Mevrouw zag eenigszins beleedigd op, maar wendde
zich weer tot haar echtvriend. „In elk geval hoop ik, Karel, dat je beschermeling wat meer manieren mag leeren ;
wie weet uit wat 'n achterhoek hij gekropen is."
„Als hij van vorstelijke afkomst was, zou hij niet zoo
gebedeld hebben, om hier in dienst te komen."
„Ik ben er altijd tegen, zulk vreemd yolk in huis te halen."
„Hij ziet er me nog al niet gevaarlijk uit, en hij is
erg gewillig," bracht de dochter in 't midden.
Het bewijs volgde op de woorden ; want Frans klopte,
naar de gegeven lessen, bedeesd aan de kamerdeur, en
liet een heer binnen, die den jongen strak bleef aanzien en
toen hij plaats genomen had, keek de bezoeker nog wel
tweemaal em.
.
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„Hoe varen de dames?" zoo begon diens discours , nadat
hij wat van zijn verbazing bekomen was.
„Ik gevoel mij zeer loom van daag," antwoordde mevrouw, die altijd tekst en uitleg van haar gezondheidstoestand gaf. „Maar als ik vragen mag ; u hebt then
jongen straks zoo nagezien ; is hij u bekend ?"
„Ik hoop voor hem van neen!" luidde het antwoord op
onheilspellenden Loon.
„Verklaar u nader, wat ik u bidden mag?" verzocht
mevrouw met aandrang.
„De jongen gelijkt sprekend op een kerel, dien 'k gisteren onder handen heb gehad ; maar ik kan me vergissen."
Hij was namelijk recbter in de arrondissements-rechtbank.
„Ik zal mij zeker vergissen ; dagelijks heb 'k zooveel
gezichten voor mij — en hij ziet er niet onfatsoenlijk uit."
„Verklaar u nader, Emile ; uw vermoedens konden
joist zijn!"
„Kent gij dien knaap dan niet?"
„Volstrekt niet ; mijn man heeft in een vlaag van edel_
moedigheid dien vlegel in huis gehaald, zonder eenige informatie ; wie weet . .."
„Nu, laat meneer Verspeijk dan zeggen, wat hij bedoelt ?"
riep van Veurst een weinig verstoord uit.
„U moogt hem niet lijden!" voegde Anna hare moeder toe.
„Zou je 't sours beter weten dan je moeder?"
Verspeijk intusschen scheen 't nog niet met zich zelven eens to zijn.
„Hoe heet hij ?" vroeg hij als slotsom van zijn overdenkingen.
„Klos — Klot — Klauts — ik weet 't zelve niet."
„Kan 't ook Lous wezen?" vroeg Verspeijk met een
onrustbarend gezicht.
„Ja, dat geloof ik waarlijk," zei van Veurst, die nu ook
attont word.
Kopper. Novellen en Sehetsen.
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Weet ge dan wel, welk gebroed ge hier in huis hebt ?"
„ Hemel Emile, zeg ons de waarheid, de voile waarheid !"
riep mevrouw ontroerd uit.
„ Op wonderdadige wijze zijt ge misschien voor 'n groot
onheil gespaard gebleven," verklaarde Verspeijk, alsof hij hen
uit de kaken van den dood kwam redden. „Verbeeld je, hoe
toevallig," ging hij meer luchtig voort; „gisteren word voor het
eerst zekere Lous voor mij gebracht , die gestolen had.
Niet alleen gelijkt hij sprekend op dien deugniet achter ;
maar to meer word mijne aandacht getrokken , omdat de
schavuit gevraagd had naar zijn zoon, die bier ergens
dienst getreden was — wat daar precies achter zit, weet
ik niet ; hij kon me jullie naam niet zeggen. Hij zei dat hij
dat kind in goon jaren gezien had. Je kunt dus begrijpen,
dat de gelijkenis tusschen die twee me dubbel moest opvallen."
„Dat zou afschuwelijk zijn," jammerde mevrouw, hoewel
zij niet recht wist waarom.
Laat het maar eons aan mij over," vervolgde Verspeijk ;
ik
ben die zaakjes al gewoon," En zonder nader verlof
„
af to wachten, stond hij op en schelde hij.
Toen Frans binnen kwam, had iedereen 'n gelegenheids gezicht, als gold het eon zitting van het veemgericht. Alleen
Anna zag hem medelijdend aan, daar de knaap onwillekeurig onder den indruk van de heerschende stemming kwam.
De rechter, die hier nit liefhebberij zijne function vervulde, zag hem vorschend aan. „Je naam ?" zoo begon hij op
de gewone aanmoedigende manor
„Lous," antwoordde Frans, die vreesachtig rond zag.
Waar is je vader ?"
77
„Vader ? — Dat weet ik niet", verklaarde hij, terwijl
eon duister voorgevoel hem het blood naar het gezicht joeg.
„Zou je soms niet weten, dat die in de gevangenis is ?"
sprak de rechter van instructie verpletterend.
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„Is hij weer zoover gekomen 1" riep Frans verschrikt uit.
Zoo menigmaal had hij zijne moeder dit vermoeden hooren
opperen.
„Dus 't is de waarheid, dat wij den welp van een tuchthuisboef in ons huffs hebben opgenomen," riep mevrouw
uit met een blik vol afgrijzen op bedoelden welp, terwijl haar man met grenzelooze minachting aanzag.
„Kan hij het helpen, dat zijn vader . . ."
77 Zwijg meisje, dat zijn uw zaken niet," gelastte mevrouw.
Hoe ontdaan Frans ook mocht wezen, hij wierp een blik
vol dankbaarheid op het meisje Haar tusschenkomst echter zou hem weinig baten ; hij zag zijn lot met den vinger aan den wand geschreven.
„Je weet dus, dat je vader al meer heeft gezeten ?" ondervroeg de rechter.
Het was den jongen niet mogelijk, meer antwoord te
geven ; vruchteloos zag hij van Veurst aan, die gramstorig
het hoofd afwendde.
„Waarom heb je dat niet gezegd ?" vroeg mevrouw minder logisch. „Genoeg, Emile, verspil uw tijd niet 'anger aan
dien jeugdigen vagebond," vervolgde zij.
Als altijd voerde zij het hoogste woord. „Wanneer je
over een uur hier nog gevonden wordt, zullen we zorgen,
dat je bij je vader komt— dat vroeg of laat toch wel gebeuren
zal. En nu, pak je voort !"
Te vergeefs wierp Frans een smeekenden blik op den
heer van Veurst, die echter niet te vermurwen was, daar
hij terecht vertoornd was, omdat hij zoo in 't ongelijk
gesteld werd tegenover zijne echtgenoote.
Je hebt, geloof ik, gehoord wat er daar gezegd is?" zei
77
Verspeijk zoo koud mogelijk, zooals hij gewoon was, tot
booswichten van dat kaliber te spreken.
Duizelend liep Frans de lange marmeren gang door, om
van kleeren te verwisselen ; een eerlijkheid, voor zoo'n
,

gemeen ereatuur nog al opmerkelijk.

IV.
Amsterdam is een weldadige stad; bedelaars, lucifersjongens en schoenpoetsers vinden er beter hun brood dan
in eenige stad der wereld, terwijl de diaconie een beteekenisvollen werkkring heeft. Kwistig is de Nederlandsche
hoofdstad voorzien van liefdadige instellingen, die bejaarde vrij sters een rustigen ouden dag bezorgen. Wij bedoelen de hofjes.
Deze vormen een kleine maatschappij op zich zelve.
Een hofjes-juffrouw is geheel lets anders als een gewone
juffrouw ; in haar levenswijze, in al haar doen en laten.
Sinds jaren reeds is het te Amsterdam in zwang geweest, dat gegoede ongehuwde dames haar geld besteden
om een onderkomen te stichten voor behoeftige zusters,
die ook niet zoo gelukkig geweest zijn, een echtvriend in haar net te lokken.
Men vindt er een aantal van die hofjes, veelal nit een
mime beurs aangelegd, met een steen in den gevel, waarop
de naam der stichtster met een aandoenlijke geschiedenis
daaronder vermeld staat ; soms in een dichttrant, die den
poeet geen lauweren schonk.
Wij zullen een van die hofjes binnen gaan, omdat daar
een bejaard familielid van de ongelukkige vrouw Lous
woonde. Men kwam die oudedames-kazerne binnen door
een deur, welke meestal open stond en alleen des nachts
gesloten werd ; daar er bij al de bewoonsters te samen
niet veel to kapen viel, geschiedde dit vanwege de eerbaarheid.
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Als men vlak in dien ingang stond, had men een heerlijk gezicht op een pomp, die juist in 't midden van de
binnenplaats zich beyond ; deze laatste was van een strikt
militaire eentonigheid, stijfheid en symmetric. Men zag
rondom niets als deurtjes en raampjes, die in de lage ge"
veltjes erg aan een bouwdoos deden denken.
Het was een zeldzaamheid, wanneer men de pomp zag
gebruiken ; dit ware in strijd geweest met de verkwikkende rust, die in het vriendelijk oord heerschte. De bestrating van de binnenplaats had een groenachtige kleur.
Al de raampjes waren voorzien van ophaalgordijnen en
versierd met een groen gekleurd, akelig stijf hekje, waarover een paar spichtige bloemen verbaasd schenen heen
to kijken.
Voorts stoorde niets de doodsche stilte; in dat opzicht
zou de snoodaard, die zich in dit heiligdom gewaagd had,
van de meening zijn geweest, dat hij in de ruins
van Herculanum en Pompeji rondkuierde.
Slechts nu en dan zag men een kornet of een ander
vreemd gefatsoeneerde muts door die bloemenpracht voor
de glazen turen, on eons per dag nam een der gemakzieke
dames de groote moeite, om de binnenplaats over to steken en
een of andere laagheid van de vrouw daarnaast to vertellen.
Als men de huisjes binnentrad, dan stond men in eerbiedige bewondering voor het architectonisch talent van
den bouwmeester, die dit hofje geprojecteerd had. Alles
was in miniatuur ; het was alsof een greeter huis in
elkaar geschoven was, evenals een zakverrekijker, zoo compact on dicht op elkander waren de weinige lokalen awl"
gelegd. Als men een oude, somber bruin geverfde deur
open deed, kwam men in de eenige kamer, die -tamelijk
bewoonbaar was ; daarin hing eon zeer eigenaardige lucht,
die onwillekeurig aan een vogelkooi deed denken, loodzwaar op den bezoeker neer.
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De kamer zelve was de zonderlingste vermenging van
geriefelijkheden en ongemakken, die men zich met mogelijkheid maar kan voorstellen. Het lokaal was zoo propvol,
dat men wel de juffrouw zelve moest wezen, om zonder
halsbreken daarin te bewegen, 't geen zij zeker daarom ook
zoo min mogelijk deed.
De muren waren eens wit gestucadoord geweest, maar
langzamerhand van een geelachtige tint geworden, die nu
aan een leverkleurig behang deed denken. Tot versiering
waren drie prenten aangebracht, met gebarsten mahoniehouten lijsten ; de platen zelven, rijk met geelachtige vlekken gestoffeerd, stelden jachttafereelen voor, met boomen als
pruiken haar, aan de vigilant ontwoekerde paarden en voorwe
reldlijke honden, terwijl bevallige edelvrouwen in 'n soort
nachtjapon de spijzen ronddeelden. Wanneer die gravures
iets fraaier van bewerking en coloriet waren geweest,
zou men zich er over verwonderd hebben, hoe de oude
vrouw tot den aankoop van deze voorwerpen van smaak
gekomen was ; daar men echter eerst na een langdurige
beschouwing de eigenlijke bedoeling van den artist kon
ontraadselen, verviel al dadelijk eel van het onbegrijpelijke.
De schoorsteenrand was versierd met een paar Borden,
die minder dienden om van te eten dan om de bijbelsche
historie aanschouwelijk voor te stellen ; in den hoek stond
een latafel met scheeve laden, waarop groote koperen ornamenten waren aangebracht. De tafel was bedekt met
een zeil dat voorzeker eenige gebreken bemantelde ; de
stoelen hadden hoezen van 'n beddezak-achtig blauw.
Zij, die hier reeds vele jaren haar plantenleven leidde, zat in
een meer dan ouderwetschen leuningstoel ; als het niet tamelijk donker in de kleine kamer geweest was, zou men gezien
hebben, dat onder den stoel een dot paardenhaar uitpuilde.
Aan lien stoel was een historische herinnering verbonden ;
de vorige eigenares had daarin den laatsten adem uitgeblazen.

231
De goede vrouw zat in dezen stoel bij het raam, met een
zwaren bril van nagemaakt schildpad op den dikken neus,
waaraan haar zakgeld in den vorm van snuff hing; zij
had de vleezige handen over haar lichaam gevouwen en
keek , tusschen de treurende muscusplant door, naar de
pomp, nadenkende over de zondigheid der menschen , die ze
bijna nooit te zien kreeg en zich lavende aan de nationals
vloeistof,, de vriendelijke Mokka, die haar bepaald in leven
hield.
Zij werd in haar overpeinzingen gestoord, doordat een
jongere vrouw met een• tamelijk opgeschoten jongen aan de
hand aan den ingang van het hofjebleef staan en onderzoekend
rondzag. Nieuwsgierig drukte zij den neus tegen de middelste
ruit van het raam, verdraaide de oogen naarmate de
vreemde bezoekers zich bewogen en was al dadelijk met
zich zelve eens, dat die 't hofje afgegooid moesten worden.
Na lang aarzelen waagde de vreemde het, aan het
raam van een der huisjes te tikken.
„Dacht ik 't niet, da's voor Kee Boer ; die heeft altijd van
dat gemeene yolk aan de hand."
Bedoelde Kee Boer, een model-hofjesbewoonster met krommen rug en soepoogen, kwam ontsticht naar buiten en
scheen niet al te liefdcrijk gestemd te wezen. Maar wie
beschrijft de verbazing van onze vrouw, toen genoemde
Kee dadelijk naar badr raam wees.
En zoo waar, de indringster — die niemand anders als vrouw
Lous met haar zoon was — kwam regelrecht op het raam
aan, waarvan een der ruiten het dikke hoofd van de straks
beschouwde persoonlijkheid encadreerde. Deze bleef voor het
raam kijken tot vrouw Lous het huisje binnentrad, zoodat met het pijnlijkst scheelzien niets meer van haar te
zien was.
„Dag tante . . ." klonk het, toen men de kamer binnengekomen was, na de vriendelijke aanmaning om de deur
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dicht te doen, hoewel er in 't vertrekje eon atmosfeer
was om van te niezen.
„Wie ben je ; wat mot je ?" vroeg de oude juffrouw.
11 Kent u me niet meer; ik ben Kee, Kee Dol", helderde
vrouw Lous op, naar de gewoonte van menschen uit den
derden stand haar opgeschoten jongen aan de hand houdende.
„Wat zeg je, mensch. Ben jij Kee ? — Ja zoowaar ; 't is
dezelfde fyselemie."
Vrouw Lous meende ten onrechte, dat na dit aandoenlijk herkenningstafereel haar eindelijk een stoel zou worden
aangeboden.
„Zoo, kom je 'reis naar me zien ? Dan heb je zeker wat
van me noodig," zei de gastvrouw, met een vinnigen blik
door haarpseudo-schildpadden bril, dien zij finks, nadat vrouw
Lous haarincognito had opgeheven, op haar news geplant had.
Met de guile openhartigheid van de mindere volksklasse,
die nog niet door de beschaving gepolitoerd is, maakte zij
dadelijk deze haar gevolgtrekking van het vereerend bezoek
bekend. Nadat zij Kee nogmaals vorschend had aangezien,
genoot ook Frans de eer van hare aandacht.
„Wat moet dat ?" Zij woes op Frans.
„Wat?"
„Is hij je jongen ?"
„Ja, tante."
„Hoe heet ie ?" vroeg tante, die het inquisitoir zeer nit
de hoogte voortzette ; daar zij aan alles zag, dat men haar
noodig had.
„Frans," hijgde deze, die zelfs in moeders appartementen
nog nooit zoo'n gebrek aan zuurstof had bijgewoond.
Vrouw Lous was doodmoe ; zij kwam dus de gastvrije
bedoelingen van tante wat to gemoet door op een der
beide zwakke stoelen neer to vallen.
„Dus je bent getrouwd ?" vroeg ze aan hare nicht.
„Ja."
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„En waar is je man ?"
Kee bewaarde het stilzwijgen.
„Dood ?" vroeg tante, terwijl zij meteen een danige
greep in haar snuifdoos deed en als troost haar nicht een
snuifje aanbood.
En de oude juffrouw gaf een tik op de doos, alsof de
overledene er in lag.
„Nu, wat kern je doen , Kee?" vroeg ze om voet bij
stuk te houden.
'k Ben zoo ongelukkig!" zuchtte vrouw Lous, terwijl
haar jongen met den mouw van zijn schamel jasje zich de
oogen afveegde.
„Dacht ik 't niet? Daar zou 't wel op uitdraaien!" Op
deze wijze moedigde tante haar aan, om voort te gaan.
Ik had een broodwinning — maar de huur van mijn
kelder is me opgezeid en teen heb 'k moeten verhuizen."
„Neon, mij kunnen ze niet verjagen !" zei de dikke
tante , met welgevallen haar vertrek rondziende ;" ik zal
niet weer verhuizen — tenzij voor goed."
„Dus je komt hier eigenlijk wat bedelen ?" vervolgde zij
met groote beminnelijkheid.
„Ik kern u raad vragen, bedelen is mijn gewoonte niet."
„Nou, maak je maar zoo dik niet ; waarom zou je anders
bier komen?"
„Ik kwam enkel vragen, of er ook kans op zou wezen, om hier op dit hofje te komen?"
„Hier? Jij ? Maar mensch, hoe komt 't bij je op?"
„Wel, „uwes" is 'r immers ook gekomen?"
„Wat zou dat? 1k ben negentien jaar meid geweest bij
de groote lui en die hebben voor me gezorgd. Ben je dat
ook geweest?"
„Neen, ik ..."
„Ben jij dat ook geweest, vraag ik ie?"
77 Nee tante, maar 'k dacht ..."
„

„
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„Nou, wat praat je dan?" vroeg de matrone diep verontwaardigd, terwijl zij met het gewapend oog haar nijdig
aankeek.
„Ik wou alleen vragen wat ik moet doen, om bier te
mogen wonen."
„Doe jij maar geen moeite, hoor!" troostte de eerbiedwaardige tante met toenemende hartelijkbeid ; „daar komt
niets van!"
„IVIaar als uwe 'n goed woordje voor me wilde doen."
„Jongen, wil je daar 'res afblijven !" schreeuwde de oude
tante eensklaps, oln van onderwerp te veranderen.
„En hoelang is je man al dood?" vervolgde zij tot
vrouw Lous.
„Hij leeft nog, zoover ik weet."
„Wat zeg je? Leeft ie nog? En je bebt me straks gozeid dat ie dood was."
Vrouw Lous verklaarde, dat ze zoo iets niet gezegd
had, 't geen de verbazing van haar lieve bloedverwante
ten top voerde.
„Waar is hij dan ; waarom kan hij niet voor je zorgen?"
„Hij is den slechten weg opgegaan ," zei vrouw Lous
met weerzin.
„Wat? Zit hij achter de tralies?" helderde tante met
fijngevoelige kieschheid op.
Op deze wijze werd het gesprek nog eenigen tijd voortgezet. Telkens wilde vrouw Lous dit weer op haar verzoek
brengen, daar zij wist dat er een huisje opengekomen was ;
doch haar beschermheilige bracht het gesprek dan op een
ander onderwerp, evenwel niet vergevende, dat de man
van haar nicht, — „gelukkig aangetrouwde famielje," verklaarde zij een paar maal geruststellend — zoo'n gemeene
Jordaner was.
Haar minzaam onderhoud werd afgebroken door een vervaarlijken schreeuw, dien Frans uitstiet ; hij vloog achter-
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uit, als door een slang gebeten. Hij had namelijk een wonderlijk gevoel tegen zijn hand opgemerkt en toen hij terugtrok,
had hij gezien, dat een lang, smal , levend voorwerp zich trillend langs die hand bewoog. Zijn heftige beweging had
zeer storende gevolgen ; men vernam een kwaadaardig
krollend geluid, afgewisseld door een lang aangehouden
geblaas. Van achter de bedstee-gordijnen, die door een
wanhopigen sprong van het monster in beweging waren
gebracht, klonk nog het uittartend geluid. Vrouw Lous was
mede hevig geschrikt ; maar vooral de woede van tante
was groot.
„Wil je dat wel'res laten, rekel van 'n jongen !" zeide
zij, en begaf zich naar de plaats des onheils ; maar zij werd
in haar liefderijke voornemens gestoord, doordat er met
akelige snelheid een kleine poot door de beide bedgordijnen
schoot, die haar zonder eenige aarzeling over de hand
streek, zoodat ze gillend van de pijn achteruit stoof. De
zaak word nu duidelijk : het was de poes van tante, die
met _twee onheilspellend groene oogen door de reet der
gordijnen keek, onder een voortdurend waarschuwend geblaas. De zaak had zich allereenvoudigst toegedragen.
Poes was met de beste bedoelingen naar den knaap gekomen, om hem een kopje to geven, door met een dwazen
vooruitsprong on gluipende vriendelijkheid langs zijne hand
to schuiven ; vervolgens had zij, naar de hebbelijkheid van
iedere rechtgeaarde poes, zich welbehagelijk snorrende
omgekeerd en, met den staart perpendiculair in de lucht,
daarmee een trillende beweging langs zijn hand gemaakt,
hetgeen de hoogste tilting van kattengeluk is, zooals
ieder, die zelf een poes bezit, wel zal weten. Fen
schrikauhtige beweging van Frans echter had poes uit
haar lieftalligheid opgewekt en in den waan gebracht, dat
er onraad was ; waarop zij onverwijld zich in staat van
verdediging gesteld had met een beradenheid en een snel-
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heid, die wij Nederlanders dit ras van huisdieren werkelijk
wel mogen benijden.
Na dit ongeval was de toon van het oude mensch zoo
barsch geworden, dat vrouw Lous in vredesnaam maar
een eind aan haar bezoek maakte en, braaf bekeken door
de buurvrouwen, de liefdadige inriehting verliet.

V.
De ontvangst bij tante was niet erg aanmoedigend geweest en wel moest de nood hoog gestegen zijn, dat vrouw
Lous er toe was overgegaan om het heiligdom, waarin
tante op haar dood zat to wachten, binnen to treden. In
zwaarmoedige stemming ging zij naar huis ; en dat was
er een huis naar !
Men ging een nauwe steeg binnen, die het stedelijk
bestuur niet eens een naam waardig gekeurd had; in een
der huizen klom men met levensgevaar een aantal trappen
op en kwam dan aan een achterkamertje, dat uitzicht
had op een grauwen muur.
Ziedaar het lokaal, waarin vrouw Lous met haar jongen
hooger Teed, ten einde raad. Zij was afgeschrikt; wel had
ze nog een verren neef, maar die was in 'n heel ander
gedoente. Die rentenierde en woonde op prachtige kamers
op den Haarlemmerdijk; hij was zoo min of meer onder
de groote lui — hij was sergeantmajoor geweest of nog
hooger, meende zij; zoo iemand kon ze toch maar zoo niet
gaan opzoeken !
Frans was mismoedig weer de straat op gegaan. Als een
Amsterdamsche jongen was hij al vroeg met alle stegen en
sloppen van de Amstelstad bekend; anders zou het hem
soms onmagelijk geweest zijn, am altijd moeders veranderlijke woonplaats nit to vinden. Troosteloos Rep hij
langs den Nieuwendijk. Zag hij wel goed? Daar glinsterde
Doris in de middagzon.
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Hij wilde omkeeren, daar hij zich schaamde om zijn
kleurrijken beschermer onder de oogen to zien ; doch Doris
had hem reeds ontwaard.
„Zoo, ben je daar, jonge vagebond ?" vroeg hij, Frans
been en weer schuddende, tot deze blauw zag.
„Ik kan 't niet helpen — ik heb niets gedaan."
„floor 'res manneke, men schopt niet voor niets iemand
van ons kaliber de deur uit; houd die onschuldige jeremiades
nu maar voor je."
„Geloof je dan, dat 'k weggejaagd ben —"
„Omdat je lange vingers hadt, zeker. En als je 't bij
ons hadt gedaan, dan zou je er zoo niet afgekomen zijn."
„lVfaar ik heb niets op me geweten."
mag nou praten zoo mooi als je wilt — ik geloof
je toch niet ; ik wou, dat ik me nooit met je bemoeid had
en als 't niet was, dat ze gevraagd hebben, waar je woont —
'k denk om je op te pakken," voegde Doris er zalvend
bij, „dan zou ik me niet langer met je „gecomprommeteerd" hebben, versta je."
Daarbij maakte Doris zich erg lang en schudde hoofd
en hoed, als riep hij den hemel tot getuige.
Frans was diep getroffen; de waterlanders kwamen hem
in de oogen, en toen Doris hem 'n hand wilde geven, viel
er een brandende traan op den rooden opslag der
mouw.
„Toe, houd die vuiligheid voor je," maande Doris aan.
Is zoo hard, als men een vader heeft, die —"
77
„Ik vind 't veel harder, om er geen te hebben," merkte
Doris zeer menschkundig aan.
„Die — moeder zoo ongelukkig maakt — en mij.. ..
Omdat vader in de gevangenis zit, hebben zij me weggejaagd", snikte de jongen.
„ Nou, wat doe je ook met 'n vader, die in de gevangenis
zit," zei Doris. de hadt me dit vooruit wel kunnen zeggen —
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dan had ik geen moeite voor je gedaan", merkte Doris met
groote hartelijkheid aan.
„Ik dacht niet, dat ze je daarop zouden aanzien."
„Wel nou nog mooier ! Floor res , dan heb 'k bij nader
inzien toch maar liever geen ouwe — als zoo een !" verklaarde Doris, die in 't eerste geval verkeercle.
Flier werd het gesprek afgebroken, doordat er een reeks
van omnibussen en vigilanten van het spoor kwamen ,
die ratelend en dreunend door de nauwe straat rolden ; zoodat
zelfs iemand, zoo gewichtig als Doris, hooren en zien verging.
„Ze hebben naar je gevraagd — waar je uithangt," zei
hij, teen hij weer zijn eigen woorden verstaan kon.
Daar !" wees Frans.
77
„Daar — zeg Bever in Amsterdam ; dat is nog duidelijker," smaalde Doris.
% Is nog al moeielijk to vinden."
77
WiiS
't me dan maar."
77
Eenige dagen later bleek het, waarom Doris met zooveel
belangstelling naar de woning van Frans' moeder gevraagd
had , want 's middags werd er zacht op de deur geklopt ;
die ging open en een liefelijke verschijning vertoonde
zich.
IIet was de dochter van van Veurst, die hem onder zijn
leed een enkel woord van opbeuring had geschonken. Zij
was het gebeurde niet vergeten en had innig medelijden
gehad met hem, die zoo hardvochtig op straat was gezet,
zonder dat er eenig onderzoek gedaan was. Zij word gevolgd
door een mager jong heer, die een zeer vies gezicht trok,
teen hij aan het eindpunt der „expeditie" was gekomen ;
hij was namelijk een der zoons, die voor een paar dagen
thuis gekomen en door zijn zuster geprest was, om haar
naar de schamele woning to vergezellen. „Mag ik even
binnenkomen ?" Monk haar welluidende stem. Vrouw Lots
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stond verbaasd op; Frans bleef bedremmeld staan ; de
broeder hield de hand in de nabijheid van zijn neus.
„'t Heeft moeite gekost, om je to vinden, goede vrouw !"
bekende het meisje gulhartig.
„Ik had die gekheid maar niet uitgehaald ," merkte Naar
broeder gemelijk aan.
„Wilt u niet gaan zitten ?" stamelde vrouw Lous.
Ken je me nog ?" vroeg het jonge meisje aan Frans.
„Ja, u hebt dien ondeugenden man niet geloofd, wel?"
vroeg Frans zacht.
„Neen, zeker Met" , zei Anna, die begreep dat daarmede
de vriend des huizes bedoeld werd ; „anders zou ik immers
niet hier komen."
„Kom, maak nu 'n eind aan dat geteem", fluisterde de
brooder hoorbaar, toen het gemoed van -vrouw Lous vol schoot,
terwij1 hij met zijn badinetje zijn linkerbeen afstrafte en
al split had, dat hij zich tot zoo'n gemeen uitstapje had
laten verleiden.
„Mag hij weer terugkomen ? Hebt u gezien, dat 't kind
zoo onschuldig is als 'n pas geboren lam 7 "
„Terugkomen... dat zal niet gaan. Als het van mij afhing..."
„Zeg, is 't nu gedaan ?" mopperde onze vriend, die zijn
lorgnet in 't oog kneep en de naakte kamer rondkeek
alsof hij op een gerechtelijke verkooping was.
„Even nog, Edward, toe . . ." smeekte zijne zuster, die
een papier uit haar zak haalde, waarin eenig zilvergeld
gewikkeld was.
Neem dat als een bewijs van mijn deelneming, goede
77
vrouw," sprak het edelmoedige meisje; „ik kom nog wel
eens naar je omzien "
Daarop reikte zij Frans de kleine, fijne hand, welke
doze niet durfde aanraken.
„Hm, dat wordt me hier to machtig", sprak de hoer
van Veurst en, na voor 't laatst een vinnigen slag tegen
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zijn been te hebben gegeven. Hij wendde zich naar de
deur — tegelijk dat een brullende melodie, welke van beneden k wam, tot zijn geoefend oor doordrong. Men
klotste naar boven en voordat zijne zuster afscheid genomen had, zeilde er iemand van verdacht en onsmakelijk voorkomen het kamertje binnen ; met glazige oogen
en hikkend bleef hij staan.
„Wat mot jullie bier ?" stamelde hij, met de slappe
lendenen en 't verwaaid uiterlijk van den dronkaard.
De jonge dame ging verschrikt een stap achteruit en
zag vragend vrouw Lous aan, die mede door dit onwelkom bezoek ontsteld was.
Alleen haar broeder zag den zwaaienden man uittartend aan.
„Zie je niet, dat dit fatsoenlijke menschen zijn, die ..."
„lloud je snavel," inviteerde Lous ; want deze was de
welwillende bezoeker, die bij gebrek aan bewijzen ditmaal
aan de klauwen van het gerecht ontkomen was.
„Kom, laat ons van hier gaan !" zei van Veurst tot
zijne zuster.
„Wat mot die mooi opgedirkte mamsel hier ?"
„Houd je nu stil, Lous
„Wat doet die, hik, die opgeprikte kapel, hik, bier met
'er „sienjon" en tierlantijntjes ?" vroeg Lous, terwijl hij zich
aan een stoel vasthield.
„Je ziet, aan welk dronkemansvolk je al je sentimentaliteit verspilt," zei de jonge van Veurst bestraffend.
„Wat zeg jij ? Dronkemansvolk ? jou melkmuil."
Vruchteloos trachtte vrouw Lous haar man tot bedaren te
brengen.
„Zeg, magere snoeshaan, wou jij hier praatjes komen
maken, he ?"
Lous hikte vreeselijk en zag vuurrood ; hij stond in 't
midden van de kamer en bewoog zich alsof hij maagpijn had.
Kepper. Novellen en Sehetsen.
16
-
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De jonge van Veurst wilde met zijne zuster eon good
heenkomen zoeken, maar dat ging nog zoo gemakkelijk
niet; want Lous waggelde naar de deur, on begon op
uitdagende wijze met de vuisten te schermen.
„Ik ben hier de baas in huis, begrepen ? En er komt
hier niemand astrantigheden uithalen, of 'k zal 'n woordje
meepraten." Daarbij bleef hij het hoofd scheef houden, om
die astrantigheden beter waar to nemen.
Weder wilde vrouw Lous tusschenbeide komen ; maar
de man en vader dreigde haar „de hersens tot moos te
slaan." Het geduld van van Veurst was uitgeput; veer het
laatst sommeerde hij den spitsboef om hem door to laten,
en teen trachtte hij hem op zij to dringen ; doch Lous,
die, zoo dronken als hij was, goede vuisten aan het lichaam
had, sloeg hem terug en toen het badinetje hem over het
aangezicht zwiepte, nam hij den mageren jongenheer met
beide handen op on schudde dozen heen en weer, zoodat
het lorgnet de beweging volgde en de jaspanden als de
vleugels van een roofvogel zich door de lucht bewogen.
Ten laatste wist van Veurst met de grootste inspanning
aan de omarming van den heer des huizes te ontkomen.
„Ik zal je 'res afleeren, om hier te komen zaniken."
„Toe, mijn vriend, we willen niets als goods—laat ens...."
Zoo begon het meisje, dat van ontsteltenis beefde ; ook
zij mocht niet uitspreken.
Lous had even geaarzeld, en een paar maal het wit
van zijn oogen laten zien ; teen was hij met een zwaai
naar voren gekomen, zoodat het meisje een gil uitstiet.
Nu eerst kreeg Frans zijn besef terug. Men wilde zijne
weldoenster aanranden. Ook de arme Amsterdamsche
jongen heeft karakter !
Nauw zag hij dat zij in gevaar verkeerde, of hij gaf
een schreeuw, vloog op den man aan, die zijn vader
verbeeldde , greep hem vast, en bleef aan hem hangers
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als een bloedzuiger. Vreeselijk waren de vloeken, waarmee
Lous het kind overstelpte; maar hij werd in zooverre in
zijne bewegingen belemmerd, dat de beide bezoekers een
uitweg konden zoeken ; van die gelegenheid werd gretig
gebruik gemaakt.
Het kind had dan toch den tol der dankbaarheid betaald.
Lous wist weldra zich los te maken en maakte van
zijn overwicht gebruik om den knaap zoolang te ranselen,
tot hij niet meer kon.
Den volgenden avond, terwiji Frans alleen was, verschrikte
hij, toen hij zijn vader zag binnen komen. Deze dwong
hem, mee te gaan.
Na de verzekering dat, als de jongen 't waagde weg te
loopen, Lous hem een steen om den nek binden en over
de sluis gooien zou, vond hij het geraden, den waardigen
man te volgen. Men sloeg den weg naar den Zeedijk in.
Op de Nieuwmarkt dacht Frans een oogenblik er aan,
de vlucht to kiezen ; maar uit zijns vaders oog
straalde zoo'n onmiskenbare boosaardigheid, dat hij 't niet
durfde waren.
Bij het kasteelachtige meubelmagazijn op het midden
van de Nieuwmarkt — ongeveer ter plaatse waar vroeger
het schavot werd opgeslagen, waar Lous een goed figuur
zou gemaakt hebben — zag deze een zijner boezemvrienden,
die achter een heer met aandacht een aanplakbiljet stond
to ontcijferen.
„Wat voer je daar uit ?" vroeg Lous met een stopwoord.
„We lezen de advertentie ," fluisterde de andere, met
het gezicht van een aanspreker die pleizier heeft.
Een oogenblik later was de lezer zijn beurs en zakdoek
kwijt.
)7 Ga je mee?"
Naar den Engel ?"
„Ja, ik moet dien jongeneer eens gaan dresseeren. Een
16'
„

244
lief jongentje, vindt je niet ?" En daarbij gaf hij Frans
onverwacht een schop in de lendenen, zoodat de jongen
het uitgilde van de pijn.
Houd je . . . ." inviteerde Lous, daarbij den ongemeensten naam voor mond zoekende, die hem op dit oogenblik to
binnen schoot „Dit is mijn zoontje — men lieve zoontje —
dat zijn vader aangevlogen is en hem gekrabd en gebeten
heeft. Zie maar ," vervolgde Lous. „Maar we zullen hem
wel klein krijgen !"
„Heeft hij je gebeten?" vroeg de andere, die aanleiding
vond om den jongen mede een slag op het hoofd to geven.
Frans durfde niet meer opzien; de moed was hem in
de schoenen gezonken.
Nadat het tweetal een poos gefluisterd en daarbij telkens
naar hem gezien had, werd de wan doling vervolgd.
27 Gri en niet, boor— of ik zal je redengeven," vermaan de L ous.
77 Beroerde huilebalk!" merkte de vriend aan.
„Ik had je veel eer onder handen moeten nemen", zei Lous
met een afzichtelijke grijns. Zij bewogen zich door de eigenaardige drukte van den Zeedijk, die bevolkt is met kroegen,
uitdragers en meer van dien card ; hier was het nog veel
to fatsoenlijk voor Lous. Hij ging een dwarsstraat in on
nog een, en een steeg door, en zoo kwamen ze eindelijk
aan een smerig huisje. Voor den ingang bengelde een vuil
uithangbord waarop in goud, dat aan een zeer gebruikten
wollen deken deed denken, een jonkman stond geteekend,
die iets had van een loteling op 't oogenblik dat hij
zich in aartsvaderlijk costuum van twijfelachtige zindelijkheid aan de keurings-commissie vertoont; daaronder stond
to lezen „de Engel."
Aan weerszijde van de deur was in het kozijn een half
tonnetje van opmerkelijk groene kleur aangebracht; onder
het eene stond to lezen vrij, onder het andere wijn, en die
veelbeteekenende tweelingen gaven to kennen, dat er in
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dat huis getapt werd. Voor de beide ramen van binnen
waren groene latten aangebracht, in de wereld geroepen
om de menschen in het scheelzien to oefenen.
Lous duwde de deur open. In een hoek vertoonde zich
een soort stellage, die den weidschen naam „buffet" droeg;
het houtwerk was van een verdacht gele kleur en droeg
karaften, glazen, alsmede een paar tinnen kannen met ooren
en tuiten. In den hoek stonden kruiken met zwart geworden kurken. Een kant van de kamer werd ingenomen
door drie groote vaten met koperen banden en kranen;
daarin beyond zich de moest gewilde versnapering, van de
boorden der Schie afkomstig. De zoldering had van Heverlode de tint van Lous' geweten aangenomen.
Aan tafeltjes zat een publiek van weinig vertrouwen
inboezemenden aard ; men schreeuwde en gesticuleerde.
Lous ging naar den waard, een man met 'n sluw uiterlijk, rood haar, een oog, een wrat op den neus en andere
bekoorlijkheden. Hij vroeg om een hartversterking en woes
op zijn telg, onder 't geven van eenige inlichtingen op
fluisterenden toon.
De waard gaf twee glazen jenever voor Lous en diens
vriend en een kleiner glas, dat voor Frans bestemd was ;

deze bedankte er voor. Lous werd nijdig on bedreigde hem
met 'n rammeling, als hij 't niet uitdronk en heel gauw
ook ! En teen de knaap bleef weigeren , greep hij hem
liefderijk in de haren , trok het hoofd achterover en goot
hem den sterken drank in de keel, zoodat de jongen
hoestend on proestend , met uitpuilende oogen, het vocht
moest inzwelgen ; tot greet vermaak van de aanwezigen,
die met schorre keel die onbaatzuchtige daad toejuichten.
Nadat Frans 'n paar maal ter dege hee,n en weer geschud was, opdat het hem good bekomen zou, werd hij
aan de teedere zorgen van den waard overgelaten, die hem
meenam en opsloot in een nauw vertrek, dat allerlei mys-
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teriên bevatte, om eon jongen benauwd te maken : donkere
kasten, een alcoof als een turfhok, een bedstee met een
hokje er ander, een raam met gebarsten groene ruitjes
en een stel meubelen dat aan de folteringen der lijfstraffelijke rechtspleging deed denken. Daar word hij aan zijn
gemoedelijke overpeinzingen overgelaten, terwijl Lous senior vele glazen. „gin" verschalkte en met zijn vriend schoone
plannen voor de toekomst beraamde.
Frans was klein van gestalte, maar niettegenstaande zijn
jeugdigen leeftijd holder van verstand. Niet alleen verlangde hij naar zijne moeder, maar instinctmatig begreep
hij, dat hij in de gevaarvolle ondernemingen van zijn vader zou gemengd worden. Zijn eerste plan was, te ontvluchten.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Spoedig bleek dit
onmogelijk te zijn. Langen tijd tot overpeinzen werd hem
trouwens niet toegestaan. De deur ging open en twee
jongens in fantastisch gewaad, kwamen binnen. Zij waren
begaaffi met een ongewone lenigheid in hunne ledematen
en reeds van hun prille jeugd gewoon, om daarvan
juist een tegenovergesteld gebruik to maken als een ander,
minder geoefend mensch. Met groot gemak bogen ze hun
hoofd achterover en knikten elkaar dan tusschen de beenen
door toe ; in een ommezientje stonden ze op het hoofd en
de oudste van de twee nam zelfs bij voorkeur die pose
aan, als hij eons wilde uitrusten. Zij konden zich in elkaar strengelen, dat men niets als armen, beenen en een
paar vuurroode hoofden zag ; ze konden als een hoepel
langs den weg rollen en wel twintigmaal achtereen met
hun beenen hun hoofd naspringen ; kortom, zij deden al
die kunstverrichtingen, welke een beschaafd publiek ten
alien tijde een dubbeltje waard zijn.
Zij hadden ' een verschoten buisje aan, dat hen to klein
was ; 't was spaarzaam bezet met pailletten en droeg alle
o
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kenteekene► dat het vroeger eens de tengere ledematen
van een page op het tooneel van een of anderen kermistroop omhUld had. Het was van boven vierkant uitgesneden,
en gaf dus een bronskleurigen, verbranden hals aan de
algemeene bewondering prijs. Zij hadden bloote armen,
waarmee ze steeds rondschermden alsof ze aan iedereen
den bras de fer dachten to doen. Het lange gitzwarte haar
king als zijden strengen in het gezicht en ze hadden de
ge-woonte om telkens met een ruk dit haar uit de oogen
to schudden, welke methode een gewoon menschenkind
spoedig een ongeneeslijke hersenschudding zou bezorgd
hebben.
Zij vingen aan, met Frans eens op to nemen; daarop begonnen zij te lachen en hun blijmoedigheid lucht to geven door
driemaal om te duikelen. Frans zag het gezelschap wantrouwend aan ; hij had het op die vlugge jongelui niet begrepen. Zij deden hem allerlei dwaze vragen, en legden
beurt om beurt een been op zijn schouder ; zij schopten
voorzichtig hem met de teenen tegen den neus on legden
velerlei proeven van bekwaamheid af, , die hem maar
half bevielen. Daar Frans geen vuur wilde vatten,
staken ze eindelijk de tong tegen hem nit; waardoor
zij bewezen dat ze, niettegenstaande hun uitheemsch uiterlijk on weergalooze virtuositeit, Amsterdamsche kindertjes geweest waren.
Het eind was natuurlijk een vechtpartij ; de strijdlustige koorddansers hadden hun doel bereikt. De arme
jongen verweerde zich als 'n wanhopige, en schreeuwde
om hulp.
Die daagde op ; de waard kwam binnen met Lous, joist
toen de oudste kunstenmaker Frans een schop tegen het
hoofd gaf, zoodat hij viel, waarna het tweetal triumfantelijk
op hem ging zitten.
„Bravo," lachte de waard.
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Lous hield zich den buik vast van 't lachen.
» Geef 'm maar een paar opstoppers, hij heeft ze dubbel
en dwars- verdiend ," grinnikte Lous. „'t Zal hem wat
ontbolsteren ," zei hij vertrouwelijk tegen den waard, die
al moor van die tooneeltjes had bijgewoond, daar hij gewoon was, al 't jonge volkje — dat in bewaring gegeven werd,
als de beminnelijke bloedverwanten of voogden soms meenden
dat dit wegloopen zou — in de kamer bijeed te brengen.
Door het woken lang beproeven van doze vaderlijke opvoedings-methode was het Lous gelukt, zijn zoon langzamerhand to temmen, zooals hij dat noemde. De jongen
begon gedwee, schuw en gluiperig to worden, al welke
eigenaardigheden papa Lous met genoegen constateerde.
Zoodra Frans 't woord moeder in den mond durfde nemen,
werd hij ernstig terechtgewezen en verder gelouterd door
langdurige opsluiting en stelselmatig hongerlijden, en toen
dit zoo een wijle had aangehouden, vond de liefhebbende
vader zijn zoon rijp voor de glorierijke bestemming, welke
hij voor hem had weggelegd.
Lous had een plan ontworpen, dat erg geniaal of onbegrijpelijk dom was; de uitslag zou dit moeten uitmaken ,
zooals dit meermalen in onze samenleving het geval is.
Op zekeren middag werd Frans ontboden en met zekere
onderscheiding ontvangen door zijn vader, die in gezelschap
van twee goede vrienden was. Hij kreeg eenige versnapering
en teen werd hem to kennen gegeven, dat men voornemens
was, dien nacht eens „een grap uit te halen." Een der vrienden
gaf in overweging, den jongen eerst eens te polsen ; de
juistheid van die opinie block spoedig teen Lous zijn zoon
to kennen gaf, dat men van plan was, bij de familie „van
Veurst in to breken, waartoe Frans van onberekenbaar
veel nut zou kunnen wezen. De jongen gaf een kreet van
afschuw en weigerde kortaf; maar Lous werd woedend en,
in plaats van het plan op to geven, sloeg hij er zoo lang

249
op , tot Frans zich bereid verklaarde om to doen, wat
van hem gevraagd had.
Een der vrienden schudde bedenkelijk het hoofd , maar
Lous donderde den jongen nog eons toe, dat als doze een
kik gaf,, of niet stipt deed wat hem gezegd word, hij hem
zou doodslaan.
**

*

De novellist komt sours in een netelige positie, als zijn
waarheidsliefde en de loop der gebeurtenissen kamp voeren
met de prijzenswaardige zedigheid van den lezer en de
decensie, den mensch van nature eigen. Veel liever zouden
wij hem een deftige Nutsvergadering binnenleiden, of
naar de prairien van Zuid-Amerika verplaatsen ; desnoods hem een middeleeuwsche folterkamer of een moordschavot met blok, biji on geknielde jonkvrouw voor den
geest tooveren. Maar niets van dit alles ; wij moeten een
slaapkamer, een prozaIsch slaapvertrek ontsluiten.
Waarom niet Bever de heldendaden van wijlen den Cid
bezongen, dan ons met de weinig romantische avonturen
van den proletarier bezig to houden . . . .
Wij overwinnen onze aarzeling ; het moot! Wij treden
het slaapvertrek der echtelingen van Veurst binnen en —
zouden wij het durven ? Neen — ja — we gluren door
de groen damasten gordijnen naar binnen.
Doch verschrik niet, zedige jongeling — wij ontwaren
niets als de pluim van een slaapmuts ; de discretie verbiedt ons niet, to onthullen dat daaraan met behuip van
een bandje de beer van Veurst bevestigd is. Voorts ontwaren we niets als een paar in couranten gedraaide lokken
haar, vertegenwoordigende de helft van de lokkenpracht,
waarmee mevrouw over dag schittert. — We vragen in gemoede • kan men moor kiesch een ordinaire echtkoets
beschrijven.
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Maar dit is de vooruitgang ; Fokke Simons zou zich
anders van die delicate taak gekweten hebben.
Op een kleine tafel brandt een nachtpit, die een schemerachtig licht verspreidt. Op den achtergrond ziet men
een witte gedaante, die een biddende houding schijnt aangenomen te hebben , zooals zij flauw door het onvoldoende
licht beschenen wordt ; bij nailer inzien is 't niet een
engel, die beschermend over den slaap der schuldeloozen
waakt, maar een witte rok die over een stool is gehangen.
Nu willen we gaarne gelooven dat menige oude snoepert ,
als hij dan toch, tegen alle regelen der etiquette in, met
ons den drempel van een slaapvertrek overschrijden moest,
Bever het boudoir van een achttienjarige schoone ware
binnengedrongen, om van de toov ermacht des auteurs
gebruik to maken tot het onbescheiden bewonderen van
maaglelijk schoon ; en werkelijk zou ons dit geen moeite
gekost hebben, want in de kamer vlak naast de oudelui
sliep de bevallige Anna ; loch met ons zal hij dit heiligdom
niet binnentreden. Nimmer'
Wij staan nog altijd door 't gordijn to gluren en vergapen ons aan de beschouwing van de pluim voornoemd
on 't in elkander gedraaid fragment van het Dagblad.
Eerstgenoemd voorwerp begint to bewegen.
„Kind!" klinkt er eon stem.
Bescheiden laten we het gordijn dichtvallen on vergenoegen
ons met de rol van toehoorder.
„Kind t" herhaalt de stem, die nu uit een onderaardsch
gewelf schijnt te komen.
„Wat is er nu weer ?" vraagt een vrouwelijk orgaan.
„Zou je niet zeggen, dat je beneden wat hoorde ?"
„Och je lijkt wel mal. Altijd zoowat bijzonders."
Het geoefend oor vernam, dat iemand nijdig zich omdraaide , waarop een onafgebroken stilte volgde.
„Nu is 't toch geen verbeelding ; ik hoor duidelijk jets
-
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beneden ," roept de beer van Veurst, thans klaar wakker.
„Wat dan , 't zal de kat wezen die —"
„Neen, 't is Met de kat" , roept de beer van Veurst
sidderend uit.
„Ga dan even kijken."
„Kij ken ? Mensch, scheelt het je in je bovenste verdieping?
Geheel alleen kan ik tech niets tegen ze doen , als 't er
een heele boe 1 zijn."
„Stil !" roept zijne vrouw, die oak iets meent to
hooren. Er komt een slaperig gezicht to voorschijn , dat
eigenaardig tegen het donkergroene gordijn afsteekt.
Alles is doodstil.
„We zullen 't ens verbeeld hebben."
„Neon, ik hoor stemmen."
„Stemmen ? — Och, dat is op straat ; luister maar."
Zij hooren thans duidelijk , dat er fluisterend onder het
raam op straat gesproken word.
„Anna zal tech geen connecties
vraagt mevrouw.
Tot opheldering diene, dat vroeger de dochter in doze
kamer geslapen had, en eerst onlangs, om redenen van
huishoudelijken aard, beide slaapkamers van bestemming

verwisseld waren , zoodat mevrouw onwillekeurig aan een
zuchtend minnaar dacht.
„lVlaak maar geen aardigheden ," knorde haar echtgenoot, die scherp bleef luisteren, nadat hij overeind in bed
was gaan zitten on zijn slaapmuts uit de oogen getrokken had.
„Vrouw, daar loopt iemand in de gang !" riep van Veurst
plotseling uit, „zoo waar als ik leef." En bevend rees hij
overeind zoodat de koperen veeren van de springveeren matras
een metaalachtig geluid deden hooren. Hij zag nog witter
dan zijn hoofdtooisel en hield krampachtig de lakens omvat.
Daar werd zachtkens aan de deur gekrabbeld of geklopt
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en nog eens. Het werd hem te eng ; hij slaakte een diepen
zucht en verdween onder de dekens.
„Sta dan op en kijk, wat het is," maande zijne vrouw
aan, die moediger scheen.
Geen antwoord.
„Doe dan ten minste de knip op de deur."
Van Veurst kroop nog dieper onder de wol.
„Lafbek," mompelde zij, waarna zij opstond, bevend
een kaars opstak en naar de deur wilde gaan, toen zij
verrast bleef staan.
„Juffrouw Anna, is u hier ?" klonk het zacht door het
sleutelgat ; de stem was haar niet bekend; het was niet
de stem van de meld, zooals ze eerst dacht.
Ook voor mevrouw van Veurst kreeg de zaak een meer
bedenkelijk aanzien ; toch verzaakte zij haar Hasselaarsinborst niet on onversaagd wilde zij de deur openen, toen
die langzaam bewoog en een weinig indrukwekkende gestalte, flauw door de kaars beschenen, zich vertoonde.
„Genade !" klonk het uit de beganegronds-verdieping
van het ledikant ; dat „na" werd meewarig lang aangehouden.
„Wees niet bevreesd; ik heb niets kwaads in den zin.
Ik ben Frans — u kent me nog wel I"
„Frans — o Hemel — dat is die dief — wij zijn
verlo ...ren !" jammerde mevrouw. „Ik heb 't wel gezegd!" —
Zij had nog de tegenwoordigheid van geest, om dit haar
man toe te bijten.
„Hoe kom je hier?" begon van Veurst.
„Zij willen hier inbreken — ik kom u waarschuwen."
„Inbreken?" jammerde van Veurst, die wee): instortte.
„Ik kwam om juffronw Anna to waarschuwen, die zoo
goed voor me geweest is."
„Dat zeg je nu maar, omdat je betrapt bent !" schreeuwde
van Veurst.
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„Zeg jongen," sprak mevrouw, die haar koelbloedigheid
teruggekregen had, „hoe kom je hier in huis?"
„Ze hebben me door een der vensters binnengelaten."
„Ben je alleen binnengekomen?"
„Ja, vader en de anderen staan buiten."
„Je liegt immers niet ?"
Toen Frans dit plechtig verzekerd had, kreeg van Veurst
plotseling weer mood. In een afzichtelijk nachtgewaad
ging hij naar het raam, schoof het open en gilde: „Help !
moord ! dieven ! help ! brand !" en zoo maar door. Hij zag
in het nachtelijke duister een paar schimmen op de straat,
die wat lieten vallen, hevig vloekten on het hazenpad
kozen.
Daarna ging hij in de gang staan schreeuwen tot alle
huisgenooten bij elkaar waren, namelijk de twee meiden,
de knecht, en eindelijk ook de dochter, die een haastig
toilet gemaakt had. Frans had misschien wel van de
gelegenheid gebruik kunnen maken om to ontsnappen ;
maar hij was in den hook van de kamer blijven staan.
Een ontzettend schouwspel wachtte hem. Ook de hoer van
Veurst had haastig eenige onontbeerlijke kleedingstukken
aangeschoten, en stond nu met een gordijnroe to zwaaien;
zijn vrouw had een ouden mantel omgeslagen en zag in

dat wonderlijk nëglige er uit als een opgejaagde heks; de
meiden waren in een zonderlinge hulpkleedij, met slaperige
gezichten en verwarde baron; de knecht, in borstrok met
gele bretels , voltooide het gebrek aan decorum. En to
midden van dit alles had men de liefelijke verschijning
van Anna.
„Nu zullen we eons afrekenen, mannetje !" zeide van
Veurst, die zijn courage volkomen terug had, toen het
personeel compleet was.
De commissaris van politie word gehaald, de gevangene
door den knecht in de achterkamer opgesloten en de
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sleutel bij van Veurst op de slaapkamer gebracht; maar
teen de agenten kwamen — was de vogel gevlogen.
Men had de snoodheid, Anna to verdenken dat zij zich
herinnerd had, hoe de jongen bij de ontmoeting met zijn
vader voor haar in de bres gesprongen was, en hem
aan de straf onttrokken had, die van Veurst hem had
toegedacht.

VI.
Een paar maanden waren verloopen na het nachtelijk
drama, dat ten huize van de familie van Veurst was afgespeeld. Frans, de verloren zoon, had van die gelegenheid
gebruik gemaakt, om onder moeders vleugelen weer bescherming te zoeken ; gelukkig werd hij niet door de
justitie verontrust.
Vrouw Lous had in then tijd driemaal den hooggeplaatsten neef opgezocht, die op den Haarlemmerdijk boven
een kaarsenwinkel woonde ; doch deze had eenvoudig
haar te kennen gegeven, dat hij zich met zulke beuzelingen niet ophield. Over 't algemeen is de bloedverwantschap onder den derden stand in Amsterdam niet erg
intiem, hoewel de beminnelijke bloedverwanten, die wij

beschouwden, gelukkig evenmin regel zijn. De uitgebreidheid der groote steden trouwens draagt daartoe bij ; de
afstanden zijn te groot en men heeft weinig tijd te verliezen.
Zeer verwonderd was vrouw Lous, toen zij onverwacht
laat in den avond een boodschap van haar eenig °vergebleven tante ontving, om dadelijk bij haar to komen.
Wat zou dat wezen?
Zij sloeg haar doek om en nam haar zoon mee, dien zij
sinds het oogenblik, dat zijn vader zich zijner had aangetrokken, niet meer durfde alleen laten.
Weldra hadden zij het hofje bereikt, waar een aangrijpond schouwspel hen wachtte. Een ongewone bedrijvigheid
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heerschte er ; een van de oude kasplanten was verdord.
Het einde van tante naderde.
Het was niet meer de majestueuse gedaante met den
schildpadden bril dreigend op den neus, en de kat snorrend in een hoek. — 't Was een afgeleefd, uitgeteerd
lichaam, dat daar spookachtig in de oude bedstee lag.
En daar stond de armendokter, die ongeduldig op zijn
horloge zag omdat het nog niet afgeloopen was, en twee
buurvrouwen, die het hoofd schudden en in radeloosheid
het overschot der koffie van de rampzalige vrouw uitdronken, en een andere oude sybille, die raad kwam geven.
Dit tooneel van verwarring en onverschillige gevoeligheid werd onvoldoende verlicht dOor een lampje ; aan het
bed stond een kaars die in de pijp brandde. Evenzoo doofden
de levensgeesten van de zieke uit.
Frans drong naast zijne moeder met moeite tot
het krankbed door. Hij werd bevreesd voor de groat°
bedstee, waarin zijn oudtante zoo bleek en strak lag en
onwillekeurig keek hij naar de poes, of doze haar van of
de beddeplank bewaakte.
„Ben je daar, Da? Da's goed," kreunde de oude vrouw,
Coen zij haar nicht zag.
„Hoe gaat het, tante ?" vroeg deze ; „hebt u veel
pijn ?"
„Pijn? Dat zou 'k meenen. Maar dat is nu eenmaal
niet anders; 't is maar goed, dat er een einde aan komt,"
sprak zij, telkens afbrekende.
„Kan ik niets voor u doen?"
„Doen? Ja — als dat waar was, zou ik 't je wel vragen!"
antwoordde de vrouw, die zelfs op haar sterfbed nog
dezelfde bleef. „Ik heb je laten roepen — 't is toch wel
zalig, als een bloedverwant je oogen dicht doet ; dat zie
ik nu in. Ik heb je laatst laten heengaan ; dat was niet
mooi van me."
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„Ach — spreek daar niet van."
„Waarom niet — anders zeg je 't toch maar naderhand —
als ik weg ben. 't Was leelijk, maar ik wil — zeg man," —
zeide ze eensklaps tegen den dokter, die weer op zijn
horloge zag — „ga jij maar heen; ik kan 't zonder jou
wel klaren ..." En daarop vervolgde zij, alsof er niets
gebeurd was : „Ik heb hier wat — 't weinigje, dat ik bezit."
(Zij grabbelde onder haar kussen en haalde een vrij kleine
platte trommel te voorschijn.) „Pak aan — ik heb er nou
toch niets meer 'an -- en wie kan ik 't beter geven dan jou?"
Vrouw Lous drukte haar klamme hand als een stil
bewij s van erkentelij kheid.
„En ik heb een goed woordje voor je gedaan of jij hier
moogt komen — en dan zal je nog wel 'res om me
denken , he ?" Zij zag met haar starenden blik rond en
scheen iets te zoeken. De buurvrouwen stonden voor het
bed en keken de indringster nijdig aan. Als die niet aangekomen was, zouden ze er misschien wel bij gevaren zijn.
17 't Is nit — " steunde de stervende vrouw. „'t Doet
me pleizier, dat 'k je nog gezien heb , Kee !"
Daarna prevelde zij nog eenige woorden en scheen toen
in slaap te geraken.
Frans huilde — hij wist zelf ter nauwernood waarom;
want het schouwspel was meer vreemd dan akelig.
Eensklaps opende de oude vrouw wijd de oogen.
„Je zult me poes — niet weg doen ? Dat — beest is
me al — tijd trouw — geweest. Ik heb — altijd wel —
gedacht dat zij — me over — leven zou — — —"

Vrouw Lous kwam werkelijk op het hofje, dank zij de
voorspraak barer tante , die voor niemand ooit liefde had
gevoeld als voor haar poes, en toch, toen haar laatste
Kepper. Novellen eu Selietsen
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oogenblikje aanbrak, behoefte had gehad aan anderen troos
als die van haar levensgezellin, welke onder het bed gevlogen was. Zij had spijt gehad van hare eenzelvigheid ,
mar had het nu weer goed gemaakt.
Vrouw Lous kon een onbezorgden ouden dag te gemoet
gaan. Haar echtgenoot viel bij een nachtelijke expeditie
in het water en verdronk — na dit jaren lang de spaarpenningen zijner vrouw gedaan te hebben.
Frans kwam eindelijk en ten laatste bij de familie van
Veurst terug en thans nog is bij de oude getrouwe dienaar
daar ten huize. Als hij dan Zondags bij zijne moeder op
het hofje was, herinnerde hij zich meermalen den angst,
eens in die kamer uitgestaan en dankbaar waren zij , dat
ze van den verderfelijken invloed van den heer des huizes
waren ontslagen.

Sap hiriana.

Op een mooien avond van het jaar 1826 zaten te Frankfort drie mannen gezellig te praten ; drie beroemdheden.
Niet groote staatslieden, die gemoedelijk over een gemeenschappelijk beraamden vernielingskrij g keuvelden ; niet drie
veldmaarschalken, die zich al menigen lauwerkrans, in
bloed en tranen gedoopt, om de slapen hadden gewonden;
maar drie humoristen.
Drie tegelijk ; voor ons, die met dit artikel zoo stiefmoederlijk bedeeld zijn, haast een ongeloofelijk feit. En toch
waren zij alle drie even beroemd : Heine, Borne en Saphir ;
de laatste echter ten onzent minder bekend, ofschoon hij
door bevoegde beoordeelaars van zijn tijd niet ten onrechte
de Grootmeester des humors" is genoemd.
Heine is bij ons populair ; een ieder kent zijne „Reisebilder" en zijne „Gedichte". Borne, hoewel in mindere
mate, wordt ook in ons land naar waarde geschat ; doch
Saphir , waarom minder hij , die wel niet de ernstigste ,
maar zeer zeker de geestigste en meest gevatte van het
drietal genoemd mag worden?
Is Oostenrijk, waar hij het levenslicht zag, to ver uit
de buurt ? Of zijn zijne werken, veelal gekruid met allerlei opmerkingen en persiflages van localen aard, minder
gemakkelijk to begrijpen voor hen, die niet met het leven,
„
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met de zeden en gewoonten in Oostenrijks schoone hoofdstad bekend zijn?
Het een zoowel als het ander moet oorzaak zijn, dat
wij hier in Nederland slechts bij uitzondering van Saphir
gehoord of iets van hem gelezen hebben ; en toch werd reeds
menig aphorisme, menige geestige zet aan zijne werken
ontleend, zonder dat de bron vermeld werd.
Geheel onbekend echter zijn zijne werken hier niet. Van
zijn „Blaue Blatter" verscheen een tiental jaren geleden
een overzetting in ouzo taal; doch ik betwijfel of het
doel, om den humorist in het land, waar HeMe's scheppingen een welverdiende gastvrijheid genoten, ook een
weinigje populair to maken, wel voldoende bereikt is.
Het drietal had den eeredienst tot onderwerp van discours gekozen en besprak het omhelzen van den Christelijken godsdienst. Heine heeft zijne afkomst altijd trachten to
bemantelen ; Saphir daarentegen kwam•er, evenals Mime,
steeds rond voor uit, dat hij tot het Christendom was
overgegaan en denzelfden avond, waarvan wij spreken,
zeide Borne, nadat Heine door den onverbeterlij ken Saphir —
een echten kwelduivel — danig geplaagd was :
„Hij, die het Christendom heeft verkregen, is meer
Christen dan hij, die het heeft geerfd ; evenals hij, die zijn
vermogen zelf verdiend heeft, meer waard is dan hij, die
dit door overerving heeft gekregen."
Alle drie waren zij van Israölietische afkomst. Als ik
wel heb, leerden zij elkaar kennen to Parijs, waarheen
Saphir — die een tamelijk onrustig en avontuurlijk leven
moot geleid hebben en een paar jaren vroeger Beieren uit
gejaagd was — zich begeven had ; althans kort daarna
woonden zij samen in hetzelfde HOtel Garni.
Een beschrijving to geven van de wijze, waarop het in
waarheid eenig „drietal" den avond verder doorbracht, —
hoe gaarne wenschte ik, dat dit mogelijk was ? 't Zou
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zeker de moeite geloond hebben van hem, die hun gesprek
woord voor woord had kunnen volgen en opteekenen ;
want al is het nu juist Met aantenemen dat, wanneer
mannen als Heine, Borne on Saphir bij elkaar waren, elk
gezegde van vernuft tintelde en elke gedachte onvervalschte humor was, ongetwijfeld zou zoo'n gesprek interessant zijn geweest en herinneringen van blijvenden aard
hebben nagelaten.
Doch hoe gaarne ook, ik kon dit samenzijn niet bijwonen ; onder anderen omdat 'k destijds nog niet geboren
was.
Ik vermeld het dan ook slechts op autoriteit van Saphir
zelven, die in zijn „ zelf-biographie" daarvan melding maakt.
Toen hij namelijk den leeftijd van zestig jaar bereikt
had, kwam hij op de gedachte, om zelf zijn levensloop
to beschrijven.
Hoe hij daartoe kwam ?
De humorist deelt het ons mode :
„Ik en wijlen MARIA STUART zijn beide „veel bemind
en veel gehaat" geworden ; zij is zeer gehaat geworden,
omdat zij schoon was. Daarom ben ik, Goddank, niet gehaat geworden!
„Yoor hen die mij liefhadden, voor hen die mij haatten,
schrijf ik mijne levensgeschiedenis neder, op gevaar of dat
zij , die mij liefhadden, mij na de lezing mijner biographie
minder zullen beminnen en zij, die mij haatten, mij minder
zullen paten ; het tweede gevaar is het grootste.
„Waartoe Ten bate van mijn eigen „ik". Dat „ik"
moot, als het lang ligt, eens omgespit worden; het moot
eons gekeerd worden , dan ziet het or langen tijd als nieuw
en frisch uit.
„Als de mensch zijn inwendigen mensch bij de ooren to
voorschijn haalt , hem voor zich plaatst , en hem scherp gadeslaat en bestudeert , van het verledene tot het heden , dan
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vindt hij , evenals bij het verlaten van een huis , zooveel
dat verloren en vergeten was geraakt, zoo menigen verborgen sleutel tot het raadsel van den tegenwoordigen
mensch, zoo menige oude rekening der jeugd , die de Ouderdom nu betalen moet I
„Geen mensch, geen individu is zoo onbeduidend , dat
zijne levensgeschiedenis niet iets belangrijks voor den denkenden lezer, voor den bestudeerder van den mensch
kan opleveren ; evenals geen schepseltje lichamelijk zoo
klein is, of de ontleding van zijn lichaam kan den denkenden geleerde nog altijd nieuwe en belangrijke ontdekkingen opleveren.
„Men zal zeggen : hoe komt men er toe , zijne levensgeschiedenis openbaar te maken ? Daartoe hebben slechts
beroemde personen het recht !
„Juist omgekeerd , Beroemde menschen zijn zeker, aan de
tafel van de wereld bier namaals steeds eene eerste plaats
te vinden ; niet-beroemde menschen moeten , wanneer zij
ook aan die tafel willen aanzitten, zelven hunne plaats
bezetten !
„Roem! Wat is roem? Is het de krans, dien men eener
danseres toewerpt ? De serenade, eener zangeres aangeboden? Is roem het rumoer van een triomftocht? De geur van
een feestmaal? De glans van een ridderkruis ?
„Of wel, is roem de krans van het genie, met tranen
door weekt, met smart gevlochten, en onder een stroom
van hartebloed op de knieen afgesmeekt ? Is het de doornenkroon des Verlossers ? Is het de kelk, door toovenaars en draken bewaakt en voor ontwijding bewaard ?
„Is het de bloeddoop van een groot noodlot ?
„Roem? Wie deelt dien uit ? Lamlendige courantartikelen, die men voor twee gulden bestelt !
„Roem ? Waar is die te verkrijgen ? Op de markt, waar
de kransen voor de actrices gevlochten worden? In de
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dagbladen, waar kinderen recht spreken,• en opgewondenheid en eigenbelang de schatters van den roem zijn?
„Roem? Wanneer is die to behalen ? Wanneer aan het
vleesch en gebeente van den mensch de wormen boven
voor de wormen order de aarde plaats maken ?
„Roem Wat kan men er van verwachten ? Een lauwerblad, bezoedeld met de gal van den nijd, en afgeknaagd
door de onverdelgbare afgunst !
„Roem? Welke zijn uwe vruchten ? Wanneer het eens
bijzonder mooi afloopt , een monument na den dood, opgezameld in het geheele lieve vaderland , zes stuivers per
boofd, zonder den wijn !
„De mensch zelf is zijn roem ! Zijn leven is zijn monument, en zijne daden of werken vlechten den krans, dien
hij nog levend op zijn grafsteen moet neerleggen.
„0 geeft ! geeft foci) den levenden ! Geeft aan het levend
talent gelegenheid tot schitteren , tot roem ! Geeft, gij
grooten der aarde, o geeft aan het talent het eerekruis ,
zoo lang de oogappel dit nog zien kan! Geeft, gij menschen,
geeft hem liefde , jeugd, hoop, geeft hem kracht en lust,
geeft hem tech liefde , aanmoediging en deelneminglGeeft,
o geeft, gij lezers en rechters en roem-uitdeelers , geeft
aan het talent , aan de verdienste , aan het genie , geeft
aan den geest waardeering en de plaats die hem toekomt !
Geeft hem den krans op het hoofd , voordat dit gebogen
wordt ! Geeft roem aan de ziel, voordat deze opstijgt !
„0 geeft, geeft, geeft wanneer het nog tijd , on niet
als het to laat is ! Geeft der jeugd, zoolang zij groen is,
en wacht niet totdat zij is verwelkt! Geeft aan het talent,
zoolang het frisch is, en wacht niet totdat het verdoofd
is ! Geeft den oude van dagen , en wacht niet totdat hij
dood is !
„Deze levensbeschrijving is het monument, dat ik mij
opricht."
-
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Dus leidt Saphir zijn zelf-biographie in ; hij belooft dat
hij zich zal schetsen , zooals hij was en leefde , zonder
eenige vleierij , zonder achterhoudendheid — maar toch ,
al zal hij in zijn vleesch kerven waar het wild is, zal hij
zich daartoe bepalen en tot zichzelven zeggen : doe je niet
al te veel pijn en strooi er eens wat suiker over !
Van weinig auteurs eigent de schrijftrant zich zoo bijzonder voor een zelf-biographie als die van Saphir. Steeds
was hij in zijn „Humorist" gewoon, zelf het woord to
voeren, en zijn ervaringen en lotgevallen op eigenaardige , geestige , doorgaans kluchtige wijze te vertellen ;
soms zich zelven „in 't zonnetje to zetten."
Er is over 't algemeen wel geen vervelender mensch
to bedenken dan hij, die 't altijd over zichzelven heeft.
Alleen Saphir heeft het problema weten optelossen om
dit to doen , zonder ooit vervelend te worden.
Wij zullen nader een voorbeeld daarvan vinden in een
van die origineele stukjes , waarin hij min of meer een
specialiteit was.
M. G. Saphir kwam den &sten Februari 1795 in de
wereld — dat is de toenmalige wereld — in een
dorpje , zooals hij zich uitdrukt , „welks naam de
nakomelingschap als ze mij pleizier wil doers , niet
van buiten gelieve to leeren : Lovasberèny." Zijn grootvader was Israel Israels , een Israeliet , die bij gelegenheid van een algemeene naam-uitdeeling op hoog
bevel den naam Saphir bekwam , — omdat hij een
ring met den steen van dien naam droeg. Het hadde
dus van een kleinigheid kunnen afhangen on hij hadde
„Sappho" of wat men maar wil geheeten.
Humor meet den mensch aangeboren zijn ; die ontwikkelt
zich niet door iemands omgeving. Ware dit zoo, dan zou
Saphir niet licht humorist geworden zijn. Het plaatsje, waar
hij geboren werd, was allesbehalve romantisch, want het
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bevatte weinig anders als boeren , zigeuners en „dieren
van een nog lagere orde"; en wat zijn huiselijk leven betreft, dit was ook al niet geschikt om humoristische gaven
bij hem te ontwikkelen.
Zijn vader was een geleerd, rechtzinnig , maar verbazend
orthodox man; lachen was in zijn oog bijna ongodsdienstig
en de kinderen ontvingen zelden „permissie om te lachen."
Van zijne moeder hield Saphir innig veel; hij moest haar
reeds vroeg verliezen.
„De herinnering van alle liefde, van alle liefkoozingen,
van alle teederheid, van alle vertroosting, waarmede zij
de smartelijke uren mijner kindsheid, zoo vol doornen,
wist to bedekken, te lenigen en te verzachten," zoo schreef
hij, „volgt mij door het leven als een onzichtbare genius
vol weemoed, die mij een vriendelijk gelaat vertoont, dat
nu eens lacht, dan weder weent."
Eens — hij was nog zeer jong — had hij een prachtig
Talmud-examen afgelegd ; de mare van zijn zegepraal over
48 of 50 mede-leerlingen was als de faam voor hem Mtgevlogen on toen hij thuis kwam, liefkoosde zijn goede
moeder hem, bond hem een mooien blauwen doek om den
hats, en de hand hem op het hoofd leggende, sprak zij
met innige overtuiging : „Ik ben verzekerd, dat God u
honderd jaren oud zal laten worden !"
„In het jaar 1831 lag ik in Miinchen aan een zenuwkoorts
doodelijk ziek. Ik was geheel ontmoedigd en bijna gevoelloos. Zijne Majesteit koning Lodewijk stuurde mij in zijn
grootmoedige deelneming zijn lijfarts Dr. Wenzel, dien ik
echter in mijne eigenzinnigheid niet wilde aanhooren.
Zoowat den twintigsten nacht van mijne ziekte bevond
ik mij in een toestand van geheele verdoeving en bijna
zonder bezinning; de kamer werd flauw door een nachtlamp verlicht en mijn vriend Jerrmann was voor mijn bed
in slaap gevallen.
))
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„Daar hoorde ik de kamerdeur zachtkens opengaan ;
mijne moeder trad binnen, evenals zij op dien dag voor mij
stond ; zij droeg een lichtblauw kleed , een bonte muts,
waarin al het haar verborgen was, met twee breede vleugels in de hand hield zij een blauwen halsdoek evenals
toen ; zij boog zich over mij heen, bond mij de blauwe
das om den hals, troostte mij, legde de hand zegenend op
mijn hoofd, zeide juist als teen: „ik ben verzekerd, dat
God u honderd jaar oud zal laten worden ," — en verdween.
„Dit vizioen of deze phantasie , door de koorts teweeggebracht , had eon wonderbare uitwerking op mij. Het
scheen mij geen wonder toe ; ik dacht over het geval niet
na, ja mij ontbrak zelfs het duidelijk bewustzijn dat mijne
moeder dood was ; doch van dat oogenblik keerde, een onverklaarbare gemoedrust, een vroom vertrouwen in mijn
geheele aanzijn terug ; het werd mij helder en licht, de
dompigheid van mijn toestand was als een dekkleed weggenomen. Sedert werd ik een ander mensch ; zelfs mijn
geneesheer vond den volgenden morgen, dat een zeer
weldadige zenuw-ontspanning zich bij mij openbaarde, en
van of dit oogenblik genas ik. "
Toen hij een stiefmoeder bekwam, kon hij het niet langer
in huis uithouden. Niet dat zij ooit stiefmoederlijk-boosaardig
tegen hem was ; maar hij had to veel van zijn moeder gehouden en had nu eenmaal een afschrik van een Stiefmoeder .
Daarom verliet hij op een schoonen morgen het ouderlijk
huis; al wat hij bezat, bestond uit twee flinke beenen, een
wandelstok en zoowat acht of tien gulden Weener-courant. In
tamelijk berooiden toestand kwam hij to Weenen aan, waar
oom Brtill zich over hem ontfermde, en nadat hij in de
gauwigheid even op nichtje Pepi verliefd geworden, „gekalefaat" en opgeknapt was , van oom on tante nieuw takelwork on wat „haar scheepsbeschuit" in den zak gekregen had,
vertrok hij naar Praag.
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Toen hij daar aankwam, had hij evenals Cortez alle zilvervloten achter zich verbrand. Gelukkig trok hij daar spoedig
de aandacht van zekeren Samuel Landau, een der geachtste
geleerden der stad ; hij maakte door diens bemiddeling
kennis met de familie Fischels, terwijl hij bij Landau als
kind in huis beschouwd werd. In zijn jeugd mocht men hem
overal gaarne lijden; waarom? Wij laten hem zelf spreken
„Dat het niet mijne schoonheid, of mijn romeinsche neus,
of mijn rozenmond was, die dit wonder bewerkte, zal men
wel willen gelooven. Wat was dan de reden ? Het was de
opgeruimdheid van mijn gemoed, de vroolijkheid en zorgeloosheid, met een goed karakter, dat zich wel eens openbaarde en over het algemeen nooit zonder uitwerking blijft.
„In then tijd was mijn geheel wezen lachend, alles aan
en in mij was opgeruimd, en ik deelde deze vroolijkheid
mede aan alien, die met mil in aanraking kwamen ; alles
scheen mij vermakelijk toe, tot zelfs de honger. Ik kende
in Praag ook onrustige tijden, doch ik lachte maar. Ik
lachte den honger, ik lachte de koude uit; ik was guitig en
blijmoedig, ook met mijzelven en wanneer ik alleen was !
„Ik herinner mij een vasten-avondsnacht ; ik woonde in
een dakkamertje op de Vischmarkt ; mijne kamer was door
een olielampje karig verlicht ; op een kleine kachel lag
de inhoud van mijn maag voor de toekomstige vier-entwintig uren, in de gedaante van drie of vier aardappelen.
Van de redoute , vlak tegenover mij, kwam een lustig
deuntje tot mij overwaaien ; ik vatte mijn houten stoel en
walste zielsvergenoegd de kamer er m.ee rond!"
Dat was de jeugd; misschien veeleer nog een uitvloeisel
van dien humor, welke Saphir tot op zijn sterfbed is
bij gebleven.
Van lieverlede ontwikkelde hij, en teen hij eenmaal van
den boom der wetenschap een appeltje geplukt had — toen
riep een stem uit het paradijs hem toe:
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„Gij zult schrijver worden ; met smart zult gij kinderen
baren." .. .
Schrijver geworden is hij ; er is heel wat van hem in
't licht verschenen. Maar met smart heeft hij zijn papieren
kinderen niet het leven geschonken ; daar althans dragon
zij zelden de sporen van.
Van 1825-29 woonde hij te Berlijn, nadat reeds in
1824 de Oostenrijksche overheden hem te kennen hadden
gegeven, dat zijn ongeveinsdheid in 't publiceeren van 'tgeen
hem op het hart lag, daar minder gewild en dat 't beter
voor hem was, als hij zich ergens anders metterwoon
vestigde. Een dergelijke raad was hem in Beieren gegeven,
waar men ook al hem een ander klimaat aanraadde. Later
keerde hij naar Munchen terug , waar hij voortdurend op
een goeden voet met koning Lodewijk verkeerde, ofschoon
hij dezen kolossale hatelijkheden zeggen kon en zich overal
door zijn gevatheid en satire heftige vijanden maakte.
Sedert 1834 woonde hij weder te Weenen, waar hij
onderscheidene satirieke bladen uitgaf. Onder zijne beste
werken worden gerangschikt de „ Humoristische Frauen-

bibliothek," en „Fliegendes Album ffir Ernst, Scherz etc."
Zijn complete werken beleefden vele uigaven; en vooral
de bloemlezing daaruit word meermalen herdrukt.
Hij had, inzonderheid wanneer men zijn gramschap gaande
maakte, een scherpe pen ; dan was hij onverbiddelijk en
rustte niet, voordat hij zijn vijand had afgemaakt. Vooral
met de journalisten had hij het leelijk te kwaad, en een
daarvan — een klein manneke —maakte hij eons zoo woedend,
dat deze een duren eed zwoer,, hem to zullen doorsteken.
Saphir, die een lange gestalte had, verklaarde daarop, dat
de kleine man zoo gevaarlijk werd — dat hij voortaan
kaplaarzen zou aantrekken.
Overigens was hij van nature niet kwaad, en hij had wel
wat voor een ander over.
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Zijn gevatheid was seller ongeevenaard. Men zou een
geheel anecdotenboek kunnen samenstellen van al de puntige antwoorden, die hij instantane wist to geven en
waarvan trouwens een aantal populair geworden zijn.
Wellicht is geen schrijver zoo verschillend beoordeeld
geworden als Saphir. Van nature „humorist„ in den waren
zin van het woord, word hij echter satiriek, zoodra men hem
aanviel en tergde ; dan placht hij zijn pen in cyaankali in plaats
van inkt to deepen en hij bracht zijn vijanden tot razernij.
Zijn biograaf vermeldt, dat hij eons een verwoeden, doch
zegevierenden strijd heeft volgehouden tegen een dicht aaneengesloten clique van 13 Berlijnsche tooneeldichters ; in twee
vlugschriften heeft hij ze allemaal afgemaakt. Dat dertiental
heette : Louis Angely — dezelfde die hem met een dolk
becireigde — Alex. Cosmar, C. Dielitz, F. FOrster, Fr.
Bar, V. L. M. Fouque, F. B. Gubitz, W. Haring, Baron
v. Lichtenstein, Ludwig Rellstab, Ludwig Robert, Fr. Tietz,
Adalbert von Thale en von Uechtritz.
De eerstelingen zijner muze verschenen in „Pannonia",
een tijdschrift dat to Weenen onder redactie van graaf
Festetris het licht zag.
Zeer geliefd waren zijn humoristische voorlezingen, welke
als de creme beschouwd werden en vele duizenden guldens
opbrachten, ook aan de armen ; want good beschouwd was
Saphir een goedhartige kerel en vrij wat beter dan zijn
vijanden hem hebben afgeschilderd.
In Weenen was hij langzamerhand can overbekende persoonlijkheid geworden; een „beroemdleid ," zooals hij met
zijne eigendommelijke nederigheid placht to zeggen. Of hij
dit nu wel joist aan zijne echt humoristische geschriften to
danken had, dat wil zeggen aan den humor, welke de letterkundigen als zoodanig betitelen, valt to betwijfelen. Het
waren veeleer de korte excentrieke stukjes, die hij in zijn
Witz-bladen schreef en waarin hij zelf handelend optrad,
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op eon wijze, die elk ander fiasco zou doen maken
De eenvoudigste, ja eigenlijk nietsbeteekenendste zaken
wist hij zoodanig te vertellen, dat men ze onmogelijk met
een ernstig gezicht kon lezen. Bezwaarlijk om dit te omschrijven ; beter is het, een van die schetsen in de „Blaue
BlAtter" voorkomende, te laten volgen.
Het was bij de laatste Palffy-muziek in het Park. Daar
besloot ik, de rol van verspieder te vervullen.
Er zijn menschen, die wanneer niemand meer met hen
kaart speelt, Of omdat zij to arm zijn, Of omdat zij slecht
spelen, zich in vredes naam maar vergenoegen met in de
kaarten van anderen te kijken ; zij bemoeien zich met
het geluk in 't spel van hun buurman en stollen belang in de
wonderbare luimen der grillige speelgodin. Zoo gaat het
mij, sinds niemand meer met mij in de harten wil spelen.
Ik heb van de eigenliefde afstand gedaan; ik heb van den
nood een deugd en een fraaiigheid gemaakt, en ben
daardoor een hartstochtelijk toeschouwer! Het doet mij
ongemeen veel pleizier, zoo van achteren de gelukkigen
in de liefde eens in de kaart to zien. Maar ik ben een
bescheiden mensch ; ik zie niet in de kaarten, om daarover
to spreken of hen to verraden; o neen, ik denk er slechts
het mijne van en houd mijn mond, zelfs wanneer ik zie,
dat een onhandig speler de geheele partij vergooit. Ik zeg
niets en denk alleen : Jou domme kerel, wanneer Amor
mij zulk een hove partner aan de groene tafel had gegeven eene speeltafel, waar harten altijd troef is en passen
of zwijgen de God der gelukkigen is — dan zou ik beter
spelen on mijn partner zou beter kleur bekennen !
Dat denk ik aleen, maar zeg het niet, waaruit mijn
lieve lezers al weder kunnen zien, dat de mensch nooit to
oud is, om to leeren.
Om op ons verhaal terugtekomen, het was bij de laatste
,
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Palffy-muziek in het Park. 1k herinner het mij nog zoo
goed, alsof het pas twintig jaren geleden was.
Het was maneschijn; mijn lieve maneschijn, de cousin
van alle dichters. De maan scheen zoo helder, ja scheen
mij te zoeken en te vragen „Waar ben je?" Doch ik verborg mij, evenals Adam, onder de boomen; want ik had
wel wat anders te doen als naar de maan te kijken.
Bij het orchest der Palffy-kapel kan de lezer links een
boom waarnemen. Aan dezen boom kon de lezer op de
bedoelde muziekavonden twee merkwaardige zaken ontdekken ; boven eene lantaren en beneden 134; aldus twee
lichten, een hangend en een zittend.
Onder dien boom, onder die lantaren, zette ik mijn matten stoel neder en mij zelven er op. Daar begon nu de
serie van noodlottigheden, welke het lot mij dien avond
naar het hoofd wierp.
1k stel op den voorgrond, dat de lezer weet , wat een
matten stoel is ; dat viervoetig dier, door de natuur voor
het tweevoetige daargesteld en waaraan in de natuurlijke
geschiedenis eene plaats toekomt tusschen een kameel,
waarop men zelfs nog voor een afgrond zeker, is, en eene
speculatie in acti6n , die hier op aarde maar al to dikwijls
onder iemand ineen valt.
Ik zette dus op dien avond mijn matten stoel tegen
den boom, en mij er onder — on op.
Daar zat ik, als de maagd van Orleans onder den Drifiden-boom „en in de schaduw van dien boom zat ik gaarne
en overzag de menigte , waarheen mijn hart mij trok !"
1k maakte met mijn stok figuren in het zand, on
„Op eon langen avond, toen ik
Onder dezen boom gezeten
En de slaap mij folterde
daar gleed ik plotseling in een afgrond. Mijn stoel namelijk
schoot met de beide achterpooten in het gat, dat rondom
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den boom gemaakt was, en sleepte mij mede in zijn val;
ik zat, of hover lag onverwacht als een omgevallen nitroepingsteeken.
„Ministers en gesmeerde boterhammen vallen altijd op
de vette zijde," zegt Borne; „een schrijver valt altijd op
de magere zijde, omdat hij geen vetten leant heeft. Ik
wilde mij na mijn val dadelijk opheffen, zooals dit met
groote geesten en schoone zondaressen altijd het geval is,
vette gelukkig nog een stool, die vlak bij mij stond, greep
in plaats van de leuning de daarover hangende mantille
eener dame, nam die mede in mijn val — de mantille
namelijk — en lag daar nu met een dames-mantel
bedekt.
Ik rees spoedig overeind, bemerkte tot mijn vreugde ,
dat nog weinig menschen zich daar bevonden en plaatste
mij naast mijn matten stoel; dat in elk geval veiliger is,
dan er op to gaan zitten. Teen ik echter opstond, stiet
ik met mijn levenslange „ik" tegen de lantaren, die haar
provisorium aan den boom verliet; want de lantaren, het
hangen nog niet gewoon, week veer dien stoot, ging nit,
en goot hare olio over mijne schouders. Ja, de mensch
weet niet, hoe hij nog eons vet kan warden.
De lamp moest weder in orde gebracht warden en ondertusschen werd het al yeller en voller. Een oud heer kwam
met een jonge dame, zocht eene plaats en zag mijn matten stool; die huichelaar, die daar zoo onschuldig stand,
alsof hij niet iemand in 't ongeluk geholpen had ! De
oude heer bond de dame den steel aan; ik echter, goedhartige gek, ik zeide tot den ouden heer: „Pas op, hij
wachelt 'n beetje !"
Intusschen was het voorwerp van mijne attentie aangekomen on zat to midden der zee van hoofden, hoeden
enz.
Milne waarnemingen begonnen. Het was moeielijk ; want
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al mocht dit schoon, blond engelenkopje gemakkelijk te
vinden zijn, zoo was het bewegen der dameshoofden heen
en weder zoo aanhoudend, zoo onbehoorlijk, dat het bepaald
onmogelijk was, de blikken van mijne schoone in alle richtingen te volgen, wanneer men niet op eene verhevenheid
stond. Ik besloot dus, mijn druidenboom to verlaten on
mij als observatie-korps onbemerkt op een hooger gelegen
punt to stollen. Ik wilde zachtkens vooruitkomen on trail
bij die gelegenheid een heer, die links van het orchest
stond, onverwacht op den voet ; de man schreeuwde
vreeselijk on verkocht daarbij de oude aardigheid: „trap op
je eigen voet !" 1k zeide : „Neem me niet kwalijk, ik dacht
dat het mijn voet was. Anders had ik wel harder getrapt."
Het was goon kleinigheid, door het dames-cordon in het
open veld to komen. Ik zocht lang naar een punt, waar
ik mij met eenige behendigheid door heen zou kunnen
werken, koos eindelijk de rij op zijde van het orchest uit,
brak er door heen en hoorde achter mij eenige schimpscheuten, minder vleiend voor mij.
1k had mij met kracht door de dames heengewerkt, en
moest nu nog mij heenslaan door een hoopje mannen,
die dicht op elkander gedrongen in de zijlaan stonden on
inspectie over de vrouwelijke troepen van 't leger hielden.
Ik wond mij als een aal door hen heen, was al gelukkig,
zonder de aandacht to trekken, er door geworsteld on wilde
snel links afslaan, maar — stoot tegen een afhangenden tak.
Mijn hoed valt mij van het hoofd op de schouders van
twee andere heeren, die omzien ; alles ziet om ; ik verzoek
mijn hoed terug on verwijder mij weder, om naar een ander standpunt uittekijken. Zoo bereik ik eindelijk de hoogte
achter het orchest ; daar staat gewoonlijk een verzameling
van ale klassen mannen, vrouwen, dienstboden enz.
Ik begaf mij midden onder hen, door het lommer der
boomen begunstigd, en vond dat men daar het slagveld
Repper. Novellen en Sehetsen.
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der muziek voortreffelijk kon overzien ; ik vond evenzeer
met behulp van een kijkertje het voorwerp, dat ik wilde
bespieden, volgde elke beweging van haar hoofd en haren
blik, en had zeker ook het punt, waarheen haar oog zich
telkens richtte, uitgevonden, toen plotseling een kleine
kwade jongen, een kinderstem, naast mij riep „Moeder !
Daar heb je Saphir ook !" Dadelijk keerden alle hoofden
zich naar mij. Dat is de vloek der beroemdheid ! Ik had
den kleinen aap wel een pak willen geven. Er was aan
geen blijven meer te denken. Ik nam dus den terugtocht
aan — en de hemel gaf mij een stout en gelukkig denkbeeld.
In de houten rotonde van het orchest voor de middag-muziek, daar moet men heerlijk alles kunnen waarnemen !
Daar is het duister, men is gedekt en heeft een verheven standpunt. Ik kroop daarheen , kwam in het
orchest, waarin ook eenige individuen uit keuken on
antichambre kampeerden , en vond daar achter een houten
pilaar eon allerliefst plaatsje.
Een prachtige plaats ! Ik zag elke beaute op zich
zelve en elken blik van iedere dame ; ik zag elken oogopslag,
die gewisseld werd; in 't kort, mijn plaatsje was met geen geld
to betalen ! Ik leunde in gebukte houding op een der aanwezige muziek-lessenaars en maakte onbemerkt mijne bespiegelingen , doch
Met de machten van het noodlot
Moet men steeds behoedzaam wezen ;
Want het ongeluk komt snel !
De dame en de heer,, die ik bespiedde, hadden juist een
blik zoo snel als een vier-en-twintigponder gewisseld ; ik
drukte mij tegen den lessenaar aan; ik hoorde hem onder
mij kraken en piepen; vreezende, door dat geluid verraden
to worden , wilde ik zachtkens mij terugtrekken, maar . . . .
treed daarbij mis, val achterover, wil mij aan de andere
lessenaars vasthouden , ruk ze met mij mede stort op
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den grond en een dozijn lessenaars vallen met donderend
geraas op mij neder. Alles komt in opstand ; de naastbijstaande toehoorders wenden alien het hoofd naar deze zijde ;
ik echter blijf op den grond liggen. Voor al het geld der
wereld ware ik niet opgestaan, want dan was ik dadelijk
ontdekt geworden. Den paar goedhartige medebewoners van
het orchest wilden mij ophelpen ; doch ik smeekte hen, mij
te laten liggen en zei : „Dat was zoo mijn geliefkoosd
amusement." Dit alles hadde mij tech niet geholpen en de
opmerkzaamheid ware op dit punt gevestigd gebleven, wanneer niet een greet toeval tot bliksemafleider gediend had.
Door het leven namelijk, dat de omvallende muzieklessenaars maakten, werden alle muziekhatende honden, die
in het Park aanwezig waren, rebelsch, en nu begon een
dozijn honden van alle kanten met sopraan, tenor, bariton
en faussetstem te blaffen, te janken en te huilen ; en
„Het blaffen dier dieren onttrok mij aan
Der menschen vervolgende blikken
Terwijl de honden aan mijne redding arbeidden, kroop
ik op mijn buik uit het orchest tot aan de duistere laan
aan de andere zijde van het park ; teen richtte ik mij
op, sloeg het stof van mij af, omsingelde mijzelven,
beschreef een boog, en kwam van achter de roode kiosk
de zijlaan af, onbevreesd en onbeschaamd, alsof ik niet in
een gat gevallen was, alsof ik niet een lantaren op mijn hoofd
leeggegoten, alsof ik niet een sterfelijk wezen op de eksteroogen getrapt, alsof ik niet mijn hoed verloren had en
door een kwaden jongen als Saphir „in levenden lijve"
was herkend geworden, alsof ik niet in mijn angst een
muzieklessenaar verbrijzeld had, alsof ik niet op handen
en voeten het orchest was ontvlucht !
Met een gelaat zoo helder als een zin van Nestroy, trad
ik in den tiring der mij bekende heeren en dames.
„Is de muziek al lang begonnen ? — Is er veel beau18'

276
monde ? — Het hoeveelste stuk is dat, lieve juffrouw ?"
en zulke stoutmoedige, geestige vragen deed ik aan alien.
Had de lezer wel zulk een gemakkelijkheid in het veinzen
achter mij gezocht?
Doch die avond was mij zeer nuttig. 1k zal geen bespieder meer zijn. Wat gaan eens antlers zaken mij aan !
Een leder onderzoeke zijn eigen hart en hoe dikwijls dit
ook gebeure , hij zal altijd iets vinden, dat de moeite
waard is.
De muziek was gedaan; alles wandelde, liep of reed
naar huis. Slechts ik en Luna bleven nog een weinigje
in het park.
1k zat daar langen tijd stilzwijgend en in gedachten
verzonken.
Luna vroeg mij eindelijk „Lieve Saphir, waaraan, aan
wie denkt gij ?"
1k gaf ten antwoord: „Lieve Luna, waaraan, aan wie
denkt gij ?"
„Dat gaat je niet aan."
„Dan gaat 't geen ik denk jou ook niet aan."
Waaruit de lezer kan afleiden, dat het hem evenmin
aangaat. En daarme6 uit!
Waarschijnlijk bekwam Saphir door dergelijke losse,
origineele stukjes de groote bekendheid, die hij in Weenen
verworven heeft. Men ziet daarenboven uit zijn lotgevallen
als „verspieder," hoezeer hij een publiek persoon moest
zijn geworden, een celebriteit in het toenmalige Weenen,
om op deze wijze in zijn tijdschriften to kunnen
schrijven.
Docb Saphir kon ook ernstig zijn; ook gevoelvol, innig,
verheven. En dat
den waren humor bezat — voldoende
zal het zijn, een zijner juweeltjes „De lente als postilion"
in 't geheugen to roepen.
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De mensch gaat met de post door het leven ; zoowel hij
die to voet gaat, als hij die met het vierspan rijdt.
_Ms men aan een pleisterplaats wat wil uitrusten, komt
dadelijk weer de postilion, en die blaast en jaagt met ons naar
het naaste station, tot de mensch voor de laatste maal
uit- en in-stijgt, uit de lucht in de aarde, terwijl de levenswagon in den stal van het verledene geborgen wordt.
Doch de mensch reikhalst steeds naar het station en
naar den postwagen, en geeft goed drinkgeld, opdat de postilions snel alle stations van de wieg tot het graf zullen
afleggen !
De postilion der kindsheid, de postilion der jeugd, zij
blazen hunne fanfaren, zij schetteren op hun posthoren en
nauw heeft men het station bereikt, of reeds blaast de
postilion van den rijperen leeftijd, van den grijzen ouderdom, totdat eindelijk de laatste postilion met den zwarten
postwagen komt en voor het laatst blaast — het licht uitblaast !
De lente is het eerste station ; de postilion Lente blaast, dat
het door velden en wouden weergalmt ; daar zijn wij aan het
zoete, vriendelijke, bekoorlijke lente-station ! Halt postilion,
houd op, laat ons uitstappen ! Laat ons hier een weinigje
blijven ! Maar neen. Reeds zadelt de postilion Zomer zijn
bruin vosje. Toe, houd op ! Nog een teugje van die heerlijke lucht ! Nog een weinig van dat hemelblauw ! Nog een
enkel warm zonnestraaltje !
Maar gauw ! Spoedig dan ! Zoo haastig, als ware men op
een tusschenstation van den spoorweg, waar men het eten
nauwelijks kan aanraken.
Station lente !
Lente; wat zijt gij ? 1k ben de poezie ! Poezie, wat zijt
gij ? Ik ben de vreugde ! Vreugde, wat zijt gij ? Ik ben de
jeugd. Jeugd, wat zijt gij ? 1k ben de liefde ! Maar liefde,
wat zijt gij ? Ik ben de lente, ik ben de poêzie, ik ben
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de vreugde, ik ben de jeugd. Zonder mij lacht de lente
niet, zonder mij zingt de dichtkunst niet, zonder mij blinkt
u de vreugde niet tegen, zonder mij groent voor u de
jeugd niet.
Wat is de lente voor hem, die niet bemint 2 Eene ongezellige herberg ; een stuk linnen, waarover een kwast met
groene verf gegaan is ; een goochelaarsvaas, waaruit op
bepaalde oogenblikken bloemen to voorschijn komen !
Wat is poezie voor hem, die niet bemint? Een harpspeelster, die van buiten geleerde wijsjes opdreunt ; een geleerde lijster, een speelnurwerk !
Wat is de vreugde voor hem, die niet bemint? Een kapel,
die men de vleugels heeft uitgetrokken ; een bloem in de broeikas gekweekt ; voor het hart een onverstaanbaar woord.
En wat is de jeugd voor hem die niet bemint Eene
voor de zaligheid opengehouden plants, waarop de Bast niet
verschijnt ; een assignatie op geluk, die door het hart niet
betaald wordt ; een gesloten bloom, waarin een schoone
prinses gevangen zit, welke wij, uit gebrek aan het tooverwoord, niet kurmen verlossen.
Lente! 0 postilion, halt! De liefde woont daar. Laat me
daar blijven ! De lente is niets als eene definitie, eene
omschrOving van de „liefde" in woorden van bloemen, in
zinnen van bloesem, in regels van bladeren
Toen de wereld begon, had men geen lente en geen
zomer en goon winter ; de bloemen waren niet in haar
veelkeurig gewaad, de bloesems niet in hermelijn gehuld,
de roos was niet in purper gedoopt , het vergeet-mij-nietje
was niet met hemelsblauw besproeid; de bewoners van
het wood, de vogelen waren stom, de leeuwerik steeg niet
zingend ten hemel, de nachtegaal zong niet uit zijn donker
bladerendak zijn heiligen liefdezang, de echo weerkaatste
niet lungs de rotsen ; alles was heete goudgloed, brandende
zon, eentonige rijpheid van vrucht en plant. Een door
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niets afgewisseld grauw lag doodend over de oppervlakte der aarde, over boomen, planten en bloemen.
Daar, in dat eenvormig heelal, zag de eerste vrouw
den eersten man slapend in het gran — het evenbeeld des
Heeren, en den boezem vervuld met het vertrouwen der
liefde, kreeg haar harte een duister voorgevoel van de nadering dier liefde en het klopte laid en hoorbaar. Daar werd
de eerste vrouw overweldigd door een onbeschrijfelijke gewaarwording zucht als een optrekkende nevel kwam de
eerste gedachte aan liefde in haar hart, een onuitsprekelijk
verlangen Dam een plaats in hare gewaarwordingen ; zij
voelde haar hart kloppen en wist niet waardoor, waarom
en hoe ? Zij voelde hare oogen vochtig worden, en zij wist
niet waardoor, waarom en hoe ? Zij voelde zich zelve tot
een tweede ik aangetrokken, en zij wist niet waardoor,
waarom en hoe? En door verlangen, door zoete bitterheid
overweldigd, boog zij zich neder, zuchtte en fluisterde de
nog altijd onbegrepen woorden: „ik bemin!" En toen die
woorden waren uitgesproken , toog die eerste uiting van
liefde door de schepping heen, en de bloemen des voids en de
gevederde bewoners des wouds schaarden zich om die openbaring , en tom de eerste vrouw het woord „liefde" sprak
en met den heiligen blos dier liefde zich verLoonde ; teen
uit hare oogen de eerste tranen op moeder Aarde vielen,
toen namen de rozen den weèrsehijn barer wangen aan,
lelien en bladeren verheugden zich in haar vriendelijken
glimlach , viooltjes en vergeet-mij-nietjes doopten hunne
blaadjes in den glans van haar blauwe oogen, de leeuwerik
zond het triumflied: „Ik bemin !" ten hemel, de nachtegaal
vloog met de zucht der liefde naar zijn groen verblijf terug en zette ze op muziek, in verzuchtingen vol verlangen, in klaagtonen en liederen zonder woorden, en de
stomme echo sprak voor de eerste maal den weergalm :
liefde!" En uit den eersten traan der liefde, die op de
„
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aarde viol, ontkiemde de treurwilg, die, steeds naar tranen dorstende, de takken naar de aarde buigt. En zoo
ontstond de lente ! — Een voortbrengsel der liefde.
Arnie harten, die niet beminnen, wat is voor u de lento?
Een fiche in het kaartspel. Een veelkleurige band in het
knoopsgat der jaargetijden ! Een geschilderde coulisse, in het
spektakelstuk : „Leven" geschoven.
Arnie menschen, die Met liefhebt den mensch en de
menschheid, die niet liefhebt alien en ook Been enkelen;
acme menschen, wier gemoederen niet door bloom engeur
worden verkwikt, wier harten niet beminnen ; wat is voor
u de lente? Een italiaansche opera! Gij treedt den postwagen „Lento" binnen, gij gaat met hem mode, gij neemt
uw intrek in de lente, doch de lente neemt niet haar
intrek bij u !
0, gij menschen, die liefdeloos door de wereld gaat, die
de menschen niet bemint in de menschheid en de menschheid niet in elken mensch liefhebt, die zelfs niet voor
eon enkele geliefde eon plaatsje in uw hart hebt, bedekt
uw gelaat voor den aanblik der lente, want zij is een verwijt voor u! De bloemen, de boomen, de bloesems, de
zangers des wouds zijn predikers der liefde, in het groote
bedehuis der schepping ! De bloom predikt liefde, want
wanneer de orkaan haar heeft gebogen en zij na den storm
het hoofdje weer opheft, verspreidt zij toch weer mild
haren geur en balsemt diezelfde lucht met haar heerlijken
wierook. En de boomen prediken liefde ; zij vragen den
wandelaar, door de zon verbrand, niet : „Yerdient gij wel
de verkwikking mijner schaduw?" Zij zeggen: „Komt alien, die moede en afgemat zijt, in mijne schaduw; ik ben
hoog, doch of gij al dan niet mijne schaduw verdient, dat
zal een nog Hoogere boven moeten oordeelen !" En de
bloesems prediken liefde ; zij offeren zich gaarne op, zij
zien van hun bestaan af, om voor de latere vrucht plaats
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to makers. En de zangers van het woud prediken liefde ; hun
gezang, hunne liederen zijn oorzaak dat de menschen hen
vervolgen en vangen, en toch zingen zij met voile keel en met
een bloedend hart, enkel om het oor der menschen te streelen.
Arme menschen, die zonder te beminnen, zonder menschenliefde door de wereld dwaalt; gaat liever been, wanneer
de lente open tafel houdt en alle edele gevoelens en schoone
gewaarwordingen noodigt, en door den opperschenker zonnestraal alle bloemenbekers met geur, specerijen en hartelijkheid laat volgieten, en door de hofkapel in het groene
kabinet de volkshymnen der liefde laat aanheffen.
Aileen hij, die bemint, mag de lente omarmen als een
vriend, als een arts, als een droomuitlegger, als een waarzegger, als een profeet. Aileen hij, die bemint, kan in
de lente een bock zien, waarin elke boom een woord, een
beeld, eene gewaarwording, eene herinnering, eene aanmaning, eene belofte is!
Aileen voor hem, die bemint, heeft het bloemenschrifb
een diepen zin, ware poezie? De roos spreekt van het
geluk der liefde, de lelie wekt het verlangen op, het
viooltje spreekt van de schuchterheid daarvan, het vergeetmij-nietje van de herinnering, het kruidje-roer-mij-niet van
de vereering, waarop het bogen mag ! En de wilde roes ?
Wat zegt gij, lieve, vriendelijke, wonderbare wilde roos?
Wat zegt gij wel, mijne lente in de lente, mijne lent® in
den herfst ? Wat zegt gij, wilde roes, wanneer de bekoorlijkheid van den dag u in den tempel der lento lokt ?Wat
zegt gij, wilde roes, wanneer de lotus-bloem van den nacht
u omhult ?
Gij zegt dan niets, gij glimlacht slechts !
Zoo lacht ook , in den stillen nacht,
De zachte maan met holder licht
Het bloempje toe, dat peinzend wacht.
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Gij zegt geen woord, gij blikt slechts rond!
Zoo blikt ook uit het helder meer
De waterroos, zoo lief en stil,
Met haar gezichtjen, blank en teer.
Gij zegt dan niets, maar buigt u neer ! —
Zoo buigt de zwakke roos het hoofd,
Wanneer de frissche westewind
Beschaamd haar d' eersten kus ontrooft.
Gij zegt geen woord, gij bloeit alleen ! —
Zoo bloeit de lente aan woorden stom ;
Doch schoone zangen, vroolijk spel,
Weergalmen in haar heiligdom.
Zoo zingt mijn hart, zoo zingt mijn mond,
En liedren komen, liedren gaan —
De lente en de wilde roos,
Zij zullen beide mij verstaan !
**

Of dit humor is ? Ik geloof het wel. Maar 't doet minder ter zake ; noem het zooals go wilt ; noem het poezie,
noem het fantasie — maar 't is schoon. Ik hecht niet aan
die geijkte diepzinnige, langgerekte derinities, die ons den
humor verklaren, maar niet doen gevoelen. Wel worden
bier Met beurtelings alle snaren in ons binnenste getokkeld ;
maar hem, die z(5o ongekunsteld tot het gemoed weet to
spreken, kostte het geen moeite om ook gansch andere gewaarwordingen optewekken.
Zelfs op Saphir's sterfbed begaf zijn humor hem niet. Kort
voor zijn dood schreef hij aan Gustaaf Heine, nadat men
het gerucht van zijn dood reeds verspreid had — anders
nog al onaangenaam voor iemand, die nog leeft :
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Gij spreekt van een grafschrift, dat ik op mijzelven
geschreven heb ; daar de dagbladen mij al beginnen te
prijzen, moot ik wel dood wezen; zie mar eons onder de
overledenen." Ik ,zend u dit grafschrift ; honorarium ver17
lang ik niet. Zend mij slechts, in geval van een treurigen
afloop, eon present-exemplaar van uw blad, poste restante
„hemel."
Saphir overleed de len September 1858 to Baden bij
Weenen aan de zoogenaarade Brightsche ziekte. Den 21en
Juli, tom hij begreep dat hij 't niet lang meer maken zou,
schreef hij aan denzelfden Heine, eigenaar van het „Fremdenblatt" :
„Hier zit ik, ernstig ziek, sta met een voet in het graf,
ga met den anderen den dood tegemoet en zoo heb ik de
handers vol om mijn leven aan den „zwarten man" te brengen." Sedert verbeterde zijn toestand nog een weinig
en den 21en Augustus, den geboortedag van Kroonprins
Rudolf, was hij nog in staat , een gedicht te maken.
Dit was zijn laatste
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