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IN IIET HUIS VAN DEN COMMERCIERAID.

EERSTE HOOFDSTUIC
De Decemberzon sloop nog eenmaal schuw door de groote
kamer van den slotmolen; vervolgens nam ze het laatste
stralende vonkje van de vreemde voorwerpen weg, die op
de breede steenen kozijnen van het hoekvenster lagen
gespreid, en verzwond achter de bank van sneeuwwolken ,
die zich traag maar voortdurend an den hemel voortbewoog
De vreemd glinsterende voorwerpen op het vensterkozijn
waren de gereedschappen van den geneesheer, die verzameling van instrumenten, die reeds door hun snijdend en kil
fonkelen het oog verschrikken en een huivering jagen door
het zenuwleven des menschen. Een grout ledekant, aan
het hoofd- en voeteneinde met plompe , boersch gekleurde
rozen- en anjelierstruiken beschilderd, en met vederbedden
en bonte overtrekken gevuld , was schuinsch in het vensterlicht geschoven, en op dit bed lag de molenaar. Zooeven
had de vlugge hand van den dokter hem van een halsgezwel bevrijd, dat hem reeds verscheidene malen met den
verstikkingsdood gedreigd had; — het was een moeielijke,
zeer gevaarlijke onderneming geweest, maar de jonge man ,
die thans zachtkens het gordijn neerliet en zonder geruisch
.
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de instrumenten in het 6tui pakte, zag er zeer tevreden
uit: de operatie was gelukt.
De zieke, die nog kort te voren, onder den aanvankelijken invloed van den chloroform, tegen de hand des dokters
geworsteld en hem met een krijsohende stem voor roover
en moordenaar uitgescholden had, lag thans stil en uitgeput in het kussen. Het spreken was hem verboden , maar
klaarblijkelijk was dat verbod noodeloos, want zeker droeg
zelden een gelaat zoo onloochenbaar de uitdrukking van
lustelooze stilzwijgendheid, als dit dikke, vierkante hoofd,
dat slechts 66ne schoonheid aan te wijzen had: het voile,
zilverwitte Naar.
filijt ge tevreden, Bruck ?" vroeg zachtkens een heer ,
terwijl hij op den dokter in de vensternis toetrad. Hij had
tot nu toe aan het voeteneind van het bed gestaan en nog
droegen zjn schoone gelaatstrekken de sporen van opgewondenheid en spanning.
De dokter knikte. gaat tot nu toe goed, — de
krachtige natnur van den zieke zal mij ondersteunen ," zeide
hij bedaard en met een voorzichtigen blik op den ouden.
man. ,,En nu verlaat ik mij op de verpleging ik moet
weg. De patient moet voorloopig, wat er ook gebeure, in
zijne tegenwoordige houding blijven. Er mag volstrekt geen
sterke bloeding ontstaan
"Lad mij daarvoor zorgen!" viel de andere hem levendig
in de cede. llIk blijf, zoolang zulk een nnoeilijk toezicht
noodig is ...... Wilt gij ginds op de villa zeggen, dat ik
geen thee kom drinken?"
Een licht rood steep naar de wangen des dokters, en iets
als neerslachtigheid lag in zijn stem, toen hij antwoordde :

:3
il ik moet, den oinweg door het park vermijden en trachten
zoo spoedig mogelijk de stad te bereiken."
„(.hij hebt van daag Flora nog niet gezien , Dokter."
,,Gelooft gij , dat ik dat zoo licht tel ? 1k —" hij viel
zichzelven in de rede en drukte de lippen op elkander ,
terwijl hij naar het etui greep om het in den zak te steken.
yIk heb verscheidene ernstig zieken," zeide hij terstond
daarop zeer bedaard ; Abet kleine meisje van den koopman
Lenz zal van nacht nog sterven. Het kind kan ik niet
helpen, maar de ouders, die geheel en al uitgeput zijn van
angst en zelfopofferende verpleging, tellers de oogenblikken ,
tot ik kom , de moeder eet slechts , als ik er haar toe
overhaal"
Hij trad naar het bed. De zieke sloeg de oogen op en
zag hem met volkomen bewustheid aan; ja, in de duidelijk
uikornende , van roode randen omgeven oogen , lag een glans
van dankbaarheid voor de zoo plotseling voelbaar geworden
onuitsprekelijke verlichting. Hij wilde zijn bevrijder de
hand reiken , maar deze hield haar op de deken vast ,
terwijl hij het verbod betrekkelijk iedere haastige beweging
vernieuwde. //De commercieraad zal hier blijven, mijnheer
Sommer ; hij wil er voor instaan , dat mijne bevelen streng
opgevolgd worden ," voegde hij er bij.
Den ouden man scheen dit naar den zin te zijn ; terwijl
hij den blik op den commercieraad richtte , die de verzekering van den dokter met een vriendelijk hoofdknikken
bevestigde , sloot hij de oogen moeder , als wilde hij beproeven te slapen. Dokter Bruok echter nam zijn hoed,
reikte den commercieraad de hand en verliet het vertrek.
Had een angstvol bezorgde vrouw aan het ziekbed geze1.
.
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ten , zij zou bij het vertrek van den dokter stellig een
gevoel van verlatenheid en moedeloosheid ontwaard hebben,
evenals die arme moeder in de stad bij de komst des dokters
zooveel moed schepte , dat zij uit zijn hand de weinige
beten nam, die tot haar zelfbehoud noodig waren. Aan
het bed van den molenaar heerschte echter niet zulk een
sidderende angst en onuitsprekelijke liefde. De oude huishoudster , die bezig was, de bij de operatie gebruikte voorwerpen weg te ruimen , zag er vrij onverschillig uit; zij
sloop als een vleermuis langs de wanden, en de droppels
water, die de dokter op de tafel gestort had, schenen haar
meer te ontroeren, dan het levensgevaar,, waarin haar Beer
zooeven verkeerd had.
u Wees zoo goed en laat dat nu maar zoo blijven, jufvrouw
Suze," zei de commercieraad op heel beleefden toon. eHet
wrijven op de wankele tafel maakt een geraas, dat iemand
zenuwachtig maakt. Dokter Bruck wenschte in de eerste
plaats rust voor papa."
Sufvrouw Suze pakte haastig wrijfdoek en veger bij elkattr
en ging naar buiten, om in haar bliukende keuken over de
vochtige plaatsen op de eettafel tot bedaren te komen. Het
was nu stil geworden, zoo stil, als het juist in de molenkamer zijn kon. Door den vloer liep onophoudelijk dat
zachte, gelijkmatige sidderen, dat in het raderwerk van den
molen zijn oorsprong neemt; daarbuiten wentelden de verstuivende waterers voort, met eeuwige herhaling van han beperkte ruischmelodie ; en daartusschen kirden de duiven en
kwamen viak tegen de vensterruiten aanvliegen nit de overoude, reusachtig uitgebreide kastanjetakken , waarin zij nestelden , en die van uit de westzijde een nevelig licht in de
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kamer wierpen. Die ondereengemengde geluiden bestonden
echter niet voor den zieke — ze behoorden zoo onbewust tot
zijn leven en vermaak , als de lucht of als de regelmatige
maatslag van zijn hart.
Wat was dat toch een terugstootend grijsaardsgelaat, dat
de elegante man aan het bed, zooals hij beloofd had ,
met de oogen bewaakte I Nooit was hem het ordinaire
der uitdrukking , nooit de trek van hardheid en gemeene
grofheid, die zich in scherpe kromming (En de dikke,
neerhangende onderlip heenboog, zoo terugstootend in het
oog gevallen , als in dit oogenblik , nu de slaap of de nitputting den wil ophief, en de uitwendige karakterstempel de
oorspronkelijke lijnen aannam Nu ja , de oude was ook
van onder op begonnen ; hij was bij den aanvang zijner loopbaan molenaarsknecht geweest; maar thans was hij een man ,
wien de graanhandel ontzettende som men in den schoot had
geworpen. Hij was een steunpilaar der geldmarkt, die daar
op het boersche, oudvaderlijke ledekant lag; — en misschien
ook een weinig met het oog op dit belangwekkende feit,
noemde de commercieraad hem vol achting en vriendelijk
//papa", want in de werkelijkheid verbond geen droppel gemeenschappelijk bloed hen aan elkander. De overleden bankier Mangold, met wiens oudste dochter uit den eersten echt ,
de commercieraad gehuwd geweest was , had als tweede vrouw
de molenaarsdochter naar huis gevoerd, — ziedaar de betrekking van bloedverwantschap tusschen den zieke en zijn verpleger.
De commercieraad stond op en trad zachtkens van het bed
aan• een der vensters, Hij was een jeugdig en vlug man ,
(lien het stilzitten en angstig bepeinzen zenuwachtig maak-
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ten. Het stond hem tegen, voortdurend dat gevoellooze gelaat en die gebalde , knokkelige, diep in het beddek gewoelde
vuisten aan to zien , die eens de zweep over de molenpaarden
gezwaaid hadden. De kastanjeboom voor het venster, aan
hetwelk hij stolid , had sinds lang alie bladeren afgeworpen.
ledere ronding, iedere vierhoek , welke de kale, in elkaar geslingerde takken vormden , word de lijst van kleine landschapschilderijtjes, het eene liefelijker dan het andere, al dempte op
het oogenblik de donkere Decemberhemel ook het zilverlicht der
wateroppervlakte , en wischte hij met zijn natten wolkennevel
het donzige blauw der verwijderde bergtoppen hatelijk uit.
Ter rechterzijde maakte de rivier , nadat zij de raderen
van den molen in beweging had gebracht , een sterke
kromming ; een klein medaillon der takken ter zijde omsloot een stukje van haar fonkelende lijn en tegelijk een
menschenwerk , hetwelk zij nogmaals dienen moest : een
groot gebouw in teerlingvorm , een steenkolossus zonder versiering , waar de rijen van vensters als eenvormige parelsnoeren overheen liepen , stond in smakelooze lompheid aan
den oever. Het was de spinnerij van den commercieraad.
took deze was een rijk man ; hij gaf aan honderden van arbeiders tussehen de snorrende raderen d6ar arbeid ; maar dit
zijn eigendom bracht hem, in zekeren zin, in afhankelijke
betrekking tot den molenaar. De molen , v66r eeuwen door
den landheer gebouwd, was met ongelooflijke privilegien voorzien , welke, nog heden van kracht, •een aanmerkelijke lengte
van den stroom beheerschten en den oeverbewoners bet levee
zuur genoeg maakten. En op deze beschreven rechten stolid
de molenaar met .zijn breede voeten , en liet aan ieder de tanden zien , die het waagde ook slechts net een vingertop daar-

aan te roeren. In den beginne slechts pachter, had hij langzamerhand en onmerkbaar de vangarmen zijns wassenden rijkdoms uitgestrekt, tot hij niet alleen bezitter van den molen,
maar ook van het riddergoed geworden was , tot hetwelk de
molen behoorde. En dit had hij doorgezet kort v6Or het
huwelijk van zijn eenig kind met den aanzienlijken bankier
Mangold. Voor hem zelf hadden slechts de uitgestrekte wonden en de landerijen waarde gehad; de daartoe behoorende
prachtige villa , van een sierlijk park omringd, was hem ten
alien tijde een gruwel geweest. Desniettemin had hij bereidwillig //het kostbare speelgoed" in stand gehouden, dewijl
hij zijn docker als meesteres dddr mocht zien heerschen, waar
de voormalige, hoogmoedige bezitters steeds vergeten hadden,
zijn groet te beantwoorden. Thai's was de commercieraad
huurder der villa ; deze had daardoor de meest dringende
reden met den rivierbeheerscher en huisbaas in goede verstandhouding te blijven, en dit geschiedde — de commercieraad stond als een onderdanige zoon bij den gemelijken
oude.
Van de torenklok der fabriek klonken vier slagen, en achter
de hooge ruiten van het kantoor sloegen de gasvlammen omhoog. Het werd heden zee.: vroeg donker; die vochtige
damp , welke immer sneeuw aanbrengt, vulde allengs de
lucht en deed den rook van de stad traag over de aarde
kruipen , terwijl het leiendak der spinnerij , zoowel als iedere
dorpel en iedere kiezelsteen den glibberigen glans van
intensieve vochtigheid aannamen. De duiven, die nog geduldig , dik en lui , mast elkander op den kastanjeboom
zaten , verlieten plotseling de druipende takken en vlogen
naar de warme droge Iii. Huiverend zag de cominercie.

raad in de kamer rand. Bijna kwam zij hem behagelijk
en haiselijk voor, schoon zij den door weelde verwenden
man anders steeds tegenstond met haar met etenslucht vervulden atmosfeer , met haar berookt behangsel en de afschuwelijke prenten aan de wanden. Maar zoo even had
jufvrouw Suze nieuw hout op het vuur geworpen, de oudvaderlijke sofa met de dikke, zachte donzen kussens stond
zoo warm en gemakkelijk aan den wand en op de helder
afgewreven ruiten van de alkoofdeur blonk het laatste overblysel van het vale daglicht ach ! achter die alkoofdeur
stond de ijzeren geldkist had hij er vooraf ook den
sleutel afgenomen?
Kort voor de operatie had de molenaar zijn testament
gem.aakt ; de notaris en de getuigen hadden dokter Bruck en
de commercieraad nog op den trap ontmoet. Hoewel uiterlijk kalm en bedaard, moest bet Loch in het binnenste van
den patient hevig gestormd hebben; in allen •gevalle was
zijn hand bij het wegruimen der gebruikte documenten onzeker en haastig geweest , want een . der papieren was op de
tafel blijven liggen. Hij had overigens in het laatste oogenblik van de operatie de vergissing nog bemerkt en den
commercieraad verzocht , het geschrift ten spoedigste in de
kast weg to sluiten. Uit de alkoof leidde nog een deur
naar de voorzaal, en er verkeerden vele vreemde lieden in
den molen; verschrikt trail de commercieraad naar het kleine
vertrekje; hij was onvergeeflijk lichtzinnig geweest : — de
kastdeur stond open — als dat de oude eens gezien had,
die zijn geldkist als een draak bewaakte! Wel kon niemand
hetr vertrek betreden hebben, zeide de commercieraad in zich
zelven tot zijn eigen gerustatelling; zells bet niiii,5te geritsel
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zou hem immers niet on tgaan zijn , maar toch wilde hij zich
overtuigen, .of alles nog in orde was.
Hij sloeg de ijzeren deur zoo zacht mogelijk open. Klaarblijkelijk waren ze nog onaangeroerd , de geldzakken , het
zilverzware pedestal van den voormaligen molenaarsknecht,
en naast de stapels der papieren van waarde, hoopten zich
de goudstukken in blinkende zuilen opeen. Zijn bewonderende blik doorliep haastig het geschrift , dat hij vroeger,
ten gevolge van Mit to begrijpen spanning en opgewondenheid , al te vluchtig in een der netjes geordende vakken
geworpeti had — het was de lijst der gezamelijke bezittingen. Welke belangwekkende sommen stonden daar bij
elkander I Zorgvuldig schoof hij het papier op de andere
doeumenten daarbij eater had hij het ongeluk een der
stapels goud om te stooten — rinkelend rolde een aantal
napoleons d'or op de planken neer. Hoe afschuwelijk klonk
dat ! Het was eens vreemden geld, dat hij aangeraakt had!
Schrik en niet gerechtvaardigde schaamte dreven hem het
bloed naar het aangezicht en onmiddelijk bukte hij zich om
het geld op te rapen. Maar op dit oogenblik wierp een dik,
zwaar licham zich van achteren op hem , en harde , grove
vingers verworgdea hem de keel.
llSchelm , spitsboef! ik ben nog niet dood !" krijschte de
molenaar met eon zonderling doffe stem. Een korte worsteling volgde; de slanke, jonge man moest al zijn kracht
en elasticiteit aanwenden , om den oude of to schudden, die
als een pallier op hem lag en hem de keel zoo vreeselijk
te zamen neep , dat een vurige vonkenregen voor zijn oogen
zich uitbreidde — een angstvolle greep zijner eigene twee
handen , daarna nog eon geweldige ruk en stoot , ell hij
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stood vrij op zijn voeten , terwijl de molenaar naar den
wand tuimelde.
"Zijt gij dol , papa ?" riep hij verschrikt en ademloos.
//Welk een ongemotiveerde gemeenheid !" Plotseling verstomde hij vol ontzetting; het verband op het verbleekende
gelaat van den ouden man werd eensklaps scharlakenrood en die
ontzettende kleur kroop sijpelend, met ongeloofelijke snelheid als een breed band over het witte bedkleed het was
de bloeding, die tot iederen prijs verhinderd had moeten
worden.
De eommercieraad voelde zijn tanden op elkander slaan ,
alsof hij de koorts had. Was hij schuldig aan dit ongeluk ?
llNeen, neen," zei hij verontschuldigend bij zichzelven ,
omvatte den zieke , om hem althans vooreerst naar het bed
te dragen. Maar de onde stiet hem verbitterd weg en weer
hem zwijgend op de verstrooide goudstukken ; ze moesten
stuk voor stuk opgeraapt en op hun plaats gelegd worden ;
het yreeselijk gevaar, waarin hij verkeerde , vermoedde hij
niet of vergat hij door den angst voor zijn geld. Eerst ,
teen de commereieraad veer zijn oogen de kast gesloten en
hem den sleutel in de hand gedrukt had , wankelde hij
naar de kamer terug en tuimelde uitgeput op zijn leger
neer. Ea als eindelijk twee molenaarsknechts en jufvrouw
Suze op het herhaalde hulpgeschrei des commercieraads
toeschoten, teen lag de molenaar reeds lang uitgestrekt en
staarde met verglaasde oogen als ontzield, op zijn Borst ,
die door den voortdurend wegvlietenden levensstroom immer
vender met purper bedekt werd
knechts ijlden naar de stad om dater Bruck te
halen , terwijl de huishouilete• water en linnen aanbracht
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vergeefsche moeite ! Het hielp niets , dat de commercieraad
vol angst doek na doek om de wonde wond, ten elude de
bron te stoppen ; deze liet zich niet weder terug brengen.
Er bleef geen twijfel overig ; de slagader was verscheurd.
Hoe was dat gekomen? Droeg de waanzin.nige , in en uitwendige opgewondenheid des ouden mans alleen de schuld,
of
zijn, hart hield op te kloppen — had hij , bij zijn
vertwijfelden tegenweer , de wonde aan den hats des woedenden gevat en doodelijk opengescheurd? Van zulk een
zaak bestond geen herinnering ; hoe kan iemand weten, of
hij den schou.der of den pals eens geslepen aanvallers grijpt,
ails hem de verworging dreigt en het gewelddadig naar de
hersens geperste bloed vuurraderen voor zijn oogen doet
rondsnorren! Maar waartoe ook een zoo afgrijselijke mogelijkheid aangenomen ? Waren Diet de sprong uit het bed,
de innerlijk bruischende woede volkomen vold.oende geweest
om het ongeluk te veroorzaken , dat immers de dokter zelf
reeds van een enkele al te heftige beweging afhaniielijk
gemaakt had? Neen , need , zijn eigen geweten was rein
en onbezwaard ; hij kon zichzelven niet het geringste verwijt
doen, ook wat de grondoorzaak van dit verschrikkelijk voorval
betrof. HO was naar de kast gegaan , eenig en alleen uit bezorgdheid voor het eigendom van den ouden man; zelfs niet
de wensch , deze schatten te bezitten, was in die korte oogenblikken bij hem opgekomen dat wilt hij nauwkeurig.
Wat kon hij verhelpen aan de gerneene achterdocht van den
erbarmelijken korenwoekeraar, die bij ieder, zelfs bij den
nicest achtingswaardigen man, roofzuchtige voornemens onderstelde ? In de plaats van angst en ontzetting kwam thans
de toorn. Dat had hij nu voor zijn berninnenswaardigheid,
—
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voor die hartelijke welwillendheid, die zijn bekenden in hem
prezen; zij had hem thans , gelijk reeds zoo dikwijls gebeurd was, er toe gebracht verplichtingen op zich te nemen ,
welke hem in onaangenaamheden wikkelden. Ware hij slechts
te huis gebleven , had hij liever to huis in zijn sierlijken
en behagelijken salon, aan de whisttafel in onbekommerde
gemoedsrust zijn. sigaar gerookt! Zijn booze daemon moest
hem ingefluisterd hebben, de rot van den opofferenden verpleger te spelen; nu verkeerde hij in een toestand, die
hem de haren deed te berge rijzen ; en zijn van afschuw
en huivering immer weer terugschrikkende handen bevochtigden zich met het bloed des ellendigen, die hem zooeven
bijna verworgd had!
Hoe tergend traag kroop minuut na minuut om! Thans
was de molenaar waarschijnlijk zich bewust in welk gevaar
hij zich gebracht had; hij verroerde zich niet en slechts zijn
oogen richtten zich in angstige spanning naar de deur , als
buiteu in de voorzaal schreden weerklonken ; hij hoopte
redding van den dokter, terwiji de commercieraad huiverend de verandering op zijn gelaat gadesloeg. Zulk een
aschkleur verft slechts de hand des doods.
Sufvrouw Suze had de lamp binnengebracht, en was bij
herhaling naar de poort gegaan om naar dokter Bruck uit
te zien. Nu stond zij aan het hoofdeinde van het bed en
stilzwijgend schudde zij het hoofd van ontzetting bij den
aanblik, dien het bleeke lamplicht verschrikkelijk deed uitkomen. Weinige minuten later vielen de oogen van den
molenaar toe, en de sleutel, dien hij tot hiertoe krampachtig had vastgehouden , viel op de deken ; de zieke lag
in onmacht. Onwillekeurig greep de commercieraad naar
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den sleutel om hem weg te legen, maar op het oogenblik,
waarin hij het noodlottige stukje ijzer met den vinger aanraakte , trof hem , als een onverwachte slag , de gedachte :
welk een voorkomen zou de onzalige gebeurtenis in de
oogen der wereld hebben? Hij kende ze slechts al te goed ,
die lispelende, fluisterende vrouw : de Lasterzucht. Zij sloop
immers ook door zijn salons, en het sterkete geslacht aan
de speeltafel amuseerde zich met gansch hetzelfde welbehagen bij haar verborgene, boosaardige vingerwijzingen en
haar dubbelziiinig lachen , als de theedrinkende dames. En
als slechts een enkele schouderophalend en met bedenkelijk
oogwenken zei : //Maar wat had de commercieraad
ook in de geldlade van den molenaar te zoeken?" — dan
was dat voldoende , om zijn bloed te doen koken. Het
bleef echter niet bij dezen enkele; hij had vijanden en benijders genoeg, gelijk glen , wien het geluk begunstigt.
Hij wist , dat men elkaar morgeli in de stad zou vertellen :
de operatie was geslaagd, maar de ontroering, ontstaan
door dat de verpleger heimelijk naar zijn geldkast gegaan
was, had een bloeding van den patient verooczaakt. En dit
was een onreine vlek op den naam van den benijden ROmer,
dien zelfs een gerechtelijk onderzoek niet konde afwissclien;
immers , waar waren de getuigen a decharge? Misscliien
zijn tot nu toe alom erkende eerlijkheid? Hij lachte bitter
in zichzelven, terwijl hij zich het tweet van het voorhoofd
wischte. Niemand wist peter dan hij, dat de wereld tot niets
spoediger overhelt dan om erkende eerlijkheid voor schijn te
houden , zoo ras de schijn tegen dezelve optreedt. Hij bukte
zich over den onmachtige, wien jufurouw Suze de slapen
met azijn wiesch , en beschouwde hem plotseling met een
.
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gelled ander oog. Wanneer die man claar eens niet meer
zooveel kracht kreeg om het gebeurde to verhalen dan word
het voorval met hem begraven; — over de lippen des anderen kwam in dat geval geen woord.
Eindelijk sloegen de honden buiten aan, en vlugge schreden kwamen over het plaveisel en den trap op. Dokter Bruck
bleef een oogoblik als versteend in de kamerdeur staan
daarna legde hij zwijgend zij.n hoed op de tael en kwam aan
het bed. Welk een ademlooze stilte bij zulk verschijnen !
Zij breidt als het ware de vleugels uit, om feestelijk de uitspraak over leven en dood to ontvangen.
#Als hij slechts eerst weder tot zich zelven kwan3., Dokter!"
fluisterde de huishoudster eindelijk.
Halt zal hij moeilijk," antwoordde dokter Bruck, van zip
onderzoek opziende ieder spoor van kleur was van ziju
gelaat geweken. illViatig u ," gebood hij ernstig, toen jufvrouw Suze in een klaaglied wou uitbarsten. llZeg me liever , waarom de zieke het bed verlaten heeft!" Hij had de
lamp van de tafel genomen en hield ze bij den grand — de
planken vOcir het bed waren met bloed bespat.
„Dat druppelt van de gansch doortrokken doeken af,"
verklaarde de commercieraad met bleek gelaat, maar met
veel vastheid , terwijl de huishoudster bij al wat heilig was
verzekerde, dat de molenaar bij haar binnenkomen nog juist
zoo in bed gelegen had, als de dokter het had bevolen.
Dokter Bruck schudde het hoofd. //De bloeding is niet
zonder van buiten komende oorzaak ontstaan ; hier moet
een heftige ontroering gewerkt hebben-. .."
,,Voor zoover ik weet, niet ik verzeker u van men !"
zeide de commercieraad, tamelijk vast den beteekenisvollen

TWEEDE HOOFDSTUK.

Hij ging thans door het park naar huis, De lichten
nit den molen , die gedurende zijn eerste schreden een
zwakken glans op zijn weg hadden geworpen , verdwenen
achter hem. Hij wandelde thans , met zichzelven alleen , in
diepe duisternis , en niet de scherpe windvlaag , die hem
tegen blies ; niet de enkele sneeuwvlokken , die als fladderende nachtvogels ijskoud langs zijn wangen streken , neen ,
zijn eigen onrustige gedachten en de herinnering aan het
gezicht , dat hij wren lang had moeten verdragen , — die
waren het , welke ;een koude rifling door zijn leden joegen.
Langs denzelfden weg , wiens knarsend kiezel thans wanluidend onder zijne voeten kraakte , was hij dezen namiddag
gekomen , pas van den rijkbezetten middagdisch opgerezen ,
zorgeloos , zijn dikwijls aangeroepen geluksster boven zich
wanend — en thans, na weinige urea had het er bijna
den schijn van , als was hij medeplichtig aan den dood eens
menschen , hij, de commercieraad ROmer, , die door zijn gevoelige zenuwen , niet eens een Bier kon zien lijden ! Bali,
dat was der goden nijd , die geen smarteloos menschenlot
verdraagt , die den gelukkige gaarne steenen op de gladde
baan werpt , en die thans ook bezig was , hem een navel

15

blik des dokters ontmoetend. #Overigens , wat beteekent
die inquisiteursblik ? 1k zie niet in , waarom ik het voor
u verbergen zou, als de zieke werkelijk in een aanval van
koorts uit het bed was gesprongen." Hij bleef zonder aarzelen op den weg, diets hij eenmaal had ingeslagen. Bij
zijn laatste woorden was het hem echter, of hem de keel
schier samengenepen werd. Om den uiterlijken schijn zijner
eer te redden , gaf hij de ware innerlijke eer prijs hij
loochende met stalen voorhoofd , maar hij was immers
werkelijkheid ook zonder eenige schuld hij was aan lever
en gezondheid zwaar bedreigd geworden. Niet een enkel
motief was er,, dat de bekentenis van de ware gebeurtenissen tot gewetensplicht zoude gemaakt hebben.
De dokter wendde zich zwijgend van hem af. Onder zijn
bemoeiingen sloeg wel is waar de molenaar de oogen weder
op , maar hij staarde met verwarde , glanslooze blikken in
de ruimte , en de poging om te spreken , stierf weg in een
zwak rochelen en kreunen.
Verscheidene uren later verliet de commercieraad Ramer
den molen; alles was voorbij. Over de deuren van sterfkamer en alkoof waren reeds breede papierstrooken gespannen.
De commercieraad had terstond, na den laatsten ademtocht
des molenaars bij het gerecht aangifte gedaan en , als voorzichtig en nauwgezet man, voor zijn oogen alles doen vetzegelen.

17
in het geweten to drukken ; het vroolijke levensgenot zou
hem vergald worden — door beuzelingen ! Hem trof slechts
een verwijt , namelijk dat van verzwegen to hebben , maar
wien benadeelde hij daarmede:? Niemand , niemand op Gods
wijde aarde! Basta — hij was met zich zelven gereed. Juist
zwenkte hij de lindenlaan in , welke rechtstreeks op de villa
toeliep. Stroomen van zilverwit licht vloten door vensters
en glazen deuren der beneden–balkonkamer. Van daar uit
greep het weelderige leven vol genot met blanke , zwellende
armen hem aan en trok hem uit nachtelijke duisternis en
inwendige bezorgdheid. Hij ademde weer vrij ; hij wierp de
onaangename indrukken der laatste uren verre van zich en
liet ze als het ware wegvloeien met het ruischen van het
molenwater , dat in de verve allengs wegstierf.
In den salon liar, aan de thee- en wisttafel van mevrouw
de weduwe Urach , was een talrijk avondgezelschap bijeen.
De zeer laag reikende , groote glasruiten en het doorzichtige
bronzen vlechtwerk van de sierlijke balkonleuning, lieten een
volkomen blik in den salon toe. Zijn kleurrijke, glansvolle
muurbeschildering , de zwaar neerhangende deurbehangsels
van vioolblauw fluweel, de hangende kettingluchters van
goudbrons, dien de met gaslicht gevalde witglazen kogels
als reusachtige parels omkransten deden hem tooverachtig maar ook sterk in het oog loopend als op een
tooneel , uit de intensieve duisternis van den winteravond
naar voren treden.... Een windvlaag Hoot door de laan
en schudde een mengsel van sneeuwvlokken en doode lindebladeren als dolzinnig over het balkon uit ; de voorname
rust achter de ruiten liet zich door den ruwen gezel niet
ontroeren ; niet eens het vroolijke weefsei der geborduurde
E.
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hoogstens vlamde het vuur
gordijnen. bewoog "zich
den hoekschoorsteen onder zijn grimmigen adem voor een
oogenblik hooger op.
En de steeds voortschrijdende man daarbuiten overzag met
een soort van inwendig sidderend vreugdegevoel de groepen
der verzamelden. Niet dewijl blonde en donkere lokken,
of bevallige, slanke vrouwen- en meisjesgestalten zijn oog
verrukt hadden ; — de lentegenien der zolderbeschildering
breidden veel meer hunne met anemonen en meibloemen
gevulde handjes over matronenmutsen, over vergrijsde haren
en kale hoofden uit — maar welke namen waren daar
vertegenwoordigd!! Officieren van hoogen rang , gepensioneerde hofdames en heeren van het ministerie, zaten aan de
speeltafels , of schikten, met hun stijve ruggen in het blauwe
fluweel der fauteuils gerlrukt, zich keuvelend om den warmen haard. Ook de oude, hoogmoedige medicinaalraad Von.
Bar was daar. Bij het uitgeven der kaarten schoten bliksems uit zijn kostbare brillantenringen, louter geschenken
van vorstelijke personen. En al die menschen waren in zijn
huis, in het huis van den commercieraad Romer ; de als
robijn fonkelende' wijn in de glaz-en was uit zijn kelder, , en
de frissche , geurige aard_bezieen, welke de met tressen behangen bediended in groote kristallen schalen juist ronddienden, had hij betaald. 1Vievrouw Urach was de grootmama
zijner overleden vrouw; zij hield , met onbegrensde macht
over zijn kas, de honneurs in het huis des weduwnaars op.
De commercieraad ging langs de westzijde van het huis.
Hier waren in de onderste verdieping slechts twee vensters
verlicht ; niet ver van het eene brandde een hanglamp en
wierp den hellen gloed der roode gordijnen zooverre naar
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buiten, dat het witte lichaam, der steenen bronnimf, vOcir
het bossehage tegenover het venster , in het voile rozenroode licht scheen te zwemmen. De commercieraad schudde
het hoofd, hij trad het huis binnen , liet zich door den
toeschietenden bediende den overjas afnemen en opende de
deur der kamer , waarin zich de roode gordijnen bevonden.
De gansche ruimte was rood ; behangsels, meubelbekleedsels , zelfs het tapijt , dat zich over den grond uitspreidde ,
droeg de vaste, donkere purperkleur. On der de hanglamp
stond een schrijftafel, een meubel van vreemden vorm , in
Chineeschen smaak zwart verlakt met goudvlammen en fijne
goud-arabesken. Het was een werktafel in den volsten zin
des woords ; opengeslagen boeken, vellen papier en dagbladen bedekten haar breed bovenvlak ; ook een dik handschrift
met dwars daarover geworpen schrijfschrift lag daar, en
daar naast stond op een klein, rond zilveren bakje een
kelkglas , voor de helft met donkeren , zwaren rooden wijn
gevuld. Dit was een kamer, waar geen bloem gedijt , waar
geen vogel zijn storend lied durft zingen. In de vier hoeken
op kolommen van zwart marmer , stonden levensgroote busten
uit hetzelfde materiaal , dat de scherpgeteekende koppen nog
sterker en harder van uitdrukking deed schijnen. De eene
der langste wanden werd door boekenkasten ingenomen ; zij
harmonieerden in kleur en teekening met de schrijftafel en
bevatten een aanzienlijke bibliotheek in hun vakken , fraai
gebonden boeken van den laatsten tijd, maar ook folianten
in zwijnsleder en groote stapels versleten brochures. Bijna
scheen het, als was hier het donkere, gelijkmatige rood
slechts als grondtoon gekozen , om den ernst der gedachte
in de gansche inrichting te verhoogen.
2*
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Toen de commereieraad op den drempel verscheen , bleef
de dame, die klaarblijkelijk daar op en neder had gewandeld, in het midden der hater staan. Men had kunnen
denken , dat ook zij zooeven van buiten gekomen was ,
onmiddelijk uit de sneeuwjacht met dik besneeuwd gewaad, z66 verblindend wit stond zij daar op het roode vloerkleed. Het was zeer moeilijk to bepalen , of de zachte
plooien van het lange cachemiren kleed alleen uit gemakzucht zoo los om heupen en taille geschikt waren , dan of
aan dit ongewone arrangement een zorgvuldige toiletstudie
ten grondslag lag; — in ieder geval stak de gestalte tegen
den donkerpurperen achtergrond, in iedere lijn edel en duivenwit, als een Iphigenia af. De dame was zeer schoon , hoewel niet meer in de eerste jeugd. Zij had een fijn Romeinsch
profiel, en teeder gebouwde, jeugdig buigzame leden ; slechts
aan het aschblonde haar ontbrak de volheid; het was kort
afgesneden en kronkelde zich , van het voorhoofd teruggestreken , in kleine doorzichtige lokken om hoofd en pals.
Pit was Flora Mangold, dg schoonzuster van den commercieraad ROmer , de tweelingzuster zijner overleden vrouw.
Zij had de amen overelkander geslagen en zag haar zwager
met zichtbare spanning aan.
"Nu Flora, zijt gij niet daarginds ?" vroeg hij, met den
duim in de richting van den salon wijzend.
"Wat denkt ge wel? 1k zou mij voor kinder- en oudevrouwenpraat aan grootmama's theetafel zetten tusschen klappeien en babbelaarsters," antwoordde zij scherp en geergerd.
"Er zijn ook heeren daar ginds , Floortje ......"
"Alsof die zich nog niet beter op het gebabbel verstonden, ondanks ridderorden en epauletten!"-
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Hij lachte. llGij zijt slecht geluimd , ma there ," zeide
hij en liet zijn slanke gestalte in een leuningstoel zinken.
Zij echter wierp plotseling met een heftig schuddende
beweging het hoofd terug eu drukte de vast saamgevouwen
handen tegen den boezem.
//Maurits ," zeide zij als ademloos, als na een oogenblik
strijdens met zichzelve , ,,zeg mij de waarheid — is de
molenaar onder Bruck's mes gestorven ?"
Hij sprong op. Wat een idee ! Waarachtig; voor u ,
vrouwen , is toch nooit een ongeluk zwart genoeg
//Maurits, ik verzoek u vriendelijk " viel zij hem
met een trotsche beweging van het hoofd in de rede.
bNu ja , alle respect voor uw begaafdheid en uw buitentengewoon verstand , maar maakt gij het dan beter dan de
anderen ?''
Heftig bewogen liep hij de kamer op en neder ; deze
niet verwachte opvatting van de gebeurtenis trof hem verpletterend.
m Onder Bruck's mes gestorven !" herhaalde hij met diep
bewogen stem. "Ik zeg u , omstreeks twee uur heeft de
operatie plaats gehad , en nu nauwelijks twee uren geleden , is
de dood gekomen. Overigens begrijp ik niet , waar juist gij den
moed vandaan haalt , zulk een gedachte zoo kort en bondig,
bust zou ik zeggen , zoo zonder medelijden uit te spreken."
llJuist ik !" hernam zij met nadruk. Bij deze krachtige
woorden drukte zij den voet zichtbaar dieper in het vloerkleed. "Juist ik , dewijl mijn ziel niets, dat doodgezwegen
wordt , dulden kan — — dat moest gij weten! Ik ben te
trotsch , te weinig toegevend, om de duistere schuld eens
anderen te weten en te verhelen — die andere zij dan,
!I
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hij wil ! Maar geloof niet, dat ik daarbij niet lijde ! Mij
gaat een zwaard door het hart , maar gij hebt de uitdrukking
"zonder medelijden" gebruikt meer verdacht kondet gij
u niet uitdrukken ! Medelijden hebben met stumperij in de
wetenschap, dat is absurd, dat is volstrekt onmogelijk. Naarvan
echter zijt gij , zoo goed als ik, overtuigd , dat Bruck's naam
als dokter reeds sterk geleden heeft door de geheel mislukte
kuur van de gravin Wallendorf."
, ja, de goede vrouw heeft van haar liefhebberij voor
ganzeleverpasteien en champagne , tot geen prijs in de wereld ,
afstand gedaan."
//DA beweerde Bruck — de bloedverwanten hebben het
echter wederlegd." Zij drukte de vlakke handen teen de
slapen , als deed haar bet hoofd hevige pijn. "Weet gij ,
Maurits , toen het bericht van het ongeluk in den molen ,
hierheen gebracht werd, heb ik , als zinneloos , buiten in de
natuur,, her- en der geloopen. Bij alle klassen der bevolking
was de oude Sommer bekend ; de geheele wereld stelde levendig belang in de operatie. Al is het nu , naar gij zegt,
dat hij niet dadelijk , onder Bruck's handen, den geest gegeven heeft — de deskundigen zullen met recht beweren
dat hij , ten gevolge van zijn krachtig lichaamsgestel, slechts
een langeren strijd gestreden heeft. Wilt gij als leek bet
beter weten ? Loochen maar niet, dat gij dezelfde overtuiging
zijt toegedaan ! Gij moest eens zien , hoe bleek gij ziet van
innerlijken strijd !"
In dit oogenblik ging een zijdeur open en mevrouw
Urach verscheen op den drempel. Ondanks haar zeventig
jaren , kon men wel van haar zeggen : zij kwam met zwevende
schreden nader ; ondanks haar zeventig jaren was zij een
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wonderbaar jeugdige grootmama Zij droeg niet eens de
weldadig verbergende mantille des ouderdoms ; een witte,
op den rug vastgehechte, kanten doek , hing over borst en
taille , en op den parelgrijzen zijden sleep golfde een rijk
gegarneerd overkleed. Haar vergrijsd haar, nog door glanzende strepen der voormalige goudkleur doorsneden, was in
dikke vlechten om het hoofd vastgestoken , en over deze
haarkroon lag als een sluier witte tole , wier lange einden
den hals en het onderste gedeelte van de kin , die onverbiddelijke verraders des gevorderden ouderdoms , tegelijk
bedekten.
Zij kwam niet alleen. Naast haar trad een wonderlijk
schepsel binnen , een in groei zeer onderdrukte gestalte, niet
juist onevenredig van ledematen, maar toch in het oog
vallend klein en verschrikkelijk mager, en op dit verschrompelde lichaam zat het sterk ontwikkelde hoofd eener jonge
dame van misschien vier en twintig jaren. De drie in de
kainer aanwezige vrouwenhoofden droegen een en denzelfden
familietrek — men herkende terstond de nauwe betrekking
tusschen de grootmoeder en de kleindochters ; slechts bij de
jongste scheen het edele , gelijkmatige profiel to zeer in de
lengte gerekt, ook trad de kin breeder en krachtiger naar
voren. Zij had een ziekelijke kleur en zeldzaam blauwachtige Eppel'. Door haar blond haar waren vuurroode fluweelen linten gestingerd ; zij was in elegant gezelschapstoilet ; slechts hing, origineel genoeg , daar waar andere dames
een taschje dragen , een ovaal teenen korfje, zacht gevoerd
met blauwe atlaskussentjes , tusschen welke een kanarieVogel zat.
,,Keen , Henriette " riep Flora ongeduldig en heftig, toen
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het vogeltje terstond zijn nest verliet en als eeu pij1
over haar hoofd vloog, verdraag ik volstrekt niet. 11w
menagerie laat gij buiten.'
mIk bid u, Flora — Hans heeft noch olifantspooten noch
horens aan den kop; hij doet u niets," zeide de kleine dame
goedmoedig. //Korn, Hansje , kom !" lokte zij het diertje ,
dat boven Things den zolder rondvloog; het kwam terstond
plichtmatig naar beneden en zette zich op haar uitgestrekten
wijsvinger.
Flora wendde zich schouderophalend af. illk begrijp u
en die anderen daar ginds waarachtig niet, Grootmama !"
zeide zij scherp. ,,Hoe kunt gij Henriette's kinderachtigheid en zotternij toch verdragen? Weldra zal zij u ook
haar gezamenlijke duiven- en kraaiennesten in den salon
brengen."
//Wel ja waarom niet, Flora ?" lachte de kleine, en
toonde een rij fijne, scherpe tandjes. "Die goede menschen
moeten het ook wel verdragen, dat gij, waar het slechts
mogelijk is, met de pen achter het oor, binnen komt en
steeds alle zakken vol kamergeleerdheid medebrengt....”
*llenriette!" viel de oude dame haar streng berispend in
de rede. Er was een waarlijk vorstelijke hoogheid in iedere
harer bewegingen. Ook in de bevallige wijze, waarop zij
den commercieraad haar slanke hand ten groete toereikte,
lag, bij zeer veel goedheid en vriendelijkheid, toch nog een
niet to loochenen uitdrukking van nederbuigende min-zaamheid.
„Wij hebben vernomen, dat gij eindelijk terug gekomen
zijt , lieve Maurits; moeten wij nog larger wachten?" vroeg
zij met haar sehoone, altijd nog voile, vrouwenstern.

Nog vcitir tien minuten was hij het huis binnengetreden
met het vaste voornemen, ten spoedigste zijn kamerjapon aan te
trekken; thans zeide hij aarzelend en onzeker: ftliefste
Grootmama, ik wilde u verzoeken , mij voor heden te verontschuldigen — het voorval in den molen ...."
"Nu ja , die gebeurtenis is treurig genoeg, maar waarom
moeten ook wij daaronder lijden? ...... Ik weet waarlijk
niet, hoe ik u bij mijn vrienden verontschuldigen moet."
"Zij zullen toch niet te stomp van begrip zijn, die goede
vrienden , om niet te begrijpen , dat Catharina's grootpapa
gestorven is ?" bracht Henriette over den schouder hierop
in; — zij stood voor een boekenkast en las , naar het scheen ,
ijverig de rugtitels.
"Henriette, ik verzoek u ernstig van uw neuswijze opmerkingen verschoond te blijven," zeide mevrouw Urach.
"Gij moogt mijnentwegen uw vuurrooden haartooi eenigszins
veranderen , want Cathariva is uw stiefzuster ; mij en Maurits
echter is die bloedverwantschap zoo ver , dat wij , voor ons ,
aan het ongeluk geenerlei oflicieele beteekenis kunnen toestaan , hoezeer ik den ramp ook betreur. Ik zou zelfs niet
gaarne dat de zaak aan de groote klok gehangen
werd — om Bruck's wile — hoe minder over die gebeurtenis gespoken wordt, hoe beter."
"Mijn God, zijt gij dan alien zoo onrechtvaardig jegens
den dokter?" riep de commercieraad met vertwijfeling. "Hem
is toch niet het allergeringste verwijt te doer ; hij heeft zijn
gansche kunst, al zijn wetenschap te hulp geroepen ...."
uLieve Maurits, dtiarover moet gij mijn widen vriend ,
den medicinallraad Von Bar, hooren !" viel mevrouw Urach
hem in de rede, en klopte hem zaehtkens op den schouder.
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zich, aa4 ,,haar
Zij wenkte vol beteekenis mar /lore
schrijftafel genet had.
1/0 geneer u maar niet, Grootmama Gelooft gij dan; dat
ik zoo blind en dom ben , om zelf te kunnen zeggen ,
hoe Bar oordeelt ?" riep het schoone meisje bitter. Haar
lippen trilden krampachtig. llOverigens heeft Bruck. zic h
zelven reeds geoordeeld; hij heeft het niet gewaagd , inij van
avond nog onder de oogen to komen."
Henriette had tot nu toe met den rug naar de anderen
gestaan. rphans wendde zij zich om ; een hoog rood vloog
over haar vaal gelaat en verbleekte weder even snel. Het
meisje had een wonderschoon , diep oog ; een oog vol hartstochtelijk gevoel. Deze groote, flikkerende sterren richtten
zich met een mengsel van schrik en hel opgloeienden haat
op het gelaat der zuster.
deze achterdocht zal hij wederleggen hij komt
nog , Flora ," zeide de commercieraad , zichtbaar verlicht. ff Hij
zal zelf u zeggen, hoe hij den ganschen dag gejaagd is geworden.
Gij weet immers , dat hij meer ernstig zieken in de stad heeft ,
waaronder het acme , kleine meisje van den koopinan Lenz ,
dat heden nacht nog sterven zal."
De jonge dame stiet een zacht , bitter lachen uit. Lai
het sterven ? Werkelijk , Maurits ? Kiik na , Bar
was hier ook bij mij , vOcir hij naar Grootmama ging ; hij
sprak ook van het kind, dat hij gisteren gezien had, en
hield het geval voor niet ernstig hij vreesde slechts dat
Bruck op een verkeerden weg was. Bar is een autoriteit ...."
, een autoriteit vol bitteren haat ," zeide Henriette
met trillende stem. Zij was snel naderbij getreden, en legde
bar hand op den arm haars zwagers. ,/Geef het op, Flora
,

-
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te bekeeren, Maurits ! Ge ziet toch, ze wil bepaald haar
bruidegom schuldig vinden."
wil ? Boosaardig schepsel! Ik gaf terstond mijn
halve vermogen, indien ik nog z66 kon denken , als bij den
aanvang mijner verlooving, zoo trotsch, zoo vertrouwend
naar Bruck opziende," riep Flora hartstochtelijk. //Maar sints
den dood van Gravin Wallendorf draag ik stilzwijgend de
voortdurende kwelling des twijfels , des wantrouwens met mij
rond — heden twijfel ik niet meer , want ik ben overtuigd.
Die zwakheid der vrouw ken ik waarlijk niet, welke slechts
bemint, zonder te vragen, of de geliefde die toewijding ook
waardig is Ik ben eergierig, gloeiend eergierig, dat
kan iedereen weten. Zonder deze drijfveer zou ook ik, met
dengro oten hoop der zwakken en onwetenden van mijn geslacht , op den breeden stroom der alledaagschheid wegdrijyen God beware me! Hoe het anderen, werkenden en
denkenden, vrouwen mogelijk is, bedaard en gelijkmoedig net
een onbeduidenden man door het leven te gaan, is mij steeds
onbegrijpelijk geweest, — ik zou mijn gansche leven bij de
blikken der menschen van schaamte blozen."
flO zoudt gij zoo beschaamd zijn? Kijk , kijk !
zonder twijfel, daartoe behoort ook meer moed, dan om
voor een trotsch auditorium van studenten over aesthetiek
en dergelijke te lezen ," riep Henriette, thans in der daad
met boosaardig lachen.
Flora liet een blik vol verachting over de kleine zuster
gaan. //ZIA een kleine adder laat men bedaard sissen. W at
weet gij van een ideaal?" zeide zij schouderophalend. //Maar
ge hebt als gij gelooft , dat mijn plaats meer op den
catheder dan aan de zijde eons mans is, d ie zich als stumper
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in zijn wetensehap doet kennen
zulk een keten duld
ik niet."
// Kind, dat is uw zaak ," verklaarde mevrouw Urach gelaten , tetwig de commercieraad in naamlooze ontzetting
terug zonk. ,,Gij zult u herinneren , dat niemand u gedwongen of overreed heeft, uw hoofd in deze boei te steken."
,,Dat weet ik heel goed, Grootmama; ik weet ook , dat
gij het veel liever gezien hadt, zoo ik de vrouw van den,
aan geld en lichaam gefailleerden , kamerheer Von Stettin
geworden was. Ik geef a even gaarne toe , dat ik mij
nooit van eenig mensch beheerschen of zelfs slechts leiden
laat , dewijl ik zelf het beste moet weten, wat mij bevalt."
,,Dat zal u ook nooit bestreden worden ," hernam Grootmama met voorname koelheid. ,,Slechts een ding geef ik
u in overweging: gij zult een beslist tegenstander aan mij
hebben, als de zaak op een eclat uitloopt. In dit opzicht
kent gij mij , naar ik hoop. Ik verdraag veel liever innerlijke ontevredenheid dan een familieschandaal naar buiten.
Ik leef met u te zamen en heb gaarne de honneurs van dit
huis op mij genomen; daarvoor verlang ik echter ook het
onbeperktste ontzag voor mijn rang en mijn naam. Ik wil
niet dat men in de samenleving over ons fluistert en wawelt."
De commercieraad wendde zich snel af. Hij trad aan
een der niet bedekte ramen en staarde naar buiten in den
nacht. De wind, die allengs tot een storm °verging , gleed
rammelend langs de ruiten heen, en in den vurig rooden
streep, die de lamp van het andere venster over de heen
en weder geschudde straiken wierp, stoven de bloedig gekleurde sneeuwvlokken in razenden kringloop door elkander,
zooals de martelende gedachteii in zijit hoofd. Iiij had
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vroeger met zichzelven strijd ,gevoerd , of Itij, aan Flora ten
ininste, de gebeurtenissen niet naar waarheid zou mededeelen — thans wist hij , dat juist tegenover haar geen syllabe
over zijn lippen komen moest, als hij niet wou, dat mevrouw
Urach zich , om het #wawelen en fluisteren in de maatschappij" van hem losscheurde. Hij moest zichzelven
kennen, dat het eergierige schoone meisje zijn bekentenis
terstond in de wereld zou uitschreeuwen , minder uit liefde ,
dan wel om den schijn van zich af te wenden, dat zij zich
met betrekking tot de keuze haars harten, of eigenlijk
haars verstands , vergist had.
lntusschen stond Henriette , het kleine, misvormde meisje ,
met oogen vol toorn en spot voor haar grootmama.
#Alzoo slechts met het oog op het gebabbel der menschen ,
wenscht gij , dat mijn zuster zich vlekkeloos nit de zaak
terugtrekke? Daarmede komt zij er wel zeer goedkoop af.
Gij spreekt haar zonder bedenken vrij , als zij de trouwbreuk
slechts een zijden manteltje weet om te hangen. ()verigens
behoeft gij voor het eclat wezenlijk zoo ontzettend bevreesd
niet te zijn, Grootmama, — men moet, als wij, in den
salon leven om te weten , dat het in de maatschappij met
menig voornamen zondaar gaat, als met het oude Meissner
porselein: hoe vaker gelijmd, hoe meer begeerd !"
zal u verzoeken moeten, het overige van den avond
op uw kamer door te brengen , Henriette," bestrafte mevrouw
Urach thans met ernst. ,Met deze verbitterde stemming kan
ik u den terugkeer in den salon niet toestaan."
0 Zooals gij zulks beveelt, Grootmama! Korn , Hans, wij
gaan met veel genoegen," zeide zij lachend en drukte de waiigen op de vederen van het vogeltje, dat nog op haar rech-
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terhand zat. "Gij kunt 'Ook die oude hofdames niet veidrigen, en die groote medicinale auto riteit, den heer Von Bar ,
bijt gij regelmatig in den vinger, als hij u met suiker wil
paaien, brave jongen Goeden nacht, Grootthama, --goeden nacht, Maurits!" Zij hield nog eons haar haastige
schreden in en wendde zich om. ;Die karaktervolle dame
daar ," zeide zij met snijdende ironie, u zal, mar we hopen,
den weg houden, dien Papa zaliger haar onverbiddelijk zou
hebben voorgeschreven — met haar hoovaardij op een eigen
wil heeft zij , gedurende zijn levee, nooit voor den dag durven komen. Hij zou haar nimmer toegestaan hebben, een
man van eer het eenmaal gegeven woord te breken."
Met het hoofd fier in den nek ging zij heen, maar
reeds op den drempel stroomden haar de heete tranen, die
reeds in haar laatste woorden hadden doorgeschemerd, zonder
ophouden over de wangen.
"God zij dank, dat zij weg is !" riep Flora. „Men heeft
waarlijk de hoogste mate van zelfbeheersching noodig , om
tegenover har het geduld niet te verliezen."
vergeet nimmer, dat zij een zieke is," merkte mevrouw Urach met droge terechtwijzing op.
&En in zekeren zin heeft zij toch ook gelijk, Flora,"
waagde de •commercieraad op te merken.
"Denk daarover zooals gij wilt, Maurits !" antwoordde
de jonge dame koel. "Ik heb u slechts dringend te verzoeken,
door uwe inmenging den innerlijken strijd mij niet te verzwaren. Zooals ik reeds gezegd heb, ben ik gewoon, met
mij 2elf en anderen steeds alleen de geschillen of te
en ik wil, dat men ook in dit geval dit bedenkt. °yetigens' kunt gij gerust zijn — gij en Grootmama -- het
-

-

-
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hindert mij zelve , hard en geweldig, te werk te gaan ; ik heb
een bondgenoot , die geen geraas maakt , en dat is — de tijd."
Zij nam het glas van de schrijftafel en bevochtigde de
schier wit geworden lippen met eenige droppels wijn , terwij1 de oude dame, zonder verder een woord te verliezen ,
zich gereed maakte , naar den salon terug te keeren.
//Apropos , Maurits !" riep zij, terwij1 zij de hand op den
knop der deur legde , ,,wat zal er nu met Catharina geschieden ?"
ilDaarover moeten wij het testament laten beslissen ," hernam hij , weder ruim ademend. "Ik heb volstrekt geen
vermoeden van hetgeen de molenaar beschikt heeft. Catharina
is zijn eenige erfgename; of hij haar echter als zoodanig
bevestigt , dat is de vraag ; hij is haar altijd ongenegen geweest , dewijl haar geboorte zijn dochter het leven gekost
heeft ..... In ieder geval zal zij voor eenigen tijd hier
moeten komen."
"Geef u geen moeite — ze komt niet ; ze hangt nog heden
even vast aan den rok van haar oude , onuitstaanbare gouvernante , als bij het leven van Papa ," zeide Flora. „Men
moet haar brieven aan u slechts lezen."
"Nu , misschien is het ook beter, dat zij blijft , waar zij
is ," meende mevrouw Urach , bijna levendig. 'iOprecht bekend , heb ik niet veel lust, haar onder mijne vleugelen
te nemen en misschien ieder uur iets in haar te berispen —
dat geeft veel stile ergernis Nooit heb ik veel voor
haar kunnen gevoelen , niet omdat zij het kind der "andere"
was , maar ze kroop mij te veel daarginds in den molen road,
had steeds harem en kleederen vol meel en was een recht
eigenzinnig , klein ding."
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zulk een rechte dwarsdrijver uit het yolk , en
toch — Papa's lieveling," stiet Flora met bitteren glimla,ch nit.
Achijnbaar , kind , dewijl zij zijn jongste was," zeide de
oude dame , die , volgens haar grondbeginsel , nooit de gedachte liet opkomen, dat een harer aanverwanten ooit terecht
gezet zou kunnen worden. "Hij heeft u evenzeer bemind
Nu, Maurits, zult gij medegaan ?"
Hij stemde haastig toe. Beiden verwijderden zich, Flora
echter schelde haar kamenier.
illk wil mij naar mijn slaapkamer begeven en daar arbeiden , breng het schrijfgereedschap en deze papieren
daarheen !" beval zij. ,Zoo als van zelf spreekt, ben ik voor
niemand meer te spreken !"
De vurig roode streep daar buiten doofde uit; het witte
licht uit den salon echter schemerde tot lang na middernacht in de donkere , door den storm gezweepte allee
De commercieraad zat aan de speeltafel. Alle aanwezigen
hadden bij zijn komst een beminnelijken groet , een vertrouwelijken handdruk voor hem gehad, en dit had zijn bedrukt gemoed verwarmd en omglansd als zonneschijn. Te
midden dezer aangezichten , met de voornaamheid des adels
of den ambtenaarshoogmoed in de trekken, vond hij zijn
handelwijze zoo volkomen gerechtvaardigd , dat hij de kwellende twijfelingen der laatst verloopen uren bijna niet meer
begreep. Waartoe zich aan een scheef oordeel bloot te stellen,
als men zich bewust is, zelfs niet in de gedachte gezondigd te
hebben? En van welke gemeenheid was er sprake! Al
dezen allerliefsten schandaalgeschiedenisjes, die ook thans van
mond tot mond gingen , hing men met fijn, diepzinnig lachen

,het zijden manteltje" om ...... Het waren immers al te zaam
edele hartstochten en dwalingen, die men geeselde. Ingeval
van verdenking van een gemeenen aanslag op de geldkist des
molenaars echter , lieden al deze lieden zeker den in him kring
binnengeslopene aanstonds en zonder genade Intusschen mocht hij zich thans niet meer daarmede troosten , dat
zijn zwijgen niemand schaadde; het dreigde scheidend tusschen twee menschen te treden , die reeds door den verlovensring met elkander verbonden waren . ... bah ! Flora
was een excentriek schepsel! Bij de aanstaande onderscheiding, die Bruck ten deel viel — en die kon bij zijn verdiensten, bij zijn kennis niet uitblijven zou zij zich
wel eens beter bezinnen Hij lepte een glas heerlijken
punch, en dat spoelde den laatsten twijfel voor goed weg.

E. MARLITT.

Commercieraad.

DERDE HOOFDSTUK.

De molenaar had inderdaad zijn kleindochter , Catharina
Mangold , bij testament tot zijn universeele erfgename benoemd, en de reeds door haar overleden vader voor haar
gekozen voogd ook van zijn zijde als zoodanig bevestigd. —
Deze voogd was de commercieraad ROmer. Bij de opening van
het testament was deze al zeer wonderlijk te moede geweest,
en hij had het hoofd geschud over de tegenstrijdigheden,
die onbemerkt in de menschelijke ziel naast elkander liggen.
De oude man, die hem in den plotseling opgekomen waan,
dat hij hem zijn geld ontrooven wou , bijna had verworgd ,
had nauwelijks een uur te voren hem , ten opzichte van
het bestuur zijns vermogens , met bijna onbegrensde volmacht bekleed. Hij had bepaald , dat , ingeval de voorgenomen
operatie zijn dood ten gevolge had, terstond zijn gezamenlijke bezitting aan onroerend goed , met uitzondering van
den molen, verkocht zou worden. Ten opzichte deter uitzondering had hij opgemerkt , dat de molen hem tot een
rijk man gemaakt had , en dat zijde kleindochter , zelfs als
zij "zoo trotsch en opgeblazen als haar stiefzusters" geworden
was , zich niet behoefde te schamen , haar aanstaanden echtgenoot den molen mede ten huwelijk te brengen. Het rid-
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dergoed moest in kavelingen verdeeld, de wouden , landerijen en boerderijen , te midden der uitgestrekte weiden eu
moestuinen , ieder afzonderlijk aan den meestbiedende verkocht worden. Met betrekking tot de villa en het daarbij
behoorende park , moest echter de commercieraad Romer ,
voor zoover hij daar lust toe had, de voorhand hebben en
de bezitting hem voor vijfduizend daalders onder de getaxeerde waarde , toegewezen worden. Deze vijfduizend daalders moest hij niet alleen beschouwen als een schadeloosstelling voor zijne bemoeiingen als voogd , maar ook als een
bewijs der uerkentelijkheid" des testateurs , dewb1 hij zich
nooit hoogmoedig had getoond als u de anderen in de villa ,"
maar veeleer zich als een toegenegen en naaste bloedverwant
gedragen had. Verder moest, naar luid van het testament ,
het geheele vermogen in staatsobligatien en andere solide
papieren belegd worden, en de keus daarvan den vrijen wil
van den voogd , als een degelijk en omzichtig man van
zaken , overgelaten zijn.
De jeugdige erfgename leefde sints zes jaren verwijderd
van haar geboortegrond. Haar stervende vader had haar overgelaten aan de gouvernante , zekere jufvrouw Lukas , welke
de opvoeding van het kind , sints deszelfs eerste levensjaar
in handen gellad en inderdaad de plaats der moeder bij haar
vervuld had. Bankier Mangold had zeer wel geweten , dat
hij zijn lieveling , die zich altijd schuw van de veel oudere
stiefzusters teruggehoudeu had, deze bescherming niet mocht
ontrooven. Hij had derhalve bepaald , dat Catharina mede zou
gaan naar Dresden , waar de gou.vernante , na vele jaren
met een dokter verloofd te zijn geweest , juist om dezen
tijd haar eigen 11 4ishouding vestigde .... Het jonge imeisje
.
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had in hare brieven aan den voogd nooit den wensch
gesproken haar geboortegrond weder te zien. Evenmin was
het haar grootvader , den molenaar , ingevallen , haar ooit
terug te vorderen ; hij was toenmaals volkomen met haar
verhuizing naar 'Dresden bewilligd geweest , wij1 haar aanblik den toorn om het eenige wezen dat hij ooit bemind
had , om zijne dochter , steeds vernieuwde. Nu, na zijn
dood , had de voogd haar terugkeer binnen eenigen tijd geeischt. Hij had haar tevens medegedeeld, dat hij zelf haar
met den aanvang van het warme jaargetijde, het eind van
April, wou of hales , terwijl — wat hij , zooals van zelf spreekt ,
verzweeg — mevrouw Urach zich beslist tegen het geleide
der voormalige gouvernante verzette. De pupil was met alles
tevreden geweest en had hem op zijn vraag, of zij bij de
uitvoering der testamenteele beschikkingen ook eenigen persoonlijken wensch voedde , slechts dringend verzocht , bij het
verpachten van den molen, de groote hoekkamer en de alkoof
te reserveeren en beide vertrekken nauwkeurig zoo te laten,
als zij bij grootvaders levee iugericht waren geweest. Dat
was geschied. -was in de maand Maart , toen een jonge dame van
nit de stad kwam. Zij ging langs den grooten weg , die
met de enkele voorloopers der straat , aardige kleine landhuizen , aan beide zijden bezet was , en sloeg eindelijk den
breeden rijweg in , die naar den molen leidde. Nog was
het dooiwater van de laatst gevallen sneeuw niet geheel verdwenen ; het stond in de breede voren , die de wielen der
molenwagens achtergelaten hadden , en in de diep ingedrukte sporen der vele voetzolen, die dezen weg langs
gingen. Maar de kleine voeten van het jonge meisje staken
-

:37
in sterke lederen laarsjes , en het zwarte zijden kleed was
zoo hoog opgenomen , dat de elegante geborduurde zoom
met den druipnatteii modder niet in aanraking kwam. Het
was volstrekt geen elfe of sylphide, het menschenkind , dat
zoo krachtig en zeker daar kwam aangetreden ; veeleer een
gestalte , als men zich een schoon Zwitsersch meisje denkt ,
wien de kruidige alpenmelk en de reine adem der berglucht
het bloed mengen en aderen en zenuwen van gezondheid
doen zwellen. Een nauwsluitend , met bont bezet , zwart
fluweelen kleed deed de krachtige, maar schoon gebogen
lijnen van taille en boezem voordeelig uitkomen en op de
lichtbruine llama stond, een weinig scheef, een routs van
martervel. Het gelaat was verre van volmaakt geproportioneerd of zelfs klassiek regelmatig te zijn — het gebogen
neusje was te kort in verhouding tot de welving en breedte
van het voorhoofd , de mond te groot, de ronde kin met
het kuiltje een weinig te krachtig vooruitkomend ; de bogen
der wenkbrauwen niet duidelijk genoeg bepaald , maar deze
gebreken werden opgewogen door de reine , van de beide
slapen uitgaande ovaallijn en de onvergeNke , jeugdige
frischheid en den bloei der gelaatskleur.
De jonge dame trad de openstaande deur van den molen
binnen. Een schaar hoenders , die , de uitgestrooide graankorrels volgende , juist den rijweg wilden opwandelen , stoyen kakelend voor haar uit elkander, en de hofhonden rezen
met woedend geblaf uit hun tragen sluimer op. Hoe wierp
het jeugdige lentezonnelicht een gouden glans over de muren
van het oude , prachtige huis , welks geweldige steenblokken
in °tide tijden onder de oogen der vorstelijke bouwers op
elkander waren gestapeldi Eergisteren eerst was de laatste
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dikke ijskegel kletterend van den op'enge'sperden leeuwenmull der blikken dakgoot gevallen en heclen beefde en
flikkerde de lucht botren de, door den Zonneschijn Verhitte
leien van het dak. Uit de dikke, bruise knoppen der kastanjeboomen welde de hars naar buiten en deed ze glinsteren,
alsof ze met diamantenstof bestrooid waren. Eeii paar potten met half verwelkte kamerplanten stonden , voor de eerste
maal vveder de luwe vrije lucht genietende , voor het eene
venster der kleine kanaer , en op den houten, uitgesleten
zijtrap , die nit deze bluer reohtstreeks naar het voorplein
leidde, zat een witbestoven molenaar en sneed zich dikke
sneden brood en kaas.
"Moor! Wachter!" riep de jonge dame met vleiende stem
over het plein. De honden deden of ze dol waren en
rukten huilend aan de ketting. .
#wat is er van law dienst ?" zeide de molenaar , zich
zwaarmoedig oprichtend.
Ze -lachte stil bij zich zelve. ulk wensch niets anders ,
Frans, dan u en Suze goeden dag to zeggen."
In een oogwenk vlogen brood, kaas en mes achter de
trapleuning. De man was niet groot, hij was zelfs kleiner
dan het jonge meisje. Sprakeloos zag hij thans in het
bloeiende gelaat, dat hij de laatste maal gezien had , toen
het nog niet eens aan zijn breede schouders reikte en op
een schraal kinderlichaam was gezeten. Zij werd toen ,,het
molenaarsmuisje" genoemd en had hem in den molen en
op den graauzolder, in der daad bewegelijk als een muis ,
op iedere schrede nageslopen. En thans — was zij hier
de meesteresse , en hij , de voormalige molenaarsmeesterknecht, was bar pacifier.
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#Curieus ," zeide hij , in onbeholpen verlegenheid het hoofd
schuddende , "de kuiltjes in de wangen en de oogen zijn het
nog , maar... . die onmenschelijke groei !"....
Ifij liet zijn oogen schuw en ongeloovig langs de slanke
gestalte heenglijden , als nam hij haar in stilte de mast.
,/Ach ja! zij heeft jets van den aard van Sommers grootmoeder ; die was ook zoo als melk en bloed, en — zult gij
wel eens stil zijn, gij rekels !" viel hij zich zelven,
scheldend , in de rede en dreigde de voortdurend blaffende
honden met de vuist. „Die slungels kennel ' u waarlijk
nog, geuadige Freule...."
,,Beter dan gij ; die nonmenschelijke groei " heeft hen
niet in de war gebracht ," antwoordde zij , terwijl ze op de
honden toetrad en de tegen haar opspringende dieren streelde.
„Gij tituleert mij al wonderlijk genoeg , Frans. lk ben in
Dresden niet geavanceerd , dat kan ik u verzekeren."
,Maar de dames daar ginds in de villa doen zich immers
ook zoo noemen," zeide hij halsstarrig.
Zoo !"
„En gij zijt toch tienmaal meer. Zoo jong en schoon ,
en zoo rijk , zoo onmenschelijk rijk ! De molen daar, de
schoonste wijd en zijd.... Sapperloot , dat wil wat zeggen t Heereje ! slechts een meisje, en nauwelijks
achttien jaren oud, het commando over zulk een molen !"
Zij lachte. „Dat komt mij in alien gevalle toe, en ik
ben voornemens bet leven u zuur genoeg to maken , oude
Frans.... Maar waar is Suze toch?"
„Die heeft kamerarrest ; ze heeft het weer eens in de
recbterzijde, die arme , oude vrouw. De huismiddelen willeii
diet poi nicer lielpen. Dokter Bruck is juist bij hoar."
.

'
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De jonge dame reikte hem de hand en trad terstond in
huis. De zware plaukendeur viel rammelend, met klingend
gebengel achter haar toe , en het geraas kaatste van alle
vier de wanden der breede ruimte terug.... under de voeten
der binnentredende schudde de bodem zeer sterk. Het
razen en stampen van het molenwerk dreunde dof door de
kleine , half geopende deur in het steenen gewelf, en de
geur van het versch gemalen koren vulde krachtig doordringend de lucht. Met diepe teugen ademde het jonge
meisje hem in een breede stroom van herinneringen overweldigde haar; ze werd bleek van innerlijke ontroering en
bleef met gevouwen handen een oogenblik staan. J a , zij
had zoo gaarne , o zoo gaarne in den ouden molen llrondgekropen," zooals mevrouw Urach van haar zeide, en haar
papa had haar dikwijls genoeg het mee]stof van lokken en
kleederen geklopt — hij had haar lachend g zijn wit molenaarsmuisje" genoemd. De sombere man, haar grootvader, die
meestal van daar boven, over de trapleuning heen , met heerschzuchtig brommende stem zijn bevelen had afgeroepen , had haar
nimmer bemind. Zij was bijna altijd voor zijn vijandelbken blik naar Suze's heldere keuken of naar Frans gevlucht , — en toch herdacht zij hem met diepen weemoed
en wenschte , dat hij daar weder naar beneden mocht komen
met die zware schreden , onder welke de trappen kreunden.
Misschien was zij nu niet meer bevreesd voor het gelaat ,
dat , zooals zij nu wist , hoofdzakelijk door geldtrots en
onbeschoftheid zoo terugstootend gemaakt was ; misschien
was hij thans ook zachtzinniger en toegankelijker , omdat zij
zooveel op haar grootmoeder was gaan gelijkeii.
Zij vond de deur der hoekkanier gesloten , maar
-
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den smallen gang, die het achtergebouw met het voorhuis
verbond , klonk Suze's klagende stem. Ach ja, daar was
de slaapkamer der oude jufvrouw, het donkere vertrekje met
de ronde , in lood gevatte, vensterruiten en 'het uitzicht op
het pannendak van een houtschuur en het iiooit droge
plaveisel van een zijpleintje. Zij schadde verdrietig het
hoofd en trad den gang in.
Een heete , dompige , met rook gevulde ziekenlucht
kwam haar bij het openers der deur te gemoet, en daar in
de onaangename schemering , die het doffe , vaalgroene vensterglas verbreidde, stond een man , met den rug naar haar
toegewend. Hij was heel groot duidelijk overtrof hij
haar heel wat — en breed van schouders. Hij was klaarblijkelijk voornemens te vertrekken , want hij hield zijn hoed
en stok in de hand .... 0 , dat was alzoo dokter Bruck ,
van wien haar zwager Maurits , acht maanden geleden , bij
gelegenheid der verloving, geschreven had. Hij alzoo had haar
schoone zuster Flora reeds als gymnasiast bemind , maar
het toen natuurlijk niet gewaagd, naar het geestvolle ,
hoog gevierde meisje te trachten. En nu was hij clan
toch aan het , met moeite verkregen en verlangde, doel —
dat was hij alzoo. Sedert had zij de verloving eigenlijk
weder vergeten , en ook gedurende haar huisreis was het
haar Been enkele keer in de gedachten gekomen dat zij
thans een familielid meer vinden zou.
Had het zijden kleed der jonge dame geritseld — de
deur had zonder het ininste geraas op haar hengsels gedraaid — of waaide er een zuiverder luchtstroom met haar
Haar binnen , die inderdaad zoo lenteachtig frisch over den
drempel kwam , als ging de violengeur , die men reeds in
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de laatste dagen van Maart meende te bespeuren, voor haar
uit — de dokter wendde zich snel om.
"Dokter Bruck ? 1k ben Catharina Mangold ," zeide
zij , en stelde •zichzelve kort en vluchtig voor. Vervolgens
ging zij hem snel voorbij en hield Suze, die , in beddenkussens gepakt, ineengekromd op een armstoel zat , beide
harden voor.
De oude staarde haar met onnoozele blikken aan.
,,Ik kom daar als uit de lucht vallen , niet waar
Suze ? Maar juist ter rechter tijd, naar ik zie ," zeide zij ,
en streek der kranke de onordelijk om het gelaat hangende
grijze haren order de nachtmuts.
"Hoe komt het , dat ik u hier vied , in deze ellendige
achterkamer? De kachel rookt en bij alien gloed, die er
uitstroomt , zitten sporen van roet aan de wanden. Heeft
men u niet gezegd, dat gij in de hoekkamer wonen en in
de aloof slapen moest ?"
,Ja wel, dat heeft mijnheer de commercieraad gezegd,
maar het moest hier toch niet pluis bij mij zijn," zij tikte
met den wijsvinger tegen het voorhoofd , uals ik mij rnoederziel alleen in de hoekkamer neerzetten wou, als een dame,
of zelfs als de molenaarsvrouw zaliger zelve."
De jonge dame onderdrukte een schalkschen lath.
Suze , hadt gij ook bij Grootpapa het recht niet
in de woonkamer te zijn ? In het venster stolid uw spin,
newiel ik heb het u dikwijls genoeg in wanorde gebracht —
en op de commode stond uw naaikistje .... Is het verv.oer
naar een andere kamer vergund , Dokter ?" wendde zij zich,
zonder verdere overlegging, tot den arts.
Dringend noodig zelfs , maar ik Ian tot hiertoe op
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den beslisten tegenstand der zieke gestooten ," antwoordde
hij schouderophalend. Hij had een voile en toch zachte
stem , welke in dat oogenblik dien gematigden Loon niet
looehenen liet , die men tegenover zieken zoo licht aanneemt.
llNa, dan willen we ook geen oogenblik sneer verliezen," zeide Catharina. Zij nam de pelsmuts of , legde die
op Suze's bed en trok de handschoenen nit.
"Voor niets ter wereld brengt gij mij over ," protesteerde de huishoudster. il Jufvrouw Catharina , doe mij dat
niet aan ," vroeg zij weenend. #'Die kamer is mijn oogappel: ik poets en wrijf alle dagen alles daarin op , sints
mijnheer de commercieraad mij gezegd heeft , dat gij komen
zoudt. Eerst eergisteren heb ik er nieuwe gordijnen doen
ophangen."
"Nu goed, blijf dan maar. Ik had mij voorgenoinen ,
even als in mijn kindsheid, des namiddags in den molen
koffie te komen drinken. Als gij echter zoo eigenzinnig zijt,
dan kom ik in het geheel niet daarop kunt gij staat maken. lk blijf slechts vier weken in M...., en dan kunt gij
uw ,,opgepoetste" kamer met de heldere gordijnen laten zien
aan wien ge lust hebt."
Dat hielp. In het gelaat en de houding van het jonge
meisje lag zooveel bestraffen.de ernst, zooveel vastheid , dat
men op het eerste gezicht reeds bemerkte, hoe zij niet
voor de eerste maal met een wederstrevende zieke te doen had,
Suze trok zuchtend den kamersleutel onder haar kussen
van daan en reikte hem der jonge dame over, die nu . 00k
snel haar fluweelen manteltje aflegde.
hoekkamer is zeker niet verwarmd ," zeide zij
gee') iiaar de lioutinand, die naast de kacliel
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N Neen , dat kunt gij onmogelijk doen ," zeide dokter .
Bruck met een blik op haar elegante kleeding. Hij legde
snel hoed en stok op de tafel.
,Het zou zeer beschamend voor mij zijn , als ik dat
niet kon ," hernam zij ernstig, maar met hoogblozende wangen : zij had zijn twijfelachtigen blik wel bemerkt.
Zij ging weg, en weinige minuten daarna knapte ,een
flink vuur in de kachel, terwijl dokter Bruck de vensters
der hoekkamer opende om den luwen Maartadem eerst nog
eens door de kamer te doen stroomen, die met dompige
poetslucht was oFgevuld.
Catharina trad binnen. elk verzoek u, Dokter, u te
willen overtuigen , of ik voor den salon geschikt gebleven
ben ," zeide zij, terwijl ze niet zonder een spoor van spot
hem haar slanke, rozige handen met de vlekkeloos witte ,
linnen manchetten voorhield.
Een lach vol uitdrukking vloog over zijn ernstig gelaat,
maar hij zweeg en hield zich bezig, het zuidelijke hoekvenster weder to slniten, door hetwelk de tocht de binnentredende zoo scherp tegenblies dat de bruine krullen van
haar voorhoofd waaiden. Ook het gordijn blies zich op en
woei de kamer is Catharina greep met flinke hand toe en
trachtte het stijve plooisel weder in orde te brengen.
"Die goede Suze als zij slechts wist , welken streek
zij mij met deze gordijnen speelt!" zeide zij half lachend ,
half verdrietig. N Goedschiks of kwaadschiks moet ik die
dingen nu laten hangen, want ze heeft ze mijn voogd
zeker voor mij afgebedeld. Gebloemde gordijnen voor zulke
ramen , in de mooiste middeneeuwsche woonkamer, die zich
denken last' Ik had mij voorgenoinen, ze weder zoo
,

in te richten , als ze voor driehonderd jaren zal geweest zijn —
met ronde , in lood gevatte glasruiten , met eikenhouten klapzetels, aan beide zijden van de vensternisssen in den wand aangebracht , en met kussens belegd , en daar op de massieve huisdeur , van waar die trappen naar beneden voeren , zou nieuw
metalen beslag komen. Het oude heeft Grootpapa eerst laten
wegnemen men ziet duidelijk , waar het gezeten heeft. En
denk u nu de oude Suze met haar spinnewiel aan het
eene venster t Ik had dat werkelijk heel aardig en
aanlokkend bij me zelve overpeinsd.... nu zal ik het bij
haar niet kunnen doorzetten."
llMaar ik begrijp niet — zijt gij dan niet de meesteres ?"
11 0 , maar dat kan ik nimmer toonen, waar het dergelijke wenschen geldt — ik ken mij zelve reeds ," antwoordde zij bijna kleinmoedig. iIn dat opzicht ben ik
verschrikkelijk laf."
Het contrast tusschen deze oprechte bekentenis en het
uitwendig gebiedend voorkomen der jonge dame was zoo
groot , dat er inderdaad een scherpe blik in haar lichtbruine
oogen noodig was , om zich te overtuigen dat zij volkomen
de waarheid sprak. Zij had een Diet zeer groot, maar
schoon gevormd, helder oog met een koelen opslag, die
met de rondborstige zekerheid van haar geheele wezen in
overeenstemmig was. Hoe bedaard en practisch nam zij de
maatregelen voor de opname der zieke 1 De sopha werd
als bed ingericht , de plompe met leder overtrokken armstoel
des molenaars uit den vensterhoek dieper in de kamer
geschoven , opdat niet het minste tochtje de patiente
zou hinderen; ze haalde een kleine tafel uit de alkoof en
het witgeschuurde voetbankje van onder de hoogpootige
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kanape voor den dag ; en dat ales geschiedde zóó ongekunsteld en met z66 volkomen bewustzijn van hetgeen zij
wilde , als was zij nooit van den molen verwijderd geweest.
Zij was echter ook z66 zeer in haar taak verdiept, dat het
den schijn had, als had zij de tegenwoordigheid van dien
man daar in het zuidelijke hoekvenster geheel vergeten.
Slechts toen ze de bovenste schuiflade der commode opentrok en een witten doek met roode ingeweven randen daaruit nam , om dien over het tafeltje v6Or den armstoel uit
te spreiden , wendde zij haar gelaat naar hem heen en zeide :
yHet is toch wat moois met die oudhurgerlijke orde —
alles staat en ligt nog op de van ouds gewone plaats. Zoo is
het reeds geweest , voor ik geboren weed , en gedurende mijn
zesjarige afwezigheid zijn de huishoudelijke wetten ouveranderd gebleven : — men gevoelt zich terstond weder to
huis." Ze wees op den spiegel boven de commode. ”Daar
achter de lijst steekt de hoek van den huiskalender uit ,
waarin Grootpapa zijn aanteekeningen schreef, en daarboven
zit nog de roode met den verschoten band , die reeds de
schrik mijner moeder geweest is."
ppe uwe ook ?"
ll Neen ; mij , klein ding, achtte Grootpapa niet genoeg der
moeite waardig om zich met mijne verbetering bezig te
houden."
Ze zeide dat volstrekt niet bitter , eer met een soort van
lachende onderworpenheid. Tevens wischte zij de lichte
stoflaag , die zich gedurende Suze's ziekte overal verzameld
had , van de meubelen weg, en sloot ook het andere venster.
// Hier op het kozijn moeten noodwendig bloemen staan ;
haar geur zal mijn arme Suze verkwikken. Tk zal zwager
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Maurits om eenige potten met hyacinten en vioolen uit de
oranjerie verzoeken
„Dan zult gij u tot mevrouw Urach moeten wenden ; zij
heeft eenig en alleen over de oranjerie to gebieden , want
die behoort tot haar woning."
Het jonge meisje zag hem met groote oogen aan.
y Is de etiquette daar ginds zoo strong? Bij Papa's levee
was de oranjerie gemeengoed der familie." — Zij haalde de
schouders op. — llHet is waar, toenmaals was de voorname
schoonmoeder mijns vaders slechts nu en dan gast in de
villa.," Haar klankvolle stem verscherpte zich een weinig bij
doze woorden, maar zij wierp terstond daarop het hoofd in
den nek , als kon ze daarmede een oogenblikkelijke onaangename gewaarwording afschuddeu , en voegde er, vroolijk
lachend, bij: ffNu, des te beter dan, dat ik eerst naar den
molen ging, om mij te acclimatiseeren 1"
Hij verliet de vensternis en trad op haar toe.
"Of men het u daar ginds echter niet zeer kwalijk zal
nemen, dat gij u niet terstond onder de beseherming der
familie begeven hebt ?" vroeg hij met ernstigen nadruk , maar
tevens met die deelneming, welke beproeft zachtkens een
raad of een wenk te geven, zonder indringend te worden.
,,Daartoe heeft men toch het recht wel niet ," hernam zij
ras en levendig, terwijl het flonkerend karmijn op haar
wangen zich donkerder kleurde. NDat fidaarginds" is voor
mij van gelijke beteekenis als in den vreemde , alwaar ik de
familiebescherming, gelijk gij het noemt namelijk het
gevoel van een onderlingen band niet veronderstellen kan ,
zelfs niet bij mijn zusters. Wij kennen elkander zelfs niet
van nabij; niet eons de geringe band eener kleine briefwis-
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seling bestaat tusschen ons ik heb slechts met Maurits
gecorrespondeerd. Toen Papa nog leefde, werd Henriette bij
haar grootmama opgevoed. Wij zagen elkander uiterst zelden
en ook dan slechts onder toezicht van mevrouw Urach. Mijn
zuster, mevrouw Ramer, woonde in de stad en stierf ook
zeer vroeg. En Flora ? Zij was zeer schoon en zeer verstandig ; zij was een glom gevierde jonge dame , en hield
de honneurs van ons huis reeds op, then ik nog lang en
breed in de kinderschoenen stak. Flora moet een vorheven
aanleg gehad hebben , dewijl men zich steeds in haar nabijheid zoo nameloos bedrukt en angstig gevoelde. Ik heb het
nooit gewaagd haar aan te spreken, of zelfs slechts haar
wonderschoone handen aan te raken , en nog heden voel
ik , dat het zeer onbescheiden van mij wezen zou , als ik
tusschen haar en mij op den omgangstoon wilde aanspraak
maken , zooals anders tusschen zusters gebruikelijk is."
Zij zweeg en zag hem vol verwachting in het gelaat ,
maar zijn afgewende blik zweefde over het landschap daar
buiten. Hij moedigde haar met geen syllabe aan, hij had
toch ook voor het zeldzame meisje moeten dienen, als Jacob
voor Rachel. Mogelijk was hij niet eens verdraagzaam jegens
de zusterliefde in het hart, dat zich eindelijk tot hem geneigd had ..... Bij alle zachtmoedigheid en stifle bedaardheid , die hij ten gevolge van zijn beroep als arts uiterlijk
had aangenomen , zag hij er toch uit , als kon hij ook zeer
ernstig en beslist op zijn recht staan.
"Zooals de zagen staan — de villa is toch mijn vaderlijk
huis niet meer kan ik daar slechts als Bast , als bezoeker gelden , zooals ieder ander eveneens ," ving zij , na een pauze van
eenige oogenblikken , weder aan. % Hier in den moleu sta ik op
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raiin eigeu grond ; hier adem ik de oude lucht van mijn
geboortegrond en vind ik huiselijkheid weder. En het oude
leiendak hierboven en Frans en Suze zullen mij en mijn
onmondige achttien jaren wel even trouw beschermen, als de
villa met haar gestrenge etiquette het slechts vermag." —
Een moedwillige lach zweefde om haar mond. — "Overigens
zal men over dit u gebrek in den vorm" spoediger heenstappen , dan gij denkt , Dokter , — men kan het van de
u molenaarsmuis" niet anders verwachten."
De vleiende naam , waarbij Papa haar eens genoemd had,
kon nu in geen geval meer gelden : kruipen en sluipeii en
onvoorziens in een hoek verdwijnen dit beeld van teedere
lenigheid der leden en van een vreesachtige ziel pastte niet
meer op het meisje, dat der wereld het vlekkeloos witte
schild des gelaats zoo fier toewendde , dat hare krachtvoile, plastisch gevormde ledematen, bij alle jeugdig frissche
levendigheid , toch . nog met een soort van stille waardigheid beheerschte.
Langzamerhand straalde een behagelijke warmte van de
kachel uit; Catharina trok een flacon uit den zak en goot
eenige droppels eau de cologne op de heeten ijzeren plaat;
een liefelijke, den dampkring zuiverende, geur verspreidde zich.
"Suze zal heel feestelijk to moede zijn, als zij hier komt,"
zeide zij vroolijk en liet haar oogen nog eens onderzoekend
door de kamer glijden. Alles was in orde slechts de alkoofdeur stond nog open en door den breeden kier zag men juist
op de bonte anjelierstruiken van het ledekant , dat daarbinnen in de nabijheid van bet venster stond. Thans eerst vie!
de blik van het jonge meisje op de plompe, welbekende
bloemschildering, die eenmaal haar kinderziel in verrukking
E. MART,ITT.
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gebracht had, — al de rozige frischheid week plotseling
van haar wangen , zelfs haar roode mond was bleek geworden.
"Daar is mijn grootpapa gestorven," fluisterde zij geroerd.
Dokter Bruck schadde het hoofd en wees zwijgenil naar
het zuidelijke hoekvenster.
//Woad gij bij hem ?" vroeg zij haastig en trad nader op
hem toe.
da."
"Hij is zoo plotseling gestorven , en Maurits heeft mij
het treurige geval op zoo weinig omstandige wijze medegedeeld , dat ik niet eens weet , wat de oorzaak van zijn dood
geweest is."
De dokter stond zoo, dat zij slechts zijn profiel kon zien ;
hij had aan kin en lippen een zwaren baard ; desniettemin
kon zij bemerken , hoe de lippen 7ich vast op elkander sloten , als werd het hun moeilijk to antwoorden. Na een
oogenblik zwijgens wendde hij haar langzaam het voile gelaat
toe en zag haar ernstig aan.
"Men zal u zeggen , dat hij gestorven is tengevolge van mijn
onbekwaamheid in het opereeren.," zeide hij met een stem , die
door innerlijke ontroering schier van alien klank beroofd was.
Het jonge meisje deed van schrik en ontzetting een schrede
terug ; haar oog zwierf nog eens langs den mond die gesproken had , en bleef vervolgens op den vloer rusten.
nEenig en alleen ter willle uwer eigene geruststelling zou
ik u gaarne de verzekering geven , dat dit bepaald onwaar
is ," voer hij met zachten ernst voort ; mmaar hoe kan ik
van u verlangen , dat gij mij gelooven zult ? Wij zien
elkander van daag voor de eerste maal en weten niets van
elkaar."
.
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Zij had zich met een enkele , nietsbeteekenende phrase uit
dezen pijnlijken toestand kunnen helpen , maar dat kwam niet
bij haar op. Hij had gelijk — hoe kon zij weten of hij schuldeloos was en of de openbare meening, die hem aanklaagde ,
ongelijk had? Zonder twijfel droeg geheel zijn uiterlijk wezen den stempel van eenvoudige oprechtheid en waarheidsliefde. Zij gevoelde daardoor duidelijk , dat het eigenlijk
volstrekt niet in zijn aard lag, tegenover ongerechtvaardigde
verdachtmaking ook slechts een woord te verliezen , ja , dat
hij zich in dit oogenblik met zijne verzekering als het ware
vernederde. Desniettemin was zij niet in staat, iets uit te
spreken, voor hetwelk zij geen innerlijke rechtvaardiging
vond.
Hij had dan ook geen antwoord verwacht want hij wendde
zich af, maar met zooveel waardigheid en fiere berusting, dat
in Catharina een gevoel van plotselinge beschaming opsteeg
en haar wang hoog deed blozen.
"Mag ik de zieke nu overbrengen?" vroeg zij met weifelende stem.
Hij gaf een bevestigend antwoord, en zij verliet met snelle
schreden het vertrek, In de achterkamer wischte zij zich de
opkomende tranen uit de oogen en liet zich de eigenlijke
toedracht der zaak door de huishoudster vertellen.
"Die geschiedenis heeft den dokter in de stad aanzienlijke
schade berokkend ," zeide Suze tot besluit. #Eerst was er
geen beter dan hij , en hij had de handen vol werks , en nu
zeggen ze op eens, dat hij zijn yak niet verstaat. Maar z66
juist zijn de menschen , jufvrouw Catharina. En hij is wiet
schuldig aan het ongelak. Het was alles in orde; ik heb
bet immers met mijn eigen oogen gezien. Maar de molenaar
4*
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moest zich zeer bedaard houden — nu ja hij bedaard ! lk
weet het beste, hoe hij bij de minste ergernis terstond kersrood were. En nu mag Frans buiten te kid hebben gesproken , of de wagen te hard uit den molen gereden zijn —
toen heeft de woede reeds in hem gekookt. Zoo was hij.
1k heb genoeg met hem uitgestaan , en tot dank daarvoor
heeft hij mij ook met Been cent bedacht" — ze lachte scherp
en toornig gij niet voor mij zorgdet, dan kon ik
nu gaan bedelen."
Catharina hief, waarschuwend en zwijgen gebiedend , den
wijsvinger op. •
"Nu voor mijnentwege ik zal stil zijn ," bromde de
oude en liet het stil toe , dat het jonge meisje haar uitgedroogd lichaam als een hulpeloos kind in dekens en kleederen wikkelde. „Het doet mij slechts leed , dat zulk een goede
heer , als de dokter , daarom zwart gemaakt wordt en zijn
brood verliest, en zijn arme tante , voor wie hij zorgt en
arbeidt, gaat me ook aan het hart. Zij heeft hem van haar
gering vermogen laten studeeren , die oude mevrouw. Ze
woont bij hem; hij is altijd haar trots geweest — en nu
moet zij ook dat beleven "
Catharina maakte aan de medededing , die zeer breedvoerig dreigde te worden, een eind, terwijl zij de zieke
voorzichtig uit den armstoel hief. Le was haar vroegere
woonplaats te zeer vervreemd en wortelde met haar denken
en gevoelen veel te zeer in haar Dresdener huis, om zich
zoo spoedig te interesseeren voor de privaataangelegenheden
van hem, die Flora's bruidegom was. Wel is waar vond
zij het spijtig voor den dokter, dat het mislukken eener
genezing zoo plotseling bestaan en positie in gevaar bradit,
.

53
maar het verdriet om den grootvader , die in alien gevalle
zwaar geleden had , overtrof die deelneming nog verre.
Half en half gedragen door de sterke armen van het jonge
meisje , hinkte Suze door de voorzaal. De deur der hoekkamer was open , en aan den voet der naar beneden voerende trap stood dokter Bruck met de armen uitgebreid ,
om de lijderes in ontvangst te nemen en haar naar beneden
te helpen .... Het was een karakteristieke groep , dieffi de
deurstijlen voor een oogenblik omsloten. Catharina had zich
den gezonden arm der zieke om den hals gelegd en hield
de beenige bruine hand met haar rozige vingeren op den
linkerschouder vast , terwijl haar rechterarm Suze's middel
omvatte. Met sneer uitdrukking kon de opofferende barmhartigheid Piet belichaamd zijn , als in dit meisje , hetwelk ,
ter zijde over de gekromde hulpelooze gebukt, haar stralend
Jeugdig gelaat tegen den grijzen schedel, den rinipeligen
wan.- der oude vrouw legde.
Na weinige minuten zat Suze gemakkelijk en zacht in de
luchtige kamer Zij monsterde angstig de fameuze gordijnen,
ontzette zich over het bed op de ,,trotsche canapee ," en deed
vergeefsche moeite om haar vreugde er over to verbergen ,
dat ze nu weder iederen zak tellen kon , die beneden op
het voorplein op- en afgeladen werd.
De jonge dame keek op haar klein gouden horloge. ,,Het
wordt tijd , mij in de villa te presenteeren anders geraak
ik misschien nog midden in den trotschen kring van mevrouw Urach's theetafel ," zeide zij met de bevallige geste
eener Hate rifling en trok de handschoenen uit den zak.
"in een uur kom ik terug en kook soep voor u, Suze • ."
// Met die fijne handen ?"
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,Met die lijne hander , natuurlijk ! Gelooft gij clan , dat
ik ze in Dresden in den schoot leg ?.... Ge hebt mijn
Lukas toch gekend, Sue
ze. is heden nog even als
vroeger ; dar geldt het : hand en voet roeren en den tijd
gebruiken. Gij moest ze maar eens zien! Ze is nu eon
doktersvrouw geworden, die bars gelijke niet vindt!"
Daarmede verliet zij de kamer, om zich in Suze's vertrekje
voor de wandeling gereed to maken.

VIERDE HOOFDSTUK.

Het sloeg vijf uur op de klok der spinnerij , toen
Catharina in gezelschap van dokter Bruck naar buiten trad.
Het was kouder geworden , en de overoude , half vergane
zonnewijzer aan den gevel , die van daag in het gouden
lentelicht als het ware herlevend , met scherpen vinger de
uren aangewezen had , zag er weder droefgeestig, verlaten en
verweerd uit.
Het luide geklingel van de deurschel lokte Frans weder
naar buiten op het kleine zijtrapje , en ook zijn vrouw
volgde hem nieuwsgierig met langen hals , om de teruggekeerde jonge meesteres eens op te nemen. Catharina verzocht haar, gedurende haar afwezigheid, vlijtig naar de zieke
te zien , hetwelk ook heilig en duur beloofd werd. In dezen
oogenb]ik ruischte er iets in de lucht , en terstond daarop
stortte een schoone duif naar beneden en bleef hulpeloos op
het steenen plaveisel liggen.
11 Duivels , houden die boevenstreken dan nooit op ?"
vloekte Frans , terWij1 hij de trappen afsprong en het diertje
opnam , — het was aan de vleugels lam geschoten.
kijk hier, vrouw !" zei hij tot de molenaarster , „het is
er geen van de onzen — dat dacht ik al dadelijk bij inij
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zelven. Het is een goddeloos yolk daarginds. Le schieten
der arme dame haar prachtduiven zoo maar voor den neus
weg. Nu, ik moest mijnheer de commercieraad maar zijn!"
Hij schudde dreigend de vuist.
,Wie is dan die arme dame, Frans ? En wie schiet op
haar duiven?" vraagde Catharina met groote oogen.
nHij meent Henriette ," zei dokter Bruck.
daar ginds uit de spinnerij wordt geschoten ," viel
Frans woedend nit.
// Hoe, de fabriekarbeiders van mijn zwager?"
,Ja, ja, die zijn brood eten , Jufvrouw. Het is zonde
en schande. Daar hebt ge die grondverdeeling, Dokter
Daaraan ziet ge nu , wat voor gebroedsel het is. Gij wilt
ales met liefde en goedheid bij hen doorzetten ja, daarmede zult ge ver komen. Wat hebben dan mike brave
lieden als gij voor bun goedheid ? De maatschappij maakt
een langen neus achter den rug ..... De vuist op het
Dat is mijn meening.... an000.t, ! er onder moeten ze
ders is het niet uit to houden."
qMaakt men hier ook strikes?" vroeg Catharina den
dokter, wien een zoo schoone, ernstige lath oin de lippen
zweefde , dat zij het oog niet van hem konde afwenden.
"Keen , de zaak is anders ," zeide hij , het hoofd schuddend. Zijn bedaarde stem plonk imponeerend bij het heftige
razen van Frans. u Verscheidene der eerste arbeiders , die
in het bezit zijn van -eenig kapitaal, hebben Maurits verzocht hun , bij het verkoopen van het riddergoed , aan
een stuk land to helpen , dat , onbebouwd en van geringe
waarde als bouwland, vrij dicht bij de fabriek ongebruikt
ligt. Zij wilden huizen bouwen met huurwoningen , ook
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voor de meer arme arbeidersgezinnen , die de hooge huishu.ur in de stad bijna niet meer betalen kunnen. De
commercieraad heeft hun ook beloften gedaan, hij kon dat
to eer doen dewij1 de begeerde strooken lands nog tot zijn
park behoorden...."
ll Neem me niet kwalijk , Dokter , dat ik u in de rede
val!" viel Frans hier in , //juist dairom kon hij het niet doer.
Ik heb het terstond bij mij zelven gedacht , dat mevrouw
Urach dat niet toegeven zou. Wie laat zich dan ook
zulke buren gevallen , als hij niet moet ? En terecht —
die dames zijn vreeselijk boos geworden , en hebben het eens
voor al niet willen verdragen, dat de bouwgronden afgestaan
werden. „Er zouden nieuwe plantsoeuen aangelegd worden ,"
heeft het geheeten , en daarmede was de zaak afgedaan. Nu
zijn ze woedend in de fabriek , plegen allerlei booze streken
en wreken zich , waar zij waar kunnen."
gWaarlijk een erbarmelijke wraak ! Gij arm ding!"
zeide Catharina en nam Frans de duif uit de hand.
diet beklagenswaardige daarbij is, dat deze ruwheid van
enkelen op een ganschen stand straffend terug werkt. Men
zal er mevrouw Urach geen verwijt meer van mogen maken , dat zij zulke elementen niet in haar nabijheid wil
dulden ," sprak dokter Bruck met donker gelaat.
"Dat zie ik niet in. Er zijn in alle standen booze en
wraakzuchtige hernam het jonge meisje snel en
levendig. iIk verkeer dikwijls in de lagere standen. Mijn
pleegvader heeft veel arme patienten, en waar , behalve zijn
medicamenten, ook krachtige soep en dergelijke middeleu
hij de ziekenverpleging ontbreken, daar oulersteunt zijiu
lieve vrouw hem zooveel in haar vermogen 1 k , zooalz,

van zelf spreekt , ook mede. Men ontinoet veel ondank
en ruwheid , dat is waar , maar dikwijls ook brave en
edele ovoelens. Gebrek en ellende zijn echter meestal zoo
hartroerend.. .."
"Dat is niet zoo erg, als gij denkt , Jufvrouw , het yolk
houdt zich maar zoo," viel Frans haar in de rede , met een
beweging der hand, die liaar bewering gansch wilde verwerpen.
Catharina mat hem een oogenblik van het hoofd tot de
voeten zwijgend , maar met een sprekenden blik.
oKijk , kijk wat voor een voorname heer die Frans
toch geworden is!" zeide zij met niet to loochenen ironie.
"Van wien spreekt gij toch ?Lift gij niet zelf uit het
yolk ? En wat waart gij toch vroeger wel in den molen ? Een
arheider, even als die lieden Binds in de spinnerij ook ;
een arbeider,, die zwijgend veel onrecht moest verdragen ,
zooals ik zeer nauwkeurig weet."
Den molenaar schoot het bloed in het bestoven gelaat.
Hij stood in .sprakelooze verbluftheid voor de jonge dame,
die hem zoo kort en bondig , zoo duidelijk zijn standpunt aanwees.
Jufvrouw , neem het mij niet kwalijk ! Het was
zoo kwaad niet gemeend ," zeide hij eindelijk , en stak haar
in onhandige verlegenheid zijn breede hand toe.
"In werkelijkheid is met u ook zoo erg niet , maar gij
hebt fortuin gehad, en nu hangt gij den molenaar uit, die
geld in den zak heeft ," antwoordde zij en legde een oogen•blik .slanke hand in de zijne , maar de kleine plooi
van misnoegen verdween niet zoo spoedig van haar voorhoofd. Zij trok een witten doek nit den zak , sloeg dien
om de duif en knoopte de vier einden bijeen. al.k zal
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Henriette de kleine invalids medebrengen," wide zij , terwijl
zij den doek voorzichtig als een korfje in de hand nam.
Het zag er nit als een armoedig reisbundeltje.
In den mum., die de molenwerf omgaf, opende de
dokter een kleine zijdeur, welke direct naar het park voerde
en liet de jonge dame voorgaan. Buiten gekomen, bleef
zij als vastgeworteld staan. "Ik weet bier den weg niet
weer ," riep zij bijna versehrikt , en wendde zich als hulpeloos naar den dokter om. "Het ziet er bijna nit, of reuzenhanden het park door elkander geschud hebben. Wat doers
die menschen daar ?"
Zij wees ver in de rondte naar een diepte van geweldigen omvang, waaruit de hoofden van talrijke arbeiders
omhoog staken.
',Die graven een vijver; mevrouw Urach ziet gaarne
zwanen op een breeden waterspiegel."
,,En wat bouwt men daar ginds naar het zuiden."
"Een palmenhuis.'*
Zij keek nadenkend voor zich uit. "Maurits moet zeer
rijk zijn."
,,Men zegt het."
Dat klonk zoo koel en objectiel, als vermeed hij opzettelijk , aan zijn antwoord ook slechts den minsten schijn
van een eigen oordeel to geven.... Hij was een merkwaardig man, die dokter Bruck; dat zag zij nu zoo duidelijk , waar hij in het roodgloeiend avondlicht naast haar
stond. Er lag iets van militaire strengheid en strafheid in
zijn bonding , terwijl zijn schoon , door de lucht gebruind
gelaat , met den vollen , fijn gekrulden baard , slechts de
trekken van zachten ernst droeg. Van bedruktheid of
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neerslachtigheid, die een ongunstig lot als het zijne meestal
ten gevolge heeft, was in zijn gansche voorkomen geen
spoor te vinden.
zal u begeleiden ," zeide hij , toen zij besluiteloos haar
oogen over het totaal veranderde terrein list dwalen. Hij
reikte haar zijn arm en zij legde zonder bedenken haar hand
daarop. Zoo ging zuster Flora naast hem ..... wonderlijk
Eerst thans viel haar onbeschrijfelijk bang en zwaar het
denkbeeld op het hart, dat zij binnen weinige minuten
haar zuster ontmoeten moest , die in geest haar zoo ver
overtrof.
Zij bleef staan en zeide iia een diepe ademhaling, verlegen la.chend: wat ben ik toch een hazenhart ! 1k geloof wezenlijk , dat ik bang ben. — Of ik Flora dadelijk bij het
binnentreden ontmoeten zal?"
Zij zag, hoe hem het bloed plotseling en donker naar het
gelaat steeg. ,Voor zoover ik weet, is zij uitgereden," antwoordde hij met zachte stem , en voegde er terstond bij , als
wilde hij iedere nieuwe vraag voorkomen: ll Gij zult het
gansche huffs heden nog in zekere opgewondenheid vinden
onze vorst heeft weinige da gen geleden Maurits in den adelstand verheven."
En dat zeide hij thans eerst. ll Waarvoor toch ?" stiet zij
verrast nit.
, hij heeft geen geringe verdiensten , wat betreft de
bevordering der industrie hier in het land ," hernam hij , zoo
snel en ernstig, als gold het, een ongunstig oordeel of te
wenden. u Daarbij is Maurits een mensch met een goed
hart — hij doet zeer veel voor de armen."
Catharina schudde het boofd. Zijn geluk maakt mij bang."
.

tit

Het is
„4n geluk ?" herhaalde hij net nadruk.
de vraag, hoe hij zelf die wisseling der fortuin aanziet."
b 0, zonder twijfel als iets zaligs antwoordde zij beslist.
Hlk weet uit zijn brieven, dat de verwerving van wereldsche
goederen zijn voornaamste levensdoel is. Zijn laatste brief,
bijv. was vol geestdrift , omdat mijn erfenis boven alle
verwachting rijk was uitgevallen."
Lwijgend ging hij eenige schreden naast haar voort.
Daarna vroeg hij , haar van ter zijde aanziende : llEn gij —
blijft gij dan zoo koel tegenover dien rijkdom ?"
Catharina boog het hoofd met bevallige moedwilligheid
naar voren en zag hem in het gelaat.
nGij verwacht waarschijiilijk een heel deftig antwoord
van mij , groot meisje, zulk een recht-ernstig llja," maar
dat kan ik met den besten wil niet uitbrengen. Ik vind
het namelijk bovenmatig pleizierig, rijk to zijn."
Hij lachte stil in zich zelven en vroeg niet verder. Le
gingen snel voorwaarts en bereikten spoedig de lindenlaan.
Deze was verschoond gebleven; men had den langen weg
reeds met versch kiezel bestrooid.
llAch , daar staat die lieve , ouderwetsche bekende ook
nog," riep bet jonge meisje , en wees in de verte naar een
houten brug , die haar smakelooze , brooze bogen over de
rivier sloeg.
11 Zij leidt naar de landerijen aan genen oever
”Ja , naar het grasveld en den boomgaard. Een aardig,
oud huffs staat daarin. Het heeft bij het voormalige kasteel
behoord , is gelled van wingerdranken omgeven, en heeft
breede , steenen trappen voor de deur .... . Rec h t huiselijk
eil stil is het daar Suze had haar bleekveld in den
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tuin; in de lente was het er heelernaal blau w van de viooltjes; daar heb ik altijd de eerste gezocht."
"DA moogt ge ook titans nog — die kleine bezitting is
sedert heden morgen mijn eigendom." Hij wierp een blik
vol gevoel in die richting.
Catharina bedankte hem, maar zag verstrooid en nadenkend op het kiezel, waarover zij liepen, Peeler Zou
haar schoone zuster ais jonge vrouw in chat hais warren ?
Flora, met haar trotsche gebaren, haar majestueus golvenden sleep, Flora Mangold, zoo vol aanmatiging, wie geen
salon hoog en breed, geen tooi rijk genoeg zijn kon, — in
het eenzame huis met de groote , groene kachel en de uitgetreden planken? Hoe moest zij zich veranderd hebben —
om zijnentwil!
Een verwijderd geruisch deed haar opschrikken. Zij zag
de villa reeds zoo dicht voor zich, d,a,t zij de figuren op de
prachtige gordijnen onderecheiden kon. Achter de ruiten
bewoog of vertoonde zich niets, maar van de laan af, die
langs de hoofdfacade van het elegance huis zich heenboog,
werd het • geraas eener naderende equipage voortdurend duidelijker. Het waren twee prachtige paarden, die terstond
daarop om den noordelijken hoek van het huis joegen. Tuig
en koets fonkelden van de zilveren versiersels en den glans
der nieuwheid. Een dame hield met krachtige hand de
teugels. Haar gestalte , door donkerk]eurig met pels geboord
fluweel omgolfd, zat zoo gemakkelijk en sylphide-achtig
daar, als zweefde zij boven de kussens. Van haar voorhoofd
wapperden witte vederen, naar achteren, en om het klassieke
gelaat en den ongedekten hals , die glanzend wit uit den donkeren pelsrand stak , fladderden gekroesde , blonde lokken.
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"Flora! Ach , hoe wonderschoon is mijn zuster !" riep
Catharina in vervoering en strekte onwillekeurig de rechterhand naar de voorbijvliegende uit , maar noch Flora , noch
de commercieraad , die met de armen over elkander naast
haar zat , hoorden den uitroep. De equipage reed om den
tegenoverliggenden hoek daarna hoorde men ze voor den ingang stil 'louden.
Een kleine kiezelsteen vloog voorbij — de punt van
's dokters stok had hem al spelend voortgeslingerd. Thans
eerst bemerkte Catharina, dat de doicter niet meer aan haar
zijde ging. Zij was waarlijk onder den indruk der vervoering vooruit geijld. Met levendig gebaar wendde zij zich
om. Hij ging nog altijd met denzelfden tred als vroeger ,
maar zijn houding scheen nog trotscher omhoog geheven, nog
strenger teruggetrokken. Hij moest haar zoo even hebben
aangezien , want hij wendde snel en bijna verlegen zijn oogen
af. Met moeite verbeet zij eel]. spottenden lacy. Zij wist ,
dat zij hem op een vergelijkende gedachte had betrapt , die
ongeveer luiden zou : "God ! wat een onbehouwelx jonkvrouw
bij mijne elfe vergeleken !"
NIk ben verbaasd over den vasten moed, waarmede Flora
rijdt ," zeide zij , toen hij weder naast haar ging.
"Veel meer to bewonderen is de doodsverachtimg van !mar
begeleider. Het was een proeftocht, en de commercieraad
heeft de jonge paarden gisteren eerst gekocht."
Hij was bitter aanged.aan, Zij hoorde dit plotseling in
zijn stem en zweeg , gansch ontsteld.

VIJTDE HOPFDSTUK.

Van beide zijden werd geen woord meer gesproken. Ze
bereikten spoedig het huis en traden door een zijdeur
binnen , terwijl ginds de equipage van den hoofdingang
wegreed. • Een bediende berichtte hun , dat de dames en
ude genadige heer " in de oranjerie waren, alzoo in de
appartementen van mevrouw Urach.
Catharina had geheel haar vroolijke bedaardheid en zekerheid teruggevonden. Ze nam een visitekaartje uit de
portefeuille en reikte het den bediende over. "Voor mijnheer den commercieraad," zeide zij.
"Zoo stijf?" vroeg dokter Bruck lachend , terwijl de
lakei zonder geruisch over het dikke , Perzische corridortapijt wegsloop en achter een deur verdween.
llZoo stip" bevestigde zij ernstig. uDe grootste afstand
is hier de beste. Een rondborstig naar binnen loopen zou
mij in ieder geval zeer slecht bekomen. lk vrees zelfs
nog, "den genadigen heer" met mijn ceremônieellooze aankomst zeer in verlegenheid to brengen."
Ze had zich niet vergist. De commercieraad kwam in vormelijken stormpas uit het vertrek; met den verschrikten uitroep :
"'nip God, Catharina!" stortte hij over den drempel.
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De richting van zijn blik was waarlijk belachelijk hij
zocht het hoofd van het , als uit de lucht vallende , meisje
duidelijk twee voet te laag , — en nu trad zij zoo flink
opgegroeid en met vaste schreden op hem toe en begroette
hem met een bijna vrouwelijk trotsche nijging van het hoofd.
„Lieve Maurits ," zeide zij , ovees niet boos , dat ik tegen
de afspraak handel ! Maar om mij te laten afhalen, daartoe ben ik nu toch reeds een weinig te groot."
Als versteend stond hij voor haar. 11G-ij hebt gelijk ,
Catharina. De tijd , toen ik u aan de hand leidde , is voorbij , " zeide hij langzaam, als was hij in den aanblik van haar
met rozengloed overtogen gelaat verloren. llNu , wees mij
duizendmaal welkom !" Thans eerst reikte hij ook aan Bruck
de hand ter begroeting. ll Een eerste ontmoeting in den
corridor .... dan moet ik u wel terstond voorstellen ...."
"Maak het u niet moeilijk, Maurits! Dat heb ik zelf al
bezorgd," viel het jonge meisje hem in de rede. //De dokter
legde juist een ziekenbezoek af bij Suze, toen ik in den
molen kwam."
Het gelaat van den commercieraad betrok. llGij zijt dus
in den molen het eerst geweest ," hernam hij verlegen.
,,Maar lief kind, Grootmama Urach heeft met de beminnens waardigste bereidwilligheid verklaard , zich uwer aan te
trekken. Derhalve sprak heir van zelf, dat gij u terstond
aan haar voorsteldet , en in plaats daarvan , gaat gij nu tot
uw oude genegenheid , juffer Suze 1k bid u , zeg dat
binnen maar liever niet !" voegde hij er haastig fluisterend bij.
"Verlangt gij dat in ernst van mij ?" De heldere meisjesstem stak vreemd af bij zijn schuwen , fluisterenden toon.
„Ik kan toch niet loochenen , als de zaak ter sprake mocht
E. MARLITT.
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komen..... Op het verheimelijken versta ik mij werkelijk
niet , Maurits ". Ze verstoinde voor een oogenblik ,
ontsteld over den vuurgloed , die hem in het gelaat vloog.
Weldra echter vervolgde zij resoluut: elle]) ik een font
begaan , zoo wil ik die ook bekennen ; het zal toch wel
niet dadelijk mijn hoofd kosten."
,,Als gij een goed gemeenden wenk zoo tragisch wilt opnemen , dan heb ik volstrekt niets, meer to zeggen ," antwoordde verlegen en geergerd tevens. "Het hoofd zal
het u wel is waar niet kosten , maar uw toestand in mijn
huffs verbetert gij niet. Overigens , gansch zooals gij wilt !
Zie zelf , hoe gij het, met dat onvriendelijke ,,Becht door
zee", in onze uiterst fijne gezelschapskringen waken zult I"
Reeds bij de laatste woorden had zijn toon weer schertsend
dan, spijtig geklonken. Hij liet zich nu eenmaal niet gaarne
zijn. behagelijke stemming bederven. Hij hood haar galant
den arm en voerde haar naar de voormalige eetzaal , die
naast de oranjerie lag en wier deur hij openstiet.
Het was echter niet meer de huiselijke eetzaal met haar
onderwetsche, met rood marokkijnleder overtrokken , meubelen. De wand , die haar ems van de oranjerie • scheidde ,
was verdwenen In zijn plaats droegen slanke , van bogen
in. ronde bogen uitloopende , zuilen bet plafond , dat met
kostbare. beschildering in Mooschen sti.j1 bedekt was. Beneden liep een sierlijk verguld bronzen hekwerk van de
eene zuil tot. de andere ; — het scheidde den kostbaar ingelegden vloer in de Moorsche kamer van het witte nand
en bet groene dons der kleine grasperkjes in de oranjerie.
Achter dit hek groende en !Amide het vroolijk ; daar geurden lelietjes van dalen en sierlijke viooltjes aan den voet
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van forsche drakenboomen , van den donkeren laurier en van
de prachtvolle decoratie van zilvergestreepte , metaalglanzige
bladplanten. Die heerlijke collectie planters werd omgeven
en als het ware in afzonderlijke velden afgedeeld , door een
soort van bloemen-ornamentiek. Om de zuilen slingerde
zich de clematis en behing de slanke kolommen , tot boven
aan den sierlijk geronden boog , met witte en lilablauwe
bloesems.
Tusschen de twee zuilen , die een middenweg in de kamer
open lieten, stond Flora. Zij was nog in bar uitgaanstoilet en oogenschijnlijk voornemens het vertrek te verlaten.
Hoog achter haar met vederen versierden hoed , welfde de
fontein der oranjerie haar glinsterenden koepel. Met de
behandschoende rechterhand hief de schoone dame het
zware , kastanjebruine fluweelen kleed , aan hetwelk het
schuins invallende avondlicht een licht gouden weeischijn
leende , een weinig hoven den voet op; — de onbedekte
linkerhand echter leunde bevallig tegen de zuil , wit en
teeder als de daarnaast hangende clematisbloesem.
Bij het binnentreden van het Blank opgegroeide meisje ,
open de zij in het eerst haar grijsblauwe oogen wijd van
verbazing , maar ook even spoedig kneep zij de leden tot
een flikkerend onderzoekenden blik te zamen, waarbij een
sarcastische lath om haar lippen zweefde.
,Raad eens , Flora, wie ik daar medebreng !" riep de
commercieraad.
u Daar behoef ik mij niet lang het hoofd voor te breken , dat is Catharina , die alleen op weg gegaan is ,"
hernam zij op haar eigenaardig achtelooze en toch zoo bepaalde manier. Wie de oude vrouw Sommer gekend heeft ,
5*
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die weet ook , dat dit lange meisje daar , met dat witroode
appelgezicht , haar kleindochter zijn moet ; oogen en haar
heeft ze echter frappant als Clotilde, uw overleden vrouw,,
Maurits !"
Met een sierlijke beweging maakte zij zich als het ware
uit de bloemenlijst los , trad op de zuster toe , boog het
hoofd in den nek , en bood haar de lippen ten kus. Ja ,
het was nog altijd de onvergelijkelijk schoone Flora, maar
de veeljarige heerschappij over de harten had de vrouwelijke
aanvalligheid van haar gelaatsuitdrukking weggenomen. Even
achteloos als bij den koelen begroetingskus na zesjarige
scheiding , was haar voorkomen tegenover den dokter , die
mede binnen gekomen was. "Bonjour, Bruck I" zeide zij en
reikte hem de rechterhand, doch niet als een bruid , maar als
de eene collega den andere. Hij vatte die hand met lichten
druk en liet bet bedaard toe , dat ze dadelijk weder werd
teruggetrokken.
Deze uiterlijke terughouding tusschen het bruidspaar scheen
voor ieder natuurlijk te zijn. Flora wendde ongekunsteld het
hoofd naar de oranjerie terug.
"Grootmama ," riep zij met lachenden spot in haar geestige
trekkers , "onze goudvisch doet u en uw bekenden het genoegen , zich vier weken vroeger te laten aangapen."
Mevrouw Urach was reeds bij Flora's eerste woorden achter een groep camelia's vandaan gekomen. Zonder dat zij
het misschien zelf wist , had zij de aangekomene met die
spanning opgenomen , welke de meeste menschen tegenover
een zoogenaamd gelukskind aan den dag leggen. Flora's
boosaardig overmoedige uitroep deed die uitdrukking terstond
verdwijnen. De oude dame trok misnoegd de wenkbrauwen
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te •zamen en een zacht rood der verlegenheid vloog over haar
bleek gelaat.
herinner mij niet, juist voor die eigenschap uwer
zuster een zoo hijzondere belangstelling getoond te hebben,"
zeide zij koel en met een streng verwijtenden blik. u Als ik
mij over Catharina's komst verheug en haar vriendelijk welkom. beet , zoo geschiedt dat, wijl zij het kind van mijn
lieven overleden Mangold en omdat zij uw zuster is."
Zij ging met opgeheven handen op Catharina toe, als was
een omhelzing haar plan, maar het meisje neeg zoo diep en zoo
ceremonieel, als stond zij voor de eerste maal in haar leven
voor de trotsche schoonmoeder haars vaders. Een scherpe
blik had hierin licht een schuw terugwijken voor iedere aanraking herkend , maar mevrouw Urach zag hierin slechts
het teeken eener diepe hoogachting. Zij trok de handen terug
en drukte een kin op het voorhoofd van het jonge meisje.
aijt gij werkelijk alleen gekomen ?" vroeg zij. Haar oogen
richtten zich onrustig en onderzoekend naar de deur , als
moest nog het een of andere, juist niet welkome, reisgeleide
binnentreden.
”Geheel alleen. 1k wou ook eens zelfstandig mijn vleugels beproeven , en dat heeft mijn doktorsvrouw gaarne toegestaan." — Ze streek nog eens als onbewust met de slanke
vingers over de plaats, die de oude dame met haar koude
lippen had aangeraakt.
ff Nu , dat geloof ik gaarne van u. Dat is zoo geheel in
den geest van de oude Lukas," zeide mevrouw Urach met
een lichten , ironischen lach. „Zij was immers steeds ook
zeer zelfstandig Uw goede papa heeft haar een heel klein
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beetje verwend, mijn kind
Ze deed, wat haar beviel;
zoo als van zelf spreek t, altijd bet rechte
//En het verstandige. Uit Bien hoofde zal Papa haar ook
wel zijn jongste wildzang toevertrouwd hebben," hernam Catharina met die vriendelijke rondborstigheid, die haar geheele wezen karakteriseerde. Maar juist deze vrijmoedigheid ,
deze gemakkelijkheid en zekerheid schenen onaangenaam
aan te doen.
Mevrouw Urach trok Licht de schouders op.
llUw papa heeft zeker uw welzijn bedoeld, lieve Catharina,
en mijn zaak is het nimmer geweest , de een of andere zijner maatregelen te hekelen. Maar hij was van voorname
afkomst en lette streng op het decorum Of het hem
nu toch niet eenigermate in verlegenheid gebracht zou hebben , als hem zijn vroolijk dochtertje plotseling , zoo sans
gene , zoo frank en vrij , in huis was komen fladderen ?"
y Wie weet ?" antwoordde Catharina. //Papa zou toch weten ,
van welken geest zijn dochter een kind is ,"
een moody Miillerblut ,
willige straal flikkerde uit haar bruine oogen
das schlagt sich tapfer and wohlgemuth durch die Welt, (1)
mevrouw Urach!"
De commercieraad kuchte en streek zich ijverig langs zijn
schoonen baard, terwijl mevrouw Urach er zoo verlegen uitzag , als had onverhoeds een al te krachtige tocht in haar
voornaam gelaat geblazen. Flora echter brak in een luid
gelach uit.
llMijn God , kind, ge zijt kostelijk nalf," riep zij , en
-

(1) Hoogduitsch lied. llMolenaarsbloed, dat breekt zich dapper
en welgemoed zijn weg door de wereld.

71
sloeg de handen in elkander. "Ja ja //dm Wandern ist
des Milan Lust , das Wandern ," (1) reciteerde zij. "Met
zulk een uiting moest onze jongste binnenkort op Maurits'
groote soiree debuteeren , Grootmanta; dan zullen zich de
ooren spitsen !"
Met leedvermaak lonkte zij de oude dame toe , wier tegenwoordigheid van geest echter reeds teruggekeerd was.
„Ik vertrouw op den aangeboren tact uwer zuster , mijn
kind ," zeide zij , en stak nu ook den dokter haar
hand ter begroeting toe. Daarbij lachte zij met dat fijne
samentrekken der lippen , dat slechts een schijn der tandspitsen liet zien en waarvan men niet wist , of het zuur of
zoet was.
"Tact , tact — die zal veel helpers ," herhaalde Flora,
spottend het hoofd heen en weder wiegend. "Die molenaarsherinnering is haar eveneens aangeboren. De goede Lukas
heeft het juist niet verstaan , haar een weinig wereldwijsheid
in to pompen dddr zit de font. Overigens ben ik werkelijk blij , dat gij alleen gekotnen zijt , Catharina. 1k hoop ,
men zal zoo beter met u kunnen omgaat , dan wanneer gij
aan den rok uwer oude , huisbakken gouvernante hingt."
Catharina had de baret afgenomen; de zwoele bloemenlucht dreef haar het bloed naar de wangen. Thans, met
de dikke , goudbruine haarvlechten boven het voorhookl ,
zag zij er nog grooter uit.
"Huisbakken? Mijn gouvernante?" riep zij levendig.
,Een vrouw met meer poezie laat zich niet denken."

(1) Hoogduitseh lied: Het reizen en trekken is des raolenaars lust.
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,,Ei, wat zegt ge? Zij dweept zeker met de maan, schrijft
gevoelige verzen af, enz. Of dicht ze misschien zelf?
He?"......
Het jonge meisje richtte de glansvolle oogen met verstandigen bilk op het gelaat der spotster. ,,Verzen niet,
maar de manuscripten van haar echtgenoot schrijft zij over,
omdat de zetters van het Geneeskundig Tijdschrift. zijn wonderlijke krabbelpooten volstrekt niet ontcijferen kunnen ,"
zeide zij na een kort oogenblik van zwijgend nadenken. ,Zij
schrijft ook geen eigen verzen of novellen daartoe ontbreekt haar de tijd, —en toch dicht zij Ach, gij
lacht nog volmaakt zooals vroeger, Flora, zoo diep en zoo
scherp in de mondhoeken. Maar dat spotachtig lachen jaagt
mij niet meer in den hoek. Ik heb nu weerbare kracht
en beweer verder: Zij dicht toch in de wijze, waarop zij
het leven opvat en het steeds van eene zijde weet te be-.
schouwen, van waar een vervroolijkend licht uitgaat, zij
dicht in de wijze, waarop zij haar eenvoudig huffs opsiert, —
uit ieder hoekje straalt een schoone gedachte — en waarop
zij die woning onuitsprekelijk huiselijk en doch aesthetisch
opwekkend voor haar braven man en mij en de weinige uitgelezen vrienden des huize's weet in te richten."
In dit oogenblik vloog een gansche regen van frissche
viooltjes tegen de borst van het jonge meisje en ritselde
op den vloer neder.
,Bravo, Catharina !" riep Henriette. Ze stond in de
oranjerie, dicht aan het bronzen vlechtwerk, en drukte de
witte handen op haar heftig ademende borst. ,,Ik zou
terstond om den hals willen vliegen, maar
kijk mij
zou dat niet zijn om zich dood te lacheu?
toch aan •
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Gij , zoo gezond als een visch aan lichaam en ziel, en
." Haar stem stokte.
ik
Catharina wierp de baret, die ze nog in de linkerhand
hield , van zich en vloog op haar toe. Ze omhelsde teeder
die zwakke gestalte , maar de tranen des medelijdens , dewijl
het gelaat der zuster u zoo ontzettend vermagerd" was, werden
wijselijk onderdrukt.
Flora beet zich op de lippen. „De jongste" was niet
slechts imposant geworden , wat de lichaamsgestalte betrof;
ze had in de heldere oogen en op de lippen ook die zeldzame vrijmoedigheid eener innerlijke onafhankelijkheid, welke
menigmaal zoo lastig worden kan. Plotseling kwam een
klein vermoeden bij haar op , als trad met het krachtvolle
meisje daar een gestalte op, die een schaduw over haar leven
wierp Zij nam haastig den hoed af, en streek met
beide handen door de haren, om de verdrukte lokkeu op
te beuren.
"Hebt gij dat poetische reisbundeltje daar werkelijk van
Dresden medegebracht ?'' vroeg zij droogjes , met een fonkelenden zijblik naar den samengeknoopten witten doek aan
den arm der aangekomene.
Het jonge meisje knoopte de verkreukte einden los en
reikte Henriette de duif over.
ff Een kleine patient, die u toebehoort," zeide zij. //Het
arme ding is lam geschoten aan de vleugels. Het viel op
de molenwerf op het plaveisel."
Daar was de tocht mar den molen reeds verraden ,
maar mevrouw Urach scheen de laatste woorden in het
geheel niet te hooren. Zij wees, ernstig verstoord , op het
gewonde diertje , en terwijl zij zich naar den commercieraad
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wendde zeide zij met bestrafend verwijt : iDat is nu de
vierde, Maurits !"
,,Ea nog bovendien mijn lieveling mijn zilverkopje !"
riep Henriette en wischte zich Qen traan van smart en verbittering uit het Dog.
De commereieraad was geheel Meek van schrik en ergernis.
„Lieve Grootmama ik bid u dringend maak mij daarvan
geen verwijt meer ! riep hij bijna heftig. iiik doe , wat
mogelijk is, om doze doellooze nietswaardigheden op het
spoor to komen en to verhinderen maar de dader verbergt zich a^chter de phalanx van twee honderd verbitterde
menschen." — Hij trok de schouders op. -- „Daar is in
het geheel n iets aan to doen. 1k bob derhalve Henriette
ook herhaaldelijk verzocht, haar duiven op to sluiten, tot
de opgewondenheid voorbij is."
'iAlzoo zullen wij iuderdaad degenen znoeten zijn, die
toegeven
Het wordt waarlijk wat fraais ," zeide de oude
dame vrij scherp. Ze trok en rukte aan den sluier,, die
Naar om gelaat en hats hing , alsof de innerlijke opgewondenheid Naar ondragelijk warm maakte. "Moet gij u zelf
niet bekennen Maurits, dat zulk een onverschilligheid de
brutaliteit eigenlijk uitlokt Men zal dat geduldige duivenschieten ten langen laatste vervelend vinden en zich edeler
wild uitkiezen."
"Waarom de zaak zoo verbloemd , Grootmama ? De
partij zelf noemt het ding vrij stout bij den naam," wierp
Flora er opzettelijk zacht en achteloos tusschen. iiMijii
kamenier heeft van morgen bij het openers der vensterluiken,
alweer een brief vol bedreigingen 'op mijn vensterkozijn gevonden Ze zag zich gedwongen, hem met de vuurtang aan
,
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te vatten en mij ter inzage voor te houden , — zoo onoogelijk zag het ding er uit. Het ligt in uw kamer, Maurits,
voor het geval dat gij het bij uw acten zoudt willen voegen.
Nieuws bevat natuurlijk het pamphlet niet altijd dezelfde
phrasen! Maar toch zott ik gaarne weten, waarom die
menschen juist mij zoo in het bijzonder met 'nun klassehaat vereeren."
Catharina kon de gedachte niet onderdrukken, dat er
hier minder sprake was van den haat tegen de bevoorrechte
klasse, als tegen de persoonlijkheid zelf. Zij begreep, dat
deze heerschzuchtige gestalte , in vorstelij k rift gewaad, met
de verachting uitdrukkende lijnen om den mond en de mannelijk ruwe wijze van spreken , door hen, die van verre
stonden , gemakkelijk voor alle van het huffs uitgaande maatregelen verantwoordelijk gemaakt werd.
"Die hatelijke uitvallen zijn dubbel belachelijk door de
omstandigheid, dat juist ik, mij voor het sociale vraagstuk
het levendigst interesseer ," voer Flora na een korten lach
voort; llik heb reeds menig artikel ten gunste der arbeidende klasse in het licht gegeven."
//Met schrijven allea richt men tegenwoordig niet veel
sneer uit," zeide dokter Bruck van het venster af.
beste pennen hebben zich daarop stomp geschreven en de
golven dier beweging rijzen immer hooger en overstroomen
die theorien op papier."
Aller oogen richtten zich op hem.
„Ei, wat moet men dan doen ?" vroeg Flora scherp.
„Men moet zich bezig houden met de menschen en hun
eischen zelf. Wat baat het, als ge uit het heirleger van
geschrifteu en brochures over dit probleem, het llvoor en
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aan uw schrijftafel met inspanning te zamen
tegen
zoekt...."
u 0 , excuseer...." In haar oogen ontvlamde plotseling
een doordringend vuur.
"En nog meer wat dood is bij het vele doode werpt?" voer
hij rustig voort. a Uw arbeid zal dezen lieden bezwaarlijk
onder de oogen komen, en al gebeurde dit ook wat
helpt het hen? Woorden bouwen hun Been woningen.
Juist aan de vrouwen in de gezinnen der arbeidgevers valt
een aanmerkelijk deel in de oplossing dezer kwestie te beurt,
aan Mar zachten invloed op het hardvochtige mannenhart,
aan Mar zachte , hulprijke tusschenkomst , aan biar wijsheid. Maar de minsten geven zich de moeite daarover na
te denken, of, wat ik in de eerste plaats van hen verlang,
haar hart daaromtrent te ondervragen. Ze nemen de middelen ter bestrijding harer, tegenwoordig schier grenzenlooze ,
behoeften uit de handen der mannen, zonder te overwegen ,
dat voor haar deur alle elementen tot een verschrikkelijk
conflict zich steeds opeenstapelen."
Mevrouw Urach streek met haar fijne handen langzaam
over de atlasgladde oppervlakte van haar overkleed, en
zonder op de laatste uitdrukking te antwoorden, zeide zij
kalm : mIk geef heel graag; ik ben slechts ni et gewoon
mijn aalmoezen direct in de hand der vragers te leggen.
Mir vandaan zal het misschien komen , dat men niet weet ,
hoeveel en hoe dikwijls ik geef. Deze miskenning laat mij
overigens heel bedaard , zelfs als ze mij verantwoordelijk
stelde voor de ruwheden, waaraan wij op dit oogenblik zijn
blootgesteld."
"De ruwheden zijn afschuwelijk. Niemand kan ze strenger
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veroordeelen dan ik ," antwoordde dokter Bruck even koe1 ,
mar
"Nu dan , ,maar ?" Gij beweert ten slotte toch, dat wij,
vrouwen ten huize van den arbeidgever, ze geprovoceerd
hebben ?"
llJa , Mevrouw,, gij hebt den arbeidgever er van terug
gehouden , zijn ondergeschikten met ondersteuning te gemoet
te komen. De eisch der arbeiders was echter geen onbillijke , geen van die hatelijke overdrijvingen, welke tegenwoordig de in zich zelf volkomen rechtvaardige zaak dier
partij verdonkeren en berucht maken ; — ze wilden ook
geen aalmoezen, maar met behulp van den fabrieksheer zich
tot een meer welvarend bestaan omhoog werken."
De oude dame klopte hem zachtkens op den schouder
en zeide vriendelijk , maar toch op dien bepaalden, afwerenden toon , waarmede ze het gesprek wenschte of te
breken: nGij zijt een idealist , Dokter."
ff Slechts een menschenvriend," antwoordde . hij vluchtig
lachend en greep naar zijn hoed.
Zijn bruid had hem al lang den rug toegewend en was
aan het andere venster gaan staan. Geen vrouwelijk gelaat
was meer geschikt , een uitdrukking van vijandelijkheid aan
te nemen, dan dit profiel, dat de lippen zoo vast op elkander
kon sluiten .... Die man flair had met droge woorden gezegd , dat zij aan haar schrijftafel met moeite vreemde denkbeelden te zamen zoeht.... ongehoord, bij haar begaafdheid 1 Zij had wel is waar nooit haar fijne schoenzolen met
het werkstof in haars zwagers spinnerij bemorst; zij wist
ook inderdaad niet , hoe het er bij de menschen uitzag ,
wie het dringend verlangen naar verbetering onder een vaandel
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riep , en ze tot een macht deed aangroeien, die zich als
een wigge in de maatschappelijke orde schoof en deze dreigde
uiteen te doen springen .... Maar waartoe dan ook P Moest
men dan &lies , wat men schilderde , in werkelijkheid gezien
en ondervonden hebben? Belachelijk Waartoe waren er dan
geest en phantasie? .... Tot nu toe had de dokter op haar
litterarische bemoeingen nooit met een enkel woord gedoeld — y uit vrees en respect" had zij gedacht — en nu
greep hij dien arbeid Aptseling zoo plomp , zoo zonder de
minste omzichtigheid, aan hij ! .... zij streed zwaar met
zich zelve.
y lk begrijp niet, Grootmama, ho3 gij tot den naam
"idealist" komen kunt," riep zij met fonkelende oogen
uit. ylk dacht dat Bruck het groote thema droog genoeg
verklaard heeft. Volgens zijn programma, moeten wij zoo
spoedig mogelijk comfort en elegance afschaffen en in zak
en assche gaan. Wij mogen ons nooit van ons levee met
geestelijken arbeid bezighouden , maar moeten volkssoep
koken. Dat we de stilte en de afsluiting van ons park
verdedigen , is doodzonde. Het verstaat zich van zelf, dat
wij de hoopvolle schooljeugd direct onder onze vensters
laten springen en razen , enz. En als wij niet zoet zijn
en braaf gehoorzamen; dan zet hij ons een spook voor de
deur." Zij lachte kort en laid. "Overigens misrekent zulk
een menschenvriend zich zeer erg met zijn sympathi6n. Indien het werkelijk tot den voorspelden schok komen moeht,
dan zal het spook een even zoo kort proees maken met hem
als met ons."
"Ik heb niet veel te verliezen ," zeide de dokter met
een lachje.
.
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Flora kwam met rassehe schreden. op hem toe. Haar
lokken vlogen haar na, en de zware fluweelen sleep veegde
den marmeren vloer.
HO, sedert heden morgen moogt gij dat niet meer zeggen,
Bruck," antwoordde zij bijtend. ,Gij zijt immers haiseigenaar
geworden, naar Maurits mil mededeelde. Maar in ernst —
hebt gij werkelijk uw bedreiging van gisteren ten uitvoer
gebracht en die afschuwelijke barak aan de rivier gekocht?"
nMijne bedreiging?"
lliNu , anders kan ik het toch niet noemen, als gij mij
zulk een schrikbeeld in de toekomst voor oogen stelt? Gij.
hebt, gelijk ge het gisteren zelf uitdruktet, uw bespaard
geld in een stuk lands gestoken, dat voor mij het non
plus ultra der verlatenheid , der armoede en der terugstootendste leelijkheid is. Tot verlustiging der oogen alleen hebt
gij toch dat kleinood onmogelijk aan u gebracht , en derhalve vraag ik u ernstig: N Wie moet daarin wonen ?"
behoeft geen voet daarin te zetten."
llDat zal ik ook nimmer ddaxop kunt ge u verlaten.
Li ever...."
Het was een moeielijk te ontraadselen blik , waarmede
de dokter haar de rede deed afbreken en de hand ophief,
maar er lag in dien blik zulk een bedwingende kracht,
dat de roode mond van het schoone meisje onwillekeurig
verstomde.
nik heb het huis voor mijne tante bestemd en zal voor
mij slechts een kamer reserveeren, die mij in mij n vrije
uren een ongestoorden belommerden hoek verschaft om te
werken ," zeide hij, terstond daarop veel bedaarder, dan men,
naar zijn vorige gelaatsuitdrukking, had kunnen verwachten.
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"0 zoo! veel genoegen daarmede ! Alzoo een bijzonder
zomer-asyl! — En in den winter, Bruck ?"
// In den winter zal ik mij moeten vergenoegen met de
groen behangen kamer , die gij zelf in onze toekomstige
woning voor mij bestemd hebt."
ll Oprecht gesproken — ik houd niet meer van die woning.
Juist om dat hoekhuis joelt zonder ophouden het geraas
der straat en dat zou mij hinderen, als ik werken wil."
u Nu, dan zal ik den eigenaar schadevergoeding betalen
en een andere woning zoeken," hernam hij met onverstoorbare gelijkmoedigheid.
Flora wendde zich schouderophalend van hem af, en wel
zoo, dat Catharina haar vlak in het gelaat kon zien. Het
scheen haast , dat de schoone bruid op den grond stampte.
Zij wierp het hoofd in den nek en zag met een oogopslag
naar het plafond, alsof zij vertwijfeld wou uitroepen : //God
in den hemel! is er dan toch niets met hem aan to vangen !"
In dit oogenblik schelde mevrouw Urach zoo luid, dat
bet geklingel scherp en aanhoudend van het einde des langen
corridors naar binnen drong.
De oude dame zag er streng en beleedigd uit — in haar
bijzijn mocht het tot zulke tactlooze woordenwisselingen
niet komen.
fiGij zult juist niet voordeelig over de gastvrijheid en
den goeden toon ten huize van uw zwager denken, Catharina," zeide zij tot het jonge meisje. "Men heeft u noch het
reiskleed afgenomen , noch u een stoel aangeboden. In plaats
daarvan moet gij, of ge lust hebt of niet, nuttelooze ophelderingen aanhooren en op den kouden steenen vloer staan ,
terwijl d6,64r dikke, warme tapijten liggen."
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Ze wees naar de twee tegenovergestelde hoeken der
kamer , welke met verschillende van kussens voorziene
meubelen en inderdaad kostbare , dikke Smyrnasche tapijten
gevuld waren. Daarna gaf zij den binnentredenden bediende
bevelen voor de huishoudster, betrekkelijk het spoedige in
orde brengen van eenige logeerkamers.
Daarmede was de ademlooze, hartbeklemmende spanning
weggenomen , welke bij de bitse woordenwisseling zich van
de toehoorders had meester gemaakt. De commercieraad
haastte zich, der aangekomene den mantel af te nemen, en
Henriette verliet, met een hoogen koortsgloed op de ingevallen wangen, de oranjerie om haar duif weg te brengen.
//Wilt ge geen thee blijven drinken , Dokter ?" vroeg mevrouw Urach den arts , die zich ten afscheid voor haar boog.
Hij verontschuldigde zich met eenige ziekenbezoeken , die
hij nog te maken had , — gronden waarbij het sarcastisch
om Flora's lippen beefde. Dat scheen hij echter niet te bemerken. Hij reikte haar zoowel als den commercieraad de
hand , maar voor Catharina boog hij ridderlijk eerbiedig ,
volstrekt niet als voor een jonge , nieuwe schoonzuster. Voor
hem was en bleef zij voorshands het meisje uit den vreemde,
en de anderen schenen deze opvatting gansch in orde te
vinden Te gelijk met hem verliet Henriette de bluer,
miloor eens, Flora, voor het vervolg verzoek ik van dergelijke onverkwikkelijke scenes, als wij zoo even moesten
bijwonen, verschoond te blijven ," zeide mevrouw Urach met
gefronste wenkbrauwen en zeer verscherpte stem , nadat de
deur zich achter de vertrekkenden gesloten had. u Gij hebt
u volkomen vrijheid voorbehouden , om op uw doel af te
gaan, naar het u past en bevalt, — goed — van mijn zijde
E. MARLITT.
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is u tot dusverre niet het ininste in den weg gelegd , maar
ik protesteer krachtig , zoodra ge lust toont, die onbehagelijke mak voor mij* oogen uit te vechten. Zoo als gezegd
is, verzoek ik u ernstig daarvan verschoond te blijven! Moet
ik u herhalen...."
,,Lieve Grootmama," viel haar de jonge dame persifleerend
en verachtelijk in de rede, 6herhaal niet 1 Gij wilt toch
slechts zeggen : ,In dit huis mag gemoord worden; het
mag branden.... onverschillig.... als slechts mevrouw Urach
schitterend als een phoenix uit de assche voor den dag
komt.... Pardon, Grootmama! Ik wil het in mijn heele
leven niet weder doen. Het huis is immers groot genoeg ;
men kan ook buiten uw gezichtskring in de maat gaan.
Ach , als het mij maar niet zoo outzettend zwaar gemaakt
werd ! Ik vrees, dat ik op een mooien dag het geduld nog
eens verlieze...."
// Flora!" riep de com.mercieraad met een soort van biddende vermaning.
NOok goed, mijnheer Von homer ! Ik heb natuurlijk
thans ook met uw nieuwe waardigheid rekening te houden.
God ! hoe stapelt zich alles op mijn arme schouders ! En
waarmede verdien ik de bezoeking, dat de harten zich als
klissen aan mij hechten ?"
Zij greep naar haar hoed en nam haar fluweelen sleep op ,
om te vertrekken. V6Or Catharina hield zij haar schreden in.
NZiet ge, mijn lieve schat,'' zeide zij en hield der jonge
zuster den wijsvinger onder den kin, ffzoo gaat het een
arme vrouw , als ze zich voor een kort oogenblik met
sentimentaliteit inlaat en zich verbeeldt te beminnen. Ze
heeft plotseling den voet in de wolfsklem en ziet wee-
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klagend in, dat de oude, versleten leer : //Drum pride ,
wer rich ewig bindet (1) !" een afschuwelijke, nieuwe
waarheid behelst.... Denk aan uw zuster en neem u in
acht, kind!"
Daarmede verliet tzij de kamer en Catharina zag haar met
groote oogen na. Wat voor een zeldzame onbruidachtige
bruid was die schoone zuster toch !
,

(1) Daarom onderzoeke degene, die zieb voor eeuwig verbindt.

C*

ZESDE HOOFDSTUK.

Nabij de westelijke grenzen van het park lagen de overblijfselen van het voormalige oude heerenhuis Baumgarten.
Van het gansche ridderslot , dat eens hecht en sterk en
met grachten omgeven was bestond nog slechts een toren
van aanzienlijke afmetingen , waaraan zich de zwart geworden
overblijfselen van een zijvleugel vasthechtten. VO6r zestig jaar
was het gebouw omver gehaald. De toenmalige bezitter , die
meestal in het buitenland vertoefde , had het heerenhuis in
modernen stijl , als Villa Baumgarten , naar het tegenoverliggende gedeelte des parks en onmiddelijk aan den weg verlegd,
om, als hij van tijd tot tijd bier verwijlde , llonder menschen to
zijn." De schoon gehouwen granietblokken van het oude kasteel
waren bij den bouw van het nieuwe huis gebruikt. Den
toren met zijn aanhangsel van rumen had men , als versiering
des parks , gerespecteerd. Hij stond op een groen bewassen ,
kunstmatigen heuvel ; om zijn basis slingerde zich verwilderd
struikgewas en geboomte ; op het daarnaast staande gedeelte
van den muur met zijn grootsche vensterbogen hadden zich
kruisbessenboomen en wilde rozen genesteld , en de wilde hop
klauterde hen na en vlocht groene ornamenten over bet
donkere gesteente.
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Deze mine, van een gracht omgeven , had in ieder geval
haar bestemming als decoratie vervuld, maar op den toenmaligen bezitter was een practisch , nutbejagend geslacht gevolgd. Dit had het water uit de gracht afgeleid en op den
voortreffelijken, slijkerigen bodem groenten geplant. Dit was,
volgens het oordeel van den molenaar Sommer, het eenige
verstandige geweest, wat hij hij zijn aankoop in het park
gevonden had en als zoodanig had hij ook het voordeelige
stuk grond terstond voor eigen gebruik gehouden. Catharina had er als kind zeer veel van gehouden, in het kleine
dal, zoo als zij de droge gracht noemde , rond te wandelen.
De ten hemel schreiende aanslag op de romantiek en den
historischen nimbus van het voormalige kasteel was haar ,
zooals van zelf spreekt, toenmaals Diet in de gedachten gekomen. Uren lang had zij met Suze plukkend tusschen de
wildernis van boonstaken en erwten rondgekropen , zonder
te vermoeden , dat bij een plotselinge doorbraak de golven
der rivier de oude gracht binnenstroomen en haar en Suze
en de gansche groene heerlijkheid vernielen konden.
Heden nu, den vijfden dag na haar aankomst, betrad zij
voor de eerste maal weder dit afgelegene gedeelte van het
park , en stored als verblind. Nog hingen de hopranken bladerloos , als een vaal net, om de muren het grasveld
des heuvels , winterachtig dor en omgewoeld, vertoonde no
geen enkel groen grasscheutje. Maar de Aprilzon scheen vol
en glanzend op den met rumen gekroonden heuvel en deed
hem duidelijk uitkomen tegen bet dennenwoud, dat op den
achtergrond zich over een langen bergwand uitstrekte.
Geen spoor van versche kalk aan de muren deed aan de
opbouwende hand des menschen denken; geen nieuwe steep
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was hier of daar ingevoegd, maar scheen ook nergens to ontbreken. Slechts de grootsche vensteropeningen des torens , voor
welke vroeger vermolmde houten luiken geweest waren , gaapten wijd. En het schemerde zoo wonderbaar in die muuropeningen , als weekle een afgedivaalde zonnestraal daarbinnen in diepe duisternis een geheimvol gouden weefsel. En
een nieuw liefelijk leven zweefde er om den vervallen stamzetel der Von Baumgarten's. Over de muurkroon des .torens
zwierven in bevallige vlacht witte en bonte duiven , en nit
het struikgewas , order de overoude noteboomengroep , die
den toren aan den zuidkant begrensde, kwamen geruischloos
twee ree& en wandelden langzaam over de grasvlakte. Het
kleine dal echter was verdwenen. Een breede, fonkelende
watergordel stroomde weder , als v66r tijden, om den heuvel,
en nivelleerde alles wat daaronder gegroend, gebloeid en
omhoog gestreefd had, als had de woelende menschen.kracht
nimmer zijn stillen grond overweldigd.
Een brug , in kettingen hangend, voerde over de gracht ,
en aan do overzijde , dwars voor den smallen toegang uitgestrekt , lag een reusachtige bulldog; met den kop op de
voorpooten, bekeek hij met waakzaam oog den tegenoverliggenden oever.
//Dm ziet gij nu Maurits' Tusculum , Catharina ," zeide
Henriette , die aan Catharina's arm hing. mEenmaal slottoren met bijbehoorende martelwerktuigen en doodszuchten ;
voor vier maanden nog de onbestreden woonplaats van allerlei
uilen , vleermuizen en mijne driven ; thans salon , slaapvertrek en zelfs schatkamer van den commercieraad Von
Romer t Nu , mart genoeg ziet het ding er nog altijd
uit , en men gelooft , dat de eerste stormwind dien muur het
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onderst boven moet gooien. -Maar alles is hecht en ijzersterk en zelfs daar onder de overhangende steenen huist Maurits' dienaar — de man woont benijdenswaardig."
Flora was ook medegekomen.
"leder zijn smaak !" zeide zij koel en schouderophalend.
,,Overigens een merkwaardig origineel denkbeeld voor een
winkeliersbrein vindt ge niet, Catharina ?"
Ze trad haar zusters voorbij en de brug over. Een schop
met haar schoonen voet joeg den hond uit den weg, daarna
steeg zij de grashelling op. Schuw vluchtten de reeen voor
die gestalte , van ruischende zijde omgeven ; de duiven vlogen
angstig van de onderste vensterkozijnen •weg en de hond
knorde wrevelig en ging de gebiedende dame langzaam eenige
schreden na. Gelijk zij daarboven stond, de fijne
handen op het slot der met ijzer beslagen torenpoort geleund en het hoofd met de, als metaal fonkelende, blonde
lokken over den schouder gewend, en bet lichtgrijze zilverachtig glanzende zijden kleed met pofmouwen en terzijde
opgenomen sleep , — was zij het lichamelijk sagenbeeld der
schoone keizersdochter in de Kyffhauser.
Onwillekeurig gleed Catharina's blik van haar naar
riette , die zich dicht aan haar zijde drong, — en het hart
deed haar zeer. Die uitterende gestalte, met haar hoekige
lijnen en het nauwsluitend overkleed van glanzende kleuren,
balanceerde letterlijk op de overmatig hooge hakken. Ze ademde
zoo kort en gejaagd en zag er zoo kakelbont , zoo koket
en daardoor bijna belachelijk uit ! Maar zij had in de laatste
twee dagen aan dikwijls wederkeerende benauwdheid geleden,
wereld mocht nu
en toch wilde ze niet ziek zijn :
eenmaal niet weten, dat ze leed. Zij kon tegenover mede.
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lijdende blikken of deelnemende opmerkingen zoo toornig
en bitter worden. En Loch had ze zwaarder geleden dan
anders want dokter Brack , die haar in behandeling had
en haar steeds leniging moist to verschaffen , was afgereisd
en dat wel eenige uren na zijn laatste vertrek van de villa.
Een telegram van een vriend had hem naar L ....g geroepen en hij zou verscheidene dagen wegblijven, had hij in
een kort briefje aan zijn bruid gemeld. Den geneeskandigen
bijstand van den medicinaalraad Von .Bar echter had de
zieke met kracht afgewezen uliever sterven !" had zij
gefluisterd, toen ze met haar benauwdheid kampte. Catharina had de zuster bijna alleen verpleegd en bewaakte haar
sedert met teedere zorgvuldigheid. Thans legde zij zacht
haar arm om de gebrekkige gestalte en leidde haar over de
brag naar de mine.
Hoe dikwijls was zij als kind de grashelling afgeloopen
en door de struiken gekropen ! Hoe dikwijls had zij door
het wijde sleutelgat der torenpoort gegluurd ! In de kelders
van den toren zou nog kruid uit den dertigjarigen oorlog
liggen, en rondom aan de wanden king ,,niets dan gruwzaam tuig," hadden de bedienden gezegd. Maar het was
altijd ravenzwarte duisternis daarin geweest , en een dikke ,
zware lucht had het luisterend kindergelaat verschrikkend
tegengewaaid. Hadden zelfs slechts een paar uilenvleugels
zich boven bewogen, dan was ze, als van furi6n gejaagd ,
den heuvel afgesprongen, en had zich , van afschuw rillend,
met beide harden aan Suze's voorschoot vastgeklemd
Thans stond zij in den toren , aan den voet van een , met
tapijten belegden, smallen wenteltrap, en staarde net groote
oogen op de wonderen, die het geld van den rijken koop-
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man bewerkt had. Van buiten schijnbaar ineen vallende puinhoopen , en van binnen een volmaakte ridderwoning ! De
ruimte, die eens met de oogen niet te doordringen was ,
vormde een wijd gewelf dat met zijne sterke steenen bogen
den ganschen last der hoogere verdiepingen droeg. Aan de
wanden hing nog //het gruwzame tuig", helmen en wapens,
maar het was smaakvol geordend en de bianke oppervlakten
kaatsten den zonneschijn terug , die verblindend en ongehinderd door de vensters viel. Ten einde den toren van buiten
het karakter der ru'ine te doen behouden , had men zelfs het
vensterkruis vermeden en ongebroken spiegelruiten in de dikke
muren geplaatst , — van daar het wonderbare glinsteren in
de binnenste diepte Het gebouw was in tijden van het
hoogste gevaar een toevluchtsoord voor de kasteelbewoners
geweest. Als zoodanig had het toenmaals in zijn bovenste
vertrekken in ieder geval slechts de meest primitieve inrichting bekomen ; thans echter kon het zich , in zake tentoonspreiding van pracht , gerust met de voormalige , nu reeds
lang van de aarde verdwenen , feestzalen in het hoofdgebouw meten.
Toen de beide zusters de eerste kamer der bovenverdieping binnen traden, lag Flora reeds , met een brandende
sigarette in de rechterhand, vol bevallige achteloosheid
tusschen de purperkleurige kussens van een rustbed , en
zag toe , hoe de coinmercieraad in de zilveren machine de
namiddagkoffie gereed maakte. Hij had de drie schooiizusters daarop genoodigd.
,Nu , Catharina ? riep hij het jonge meisje te gemoet
en wees met uitgestrekten arm in het rond naar het nieuw
geschapene.
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Zij stolid op den drempel , met een zwarten sluier los
over de goudbruine vlechten geworpen, met heldere, lachende
oogen, en zoo fier en krachtvol, als stamde zij zelf van het
oude reuzengeslacht der Von Baumgarten's af.
ilHoog romantisch, Maurits: I Het bedrog is volkomen,"
antwoordde zij vroolijk. "Die daar beneden ," zij wees
door het naaste venster op den gonkerenden watergordel —
Pzou iemand door zijn ernstige verdedigingsgebaren kunnen verschrikken, indien men men niet wist , dat een cornnaercieraad der negentiende eeuw daar achter zit."
Hij trok de fijne wenkbrauwen donker to zamen , en zijn
blik gleed onzeker over haar gelaat zij bemerkte
het niet.
•Aardig en loffelijk is het zeker niet geweest, dat kool
en knollen zich vroeger op zijn grond durfden groot waken,"
voer zij voort: lldat weet ik nu, wijl mij ook bet kleine
dal in de herinnering speelt, Maar is het niet een belangwekkend , wonderlijk spel van het lot„ dat de koopman de
slagboomen vernieuwt, die het nude riddergeslacht ten laatste
zelf geminacht en als overtollig verwijderd heeft ?"
il Vergeet niet, mijn lieve Catharina, dat ik zelf voortaan
tot de ridderschap behoor," antwoordde hij opgewonden en
op zeer spijtigen toon. llTreurig genoeg , dat die oude geslachten zich naar den tijdgeest geschikt en eerwaardige instellingen achteloos opgegeven hebben! niet een jota
hadden ze mogen laten vallen. Het is een onverantwoordelijke roof aan ons, die de nakomelingen zijn."
NDomoor! Hij is nog katholieker dan de paus
bromide Henriette toornig. Ze trad verder de kamer in,
terwij1 Catharina werktuigelijk de deur vaster achter siclj
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dicht trok , zonder den half verschrokken , half nadenkenden blik van den zichtbaar ontroerden man aan de schenktafel of to wenden. Ze had als kind van hem gehouden ,
zooals alle menschen, die met hem verkeerden. Yroeg wees
geworden , van een brave handwerkersfamilie afstammend,
van zeer schoon uiterlijk en innemend gelaat , was hij als
leerling in de zaak van den bankier Mangold gekomen en
ten slotte diens schoonzoon geworden. Catharina wist, dat
hij haar zuster Clotilde tot dier vroegen dood op de
hander gedragen had; ze had hem altijd nederig, tot onderworpenheid toe , tegenover haar vader gezien ; ook was hij
steeds gelijkmatig vriendelijk en hulpvaardig geweest , zelfs
tegen de laagste bedienden des huizes. En thans zweefde
om den schooners mannenmond een duidelijk uitkomende trek
van bitsen hoogmoed. De lijndraaierszoon stiet verachtelijk
de ladder om , waarlangs hij omhoog was geklommen ; zijn
gelukroes verblindde hem zoodanig , dat hij in het jargon
der meest ingecarneerde landjonkers verviel.
Henriette had zich op een lagen met kussens belegden
zetel geplaatst en den arm om de knie leggend, zeide zij
scherp ilLieve Maurits , ik bid u, wees niet zoo ontzettend
uitdagend! Er kon bier of daar de geest van een oude stamvrouw opstaan en zien , hoe de dappere opvolger en burgtheer
koffie zet en hoe de fibre burgtvrouw gemakkelijk daar ligt en
sigaretten rookt.... nu, of die oogen zou opzetten !"
Flora veranderde haar houciing niet in het minst ; ze nam
slechts langzaam de sigaar nit den spotachtig lachenden mond.
fillindert het u, schatje?". vroeg zij op geveinsd phlegmatischen tom en sloeg met den ringvinger de asch weg.
113/0"
Henriette lachte laid. //Cie weet dat ik mij
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door uw geniaal doen en streven niet hinderers laat — de
wereld is ruim , Flora ; men kan elkaar uit den weg gam
en .. • . It
niet zoo spijtig , kleine ! Ik vraag het uit zuiver
edelijden , wijl gij een zwakke borst hebt."
Ben vliegend rood verscheen en verdween in plotselinge
afwisseling op de etagere wangen der zieke en in haar
oogen fonkelden tranen zij bedwong zich met moeite.
,Ik dank u zeer , maar zorg eerst voor a zelve , Flora !
Ik weet , gij kunt de begeerte nauwelijks wederstaan , het
walinende ding het venster nit to werpen, want het berookt
uw paarlentanden als meersehuim , en jaagt u de eene rilling
na de andere op het lijf — trots uwe heroische zelfoverwinning ! Uit emancipatiezucht ? Bah , ge hebt to veel goeden smaak , Flora , om naar de meest ordinaire kunstmiddelen der blauwkousen to grijpen. Ook brengt gij aan deze
neigin.g , die immers ten slotte slechts op openlij ke verheerlijking , een offer, dat ...."
, welk een hoog denkbeeld ze van mij heeft , die
goede zie1!" zeide Flora tot den commercieraad , en schudde
ironisch lachend het hoofd.
"Gij oefent u in het rookeft en zult dit misschien drie
of vier weken consequent volhouden ," voer Henriette bedaard , maar met zichtbare verbittering voort, Homdat er
lieden zijn , die den tabaksrook in een vrouwenmond ver
afschuwen als pestwalm. Gij zoekt twist , wilt vertoornen... het is de laatste hef boom , dien gij aanzet...."
Flora richtte zich uit haar halfliggende houding op.
"Nu , en wat zou dat dan , juffertje ?" vroeg zij trotsch.
//Is het niet mijne zaak , of ik aantrekken of afstooten wil?"
-
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NVerre van dien! In uw geval blijft u slechts nog
de taak , gelukkig te maken ," bruischte Henriette toornig op.
"Belachelijk ! Draag ik hier misschien den trouwring ?" —
ze wees op den ivoorwitten ringvinger der rechterhand.
#Goddank , neen ! Overigens hebt gij allerminst reden,
u te echauffeeren en een laps te breken... . Gij zijt ziek ,
arm ding, en meer dan ooit op uw dokter gesteld, maar
hij geeft er de voorkeur aan een pleizierreis te maken en
op de meest ongemotiveerde manier , weken lang weg te
blij ven."
Thans menoide zich ook de commercieraad in de woordenwisseling der verbitterde zusters.
ff Ongemotiveerd , Flora, omdat hij u de oorzaak zijner
reis niet in het lange en breede medegedeeld heeft ?" riep
hij geergerd. f/ Bruck spreekt nooit over zijn beroep en
de daaraan verbonden voorvallen , dat weet gij. Hij is
zonder twijfel aan een ziekbed geroepen...."
u Naar L.. . .g , waar men beroemde universiteit-professoren hebben kan ? Ha, ha , ha Een kostelijk denkbeeld ! Maak u toch niet belachelijk mat dergelijke illusien ,
Maurits ! Overigens is dat een punt, waarover ik uit beginsel niet met u twist — basta !"
Ze strekte de rechterhand naar de kop koffie uit en
slurpte den kostelijk geurenden drank. Henriette echter
schoof wrokkend de aangeboden lafenis weg ze stond op
en trad naar de glazen deur , die naar de aangrenzende
mine leidde. Het stuk muur was het overblijfsel eener
colonnade , die eenmaal van de eerste verdieping des hoofdgebouws naar den toren had gevoerd; de twee schoon ge-
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welfde , op slanke zuilen rustende bogen vormden thaws een
soort van plat , dat een prachtig vergezicht aanbood.
Henriette trok de deur open, en de krampachtig gebalde
vuist tegen de Borst drukkende , ademde zij haastig en
gretig de frissche luoht in, maar een_ oogenblikkelijke aanval van benauwdheid kon daaxmede niet afgewend worden.
Catharina en de commercieraad schoten toe om de lijderes
to ondersteunen ook Flora rees op. Onwillig wierp ze de
sigaar in het aschbakje.
zullen zeker die onschuldige rookwolkjes de schuld
moeten dragen van den aanval ," zeide zij geergerd, ,maar
ik weet het beter. Van rechtswege behoordet gij in bed ,
Henriette , en niet buiten in de droge voorjaarslucht, die voor
lieden van uw slag een waar vergif is. Ik heb u dadelijk
gewaarschuwd , maar gij hebt nooit ooren voor een welmeenenden raad, en zoudt iemand graag wijsmaken , dat ge
zoo gezond zijt als een visch. Even stijfhoofdig zijt gij
ten opzichte van geneeskundige .."
llOmdat ik mijn kranke longen niet aan den eersten den
besten giftmenger toevertrouw ," antwoordde Henriette op
matten, maar zeer beslisten toon.
HO wee, dat geldt de eer van mijn armen , ouden medicinagraad," riep Flora lachend en haalde de schouders op.
#111ij wel , kind, als het u genoegen doet! Ik kan immers
ook, niet weten, hoe hij zijn mixturen mengt, maar z6Oveel
durf ik toch wel beweren, dat hij nog nooit een patient ,
door onbekwaamheid, ongeveer.... den hals afgesneden heeft."
De commercieraad sprong met ontsteld gelaat op en hief
onwillekeurig de hand omhoog , alsof hij ze op dien. onbeschaamden , lasterenden vrouweumond leggen wilde. Hij
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scheen sprakeloos , — schuw gleed zijn blik langs Catharina's
gelaat.
"Gij gevoellooze !" stiet Henriette uit.
ffGevoellooze ben ik niet, maar onverschrokken gerioeg,
om kwade zaken bij hun rechten naam te noemen , zelfs
als die harde woorden eigen wonden opnieuw moeten openrijten. Waar bleef anders ook de verdienste van strenge
onpartijdigheid? Denk aan dien kwaden avond en vraag
u zelven af, wie gelijk gehad heeft ! 1k wilt, dat er een
diepe val van de hoogte eener valschelijk verkregen beroemdheid uit volgen moest.... hij is gevolgd, verpletterender , reddingloozer , dan ik zelfs gevreesd had.... Of
wilt gij ook die eenstemmige veroordeeling van de zijde
des publieks weg disputeeren ? Dat ik evenwel niet mee
wil tuimelen , zal ieder , die mij kept , begrijpen.... Ilc
kan niet verontschuldigen en verdraaien zooals bij v. Grootmama , het in den grond verstaat ik wil het zelfs ook niet.
Geen rol is belachelijker dan die der onnoozele vrouwenzielen , die zelfs nog dadr openlijk aanbidden , waar de
wereld fluistert , dat reeds lang niets meer te vereeren is."
Ze duwde ook de andere vleugeldeur open en trad naar
buiten op het plat. Zij had met hartstochtelijken climax
gesproken. De bleeke marmerkleur van haar Romeinsch
profiel, dat seherp tegen den blauwen lentehemel uitkwam ,
bekwam een onaangename uitdrukking. Met de vlammende
oogen vol terugstootende verachting , met zenuwachtig sidderende n.eusvleugels , was haar gelaat het gepersonificeerde
ongeduld.
llOverigens heeft hij bet immers in de hand gehad mij
to bekeeren . hoe zee'r zou ik hem dan hebben verdedigd
-
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met mond en pen !" voer zij voort , terwij haar fijne vingeren zich in het ritselend vlechtwerk der verdorde slingerplanten verstrikten. ,,Maar hij heeft er de voorkeur aan
gegeven , op mijn eerste en eenige daarop doelende vraag ,
trotsch als een Spanjaard met ijskouden blik te antwoorden ...."
,tDit antwoord moest u genoeg zijn 2,
"Wel zeker niet, mijn lieve Maurits ik vinyl dit antwoord heel gemakkelijk en goedkoop, maar ten opzichte van
sprekende blikken en gebaren ben ik sceptisch ik verlang meer Doch ik wil u toonen , dat het mij niet aan
goeden wil ontbreekt , terwijl ik u hierbij nog eens herhaal
wat ik terstond bij het begin verlangd heb : Bewijs mij en
de wereld , dat hij zijn plicht gedaan heeft ; gij toch waart
getuige !"
Snel trad hij van den drempel terug en hield de hand
beschermend boven de oogen -- het zonlicht, dat het balkon
he] bescheen , hinderde hem onverdragelijk.
f/Gij weet al te zeer, dat ik dit niet vermag op de wijze
als gij het verlangt ik ben geen geneeskundige," antwoordde hij met zeer bedrukte stem , die zich bijna in een
soort van murmelen verloor.
"Geen woord meer, Maurits !" riep Henriette. Iedere vezel
aan haar lichaam trilde. //Door elke poging tot verdediging
geeft gij toe, dat deze edele braid een schijn van rechtvaardiging heeft om valsch en wankelmoedig te zijn ....." Haar
groote oogen , waarin de inwendige koorts gloeide , richtten zich
vol haat op het schoone gelaat der zuster. 'In den grond
der zaak kan men slechts wenschen, dat uw gruwzame handelwijze zoo spoedig mogelijk tot het doel moge leiden , dat
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zij het eindelijk ook eens in duidelijke woorden
wil zeggen
dat hij , ten gevolge uwer zichtbare ver-uitgesproken
vreemding, vrijwillig de betrekking ontbindt. ... Want waarlijk , hij verliest niets aan uw koud gemoed, dat zich slechts
aan uitwendige gevolgen vastklampt .... Maar hij bemint
u, en zal veel liever met voile bewustheid een ongelukkigen
echt aangaan, dan zich van u scheiden.... dat bewijst geheel
zijn gedrag...."
Helaas 1" wierp Flora over den schouder hier tusschenbei den .
pEn daarom ook zal ik hem bijstaan en uw machinati6n
verijdelen, waar ik kan ," besloot Henriette met bevende
lippen en trillende stem.
De medelijdende blik , waarmede Flora het diep ontroerde,
gebrekkige meisje langzaam mat, fonkelde van gruwzamen spot, maar het scheen , als kwam ze bij dat monsteren tot een verrassende ontdekking. Ze legde plotseling den rechterarm om Henriette's schouders , trok de
wederstrevende tot zich en fluisterde haar met een sardonischen lach in het oor :
'Mask gij hem dan gelukkig , kleine! Ik zal volstrekt
geen aanspraken doen gelden , wees daarvan zeker."
Tot welk een boosaardigen overmoed kon zulk een ijdele
vrouwenziel toch geraken , die moist , dat zij gevierd en vurig
begeerd werd! Catharina stond dichtbij genoeg om het gefluister to verstaan , en hoe passief zij zich tot nu toe ook
gehouden had, thans fonkelde een rechtmatige toorn uit
haar oogen.
Flora ving dien blik op.
"Kijk , wat kan dat meisje een paar oogen opzetten VerE.
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staat gij Been scherts , Catharina ?" zeide zij , half geamuseerd , half getroffen. #Ik doe uw vertroetelde gunstelinge
niets kwaads, ofschoon ik het recht zou hebben, Henriette's
kleine boosaardigheden eindelijk eens scherp terecht te zetten ... Doze twee menschen ," zij wees op den commercieraad en Henriette, llverbeelden zich, dat zij mijn zeden
moeten bewaken. En gij jong ding, die zoo even uit het
kostschoolnest gefladderd zijt en wat brei- en haakpatronen
en een paar Fransche brokstukken in het hoofd hebt, schaart
u terstond bij hen en maakt front tegen mij.... Gekkinnetje, ineent ge waarlijk een oordeel over uw zuster Flora
te hebben ?"
Ze lachte vroolijk en strekte de hand naar een der noteboomen uit, van welke juist een duif opvloog, de verblindend witte vogel steeg hoog in den stralenden hemel op.
#Ziet gij , kleine zooeven hokte ze nog naast de andere
op dien tak daar , en die andere waren haars gelijken.... en
thans werpen haar uitgeslagen vleugels zilvervonken, en in
die eenzame, blauwe hoogte wordt zij een zelfstandig ,
trotsch verschijnsel voor de menschenoogen daar beneden.
Misschien leert gij nog eens verstaan, op welke vurige ,
dorstende menschenziel dit beeld past. Apropos , Maurits ,"
viel zij zich zelve levendig in de rede en wenkte den cornmercieraad bij zich buiten op het plat, bdaar, achter het
Bosch. , moet immers Bruck's bezitting liggen ik zie een
zwaren rook boven de boomen...."
„Om de eenvoudige reden, dat er vuur op den haard
brandt," hernam de commercieraad lachend , ilBruck's tante
woont daar sedert gisteren."
In dat nest , zoo verwaarloosd als het is ?"
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&oak; het is. Overigens was de molenaar een veel te
goed haishouder , om zijne gebouwen te laten vervallen ,
geen spijker ontbreekt aan het huis , geen pan aan het dak."
ll Nu, geluk er mee ! Eigenlijk is die zaak zoo kwaad
niet overlegd. De voorwereldlijke meubelen van tante's uitzet
en het beeld van den hulpprediker zaliger passen bij de muren.
Plaats voor de inmaakpotten en het gedroogde ooft zal daar
immers genoeg zijn en het water om te boenen en te schuren vloeit direct en onuitputtelijk langs het huis."
Le affecteerde een lichte zenuwhuivering en nam, als
onwillekeurig , den rijk gegarneerden zoom van haar kleed
op, alsof ze zich plotseling op een geboenden plankenvloer
verplaatst gevoelde.
//Het zou goed zijn, de deuren te sluiten ," zeide zij ,
snel de kamer binnen gaande , ,de wind draagt rook en
smook over. Poe... ." haar fljne neusvleugels vibreerden
zij sloeg met den zakdoek door de lacht — llik geloof
waarachtig, dat de goede vrouw haar onvermijdelijke pannekoeken bakt, nog voor ze een stoel om op te zitten in huis
heeft — ze kan nu eenmaal het braden en bakken niet laten."
Daarmede sloeg zij de deurvleugels te zamen.
Ondertusschen had Henriette stil de kamer verlaten.
Flora's gefluister was zij in een plotselingen schrik opgerezen , als iemand , die, eensklaps ontwakend , zich voor een
diepen afgrond bevindt. Sedert had zij geen woord meer
gesproken , en nu was ze naar de bovenste verdieping des
torens geklommen , waar de duiven en kraaien nestelden.
Catharina greep naar haar parasol — ze wist , dat de zieke
altijd alleen wenschte te zijn , indien zij zich stilzwijgend
uit den kring der anderen verwijderde. De torenkamer
7*
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echter , met de dikke wanden , de drukkende pracht en de
gebiedend been- en weder ruischende capricieuse zuster,
scheen haar beklemmend onaangenaam ; het was haar toch,
als zweefde de braudstof tot strijd en twist voortdurend
door de lucht, welke Flora inademde. Het jonge meisje
besloot derhalve, spoedig een wandeling naar Suze te doen.
"Nu , wat mij betreft, ga naar uw molen !" riep de commercieraad geörgerd , nadat hij vergeefs had getracht haar
terug te houden , ,,maar kijk eerst eens hier!" Hij trok een
zwaar gordijn terug daarachter, n een diepe muurnis,
stond een nieuwe geldkist. "Die behoort u, gezegende ;
dat is uw "Baumlein, rattle Dich wirf Gold and Silber
fiber mich zeide hij, en zijn hand gleed als het ware
lielkoozend over het koude metaal, // Mies , wat uw grootvader aan huffs en hof, aan woad eu veld bezeten heeft ,
ligt nu, in papier veranderd , daar voor u. Deze papieren
werken dag en nacht zoo vlijtig voor u als bijen. Zij trekken ongeloofelijke geldstroomen uit de wereld naar dezen
stillen hoek.... De molenaar heeft zijn tijd wel begrepen.... dat bewijst zijn testament ; maar hoe fabelachtig zijn
nalatenschap eigenlijk wel aangroeien zal, dat heeft hij bezwaarlijk vermoed."
"Dan zijt gij op den besten weg, om de eerste partij in het
land te worden , Catharina.... en kunt , als in het sprookje ,
bij uw bruiloftsfeest de eetzaal met blanke daalders doen plaveien ," riep Flora haar toe. Ze lag weder tusschen de
kussens van het rustbed en had een boek in de hand
(1) aBoompje, schud u , werp goud en zilver over mij uit !" Toover.

spreuk uit een sprookje.
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genomen. //Jammer van het geld ! Kijk , gij moet niet
boos zijn, kind , maar ik vrees , dat gij moreel al te
veel gedrild zijt , om met smaak uw goudregen voor de
wereld te laten fonkelen."
"Dat zullen wij afwachteii ," lachte het jonge meisje.
llVooreerst heb ik nog geen recht , eigenmachtig ook slechts
een daalder daaruit te nemen zij wees op de kist -"mar wat den molen betreft , zou ik graag, al was het
slechts voor een dag, meerderjarig zijn , Maurits."
hij u hinderlijk , schoone molenaarster ?"
"Mijn mien ? Zoo weinig hinderlijk als mijn jong levels,
Maurits. Maar ik was gisteren in den tuin van den molen.
Hij is zoo groot , dat Frans de helft, die aan den weg ligt,
moet verwaarloozen uit gebrek aan tijd en aan werklieden.
Hij wil u den voorslag doen , dat stuk te verkoopen ; het
zou een prachtige ruimte geven om villa's te bouwen , en ook
goed betaald worden , meent hij. Ik echter vind , dat die
landhuizen even goed ergens anders kunnen staan , en zou
dat stuk grond liever aan uwe werklieden geven, die gaarne
zouden bouwen in de nabijheid der spinnerij".
"Ach ! wegschenken , Catharina ?"
',Dam heb ik geen plan op. Ge behoeft ook zoo spottend niet te lachen , Maurits. Ik zou mij in de villa
Baumgarten met u sentimentaliteit en overspannenheid" wel
blameeren ! Overigens willen immers die lieden zelf geen
geschenk of aalmoes , naar dokter Bruck zegt ...."
"Ei , //mar dokter Bruck zegt"? Is die ook uw orake,
reeds ?" riep Flora, uit de kussens opvliegend. Over het
boek heel' fixeerde zij seherp , met een raadselachtig af-wisselende uitdrukking het gelaat der mister. T)it bloosde
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wel is waar voor een oogenblik sterker , maar de oogen
beantwoordden den flikkerenden blik vast en met kouden
ernst.
weet ook , welke waarde datgene heeft, wat men zelf
heeft verworven ; wat ik mij zelf verschaffen kan , trek
ik aan het best gemeende geschenk verre voor," voer zij
voort , zonder op Flora's uitval te antwoorden ; "en reeds
om die reden alleen zullen de lieden betalen , nauwkeurig
betalen, wat zij voor uw grond wilden geven."
',Dan doet gij schitterende zaken , Catharina ," lachte de
cornmercieraad. Olijn onvruchtbaar stuk oeverland zou reeds
net de som , die daarvoor geboden is , slecht genoeg betaald
zijn .. en nu zelfs de prachtige tuingrond naast den moNeen kind , hoe gaarne ik het ook deed, — mijn
len
geweten als voogd veroorlooft mij niet , u ook slechts voor
een uur meerderjarig te laten zijn."
e Nu , dan moeten de bouwlustigen zich vooreerst maar
bchelpen , zooals ze kunnen ," zeide zij , verrast noch geergerd. ll Ik weet , dat ik over drie jaren nog juist zoo
daarover zal denken , als thans. Dan echter kan het wel
gebeuren , dat ik ook nog den doormen streek bega , den
menschen het benoodigde geld voor het bouwen zonder intrest voor te schieten.
Zij groette kalm lachend en verliet bet vertrek.

•
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Langzaam steeg zij de wenteltrap af, die aan het bovengedeelte zoo eng was , dat wel de zwervende geest der stainvrouw alle6n den nederdalende zou kunnen passeeren
Die artne stamvrouw ! Hier had zij niets meer to zoeken,
hier was ze vreemd geworden , al mocht ook de nieuwbakken
edelman , krachtens zijn eigendomsrechten , haar opeischen ,
al mocht hij ook, ter wille van de onderscheiding, dat de
spookachtige witte vrouw zich om zijn wel en wee zou bekommeren , nog eens zoo diep in zijn goedgevulde geldzakken grijpen, hij reeds ter wille van zijn add gedaan had! ...
Beneden hing aan de wanden de wapenrusting van haar ridderlijk
geslacht , de wapenen, met welke de oude reuzen voor eer
en schande , voor goed en blood gekampt hadden. Alle
nachten had zij die met de handen beroerd en dubbel gezegend , hoe meer bulten en scharen en grimmige donkere
vlekken van vijandelijk bloed zij toonden. Thans fonkelden
en glinsterden zij feestelijk aan den spijker, en het wapentuig van het nicuwe geslacht in den ouden toren waren —
de moderne brandkasten.
Ja , dat zeldzaam vreemdsoortige element, , dat daarginds
in de villa door all° intieme familiegesprekken trilde
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dat was ook hier in
speculatiegeest
de geldkoorts
het met ernst gecopieerde ridderwezen medegesleept. Het
zweefde door de lucht ; het sloop trap op , trap af. — En
die groote , eeuwenoude drinkbekers op de schenktafels der
zaal , zij waren een ironie in de zachte hander, der couponknippers, gelijk de reusachtige, nieuw opgepoetste grendels
en sloten in groteske bespottelijkheid de ijzeren kelderdeur bedekten , ze beschermden de champagne-flesschen van den commercieraad , terwijl boven duizenden en
nog eens duizenden achter nauw herkenbare , sierlijke sloten
lagen. Het historische buskruid nit den dertigjarigen
oorlog lag ook nog beneden , alleenlijk daarom door den
commercieraad geduld naar Henriette ondeugend beweerde —
um nieuwsgierige bezoekers tevens ook de kostbare wijnsoorten in den koelen , drogen torenkelder te laten zien .
En dit was het, wat voor Catharina den voorvaderlijken
grond , waarop haar kindsheid was afgespeeld , bijna onherkenbaar maakte , dat zich-laten-zien ; die effectberekening
naar buiten in kostbare veranderingen ; dat koortsachtige
streven , de wereld toch te doen weten , dat het voetstuk ,
waarop men was geklommen , van goud was .. . . Dat
alles sloeg den geest der voormalige oude firma Mangold
regelrecht in het gelaat. Zij had nimmer haar toenemende
welvaart als mverblindende goudregen" uit de oudfrankische
geldkoffers laten opstijgen. Even weinig durfde bij bankier
Mangold's leven de geldmacht in den familiekring domineeren ; hoe nauwkeurig een chef hij ook op zijn kantoor
geweest was , nooit was hem tehuis een woord over geld.zaken ontsnapt. En thans zelfs mevrouw Urach speculeerde. Ook zij had haar klein vermogen van weinige dui-
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zenden in liet groote rad der fortuin geworpen , d. w. z. in
actien uitgezet. En afschrikkend zag het er uit, als liet
gelaat der anders zoo koele vrouw , bij de altijd terugkeerende gesprekken over geld , van opgezweepten , innerlijken
hartstocht tot over de slapen rood werd
Catharina verliet den toren en betrad de brug. Zij boog
zich een oogenblik over de leuning en zag onderzoekend
in het water, als moesten de oude bekenden , de vruchtboomen en bessenstruiken nog op hun plaats staan , maar
zij keek slechts in haar eigen gelaat met den tooi der dikke ,
bruine vlechten boven het voorhoofd Dat meisje had
de wonderbare eigenschap , de goudvisch der familie te
zijn. Dat werd haar dagelijks gezegd ; als zoodanig werd
zij geacht en gevierd; men zocht haar begrijpelijk te maken,
dat zij als zoodanig de bruine vlechten niet zelf in orde
mocht brengen; dat een kamenier onvermijdelijk noodzakelijk was. Maar zij had zich ernstig en krachtig tegen
mevrouw Urach verweerd; zij gaf haar hoofd niet aan zulke
kunstige handen uren lang stijf en feestelijk als een
afgodsbeeld in den friseermantel te zitten, dat zou ze in
haar geheele levee niet kunnen ...... 0 ja , het was en
bleef "bovenmate pleizierig ," rijk te zijn; slechts moest de
rijkdom de vrijheid niet belemmeren; hij moest het vlugge ,
warmbloedige menschenkind de bewegelijke handen niet
willen binden.
Zij had de sierlijke p]antsoenen vs56r de 'Vine verlaten ,
en ging langs den weinig betreden weg naast den met
wilgen bezetten rivieroever. Nog een overblijfsel der scherpe
winterkoude en de gesmolten sneeuw der bergen medevoerend, schoten de watermassa's leemkleurig naast haar

106
voorbij. Maar de grondelingen gierden , vroolijk als de lente
en blank als zilverstaafjes , door den troebelen vloed. Aan
(le wilgenrijzen zaten de donzige bloesemkatjes, en onder het
beschermeud struikgewas had het leverkruid heel den teederen tooi zijner hemelsblauwe bloempjes uitgespreid, — die
gaven reeds een voorjaarsruiker.
Met de bloemen in de hand , wandelde zij langzaam vender
tot aan de oude houten brug Daar strekte zich Suze's
bleekveld, de met ooftboomen begroeide grasvlakte uit. De
comrnercieraad had gelijk gehad, aan het lage liouteu hek ,
dat den tuin omgaf, ontbrak geen lat , aan het huis geen
dakpan , zelfs niet het kleinste houtje aan het latwerk voor
den wingerd En het was toch een aardig, oud huis ,
die gelasterde barak ! Het lag zoo rustig achter de ruischende
rivier , en het loofbosch op den achtergrond, het zoogenaamde stadswoud , dat zich tot dichtbij het houten hek uitstrekte , gaf aan het huis het aanlokkend eenzame karakter
eener houtvesterij. Laag was het zonder twijfel; het had
slechts een rij vensters ; onmiddelijk daarboven verhief
zich het dak met de verguMe windwijzers en de massieve
schoorsteenen , van welke een inderdaad rookte nooit
gezien verschijnsel! In het huis had sedert langen tijd geen
vuur aan den haard, geen licht op de tafel gebrand. Bij
des molenaars leven was , jaar uit , jaar in, koren in de
kamers uitgestort; de zonneblinden hadden als vastgemetseld
voor de vensters gezeten , en slechts ieder jaar bij den
ooftoogst had de streng gesloten huisdeur opengestaan.
Toen was dan ook de kleine Catharina binnengeslopen in
de zoogena,amde ooftkamer , het naast de keuken gelegen
it gepleisterde vertrek net de groote, grOene kachel , en
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ze had zich daar liet scliortje met appels en peren gevuid Heden waren de luiken opengeslagen , en liet
jonge meisje zag voor de eerstemaal glasruiten blinken in de
groote , van steenen kozijnen omvatte vensters. Dat was nu
het huis van dokter Bruck.
Zonder te weten hoe , was ze de brug overgegaan en liep
het huis aan drie zijden om. Het hart klopte haar een
weinig. Ze had geen recht sneer , zich hier te laten zien
maar haar schreden weerklonken niet op het weeke grasveld;
daarbij bruischte de gezwollen vloed zeer sterk en op het
dak tsilpten de musschen. Enkele vensters stonden open;
zij zag hangende bloempotten met groene slingerplanten aan
de met stukadoorwerk versierde kamerzolders hangen en
blank koperen gereedschap aan den keukenwand glinsteren ;
ook teeder vogelgekweel klonk naar buiten en vermengde
zich met het twistend geschreeuw der musschen, maar geen
geluid van menschelijk leven was te hooren.... Nu wendde
zij zich voorzichtig om den westelijken hock van het huis en
wilde het front langs gaan , maar daar ontstelde zij plotseling.
In de deur, die de façade in twee gelijke helfteu verdeelde, en van welke de zeer breede steenen trap benedenwaarts naar het grasperk voerde, stond een vrouw, een fijne
slanke, bijna meisjesachtig sierlijke gestalte. Ze had een
tafel naast zich staan, waarop boeken en prenten opgestapeld lagen, en was bezig dezelve of te stoffen. Bevreeind
zag zij naar het onzeker nadertredende meisje en liet onwillekeurig de schilderij vallen, die zij juist met den stofdock reinigde — bet was Flora's photographic in ovale lijst.
Dat kola Web onmogelijk Bruck's tante zijn! Volgens (1,
zoo even van Flora vernomen schiilderiiig, met bijtende ironic
,
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gedrenkt, had Catharina zich een klein , gebukt, zij het ook
altijd nog vlug, huismoedertje met keukenzwarte handen
voorgesteld, dat tusschen potten, pannen en inmaakbussen
grijs geworden, niets liever deed dan pannekoeken bakken.
Dat beeld was echter onvereenigbaar met deze dame , wier
klein , hoewel oudachtig gelaat , zoo teeder bleek en edel,
net zulke zachte , sprekende oogen uit den mitten kanten
doek zag, welke zij over het nog zeer rijke, aschblonde haar
geknoopt had.
Catharina werd steeds meer verlegen en stamelde, aan
den voet van de trap staande, een in zoo'n geval gebruikelijke verontschuldiging.
Ik heb als kind hier gespeeld , en ben voor eenige dagen uit Dresden teruggekeerd en .... dat is mijn zuster ,"
voegde zij , op het portret wijzend, haastig er bij , en toen
brak zij in een frisch , helder lachen uit, en schudde het
hoofd over zich zelve en over de naive, onhandige soort
van introduceering, waartoe zij in haar verlegenheid de toevlucht genomen had.
En de dame lachte ook. Zij legde het portret op de tafel ,
en de trappen afstijgend, stak zij het jonge meisje beide
handen toe.
rDau zijt gij Bruck's jongste schoonzuster." Een lichte
schaduw trok over haar gelaat llIk heb niet geweten, dat
er log6es op de villa Baumgarten waren ," voegde zij er met
een nauw merkbaar spoor van bitterheid bij.
In dit oogenblik trok ook een wolkenschaduw over Catharina's ziel been. -- Was zij dan zulk een nul zulk een
nietsbeteekenend, niet medetellend lid der familie Mangold ,
dat dokter Bruck het niet de moeite waard •had gevonden
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zijn ontmoeting met haar te vermelden ? Zij beet zich
op de lippen en volgde zwijgend de uitnoodigende handbeweging der dame , welke haar voorging en in het breede
voorhuis een deur opende. Die slanke vrouw was nog zoo
bevallig in iedere beweging.
//DA is najn kamertje , mijn kluisje tot aan het einde,"
zeide zij met zulk een innig verheugden , als het ware herademenden nadruk , alsof zij tot aan deze rustplaats met vermoeide voeten rondgezworven had. llEer mijn man als hulpprediker naar de stad verplaatst werd , leefden wij in een
kleine pastorie op het land. Wij hadden het daar vrij krap
en ik had geheel mijn huishoudelijk talent noodig, om onzen stand voor de buitenwereld op te houden , maar het was
toch de schoonste tijd mijns 'evens De stofferige lucht
en het geraas der stad hebben mijn zenuwleven geen goed
gedaan mijn stil verlangen naar groene eenzaamheid werd
bijna ziekelijk. Ik heb dat nimmer uitgesproken , en toch
heeft de Dokter in het geheim gezorgd en gespaard, en voor
eenige dagen bracht hij mij hierheen , naar het huis , dat
hij weinige uren te voren voor mij gekocht had." — Bij
de laatste woorden klonk haar stem dof en diep bewogen.
Zij was alzoo toch de tante , en haar neef noemde zij trotsch
"den Dokter". En thans lachte zij vriendelijk. — llEen waar
kasteeltje is bet, niet waar?" vroeg zij vertrouwelijk. #Kijk
toch die vleugeldeuren eens en dat prachtige stukadoorwerk
aan den zOlder ! En dat oude lederen behangsel daar met
de zwart geworden gouden lijsten is in alien gevalle heel
kostbaar geweest. Buiten in den Win bevinden zich ook nog
overblijfselen van taxisheggen en zandsteenfiguren. Oorspronkelijk is het huis de weduwenwoning eener dame uit de
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ik weet het nit een kroBa umgarten geweest ,
niek.. Wij hebben nu geducht geschuurd, gelucht en
eenige kachels gestookt, om de oude wanden eens door en
door warm to maken , anders is er niets , zelfs geen spijker
veranderd geworden; daartoe waren onze middelen niet toereikend, — en bovendien zou het ook overtollig geweest zijn."
Catharina had al Tang met stil welbehagen de gansche
inrichting gadegeslagen. De donker geworden mahonyhouten
meubelen pasten volkomen bij het gele lederen behangsel.
Aan den middenwand, niet ver van de wit verglaasde ,
dikbuikige , op gekrulde poten rustende kachel, stond de
met katoen overtrokken sopha, en daarboven hing inderdaad het portret van den hulpprediker zaliger, een effen geschilderd pastelschilderij , dat den ouden heer in zijn ambtskleeding voorstelde. Een kostbaarder versiering echter waren
de plantengroepen voor de twee hooge en breede vensters ,
de azalea's en palmsoorten, de prachtvolle gomboomen ,
warm en krachtig verguld door het zonnelicht, dat
door de doorzichtige gordijnen scheen. De goudvisschen
in de glazer kom en de zangvogel in de koperen kooi ,
deze gunstelingen van eenzame vrouwen , ontbraken ook hier
niet. Op de vensterkozijnen bloeiden lentebloemen , bont
gekleurde hyacinten en de droomerig gebogen hoofden van
den witten narcissus , — bet werktafeltje echter stond in
een vormelijke nis van laurierloof.
u lVlijn kweekelingen ik heb ze bijna opgekweekt van
toen het nog zaadjes waren ," zeide de tante, den bewonderenden blik van het jonge meisje volgende. //De schoonste
en liefste heb ik , zoo als van zelf spreekt , in Dokter's
kamer geplaatst."
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Ze school de deur der aangrenzende kamer terug en
leidde Catharina binnen.
# Zoo als van zelf spreekt!" hoe klonk dat ! Zoo vrouwelijk deemoedig , zoo moederlijk beminnend en — zorgend Ze had hem., ftzoo als van zelf spreekt ," ook de
schoonste kamer in hnis uitgezocht, de hoekkamer, aan wier
oostelijk gelegen vensters de rivier voorbij ruischte. Over
den breeden watergordel heen, deed zich een der aardigste
parkpartijen voor, en in de verte , achter lindetoppen ,
glansde blauwachtig het leiendak der villa .... Tusschen deze
vensters , aan het zeer smalle penant, stond de schrijftafel ;
als de dokter de oogen van bet papier ophief, dan zag hij
de windvaanstang der villa in den hemel omhoog steken... . in
den hemel ! Catharina voelde plotseling haar wangen van
diepe schaamte branden. her had teedere voorzorg alles
gedaan om den man het dierbaarste, het geliefdste in de
nabijheid te brengen , en daarginds zon haar trouwlooze
zuster er dag en nacht op, om hem zijn hemel uit te
stooten. Met het frivole : ll Maak gij hem dan gelukkig !"
had zij haar rechten verachtelijk ten verkoop geboden.
Of die hartelijke, teeder gevoelende vrouw, die daar naast
haar stond, het wel vermoedde, of misschien ook slechts
instinctmatig gevoelde, dat over korten of langen tijd een
onafwendbaar leed, zooals hem geen zwaarder treffen kon, over
haar lieveling zou losbreken ? .... Ze had Catharina niet behandeld , als iemand die nauwelijks in het vaderland teruggekeerd en van de familiezaken geheel vervreemd was , maar
als Bruck's jongste sehoonzuster, die noodwendig met
alle betrekkingen zoo vertrouwd moest zijn , dat zij
zich zelfs niet eerst als tante behoefde voor te stollen... .
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I)iensvolgens moest haar verkeer in de villa Baumgarten
van geen intiemen aard zijn , en het was in dit oogenblik
alsof zij die veronderstellng bevestigen wilde , want zij weer
naar het ledige penant boven de schrijftafel en zeide ongekunsteld : ,Ik ben nog niet gereed met de inrichting....
daar ontbreekt nog de photographie der bruid en bet portret
in olieverf zijner moeder, mijn lieve, overleden. zuster."
Anders ontbrak er niets meer in de onbeschrijfelijk hui selijke kamer. De dokter, die heden net den avondtrein
zou terugkeeren , vermoedde niet, dat hij zijn tante niet
meer in de stad zou vinden. Ze had hem de verwarring
van het verhuizen willen besparen , en de commercieraad
was , naar zij dankbaar zeide , zoo voorkomend geweest, haar
tot dit doel het huis terstond over to geven.
Gedurende deze mededeelingen ging de oude dame nog
altijd voort met het in orde brengen der kamer , maar zij
deed dit zoo stil en behoedzaam , als zat de dokter reeds
aan zijn schrijftafel , over zijn nieuw werk gebogen, voor
welks voltooiing hij zich juist die kamer in het groen had
uitgekozen. En daarop deed zij de kast, naast de boekenkast open en nam er een bond met een tulband uit. Met
een vriendelijk gebaar zette zij het jonge meisje dit eenvoudige gebak voor.
"Het is versch ," zeide zij , ffik heb het van daag, ondanks alle drukten van het verhuizen , gebakken. De
dokter heeft altijd aan dergelijke dingen behoefte voor
kleine, slecht geluimde patienten.... Wijn kan ik u echter
niet aanbieden; de weinige flesschen, die wij bezitten, heb
ik in de stad gelaten zij zijn voor de ernstig-zieken."
Catharina dacht aan de vele papieren in haar brandkast,
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die //zoo vlijtig arbeiden als bijen," om altijd nieuwe geldstroomen uit de wereld op te hoopen ; ze dacht aan den
goed gevulden wijnkelder in den toren; ze dacht aan haar
overmoedige , sigarenrookende zuster tussehen de purperkleurige kussens van het rustbed , — welk een groot contrast met deze eenvoudige tevredenheid en zelfverloochening !
En hoe werd ze bier aan haar Dresdener huffs herinnerd!
Het hart ging haar open; ze vertelde van haar pleegmoeder
en den wijzen , ernstigen en zoo weldoenden arts , hoe zij
werkte en op anderen invloed uitoefende , hoe zij de vlijtige
harden repte en van haar pleegdochter hetzelfde verlangde.
llWat zegt mevrouw Urach van dit opvoedings-systeem ?"
vraagde de tante met een fijnen lach, terwijl haar blik met
geheim welgevallen aan de bloeiende , jeugdige gestalte hint.
fiIk weet het niet," hernam Catharina schouderophalend ,
met moedwillig flikkerende oogen ; &man naar ik geloof,
zijn mijn bewegingen haar te snel, klinkt mijn stem haar
te luid , ben ik haar te robust en niet bleek genoeg. God
mag weten , hoeveel ergernis ik geef zonder het te weten ! —
Is dit het portret uwer zuster?" vroeg zij , plotseling tot
een ander onderwerp overgaande , en wees naar het schilderij
in olieverf, dat tegen den wand stond.
De oude dame gaf op die vraag een bevestigend antwoord.
llIk ben niet gerust , voor ik het weer op zijn vaste
plaats zie ; de lijst is wat zwak ," zeide zij. Maar ik ben
somwijlen duizelig en durf mij niet op de ladder wagers .
Eenige weken geleden heb ik ons dienstmeisje afgeschaft,"—
een zachte blos steeg haar naar het gelaat ',en nu moet
ik wachten , tot de oppasster komt en de laatste schilderijen
en bedgordijnen voor mij ophangt."
E.

MARLITT. Commen-ieraacl.
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Reeds bij de eerste woorden dezer opheldering was Catbarina naar de schrijftafel gegaan. Zij legde haar parasol
daarop neder en stak onnadenkend den kleinen ruiker van
wilgentakjes en Ieverbloemen in een sierlijk , melkwit drinkglas, dat naast het sehrijfgereedschap stond. Vervolgens trok zij
met een krachtigen ruk de werktafel verder in de kamer en
zette een rottingen stoel aan den muur. llMag ik ?" vroeg
zij vertrouwelijk en greep naar hamer en spijkers , die op
het vensterkozijn gereed lagen.
Da nkbaar lachend reikte de tante het schilderij aan , en
na weinige minuten hing het aan den wand. Catharina
beefde onwillekeurig terug, toen de oude dame haar nu ook
Flora's portret voorhield. Zij zou met eigen hand den
verraden man het schilderij voor oogen hangen , dat zijn
eigendom reeds niet meer was ; binnenkort zou het teruggevorderd worden , zoo goed als de ring, dien hij nog aan
den vinger droeg! Welk een pijnlijke toestand ! En thans
liet de tante daarenboven nog liefkoozend de hand over het
portret glijden!
"Zij is 'zoo wonderschoon ," zeide zij teeder. I k ken
haar eigenlijk weinig , zij bezoekt mij zeer zelden ; hoe kan
ik, oude vrouw,, echter ook verlangen, dat ze zich bij mij
vervelen zal, maar ik heb haar toch van harte lief; zij bemint hem haulers en zal hem gelukkig maken."
Welk een onbegrijpelifte onnoozelheid! Het jonge meisje
zij
was het , als braudde de stoel onder haar voeten
had to onnadenkend gehandeld ! Na alles wat zij zoo even
nog in den toren had aangehoord, mocht zij hier niet
nenga,an. Zij kwam zichzelve valsch en huichelend voor ,
omdat zij der dame niet dadelijk het schilderij uit de hand
-
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stiet, en War suet de slang belcend niaakte, die haar nom
het hart iiijfeide. En toch moclit haax Been wow:4 ontsnappeu. 7,44 sloeg z66 heftig op den spijker, dat de muur
dreunde ; daarna hing ze haastig de piwtographie 9p en spxong
van den stoel. Gelijk een schoone , booze , triomfeerende
daemon lachte het verleidelijk gelaat barer zuster op de
schrijftafel iieder.
Catharina greep naar haar parasol om zoo spoedig mogelijk de kamer to verlaten. Toen ze echter op den drempel trad, zag ze door de naaste, wija geopende deur direct
op het bed der oude dame — de trapleer stowl er namt.
u Dat zou ik bijna vergeten hebben riep ze verontschuldigen,d. Ze ijide er been , nara de bontgeblaemde gordijnen van het bed en steeg de ladder op. Terzijde in den
-

donkeren vensterhoek stand ze zO6 hQog, dat ze de neerhangende voetjgs Vali de engelengestalten dfer zolderversiering
Icon aanraken. Met vlie,gende haast reeg zij de ringpn der
gardijaen op de iizerea roede , terwip de tante middep in
de kamer bij de tafel stand en een glas water net frambozensap ff voor ]naar yriendelOke helpAtv" gerged rnaakte.
Dam zag Cath4rina bait l voox hqt voter een man snel
voorbij gaan , een man van een gestrenge howling en een
in bet oog vallend statige ges-.talte. Ze herkende hem terstond en vers*obruk eer zij bet eciiter met zich zelve eens
was, of ze blijven of zoo spoedig mogelijk andimineu moest,
was lib de kamer reeds genaderd en opende hij de deur.
Ire oude dame wendde zich oin en met den uitroep: each ,
, zjit gij daar al !" ijlde zij op hem toe en sloeg de
armen om zij 4 hals Vergeten was de frambozenlimonade ; vergeten ,o de vriendelijke helpster " die ze drinken
8*
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moest en die zich nu in naamlooze verlegenheid half en
half achter de katoenen gordijnen zocht te verbergen.
Thans moest ze zich stil houden, als ze niet plomp het
wederzienstooneel wilde storen.
Ze zag , hoe het schoone, baardige gelaat des dokters
zich liefdevol over de trouwe, moederlij ke verzorgster boog,
hoe hij haar naar zich toetrok en haar hand van zijn
schouder nam, om die eerbiedig te kussen. En nu keken
zijn oogen de kamer rond.
„Nu , Leo, wat zegt gij er van, dat ik zonder uw voorkennis uitgevlogen ben ?" vroeg de oude dame , toen zij
zijn blik opving.
olk zou dat eigenlijk niet moeten billijken. Gij hebt in
de laatste dagen te veel van u zelve geeischt , en wij weten ,
dat huiselijke onrust en drukte altijd zeer nadeelig voor u
zijn; overigens ziet gij er goed en frisch uit."
,Gij echter niet, Leo," viel de tante hem bekommerd
in de rede. llerij hebt niet zulk een flinke kleur als
anders , en hier" — ze streek zachtkens met haar hand
over zijn voorhoofd — #ligt iets vreemds , iets als een
sombere , kwellende gedachte. Hebt gij verdriet gehad op
uw beroepsreis?"
NNeen, Tante !" Dat klonk openhartig en geruststellend , maar ook kort afbrekend, — de commercieraad had
het wel gezegd, dat Bruck nooit over zijn beroep en deszelfs beslommering sprak. ,,Hoe lacht deze kamer mij toe ,
ondanks haar verdonkerde wanden!" zeide hij , en , met de
handen op den rug gekruist, wandelde hij met monsterenden
blik langzaam om de tafel. #De vrede der zelfopofferende
vrouwenziel waait iemand bier tegen dat is het ook ,
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waarom ik zoo gaarne in ons stil Buis verkeer met de eenvoudige meubelen en uw geruischloos huisbestier , Tante.
Ik sal veel hier zijn...."
De oude vrouw lachte. u ja ja, tot een zekeren Junidag,"
hernain zij oolijk. "Met Pinksteren sal het uw bruiloft zijn."
"Op den tweeden Pinksterdag."
Hoe vreemd sprak hij dat uit , zoo koud en vast , zoo
onverbiddelijk !.
hij liet zich geeii seconde van het vastgestelde uur afdingen. Catharina voelde iets als een
van angst. Zij hield den adem in ; nu mocht zij zich volstrekt niet laten zien. Van minuut tot miuuut hoopte zij,
dat de dokter naar zijn kamer zou gaan ; dan kon zij gemakkelijk haar verheven standpant verlaten en wegsluipen,
zonder genoodzaakt to zijn hem te ontmoeten. Ilaar geheele
natuur verzette zich tegen dit onvrijwil]ig luisteren. Maar
inplaats van weg te gaan , bleef hij plotseling bij de tafel
staan , en nam een brief in de hand, welke tusschen verscheidene , nog niet geordende stapels boeken lag.
De oude dame maakte een onwillekeurige beweging, alsof ze hem wou verhinderen den brief te lezen ; haar feeder
gelaat was seer rood geworden.
"Ach God, hoe vergeetachtig wordt toch zoo'n oud hoofd !"
klaagde zij. "De brief werd eenige uren geleden uit de stad
gebracht. Hij is van den koopmrn Lenz; van daag mocht
hij volstrekt niet in uw handen kornen en nu heb ik hem
toch laten liggen ! Ik geloof , dat hij het honorarium bevat.... op sulk een ongewonen tijd , Leo.... ik vrees...."
De dokter had het convert reeds geopend en vloog de
revels door.
llJa , ook hij dankt mij af," zeide hij bedaard en wierp
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den brief en benig pdpieren geld op de tafel. "Zijt gij
'Ante?"
datro*er
hIk? Geen oogenblik, Leo , indien ik ti ett, "(la gij u
de ondhtikbaiiiiieid c e, bevdotoordeeide Meii§Cheti hitt MuLrekt.... Ik 1(S4' ohivtOkelbahr aan u 'eft n* kunst en
aan uw geluksster ," zeide die 'Aityhte VrokititliAêm , inet de
warinte en 'oste vttugde aer toVeTtdiging. "De steenen ,
die tegenspoed 6n kWatawilligheid u van tijd tot tijd
voor de Voeten iveten btengen rnij op geen dwaals.ptior :gij cult uw fortittin t11;akeh ! Zee Wees in *de open
deur der hoekkamer. //KV( uw kamertje 'tau eens aan!
Hoe ongestoord eh rustig znit gij Bier kunnen denken en
werken! Ach , en hoe irerbeng ik mij over den tijd,
(hen wij nog vertrouWelijk to zamen zullen leven, wanneer
ik nog voor u 'iorgen inag ..."
htTa, Tante — Maar die bezuinisingen, Welke gij , ten
gevolge der minder voordeelige wending mijner zaken, gedurende de laatste maanden langzamerhand ingevoerd hebt,
inoeten ophouden. 1k sta het niet sneer toe, dat gij urea
lang op den kouden , steenen vloer der keuken staat. Als
het mogelijk is, doet gij nog heden onze keukenmeid terugkomen. Gij kunt dat onbezOrgd doen."
Hij stak de hand in de borsizak , nam cr cell zware beurs
uit — zij was vol goudstukken — en schudde haar inhoud
op de tafel.
De oude vrouw sldeg in stomme en vroolijke verrassing
de .hatden in elkander, Over al het geld, dat op haar eenvoudige tafel 'rolde.
"Het is slechts eitn honorarium, Tante ," zeide hij met
hoorbare vd1doening. "De zware tijd is voorbij." Bij deze
-
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woorden wendde hij zich of en trad op den drernpel der
hoekkamer.
Men zag, dat Tante veel op het hart had, maar zij vroeg
met geen syllabe, aan welke kuur en welken patient hij deze
groote som gelds te danken had.
Catharina maakte van het gunstige oogenblik gebruik oni
de ladder te verlaten. Hoe klopte haar hart, hoe bloosden
haar wangen van beschaming, dat zij deze intieme gesprekken mede had aangehoord! De deur d6ar voerde direct mar
buiten. Onbemerkt kon zij diar ontkomen; zelfs de tante
zou gelooven, dat zij al lang de slaapkamer verlaten en geen
woord gehoord had van alles , wat er gesproken was. Steelswijze vloog haar blik naar de hoekkamer, waar beiden juist
aan de schrijftafel stonden. In dit oogenblik hoorde zij den
dokter zeggen : llKijk , de eerste lentebloemen! Hebt gij
geweten, dat ik zooveel van die aardige blauwe bloempjes
houd ?"
Een uitroep van verbazing deed hem afbreken. nIk Diet,
Leo ; Catharina , uw jonge schoonzuster, heeft de bloemen in het glas gezet Neen .... wat ben ik toch verstrooid en vergeetachtig!"
De oude dame ijlde naar de slaapkamer, maar reeds haalde
Catharina buiten de deur achter zich toe, en sloop door het
voorhuis naar buiten.
Nu ging zij langzaam en bedaard onder de vensters voorbij.
Door het naastbij zijnde kon men onduidelijk de bonte bouquetten der scheef en nog niet geheel opgehangen bedgordijnen bespeuren; daarna kwam zij aan de twee vensters van
Tante's kamer. Een venstervleugel stond open, en de IlyaGinthen- en narcissengeur waaide naar buiten. Plotseling
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schoof een schoone, krachtige mannenhaiid een wit glas met
blauwe bloemen op het kozijn, tusschen de gotten het was
haar kleine voorjaarsruiker, dien de dokter van zijn schrijftafel verwijderde en hierheen braclit.
Ze schrok hevig. Vluchtig en onbedacht als zij was , had
zij zich in een vreemd licht geplaatst. Dat zij die bloemen
op zijil tafel gezet had, inoest hij klaarblijkelijk voor de
dwaze indringendheid van eeii oiibezonnen jong meisje holy-den. Zij bleef terstond stun, en, met den vochtigen glans
van de onderdrukte tranen des toorns in de oogen , strekte
zij de hand naar het venster omhoog .... deze beweging deed
den dokter opzien.
//Wilt gij de vriendelijkheid hebben, mij die bloemen aan to
geven , Dokter? Zij behooren mij toe, ik had ze voor eeii
oogenblik uit de hand gelegd en daarna vergeten ," zeide zij,
met moeite haar ontroering onder voorgewende bedaardheid
verbergende.
In het eerste oogenblik scheen het, als verschrok hij
eenigszins bij den klank der stem , die hem zoo onverwacht
aansprak. Het was hem onaangenaam, dat Catharina hero
bespied had, maar hij onderdrukte oogenblikkelijk die onaangename gewaarwording en zeide vriendelijk: #Ik zal u
de bloemen brengen!" Doze diepe, gelatene stein ontwapende
haar terstond hij had haar niet willen zeer doen.
Terstond daarop kwam hij de trappen af. Met den prachtig
neerhangenden baard, de breede borst en de afgemeten, edele
bewegingen, was en bleef hij een gestalte, die men zich
eigenlijk slechts in uniform denken mocha, zij het ook slechts
in den groenen jagersrok. Hij reikte met een hoffelijke buiging het jonge meisje het glas toe,
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Zij nain de bloemen er uit. "Het zijn de eerste kleine ,
nieuwsgierige dingen , die niet spoedig genoeg in de Aprillucht konden uitkomen," zeide zij lachend. //Men moet dikwijls bukken en ze met moeite bijeen zoeken , maar verheugt
zich er dan ook meer over, dan over een geheele broeikas
vol bloemen."
Nu eerst was ze gerust; nu geloofde zij in het geheel
Diet meer, dat zij , krachtens hun nieuwe verwantschap, zijn
schrijftafel lotnp vertrouwelijk aaugevallen had.
Thans verscheen ook de tante aan het open venster. Zij
verontschuldigde zich en verzocht het jonge meisje in zeer
warme bewoordingen Loch dikwijls to komen.
llJuffer Catharina gnat reeds binnen weinige weken naar
Dresden terug," antwoordde de dokter bijiia haastig in
Catharina's plaats.
Zij stolid versteld. Was hij bevreesd, dat zij bij haar
bezoeken met de onergdenkende oude vrouw over zijn
vreemde verloving spreken zou ? Deze veronderstelling verdroot haar maar het deed haar zeer teed ter wille van zijn
innerlijk lijden, dat hij 'zoo streng in zijn borst opsloot.
En zij kon hem niet eens geruststellen.
zal Inger blijven , Dokter ," antwoordde zij ernstig.
Oa, het is licht mogelijk, dat mijn verblijf in Maurits'
huis zich tot vele maanden verlengt. Als Henriette's arts
zult gij het best kunnen beoordeelen , wanneer ik mijn zieke
zuster zonder vrees verlaten en naar mijn pleegouders terugkeeren kan."
Wilt gij Henriette verplegen?"
# Dat spreekt van zelf," hernam zij. ,/Erg genoeg , dat
haar verpleging tot heden toe uitsluitend in vreemde han-
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den g-eweest is. De arme brengt haar nachten liever hulpeloos door, dan dat ze er toe besluit, bijstand in te
roepen ; dewiji de zure , knorrige gebaren 'der slaperige gezichten haar beleedigen ; dewiji ze te trotsch en misschien ook
to ziekelijk prikkelbaar is , om zich haar afhankelijkheid
van ondergeschikten zoo voelbaar te laten maken. Dat mag
niet meer gebeuren ik blijf bij haar."
ll in ieder .geval stelt gij u die taak te licht voor -Henriette is zeer ziek;" hij streek zich met de hand zoo
langzaam over het voorhoofd, dat de oogen gedurende een
oogenblik niet zichtbaar waren; /ter zullen moeilijke, bange
uren te doorworstelen zijn."
fin weet het," zeide zij zacht en diepe bleekheid bedekte
eenige seconden lang haar gelaat. // Maar ik heb cooed
// Daara an twijfel ik niet ," viel hij haar in de rede , /in(
geloof evenzeer aan uw geduld als aan uwe volhardende
barmhartigheid, maar het laat zich niet bepalen , op welk
tijdstip de zieke gean verpleging meer zal behoeven.
Derhalve mag ik niet toestaan dat gij die zaak zoo energiek
ter hand neemt. Gij kunt het physiek niet doorzetten."
Zij strekte onwillekeurig haar armen uit en
keek trotsch lachend naar hen. NKomit uw vrees u zeli
niet ongemotiveerd voor, als gij inij aanziet, Dokter?" vroeg
zij met vroolijken blik. // Ik ben van krachtige afkomst ; ik
aard naar mijn grootmoeder Sommer ; die was een boerenkind, of veeleer een houthakkersdochter, heeft barrevoets
geloopen en heeft in het woud de bij1 beter gezwaaid dan
haar broeders, ik weet het van Suze."
Hij zag van haar mar bet open venster; daar stood de
nude vrouw zelfvergeten achter haar hyacinthen en narcissen,
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en ham. blik king als betooverd aan - het jonge mei*. —
Zijn gel hat Word in het oog vallend somber.
//Er i8 minder sprake van de kracht der spieren ," zeide
hij ontwijkdtd. ”Zulk een verplegingsainbt met zijn inspanfling en angst werkt nadeelig op het zenuwleven, overigens ," viel hij zichzelf in de cede , N staat het volstrekt
niet aan mij , op uw besluiten een bepaalden invloed uit te
oefenen. Pat is de zaak van uw voogd. Maurits zal beslissen ; zooals vooruit te zien is , zal hij er op aandringen,
dat gij op den vastgestelden tijd naar het huis uwer pleegouders terugkeert." De dokter sprak de laatste woorden ,
zeer in tegenstelling met zijn gewone zachtheid en gelatenheid , tamelijk scherp.
Onwillekeurig trok de oude tante zich dieper in de kamer
terug ; Catharina daarentegen bleef rustig staan.
„Maar waarom toch zoo onbuigzaam , Dokter P Waarom
wenscht gij toch dat Maurits zoo hard met mij handelen zal,"
vroeg zij zacht. ik dan iets kwaads ? En zou Maurits
werkelijk de bevoegdheid hebben , mij van de vervulling
mijner Zusterlijke plichten of te houden P Ik geloof het niet
Nu weet ik echter een uitweg: Spoor gij Henriette aan
mij naar Dresden te vergezellen ! Daar deel ik met mijn gewezen gouvernante de verpleging der zieke ; dat zal toch
mijn zenuwen niet schaden ?" Ze lachte zeer zacht.
,,Goed ik zal een poging doen ," zeide hij zeer bepaald.
„Dan geef ik u mijn woord , dat ik zoo spoedig mogelijk
op— en wegvliegen zal," hernam zij even bepaald , met eon
sprekenden. blik , voor welken- hij als op een ongelij k betrapt, de oogen nedersloeg.
Des dukters tante boog zich plotseling uit het venster en
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zag haar neef verbaasd en opmerkzaam in het gelaat, hij
was toch merkwaardig stilzwijgend. Daar stond hij nu en
trok eenige verdorde wijnranken van den wand, welke de
tucht heen en weer schommelde , en zei Been woord meer.
,Gaat gij dan zoo graag ?" vroeg de oude vrouw, zichtbaar verlegen , met liefderijk verwijt.
Catharina trok even den naar achteren gevallen sluier
weder over het hoofd en knoopte hem vast onder den kin.
Als een perzikbloesem straalde haar gelaat nit het donkere weefsel.
llZal ik uit beleefdheid u neen" zeggen, Mevrouw ?" vroeg
zij lachend. Zij schudde het hoofd. ll Ik geloof, dat ik
voor de wereld en haar zaken, zoo als zij nu eenmaal
zijn , tamelijk oordeelkundig ben opgevoed; maar volstrekt
iedere caprice der individualiteit brengt ook de strengste
tucht niet uit de ziel. Ik sta, bij v. nog heden even verwonderlijk vreemd tegenover de grootmama mijner zusters, als
eertijds , toen ik haar op bevel mijns vaders de hand moest
kussen; in het geheim stoot ik mij consequent aan hoeken
en hoekjes, die voor anderen niet bestaan , en welke mij
reeds als kind gekweld en verontrust hebben. En hoe door
en door koud is mijn vaderhuis !" zij huiverde — "men
staat met zijn warme voeten op te veel warmer. Daarhij
is IVlaurits een zoo ontzettend voornaam man geworden " —
twee schelmsche kuiltjes vertoonde zich op haar wangen —
"men verschrikt en schaamt zich letterlijk , als de eigen kale
visitekaart iemand onder de oogen komt.... ja , lieve
Afevrouw, ik keer hartelijk gaarne naar Dresden terug ; wel
te verstaan , als Henriette mij begeleidt; anders," ze
wendde zich , nit den sehertsenden toon in een zeer beslis-
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ten overgaande , weder tot den dokter — w anders zal ik
doen wat in mijn vermogen is , om mij in de gegeven omstandigheden te schikken en te blij ven , zelfs op gevaar af,
dat Maurits mij met geweld naar Dresden tracht te krijgen."
Zij groette de oude dame hartelijk., boog even voor den
dokter en verliet den tuin, om toch nog naar den molen
te gaan , ofschoon de avond reeds aanbrak.

ACHTSTE HOOrDSTUK.

En nu was het geheel donkey geworden op den toren
der spinnerij had het zeven geslagen , en Catharina zat
nog in bet eene boogvenster van de molenkamer. Zij had
eerst op Suze's dringend verzoek de linnenkast nagezien ;
de oude vertrouwde de molenaarsvrouw niet , die zorgend
af- en aanging ; daarna had zij , als tot nu toe iederen
dag , de avondsoep gekookt en de zieke te bed gebracht ,
die , ofschoon veel beter , toch nog zeer onbehelperig en
zwak was.... Nu echter zat het jonge meisje toch reeds
langen tijd, met de handen rustig in den schoot gevouwen, stil
in den vensterhoek en liet zich door de avondscbaduwen
als het ware inspinnen. Zoo aangenaam was het haar daar
ginds ten huize des commercieraads niet ; daar waren Been
schemeruurtjes vol rust , zoo als te Dresden. Zoodra de zon
onderging , vielen de gordijnen onverbiddelijk onder de handen
der bedienden ; de gasvlammen sloegen uit en een verblindende lichtstroom joeg de schaduwen ook uit de meest verwijderde hoeken.
De doffe slag van de oude hangklok klonk als een tactmatig , onderaardsch kloppen , en door het dikke, groene
gordijn der gesloten alkoofdeur glom het nachtlicht aan
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Suze's bed als een verduisterd gnomenoog. Dit was weder
eens een zoo genoegelijk stil oogenblik in den donkey. Hoe
had ze als kind in zulke oogenblikken geloovig naar het
ritselen en blazen van wit bestoven aardtnannetjes geluisterd,
wanneer Suze haar verhaalde , dat in den grondsteen van den
molen , op bijgeloovige en barbaarsche manier, een pasgeboren
kind was gesloten, en dat de metselkalk door den overmoedigen bouwmeester met kostbaren wijn aangemaakt was !
Heden vlogen haar deze herinneringen slechts vluchtig door
het hoofd. Haar oog hing aan het zwakke schemerlicht ,
dat door het zuidervenster naar binnen viel op de plaats ,
waar de molenaar gestorven was. En zij dacht aan de bijzondere wijze , waarop dokter Bruck haar zelf de openlijke beoordeeling van zijn persoon medegedeeld had , en thans begreep zij
nog minder clan onlangs , dat hij zich tegenover haar tot een
verdediging vernederd had.... En al stond de geheele
wereld ook op het tegendeel , zij geloofde niet aan een
vermetel, gewetenloos wagen , aan duistere zelfoverschatting
zonder kunst of weten bij den man, die de ernstige , nadenkende bedaardheid, de eenvoudige oprechtheid en rondborstigheid in persoon was. En thans schoot haar de bloedstroom weder heet en plotseling naar het hart en een sterk
gevoel van toorn maakte zich van haar meeste-r , als heden
namiddag , toen Flora in de krachtigste uitdrakkingen Bruck's
arbeid als geneesheer gebrandmerkt had. Wat voor een
raadselachtig vrouwenkarakter was zij Loch , die gevierde
Flora, die eens zoo zeer gevreesde en Loch heimelijk bewonderde afgod der kleine Catharina
Vr-eemd genoeg
vermeed Henriette het , in de wren waarop zij met de pas
aangekomen zuster alleen was , uitvoerig over het bruidspaar
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te spreken. Maar nu en dan waren er toch opmerkingen
aan haar lippen ontsnapt, uit welke Catharina opmaakte ,
dat Flora in he begin een hartstochtelijk liefhebbende bruid
moest geweest zijn.
Dokter Bruck was, nadat hij den Fransch-Duitschen oorlog
als regimentsarts medegemaakt, en daarna langen tijd een
heroemden geneeskundige te Berliji geadsisteerd had, hoofdzakelijk op verlangen zijner tante, naar M. teruggekeerd. De
voordeelige roep, die van hem uitging, en zijn indrukwekkend uiterlijk hadden hem zeer spoedig tot een gezochten
arts en tot een wenschenswaardige partij voor de dameswereld gemaakt. Het was derhalve volstrekt geen afdalen van
de zijde der trotsche Flora Mangold geweest, hem de begeerde hand te reiken. Zij zelf was hem in het oogvallend
genaderd, toen zij een pijnlijk verstuikten voet aan geen
andere hand als die des gevierden , nieuwen dokters wilde
toevertrouwen — nog in het ziekenhais had zij zich met
hem verloofd en was daarom veelvuldig benijd. Uit dien
hoofde moest zij ook voor het pijnlijke opzien terugdeinzen ,
dat een plotselinge breuk na zich sleepen zou. Van daar die
perfide ontbinding, welke, op een langzame, wederzijdsche
verkoeling rustend, ten slotte door de wereld half vergeten ,
zonder geruisch van zelf plaats zoude vinden.
*Catharina sprong plotseling op — de gedachte was haar
onverdragelijk, dat zij, ingeval zij bleef, voortdurend getuige
dezer tegen de borst stuitende komedie zijn en het mede
aanzien moest;°hoe de ongelukkige man, ondanks zijn sterke
liefde en tegenweer, uit zijn gedroomd paradijs verstooten
werd. Teen, ook zij hield het met Maurits en Henriette.
Flora moest en zou haar woord niet breken ; de gansche fa-
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milie moest eensgezind sa'nenspanuen tegenover dat gruwzaine verraad. Die zottin , dat ze zoo verblind haar geluk
van zich stiet I Had ze hem nog nooit gezien in zijn huiselijk leven, in zijn sarnenzijn met zijn trouwe pleegmoeder?
Wist zij niet, dat zij op de handen zou gedragen worden ,
indien zij hem het geluk gaf, naar hetwelk hij verlangde?
Catharina kromp ineen en sloeg ontzet de handen voor het
gelaat — hier was het donker , afschuwelijk donker , z66
diepe nacht, dat de zonde op lichte zolen tot aan de meest
verborgen gedachten der menschenziel kon sluipen. Haastig
liep ze de kamer door en trok de deur open — beneden in
het voorhuis brandde de groote huislamp ; het heldere
licht straalde de trappen op en wierp door de zuilen
der galerij smalle lichtstrepen voor de voeten van het
meisje, en uit de molenruimte, waarvan de deur juist
geopend werd , drong het razen en dreunen, tot verdooving toe sterk, door het huis. Licht en geraas verjaagden oogenblikkelijk het vbrleidelijk spook, dat zich in die
onschuldige meisjesziel gedrongen had .... Dat was immers
de groote, witgekalkte voorzaal des molens met de overoude
levensgroote beeltenis des oprichters , van dien geharnasten
man daar, die zoo spookachtig verbleekt uit de wankele
zwarte lijst nederzag. Eens had zij hem gevreesd en thans
verscheen hij haar als een oud vriend hij voerde haar
naar de werkelijkheid terug en van een verraderlijk , zondig
droombeeld weg, in hetwelk zij een onrechtmatige plaats
ingenomen had....
Zij steeg de trappen of en verliet den molen. De nachtwind blies haar verhitte wangen verfrisschend aan, en daarboven fonkeldeu de gouden arabesken , de sterrenbeelden des
E. MARLITT. Commercieraad.
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hemels in heerlijke pracht. Catharina schaamde zich over
haar werkelooze droomerij maar was het niet iets als een
duizeling geweest, waartegen men zich niet verweren kan en
die ook de gezondste en krachtigste menschen plotseling
bevangt
Reeds van verre zag zij de lichten der villa door de takken schemeren , en toen zij het huis intrad, klonken clavierakkoorden door den gang. Het instrument was prachtig ,
maar het werd door barbaarsche handen mishandeld. Mevrouw
Urach had heden een kleinen receptie-avond ; oud en jong
kwam op thee. De oudsten zateii aan de whisttafel, en de
jongeren musiceerden, babbelden en vermaakten zich naar
willekeur; het was een ongedwongen samenzijn tot ongeveer tien uur.
Catharina maakte zoo spoedig mogelijk toilet en trad den
salon binnen. Er waren heden slechts weinige gasten gekomen; slechts een speeltafel was bezet en de theetafel , om
welke de jonge dames zich plachten to groepeeren, zag er
eenzaam en verlaten uit.
Henriette zat aan het schenkblad. Ze had weder eens
helroode linten in haar blond haar, en een fluweelen jacket
van dezelfde schreeuwende kleur, zonder mouwen, over een
lichtblauw zijden kleed. Het grauwe, smalle gezichtje zag
bijna spookachtig uit den tooneelmatigen tooi, maar haar
schoone oogen glansden waarlijk bovenaardsch.
#Bruck is weder daar," fluisterde zij met heeten adem en
bewogen stem Catharina in het oor , en wees door den aangrenzenden muzieksalon, vvaarin nog altijd de piano mishandeld ward, naar Flora's kamer. IICatharina, hij ziet er uit,
alsof hij nog gegroeid is, z66 hoog en z66 verheven .... God
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in den heniel , zet toch zulk een ernstig toirineligezicht niet !"
viel zij zich zelve heftig in de rede — zij *as op onverklaarbare -wijze opgewonden. ',Allen iijn vat daag knorrig ;
Maurits heeft een depeche ontvangen en is zeer verstrooid
en Grootmama is ontzettend slecht geluimd , omdat haar
salon ledig is. Ach , en ik ben zoo vroolijk, zoo vroolijk
Weet gij , Catharina, dat ik eergisteren bij dien hevigen aanval
geloofd heb , dat Bruck mij als lijk zou wederzien ? .
Slechts dat niet 1k wit niet sterven , als hij er
niet bij is."
Zij sprak voor de eerste maal van sterven , en het was
goed , dat de klavierspelende vingers ginds met vernieuwde
kracht over de toetsen vlogen en de drie oude heeren aan
den schoorsteen in levendig dispuut hun stemmen uitzetteden ; want de laatste uitroep der zieke had luid en hartstochtelijk geklonken. Catharina stootte haar ter sluiks aan, —
mevrouw TJrach wierp een scherpen , afkeurenden blik over
haar brilleglazen heen naar de theetafel. Henriette. had
oogenblikkelijk haar tegenwoordigheid van geest terug.
llAh bah, kan iemand mij Verdenken ?" zeide zij frivool
en spotachtig de schouders ophalend. ,,Niemand sterft
gaarne alleen. De dokter client er immers voor, dat men
tot het laatste oogenblik uit zijn toespraak hoop schept."
Catharina wist genoeg. De zieke zou niet met haar naar
Dresden gaan. Ze wees de kop thee terug , die Henriette
haar met haastige handen inschonk en haalde een aangevangen borduurwerkje uit den zak.
,Ach, laat die prullen nu mar weg!" zeide Henriette
ongeduldig. nGelooft g0 , dat ik hier geduldig blijf zitten
en in grenzelooze lankmoedigheid zal toezien , hoe gij die witte
9*
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draden op- en afwindt ?" Zij stond op en stak haar arm
door dien harer zuster. ilLaten we in de muziekkamer
gaan ! Margaretha Von Giese slaat het instrument en onze
zenuwen nog in stukken , als we aan die mishandeling niet
een einde maken."
Ze gingen in den aangrenzenden salon , maar de dame
aan het klavier, die zich aan haar eigen scheppingen vergastte ,
bleef onaangevochten.... De breede vleugeldeur , die naar
Flora's werkkamer leidde , stond, als gewoonlijk op de kleine
receptie-avonden wijd open ; men kon geheel de groote kamer
overzien. Zij scheen met haar somber lamplicht bijna schemerachtig bij de brillant verlichte andere vertrekken , en haar
donkere purperkleur nam in de hoeken een duister zwart aan.
Flora stond met achteloos gevouwen handen aan de schrijftafel , terwijl de commercieraad gemakkelijk in den naastbij
staanden fauteuil lag. Dokter Bruck echter bladerde staande
in een boek. Hij zag er buitengewoon bleek uit ; het van
boven vallende lamplicht liet twee sombere voorhoofdplooien
en een diepe schaduw onder zijn oogen scherp uitkomen , en
toch scheen zijn uitdrukkingsvol gelaat merkwaardig jeugdig
in vergelijking van de schoone bruid.
Henriette ging zonder aarzelen de kamer binnen—het bruidspaar was immers niet a] leers maar Catbarina, welke zij met
zich trok , zette slechts aarzelend den voet op den drempel.
Flora's gebaren stieten haar terug ; er lag daarin iets toornigs , iets ongeduldigs. Zij was klaarblijkelijk slecht geluimd.
Haar blik liep ook terstond met sarkastische uitdrukking
over de gestalte harer zuster heen, die heden voor de eerste
maal het monotone zwart harer kleeding met het heldere
grijs van den lichten rouw verwisseld had
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',Kom binnen , Catharina !" riep zij , zonder haar houding
to veranderen. "Gij zijt wel is waar als gewoonlijk in stijve
zijde ziet er uit als een papieren Christusbeeld en maakt
den krachtigsten mensch zenuwachtig met uw eeuwig ritselen en ruischen. Zeg mij slechts om 's hemels wille waarom
gij altijd die ontzettend zware stof draagt ," viel ze zich zelve
in de rede , "die passen toch volstrekt niet bij uw keukenambt in Dresden."
',DA is mijn zwakke zijde , Flora ," antwoordde Catharina bedaard lachend. "Het mag kinderachtig zijn , maar ik
boor zoo gaarne zijde om mij heen ruischen — het klinkt
zoo majestueus. Bij mijn "keukenambt" draag ik ze zooals
van zelf spreekt niet , zooals ge bij u zelf wel kunt nagaan."
,,Kijk, hoe trotsch ze voor haar "keukenambt" uitkomt ! Gek ding! 1k zou u wel eens willen zien met uw
linnen schort achter roestige potten. Nu, ieder zijn smaak —
ik dank je."
Haar groote grijze oogen richtten zich langzaam en
glurend naar het gelaat des dokters , die juist bedaard het
boek dicht sloeg en het op de tafel nederlegde.
Catharina voelde , hoe Henriette's kleine hand zich op haar
arm tot een vuist balde.
ll .A.ch kom , Flora !" riep zij schijabaar opgeruimd en
vroolijk; ',nog pas vijf maandengeleden hebt gij dikwijls genoeg
tusschen Christje's kookpotten beneden in de keuken huisgehouden — of die in orde geschikt , dat wil ik niet beslissen — maar dat goedgemeende streven en dat aardige witte
schortje stonden u prachtig."
Flora beet zich op de lippen,
,,Gij beuzelt als gewoonlijk, en zijt toenmaals niet in staat
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gevveest, een schertsende terechtwijzing te nemen , voor hetgeen ze had moeten zijn:
een kloine caprice."
Ze sloeg de armen over elkapder, en ma het Wail als
in gedachten gebogen , deed vie *pawn eenige schreden
Tangs de vensters. Ze zag er zper saloon nit in den witten
alpacasleep, die haar lang en zacht naruisehte.
De commercieraad spropg op. ,Nu, floortje, belieft het
u mede te gaan ?" vroeg hij, //De salon is van daag tot
vertwijfelens toe ledig uit goede gronden ; het is immers
diplomatische soirée bij den worst," stelde hij zichzelven
gerust. "We moeten er echter een weinig ]even in trachten
te brengen , anders hebben we Grrootmama weder eenige dagen
ontstemd en slecht geluimd."
"Ik heb mij een half uur geleden reeds verontschuldigd , Maurits," zeide zij ongeduldig. "Ik moet het artikel,
dat ik onder handen heb, van daag nog sluiten. Het manuscript zou al lang gereed zijn, als Bruck er niet tusschen
gekomen ware."
De dokter was naar de schrijftafel gegaan. "Heeft dat
zoo'n groote haast? En waarom?" vroeg hij, niet zonder
een lichten schijn van humor in gelaat en stem.
,Waarom, mijn vriend? Omdat ik mijn woord wil houden," antwoordde zij bits. "Ach, dat amuseert u. Het is
in alien gevalle slechts vrouwenwerk, en gij begrijpt natuurlijk niet, wie in de wereld op zulk een bagatel toch
wachten kan."
"Zoo denk ik niet over vrouwenwerk in het algemeen..."
an bet algemeen I" persifleerde zij , en barstte in een
luiden lach uit. „Ach ja , dat algemeene landloopersbegrip Ko.ken , naaien , breieu ." telde zij op de vingers.
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"Gij hebt mij niet later uitspreken , Flora !" zeide hij
bedaard. N Ik bedoelde even goed de geestelijke werkzaamheid als de handen-arbeid. Ik ben volstrekt geen tegenstander van de tegenwoordige nvrouwenvraag" en wensch ,
als alle verstandig-denkenden , dat de vrouw de medewerkende , de ontwikkelde deelgenoote van den man ook op het
gebied des geestes worden moge."
"Deelgenoote ? Hoe genadig ! wij willen echter geen genade , mijn vriend; wij willen meer, , wij willen de gelijk
gereehtigde in alle opzichten zijn."
Hij trok de schouders op en glimlachte ; zijn belangwekkend gelaat scheen door deze vermenging van lichten spot
en toegevende zachtheid ongemeen bezield.
„Dat is toch de hoogste potens der moderne eisclien en
aanspraken , van welke zich de verstandigen reeds sedert lang
weder hebben afgewend , en die de vrienden van den vooruitgang op staatkundig en godsdienstig terrein zullen bestrijden , zoolang de vrouwenwereld zich aan excessen schuldig maakt als de bid-orgien in de straten der Amerikaansche
steden , zoolang ze zonder oordeel en fanatiek met het zwarte
heir der biechtvaders pleegt mede to gaan. Dat zou wezen
een moordend mes in een kleine onvoorzichtige hand
drukken.'
Flora antwoordde geen syllabe. Ze was bleek als warmer
geworden. Oogenschijnlijk gelijkmoedig nam zij een stalen
pen, beproafde ze op den duimnagel en stale ze in de pennenhouder. Vervolgens trok zij een kastje open en greep
met een eenigszins onzekere hand een klein voorwerp.
Flenriette trok plotseling met een geweldigen ruk Naar
arm uit dien liarer zuster en deed een sebrede voorwaarts.
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terwijl de commercieraad zoo snel uit de kamer ging , als
had hij vergeten iets te bezorgen. Catharina verschrok
zij zag, hoe de fijn gevormde vingers daar min of meer
bevend naar het pennemes grepen en de punt van de , uit
de kast genomen, sigaar afsneden.
,Ook een mes , dat wij niet gebruiken mogen , tot dit
doel namelijk ," zeide Flora met gedwongen scherts , half
over den schouder tot den dokter , die gedurende deze
woorden de kamer op en neder was gegaan. "Maar merkwaardiger wijze hebben onze vrouwenhersens , hoewel aeht lood
lichter, dit toch met de heeren der schepping gemeen , dat
ze scherper denken en krachtiger arbeiden bij het rooken."
Ze stak de sigaar aan en schoof haar tusschen de zenuwachtig lachende lippen.
De klavierspeelster in de aangrenzende kamer had reeds
lang haar ruischend salonstuk geeindigd en trad ill dit oogenblik op den drempel van den salon.
"Flora , gij rookt , gij , die den sigarenrook niet kondet
uitstaan ?" riep zij en sloeg lachend de handen samen.
,,Mijn bruid schertst," zeide dokter Bruck volkomen bedaard. Hij trad weder naar de schrijftafel. "Zij zal het bij
deze eerste proef laten blijven ; een tweede kon haar duur
te staan komen."
"Wilt gij het mij verbieden , Bruck P" vroeg zij op kouden toon , maar in haar oogen glom een onaangenaam vuur.
Le had de sigaar voor een oogenblik uit den mond genomen
en hield die sierlijk tusschen de vingers.
De dokter scheen daarop slechts gewaclit te hebben. Met
onverstoorbare gelijkmoedigheid, zonder alle bast nam hij
haar de sigaar uit de hand en wierp ze in den schoo•steen.
;
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N Verbieden , als uw verloofde ?" herhaalde hij schouderophalend. ',Nog komt mij het recht in die mate niet toe. 1k
zou u kunnen verzoeken , maar ik ben geen vriend van herhalingen en nuttelooze woorden ; gij hebt immers geweten ,
dat ik de sigaar in den vrouwenmond verafschuw. In dit
geval verbied ik ze eenvoudig als arts — gij hebt alle reden,
uwe longer met verschooning te behandelen."
Flora stolid een oogenblik als versteend over zijne vermetelheid , en thans , bij zijn laatste woorden, sidderde zij zichtbaar ; zij beheerschte zich zelf echter terstond.
"DA is immers een verschrikkelijke diagnose, Bruck ,"
riep zij spottend lachende. flEn daarvan heeft mij die afschuwelijke medicinaalraad , die mij sedert mijn kindsheid behandelt , geen woord gezegd. Och wat, daarmede maakt men
kinderen bang! Overigens heb ik geen reden, zOOveel van
het leven te bouden, dat ik mij tot behoud daarvan het een
of andere genot behoef te ontzeggen integendeel ! 1k zal
blijven rooken het is mij bij mijn beroep als auteur noodig ,
en dit beroep is mijn geluk , mijn moreele steun ; d6firin leef
en adem ik , ."
,,Tot een onvermijdelijk keerpunt u uw eigenlijk beroep
toevoert ," wierp de dokter er tusschen. Zijn stem klonk
hard als staal.
Een hevig rood overtoog haar gelaat ; ze opende de lippen
tot een scherp , onvoorzichtiv, antwoord, maar haar blik viel op
freule Von Giese , de klavierspeelster , de spotzieke hofjuffer,
die met spits gelaat en spitse schouders voorover gebogen op
den drempel stond, alsof zij met ooren en oogen, ja met
alle porien nit deze scherpe woordenwisseling en die verlegen aangezichten der omstanders , het materieel opzoog tot
,

1 38
een genoegelijk hofgebabbel, en dit was niets minder dan
gewenscht, Flora wendde zich plotseling met een gracieus
prAileude beweging af.
kom toch, Bruck !" riep zij. "Hoe prozaisch ! Ge
komt zoo even van een pleizierreis terug, ge hebt u geamuseerd ...."
Le verstomde Bruck had met vasten druk haar pols
gevat. uWilt gij de vriendelijkheid hebben, mijn beroep
buiten spel te laten, Flora?" vroeg hij, met scherpen nadruk
op ieder woord.
llIk sprak van pleizier," antwoordde zij impertinent, en
trok haar hand uit de zijne.
Het gelaat van mevrouw Urach met zijn koele uitdrukking was voor Catharina te alien tijde onaangenaam en boezemde haar bij een onverwachte ontmoeting steeds een soort
van schuwen schrik in. In dit oogenblik echter ademde
zij vrijer, toen de oude dame plotseling in de kamer
trad. Ze kwam buitengewoon vlug, zichtbaar misnoegd en
ge6rgerd.
II( zal voortaan mijn speeltafels wel hier inoeten plaatsen ,
als ik niet wil, dat mijn vrienden veronachtzaamd worden,"
zeide zij op zeer opgewonden toon. //Hoe kunt gij op zulk
een vroeg uur de theetafel reeds in den steek laten , Henriette? Er zal mij niets overig blijven, als mijn kamenier
er achter te zetten. En gij , Flora, ik begrijp niet, hoe
gij u aan uw schrijftafel terug kunt trekken, als wij gasten
hebben. Wordt gij werkelijk van uw uitgever zoo gedrongen, dat gij des avonds moet werken , sluit dan uw deur,
als de zaak er niet te veel naar uiterlijk vertoon en geleerde
coquetterie zal uitzien !" Ze moest zeer toornig zijn, dat zij
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zoo onomwonden haar meening uitsprak in tegenwoordigheid
eener dame van het hof.
Flora legde haar manuscript recht eri doopte de pen in.
oBeoordeel die zaak , naar ge het goedvindt, Grootmama!"
zeide zij koel. kan het niet helpen , dat men mij bier
opzoekt en zou reeds lang met zelfopoffering aan een uwer
groene tafels zitten, als men mij niet had gestoord."
Henriette sloop mevrouw Urach voorbij en wenkte Catharina tersluiks, haar te volgen. oDeze twisten dooden mij ,"
fluisterde zij in de ledige muziekkamer.
"Wees bedaard! Flora strijdt te vergeefs, hij dwingt haar
Loch aan zijn voeten," zeide Catharina met eigenaardig bewogen stem. ',Maar hem begrijp ik niet. Als ik een man
was als hij...." zij richtte zich met vlammende oogen fier
en trotsch op.
ll Weet gij , hoe de liefde werkt, Catharina? Oordeel
niet! Gij, met uw koelen blik en bloemenfrisch gelaat ,
zut nog niet bewogen door den razenden roes , die de menschelijke ziel aangrijpt." Zij viel zich zelve in de reden
en haalde diep en met moeite adem. — oGij weet nog niet,
hoe wegsleepend en verleidelijk Flora zijn kan, als zij wil.
Gij kept haar slechts in haar tegenwoordige, nietswaardige
rol , die lage, zelfzuchtige, onbarmhartige ziel. Wie haar
eenmaal liefde heeft zien bewijzen, die begrijpt, dat een
man eer den dood zoekt, dan dat hij haar opgeeft,"
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Zij ging om haar verwaarloosd ambt aan de theetafel
weder op zich te nemen ; Catharina echter bleef aan de piano
staan en doorbladerde de muziek. Henriette's laatste woorden hadden haar diep bewogen. Was versmade liefde werkelijk zoo zielsverscheurend , dat men om harentwille sterven
zou? En had zij dezen tragischen invloed ook op een
man als Bruck?
Hij verliet juist met vaste schreden Flora's kamer ; ook
mevrouw Urach ruischte ijlings voorbij ; er waren nog twee
oudere dames den salon binnengetreden , welke zij begroeten
moest. De deur van Flora's kamer bleef voortdurend open ;
in alien gevalle word het gevraagde artikel consequent ten
einde gebracht, en nadat ook freule Von Giese weder binnengekomen was en zich andennaal preludeerend aan de piano
gezet had, werd het daar gansch stil.
Catharina keek den dokter zijdelings na, toen hij den
salon doorging. Hij trad naar de theetafel , om met Henriette te spreken , maar een der pas aangekomen dames
field hem vast en wikkelde hem in een gesprek. Hij was
ridderlijk beleefd en zeer bedaard in zijn gebaren , maar
Catharina had vroeger bij Flora's boosaardig antwoord een
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vlam in zijn oogen zien blakeren ; hij was eensklaps van
kleur verwisseld , en ook nog thans brandde een verhoogd
rood op zijn wangen — hij was niet zoo bedaard opgeruimd , als hij scheen te zijn. En zijn schoone tegenpartij
ginds in haar roode studeerkamer was het evenmin ; reeds
na vijf minuten stiet zij hoorbaar ongeduldig den stoel terug
en kwam in den salon.
# 1•Tu , Flora , reeds gereed ?" vroeg de hofjuffer en liet de
onvermoeide vingers in tertsen over de toetsen loopen.
Bah gelooft gij , dat men een goed slot zoo maar uit
den mouw scbudt ? 1k ben nu juist niet zeer gestemd ,
en zonder inspiratie schrijf ik nu eenmaal niet; daartoe is
mij het beroep van auteur te heilig."
Freule Von Giese knipte eigenaardig en op een boosaardige wijze met de oogen; zij had een valschen blik.
llIk ben zeer gespannen , hoe de critiek uw groot werk
"Be Vrouwen " zal opnemen. Gij heht er ons • zooveel van
verteld. Heeft de uitgever het aangenomen?"
Flora had dat eigenaardig knipoogen wel bemerkt. "Het
zou ulieden goeddoen , trouwe zielen, als het fiasco
maakte, niet waar,, Margaretha ?" zeide zij scherp. ',Maar
dat gaudium zult gij niet beleven ; dat zegt mij mijn.
nu, mijn kleine vinger." Ze lachte zacht en overmoedig
schudde de geurige lokken van het voorhoofd en maakte
zich gereed , den salon binnen te treden met die voorname
achteloosheid, welke zij als een trotsche vorstin wist aan
te nemen.
// Kind, gij staat daar,, met dat blad muziek in de hand,
als woudt gij ook onze ooren in beslag nemen," zeide zij
in bet voorbijgaan tot Catharina , met spotachtigen toon
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en een sprekenden blik naar de ijverige klavierspeelster
&Zingt gij dan ?" Catharina schridde het hoofd. ff Ilet zou een
Sordmer's erfdeel zijn , onze familie heeft geen za.ngstemmen."
il ja , Flora, Catharina doet aan muziek ," riep de coin•
mercieraad hen toe. Hij was in gesprek met een heer in
de nabijheid van de deur , en trad thans naderbij. il Ik
weet het nit de rekeningen van haar gouvernante. Veel
geld , Catharina! Ik heb het u reeds willen zeggen : gij
hebt zeer dure onderwijzers."
Het jonge meisje lachte. u De beste, Maurits. Wij in
Dresden zijn praktische lieden ; het beste is het goedkoopste."
"Nu , mij is het wel. Maar hebt gij dan ook talent ?"
vroeg hij op twijfelachtigen toon; ,,de muzikale begaafdheid
lag anders niet in de familie Mangold."
„De aandrift ten minste ," hernam zij eenvoudig , ion de
neiging om melodien uit to denken."
Flora , die juist over den drempel des salons trad, wendde
zich verrast om.
Och kom , Catharina !" zeide zij snel. "Melodien uitdenken ! Gij ziet er nog al naar uit met uw roode kaken
en uw huismoeder—opvoeding. Een polka of een wals loopt
een ieder , die gaarne danst , wel eens door het hoofd.. .."
HEn ik dans hartstochtelijk graag , Flora," viel Catharina
haar vroolijk met openhartige bekentenis in de rede.
"Zia gij ? Wie wil zich al niet dadelijk den schijn van
diepzinnige productiviteit geven! En d6arom neemt ge zelfs
wel les in de compositieleer ?"
/ph, sedert drie jaren."
Flora sloeg de handen samen en kwam zeer opgewonden
in de muziekkamer terug.
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dan uw Lukas" — zij noemde de voormalige gouvernante nog altijd bij haar meisjesnaam — ll niet wel bij
het hoofd , dat zij het geld zoo in het water werpt ?"
Het was tamelijk stil in den aangrenzenden salon. De
drie oude heeren bij den schoorsteen en de dame, die niet
den dokter had gesproken , hadden zoo even aan een speeltafeltje plaats genomen. Dokter Bruck zat naast Henriette
en voerde zacht een gesprek met haar , en freule Von
Giese pauseerde voor een oogenblik. Zoo kon men ieder
woord van dat vrij luid gesprek in den salon hooren.
Henriette sprong op en kwam naar de muziekkamer.
"Gij zijt muzikaal, Catharina ," vroeg zij verbaasd , "en
hebt, zoo lang gij hier zijt, Been toets aangeraakt ?"
//De piano staat naast Flora's kamer ; hoe kon ik dan zoo
aanmatigend zijn , haar met mijn klavierspel in het werken
te storen ?" antwoordde het jonge meisje ongekunsteld en
natuurlijk. ilIk heb waarlijk reeds de vurigste begeerte gehad, en de vingers hebben me gejeukt, ook eens op dit
instrument te spelen, want het is heerlijk en mijn pianino
tehuis deugt niet veel. Wij hebben ze voor vijf jaar oud
gekocht. Mijn gouvernante heeft reeds sinds lang een betere
aan u willen vragen, maar ik was altijd daar tegen. Het
hinderde mij , dat gij uit deze vraag mijn vorderingen zoudt
kunnen opmaken. Nu echter, nadat ik de bewuste geldkist gezien heb, ben ik volstrekt zoo bloode niet meer; ik
wensch mij een instrument als dit."
"Het kost duizend daalders ; duizend daalders voor een
kleine meisjespassie ! Dat moet overdacht worden, Catharina."
ffEn wie in huis speelt dan op uw instrument ?" vroeg zij
thins scherp en met vlammende oogen ; men zag het, zij
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was diep beleedigd. "Aan wie verschaft het een genot in
stille uren? Het staat daar slechts voor gasten. Moet dan
het kapitaal altijd z66 gebruikt worden , dat het slechts
brilleert ?"
Zeer getroffen trad de commercieraad op haar toe en vatte
haar hand; hij had deze uitdrukking vol energie en eigen ,
vaste oordeelskracht nog niet in het bloeiend meisjesgelaat
gezien.
"Word niet driftig, lief kind!" zeide hij geruststellend.
"Ben ik dan ooit een harde en knjperige voogd geweest?
Kom, sped een stuk , en bewijs ons , dat uw muzikale arbeid werkelijk een hartzaak is ! Meer verlang ik volstrekt
niet , en gij zult een instrument hebben , zooals gij het
verlangt."
ll Nu, na het voorgevallene, doe ik het niet gaarne ," zeide
zij oprecht en onomwonden , en onttrok hem haar hand. Door
mijn spelen het instrument verkrijgen, wil ik in geen geval;
wie toch weet , wat gij onder een "hartzaak" verstaat ! Maar
ik zal mijn muziek halen , omdat ik aan het "zich laten noodigen" een hekel heb."
Zij Wilde zich verwijderen.
"Waartoe muziek? Sped toch een uwer ,,composities !"
zeide Flora , terwijl zij een sardonisch lachen half verbeet.
"Ook mijn eigen werk ken ik niet van buiten ," antwoordde Catharina , het vertrek verlatende.
Ze kwam zeer spoedig terug met een muziekboek in de
hand. Terwijl zij zich op den klavierstoel zette, Bien freule
Von Giese haar bereidwillig inruimde , nam Flora het book
van den muzieklessenaar.
"Van wien ," vroeg zij en sloeg het titelblad op.
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"Nu , hebt
niet een compositie van mij wenschen te
hooren ?"
"Voorzeker, maar gij hebt het verkeerde genomen
dit
toonwerk is immers gedrukt ...."
„leer juist. Het is gedrukt."
"Mijn God, hoe komt dat clan?" riep Flora zoo snel,
zoo naïf verbaasd en zoo verle gen uit , dat zij voor een
oogenblik haar zelfbewuste houding inboette.
,Sa, Floortje, hoe komt het dan dat uw zaken gedrukt
worden ?" vroeg Catharina schertsend , met humor terug,
en legde haar schoone, fijn gevormde handen op de toetsen.
,Ik wil u zeggen , hoe ik tot die eer gekomen ben," voegde
zij er snel en bedarend bij. Flora had klaarblijkelijk haar
antwoord zeer kwalijk genomen ; zij richtte zich beleedigd
op en zag met hoogmoedigen blik op ode jonge zuster neder.
#Mijn onderwijzers hebben de llphantasie" heimelijk doen
drukken, om mij op mijn verjaardag er mede te verrassen."
,Ah zoo — dat kon men wel denken ," zeide Flora en
legde de muziek weder op den lessenaar.
Henriette was intusschen achter haar been geslopen zij
boog zich over Catharina's schouder en wees met den vinger
op het titelblad.
"Lag u toch niets wijs maken , Flora I" riep zij lachend.
"Kijk hier , daar staat het beroemde Verlag van Schott &
Sane — die firma laat zich toch met een verjarings-aardigheid niet in ! Catharina , zeg de waarheid ," verzocht zij
met stralende oogen. "Men speelt uw stukken buiten in
de wereld ze worden gekocht ?"
Het jonge meisje knikte blozend met het hoofd ter bevestiging.
E. MARLITT.

Commercieraad.
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//De waarheid is echter ook , dat ik die zaak volstrekt
niet gewenscht en het eerste Opus gedrukt en bij mijn verjaringsgeschenken gevonden heb ," zeide zij en begon haar
voordracht.
Het was een zeer eenvoudige melodie , die den hoorders
in de oogen drong, maar reeds na eenige maten lieten zij,
die aan de speeltafel zaten , de whistkaarten zinken, zoo
fluweelzacht welden de tonen uit het instrument , en zoo
door en door origineel en hartroerend klonk de nieuwe
wijze. De jonge componist e zat daar , met de oogen ernstig
op de noten gevestigd , in zoo bedaarde houding,. dat men
het zwarte kruis op haar borst onder de ademhaling kon
zien beven. Dat was geen brilleeren met vingervaardigheid,
geen owoelen in de tonen" — men vroeg zichzelven niet
af, of het spel correct was; men dacht zelfs Diet aan het
spel, even zoo min als men bij een aangrijpend gezang aan
de mondbeweging des zangers denkt. En toen de melodie
zweeg , die niet eens tot slot in de ruischende beweging van
een modern concertstuk vervallen was, toen bleef het nog
een oogenblik zoo ademloos stil , alsof de vluchtende toongeest, die zoo even nog zoo schoon gesproken had, Diet
door luid geraas mocht verschrikt worden. Daarna echter
werd het levendig in den salon. De heeren riepen: „bravo !"
„charmant 1" en llsuperbe !" en de dames betreurden het ,
dat Papa Mangold dit niet beleefd hat Men was verrast,
geroerd en — greep weer naar de kaarten.
"Die prachtige ,,phantasie" moest gij mij geven , Freule.
Ik wil ze de vorstin voorspelen ," zeide de hofdame met
protector-gebaren.
NEn den schoonsten concertvleugel die ooit gemaakt is ,
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zult gij hebben , Catharina!" voegde de commercieraad haar
enthousiastisch toe.
Henriette eohter legde liefkoozend haar bleek gelaat tegen
den bloeienden Wang barer zuster en 'fluiAterde met vochtige
oogen uitverkorene 1"
Reeds na de eerste tonen was Flora als verschrikt van
de piano weggegaan en had zonder geruisch bet vertrek
verlaten. Langzaam ging zij in de roode kamer heen en
weder , en wierp , bij ieder aangrijpende wending der melodie,
een waarlijk ontstelden blik naar het geniale meisje aan het
klavier. En nu de laatste toon verstomde, was de ruste loos zwevende , witte gestalte verdwenen ze had zich in den
hoek der schrijftafel aan het venster teruggetrokken.
„Ach , het schijnt mij , dat Flora het kwalijk neemt, dat
ze niet meer de eenige ,,beroemdheid" der familie Mangold
zal zijn f zeide freule Von Giese half tot zichzelve , half
tot den commercieraad , met boosaardig geflaister.
De commercieraad lachte; hij lachte altijd, als iemand
van het hof vertrouwelijk met hem sprak , maar hij vermeed het te antwoorden.
„Op uw gewezen gouvernante ben ik overigens zeer boos,
omdat zij mij nooit iets bijzonders over uw muzikale begaafdheden medegedeeld heeft," zeide hij tot Catharina , (lie
juist haar plaats aan het klavier verliet.
Zij lachte.
,,Bij ons telnais wordt daarvan volstrekt Been ophef gemaakt ," antwoordde zij ongekunsteld. gouvernante
is een vrouw, die met haar goedkeurend oordeel zeer karig
is ; ze weet, dat ik nog zeer veel te leeren heb."
nOch komt Dat is meer dan een Spartaansche opvoeding , ."
10*
"
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ll Of ook het uitgezochtste raffinement , waarmede men een
grooten opgang wenscht te veroorzaken ," viel Flora in, die
juist' de dear binnen trad ; haar gelaat gloeide koortsachtig.
maakt gij niet wijs, • dat gij zoo argeloos beseheiden
over uw talent denkt, dat gij werkelijk zoo weinig gewicht
daaraan hecht, om, bij een verblijf van vijf dagen in ons
huffs , zelfs niet te doen alsof gij slechts een noot kendet —
dat is valsch, arglistig tegenover mij, tegenover ons alien !" De
opwellende toorn verstikte bijna haar schoone , klankrijke stem.
"Zoo oordeelt gij, Flora?" bruischte Henriette vertoornd
op. llGij , die nooit moede wordt, uw auteurs-beslommeringen , uw #geleerde studien" in ieder gesprek te pas te brengen en breed uit te meten ; gij , die in den kring uwer bekenden reeds op succes pocht, dat nog altijd verwacht wordt...."
u nenriette , zorg voor de thee!" riep mevrouw Urach op
een scherpen, strengen toon — men was te luidruchtig in
de muziekkamer.
De geroepene ging knorrig heen.
llGij dwaalt, Flora, als gij meent, dat ik geen gewicht
aan mijn talent hecht," zeide Catharina volkomen bedaard ,
terwijl haar trotsche zuster toornig op de onderlip beet en
ilenriette met een bitteren blik nazag. //Dan zou ik onwaar
zijn tegen mij zelve en ook nameloos ondankbaar , want het
verschaft mij hemelsche uren. Het is touter toeval, dat ik
Diet terstond bij mijn aankomst daarover gesproken heb ; want
juist de muziek is schuld, dat ik een maand vroeger hierheen gekomen ben. Mijn onderwijzer in de compositie moest
voor vier weken op reis, en dewijl ik dan yolk twee maanden het onderricht zou hebben moeten missen nam ik ras
een besluit en verliet Dresden gelijk met hem."
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Bij deze laatste woorden van het jonge meisje ging freule
Von Giese naar den salon, zichtbaar zich losrukkend — de verklaringen waren immers te piquant — maar
haar vader , een oude gepensioneerde overate , was zoo even
gekomen ; hij moest begroet worden. Ook de commercieraad
verliet het vertrek.
Flora trad weder naar de piano en nam de muziek van
den lessenaar. Catharina zag, hoe de schoone boezem harer
zuster onder snelle ademhalingen zich ophief, hoe haar
hand van zenuwachtige opgewoiidenheid beefde. Bitter berouwde Catharina de argeloosheid, waarmede zij het kleine
werk in dezen kring had bekend gemaakt.
,/Men heeft u zeker veel vleiends daarover gezegd ?" vraagde
Flora en sloeg met de omgekeerde rechterhand op het titelblad — haar oogen hingen verterend aan haar zusters lippeii.
llWie dan ?" gaf Catharina ten antwoord. llMijn onderwijzers zijn even terughoudend met hun lof als mijn gouvernante , en anderen weten niets van mijn auteurschap ; gij
ziet toch, dat de naam van den componist ontbreekt."
',Maar het werkje wordt veel gekocht?"
Catharina zweeg.
11 Zeg de waarheid maw! Is bet al meer dan eens gedrukt ?"
llNu ja!"
Flora wierp de muziek op de piano. llTot zulk een bakvisch (1) met een dik bazuinengel-gezicht en een onbekommerde zielsrust, komt de roem in den slaap. En anderen
(1) Backfisch". Spotnaam, in Duitschland aan jonge meisjes gegeven, wier leeftijd lien — om en' gemeenzame Hollandsche uitdruk"to grout your servet en nog te klein voor
king to bezigen
laken" tnaakt.
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moeten , °litter allerlei kwellingen , om iedere sport kampen.
Zij sterven bijna in het pijnlijke streven en strijden , eer zij
ook slechts genoeind worden ," stiet zij bitter nit. Zij sloeg
de armen over elkander en ging het vertrek op en neder.
"Na , wat maakt het in den grond der zaaik ook uit ?"
zeide zij als verruimd en bleef plotseling staan. ffDe schitterendste vuurpijl dooft bowen in de lucht, zonder spoor na
te laten ze is er geweest; terwij1 de vuttrkern in den Vesuvius immer blijft gloeien. De wereld kent zijn bestaan , en
als hij zijn vlammen uitstoot, dan jubelt of siddert het menschelijk hart. Becht goed zoo; dat wijn er dan twee uit de
familie Mangold, die in de arena treden. Wij willen zien ,
Catharina, wie van ons beiden de brillantste carriere maakt."
yak zeker uiet," riep Catharina vroolijk en streek zich een
oproe,rig lokje van het voorhoofd. llIk zal er wel op passen ,
in de arena te komen. Donk niet, dat ik ongevoelig ben
voor de gevolgen! Het is eon onbeschrijfelijk gevoel, to
zien , dat men net zijn scheppingen de harten van anderen
roert en beweegt, en plat zou ik voor alle schatten der wereld niet willen missen. Maar bloot daarvoor en daarom
to leven? Neen , ik zie te huis te veel pink, te veel zalig
samenzijn en samenwerken - wat helpt mij de room, als
hij mij eenzaam laat ?"
"Ha ha! daar hebben wij roeping, de gansche huisbakken
quintessence uwer opvoeding! Zooals die jufvrouw Lukas het
zelf voortdurend nagestreefd en ten slotte doorgezet heeft ,
zoo wilt gij ook handelen. Gij wilt huwen."
Ze lachte , in kwetsenden spot, holder en scherp.
Het kostelijke karrnijnrood op de wangen van het jonge
meisje breidde rich plotseling tot aan de haarwortels van
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het voorhoofd uit ; het liep zelfs langs den sneeuwwitten ,
ronden hals neder.
,Gij lacht en spot, alsof het u niet in de gedachte gekomen was , hetzelfde te doen ," zeide zij vertoornd, maar
met onwillekeurig gedempte stem , "en toch...."
Flora strekte de hand zoo snel uit , alsof zij de schoone
meisjeslippen wilde dicht drukken. ,,Geen woord meer , als
bet u belieft !" riep zij gebiedend. Le sloeg de armen weder
onder den boezem over elkander en boog langzaam toestemmend het hoofd. N Ja , erg wijs jutfertje het is waar , ik
was voor een oogenblik zoo zwak en verblind, mij een net
te laten omwerpen , maar Goddank , het hoofd is er weder
buiten eu helder en sterk genoeg, om de vrijheid weder te
veroveren."
,En hebt gij in het geheel geen geweten , Flora?"
mEen zeer gevoelig zelfs, schatje ; het zegt mij juist , dat
het een onverantwoordelijke ligtzinnigheid geweest is, mij
zelf zoo weg te werpen. Gij zult bijbelvast genoeg zijn om
te weten , dat ieder er verantwoordelijk voor gesteld wordt ,
hoe hij zijn talent besteedt. Zie mij aan, kunt gij u
werkelijk voorstellen, dat ik levenslang als simpele doktersvrouw aan den haard staan en groenten koken zou? En
voor wien ?" Zij boog het hoofd als ter aanwijzing naar den
salon , uit welken thans levendig stemmengeruisch klonk.
Met het binnentreden van den ouden overste Von Giese was
leven en beweging in het gezelschap gekomen. Siechts
dokter Bruck zat alleen aan de theetafel en las in een
courant ; hij was schijnbaar zeer verdiept en had nauwelijks
opgezien , then Henriette aan zijn zijde teruggekoinen was.
gij , dat ook slechts een der !leer= met hem ver-
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keert?" vroeg Flora met onderdrukte stem. fillij is banneling, en met alle recht. Hij heeft mij en de wereld bedrogen de hem vooruitgaande schitterende roep is louter
reclame geweest."
Zij brak hier of en trok zich snel in haar kamer terug , om
den ouden , breedsprakerigen overste uit den weg te gaan ,
die thans , in gezelschap van zijn dochter en den commercieraad , de muziekkamer binnen trad en zich aan Catharina
deed voorstellen. Op zijn verzoek zette zich het jonge
meisje nog eens aan het kiavier en speelde. Wonderlijk !
Met wat voor oogen haar zwager en voogd naar haar zag,
zoodra zij den blik van het muziekblad opsloeg , zoo vu rig ,
zoo onverklaarbaar,, volstrekt niet zoo, broederlijk vertrouwend , als hij haar als kind een peperhuisje met bonbons en
gisteren nog een fraai bouquet uit de stad had medegebracht ! Ze liet hem steeds gewillig de hand , als hij die
in het gesprek vatte , en liet het toe , dat hij haar liefkoozend de lokken uit bet gelaat streek. Hij deed dat
zoo argeloos, als haar vader het eens gedaan had , en thans,
then zij de handen van de toetsen nam , trad hij onder
den luiden bijval der anderen snel op haar toe en legde
zijn arm om haar schouders.
"Catharina , wat is er uit u geworden?" fluisterde hij , zich
over haar heen buigend. ,Hoe herinnert gij mij aan Clotilde ,
uw zuster zaliger ! Maar gij zijt schooner en veel begaafder."
Zij greep met de linkerhand naar zijn arm om dien te verwijderen , maar Maurits greep nu ook die hand en hield ze
vastgeklemd , als was het voor het gansche leven. Voor
de aanwezigen was die fraaie bonding een natuurlijke ,
argelooze groep. De voogd omarmde trotsch en in ver-
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voering zijn pupil, het hem aanvertrouwde kind zijns
schoonvaders. Slechts Henriettes bleek gelaat was zeer rood
geworden, zij glimlachte eigenaardig. Dokter Bruck naast
haar keek op zijn horloge, reikte vervolgens Henriette ter
sluik de hand en maakte van de algemeene opgewondenheid
gebruik , om zich onbemerkt to verwijderen.

TIENDE 400FDSTUK.

Sedert den gezelschapsavond was een week verloopen ;
ontzettend fatigeerende week !" zuchtte mevrouw Urach
uitgeput. En terstond daarop schold zij nadrukkelijk en
krachtig op haar modiste , dewijl deze het toilet voor den
achtsten dezer vermoeiende dagen niet elegant genoeg gemaakt had, en de sleep absoluut te kort , de kant niet
breed genoeg, de stof al te slecht was. Er waren verscheidene groote damesthe's en koffiegezelschappen in de
hoogste kringen te overmeesteren geweest. Bovendien had
Flora, bij levende beelden, die bij gelegenheid van een klein
hoffeest gevormd waren , de verzen moeten maken en uitspreken ; u men was nauwelijks tot adem gekomen."
Henriette moest met het oog op haar toenemende ongesteldheid deze uitputtende beslommeringen gestreng vermijden , en Catharina bleef, hoewel ze steeds heel vriendelijk
mede uitgenoodigd werd, consequent bij haar te huis. Dan
dronken ze alleen thee in de muziekkamer, en Catharina
verhaalde anecdoten en speelde onvermoeid piano om Henriette's droefgeestigheid te verzetten. Hoe scherp het oordeel der zieke ook was , hoe diep zij de oppervlakkigheid
en de koelheid in het gezellig verkeer ook gevoelde, was en
// een
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bleef zij toch het kind der voorname wereld. Ze was in
den salon, onder de aristocratische vrienden harer grootmama
opgegroeid. En zoo zeide zij dikwijls bitter lachend, wanneer op thee- of komedieavond het geraas van rollende
rijtuigen van de stall weerklonk , dat zij temoede was ,
als een invalide strijdros, dat, lain en zwak , bij het signaal
de wren spitste en zoo gaarne mede zou loopen.
Verblindend als een fee , zweefde Flora bij het afscheidnemen door de muziekkamer. Meestal had zij een plooi van
misnoegdheid tusschen de wenkbrauwen en een spotlach om
de lippen, hetwelk het jeugdig toilet van Grootmama gold.
Zij beklaagde den verloren kostbaren tijd , maar ze wierp
den beschermenden sluier over de met bloetnen getooide
lokken , nam haar sleep op en ging , om buiten bet wachtende
rijtuig te bestijgen en — ,,zich op te offeren."
De commercieraad was zes dagen geleden voor taken naar
Berlijn vertrokken. Hij schreef dagelijks aan mevrouw
Urach ,twaarlijk gouddronken brieven," zeide zij, vol beteekeiiis lachende. Eergisteren evenwel waren prachtige
bouquetten voor de drie schoonzusters gekomen, en toen
had mevrouw Urach niet gelachen. Voor Flora en Henriette
had de galante zwager camelia's en viooltjes doen samenbinden; Catharina's ruiker daarentegen was vol oranjebloesein en myrthe. Mevrouw Urach had waarschijnlijk de
teedere taal uit de verte vergeten zij nam achteloos de
bouquetten uit de kist en was juist voornemens, de twee
die voor lienriette en Catliarina bestemd waren , naar boven
te zenden , toen Flora , schudclend van lachen , met den
vinger op het beteekenisvolle arrangement der bloemen wees
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Toen werd het gelaat der oude dame zoo lang en vaal, als
nog nooit in geheel haar lange leven.
"Maar , Grootmama , hadt gij dan werkelijk geloofd , dat
Maurits voor zulke ontzettende sommen den adel gekocht
had, om daarna zijn geslacht te laten uitsterven ?" riep
Flora op haar overmoedige , frivole manier. oGij hadt Loch
moeten weten, dat een man als hij , nog tainelijk jong ,
rijk en deftig, niet zijn geheele leven weduwnaar blijven
zal ! En hij vrijt niet vergeefs naar Catharine dat weet
ik het beste."
Met dit kleine ongeval trad plotseling een spook in de
villa Baumgarten op. Oaths rina verinoedde zijn aanwezigheid
Diet ; zij had de bloemen met frisch water besprenkeld om
ze niet zoo spoedig te laten verwelken en het bouquet op
de vensterbank geplaatst , zonder het beteekenisvolle bloc-.
menschrift verstaan te hebben, Door de vertrekken van
mevrouw Urach echter, wandelde de grauwe , dreigende gcstalte rond zij verduisterde den glans der veelv uldig benijde
zijdefluweelen meubelen , der goudbronsen en der onschatbare Meissner porceleingarnituur; zij zat in de oranjerie op
Grootmama's lievelingsplekje en vergalde haar het genot
van alles , wat haar het leven sierde. De oude dame zorgde
voor haar toekomst, alsof zij eerst de helft haars levens
achter haar had; de commercieraad mocht niet weder huwen;
hij was haar dat schuldig. Zij had hem door haar relatien,
door haar maatschappelijken invloed eerst gemaakt tot hetgeen
hij geworden was; zij had met een onvergelijkelijken smaak
zijn huis tot een klein kasteel vervormd , dat zelfs de
incest verfijnde hovelingen imponeerde. En was bet van hare
zijde niet een gewichtig offer, eon daad van zelfoverwinning
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geweest , waarmede zij zich aan de spits van zijn toenmaals
nog vrij simpele , burgerlijke huishouding geplaatst had ?
En nu , als alles zoo geschikt is als zij het gewenscht en
er voortdurend naar getracht heeft, — nu zou er plotseling
een jonge mevrouw Von Romer komen, die daar beneden in
die prachtvolle salons receptie gaf , en degene, die mevrouw
Urach zien wou, zou moeten opklimmen naar het llkleedkamertje ," dat men "Grootmama" ingeruimd had. Diet
eens Flora, het kind harer eigen dochter, had zij in Bien
rang willen zien , gezwegen dan van de kleindochter des
molenaars. Mevrouw Urach sprak op eens zeer belangstellend van Catharina's tehuis in Dresden zij toonde zich
zeer bezorgd, dat bet wondervolle muzikale talent vier weken
lang braak moest liggen en ging met het denkbeeld om ,
in hoogstderzelver eigen persoon het jonge meisje naar
Dresden terug te brengen.
Catharina liet zich al die uitgezochte beleefdheden zwijgend welgevallen. Zij wilde afwachten , of Henriette zich
niet door dokter Bruck zou laten overhalen , haar zuster te
vergezellen. Tot nog toe had hij geen poging gedaan ,
waarschijnlijk ()mkt hij het plan niet wilde doen schipbreuk
lijden op de prikkelbaarheid der zieke, die tegenwoordig in
hoogen graad opgewonden was. Hij kwam iederen morgen
op het bepaalde uur. De woonkamers der beide zusters lagen
nevens elkander en de deur stond altijd open. Catharina
hoorde dus zijn geruststellende stem , zijn zachte toespraak ;
hij kon echter ook zoo hartelijk lachen , dat de zieke onwillekeurig instemde. Voor Catharina's oor had die heldere , vroolijke en toch zoo aangenaam kalme lach een eigenaardige bekoorlijkheid — hij getuigde zoo onwederlegbaar van de on-
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gerepte jeugdige frischheid der ziel; hij pewees haar ,
dat Bruck van zijn zaak, van zijn toekomst zeker was ,
dat hij zich innerlijk ook niet boog voor de' ditizenderlei
wederwaardigheden en krenkingen, die op hem i/ritorffiden.
Zij zelve sprak hem niet. Om dezen tic memtal aan haar
schrijftafel gezeten, lion zij hem toeb. ire Hentiette's hind
op- en neder zien wandelen. Maar hoe onafscheidelijk Ook
anders de beide zusters waren, kort vO(ir het uur van 's elokters komst trok Henriette zich steeds in haar katner terug,
en Catbarina wacbtte zich wel, door een toegeroepen woord
of ook slechts door een sprekenden blik, in het gesprek een
deelneming to verraden , die klaarblijkelijk door de zieke niet
gewenscht wend
Bruck's tante echter sprak zij zeer dikwijls , en dat wel
in den molen. De oude vrouw bracht, sints zij zoo nabj
woonde, dagelijks een bezoek aan Suze. Ze bracht haar soep
en ingemaakte vruchten en zat wren lang bij de huishoudster, die nog volstrekt niet op haar gemak was en zich zeer
ongelukkig achtte, dewijl het met spinnen, breien en wasschen unog maar altijd niet gaan wou".
Dal waren genoegelijke schemeruurtjes in de molenkamer.
De tante vertelde uit haar jeugd, uit den tijd, toen zij nog
side zielverzorgster" in bet dorp was; ze beschreef het zware
en treurige oogenblik , toen zij den dokter als achtjarigen
knaap uit het ouderlijke huis had weggehaald, wijl zijn vader en moeder binnen weinige dagen gestorven waren. En
mocht zij ook van de kleine ervaringen nit haar zonnig
meisjesleven of uit haar gelu.kkigen echt beginnen , altijd en
immer blank bet meest uit haar schildering van bet samen-
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zijn met den dokter, die, naar zij verzekethe, zoo geheel
hams leveus zonneschijn geworden was.
IN het naar huis gaan vergezelde Cathgrina de mule vrouw
langs de tuisch6nde rivier tot aan de brug. Tante's kleine
hand lag dan op den arm van het jonge meisje , en ze tandelden daarheen , alsof zij bijeen behoorden, alsof ze ook met
elkaar de brag overgaan en ',des dokters huis" binnentreden
moesten , dat zoo stil en vreedzaam, zoo verlaten en van
het schemerlicht ingesponnen, achter het kreupelhout lag. De
avonden waren nog zeer frisch en van het zwarte , donkere
woud kwamen donne nevels over, en maakten haat en kleederen vochtig. Men wipt dan gaarne onder het gastvrije
dak , waarop de schoorsteen rookt. Gewoonlijk brantlde reeds
de van een groene kap voorziene lamp in de hoekkamer
door het eene , onbedekte venster viel haar licht, breed en
helder, dwars over de brag. De naar huis keerende ode
vrouw kon niet dolen, al was het ook reeds zeer donker.
Dan ging zij binnen, het laatste vensterluik vverd gegoten ,
en dear in dien behagelijken hoek bij -de kachel Catharina kon ze met haar scherpe oogen volkomen overzien —
waar het groene verbleekte tapijt lag en bij de ronde tafel
een hooge , met kussens voorziene armstoel stond, bereidde
zij stillekens den avonddisch en wachtte al breiend, tot de
dokter zijn pensum geeindigd had
Pit had zij het jonge meisje op de avondwandeling bij
herhaling geschilderd, en b zoo gaarne bleef zij dan een
oogenblik op de brag staan, beschonwde haar genoegelijk
huis en weer glimlachend naar den man , die bij het werken
zijn donker gelokt hoofd over de schrijftafel boog. Maar hij
sprong dan gewoonlijk op en opende het vetster, want de
,
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nieuw aangeschafte kettinghond vloog met woedend geblaf
op de aankomende los. "Zijt gij het, Tante ?" riep de dokter.
Bij dit geluid vlood Catbarina buiten het bereik van het
lamplicht. Met een vluchtig llgoeden nacht 1" stormde zij de
eenzame allee in en het kwam haar dan voor, als -was zij
uitgestooten. En zoo zou ook hij later to moede zijn ingeval hij Flora werkelijk nog tot een huwelijk nopen kon --wanneer hij uit bet huis aan de rivier naar de stadswoning
terugkeerde en door zijn vrottw, de ziel van het huis , met
koelen groet aan de schrijftafel, of voor een avondgezelschap
getooid, in vluchtig voorbijgaan ontvangen werd. - —
Het was op den zevenden dag na het vertrek van den
commercieraad, toen het bericht uit Berlijn kwam, dat de
spinnerij verkocht was. Mevrouw Urach was door dit nieuws
zoo aangenaam gestemd, dat zij , nog in haar cachemiren
slaaprok, met den brief in de hand , de trap naar de bel-etage
opsteeg en Henriette's kamer binnentrad, waar zich toevallig
ook Flora beyond.
De oude dame zette zich in een armstoel en verhaalde.
ffGoddank , dat Maurits er een einde aan maakt !" zeide
zij vroolijk gestemd. "14 heeft brillante zaken gedaan; de
fabriek wordt hem zoo dim betaald , dat hij er zelf verbaasd over is." Zij legde de fijne handen gevouwen op de
tafel en zag er oneindig tevreden uit. "Hij zal nu geheel
en al met zijn verleden als koopman breken, Daarmede
vervallen ook de fatale egards voor die zoogenaamde handelsvrienden ; denkt maar eens terug, hoe dikwijls we aan
bet diner onbehouwen gasten gehad hebben, die beter aan
de tafel der bedienden gezeten. hadden ! Mijn God, wat
waren dat pijnlijke, verlegen oogenblikken ! Ach ja, zoo
.
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dikwijls heb ik stilzwijgend mij zelve moeten overwinnen."
Catharina stond intusschen aan het venster. Van deze
plaats of kon men het groote fabriekgebouw te midden der
onvoltooide nieuwe bijgebouwen zien liggen. Het ruime kiezelplein voor het huis wemelde van menschen , van mannen ,
vrouwen en kinderen, die opgewonden door elkander liepen en
gesticuleerden. De machinen stonden verlaten ; er scheen
;een enkele arbeider in de zalen te zijn gebleven.
Getroffen wees het jonge meisje aan het venster op dat
tooneel.
illk weet het al," zeide mevrouw Urach lachend ; ze stond
op en trad aan het venster. //De koetsier heeft mij zoo
even in den corridor medegedeeld, dat het daarginds zeer
onstuimig toegaat. Men is buiten zich zelveu , dat de spinnerij aan een actien-maatschappij verkocht is , wier directie
hoofdzakelijk uit joden moet zijn samengesteld. Ja ja , zoo
gaat het ; de goede lieden oogsten nu , wat ze gezaaid hebben. Maurits heeft niet bij toeval zoo verrassend snel tabula
rasa gemaakt. Zijn hart hing op een voor mij onbegrijpelijke
wijze aan die spinnerij, maar de laatste gebeartenissen hebben hem het bezit door en door onaangenaam gemaakt ; hij
wil met de zaak niets meer te doen hebben."
"Dat ziet er al tamelijk wel uit , of hij bang is geworden , die goede Maurits ," meende Flora met verachtelijk
krullende lippen. 1,1k voor mijn deel zou juist in dit oogen.
blik de fabriek niet voor millioenen hebben afgestaan; eerst
moesten die keffers zich overtaigen, dat hun razen vergeefsch
is geweest, dat men om hun bangmakerij lacht. De toorn
wringt mij de keel toe , als ik mij voorstel , dat het nu
E. MARLITT. Commercieraad.
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heeten %al of de bedreigingsbrieven aan mij ons bevreesd.
gemaakt hebben.
"Wees bedaard, Flora 1 Dat denkt niemand van u; men
ziet op honderd pas afstands u de soldatencourage en het
zelfvertrouwen al. aan," spotte Henriette.
De schoone zuater ruischte zwijgend naar de deur; zij
ignoreerde d,ergelijke opmerkingen der zieke steeds met een
kouden gliralach, en ook Grootmama stond op om toilet te
makers voor het diner.
//Bolick heeft u vandaag toegestaan een kleine wandeling
te doen, Henriette?" vroeg de oude dame, zich bij de deur
nog eens omwendende.
illk zal eon weinig in het stadswoud op en neder gaan,
om demienhatslueht in te ademen."
//Dan ga ik mede," zeide Flora. ak heb ook behoefte
aan kat, om niet to verstikken onder den last van
wederwaardigheden , die het noodlot mij oplegt."
Zij reikte mevronw Urach den arm om haar de trap of
to
p.euriette -stampte toornig met den voet ; • zij had kunnen
weenen van ergernis , maar verhinderen kon zij toch niet,
dat hair Nehoone zuster, na den maaltijd, met een wit vilten
hoedje, en deli palrabladwaaier in de hand, to voorsehijn
trad taar op de wandeling in het beach te vergezellen.
• Het. was eau beerlijke Aprildag met wolkeloos blauwen
llama, met glinsterend zonnelicht op heg en stag en met den
wig dim emtv: vitnitjes in zijn fluweelzaehte koeltjes. Nog
Was bfA la CIO r,4rooken van. loafluiseh, Zie den
awartgroonotinfin* deo. donnenwauda als. het wave onizostqle ,
zoo laelider Iicht, als was de koepel van deze anders zoo prelitig
.
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donkere zuilengangen afgenomen. Nog lag het rijke groen, dat
zelfs de meest knoestige takken overweldigt en hen er smijdig
groen.doet uitzien , in railliarden weeke vlokjes samengedrukt ,
in de enge , bruine kast der knoppen. Slechts het fijntakkige
akkermaalshout omsluierde een bleeke groenachtige tint, en
uit de vochtige moslagen rekten zich langstengelige Witte
klokjes. Deze kleine vroolijke bloemen zocht Catharina al
plukkend op , terwijl Flora en Henriette op den smallen weg
bleven , die naar het dennenbosch leidde.
Stil was het heden in het bosch niet — het was de dag ,
op welken de armen der stad het dorre hout mochten halen.
Men hoorde het breken der verdorde takken , het wederzijdsch roepen van menschenstemmen , en diep in het kreupelhout stood Catharina plotseling voor een bruin wijf, ,dat
juist een afgezaagden , sterken beukentak afscheurde. Was
het , dewijl zij groen in plaats van het geoorloofde dorre
hout in de harden hield, of had de onverwacht te voorschijn tredende gedaante zelf een toornverwekkenden invloed
op haar zij wierp van order den lilakleurigen doek dien
zij om het hoofd gebonden had, een wilder blik op het jonge
meisje; in de wijze echter , waarop zij , kaarsrecht opgericht,
met den tak, als het ware spelend over den growl heen en
weder veegde, lag een stoute uitdaging.
Catharina vreesde niet in het miuste; zij bukte zich om
bij de naastbij staande struik een gansche familie ,anemonen
te plukken. In dit oogenblik echter klonk van den weg of
een enkele kreet , een zwak geluid , door een tumult van
voorbedachte]ijk gedempte stemmen gevolgd.
Het wijf laisterde, slingerde den tak weg en ijlde in de
richting van het geluid dwars door het akkersnaalshout voort.
,
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En nu klonk de kreet weder luider — het was Henriette's
ziekelijke, schrale stem. Catharina volgde de vrouw op de
hielen de doornen rukten haar flarden van het kleed , en de
struiken , die het wijf met krachtige armen uiteen boog,
sloegen terugbuigend haar kletterend In het gelaat, maar ze
kwam er• toch snel uit en op den weg.
In het eerst zag zij slechts een verwaiden hoop van vrouwen en havelooze jongens , die zich om den stam van een
pijnboom opeen drongen. Bij de heftige bewegingen der verzamelden evenwel verdeelde zich hier en daar het conglo•eraat van borstelige haren en vuile hoofddoeken en liet
Flora's wit -hoedje met de overeind-staande, blauwe veder
opduiken.
Ant den dwerg los , Frits !" riep een wijf als een beer.
//Maar ze schreeuwt immers of ze gek is ," zeide een
j ongenss tem.
llOch wat , dat piepen hoort geen mensch." De vrouw had
een breeden stompneus en kleine, boosaardige oogen en overtrof in reusachtige lengte alle anderen.
Titans 'sprak ook *Flora — Catharina herkende haar stem
nauwelijks.
Een veelstemmig hoongelach antwoordde haar.
alit den weg gam?" herhaalde het groote wijf. ilDit is
het stadsbosch, Freak daar kan de armste burger gaan
wandelen, zoo goad als de groote heeren; — ik wil wel eens
zien , wie mij van hier jaagt." Zij stelde zich nog meer in
postuur. #Kijkt 'nu maar , gij allemaal! Wij zien dat gelaat
anders slechts in de prachtige koets , als de paarden den hoek
om -rennen en den armen lui graag de beenén van het lijf
zouden rijden Een mooie vrouw zijt gij , Freule, —
-
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dat kan zelfs de nijdigste niet ontkennen. Alles natuur,
niets opgeknutseld; een huid als zijde en fluweel..... men
zou er in bijten." Zij boog het hoofd tot dicht bij het
witte hoedje.
De vrouw, die Catharina vooruit geloopen was , worstelde
zich in den kring. fiDaar komt er nog een!" riep zij en
wees met den vinger naar het jonge meisje achter zich.
De naastbijstaanden keken om en traden onwillekeurig
uiteen. Daar stond zuster Flora, wit als sneeuw aan wangen
en lippen ; men zag haar knieen wankelen — zij trachtte
zichtbaar naar de gewone trotsche houding.
//Die gaat ons niets aan ," riep een jongen en wendde
Catharina den rug toe ; de kring sloot zich weder , nog
nauwer en dichter dan voorheen.
Xatharina!" riep Henriette in hulpelooze angst achter
den muur van menschelijke lichameu, maar de kreet werd
terstond verstikt, men hoorde duidelijk , dat haar een hand
op den mond gedrukt werd.
In hetzelfde oogenblik tuimelden drie, vier jongens rechts
en links. Catharina stiet met krachtige armen zelfs het reuzenwijf op zijde en trad v6Or haar zusters.
N V at wilt gijlieden ?" vroeg zij met luide en vast stem.
Een oogenblik stonden de aanranders bedremmeld, maar
ook slechts een oogenblik — het was toch slechts een meisje
met een piepjong gelaat , dat to hulp kwam. Nu werd ook
zij onder luid gels& mede ingesloten.
"Sapperloot , die vraagt zoo kort en bondig als de. heeren
van de rechtbank , riep de groote en sloeg zich kletsend op
de breede he up.
ll Ja, en ze doet zoo trotsch , of ze zoo direct van de heilige
-
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drie koningen afstamde ," viel de vrouw met den violetten
hoofddoek in. ff Iloort gij wet, uw grootmoeder was uit mijn
dorp. Schoenen en kousen heb ik in dien tijd niet aan haar
voeten gezien, en ik weet ook nog heel goed , hoe uw groatvader bij den ouden molenaar Klaus achter de paarden liep ."
#Gelooft gijlieden, dat ik dat niet weet, of dat ik mij
daarvoor schaam ?" viel Catharina hier bedaard en koel in
maar iedere druppel bloed was uit haar ernstig gelaat geweken.
Dat zou ook nog mooier zijn zijn geld is u immers to
goad gekomen, dat vele, vele geld," riep een derde, en drong
dicht op het jonge meisje toe. Zij greep naar Catharina's
zijdon kleed en wreef de stof onderzoekend tusschen de -singers. ,Een mooi kleed Een staatsiekleed En dat zoo
midden in de week en in het bosch , waar de Harden aan
de dorens blijven hangers 1 Nu , wat komt het er ook op
aan? Ge hebt er immers geld naar. Marsden vol hebben
zij bij den oude gevonden. Maar waar het vandaan gekomen
is ? Kijk , daarnaar wordt niet gevraagd! Of de molenaar
den armen lieden het koren voor den neus weggekocht en
op zijn zolders weggesloten heeft, bij vele duizenden mudden
tegelijk — dat is u al geheel onverschillig , Freule. En
of gezegd heeft, dat het eerst zoo en zoo hoog in prijs
stijgen moest, eer hij er ook slechts een handvol van losliet ,
en wanneer de hit dan als hongerige muizen piepten
"Tiengens!" riep Catharina buiten zich zelve.
,Zoo — leugens?. Het is zeker ook niet waar, dat we
nu den woekeraars in de klauwen geworpen worden ? Die
nemen ons den laatsten aardappel uit den -pot. Dat zal een
ongeluk geven. Mijn dochter springt liever in het water ,
dan dat zij bij die menschenbeulen werkt."
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mijn broeder schiet ze den eersten dag den beste
door elkander ," blufte een opgeschoten jongen.
ff eTa, zooais de duiven van die dwerg zeide een andere
stekelig en met de oogen knippend en wees op Henriette,
die zich met zenuwachtig gelaat , en waanzinnige angst aan
Catharina vastklampte.
Daar klonk zeer in de nabijheid het geblaf van een hond.
Oogenblikkelijk richtte Flora zich op , en al de koude
hoogmoed , die haar ten dienste stond, spiegelde zich op
haar gelaat af.
ilWat gaat mij de verkoop der spinnerij aan ?" vraagde
zij verachtelijk. nMaakt dat met den commercieraad uit !
Hij zal u wel weten to antwoorden. En nu, marsch , uit
den weg ! 11w onbeschaamdheid zal ulieden slecht genoeg
bekomen — daarop kunt ge staat maken !"
Zij strekte den arm met een gebiedend gebaar naar de
omstanders uit, maar het groote sterke wijf greep de fijn
bekleede hand, alsof die haar ten vriendschappelijken druk
aangeboden was, en schudde ze raw met goedgespeelde trouwhartigheid ; daarbij lachte zij luidkeels en de anderen stemden
jolend daarmede in.
,Freule , gij krijgt courage , als een gensdarme — niet
waar , omdat daarginds" ze wees met den duim over den
schouder ll een hond geblaft heeft? Dat is de jager Sonnemann
zijn dashond ; ik ken hem aan zijn stem , en de oude Sonnemann is stokdoof en zijn hond gaat niet van hem vandaan.
Die gaan met elkaar naar Oberndorf naar de herberg, zoo
als iederen namiddag. Hierheen komen ze niet houd u
daarom maar bedaard ! En het gaat u werkelijk niet aan ,
u , mooie dame , u, dat de spinnerij verkocht is ? Wie zal
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dat gelooven ? Men behoeft u maar aan te kijken , dan
weet een ieder al dadelijk , waar Abram den mosterd haalt !
Gij en die oude madam regeert en commandeert en de commercieraad heeft alleen te gehoorzamen. En omdat hij nu
rijk genoeg is , nu moeten de gemeene lui , die het geld
voor hem verdiend hebben , afgeschud worden als ongedierte.
Nu, veranderen kunnen wij het wel is waar niet , maar
bedanken willen wij er u toch voor , Freule."
Zij kwam al reader , en de fonkelende blik uit haar kleine,
scheeve oogen had iets katachtig gruwzaams.
Flora sloeg ontzet de handen voor het gelaat. #God in
den hemel, zij willen ons vermoorden ," steunde zij met bevende
lippen.
Het gansche koor lachte.
"Derek daar niet aan , Freule !" zeide de vrouw. // Zoo
don zijn wij niet. Dan gaat het ons zelf," zij streek ophelderend met de hand onder den kin , ffaan den kraag;
wat hebben wij daaraan. Slechts een klein gedachtenisje
zult gij hebben."
Flora greep eensklaps , als ten gevolge eener plotselinge
ingeving, in den zak van haar kleed, opende haar portemonnaie en schudde den ganschen inhoud , good en zilver , op
den grond. Terstond verwijdde zich de kring , en de voorsten,
meest knapen , waren voornemens, zich op het geld te werpen.
llProbeert het eens !" riep de groote en plaatste zich met
uitgestrekte armen v66r hen en drong ze terug , tot ze weer
ingeklemd stonden. Daartoe is het straks ook nog tijd I
Straks Freule!" wendde zij zich bedachtzaam en ironisch
beleefd tot de schoone dame , eerst het gedachtenisje r
"Past op , dat je ons niet aanraakt !" zeide Catharina. Ze
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behield volkomen haar tegenwoordigheid van geest , terwijl
haar beide zusters de onmacht nabij waren.
,Och Wat bemoeit gij u. er nu mee ? Waarop
moet ik dan passes ? Een paar weken brommen ," ze maakte een
verwerpende beweging , mdat laat men zich eens voor een
keer bevallen , en meer geven ze iemand bij de rechtbank
niet voor . . .. nu , voor een oorveeg , of een paar schrammen in het gezicht. — En die zult gij hebben , Freule, zoo
waar als ik hier voor je sta ," wendde zij zich met verhoogde
stem tot Flora. NIk wil uw sneeuwitte huid beschilderen ,
dat gij levenslang aan mij denken zult. ( ire zult een gezichtje krijgen , zoo mooi gestreept als een tijger in de
menagerie."
Bliksemsnel hief ze de handen op om met de morsige
nagels Flora's gelaat to bekrabben , maar even snel greep
Catharina toe. Met een enkelen ruk pakte zij de knokkige
vuisten en wierp het wijf terug , dat het wichtige lichaam
tuimelend een tires in den menschenmuur maakte. En nu
ontstond een onbeschrijfelijke verwarriug. Als een woedend
gesarde bijenzwerm stortte de menigte zich op het krachtige
meisje , dat doodsbleek , maar fier opgericht daar stond en
haar zusters met haar lichaam dekte. Flora was ter aarde
gezonken ; zij omvatte , half dood van angst, den pijnboomstam, en drukte het bedreigde gelaat tegen den bast. Het
afgevallen witte hoedje werd onder de voeten der aanranders
vertrapt.
//Help, help !" schreeuwde Henriette met bovenmenschelijke inspanning, terwijl aller handen naar Catharina grepen.
Reeds hing het zwarte kanten manteltje aan Harden om haar
schouders. De hoed werd haar van het hoofd gerukt en de
,
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daar gaf de Jon.vlecbten vielen los over haar rug neder ;
gen, die andermaal zijn handen op Henriette's niond gedrukt had, eon wilden schreeuw.
w Ileere Sezus wat scheelt die daar ?" schreeiiwde hij en
worstelde zich door de menigte om te on.tvinchten,
Een bloedstroom welde over de lippen der zieke , die met
beneveld oog en tastende handen naar een sterna greep
maar alles week schuw terug. Bloed ! .. In een ommezien
stoof de menigte naar alle richtingen uit elkander. In het
struikgewas ritselde en kraakte het, gelijk wanneer een stuk
wild doorbreekt Daarna was het stil, alsof het wilde
gespuis, dat zoo even nog zoo woedend geraasd had, in de
aarde verzonken was. En wanneer ook hier en daar het hoofd
van een jongen uit bet kreupelhout keek , ten einde de pints
waar het geld op den grond verstrooid lag , niet nit het oog
te verliezen, zoo geschiedde zulks voorzichtig en zonder het
minste geluid.
Catharina had haar zuster in de armen opgevangen en liet
zich met haar ter aarde glijden. Ze leunde met den rug
tegen den pijnboom en legde het hoofd der zieke aan haar
borst. In deze Egging hield het blood langzamerhand op te
stroomen.
#11aal hulp !" zeide zij , zonder de weenende oogen van
het doodsbleeke gelaat der zieke of te wenden , tot Flora,
die vol angst en ongeduld op den groep nederzag en haar
krampachtig gevouwen handen tegen den boezem drukte.
.r Zijt gij waanzinnig?" viol zij met gesmoorde stem uit.
ik bet grauw regelrecht in den mond loopen ? Alleen
ga ik hier niet vandaan. We moeten beproeven Henriette
weg to voeren."
.
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Catharina zeide geen woord ; ze zag , dat ze aan dit grenzeloos egoIsme vergeefs appelleerde. Na verschillende voorzichtige proefnemingen , bij welke Flora behulpzaam was ,
stond zij eindelijk op de voeten en droeg Henriette als een
kind op de armen; het hoofd der nog altijd bewustelooze
rustte op haar schouder. Zij Bleed als het ware over den
weg, en week zelfs voor de kleinste steentjes uit , om ieder
gevaarlijke schudding te vermijden. lieze zorgvuldigheid
verzwaarde haar den last aanmerkelijk , maar blijven staan
en eens diep adem scheppen mocht zij niet.
',Rust uit, zoo lang gij lust hebt, als we buiten in het
vrije veld zijn slechts hier niet, wanneer ge niet wilt, dat
ik van angst sterven zal!" zeide Flora op heerschzuchtigen
toon. Zij ging dicht aan Catharina's zijde, met hoog opgericht hoofd en haar gewone imposante houding, maar voortdurend het verraderlijk kreupelhout aan den weg beschouwend
om bij het minste verdachte geruisch de vlucht te nemen.
Waar was de ll soldatencourage," die Henriette heden ironisch
vermeld had? Waar was de steeds zoo opzettelijk ten toon
gespreide consequentie en dat zelfvertrouwen , die krachtige
mannelijke geest? Catharina zeide in dat zware uur van
ernstige beproeving stil tot zich zelve , dat daar, waar bij
de vrouw het edel vrouivelijk denken, gevoelen en streven
ophoudt, de — comedic begint.

ELFDE HOOFDSTUK.

Eindelijk stonden ze buiten op het ruime , zonnige veld.
Catharina leunde een oogenblik tegen een hoogen grenssteen ,
die door een grooten eik overschaduwd werd , terwijl Flora
eenige schreden verder voorwaarts ging, om het u vreeselijke"
bosch zoo ver mogelijk achter zich to hebben. Het gevaar
was voorbij. In de verte op de akkers werkten arbeiders.
In geval van nood konden deze het hulpgeroep hooren ; men
zag de torens der stad en dam liep ook de weg naar de
parkdeur der buitenplaats Baumgarten.
Maar Catharina's oogen hingen aan een punt, dat Flora
niet zag, aan het nederige dak met de hooge schoorsteenen
en de vergulde windvanen , dat zoo vreedzaam uit een bosch
van ooftboomen opdook. Ze kon duidelijk de heining herkennen , die den tuin omgaf; het lag veel dichter bij dan
de parkdeur , en daarheen richtte zij na een korte rust
zwijgend haar schreden.
NNu , waarheen ?" riep Flora, die reeds op den weg naar
het park was,
//Naar dokter Bruck's huis !" antwoordde het jonge meisje ,
bedaard en rustig voortgaande. „Het ligt het dichtste bij
dar vinden wij vO6r alle Bingen een bed , waarop ik Hen-
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riette kan nederleggen , en misschien ook dadelijke hulp.
Wellicht is de dokter juist te huis."
Flora fronste de wenkbrauwen en aarzelde, maar, hetzij
ze het wraakzuchtige wijf met de gekromde vingers zich nog
altijd op de hielen waande, hetzij zij vreesde , tusschen de
parkdeur en het bosch zonder hoed en in haar gederangeerd
toilet wandelaars te ontmoeten ze kwam zwijgend Catharina achteraan.
Zoo ging het door het open veld heen. Voor Catharina
was die taak vol namelooze inspanning. De zelden begane
weg door den weeken akkergrond was vol gaten en zeer
steenachtig. Bij iederen misstap, dien ze deed, voelde zij ,
nit vrees voor een terugkeer van den verschrikkeiijke aanval, zich het bloed bijna verstijven. Daarbij brandde de
zon, verzengend als in Augustus , op haar onbedekten
schedel. Van tijd tot tijd scheen alles om haar heen
voor haar oogen in een roodgeel licht te zwemmen , en
dan geloofde zij van uitputting in elkaar te zinken. Maar
in zulke oogenblikken vestigde zich haar blik des te vaster
op des dokters huis het kwam steeds naderbij , het lieflijke
beeld van landelijken vrede en verkwikkende rust. Ze zag
nu reeds volkomen klaar en duidelijk , hoe er achter de
heining ijverig gearbeid werd, en bij alle angst en vermoeidheid kwam toch een zacht gevoel van vreugde in haar op.
Die man in de hemdsmouvren daar spijkerde uit pijntakken
een prieel ineen, een prieel voor Tante. De oude vrouw
kon de met een wingerd begroeide but in den kleinen
pastorietuin niet vergeten en had sedert nooit weder zoo in
het groen kunnen zitten vrelk een vreugde nu voor haar
tevreden hart
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En thans kwam ze zelf de stoeptreden af, met een wit mutsje
op het hoofd, het blauwlinnen keukenschort voorgebonden, en
bracht op een bord den arbeider zijn avondbrood. - Zij sprak
ijverig met den man ; geen van beiden viel bet in , over
de heining naar buiten in het veld to kijken. C4tharina
overlegde juist, of zij toch niet om helpende handers roepen
zou maar in, hetzelfde kwam ook de dokter het huis ult.
//Bruck !" riep Flora met den ganschen frisschen zilvertoon
harer stem over het veld heen.
Hij bleef staan en staarde een oogenblik naar de zeldzame
groep , die zich naar hem toe bewoog ; daarna stiet hij de
deur in de heining open en stormde mar buiten.
NAlijn God, wat is u overkamen ?" riep hij reeds van. verre.
OE ben een troep dolle bacchaDten in handen gevaller ,"
antwoordde Flora met bitteren 1.ach , maar ook weder geheel
met die geringschatting , en trotsehe achteloosheid , die zich
door Diets ter wereld van ban stuk lieten brengen. ',Het
gepeupel heeft het met zijn bedreigingen ernstig gemeend;
ik was in levensgevaar , en het arme ding daar ," zij wees
op Henriette , u heeft van ontsteltenis daarover een bloodspuwing bekomen."
ITij zag slechts van ter zijde naar haar ze stand daar
immers heel en onverlet — en greep met beide armen toe ,
one Catharine de zieke af le newton.
Nerij hebt u boveumenschelijk ingespannen ," zeide hij en
zijp. oogen glen bezorgd tangs haar geheele gestalte.
Men zag , hoe een zenuwachtig sidderen door haar gansche
lichaam ging ; zij beet krampachtig met de tanden op de order lip en haar wangen gloeiden , albs Wilde het verbitte bleed die
teedere fluweelen huid doen barsten .... En daarnaast
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stolid Flora beds,ard ademend , en op haar schoon gelaat lag
slechts het lichte, heldere rood van inwendige. ontroering.
fi Gij hadt uw zuster dien last niet alleen moeten overlaten,"
zeide hij tot zijn bruid, terwijl hij de bewustelooze Henriette behoedzaam verder droeg.
"Bruck , hoe kunt gij dat van mij verlangen ?" riep ze
beleedigd. ,,Overigens was deze terechtwijzing van uw zijde
geheel onnoodig , mijn vriend ," voegde zij er zeer scherp bij ;
„ik ken mijn plicht en zou zeer graag uit eigen aandrift tot
help bereid zijn geweest, indien ik niet tot mij zelve had
moeten zeggen, dat bij mijn zwakken lichaamsbouw het rechtuit
waanzinnig was , en indien Catharina niet zoo'n door en door
gezonde robuste walkarien-natuur was geweest, die tegen
zulk een inspanning zeker niet opziet."
Hij antwoordde haar geen woord en riep zijn. toeschietend.e
tante toe, spoedig een bed gereed te makers. Deze liep, zoo
snel zij kon, naar huis terug, en toen de aankomenden het
voorhuis intraden , stond zij reeds in de geopende deur eener
op het Westen gelegen kamer, en wenkte stom en met verschrikt gebaar , daar biunen te gaan.
Het was haar logeerkamer, eene door het schitterend daglicht gevulde, vrij groote ruimte met uitgesleten planken ,
kind gevicirden , eens rooskleurig geverfde muren en een zwart
gedrocht van een kachel. De nieuwe, met rozen bedrukte
katoenen gordijnen aan de twee vensters , waren misschien
de eenige luxe, die de tante zich bij de verandering veroorload had. Aan het hoofdeinde van het bed stolid een overoud , met Chineesele figuren bedekt bedscherm, en in het
Pond aan tie wanden hingen, in zwarte lijsten, niet bijzonder
aesthetiach uitgevoerde tooneelen uit de lieflijke idylle

176
"Louise" van Voss. Een kostelijk reine , met lavendelgeur
gemengde lucht, waaide den binnentredenden toe.
Op het jeugdig gelaat des dokters lag een ernstige bezorgdheid. Het duurde zeer lang, ve•Cor onder ziju bemoeiingen Henriette's oogen zich tot een benevelden blik openden.
Zij heikende hem terstond , maar haar zwakte was z66 groot ,
dat zij de hand niet van den . beddeken vermocht op to heffen , om ze hem toe to reiken. Hij had den tuinknecht naar de
villa Baumgarten gezonden, om mevrouw Urach van het
voorgevallene bericht te geven zij kwam terstond. Tot
nu toe was in de ziekenkamer geen woord gesproken. Flora
stood aan bet eene venster en staarde naar buiten in het
veld , en aan het andere zat Catharina, met de gevouwen
handen op den schoot en den blik op het bed gericht, terwig de tante zonder geruisch af- en aanging, om den dokter
alles aan te geven wat hij noodig had.
Mevrouw Urach zag er zeer verstoord uit ; zij verschrok
zichtbaar , then zij Henriette's gelaat zoo wasbleek op bet
kussen zag liggen en mocht het ergste wel den.ken , omdat
de zieke bij haar zachte toespraak de wimpers niet ophief.
Henriette had de oogen weer gesloten op het oogenblik, dat
haar grootmoeder over den drempel getreden was.
//Zee mij om 's hemels wile , hoe dat gekomen is !" riep
de oude dame ; haar weeke , voornaam gekanstelde stem klonk
inderdaad verschrikkend laid in de tot nu toe bewaarde stilte.
Nu trad Flora van het venster en vertelde. Zij schilderde
vergrimd, met krachtige duidelijkheid het tooneel in het
bosch ; volgens haar voorstelling had zij natuurlijk geen
oogenblik den moed of de tegenwoordigheid van geest verloren , maar tegenover een schaar van minstens twintig furi.6n
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heeft zelfs de sterksto geest al zijn kracht noodig, o,n niet
van walging en afschuw te bezwijken , verzekerde zij.
Mevrouw Urach ging intusschen geheel buiten zich zelve
op en neder. Gij bemerkte in haar opgewondenheid niet eens,
dat haar zijden sleep op den splinterigen plankenvloer dat
monotoon schrille geruisch maakte, hetwelk voor zwakke
zenuwen een kwelling worden kan.
llWat zegt „de menschenvriend" nu daarvan ?" vroeg
zij eindelijk en bleef staan, terwijl zij uit haar half dicta
gezonken oogen iets als een mooidenaarsblik naar den dokter
schoot.
Hij zweeg met die bedaarde zachtmoedigheid, welke op
zijn jeugdig schoon gelaat zoo duidelijk te lezen was. Henriette's hand in de mine houdende, scheen hij slechts oogen
te hebben voor het zacht kloppende leven, dat ieder oogenblik in het Niet kon verdwijnen.
De oude trad weder naar het bed en boog zich met teruggehouden adem over de zieke.
',Dokter!" zeide zij na een oogenblik aarzelens , "de toestand komt mij bedenkelijk voor willed we niet eens mijn
ouden, ervaren vriend en huisarts, den medicinaalraad Von
Bar, tot een consult hier roepen? — Gij moogt mij dat niet
ten kwade duiden !"
"Niet in het minste , Mevrouw !" zeide hij en legde de
hand der zieke op het dek. ',Het is zelfs mijn plicht, alles
te doen, wat te ewer geruststelling dienen kan."
Hij stond bedaard op en verliet de kamer, ten einde
iemand om den verlangden arts te zenden.
"Mijn God, wat voor een streek hebt gijlieden daar begaan , met Henriette hierheen te brengen!" riep mevrouw
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Urach heftig , maar met onderdrukte stem , zoodra de deur
zich achter dokter Bruck gesloten had.
"Da is de schuld van Catharina's wijsheid," hernam
Flora verbitterd. HDoe haar het verwijt, dat wij nu vermoedelijk gedwongen zijn , in dit ellendig nest weken lang
te verkeeren, ..." Haar oogen richtten zich toornig op het
zwijgende meisje aan het venster.
gEn wat voor een onbeschaamdheid, het acme schepsel
zoo te bed te leggen , dat zij bij iederen oogopslag, dat
zwarte gedrocht van een kachel voor zich heeft ! En dan
nog die fratsen aan de muren — het is om er ban.. van
te worden." — De nude dame wendde haar bij deze naïve
opmerkingen den rug toe en onderzocht het bed. „Het bed
schijnt passable te zijn ; het linnen althans is wit en fijn,
maar ik zal toch Henriettes zilden sprei hierheen zenden ;
evenzoo een gemakkelijken fauteuil voor den medicinaalraad,
en voor alle dingen een: andere waschtafel.... Aardewerk !"
zeide zij verachtelijk en school het zindelijke vaatwerk op
de waschtafel bijeen , om voor het toekomstige beschilderde
en vergulde porcelein plaats te maken. ,G-od, hoe erbarmelijk leven zulke lieden toch ! En dat voelen zij niet
eens.... Wildet ge iets, mijn engel?" viel zij zichzelve
met zachter stem in de rede , en trad weder aan het bed.
Henriette had langzaam het hoofd opgericht en een fonkelenden blik om zich heat geworpen ; thans lag zij reeds
weder met gesloten oogen maar • de kracht- scheen weer in
zoover teruggekeerd, dat zij de hand der grootmama , die
streelend haar rechterhand aanraakte, trachtte weg te duwen.
"Eigenzinnig als altijd !" zuchtte mevrouw Urach , en zette
zich op den stoel naast het bed.
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De medicinaalraad liet niet Lang op zich wachten , maar
hij kwam geheel ontsteld. In het begin kon hij het volstrekt niet begrijpen , zijn oude vriendin in het huis aan de
rivier te zien, tot men hem in vluchtige omtrekken het
voorgevallene mededeelde. Hij was een aardig oud heer,
spiegelblank van het hoofd tot de voeten, en van hoogmoedig terughoudende manieren. Hij was de lijfarts van den
regeerenden vorst , had voor zijn verdiensten den adel , een
aardig aantal ridderorden, brillanten en gouden snuifdoozen
gekregen , en buiten voor de brug stond zijn prachtige
equipage.
„Fatal , heel fatal !" zeide hij , en trad net bedenkelijk
gebaar aan het bed. Hij beschouwde de zieke gedurende
eenige minuten , en begon daarna haar op de borst te kloppen. Hij deed dat wel is waar voorzichtig, maar de patiente
kreunde toch; de herhaalda aanraking veroorzaakte haar
klaarblijkelijk pijn.
Dokter Bruck stond zwijgend met over elkander geslagen
armen naast hem. Geen spier van zijn gelaat bewoog zich;
slechts bij de eerste jammerkreet van Henriette trokken zijn
wenkbrauwen zich onwillekeurig te zamen. In dit vergevorderde stadium der ziekte was een zoo aanhoudend grondig onderzoek volkomen overtollig.
llMag ik mijn zienswijze mededeelen, mijnheer de medicinaalraad?" vroeg hij met kalme stem, maar nadrukkelijk,
ten einde er een eind aan te maken.
De oude heer wierp van ter zijde een loenschen blik op
hem. Van den bittersten, meest gehaten vijand was er geen
giftiger blik denkbaar , dan die welke thans uit de oogen
van den voornamen arts schoot.
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NVeroorloof mij , dat ik mij persoonlijk overtuig , collega !"
antwoordde hij koel en zette zijn onderzoek voort, "Zoo,
nu ben ik tot uw dienst," zeide hij na eenige oogenblikken.
Hij trad van het bed of en volgde den dokter, die de deur
opende , welke naar zijn studiekamer voerde.
Terstond daarop opende Henriette de oogen. Op haar
wangen lag het gevaarlijke rood van innerlijke opgewondendenheid, en ze verlangde met bijna heftige gebaren en woorden naar haar arts , dokter Bruck.
Mevrouw Urach vermocht nauwelijks haar ergernis over fide
grenzelooze eigenzinnigheid" te onderdrukken , maar zij ging
zonder tegenspraak om aan den wensch der zieke te voldoen. Zij
kwam ook volstrekt Diet te vroeg , zooals zij gevreesd had. Be
medicinaalraad had natuurlijk van de beschouwingen des jongen
dokters geen gebruik weten te maken , en nog minder had
hij zijn raad opgevolgd. Hij zette zich juist aan Bruck's
schrijftafel, om een recept te schrijven.
Dokter Bruck verliet terstond de kamer en mevrouw
Urach trad op haar ouden vriend toe , om zijn oordeel te
hooren. Hij was vrij scherp en ontstemd , sprak van totaal
verkeerde behandeling der ziekte en deed het verwijt, dat
men altijd eerst in het gevaarlijkste oogenblik //mar den
rechten smid ging." Grootmama had al lang Henriette's
eigenzinnig hoofd moeten breken en met den ouden huisarts,
die haar sints haar kindsheid behandeld had, te rade gaan.
In zulke gevallen was een afwijking, als thans ten gevalle
van Flora's bruidegom had plaats gehad, rechtuit gewetenloos. .
„YO6r alle dingen moeten we thans zien , dat wij het arme
kind zoo spoedig mogelijk in haar eigen gemakkelijk
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elegant slaapkamertje brengen , mijn waarde," voegde hij er
bij. ,,Zij zal zich in haar gewone omgeving beter op haar
gemak gevoelen. Ook ben ik dan zeker, dat mijn bevelen
nauwkeurig opgevolgd worden , wat hier, zooals vooruit to
zien is , niet het geval zijn zal."
doopte de pen in — daar viel zijn blik op een ge
opend , elegant doosje , dat midden onder de boeken en
schrijfmaterialen stond. Het kon eerst even uitgepakt zijn,
want de emballage lag er nog naast.
Mevrouw Urach had het bloeiend gelaat haars il beproefden
vriends" nog nooit zoo lang, nog nooit z66 onbeschrijflijk ,
tot geesteloosheid toe , verslagen gezien , als in dit oogenblik , waarop de pen hem uit de hand viel.
,,Mijn God , dat is de hertogelijk D'sche huisorde," zeide
hij en klopte met schuwen vinger op het kistje. illioe
komt dat dan in dit huffs , aan dit obscure adres ?"
"Merkwaardig !" murmelde mevrouw Urach bedremmeld.
Over haar bleeke huid vloog het snelle rood eener plotselinge, onaangename verrassing. Zij hield bet lorgnet voor
de oogen en monsterde ijverig den inhoud van het doosje.
llIk ken de ridderorde en haar beteekenis niet . ..."
,,Dat geloof ik gaarne, ze wordt ook zelden genoeg verleend ," riep de medicinaalraad uit.
"Ik zoo. anders denken , dat die decoratie nog van den
laatsten veldtocht dagteekent ," voleindigde zij.
,,Denk dat niet !" bulderde hij nit — hij moest in zeer
opgewonden stemming zijn , dat hij dezen toon aansloeg.
ll Eerstens is de orde slechts gesticht voor diensten, die het
vorstenhuis persoonlijk bewezen zijn , en ten andere zou ik
den man graag eens zien, die zulk een onderscheiding jaren

1S2

lang bezat, zonder dat de wereld er iets van vernarn
He — als ik he motief maar wist , het motief 1. .."
Voortdurend en alsof hij niet moist wat hij deed , wreef
hij zich het voorhoofd met de rechterhand, aan welke minstens
drie vorstelijke huldebewijzen in brillantenglans vonkelden —
wat golden ze hem in dit oogenblik! Het waren geschenken,
die hem oijn vorstelijke meesters van de reis medegebracht
hadden , geen onderscheiding van vreemde hover,
ll Suist deze orde is het doel van veler wenschen," voegde
hij er bij , u menig hooggeplaatst persoon heeft daar reeds
vergeefsche moeite om gedaan , en nu ligt ze hier, alsof ze
achteloos uit de hand gelegd is, op deze erbarmelijke, geverfde schrijftafel. En dien mensch , dien stommerik, die
zich door zijn misslagen totaal geblameerd heeft — pardon,
Mevrouw, maar het moet er uit — hem wordt ze om den
hals geworpen , en men heeft niet eens het geringste vermoeden , waarvoor."
Hij was opgesprongen en liep met groote schreden het
vertrek op en neder. De trotsche vrouw, die zich antlers
door theta zoo geinakkelijk uit haar stemming brengen liet,
volgde hem thans met bijna angstige , radelooze blikken.
ll Ik' kan niet denken , dat die deooratie met zijn werkzaamheid als arts iets to maker heeft," merkte zij onzeker
op ; "hoe kornt hij bovendien aan het D'sche hof ?"
De medicinaalraad bleef staan en barstte in een luiden
lach uit , maar het was een met geweld afgedwongen lach.
//Nu, dat moet ik zeggen , gij spreekt daar wat uit, mijn
waarde Mevrouw , wat mij nooit of nimmer in den gedachten zou gekomen zijn , omdat het eenvoudig onmogelijk
is. Het moet dan hier wel de gverkeerde wereld" zijn ,
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zoodat knoeierij en onwetenheid bij stumpers onderscheiden
en degelijke wetenschap, rijpe ervaring en ware verdienste
met voeten getreden worth. Neen , dat komt niet in mijn
ziel op !" Hij trad aan het venster en trommelde met de
vingers op het kozijn. llWie weet echter , welke missie
hij zich heeft laten opdragen! Hij was immers gedurende
acht dagen verdwenen, en niemand wist waarheen," zeide
hij na een kort stilzwijgen op gedempten toon.
wie kent zijn betrekkingen met het buitenland ? Zulke wegkruipers , die nooit van zich zelven en hun beroep spreken,
hebben steeds hun goede gronden
Er komen immers in
de geneeskundige praktijk genoeg taken voor , waartoe achtbare lieden zich niet leenen ! Nu , ik zwijg. Het is nooit
mijn zaak geweest, den sluier op te heffen, die het duistere
drijven van anderen bedekt . . . . Ten slotte gaat toch alles
zijn weg , zooals Hij daarboven het wil !"
Hij weer hemelwaarts met een zoo goed gespeeld Godsvertrouwen , dat slechts zijn intiemste vriendin, mevrouw
Ijrach , hem niet geloofde. Hij werd steeds vroom en zoetsappig als hij zich teruggezet of in eenig voorrecht verkort
waande.
Hij zette zich weder aan de tafel en schreef het voorgenomen recept , maar zoo haastig en vluchtig, alsof in bet
fatale kistje mast hem een brandpunt was , dat hem de
vingers verzengde.
llOm een ding verzoek ik u , mijn geeerde vriendin ," zeide
hij na een oogenblik zwijgens , ilzoek gij de zaak een weinig
op het spoor te komen ! Tic zou gaarne au fait zijn , voor
Bruck alarm slaat met zijn twijfelachtige onderscheiding .
men kan dan in geval van flood pareeren Aan taw diploma-

tieke slimheid behoef ik natuurlijk niet te herinneren ; die
is boven iederen twijfel verheven."
De oude dame antwoordde in het eerste oogenblik niet;
ze had hem, zoo lang hij zijn sierlijke, geheimzinnige schrijfteekens op het papier wierp, opmerkzaam aangezien en
gevonden, dat haar vriend plotseling merkwaardig verouderd
was. Niet zoozeer,, omdat rimpels zijn bloeiende wangen
hadden doorploegd hij zag er nog welgedaan en glad uit
maar een onverklaarbare vermenging van bezorgdheid en
neerslachtigheid en morrende ontevredenheid sprak op dit
oogenblik uit al zijn gelaatstrekken. Hij zag er nit als een
mensch , wien een heimelijk kwellende gedachte de vreugde
des daags rooft en den slaap stoort. En ze herinnerde zich
thans , dat hij in den laatsten tijd hier en daar losse zinspelingen over vorstelijke luimen geuit had! Hemel ! als
zij dezen vriend verloor!.... Daarmede meende zij volstrekt
niet zijn heengaan nit dit aardsche levee — zij dacht zelfs
niet aan sterven ze verloor hem slechts door zijn pensioeneering. Dan kon hij haar niets , volstrekt niets meer
zijn aan het hof , en hoe dan alles veranderen zou , dat kon
ze zich zelfs niet voorstellen. Bah , waarom dan ook ? De
goede medicinaalraad at veel te graag truffels en andere goede,
maar moeilijk verteerbare dingen, en van zware wijnen en
zwaar bier hield hij ook hij begon hypochondrisch te
worden ; hij kreeg grillen en zag spookgestalten. Zij met
haar fijne voeldraden bespeurde het reeds lang te voren, als
eenige macht bij het hof vallen zou ; ditmaal echter had ook
niet het lichtste suizen eener koelte het zwenken der gevoelige windvaan aangewezen.
//Maar, beste medicinaalraad, wie zegt u toch, dat de
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decoratie werkelijk voor den dokter zelf bestemd is ?" vroeg
zij met al de voorzichtigheid eener ervaren vrouw naar de
wereld. nIk geloof niets daarvan, wijl ik met den besten wil
het doel niet begrij pen kan. Overigens mag de zaak samenhangen, hoe ze wil — hem zal ze in onze residentie tot niets
nut zijn, want daar is hij eens voor altijd zoo goed als dood.
1k wil u gaarne het genoegen doen en onderzoeken, alleenlijk ter ewer gerustelling ."
Ze verstomde; in de naaste kamer kraakte een deur;
Bruck's tante trad binnen , om iets uit haar commode te halen.
De medicinaalraad stond op en reikte mevrouw Urach het
recept over ; vervolgens gingen beiden de kamer door waar
de tante j ',list de kast weer sloot. Het liefst had de medicinaalraad thans terstond aan zijn onrust een einde gemaakt,
en in het voorbijgaan door middel van een schalkachtige
opmerking een ophelderend antwoord uitgelokt. Maar de
oude vrouw boog zoo koel en waardig, en met zooveel ernstige
terughouding, dat hij het niet waagde haar aan te spreken.
En in de ziekenkamer was nog minder te vernemen. De
dokter had het groote glas met de goudvisschen uit Tante's
kamer gebracht en was juist bezig , het daarbij behoorend
apparaat eener kleine fontein aan den gang te brengen. Be
dienstbode sleepte frisch water aan en goot het in verscheidene vlakke schotels op de tafel en in een tobbe dicht bij
het bed, al!es slechts , om de lucht der kamer zoo vochtig
mogelijk te waken.... Wie had bij den man, die in zijn
voorzorgen , iii zijn plichtsvervulling scheen op te gaan , juist
thans met sluwe zinspelingen op uiterlijke zaken durven
aankomen? En de medicinaalraad vond dat plotseling ook
geheel overtollig. Het wen] hem zeer licht om het hart ;
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de zaak moest anders samenhangen , want z66 eenvoudig en
ongekunsteld, zoo weinig pretentieus als die jonge dokter
daar, gedroeg zich geen man , die zoo even met een zeldzame onderscheiding vereerd was.
Henriette zat thane , door kussens ondersteund , in het
bed rechtop, en zag met wijd geopende, stralende oogen
om zich heen ; er was een zware koorts ontstaan. Van
overbrengen naar de villa kon geen sprake zijn , hoe 'evendig mevrouw Urach dit ook wenschte. Zij moest zich voorloopig daarmede tevreden stellen , dat zij Henriette's kamenier voor de verpleging gedurende den nacht , en alles wat
een ziekenkamer //comfortable" maakt, overzond. Catharina's
verzoek om de nachtwake over to mogen nemen, werd, minder door mevrouw Urach en den medicinaalraad , dan van.
dokter Bruck's zij de rondweg afgeslagen. De tranen kwamen het jonge meisje in de oogen, toen hij zoo koel en
hardnekkig bij zijn uitspraak volhardde , volgens welke de
zorgende hand der kamenier onder ziju speciaal opzicht, volkomen voldoende was. Er werd derhalve besloten , dat Flora
en Catharina tot tien uur blijven en dan door Nanny
afgelost zouden worden.
Flora hulde zich bij deze onderhandelingen in consequent
zwijgen. Zij gevoelde zoo goed als Naar grootmama, dat zij
als de bloedeigen zuster, bij deze ziekte , welke in verband
met het voorval in het Bosch , morgen in de residentie het
onderwerp aller gesprekken uitmaken zou, zich niet door
Catharina mocht laten beschamen , en derhalve liet zij zich
de beschikking als eon veroordeeling welgevallen.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Al spoedig na het vertrek van mevrouw Urach en haar
vriend , kwamen lakeien en dienstboden zwaar beladen uit de
villa aan, en schoven en droegen met geruischlooze behendigheid , meubelen en gereedschappen in de ziekenkamer.
De zeer eenvoudige , maar toch huiselijke werd plotteling zoo bont als een verkooplokaal. Het geborduurde
vuurscherm vOOr de zwarte kachel, het prachtvolle waschgereedsehap , de appeigroene, van zijde glanzende leuningstoel — hoe belachelijk vreemd , als het ware door een
ongunstigen wind dooreengewaaid , stond dat alles te midden
der vier verbleekte , gewitte muren.
Zonder een gelaatsspier te vertrekken , geheel op haar zachte
duldzame manier,, ruimde Tante haar verstooten eigendom
weg. Haar oogen ontmoetten geen enkele maal die des dokters , die zich met over elkander geslagen armen aan een
der vensters teruggetrokken had en zwijgend de veranderingen aanzag. Misschien vreesde de oude vrouw, dat hij in
haar blik een Bering spoor van gekrenktheid mocht bemerken , en dat wilde zij tot geen prijs.
Naarmate de elegance, waaraan zij gewoon was, de kamer
binnenkwam , kwam er ook zichtbaar nieuwe veerkracht in
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de apathie , die Flora tot nu toe in haar houding getoond
had. Zij regelde het arrangement, legde eigenhandig de
groenzijden deken op Henriette's bed en sprenkelde een
geheele flesch eau de cologne op den planken vloer. Daarna
deed ze een dik tapijt in de ledige vensternis leggen en
zette een fauteuil daarop. En toen de dienstboden zich verwijderd hadden , wierp zij zich in den leuningstoel en kruiste
de kleine voeten op een geborduurd voetkussen. Als zag
het er uit , of zij zich uit een woestenij op een kleine oase
gered had, — z66 eng trok ze haar gestalte to zamen, en
z66 vreemd en koud monsterend blikte zij over alles heen,
wat zich buiten haar met tapijt belegden hoek beyond. Daar
in het llbelachelijk kleine" stukje spiegelglas , hetwelk
een bruine houten lijst omgaf, had zij vroeger bemerkt ,
dat haar dun hoofdhaar afschuwelijk gederangeerd was. Ze
had toen een kleine , witte kanten shawl van den hals genomen en die gracieus over de losse haren geworpen ; dit
witte , heldere weefsel legde zich als een heiligenkrans om
het bekoorlijke hoofd. En Tante moest altijd weder
naar haar omzien; het was en bleef toch een wonderschoone
braid. Nu eerst begreep zij geheel , hoe de dokter dit
sylphideachtige wezen noch in hot dolle drijven van den
studententijd, noch op de slagvelden had kunnen vergeten.
En haar huidig zeldzaam gedrag, haar duistere stilzwijgendheid , hoe kwetsend die het warme gevoel ook aandeed, was
immers toch slechts het oogenblikkelijke , natuurlijke gevolg
van de zoo even voorgevallen hevige gemoedsbewegingen.
Inmiddels liep de namiddag ten einde. In het Westen
vlamde de avondgloed op ; de neerhangende kleinbladige
rankers der bloemhangers in de vensternissen schenen met
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goad- bestrooid, en de purperen rozen op de katoenen gordijnen wiesen in het zonnevuur tot reuzenpaeonies , die de
ziekenkamer met vurigen gloed vervulden.
Henriette lag stil , met gesloten oogen , in de kussens.
Ze had bijna angstig tegen het nederlaten der gordijnen geprotesteerd, omdat zij niet aan de domperige schemering
stikken wilde." Evenzoo was het haar wensch , dat men
zonder behoedzaamheid in- en uitgaan en met luide stem
spreken mocha. Ze kon dat gefluister en dat llop-de-teenengaan" niet uitstaan , ja , ze vreesde daarvoor en meende ,
dat men haar voor een doodzieke, of zelfs voor een stervende
aanzag. Haar wensch werd vervuld; men trachtte , bij zoo
weinig geraas mogelijk volkomen ongedwongen te schijnen.
Terwijl de dokter voor eenige minuten de kamer verliet,
om een boek te halen, kwam Tante binnen met een presenteerblad in de handen en terstond verbreidde zich een heerlijk e theegeur, die zelfs den sterken, scherpen geur der
eau de cologne verdreef. Op he blad lag een glanzend
witdamasten servet van het fijnste weefsel ; de koppen waren
van oud porcelein en de zilveren lepels waren oudvaderlijk
massief en dik , louter erfstukken eener achtingswaardige
famiie. En het roode zonlicht verhelderde die vrouwengestalte, waar ze zoo , in waarlijk Hollandsche zindelijkheid
stralend, met het edele , vreedzame gelaat onder het aschblonde en nog voile haar, voor de bruid in den vensterhoek
trad en haar vriendelijk de verfrissching aanbood.
',Zell gebakken wafelen ?" riep Flora , en rees nit haar
half liggende houding op. llAch ja, de baklucht kwam al
van de keuken tot hier in den hoek naar mij toe. Hoe
appetijtelijk !" Ze sloeg de handen als in naive bewondering
,
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te zamen. ,Alijn God , wie als ik zoo geheel zonder talenten in huishoudelijke arbeid is, die begrijpt absoluut
niet , hoe zulk een klein kunstwerk tot stand kan komen.
Hoeveel geduld, maar ook hoeveel tijd moet daartoe noodig
zijn !"
"Tk woeker met mijn tijd en heb mij derhalve een weinig
vlugheid aangewend ," zeide Tante lachend. ,Daardoor ben
ik met mijn huishoudelijke plichten spoedig gereed. 1k heb
over heel veel ledigen tijd te beschikken, en ben zoo gelukkig — wat veel andere vrouwen met veel huishoudelijke
bezigheden niet kunnen — voor mijn geestelijke ontwikkeling heel wat te doen. Verleden winter bijv. heb ik mij
de taak gesteld,. den bijbel van het eerste tot het laatste
woord, achtereenvolgens te doorlezen ...."
,Ter wille van geestelijke vertroosting ?" vroeg Flora.
,Daartoe niet — ik ben bijbelvast genoeg, om die
plaatsen van buiten te kennen., aan welke ik mij pleeg te
houden in het levee. Maar de heete religieuse strUd, die
tegenwoordig de wereld beweegt, gaat ook de vrouw aan,
en wanneer men al niet zelf naar de wapenen grijpen
zoo is het toch van gewicht, zich met overtuiging aan te
sluiten bij een der groepen , welke achter de voorvechters
staan. En dat kan men. slechts , wanneer men eens van alles,
wat school en predikstoel overleveren, afziet en zoo onpartijdig mogelijk zich aan de heilige Schrift houdt."
Flora zag hear met grenzelooze verbazing, met wijd geopende oogen in het gelaat. Den ganschen bijbel doorlezen
ter wille der overtuiging ! Hoe ontzettend droog en oninteressant ! Daartoe ontbrak haar, de dichterlijke, het geduld. Dat zij zelf tegenover de wereld de ernstige, vor-
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schende geest speelde, vergat zij geheel in dit oogenblik ,
nu zij zich over de niet vermoede geestelijke werkzaamheid
"der kousen-stoppende , onvermoeid bakkende en schrobbende
vrouw" hevig ergerde. Hoe kwam toch zij er toe, de
predikantsweduwe , zich ook om de zaken der wereld te bekommeren ? Ah zoo, nu wist men ook, wie den dokter
bedierf , wie hem het belachelijk ideaal in bet hoofd bracht,
dat de vrouw keukenmeid en geestelijke deelgenoote des mans
tegelijk zijn kon.
Catharina was terstond toegeschoten en had de tante het
presenteerblad afgenomen. Met verstandig oog bemerkte zij
de toenemende beweging in de schoone trekken der zuster —
zij wist, dat deze zich tot de een of andere onnadenkende
uiting zou laten vervoeren ; daarom hood zij haar zoo spoedig mogelijk de thee aan.
Flora plukte ongeduldig met haar teedere vingertoppen
aan den zakdoek op haar schoot en bedankte zichtbaar
ontstemd , llwij1 zij nog te zeer gealtereerd was , om jets over
de lippen te kunnen brengen." Weinige minuten daarna
echter zag het jonge meisje, hoe zij een bonbonniere uit
den zak haalde en zich met ijsbonbons verkwikte. Zij vermeed het opzettelijk , in dit huis iets te nemen. Zij wou
absoluut geen gemeenschap net hem. Catharina bespeurde
duidelijk , dat de trouwlooze bruid , met het binneutreden
in het oude huis in de eenvoudig burgerlijke kamer, het
laatste overblijfsel van zelf beheersching en gekunstelde bedaardheid verloren had. Zij las in de groote grijsblauwe ,
van verterend ongeduld fonkelende oogen, dat het oogenblik nabij gekomen was, waarop Flora lleindelijk het juk
afschudden wilde , afschudden tot elken prijs." Door de ziel
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der jonge zuster ging iets als een hartgrondig, angstvol
gebed , dat sleehts hier , in het eigen huis des ongalukkigen
mans, de vreeselij ke beslissing niet volgen mocht.
Gelukkig bemerkte de oude vrouw Flora's hatelijk gedrag
niet. Zonder te vermoeden , dat over haar helder, vreedzaam
stilleven een zwarte , onheilbrengende wolk hing , bracht
zij , nadat Catharina dankbaar een kop thee had aangenomen , het theegoed weder weg.
Het gloeiende avondlicht verbleekte langzamerhand. Alle
purperkleur trok zich uit de ziekenkamer terug en bleef ten
laatste nog op de schoone dame aan het venster liggen.
Als een booze engel , door daemonisch vuur omslingerd, zat
Flora daar.
De zieke werd onrustiger. Ze trok en rukte aan het
beddek en deed zichtbaar haar best , het of te werpen.
"In het groen is arsenica.... weg daarmede!" fluisterde
zij met geheel den afschrikkenden angst der koorts in zichzelve.
Catharina ruilde terstond het zijden dek met het koele
linnen , dat oorspronkelijk op het bed gelegen had , en legde
het glad over het arme, verschrompelde lichaam , dat ze
heden in het bosch 'eden dwerg" genoemd hadden. In de
wonderschoone oogen der zieke lag in dit oogenblik geen
spoor van verstand. Ze rolden wild en verward onder de
half toegezonken leden.
"DA doet goed," zeide .zij , zich onder het dek uitstrekkend.
„En laat haar nu niet weder binnen, als ze mij met de vergiftigde heete zikle verstikken wil! Grootmama is valsch ,
zoo als alien , die in den salon de hoofden bijeen steken
zij en de oude gifmenger, de ll groote autoriteit." lk
zal naar hem slaan , als hij weer zijn afschuwlijken vinger
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op miju burst drukt ," siste zij verbitterd tusschen de tandeii.
Plotseling richtte zij zich op en greep Catharina's hand.
llNeem u voor hem in acht, Bruck !" waarschuwde zij met
opgeheven vinger , "en voor Grootmama ook ! En zij , gij
weet reeds, wie ik meen; zij rookt sigaren en rijdt als een
dolle met de nieuwe wilde paarden omdat gij het verboden
hebt zij is de valschte van allen."
#Zeer verplicht !" fluisterde Flora halfluid met een boosaardigen lach en kromp zich flog meer in haar fautuil in een.
Een onbeschrijfelijken angst bekroop Catharina, wier hand
met zoo innigen druk werd vastgehouden. Zij vermeed het
den dokter aan te zien, voorwien de koortslijdster haar hield
en die , door het Chineesche scherm half verborgen, aan het
hoofdeinde van het bed stolid.
//Weet gij nog , hoe het vroeger was , Dokter ?" ging,
Henriette voort. "Weet gij nog, hoe zij de lakeien door
weer en wind jaagde , -u achterna , met brieven , vier, vijf
op een dag ? Weet gij nog, hoe zij , schier dol van
verlangen , u te gemoet liep , als ge slechts Diet op de beloofde minuut gekomen waart? En hoe zij dan buiten de
armen om uw hals sloeg , wild en sterk, als wilde zij
nimmer weder loslaten?. ..."
Thans sprong Flora op. Haar zijden gewaad ruischte en
ritselde, en zij was zoo rood in bet gelaat , als verbreidde
het zooeven gezonken helle avondrood zich nog eens over
haar witte wangen.
A'Geef haar morphine 1" riep zij. Dat is reeds meer krank-.
zinnigheid dan koortsachtige opgewondenheid zij moet slapen."
De dokter had de zieke eerst kortelings een lepelvol
medicijn gegeven. Hij beantwoordde Flora's eisch slechts
E. NIA,RLITT. Commercieraad,
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met dien halven , vluchtigen lath , waarmede men een dwaas
verlangen der onwetendheid terugv, fijst , en veranderde zijn
houding niet in het miust. Ook de gloed , die bij Henriette's laatste woorden over zijn bruin gelaat vlamde , doofde
snel weder uit; hij zag er bedaard en koel nit als vroeger.
Flora zonk toornig in haar stoel terug, wendde zich of en
liet haar oogen fonkelend en rusteloos over de beeind buiten
ronddwalen.
„Zoudt gij toen gedacht hebben , dat zich dit alles veranderen zou, Bruck ? Dat zij ooit zou kunnen zeggen ',het
is een erge vergissing geweest?" hief Henriette op nieuw
aan en omklemde nu ook met de andere brandend heete
hand die van Catharina. Het hart hield het jonge meisje
schier met kloppen op. Op de lippen der zieke zweefde
hetgeen tot nu toe niemand , zelfs de schuldige niet , met
luide , klare woorden had durven uitspreken. Zij bong zich
snel over de ijlende heen en legde instinctmatig den koelen
vinger op het voorhoofd , alsof zij daarmede den onheilvollen gedachtenloop in een andere richting leiden kon.
N O , dat verkoelt !" zuchtte Henriette. ',Maar weet ge
nog , hoe Flora toenmaals uw hand van mijn pijnlijk hoofd
wegstiet? Zij was doodelijk ijverzuchtig."
Een half onrlerdrukt honend lachen klonk van het venster. Henriette hoorde het niet. Zij was aan de buitenwereld
geheel ontrukt.
ulk kan niet slapen van smart over hetgeen komen zal, "
klaagde zij en sloeg thans haar vingers in elkander en drukte
ze hartstochtelijk tegen de kranke borst. // Dan zult gij
ons huffs mijden en een ongelukkig man zijn, die zelfs onzen
naam nooit weer op de lippen neemt. Ach Bruck, wat
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vraagt zij daarnaar in haar bodemlooze ijdelheid, die zij eerzucht
noemt ! Zij zal zich losrukken tot elken prijs."
Catharina hief onwillekeurig de armen op en strekte ze
in namelooze angst over de zieke uit. Henriette gaf een
schreeuw. fiNiet de hand op den mond leggen, als die
vreeselijke jongen in het bosch !" steunde zij afwerend.
In dit oogenblik trad Flora naast de jonge zuster en schoof
haar van het bed weg ; in haar gelaatstrekken , in haar
gebaren lag een woest besluit.
NLaat haar uitspreken !" zeide zij gebiedend.
,Ja , laten uitspreken !" herhaalde Henriette, half stamelend
van uitputting , maar toch bevredigd als een kind, hetwelk
men zijn zin geeft. #Wie zal het u anders zeggen , Bruck ,
als ik het niet doe — ik ? Wie zal u waarsehuwen, opdat
ge op uw hoede zijt ? Houd de oogen open ! Zij vliegt van
u weg , als de duif van den boom , die witte kokette ; zj
wil vrij zijn ! ...."
,Wat zij ook leuteren moge , een waarheid is daarin ,"
zeide Flora beslist daartusschen , en trad den dokter een
schrede nader. ,Zij heeft gelijk; ik kan voor u niet dat
zijn, wat ik beloofd heb ; laat mij vrij , Bruck !" voegde zij
smeekend er bij en hief de gevouwen handen.op. Voor de eerste
inaal hoorde Catharina, hoe onwederstaanbaar en zoet Flora's
stem klinken kon , als zij slechts zacht gestemd werd.
Daar was het beslissende woord gevallen, om hetwelk
maanden lang de afschuwelijkste intrigues zich gedraaid
hadden. Catharina had gedacht, dat de verradene bij den
eersten toon ter aarde moest stollen , maar de vernietigende
bliksemstraal scheen oogenschijnlijk niet in to slam Voor
het jonge meisje was de ongeschokte howling de.1 dokters
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Zoo raadselachtig, als wanneer na een moorddadig schot de

schijnbaar getroffene onverlet uit den kruitdamp te voorschijn
komt. Ernstig en zwijgend zag hij op de smeekende neder ;
slechts was hij bleek , bleek als de dood. Hij weigerde haar
de hand, die zij grijpen wilde.
lliToor zulk can verklaring is het hier de plaats niet...."
'Maar het juiste oogenblik. Een andere mond spreekt
voor mij dat uit , wat ik sedert maanden op de lippen had
en toch niet onder woorden brengen kon...."
llOmdat het een openbare trouwbreuk is."
Zij beet zich op de lippen. "Die qualificatie is hard en
niet juist; zoo vast was ons verbond nog niet gesloten ;
ook ben ik mij bewust , dat geen ander beeld het uwe uit
mijn hart verdrongen heeft. Lach niet zoo minachtend ,
Bruck ! Bij God, ik denk aan geen ander man ," riep zij
hartstochtelijk, "Maar ik wil het verwijt op mij nemen,"
voegde zij er bedaarder bij, utegen den prijs , dat wij beiden
niet ongelukkig worden."
"Laat daarbij mijn geluk of ongeluk buiten het spel !
Gij kunt Diet weten wat ik daaronder versta. Maar zooveel
kunt gij bij u zelve nagaan , dat ze beide geen beteekenis
mogen erlangen, waar er sprake is van de innerlijke eer en
eigenwaarde des mans. En nu wilde ik u ter wille uwer
zieke zuster verzoeken , voor dit oogenblik te zwijgen."
Hij wendde zich of en trad naar het naaste venster.
Zij ging hem na. t Henriette hoort ons niet ," zeide zij.
De zieke was doodmoede in de kussens teruggezonken en
fluistePde onophoudelijk bij zich zelve, als een kind, dat zich
zel ven een sprookje vertelt ; haar oor was geheel voor de

buitenwereld gesloten.
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//pat is immers geen beslissing," voer Flora op treurigen,
neerslachtigen toon voort. "Ik moet echter een duidelijk,
bepaald antwoord hebben. Waarom uitgesteld, wat met een
snel besluit kan uitgemaakt worden ?" Het was afschuwelijk
om aan te zien , hoe zij met duiin en wijsvinger spelend
aan den ringvinger der linkerhand draaide.
Dokter Bruck zag over zijn schouder op haar neder. Het
viel Catharina daarbij in het oog, hoe hij , bij al de kracht
en mannelijkheid zijuer gestalte , toch nog merkwaardig
jonger scheen , in vergelijking van Flora. Onder den vollen
baard zag men bij het spreken , bijna meisjesachtig kuisch
gevormde, teeder roode lippen , en de buiging aan de slapen
verliep zoo jeugdig week als hij een jongeling. Daarbij
voegden zich nog de natuurlijke en bescheiden gebaren en
de oogen , die zoo gernakkelijk een zonderlinge schuwheid aannamen en zich als het ware diep terugtrekken konden voor eens anderen blik. Thans echter rustten ze met
vastheid op de schoone dame , die met haar lokkig hoofd
nauwlijks zijn schouders bereikte.
ll Wat meent ge in ruil te ontvangen voor het leven aan
mijn zijde ?" vroeg hij zoo plotseling , zoo scherp , dat zij
onwillekeurig ontstelde.
"Behoef ik u dat te zeggen, Bruck?" riep zij en streek
zich, diep ademhalend, als van een nachtmerrie bevrijd ,
de lokken uit het gelaat. /Met gij niet, hoe mijn gansche
ziel er naar dorst, zich geheel aan het beroep van auteur
te wijden? Kan ik zulks echter in die mate, als mijn aanleg,
mijn talent en mijn rusteloos streven dit verlangen , indien
ik de plichten eener vrouw op mij neem ? Neen nooit !"
"Het is vreemd , dat dat stormachtig verlangen eerst thane,
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eerst in de laatstverloopen maanden bij u opgekomen is ,
nadat gij . ..."
"Nadat ik neg► nentwintig jaar lang zonder den roem leven
kon , wilt gij zeggen ," vulde zij scIerp aan , terwijl een, vlammend rood liaar naar het .gelaat,. steeg. „Verklaar dat zooals
ge wilt ; schrijf liet op rekening der vronwennatuur,, die
wankelt en misiast tot zij , het rechie vindt ..."
„Weet gij ,zoo ,zeker , dat dit het rechte is ?"
Zoo zeker; ,als de magneetnaald naar de pOol moet wijzen."
Hij ging haar zwijgend voorbij ,nam het medicijn van de
tafel en trad naar bet bed. De zieke moest weder innemen ,
maar ze was ingeslnimerd en hield met beide handers Catharina's
rechterhand. vast. Het scheen het jonge meisje , alsof hij "zich
bewoog als een automaat, alsof de innerlijke strijd zoo geweldig was , 'dat hem de heerschappij over hand en voet en
oog was -ontroafd. Haar zag hij niet aan ; het moest hem
wel diep nederdrukken , dat dit onaangenaam tooneel een getuige had ,. maar feed zij niet zelve smartelijk door haar blijven?
Zij had meermalen beproefd, haar hand voorzichtig terug
te trekken, om te ontvluchten zoo wijd haar voeten haar dragen
konden, maar bij de geringste beweging vJoog de zieke in
ontzettende angst overeind.
Bruck beproefde , de sluimerende den pols te voelen.
Catharina deed haar best, hem te lielpen, -terwij1 zij de linkerhand onder Henriette's armgewricht schoof. Daarbij rustte
haar binnenste handoppervlak een oogenblik op zijn vingers.
Hij huiverde_ en wisselde zoo plotseling van kleur,, dat zij
verschrikt de hand terugtrok. Wat was dat geweest? Afaakte de
inwendige opgewondenheid hem zoo nerveus , dat iedere aanraking hem ontzette en met toornigen schrik vervulde?
.

-
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Schuw zag ze van ter zijde hem aan. Een diepe ademhaling
hief zijn borst op , terwijl hij zich omwendde om de medicijnen
weder op de tafel te zetten.
Flora had intusschen onbeschrijfelijk opgewonden en ongeduldig eenige malen de kamer op en neder geloopen. Thans
kwam zij weder naast den dokter bij de tafel.
„Het was onverstandig van mij, mijn gevoelens zoo vrijinoedig te bekennen ," zeide zij met toornig fonkelende oogen.
Zijn zwijgen en de vervulling zijner beroepsplichten , waarmede hij kalm den strijd afbrak, hadden haar zichtbaar geprikkeld. llGij zijt een verach ter van den vrouwelijken geest en behoort tot de duizenden van onverbeterlijke
egolsten , welke de vrouw tot geen prijs op eigen voeten
willen zien ...."
"Ms zij niet staan kan , zeker."
Zij legde de kleine , krampachtig tot een vuist gebalde hand
op de tale] en zag den spreker een oogenblik met dicht gesloten , schier wit geworden lippen, in het gelaat.
„Wat wilt gij daarmede zeggen, Bruck!" stiet zij scherp uit.
Een licht rood liep hem over voorhoofd en wangen en zijn
wenkbrauwen trokken zich een weinig te zamen. Klaarblijkelijk was hij een dier sensitieve naturen, wie een scherpe,
op wederzijdsche beleediging uitloopende, woordenwisseling op
de pijnbank legt.
wil daarmede zeggen ," hernam hij niettemin vast en met
schijnbare bedaardheid, ,,dat tot dit llop-eigen-voeten-staan,"
waartoe de denkende vrouw volkomen gerechtigd is, als zij daarmede niet reeds oudere plichten en het edele familieleven
benad.eelt , — dat tot dit ,op-eigen-voeten-staan" een sterker,
vaster wil , een consequent buitensluiten der prikkelbare
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vrouwelijke ijdelheid , en boven alles werkelijke begaafdheid,
werkelijk talent , noodig zijn."
An die laatste eigenschappen ontzegt gij mij ?"
heb uw artikelen over de arbeidersbeweging en de
vrouwen-emancipatie gelezen."
Nu ten minste had de anders zoo zacht getemperde stein
van den dokter iets doordringend snijdends. Flora kromp
ineen , als had een bliksemend mes haar getroffen.
„Hoe kunt gij weten , dat ik de schrijfster der artikelen
ben , die gij gelezen hebt P" vroeg zij onzeker en wankel ,
terwijl zij echter zijn gelaatstrekken in koortsachtige spanning fixeerde. ,,Ik schrijf onder een pseudoniem."
"Maar dat pseudoniem circuleerde reeds in den grooten
kring uwer bekenden , lang voor dat de bedoelde opstellen
het licht gezien hadden."
Ze wendde voor een oogenblik beschaamd en verlegen
de oogen af.
"Goed, gij hebt ze gelezen ," zeide zij terstond daarop.
,Wat moet ik echter van u denken , dat gij nooit mijn
arbeid met een enkele sSalabe herdacht , dat gij niet eenniaal uw genadige afkeuring daarover uitgesproken hebt ?"
Zoudt gij daarna uw pen nedergelegd hebben?"
,Neen , duizendmaal neen !"
,Dat wist ik. Derhalve liet ik u uw gang gaan tot onze
vereeniging. Het spreekt van zelf, dat de verstandige vrouw
met den man medegaat en zich niet isoleert in een streven
op haar eigen hand , al zij het ook , dat zij bij een krachtig
bewustzijn van plicht, hoog begaafd , een uitstekend talent...."
Wat ik natuurlijk niet ben," viel zij hem in de rede

met onbesehrijfelijke verbittering.
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"Keen , Flora , gij hebt geest , esprit , maar een scheppend
genie zijt gij niet," antwoordde hij , terwijl hij ernstig het
hoofd schudde en weder zijn gewone , zachtmoedige wijze
van spreken aannam.
Gedurende eenige seconden stond zij als verplet door
dit openhartig oordeel , dat onloochenbaar op de meest vaste
overtuiging gegrond was. Daarna stak zij in een vermenging
van gemaakte blijdschap en uitbrekenden toorn de armen in
de hoogte.
qGoddank , nu valt ook de laatste aarzeling , de laatste
bedenking. Een slavin zou ik geworden zijn, een arme vertrapte vrouw, wie men de goddelijke vonk der poezie uit
de ziel gescheurd zou hebben om — het keukenvuur er mede
aan te waken."
Zij had zeer luid gesproken. De zieke, die vroeger bij
de gelijkmatige afwisseling der beide stemmen langzamerhand
ingesluimerd was , vloog overeind en keek met opgesperde
oogen om zich heen. Bezorgd ijlde de dokter naar het bed,
hij reikte haar de medicijnen en legde zacht de hand op
haar voorhoofd. Bij deze aanraking zonken de verschrikte
oogen weder dicht. Had zij eens kunnen vermoeden , de
arme lijdster, welken storm zij over den ongelukkigen man
te voorschijn geroepen had , zij , die tot nu toe alles ingespannen had , om de onheilvolle breuk te verhinderen !
"Ik moet u ernstig verzoeken , de zieke niet meer te
storen ," zeide de dokter, het hoofd in de kamer terug
wendende. Nog stond hij over het bed gebogen en zijn hand
lag op Henriette's voorhoofd.
,,lk weet ook niets meer te zeggen," hernam Flora met
een mislukten spotlach eui trok de handschoenen uit den zak.
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"Wij zijn uitgepraat, zooals gij na uw beleedigende verklaringen
zelf wel weten zult..
ben vrij_ ."
u Omdat ik u een talent ontzeg , dat gij u verbeeldt te
bezitten ?" vroeg hij , terwijl hij met de .uiterste inspanning
zijn stem een schijn van bedaardheid gaf. 'hags kreeg de
thorn de overhand bij hem ; plotseling stolid hij daar in zijn
gansche imposante grootte. Alles , wat hem nu en dan zulk
een jeugdig voorkomen gaf , de zachte trouwhartige blik ,
de van edele bescheidenheid en geduld getuigende gebaren —
alles was verdwenen ; hij was een vergramde, toornige man.
N Ik vraag u, naar wie ik getraeht heb : naar de sehrijfster of naar Flora IVIangold I Als doze laatste, en alleen als
zoodanig, hebt ge toenmaals uw hand in de mijne gelegd,
terwijl gij daarbij zeer wel wilt, dat ik tot diegenen behoor,
welke hun vrouw eenig en alleen voor ziehzelven en een
gelukkig huiselijk leven , maar niet als een in de wereld
ronddolend dwaallicht begeeren. Gij hebt dat geweten ; gij
hebt u toenmaals bevlijtigd , dat voor mij te worden. Gij
zijt in uw sanguinischen aard veel vender gegaan — want
dat gij zeif de roestige patten ter hand zoudt nemen , zooals gij tout in overdreven ijver gedaan hebt, zou ik nooit
van liAr verlangen, die het intellectueel bezielende element ,
mijn trots, mijn medegevoelende , medestrijdende deelgenoote worden mod."
Ilij haalde diep adem. Geen enkele maal weken zijn straffende
oogen van het sehoone meisje, dat thane zoo klein en erharmelijk,
zoo onbeteekenend voar hem stand, en zich vergeefa afmatte
om de koene , trotsche howling standvastig to bewaren.
heb de verandering in u , van den eersten mismoedigen trek op uw voorhoofd tot aan uw zeoeven afgelegde
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verklaring stap voor stap gevolgd," ving hij opnieuw aan.
"Gij zijt zoo onuitsprekelijk zwak tegenover uw eigen vrouwelijke zwakheden, als daar zijn, hoogmoed, ijdelheid, wispelturigheid — en toch wilt gij de sterke van geest spelen,
wilt gij in zake der vrouwen-emancipatie het hoogste woord
hebben, en voor uw sekse de oordeelskracht , de gelijkmoedigheid , den vasten wil en derhalve ook de voorrechten
des mans in beslag nemen ? Wat ik over uw gansche
gedrag denk , wat mijn eigen ziel daarbij gevoelt, of ik
gelukkig , of nameloos ongelukkig' word , op dat alles
komt het hier niet aan. Wij hebben ons plechtig voor het
geheele levee verloofd, en daarbij blijft het. — Men vertelt
van u , dat gij dikwijls genoeg gruwzaam met mannenharten
gespeeld en de bedrogenen ten slotte aan de openbare bespotting en deernis prijs gegeven thebt mij stelt gij niet
zoo aan de kaak — daarop kunt gij staat makers ! Gij
zijt niet vrij ik laat u niet los. Of gij eedbreukig worden wilt of niet om het even. Ik wil mijn woord
houden."
llSchande over u !" riep zij buiten zich zelve."'Cult gij
mij ook naar het altaar slepen, als ik u verzeker, dat ik
al lang opgehouden heb u te beminnen ; dat ik in dit oogenblik , zooals ik hier voor u sta, slechts met moeite den
bittersten haat tegen u onderdruk ?"
Bij deze vreeselijke uitbarsting richtte Catharina zich op,
het was haar langzamerhand gelukt, haar hand te bevrijden.
Zij ijlde met afgewende blikken naar buiten; zij kon onmogelijk in het gelaat zien van hem, die zoo even een
soort van doodelijken houw ontvangen had.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

In het voorhuis, welks vensters op het noorden lagen ,
schemerde bet reeds ; slechts van uit de keuken, waar de
laatste roodachtige avondschijn nog aan de wanden speelde,
viel het licht over de roode vloerttgels.
Tante stond binnen aan bet venster en wies het gebruikte
theegoed. De terug geroepen keukenmeid zou eerst morgen
komen ; zij was ziek geworden — derhalve lagen de kleine
huishoudelijke bezigheden nog op de schouders der oude
vrouw. Zij knikte Catharina vertrouwelijk met een vriendelijken lach toe. Niet het minste vermoeden van hetgeen
daar achter de breede vleugeldeur voorviel, verontrustte dat
vreedzame, zachte vrouwelijk gemoed. Het jonge meisje
huiverde en ijlde voorbij , naar buiten in den tuin.
Het was zeer koel geworden. Een felle wind blies scherp
en koud van de rivier haar over het gelaat en de slechts
door het zijden kleed bedekte schouders. Met diep ademende
borst stormde zij hem to gemoet. Zij was een meisje met
sterke gewaarwordingen, met het heete , krachtig vloeiende
bloed der jeugd in de aderen. De vlammen der innerlijke ontroering brandden ook op haar wangen, in de droogheete oogen
en flikkerden tot in de zenuwachtig kloppende vingertoppen.
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Ze had zoo even iets verschrikkelijks bijgewoond — welk
een ontzettend worstelen tusschen twee menschenzielen ! En
de schuldige , welke dien strijd in bet leven geroepen had,
was haar zuster , dat trouwlooze, frivole vrouwenkarakter,
dat spelend den ernstigen band tusschen man en vrouw
knoopte , om hem bij de eerste teleurstelling, als het weefsel
van brooze zomerdraden, te verscheuren en door den wind
te laten wegvoeren ! Wel had Flora zich ditmaal in haar
offer gansch misrekend. Zij trof op staal, waar zij gemeend
had al spelend een hart te vertreden, dat door het vooroordeel des publieks en haar eigene systematisch volgehoudene
langzame verkoeling, reeds diep gedeemoedigd was. Maar
wat hielpen hem vastheid en energie, waarmede hij haar het
hoofd hood ? Hij was toch de onderliggende partij
Catharina betrad de brag , en de handen op de wankelende , zwakke leuning leggende, keek zij in de rivier. De
wateren strooinden en ruischten ouder haar voeten heen.
Met ieder steenblok, dat in de rivierbedding lag, met iederen
boomwortel, die uit de oeveraarde stak, streden en kampten
de golven, dat het schuim hoog opstoof. En toch zweefde
daar, in de verte, de bleeke maansikkel midden in den
spiegelenden vloed, en het was , als stond zij onwankelbaar
stil door alle tijden heen. Stond zoo de liefde in het menschelijk hart ? Omstormde haar vergeefs de wildste strijd ,
en verbleekte zij niet, waar zij verachten moest, waar haar
ideaal in puin viel ? Neen, zoo even had ze dat nog gezien.
Wonderbare hartstocht ! Reeds eenmaal had hij onder dat
dak daar een menschenziel door alle stadien des jammers ,
der vertwijfeling gejaagd! Naar Tante het jonge meisje onlungs bij het naar huis gaan verhaalde , bad in het huis aan
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de rivier de schoone , jonge weduwe an een der heeren Von
Baumgarten geleefd. De opvolger van haar gemaal, de af-stammeling eener zijlinie en ,een wondersch9on cavalier,, was
dagelijks van het oude, heerenhuis gekomen, om in het Edelijke vrouwengelaat te Aaron , dat zich, van weduwsluier
en huif omlijst , uit het venster boog. In het huis komen
mocht hij niet , want zij was zeer zedig. Dikwijls was hij
ook op zijn zwart ros over de smalle, houten brag gereden,
en had het snuivende, onhandelbare Bier dicht aan den huismuur gedrongen , om den adem van den schoonen vrouwenmond te speuren en haar witte hand met wilden hartstocht
te kussen ..... En die dat hadden gezien, hadden er op
gezworen, dat hij, na het verstrijken van den rouwtijd , de
jonge weduwe weder als meesteres in het slot Baumgarten
zou terugbrengen.
Maar daar was hij eens langen tijd afwezig geweest , naar
een vreemd hof, en de menschen hadden de edelvrouw in
het huis aan de rivier ingeblazen , dat hij zich een jonge
echtgenoote uit hooggrafelijk
geslacht mede naar huis zou
•
brengen. - De schoone weduwe had slechts gelachen en des
te ernstiger aan haar venster naar hem uitgezien
Ze
• .
had aan zooveel valschheici met geloofd , tot het hoorn- en
trompetgeschal van het slot verkondiid. had , dat de zoo even
teruggekeerde Heer den intocht zijner jonge, trotsche vrouw
met een weeiderig banket vierde.
En daags daarna was hij met de nieuwe slotvoogdes over
de houten brug getreden om: ,b,aar in het huis aan de
rivier voor te stellen• De bonte tulpen op haar zwaar
•
fluweelen kleed, dat zij, over den, grond sleepte, hadden
luisterrijk geschitterd en op den breeder waaier in haar
t

207
hand had het hooggrafelijke wapen in edelgesteenten gefonkeld. En de reekleurige windhond , die vroeger altijd voor
het paard had geloopen, was ook medegekomen , maar nu
liep hij niet naar het venster , uit hetwelk de witte harden
hem eenmaal sulker en koek hadden toegeworpen Hij
liep een wijl langs den oever en blafte en huilde klagelijk . En daar dreef een sneeuwwit gewaad , waaraan de
golven rukten en trokken om het mede te nemen , maar
de lange , blonde vlechten aan het bleeke vrouwenhoofd
hadden zich in de nitstekende wortels der oeverboomen verward
en hielden de doode vast — voor hem opdat hij nog
eenmaal in die starende, wijdgeopende oogen zoude blikken .. .
Het venster , aan hetwelk zij met al de zorgvuldigheid
eener trouwe liefde gehoopt had , dat hij weder te paard die
brug over zou komen — was misschien wel hetzelfde geweest,
waar des avonds de lamp des dokters brandde. Daar had
ze misschien ook gestaan en in bittere vertwijfeling de golven
voorbij zien bruischen , die van het vroolijke bruiloftshuis
hier naar toe kwamen. En het vurige verlangen had haar overweldigd, het schoone lichaam in het bruischende water te storten , opdat het haar wegdragen zou ver, ver van de plaats van
haar voormalig geluk. En nu, na lange, lange jaren werd op
dezelfde plek een gelijke zielestrijd geleden neen , niet een
gelijke ! Was hij niet een man met een sterken geest? Een
man, wien reeds zijn gewichtig beroep aan de aarde hechten
en langzamerhand boven het kwellende leed verheffen zou?
En wanneer ook al die rampzalige vrouw , die zich door een
snellen sprong uit alle jammer in de stilte des grafs redde,
de witte armen uit het water stak om hem te lokken —
hij volgde haar niet Een schrik voer haar door de leden,
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Had flenriette niet gezegd : n Wie Flora eens liefde heeft
zien bewijzen , die begrijpt , dat een man eer den dood zoekt,
dan dat hij haar opgeeft"? En moest hij haar niet opgeven,
nadat ze verklaard had hem te haten ?
Catharina liep angstig in den tuin terug , als dook daar
aan den duisteren oever de verdronken edelvrouw met de
blonde vlechten omhoog en greep met de handen ook naar
haar.
Het werd donkey. Het bosch dat heden getuige geweest
was van een voorbeeldeloos ruwen aanval, breidde zich eenvormig zwart als een lijkkleed over de lage heuvelruggen,
en het omgeploegde bouwland lag vlak en effen daar neder,
en liet niet in het minst vermoeden , dat milliarden levende
kiemen met kleine , krachtige armen onder de aardkluiten
woelden en drongen , om een golvende halmenwereld in het
gouden zonnelicht te brengen. Boven op het dak knarsten
de windwijzers in den scherpen avondwind, die langzamerhand opstak , om in den nacht als loeiende voorjaarsstorm
over de aarde te bulderen. De twijgen der popels aan de
heining bogen , en de nog niet bevestigde dennetakken aan
het onvoltooide prieel rammelden onder zijn wilden adem:
Als een doorzichtig masker steeg het vlechtwerk der takken omhoog als eens het schaduwrijke groen vol en dicht over
het houten geraamte ling, hoe zou het dan wel zijn met
alles , wat in dit oogenblik nog verward onder de hand des
noodlots lag? Zou Tante ooit daar in het vurig gewenschte
zomerverblijf zitten , met gelukkig vroolijk gemoed , zoo als
eens in den kleinen pastorietuin? Als haar lieveling ongelukkig werd, als ze hem verloor, nimmer !
Met scbuwen blik ging Catharina om den westelijken
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hoek van het huis. Het flauwe schijnsel eener iiachtlanip
viel uit de vensters der ziekenkamer. Nog was de strijd
niet ten einde. In de eene vensternis stond de dokter, met
den rug naar het jonge meisje gewend, met den rechterarm
omhoog , als eischte hij zwijgen. Wat kon zij zoo even
gezegd hebben , die in den donkeren achtergrond stond, niet
zoo hoog van gestalte , dat men meer had kunnen zien dan
de trotsch schuddende beweging der witte kant boven de
goudblonde lokken — had zij weder met impertinentie op
zijn beroep gezinspeeld ?
Catharina voelde in zenuwachtige ontroering haar tanden
op elkander slaan , maar er kwam ook toorn , ook verbittering in haar op , als moest zij daar tusschenkomen en de
trouwlooze met geweld tot haar plicht brengen. Moest zij
niet binnengaan , aan zijn zijde treden en de woordbreukige
zuster den toorn , de gansche verachting van haar meisjeshart
in het gelaat slingeren ? Welk een gedachte ! Wat zou hij
van deze inmenging eener derde zeggen ? En als hij deze
derde nu met een koelen , bevreemden blik mat, als hij haar
zwijgend ter zijde schoof, zooals hij onlangs met de ,indringende" blauwe bloempjes gedaan had — in de aarde
zou zij dan zinken van beschaming.
Catharina ging zoo spoedig mogelijk verder. Thans doorhuiverde een ijzige koude haar lichaam. Het sterke meisje
net den helderen geest en de krachtige zenuwen gevoelde
thaiis een vreemden afschuw van de eenzaamheid , waarin zij
zich beyond , van het krachtelooze licht des bleekgouden
sikkels aan den hemel en van het monotoon ruischende gemurmel der voorbijschietende rivier. A chter het keukenvenster
zag zij Tante bij de blanke tinnen keukenlamp zitten en
-
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groenten gereed maken voor het eerstvolgende middagmaal
— een lieflijke tegenstelling tot het bewogen tooneel in de
ziekenkamer. Hoe vreedzaam en bekoorlijk het beeld ook
was, dear binnen durfde zij zich, met haar koortsachtige
spanning in lichaam en ziel, met haar angst voor hetgeen
komen ton, niet wagon; ze zon haar opgewonden toestand
voor de heldere oogen der nude vrou* niet hebben kunnen
verbergen.
ve huisdeur stond nog open , die der keuken eater was
gesloten. Catharina sloop op de teenen door het donkere
voorhuis en trad in de kamer der Tante. Hier wilde zij
beproeven bedaarder to worden, in dit donkere, liefelijk stale
vertrekje, vol bloemengeur en zacht verwartnde, reine lucht.
Zij zette zich in den lenningstoel aan het werktafeltje. De
laurierboomen welfden zich als een pried, boven en naast
haar; de narcissen, viooltjes en meibloempjes op de vensterkozijnen geurden bekoorlijk zoet, en de kanarievogel, die
zich juist in het schemerdonker ter nachtrust gezet had ,
huppelde piepend en verontrust in zijn kooi van het eene
stokje op het andere
er was toch leven bij haar, zij het
dan ook slechts dat eener verschrikte vogelziel. Maar bedaarder werd zij niet. Door dit vertrek had de schoone
verlatene in wedawkleed gewandeld, en de lacbende
die nog aan den zolder zweefden, hadden op haar smart,
op haar doodsangst nedergezien. Catharina verweerde zich
vergeefs tegen (lie spookgestalte en de gedachte, dat ook
Brack de scheidiiigssrnarte niet overleven zou, lienriette
had het gezegdir tij had zijn diepe, vurige lidde in den
eersten verloovingstijd geoien
zij moest bet weten.
Tante kwam binnen om, ale iederen arond, de brandende
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lamp op de werktafel des dokters te plaatsen. Zij sloot
de luiken, liet de gordijnen neder en pookte het vuur in
de kacbel op. Daartia ging zij weder weg, zonder het jonge
meisje in haar klein vensterprieel bemerkt te hebben. Haar
zachte, zwevende tred verdween reeds achter de deur ; maar
terstond daarop klonken vaste mannenschreden door het
voorhuis en de dokter trad in de kamer.
Hij bleef een oogenblik op den drempel staan en streek
zich diep zuchtend met de hand over het gelaat. Hij vermoedde even weinig als de oude vrouw, dat daar achter het
donkere loof in doodelijke angst een menschelijk hart
klopte — want de meisjesgestalte drukte zich , ademloos ,
als tot steen verstijfd , tegen den muur. Was alles voorbij ?
kwam hij verarmd , vertwijfelend, een eenzaam man voor
immer ?
Snel liep hij de beide kamers door en ging naar zijn
schrijftafel. Catharina stood zonder geruisch op. Midden
in Tante's kamer staande , kon zij hem zien. Het lamplicht
bescheen scherp en vol zijn profiel, dat nog alle symptomen
van gezweepten hartstocht vertoonde. Hij was verhit, donkerrood op voorhoofd en wangen , alsof hij in den brandenden
middaggloed een verren weg had afgelegd; zelfs de oogleden schenen rood gekleurd. Het was ook een heete weg
geweest ; een weg over puinhoopen, verwoeste illusien en
verwachtingen — was hij ten einde , tot aan de doodsche
grens , waar de schoone Fata Morgana verdween en de gansche
verschrikkelijke eenzaamheid der toekomende tijden hem aan
staarde ?
Staande schreef hij een paar regels op een blad postpapier
en stak dat blad in een convert. Dit geschiedde met sidderende
14*
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handen , iu koortsachtige opgewondenheid. Ook het adres
werd in vluchtigen trekken er op geworpen — wiens naam
was het , dien hij schreef ? Was er in dit uur , buiten de
vreeselijke ontknooping , nog iets op aarde, waaraan hij
denken.. kon?" De brief kon slechts voor Flora bestemd
zijn — een laatst vaarwel, of het verpletterende vonnis eens
stervenden mans ?
En nu goot hij uit een karaf water in het melkwitte glas,
waarin zij onlangs haar voorjaarsruiker gestoken had ; vervolgens ontsloot hij een kleine lade in de schrijftafel en nam
er een klein medicijnfleschje uit; hij Meld het tegen het
Licht — vijf zilverheldere , kleurlooze droppels vielen in het
glas.
Tot nu toe had Catharina met het onaangename gev oel ,
als stond haar hart stil, als verlamd op haar plaats gestaan,
maar nu brak de gansche , langzamerhand mateloos gestegene
innerlijke opgewondenheid , plotseling los. Met enkele snelle
schreden stond zij aan zijn zijde en legde de linkerhand op
zijn schouder ; net de rechterhand vatte zij krampachtig zijn
hand die juist het glas naar den mond wilde brengen , en
trok haar langzaam omlaag.
Zij was niet in staat eenig geluid to geven. Haar gansche
zielsangst , het innerlijke leed, het onuitsprekelijk medelij den
dat haar hart als het ware omkeerde , schilderden zich of in
de bruine oogen , die in smeekende welsprekenheid de zijne
zochten. Plotseling sprong zij terug. God in den hemel ,
wat had zij gedaan! Onder den starenden , verbaasd vragenden
blik , die haar trof, zonk zij van schaamte bijna op de knieen.
tenige ongearticuleerde woorden stamelend , bedekte zij het
gelaat met de handen en brak in een bitter weenen uit,
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Hij begreep oogenblikkelijk alles. Het noodlottige glas
op de tafel zettend, greep hij verlegen hare handen en trok
haar naar zich toe.
Catharina , lieve Catharina!' zeide hij met bevende stein
en zag haar in het van tranen overstroomde gelaat , dat
zij, door een gering buigen van het hoofd, trachtte af te
wenden. In dat oogenblik scheen het prachtige, imponeerende
meisje volkomen datgene te zijn , wat zij aan jaren , aan
ondervinding, aan vlekkeloosheid der ziel in werkelij kheid
was — de jeugd in haar ongerepten glans van warm gevoel
zonder terughouding , maar ook in den hulpeloozen schrik
over een onverwachte wending.
Zij onttrok hem zachtkens de handen en droogde in Iiaast
haar oagen met den zakdoek af.
#Ik heb u diep gekrenkt , Dokter ," zeide zij, nog altijd
kampend met haar tranen. "Ik heb een onnadenkendheid
begaan , die gij, zeer zeker nooit van mij vergeten zult. Ach
God, hoe kon ik mij in deze dwaze voorstelling zoo indenken,
dat . Zij beet zich op de onderlip, om het krampachtige trekken van haar mond te onderdrukken. ,,Treed Diet
te streng met mij in het gericht!" voegde zij met zachte
stem er bij. #Hetgeen ik heden ondervinden moest, is voldoende om ook een sterkere, als mijn meisjesverstand in
de war te brengen."
Hij zag haar nauwelijks aan. Slechts van ter zijde bespiedde zijn blik den schoonen, jeugdigen mond , als Wilde
hij niet toonen, hoe deze bittere zelfbeschuldiging hem leed
deed , en hoe slecht van begrip hij zelf was. Nu echter
Bleed de zielvolle Inch , dien zij reeds kende, over zijn trekken.
yGij hebt mij niet gekrenkt ," zeide hij troostend , "en

.
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hoe zou ik het wel aanleggen om met uw gevoelig gemoed
in het g€richt to treden ? *at gij u voor een voorstelling
gevormd moogt hebben van mijn karakter, mijn denkwijim
en mijn temperament, om tot zoo iets te komen , ik weet•
het niet ; ik wil dat ook niet uitpluizen , nog veel minder
echter het wederleggen. Mij heeft deze dwaling een levensmoment aangebraeht , dat ik in Been geval vergeten zal.
En nu , houd u bedaard, of liever, veroorloof mij , dat ik
als dokter mijn plicht doe!" Hij greep het glas en hield
het haar voor. Net die rust , welke gij vreesdet , wilde
ik in dezen drank zoeken".... hij brak of en zweeg eenige
oogenblikken. llIk heb mij er toe laten vervoeren om heftig en hartstochtelijk to worden , en dat nog wel aan een
ziekbed", ving hij opnieuw aan, udat zou ik rub nooit
kuniien vergeven, indien ik niet bedaeht, dat ik toch ook,
als ieder ander, bloed en zenuwen heb , die met mijn goeden wil om de heersehappij stridden. paar droppels
daarvan ," hij woes op het malicijnieschje , ,,zijn voldoende
om de zenuwachtige opgewondonheid te doen bedaren."
Zij narn het glas, dat hij haar bij deze woorden nogmaals
bood, uit zijn hand Wall en drunk het tot op den bodem leeg.
II Nft echter moot i1 u om vergeving vragen dat gij een
zoo onaangenaam , sehokkend tooneel, ale dat van daar straks,
hebt moeten bijwonen," zeide hij met, ernst en nadruk. "11
ben daarvoor veractwoordelijk ; want het had in mijn macht
gest aan , met eenige to rechte• tijd gesproken woorden dat
tooneel te verhinderen." lachte zoo bitter, zoo snijdend,
dat hot het jonge meisje door de ziel ging. i Miiplaagt de
armzalige bedeltrots ; zeggen eenigen mijner collega's — de
weinigen, die mij uit pure goedhartigheid nog niet aan mijn
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lot overgelaten hebben — zij beweren dat , omdat ik niet
tot de ll geruchtmakende" lui belioor. Deze llbedeltrots" is
tot een soort van Cassandravloek voor mij geworden. De
wereld, bescho uwt dat als oubekwaamheid, als gebrek aan
oordeel , en zoo houdt men het zelfs niet voor noodig, zich
tegenover mij een moreelen dwang op te leggeu. Ik zie
menschen, die zich uiterlijk als geuiale, geestrijke natureu
voordoen , maar eigenlijk lomp en onhandig zijn , en kan hull
handelwijze en de daarmede samenhangende gebeurtenissen
mathematisch nauwkeurig voorspelleu, — o deze afkeer !" lIij
stampte met den voet op den grond en schudde zich , als
gold het, een verafschuwd reptiel van zich te werpen.
Nog was hij verre verwijderd van de heerschappij over
zijn onstuimig bloed ; nog stormde de beweging heftig in
hem , en het frivole wezen , dat met wrevele hand deze
harmonische natuur uit de voegen gerukt had , zag daar van
den wand 'leder , in een wit Iphigenia-gewaad en tegen een
zuil geleund , met gevouwen, achteloos nedergczonken hauden
en een lieflijk nadenkenden blik; bijna vroom zag het
daeinonische meisje er uit. Toenmaals had zij nog naar
zijn liefde, naar zijn goedkeuring gestreefd ; toenmaals was
zij nog besloten geweest, zijn ideaal te verwezenlijken en
den toekomstigen ll beroemden universiteit -professor" de halidelende , goede fee zijus huizes te wordeu. Zij zou het toch
nooit geworden zijn ; juist dat was de grond geweest voor
haar zucht om als setteppende geest te brilleeren. Hij zou
een bezochten salon , maar geen tehuis , een in onbevredigde
eerzucht zich verterende dame naar de wereld , naar geen
waarachtig beminnende vrouw , geen medestrijdende, merlegevoeleade deelgenoote gebad hebben. Daarvoor was hij
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ook niet blind meer — en toch gaf hij haar niet vrij. Of
was nu toch de band losgemaakt , nadat Flora hem zoo
onomwonden de uitdrukking van haar haat in het gelaat
geslingerd had ? Catharina wist immers niet , wat gebeurd
was, nadat zij de kamer verlaten had ; zooveel echter zeide
zij bij zich zelve , dat haar lang©r verwijl in zijn kamer
Been pas had, hoe de einduitslag dan ook geweest mocht zijn.
De dokter had den donkeren blik opgevangen, dies zij
op het portret had geworpen, en zag nu , dat zij zich tot
vertrekken gereed maakte.
N Ja., ga ;" zeide hij. "Henriette's kamenier is gekomen en
heeft haar taak reeds aangevangen. De t oestand der zieke
is zoodanig, dat gij bemoedigd naar de villa kunt terugkeeren , om mevrouw Urach , zooals zij vurig schijnt te
wenschen , bij de thee gezelschap te houden. Zij gevoelt zich
zoo eenzaam , liet zij zeggen. Ik geef u mijn woord , dat
gij onbezorgd kunt heengaan; ik waak trouw over uw dierbare zieke," herhaalde hij nadrukkelijk, toen zij levendig beproefde te protesteeren. "Maar geef mij nog eenmaal
de hand!" Hij hield haar de zijne voor en zij legde snel
en gewillig haar slanke vingers daarin. "En nu, wat men
u ook heden nog zeggen moge laat u niet verleiden mij
te veroordeelen! Reeds in de eerstvolgende dagen zal zij,"
hij noemde den naam niet en boog slechts , zonder er naar
op te zien , bitter lachend het hoofd naar Flora's portret ,
,,geheel anders denken, en dat is het wat mij consequent
doet blijven; ik mag het verwijt niet op mij nemen, dat ik van
een gunstig oogenblik gebraik heb weten te maken."
Zij zag bevreemd tot hem op en hij neigde vol beteekenis
en zoo zonderling onderworpen bet hoofd, als wilde hij
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zeggen yja , zoo is het gelegen !" maar over beider lippen
kwam geen woord.
,Goeden nacht , goeden nacht !" zeide zij terstond daarop -hij liet met een zachten druk haar hand vallen en ging
naar de schrijftafel , terwijl zij snel op de deur toetrad.
Onwillekenrig wendde zij zich nog eenmaal op den drempel
om hij bracht op even zeldzame wijze het ledige glas
aan zijn lippen; in hetzelfde oogenblik echter gleed het uit
zijn hand en viel op den grond in scherven. —
In de ziekenkamer stond Flora ten vertrek gereed ; zij zag er
uit, als beefde iedere vezel aan haar van zenuwachtig ongeduld.
bWaar blijft gij Loch, Catharina", riep zij. ,Grootmama
wacht uw schuld is het , dat men ons de thee met impertinentien zal kruiden."
Catharina antwoordde niet. Zij wierp den doek om ,
dien de kamenier voor haar had medegebracht en ging naar
het bed. Henriette sliep zacht ; de donkere koortsgloed van
haar wangen was aanmerkelijk verminderd. Bij herhaling
drukte het jonge meisje een kus op het bleeke , smalle
handj3, dat rustig op het dek lag, en volgde daarna haar
wegruischende zuster.
In bet voorhuis brandde een kleine lamp , en een lakei
uit de villa, die met de kamenier medegekomen was en
nog allerlei zaken had medegebracht , ging wachtend op en
neder. Bijna gelijk met de zusters trad de dokter in het
voorhuis en thans voelde Catharina andermaal den gloed
van diepe beschaming naar haar wangen stijgen. Hij reikte
den bediende het brietje , den vermeenden doodsgroet aan de
trouwlooze bruid , om aan een in de stad wonenden jongen
arts to bezorgen.
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Flora ging hem voorbij , schijnbaar, als wilde zij zijn boodschap aan den lakei niet of breken , en verdween ras buiten
in de duisternis. Catharina echter ging nog eens in de
keuken en nam afsclieid van Tante. De oude vrouw schudde
met ernstige gelaatsuitdrukking het hoofd, toen zij zich over-:
tuigde, dat „de bruid vertrok, zonder zich ook slechts tot een
vluchtigen goeden-nachtsgroet te verwaardigen. Zij zweeg
echter en ging den dokter in de ziekenkarner na, om nog
eemnaal naar de lijderes te zien, eer zij zich in haar kamer
ter ugtrok.
Buiten voor het huffs bleef Flora staan., nadat de schreden
van den vooruitgezonden bediende op de brug verstomd waren.
Het schemerende lamplicht , dat door de open huisdeur viel ,
bescheen zwak haar gelaat — het zag er zoo vergramd, zoo
hartstochtelijk uit , als zweefde een verwensching op de half
geopende lippen. Met onuitsprekelijken hoon gleed haar blik
langs den rooden tegelvloer en de witte , kale wanden daarbinnen , daarna streek hij langs de uitwendige frontzijde ,
als wilde zij het totaalbeeld der kleine bezitting nog eens
met een oogopslag omvatten.
#,Ta ja , dat zou juist zoo iets naar mijn smaak geweest zijn —
een but en een hart!" zeide zij net een sty en ironisch
hoofdschudden. S Een man zonder ambt of invloed, boven
het hoofd eeu spookachtige spelonk, midden in bet woeste
veld , en een gelsoleerd sainenleven met wits drieeti , in hetWelk de schrale revenue van mijn vaderlijk erfdeel zou
moeten voorzienl Nog nooit in mijn gansthe leven heb ik
ondervonden, wat het zeggen wil, vernederd te worden,
heden voor het eerst had ik in die drukkend armzalige
omgeving bet gevoel, als was ik afgerukt van bet pedestal,
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waarop vlekkeloos goede afkomst, voorname maatschappelijke
stand en eigen intellectueele begaafdheid mij geplaatst hebben.
God geve, dat Henriette's ziekte zich niet ten ergste keert !
Ik zou haar geen laatst vaarwel kunnen zeggen, want mij
ziet dat huffs nimmer weder. Waarachtig , smadelijker is
nooit een meisje bedrogen geworden , dan ik. zou. mij
zelf in het gezicht kunnen slaan , dat ik zoo blind, zoo
zielloos onnoozel in deze relatien getreden ben."
Zij stormde als waanzinnig op de brug toe. Het maanlicht dat zich als een dunne neveisluier over de glinsterende rivier verspreidde , scheen zacht op haar neder. En
de wind , reeds half en half tot storm gestegen , viel haar
heftig aan ; hij rukte aan haar kleederen en blies haar den
glanzenden sluier van het hoofd, en de loshangende haarlokken verhieven zich waaiend en slangachtig zich kronkelende
om haar Meek voorhoofd.
geeft mij niet vrij , trots mijn smeeken en mijn
tegenweer," zeide zij , terwijl zij midden op de brug bleef
stun , tot haar zuster, die haar gevolgd was en nu zonder
verdere samensprekingen voorbij wilde gaan. #Gij zijt daarbij
geweest gij hebt gehoord , wat voor beslissende woorden
er gevallen zijn. Hij handelt eerloos, erbarmelijk , als een
ongevoelige schacheraarsziel , die den ondergang eens bedregene volkomen vooruit ziet en toch op de vervulling van
het noodlottige contract aandringt. Mag mag hij zich
ziju leven 'mug net de gedachteu doordringen dat hem
een schaduw van recht gebleven is —ik ben van dit oogenblik of vrij."
Zij had bij de laatste woorden den verloovingsring van
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den winger getrokken en slingerde dien thans ver weg in
de rnischende golven.
PFlora , wat hebt ge gedaan I" riep Catharina en boog
zich met uitgestrekte handen over de brugleuning , als kon
zij den ring nog opvangen. Of de golven hem medevoerden of dat hij bleef liggen op den bodem , in de nabijheid
van het huis , waar het onheil binnentrok , zoodra warme ,
beminnende menschenharten er in klopten ? Het jonge
meisje meende , dat de blonde , doode vrouw op den glinsterenden watergolf opduiken en dreigend het weggeworpen symbool der trouw omhoog houden moest. Huiverend
Weld zij de hand voor de oogen.
„Gekkinnetje , altereer u toch niet , alsof ik zelf met huid
en haar naar beneden gesprongen was !" zeide Flora met een
kouden Meth "Menig ander met minder wils- en wederstandskracht zou het misschien gedaan hebben — ik werp
eenvoudig den laatsten ring eener gehate keten van mij af."
Zij hief de linkerhand op en streek als liefkoozend over den
bevrijden ringvinger. "Het was s]echts een smalle dunne
reep good , "eenvoudig" als hij daarbinnen" zij wees met
het hoofd naar het huis — "op zijn gekunstelde Spartanenmanier voorgeeft to beminnen , en toch drukte hij ruw als
ijzer. Nu mag hij roesten daar beneden ik yang een
nieuw lever) aan."
Ja , zij had den last "afgeschud , afgeschud tot elken prijs,"
naar zij reeds gezegd had. Het schrikbeeld van een gehaten
echt verzonk en in plaats daarvan ging „de zon des roems" op.
Flora ijlde voort , als brandde de brug onder haar voetzolen. Catharina volgde haar zwijgend. In de ziel der jonge
zuster stormde het heftig en verbijsterend ; het heldere ,

gezonde oordeel , waarmede zij menschen en zaken placht
te beschouwen , was verward zij stond als onzeker tusschen
recht en onrecht , tusschen waarheid en leugen. Gedroeg
dat schoone wezen daar naast haar, die gepersonificeerde
vermenging van eclatant onrecht, van overmoed en gruwzame
willekeur , zich niet zoo overdacht en zeker, als kon en
mocht zij zelfs niet anders handelen? Vertrad Flora niet
haar gegeven woord , haar plichten met recht en betamelijkheid, juist zoo , als zij thans met haar rappe voeten over
den kiezel der allee trail ?
In den corridor der villa berichtte de bediende aan de
beide zusters , dat mevrouw Urach bezoek had er waren
twee oude dames op de thee gekomen.
"Des te beter !" zeide Flora tot Catharina. ll Ik ben
waarachtig in geen stemming om heden nog voor Scheherazade
van Grootmama te spelen. Die oude generaalsvrouw heeft
altijd de zakken vol achterklap en stadsnieuwtjes; daar kan
men mij ontberen."
Zij ging, naar zij zeide , voor een half uurtje naar binnen,
om voor de thee te zorgen en daarna met haar #overvol hart" de eenzaamheid te zoeken. Catharina echter liet
zich om ongesteldheid verontschuldigen — het was haar toch,
als drukte haar het koortsachtig bewogen bloed eener beginnende ziekte in hoofd en hart.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Op den volgenden morgen heerschte een levendige drukte
in de villa Baumgarten. Tegen raiddernacht had een telegrafische &Oche de terugkomst van den commercieraad uit
Berlijn gemeld , en een uur later was hij aangekomen. Hij
had twee handelsvrienden medegebracht , die thans op de
logeerkamers resideerden. De gasten waren coryphe6n der
handelswereld. Ze wilden des namiddags hun reis voortzetten , en ten einde hun de gelegenheid te geven op hun
doorreize verscheidene hunner bekenden uit de residentie te
spreken , had de conamercieraad in den nacht nog een groot
heeren-dejeuner tegen den anderen morgen bevolen. Keukenmeid en huishoudster hadden volop te doen en de bedienden liepen trap op,, trap af.
Catharina had den gansehen nacht slapeloos doorgebracht.
De daags te voren ontvangen indrukken en de bezorgdheid
voor Henriette hadden haar niet laten rusten. Aan het eene
hoekvenster van haar kamer had zij urea lang gestaan en
over de wuivende toppen der boomers gespied , of niet ten
minste een in de maan schemerende weerhaan van het huffs
aan de rivier te zien was. Maar het was ais verzonken geweest , het lage huis , en stil was het ook gebleven,
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ofschoon Catharina ieder oogenblik gemeend had , dat er
iemand de allee opkomen moest , om met een ongunstige
Wing de slapenden in de villa te wekken.
En uit het andere venster had zij vervolgens de aankomst
van den commercieraad gezien. In een oogwenk, als nit de aarde
te voor,schijn geroepen, waren de dienstboden der villa met hun
stormlantarens om het rijtuig geposteerd geweest. De heldere
lichtvlammen hadden de witte zuilen van de portiek bestraald,
hadden zich in het van zilver fonkelende paardentuig en de
glanzende lichamen der vossen gespiegeld en waren krachtig
genoeg geweest, ook bet bronzen, langs de promenade loopende hekwerk en verscheidene heerlijke marmergroepen uit
de duisternis te doers optreden. Dat alley had er zeer
aristokratisch uitgezien. Vervolgens was de commercieraad
uit het rijtuig gesprongen , met de statige , nog jeugdige
klassieke gestalte in den eleganten reispels gehuld , in ieder
zijner bewegingen den rijken man , die zoo even nog rijker
geworden was, een glanzende komeet, aan wiens hielen ,
magnetisch aangetrokken, de glinsterende goudstroom zich
hing. Hij had zijn gasten in hun appartemeuten gebracht
en eerst tegen twee uur bet huis met de voorlichtende
bedienden verlaten om zich in den toren ter rust te begeven. Toen was het langzamerhand stil geworden in de
villa, maar de wind had zijn huilen en fluiten om bet huis
voortgezet en den slaap van Catharina's oogen verjaagd.
Eerst met het aanbreken van den dag was zij ingesluimerd , tot haar groot verdriet , want nu had zij zich verslapen , en in plaats van om zes uur des morgens , zooals
zij gewenscht had , het huis aan de rivier te betreden ,
kwam zij eerst om negen uur daar aan,
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Het was een schoone , heldere morgen. lie onstuimige
nachtwiud had zich tot die zuidelijk warme koelte gemiuderd,
die den geur der eerste lentebloetnen op den adem draagt ,
en de blonde, aarzelende knoppen vleiend maar standvastig
den bruinen sluier van het gelaat tracht to trekken. . . .
Op des dokters huis kwinkeleerden de vogels ; de donkere
twijgen der kerseboomen , die aan den eenen hoek van het
huis stonden , schenen met geopende , donzige bloesemkopjes
teederwit gesprenkeld , en voor het glansrijke morgenlicht
konden zich de uitspruitende halmen der weide ook niet meer
verbergen — de voormalige bleekplaats schemerde in een
teeder , jeugdig groen.
Toen Catharina de brug °verging, stroomde het water ,
door de zon beschenen en helder tot op den bodem ,
onder de wankele bogen door , bijna zachtmoedig en vreedzaam — hoe wonderbaar ! De golven , die gisteren den
voortgeslingerden ring opvingen , hadden ondertusschen een
goed eind wegs afgelegd en stroomden den oceaan tegemoet slechts zij konden vertellen van die verradelijke
vrouwenhanden, die zoo net geweld een drukkende keten
verbrijzeld hadden.
Het huis aan de rivier had heden iets eigenaardig feestelijks. De roode tegelvloer in het voorhuis was met fijn ,
wit zand bestrooid , de geur van een fijn reukwater sloeg
de binnenkomende tegen. Op de kleine tafel naast de
huisdeur, lag een helder servet en daarop stond een groote
ruiker dennentwijgen , mosbloempjes en anemomen , in een
antieke groote aarden vaas .... En de oude getrouwe keukenineid was ook teruggekeerd. Met opgestroopte mouwen ,
bet glanzend witte schort over de schrale heupen gebonden
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als was zij nooit weg geweest, stolid zij reeds in voile
bezigheid aan de keukentafel , en haar goedig, roodwangig
gelaat zag er tevreden en gelukkig uit.... Waarom echter
verscheen Tante heden , in den vroegen morgen , in een
koffiebruin zijden kleed , met een witte kanten muts op
het hoofd , en ook aan hals en handgewricht met kanten
versierd ? Catharina's hart kromp ineen van wee en angst —
geschiedde dit alles ter eere der bruid, die heden nog terugkeereu moest , om haar zieke zuster te bezoeken ?
De oude vrouw zeide geen woord daarover. Ze scheen
slechts zeer outroerd te zijn , en men zag, het nog aan haar
bleekroode oogleden , hoorde het aan de weeke stem , dat
tranen der ontroering gestort waren. Verheugd deelde zij
het jonge meisje mede , dat de nacht voor de zieke goed
verloopen en de aanval niet wedergekeerd was.
Voor dit geruststellend bericht kuste Catharina haar de
hand , en toen geschiedde het vreemde, dat de anders zoo
terughoudende vrouw plotseling de amen om de schoone,
jeugdige meisjesgestalte sloeg en haar als een dochter teeder
aan het hart drukte. Daarna leidde zij de vroolijk verbaasde
Catharina zwijgend in de ziekenkamer.
Henriette zat rechtop in bed en de kamenier schikte haar
een weinig het rijke haar onder het nachtmutsje; de dokter
echter had zich een uur geleden verwijderd, om te rusten
Het smalle gelaat der kranke met de ontvleeschde, vooruitkomende kakebeenderen en de beteekenisvolle zwarte ringers
onder de oogen, had in dien eenen nacht een scherp geteekenden
trek aangenomen, die Catharina ontstelde, maar de uitdrukking
van het gelaat was vroolijker. Zij kon het niet genoeg beschrijyen, hoe opofferend de dokter haar verpleegde, hoe onuitspreke....
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lijk aangenaam zij zich in die huisel.fte kamer gevoelde, en hoe
zij huiverde bij de gedachte , dat zij toch eenmaal weder van
daar moest. Zij verzocht Catharina, naar de villa terug te keeren
en een boek te halen , dat zij Tante beloofd had — het
was in Flora's handen , die het van haar geleend had.
Daarbij fluisterde zij haar zuster in het oor , toch vooral
er voor te zorgen, dat Flora en Grootmama haar hier niet
al te dikwijls kwamen lastig vallen. Niet het minste vermoeden had zij van hetgeen gisteren avond aan haar bed
voorgevallen was , en dat door haar toedoen het zoo lang
gedreigd hebbende onweder tot vreeselijke losbarsting gekomen was.
Catharina kon haar nauwelijks in de oogen zien ; ze herademde , toen de zieke ten laatste de vraag om het boek
te gaan halen vernieuwde, en haar opdroeg , nog een en
ander nit haar schrijftafel mede te brengen , tot welk doel
zij haar zuster den sleutel overhandigde.
Len uur later keerde het jonge meisje in de villa terug.
Zij was geheel vervuld van den beangstigenden indruk , dien
Henriette op haar gemaakt had. Het gelaat der zieke met
de doodelijke , wasachtige bleekheid en de ingezonken trekken,
vervolgde haar en maakte haar zeer treurig. Derhalve ontstelde zij , tot in het diepst van haar gevoel gekwetst, toen
zij , bij het opstijgen der bel-etage , door de open deur der
eranjerie , de brillant aangerichte ontbijttafel met zijn blinkend vaatwerk en kostelijke lekkernijen aanschouwde. Geheel
de maxmeren vloer der Moorsche kamer was met een verbazend dik Smyruasch tapijt bedekt ; voor warme voeten
was gezorgd en voor heete hoofden ook --- het laatste door
de uitgezochte flesschen nit den torenkelder,
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Catharina zocht in Henriette's kamer alles bijeen, wat de
zieke verlangd had en ging weder naar beneden om mevrouw
Urach , zooals betaamde , goeden morgen te wenschen. Haar
schreden weerklonken niet op den molligen traplooper. Zij
werd niet gestoord door de twee bedienden , die beneden
in den corridor stonden , en waarvan de eene een, pakje in
de hand hield, dat zoo even door den brievenbesteller bezorad was.
,Wel duivelsch , daar komt het pakket voor de -derde maal
terug !" vloekte hij en krabte zich achter de ooren. ,Ik ben
die geschiedenis meer dan zat. Nu ben ik zoo vriendelijk
en pak het morgen weer in en schrijf een nieuw adres. Onze
freule moet wel denken, dat men Gods ter wereld niets anders
te doen heeft." Hij draaide het pakje besluiteloos om en om.
„Het allerbeste zou zijn het ding maar in het keukenvuur
te gooien ...."
ll Wat is er dan in ?" vroeg de andere.
"Een hoop papier, en de freule heeft met haar langbeenige
hanepooten groot en dik daarop geschreven : ,De Vrouwen ..."
Hij verstomde ontsteld en nam terstond een eerbiedige
houdiig aan — Catharina kwam juist den laatsten trap of
en ging hem voorbij naar de slaapkamer van mevrouw Urach.
Zij werd niet toegelaten. De kamenier berichtte, er was
vroeg morgenbezoek van een dame van het hof. Daarna ging
Catharina naar Flora's kamer, om het afgesproken bock te
halen. Zij ondervond een sterken tegenzin om den drempel
te betreden. Haar hart klopte bijna hoorbaar van innerlijke
ontroering , en ontsteld erkende zij in dit oogenblik , dat
voor deze zuster geen vonkje van sympathie in haar hart
leefde. Heel de gramschap , die zij in den slapeloozen nacht
15*
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getracht had to onderdrakken, steeg weder in haat op en
benam haar schier den adem.
Misschien gevoelde Flora iets dergelijks. Ztj stond midden
in de kamer naast de groote , met boeken en brochuren
bedekte tafel en zag met een fonkelenden bilk naar de
binnenkoraende. Acb , de toorn gold in allen gevalle meer
het terugkomende pakket. Daar lag het opengescheurd, en
de schoone ontvangster slingerde een zoo even gelezen brief
met een verachtelijke handbeweging in de snippermand. Freule
Von Giese , de spotzieke hofjuffer , zou dat niet hebben
mogen zien. Flora's "kleine vinger" had zich met betrekking tot ,De Vrouwee een weinig vergist.
u Gij komt ongetwijfeld van Henriette ," zeide Flora en
sloeg haastig den blauwen omslag over het terug gezonden
manuscript. "Het gaat haar immers recht goed , naar ik
Boor ; ik heb reeds om acht uur naar haar. laten vragen.
Maurits is niet heel verstandig ; hij jaagt mij met een briefje,
dat hij nog in den nacht geschreven heeft , voor dag en dauw
uit het bed. 1k moet vroegtijdig toilet maken, romdat hij
tout prix zijn gasten nog 'gag het ontbijt aan Grootmama
en • mij wilde voorstellen. Alsof het Neil der wereld van
deze voorstelling afhing I Grootmama zal daarover juist ook
niet zeer verheugd zijn 1"
Zij zag er bekoorlijk uit. Men zegt, dat de mensch zich
onbewust kleedt naar gelang zijn stemming is. Diensvolgens
moest Flora's ontwaken heden buitengewoon vroolijk en
opgeruimd geweest zijn ; want de gansche slanke , schoone
gestalte scheen als in stralend aetherblauw gedoopt. Zelfs
in de sierlijk gekroesde lokken stak een glanzend blauwe
atlassluier. Met de werkkamer harmonieerde wel is waar
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dit toilet niet. Het zag er heden , nu de stralend gouden
dag daarbuiten vonkelde , zoo duister en somber uit als
slechts mogelijk was. Ongetwijfeld was het vertrek veeleer
een passende achtergrond voor een menschenschuwen kamergeleerde dan voor deze geurig blauwe fee. Maar ook de
gelaatsuitdrukking der schoone dame paste niet meer bij de
gekozen kleuren een zeer slecht humeur en een nauwelijks
te verbergen neerslachtigheid gluurden uit alle hoeken en
lijnen van haar gelaat. Over de gebeurtenissen van den
vorigen avond viel geen woord. Die waren verzonken en
schijnbaar vergeten ; zelfs de beroofde ringvinger had vergoeding bekomen — twee kleine brillanten ringen tooiden hem.
Op Catharina's verzoek trad Flora naar een boekenhanger
en nam het verlangde boek er af.
"Henriette zal toch niet zelf lezen willen ?" vroeg zij over
den schouder.
"DA zou dokter Bruck bezwaarlijk toestaan; maar Tante
wil het boek lezen ," zeide Catharina met bedaarde en koele
stem en nam het boekwerk in ontvangst.
Een verachtelijke spotlach trok om Flora's mond in
haar oogen bliksemde verdriet en ergernis. Zij hield het
in alien gevalle voor een niet te verontschuldigen onhandigheid van haars zusters zijde , dat zij dezen naam voor haar
ooren weder liet hooren.
Catharina ging. Maar in hetzelfde oogenblik , dat zij de
deur opende om de kamer te verlaten , trad de commercieraad haar te gemoet. Hij zag er prachtig , bijna stralend
frisch uit, hoezeer hij ook in zichtbaar groote opgewondenheid was.
„Daar gebleven , Catharina!" riep hij bijna schertsend en
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breidde zijn armen uit, om haar terug te houden.
/met mij eerst overtuigen, of gij gezond on onverlet zijt."
Hij schoof haar in de kamer terug, deed de deur op het
slot en wimp zijn hoed op tafel.
u Zegt mij nu om Gods
wil , wat er waar is van die verschrikkelijke geschiedenis,
die Antoon mij zoo even bij het aankleeden heeft medegedeeld ?" riep hij. Aden heeft bij mijn aankomst eenvoudig
gezwegen , om mijn nachtrust niet te storen , en ik heb
dringend verzocht , van dergelijke ontijdige voorziehtigheid in de toekomst verschoond te blijven." Hij streek met
beide handen door het yolk haar. m a ben geheel buiten
mij zelven. Wat moet de wereld van mij en mijn betamelijkheidsgevoel denken ! Henriette ligt doodelijk ziek 'en ik
arrangeer zorgeloos een heeren–dejeuner in mijn huis. Is
het ongeloofelijke dan waar ? Heeft een schaar Megaren u
beiden aangevallen ?"
#Niet 'ions" maar gansch speciaal mij, Maurits", zeide Flora
#11enriette en Catharina hebben slechts mede hun deel daarin
gehad , wijl zij bij mij waren. Ik kan het niet helpen —
het grootstè gedeelte der schuld , dat het zoover gekomen
is , moet ik u toeschrijven. Gij hadt reeds bij de eerste
vijandelijke daad heel anders moeten handelen. Tegenover
zulk een samenrotting is een vastbesloten man steeds meester ,
als hij het slechts goed weet aan te leggen. Maar bij uw
eeuwige toorzichtigheid, om nboit en nergens aanstoot te
geven , zijt gij zwak ."
,Ja, 'zwak jegens ulieden , jegens u en Grootraama", viel
de commmieraad bleek van eigernis uit. #Gij in 't bijzonder
hebt niet gerust, v6Or ik mijn woord teruggenomen en daardoor
noodeloos mijn arbeiders vertoornd had. Bruck heeft gelijk .."
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#1.1c bid a , verschoon mij dddrvan riep Flora donkerrood
van toorn. //Ms gij geen andere autoriteit weet te noemen,
waarop gij u beroept
De commercierad trad snel op haar toe en zag haar verbaasd vorschend in de fonkelende oogen. ,,Hoe, nog altijd
vij andelijk , Flora ?"
llHoudt gij mij voor zoo jammerlijk zwakhoofdig, dat ik
mijn inzichten verander,, zooals men een jas nit, en aantrekt ?" was haar scherpe wedervraag.
ilDat niet , maar is het niet vermetel, de gansche beschaafde wereld ten trots ...."
Wat gaat mij de wereld aan?" Ze brak plotseling in een
luid gelach uit. "De gansche beschaafde wereld !" herhaalde
zij. # Wilt gij mij wel zeggen , hoe gij het mogelijk maakt haar
met uw betreurenswaardigen protege in verband te brengen ?"
De commercieraad vatte hoofdschuddend haar hand ; hij
was bijna ademloos van verrassing. "Ja, hoe is dat toch
mogelijk ? .Weet gij dan nog niet ...."
iMijn God , wat moet ik dan weten ?" viel zij hem ongeduldig in de rede met van ergernis gefronste wenkbrauwen
en stampte met den voet op den grond.
Daar werd zeer snel de deur geopend en mevrouw Urach
trad binnen. Zij was eenvoudig , in penseekleurige zijde
gekleed. Of de sterke lila nuance haar gelaat zoo geel en
oud maakte , dan of zij tengevolge van de ontroering des
voorgaanden dags een slechten nacht gehad had — genoeg ,
zij zag er zeer vervallen en onloochenbaar diep aangedaan uit.
De commercieraad ijicle op haar toe en kuste haar eerbiedig
de hand. Hij merkte haar _op, dat hij haar reeds voor een
half uur zijn opwachting had willen maken maar toen af-
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gewezen was , omdat Grootmama . haar slaapkamer nog ‘niet
verlaten en daar bezoek van hofdame frenle Von. Berneck
ontvangen had.
N ja, die goede Berneck kwam om mij haar deelneming
to betuigen • in Hemiette's ziekte en de afschuwelijke misdaad,
waaraan Flora blootgesteld is geweest," zeide zij zullen
heden een vermoeienden dag hebben, de gansche stad is in opgewondenheid over die gebeurtenis, en de vrienden van ons huis
zijn vertoornd , zij komen zeker glen om naar ons te zien."
Zij wink afgemat in een fauteuil ; haar stem klonk aangedaan, en aan haar, gebaren ontbrak de elasticiteit, die ze
anders nog zoo heldhaftig in haar ouderdom bewaarde.
NOverigeni had Berneck ook nog een andere aanleiding ,
en die was in ieder ge‘s±l_ de voornaamste ," hief zij opnieuw
aan. /ilk ken die 'Beineck reeds ; zij is een van degenen,
die maar al te. gaarne de eersten willen zijn, welke een zoogenaamd goede tijding brengen, en dart vragen zij er niet
veel naar of zij een licifgeheim yerklappen of niet: Denkt
eens , • ze, kwam niij in . het geheini feliciteeren , wijl ons
huis eat bijzondei geluk ten deel vallen zal." Zij stond
op en sloeg de lianden te zamen. #Mijn God, welk
dilemma.! • Ik weet werkelijk niet, of ik weenen of mij
verleugen zal I Het is immers troosteloos ontnioedigend, dat
zelfs aan het hof, hetwelk een goed voorbeeld geven moest,
ha txude spieekw.00rd betreffende ondar1k altijd opnieuw bewaarheid wordt. Hoe heeft Bar zich zijn leven lang opgeofferd
voor • zijn worst ! En thans neemt hij plotseling geen notitie
meer van limit, als, had de oude, trouwe dienaar nooit be,. •
staan. Hij is nog zoo kraChpg, zoo frisch van geest, en
toch
wil men hem pensioeneeren."
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"Fin daarmede komt die oude ziel u gelukwenschen ?" riep
Flora geergerd.
ff Daarmede natuurlijk niet , mijn kind," antwoordde mevrouw Urach met luide stem en met grooten nadruk. "Flora,
er gebeuren wonderbare dingen in de wereld, Hadt gij dat
een uur geleden nog voor mogelijk gehouden ? Bruck zal
hofraad en lijfarts van den vorst worden."
y Krankzinnig hofgebabbel! Waartoe die niets doende hersens toch niet al geraken ! Ze combineeren werkelijk het
hemelblauw nog naar beneden ," spotte Flora. // Hofraad en
lijfarts ! En zulke onnoozelheid hoort gij kalm aan, Grootmama! en laat u er ook nog mede feliciteeren ?"
Ze brak andermaal in een schaterend gelach uit.
//Nu , dat moet ik zeggen , leeft men dan Kier in de residentie zoo ver verwijderd van de civilisatie, dat er geen
couranten gelezen worden?" riep de commercieraad, en sloeg
de handen in elkander. #Gij weet dan werkelijk niets, volstrekt niets van hetgeen geschied is en ons zoo van nabij
raakt ? En ik kom er nog al een dag vroeger om terug !
De vreugde heeft mij geen rust gelaten. Alle couranten
zijn vol van de wonderbare operatie die Bruck te T. g
gedaan heeft. In alle kringen van Berlijn wordt op het
oogenblik daarover gesproken. De erfprins van K., die
tegenwoordig in L . . . . g, studeert , is met het paard gestort.
Hij is zoo zwaar en Ongelukkig aan het hoofd gekwetst
dat geen dokter tot de operatie heeft durven besluiten, zelfs
de bekwame professor H. niet. Dezen echter is het te binnen
geschoten , dat Bruck in den laatsten veldtocht een gelijksoortig geval behandeld en tot alter verwondering gelukkig
,
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ten chide 8.0bracht heft Diensvolgens heeft men hem terstond
per telegraaf ontboden... ."
#En dat zou Imo - Bruck , uw prot6g6 geweest zijn ?" viel
Flora hem in de redo. 7ij beproefde to maar de
wit geworden lippen se,)].e4on versteend gelijk het geheele,
plotseling als eon lijk verbleekte sclloone , impertinente
gelaat.
#Het was angetwijfeld min .Brucic, zooals ik hem thans
met trots noel ," bewestigde de Commerciera.ad met zichtbare
voldoening. Hij was zoo vroolijk over deze gelakkige wending.
Wel is waar had hij zich sints long geen verwijt weer gemaakt over zijn stilzwijgen. — het reeds half vergeten afschuweliAe voorval in den molen had hem rustig laten slapen
want hij was een eat kind van zijn tijd een ,egoist , die
bij de keuze : llhij" of #ik" geen oogenblik in het onzekere
was , dat moest gekozen worden. Maar nu was het
toch geed, dat alles zoo afgeloopen . was , en Bruck door
eigen kracht, — zoo als 12i,1 de commercieraad, reeds voornit geweten hac1„ zich omiloog gewerkt had.
ffOverigens maakt oolc to gectiikertijd een brochure van
hem een onseloofelipc opzien in de geneeskundige kringen,"
voer hij voort. #Hij heeft voor de operatie in bet tlgemeen
een heel nieuwen weg ontdekt, die van onberekenbare gevolgen zijg mod. get. is niet sneer to loophenen -- Bruck
gaat een groote toekomst to gemoet."
u Voor wie 't gelooft ! " zeide J Flora, met zeldzaam gedwongen sitem. Yertvyiifelend gespannen in, iederen gela.atstrek , geleek zij een spel ter, die zijr!, laatste geld op en kaart
zet. #Met uw ledig pathos overtuigt gij mij niet. Of Kier
.
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is sprake van naamsverwisseling, of --- de gansche wondergeschiedenis is verzonnen."
Bit deze hardnekkige , trotsche bewering boette ook de
commercieraad zijn spreekwoordelijk geworden lankmoedigheid
in , die hij tegenover de dames van zijn huis ten alien tijde
aan den dag legde. Hij stampte toornig met den voet op
den grond en wendde zich af.
Mevrouw Urach stond bij de tafel en liet haar witte ,
verslapte vingers in zenuwachtige spanning op het tafelblad
spelen. Haar oogen fixeerden onrustig haar kleindochter.
Zij begreep heel goed wat in haar omgaan moest, die den
nu zoo gevierden man zoo smadelijk miskend en verloochend
had. Het was een jammerlijke nederlaag , maar juist in
zulke momenten moest de welopgevoede dame naar de wereld
zich gemakkelijk kunnen beheerschen.
AJw tegenstreven zal u wel niets helpen, Flora," zeide
zij bedaard, ,,gij zult het ten slotte toch moeten gelooven.
Ik voor mijn deel — hoe wonderlijk het mij daarbij ook
to moede is — twijfel niet meer. De hertog van D. is de
oom van moederszijde van den verongelukten erfprins ; hij
moet wel zeer verheugd en gelukkig zijn over de redding
van zijn neef, want gisteren avond zag ik de D'sche huisorde op Bruck's schrijftafel liggen."
"En dat zegt gij mij thans eerst, Grootmama?" schreeuwde
Flora als waanzinnig uit. "Waarom niet gisteren nog ?
Waarom hebt gij het mij verzwegen ?"
.Verzwegen ?" herhaalde mevrouw Urach zoo geergerd ,
dat haar hoofd in dat lichte zenuwachtige schudden verviel,
dat ouden lieden bij toornige opgewondenheid licht eigen is.
zou wel eens willen weten , wat
"Hoe impertinent !
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mij er toe nopen kon , iets dergelijks geheim te houden
hoogstens de omstandigheid , dat men in de laatste maanden
Bruck's naam voor uw ()Or nauwelijks noemen durfde. 1k
heb dat nataurlijk zooveel mogelijk vermeden...."
m Dewij1 mijn gedrag volkomen naar uw smaak was,
chere grand'mere
N Excuseer; slechts dewij1 het mij wezenlijk hindert, getuige te moeten zijn van hartstochtelijke uitbarstingen. Gij
zijt immer zijn verbitterdste tegenpartij , hebt hem scherper
gericht, als de meest afgunstigen onder zijn collega's. Bet
minste woord om hem te verontschuldigen, roept altijd
heftige tooneelen te voorschijn. De arme Maurits en Hen-.
riette weten daarvan een boekje open te doen. En hebt ge
niet zoo even getoond , op welke manier gij een tijding
opneemt, die ter zijner gunste spreekt P"
Hoe diep geschokt moest zij zijn , dat zij — in plaats
van het fatale verleden voortaan dood te zwijgen , zooals
anders haar wijze van doen was -- nog eens Flora's hatelijk gedrag voor de oogen der anderen opvoerde !
Flora zweeg. Zij stond aan het venster, met den rug'
naar de ainwezenden gekeerd ; aan haar vliegende ademhaling
zag Dien, dat zij heftig met zich zelve streed.
mZeg mij toch , wanneer ik u die mededeeling had moeten
doer). !" voer mevrouw Urich voort. "Misschien gisteren,
toen gij bij uw tehuiskomst nauwelijks uw hoofd binnen
de deur staakt onv mij en mijn gasten goeden avond te
werischeri ? Of in het huis van den dokter, waar ik geen
oboublik met 'u alleen was, en waar de povere huishouding
'uws brUidegonis 'a in de slechtste luim bracht ?"
-GrOotmama, zOoals gij • de
Ojai was utif vêtdriet
.

-
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goedheid hebben zult a te herinneren; wat mij betreft, zoo
overdrijft gij."
Catharina opende wijd de eerlijke, bruine oogen van verhazing over deze stoute loochening — het gisteren tegen
de #spookachtige spelonk" geslingerde anathema klonk nog
in haar ooren.
NMet u is het moeilijk terecht te komen; ik ken u reeds.
Bij al uw, zelfs tot overdrij ving toe aan den dag gelegde ,
schrille waarheidsliefde , versmaadt gij toch de sluipwegen
der leugen niet, waar het in uw kraam te pas komt ,"
toornde mevrouw Urach en schoof met een vrij heftige bandbeweging het manuscriptenpakket , dat voor haar op de tafel
lag , verder. De omslag ging weder los, en de met ,langbeenige hanepooten" geschreven titel kwain te voorschijn.
„Itch , komt dat weer eens te voorschijn op zijn zigzagreis door de wereld ?" vroeg zij en weer met den vinger op
de papieren. Haar toon bewees, dat die aanhangster der
wijze gematigdheid ook snijdend boosaardig worden kon.
,Ik dacht, gij gundet het toch eindelijk eens de rust in
de snippermand. Die voortdurende aanbieding van de zijde
van een mijner aanverwanten en die consequente afwijzing
der boekhandelaars wordt mij rechtuit onverdragelijk. Ik zou
wel eens willen weken, hoe gij bet opuemen zoudt, als
iemand van ons uw Huitstekende intellectueele begaafdlieidu
ook slechts met een enkel woord dorst te betwijfelen, en
nu laat gij het u al vier, vijf weken zwart op wit zeggen ...."
achauffeer u niet noodeloos , Grootmama I Gij kunt u
gemakkelijk vergissen, zooals zekere andere lieden ook ,"
viel Flora, van toorn bevende , haar in de rede. Haar
blik rustte daarbij toornig op de jonge zuster. De bakvisch
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had immers reeds gisteren avond een soortgetijk afkenrend
oordeel aangehoord. #Gij zijt ontstemd, omdat gij aan Bar
een invloedrijke 'stem bij het hof verliest. Want ach , ik
doe u daarbij in het nainst geen onrecht, liefste Grootmama ; Bruck zal er zich tech bezwaarlijk toe leenen , uw
kleine belangen bij onzen vorst voor testaan , misschien niet
eens nit liefde voor mad. Dat is fatal voor u, maar ik zie
niettemin niet iu , waarom ik , arm slachtoffer, dat nu zal
moeten boeten. 1k zal mij veroorlooven heen te gaan , tot
dat het weder in huis zich weer opgehelderd heeft I"
Zij raapte die nit elkander gevallene bladeren van het
manuscript bijeen en verdween als eene blauwe wolk achter
de deur barer kleedkanaer.
#Zij is toch onberekenbaar excentriek," zeide mevrouw Urach
met een zucht. "Van haar moeder heeft zij geen haar ;
die was de zachtmoedigheid en volgzaamheid zelf.... Mangold
heeft er zeer in gedwaald , dat hij haar zoo vroeg de honneurs
in zijn huis opdroeg. 1k heb daar genoeg tegen geijverd. ,
maar het was alley in den wind gesproken. Gij weet het
beste , Maurits , hoe °Wiliest Mangold zijn kon 1"
Catharina ging naar de deur om de kamer te verlaten.
De al te vroege zelfstandigheid was voor Flora in ieder geval
verderfelijk geweest; dat liet zich niet loochenen. Maar het
jonge meisje kou het toch niet aanhooren , dat haar overleden wader op zoo kwetsende wijze het verwijt gedaan werd,
dat hij mevrouw de schoonm.aeder op goede gronden het
heerschersambt in zijn huis geweigerd had.
De oommercieraad volgde haar en greep haar hand.
#Gij zijt zoo bleek , CathaAna , zoo verschrikkelijk ernstig
en stil," zeide hij. mik vrees , dat gij onder den indruk
.

,
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van het voorval van gisteren en lijdende zijt, arm kind!"
Dat klonk liiets minder dan voogdachtig.
"Zoo veranderd in gelaatskleur en zoo nadenkend is Catharina reeds sedert eenige dagen" ; viel mevrouw Urach snel
in. "Ik wee , wat haar scheelt : zij heeft heimwee. Gij
moet u daarover niet verwonderen , beste Maurits. Catharina
is aan het stilleven in kleinburgerlijke betrekkingen gewoon ;
daar wordt zij vergood ; om het rijke pleegdochtertje draait
zich ten slotte alles in de kleine huishouding. Wij kunnen
haar zoo iets met den besten wil niet aanbieden. Wij levee
to zeer in de wereld; ooze maatschappelijke vormen de elementen onzer kringen zijn zoo gansch anders , dat zij zich
bij ons bepaald onbehagelijk en bedrukt moet gevoelen" —
zij trad naderbij en streelde met zachte hand de wangen van
het jonge meisje — #heb ik geen gelijk , mijn kind?"
"Het doet mij leed , dat ik ,,neen" zeggen moet, mevrouw
Urach," hernam Catharina met vaste stem ; dambij boog zij
het hoofd met een besliste beweging teru.g — het had veel van
een protest tegen iedere verdere liefkoozing. "I.k word niet
vergood, en ales draait zich ook niet om #den goudvisch"
zij lachte even en schalkachtig "de arme goudvisch
bespeurt den teugel eerier consequente opvoeding meer dan
ooit ; een huishoudelijke misslag wordt mij veel moeilijker
vergeven , sedert ik de rijke erfgename ben. En zoo drukkend
vreemd, als gij meent , zijn mij de voorname elementen uwer
kringen ook niet. De staatsminister Von B. is een der
uitverkorenen , die tot den kleinen avondcirkel mijner pleegouders behooren. Onze salon is wel is waar zoo klein, dat
geen speeltafels geplaatst kunnen worden, maar eenige professoren der academie, vrienden van den dokter, houden
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interessante voordraehten dikwijls komen ook mnzikale celebriteiten en dan wordt onverdroten, met waren lust op mijn
slechte piano gemusiceerd."
Om haar lippen zweefde weder de gansche liefelijkheid van
jeugdige opgeruimdheid maar ook een trek van sarcasme
was te zien zij had inderclaad iets strijdbaars in zich.
ffIlc ben Goddank zoo opgevoed , dat ik het heimwee niet
de geringste plaats inruim , zoodra ik weet , dat ik ergens
noodig ben," wendde zij zich" tot den commercieraad. "Lad u
daarmede niet verschrikken , Maurits ! Veroorloof mij veeleer
voor een onbepaalden tijd hier te blijven otn Henriette's
wille!"
NAfijn. God, ik heb zelf immers geen anderen wensch dan
u hier to houden," riep hij met een vu.ur , dat zelfs het
jonge meisje verwonderlijk scheen.
Mevrouw lirach stond weder aan de tafel en hid de bladen van een voor haar liggend boek onder haar duimen heenloopen , en haar neergeslagen oogen hingen zoo nadenkend
aan dit spel , als zag en hoorde zij niets anders.
"Het spreekt van zdf, dat gij blijft zoo Lang het u bevalt , mijne lieve Catharina," zeide zij gelijkmoedig , zonder
op to zien. Alechts mag dit blijven volstrekt niet den
schijn eener opoffering aannemen ; daaxtegen moeten wij ons
beslist verzetten. Nanny verpleegt onze zieke voorbeeldig,
en ook mijn kamenier is aangewezen , om des nachts bij te
springen , als het noodig is. Gij kunt haar zonder zorg
verlaten."
aloge het motief zijn hoe het wil , dierbaarste Grootmama ,
het is' voldoende , dat Catharina in ons midden wenscht to
blijven ," vigil de commercieraad levendig in — hij kon den
.
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blik niet afwenden van het meisje, dal, zich klaarblijkelijk
door groote woorden niet van haar overtuiging liet afbrengen.
ilKijk , in vroolijk voorgevoel, dat wij u hier behouden
zullen , mijn kind , heb ik de nieuwe piano" — hij viel zich
zelven in de rede en kuste in extase duim en wijsvinger
der rechterhand — llGij krijgt een instrument, Catharina,
in vergelijking waarvan dat daarginds in den muzieksalon
een for is ; ik heb het, zeg ik , dadelijk direct hierheen gezonden."
',Maar,, Maurits , zoo is het niet gemeend ," riep het jonge
meisje ontsteld en met groote, verschrikte oogen uit. "God
beware mij ! Dresden is en blijft mijn tehuis en de villa
Baumgarten slechts mijn tijdelijk station" — zij lachte met
al bar moedwil ; ,,moet ik de piano altijd als pakkage
medesleepen ?"
f/ Ik verbeeld mij , dat gij eens met betrekking tot Dresden
geheel anders zult denken," hernam hij met een fijnen lath
vol uitdrukking. "De piano zal morgen hier aankomen en
tot nader order in uw kamer geplaatst worden."
Mevrouw Urach sloeg het book toe en legde de smalle,
witte hand er op.
iGij maakt andere schikkingen , dan afgesproken waren,"
zeide zij , schijnbaar gelaten. "Dat brengt mij wel is waar
in verlegenheid, maar ik onderwerp mij gaarne. Ik zal
heden nog aan de barones Steiner schrijven, dat haar tegen
de maand Mei aangekondigd bezoek achterwege moet blijven."
//Maar ik zie niet in, om welke reden ...."
ilDewij1 wij haar niet herbergen kunnen, beSte vriend.
Catharina's kamer was voor de gouvernante bestemd, die
zij wilde medebrengen."
E. MARLITT. Commercieraad.
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De commercieraad haalde de schouders op.
mijn pupil blijft, zoo als van
"Dan doet het mij leed
zelf spreekt , waar zij is."
Hij opposeerde ! Hij waagde het, met koele bedaardheid
in het toornig bliksemende aog der oude dame te zien en
het natuurlijk te vinden, dat de barones Von Steiner voor
Catharina moest wijken — hij , die anders hemel en aarde
in beweging wilde brengen , die geen offer sehuwde, waar
het gold, voorname gasten in zijn huis te bekomen ! Plotseling week van hem het uitwendige fijne lak, dat hem in
zijn verkeer met exclusieve kringen was aangewaaid, en de
plompe, gemeene natuur van den parvenu kwam te voorschijn. Hij was immers nu zelf van adel, en daarbij rijker
dan de meesten zijner tegenwoordige standgenooten — hij
had toch juist zooeven weder een immensen goudoogst
binnen gehaald — hij kon thans hoogmoedig op zijn zak
kloppen en — hij deed het.
De oude dame beet zich op de lippen.
u lk zal zonder uitstel de noodige stappen doers ," zeide
zij en nam haar sleep op om het vertrek te verlaten. "Benijdenswaardig is de toestand, waarin ik zonder mijn toedoen
gebracht ben, volstrekt niet dat moet ik zeggen ," riep
zij met opgetrokken wenkbrauwen, op bitterer toon, over
den schouder nog nit.
"En dat om mijnentwille ?" riep Catharina en trad met
uitgestrekte hand een schrede nader, om het weggaan van
mevrouw Urach te verhinderen. "Maurits, het kan u toch
geen ernst zijn, dat ik song ding, de vrienden van mevrouw Urach verdringen zal ? Dat gesehiedt vast en
zeker niet. Heb ik dan niet mijn eigen huis ? Ik kwartier
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mij terstond in den molen in , als mevrouw Von Steiner
komt."
Oat zult gij achterwege laten , mijn lieve Catharina;
daartegen protesteer ik zelf met alle krachten," hernam
mevrouw Urach met voorname koelheid, en thans brak al
de hoogmoed, die in het hart dezer trotsche werelddame
buisde, uit haar oogen. ll Ik ben gewis tolerant — uw
overleden moeder heeft zich nooit over onvriendelijkheid van
mijn zijde te beklagen gehad , maar zulk een intiem verkeer
tusschen Villa en Molen , zulk een ongegeneerd i heen-enweer" staat mij toch in het diepst mijner ziel tegen. En
het allerminst zou ik wenschen, dat deze verhouding aan de
scherpe critiek mijner zeer streng denkende vriendin was
blootgesteld." Zij boog ten stijven groet het hoofd. u lk
ben in den blauwen salon te vinden , als gij de heeren aan
mij wilt voorstellen, Maurits." Daarmede ging zij peen.
De commercieraad wachtte met spottend gebaar, totdat het
ruischen der zijden plooien opgehouden en de tegenovergestelde
deur in de muziekkamer zeer hoorbaar dichtgevallen was ;
vervolgens krulden zijn lippen zich honend en lachte hij
stil in zich zelven.
',Dam hebt gij uw les , Catharina !" zeide hij. ,Nu, er
steken recht scherpe klauwen in die fluweelen pootjes. Ja,
krabben kan zij , die oude kat, dat het een aard heeft. Ik
arme sukkel zou likteekens genoeg kunnen aanwijzen, maar,
God zij dank , de nemesis heeft ook eindelijk haar bereikt.
Zij ondervindt het ergste, wat haar overkomen kan zij
wordt ontbeerlijk. Met Bar's pensioeneering is haar invloed
aan het hof en in de maatschappij gebroken." Hij wreef
zich lachende de handen in on uitsprekelijke tevredenheid.
16*
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1/ C4-jai wijkt geen haarbreedte , mijn hart ! Gij hebt meer
rechten in mijn huis dan alle anderen te zamen — onthoud dat !"
Hij werd in de rede gevallen. Een binnentredende bediende meldde , dat de vreemde heeren in de beletage den
commercieraad wachtten. 'flings greep Maurits naar zijn
hoed; hij Wilde Catharina den arm laieden , maar deze sloop
hem verlegen voorbij , naar buiten in den corridor. Mijnheer
de voogd met de bevreemdende teederheid in toon en gebaren
beviel haar in 't geheel niet ; zijn koele brieven in koopmansstijl waren haar liever geweest. En welk een merkwaardige verandering was er anders nog met hem voorgevallen!
Onwillekeurig dacht zij aan haar ontvangst , kort geleden in
dit huis. Nog hoorde zij den angstigen fluistertoon , waatmede de commercieraad haar op het respect had gewezen ,
dat zij mevrouw Urach verschuldigd was. En thans maakte
hij oneerbiedige mienen achter haar rug en begon hij grenzen
te stellen aan haar opperheerschappij in zijn huis, die tot
nu toe onbeperkt was geweest. Dat alles deed het jonge
meisje ontstellen , was haar onbegrijpelijk en zoo beklemmend,
als de donkere purperen kamer vol dompige lucht en boekenstof , die zij thans innig verheugd den rug toekeerde om
weder naar het huis aan de rivier te gaan.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

De ziekenkamer in het huffs des dokters zag er in den
namiddag nog even zoo uit als gisteren , then men Henriette
er in had gedragen. Op haar hartstochtelijke verzoeken had
de dokter de voorname indringers uit de villa uit de kamer
doen dragen. Buiten , in het mime voorbuis , op de roode
tegels stonden zij in rijen en gelederen , de appelgroene leunstoel, het elegante vuurscherm en om de eenvoudige aarden
vaas groepeerde zich het vergulde waschgereedschap. Het
aardewerk was weder in eere gekomen en de ouderwetsche
stoelen met kussens met hun zwarte serge-overtirekken stonden op hun voormalige plaats. Daarentegen sprong bet
verfrissende zilvergefonkel der kleine stuivende kamerfontein
uit eene krans van groene potbloemen en op een tafel stond
de groote kooi met Henriette's kanarievogels , die men op
den vurigen wensch der zieke uit de villa hierheen gebracht
had. De vlugge , goudgele schepseltjes huppelden, zooals
tehuis , ongegeneerd uit en in; zij fladderden om bet bed,
haalden kruimpjes suiker nit de wassen vingers der zieke
meesteres en wiegden zieh op de bloempotten , die aan den
zolder hingen.
Nanny , de kamenier , was tegen den middag ontslagen,
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opdat zij in de villa zou kunnen uitslapen , en Tante had
de verpleging gedurende de daguren overgenomen. De oude
vrouw was nog in het bruinzijden kleed , inaar ze had een
breed , wit linnen schort daarover gebonden om het ritselen der zijde te verminderen.
Henriette wist reeds van de verandering, die zoo plotseling
had plaats gehad. De kamenier, die voor eenige oogenblikken
de kamer uit geweest was, had haar toegefluisterd , dat in
het voorhuis juist een heer van het hof feestelijk door Tante
ontvangen en in de kamer des dokters gebracht was. Een
beer van het hof bij Bruck, die kortelings nog armendokter
geweest was ! Bovendien hadden het feestelijke toilet van
Tante, haar vroolijk opgeruimd gelaat de opmerkzaamheid der
zieke getrokken. Zij was onrustig geworden , eh had niet
opgehouden te vorschen en te vragen , totdat de dokter zich
aan haar bed gezet en haar op zijn bedaarde, eenvoudige
wijze mededeeling van het een en ander gedaan had. Dat
alles was gebeurd , terwij1 Catliarina in Flora's kamer het
tooneel bijwoonde , dat de hofdaine Von Berneck en de commercieraad met hun als de bliksem inslaande nieuwtjes hadden
te voorschijn proopen.
Des namiddags zat Catharina aan het ziekbed. De dokter
was tot een audientie bij den vorst geroepen en Tante had
zich voor een half uur vrij gemaakt , om eenige huishoudelijke
beschikkingen te treffen. De beide zusters waren voor de
eerste maal weder alleen. Op Henriette's gelaat lag een ware
glans van onuitsprekelijke vreugde en zaligheid. Rust en
zwijgen waren haar opgelegd. De dokter had haar streng
verboden , nogmaals den jubelkreet te slaken , waarin zij bij
zijn mededeeling was losgebroken en die hem hevig verschrikt
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had. Zij was ook gehoorzaam geweest en had noch hem ,
noch Tante in den loop van den dag met verdere vragen
lastig gevallen. Maar thans, nu de ernstige oogen des dokters
niet sneer waarschuwden, nu de deur achter de angstig bezorgde oude vrouw was dicht gevallen , thans richtte zij zich
plotseling in de kussens op.
ffWaar blijft Flora ?" vroeg zij gespannen en haastig

fluisterend.
"Gij weet , dat Groot mama van uur tot uur zeggen laat ,
hoe de grond haar onder de voeten brandt, maar dat zij niet
weg kan. Men is daarginds nog dermate door bezoekers
omringd , dat het nog immer ondoenlijk is zich of te zonderen."
NMijn God, Grootmama !" herhaalde de zieke geergerd
en zich ongeduldig omwerpend. #Wie verlangt er dan naar
haar ? Laat ze maar weg blijven! Ik spreek van Flora !"
Henriette sloeg de handen vast in elkander en hief ze
met een hartstochtelijk gebaar omhoog.
„Catharina, is dat niet een glansrijke rechtvaardiging ?
God zij dank , dat ik die beleven mag ! _Ms Bruck zich nu
maar niet vervoeren laat , om op zijn terugweg van het
kasteel de villa binnen te gaan! — Hier, voor mijn oogen
moet Flora voor de eerste maal weder tegenover hem staan,
hier Ik smacht er naar, haar in het stof voor hem te zien."
ff Wind u niet op, Henriette !" bad Catharina met bevende
stem.
ffOch wat laat mij spreken !" antwoordde zij heftig.
ffAls Bruck slechts wist tot welke pijnen hij mij doemt
door zijn verbod van te spreken ! De onderdrukte innerlijke
opgewondenheid beklemt mij de borst tot berstens toe, even
als gisteren de bloedstroom , die zich vervolgens zoo ver-
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schrikkend lucht maakte." Zij legde zich op den elleboog
en spreek de hand door het rijke , blonde haar, waar zij al
lang het battisten mutsje of had geschud. "Weet gij nog,
hoe Flora de reis, van welke Bruck beroemd teruggekeerd
is, hem vlak in het gezicht een pleizierreisje noemde ?"
vroeg zij en zag van onder de gezonken wenkbrauwen met
oogen vol verbittering naar haar zuster op. Zij verviel in
denzelfden Loon als gisteren bij haar wilde koortsphantasie6n,
die een zoo vreeselijke uitkomst veroorzaakt hadden. Catharina huiverde onwillekeurig. ,,Herinnert gij u , hoe zij
Maurits schold en beschimpte, wijl hij de waarheid nabij
kwam en vermoedde, dat Bruck aan een ziekbed to L...g
geroepen zijn kon ? Neen , al smeekt zij ook op de knieen
om vergeving, ze kan deze boosaardigheid, dezen voorbeeldeloozen overmoed nauwelijks verzoenen. M ocht ik thans
slechts een enkelen blik in haar ziel slam ! Welk een verpletterende beschaming ! Zij kan bij de eerste ontmoeting
de oogen noch tot hem , noch tot ons opslaan."
Catharina had de hadden in den sehoot gevouwen en de
wimpers lagen diep op haar wangen, als was zij de schuldige.
Het hartstochtelijk bewogen meisje daar voor haar vermoedde
niet , dat deze eerste ontmoeting niet meer kon plaats vinden , dat Flora's voet nooit weder in "die spookachtige
spelonk" verdwalen zou. Zij wist even weinig als alle anderen , dat de bruid zich gewelddadig bevrijd had, dat het
symbool van den gesloten bond, de ffeenvoudige" you den
ring, buiten in de rivier lag, indien de golven hem al niet
lang hadden voortgespoeld.
"Maar spreek dan toch een woord, Catharina !" knorde
Henriette. iGij moet visschenbloed in de aderen hebben,
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dat de gebeurtenissen u zoo kalm laten. Het is waar, gij
hebt nog geen bijzonder diepen blik in de onderlinge verhoudingen kunnen slaan en tegenover de individualiteiten
zelf kunt gij ook nog niet het juiste standpunt innemen.
Bruck bijv. kan u nauwlijks interesseeren. Gij ziet hem
te zelden en hebt zeker nog geen tiers woorden met hem
gesproken , maar gij zijt toch reeds getuige van Flora's
afschuwelijke teruggangs-manoeuvres geweest, hebt de meest
gevoellooze oordeelvellingen van haar lippen gehoord ik
zou zeggen, z(56 veel gerechtigheids-gevoel , z66 veel verlangen — ik mocht wel zeggen # dorst" naar rechtvaardige straf , naar een wrekend vonnis moest in iedere gezonde
menschenziel liggen."
Thans zag Catharina met een vreemd flikkerenden blik
op. Dat was zeker geen visschenbloed, dat in zoo plotseling
te voorschijn wellenden stroom voorhoofd en wangen, zelfs
den ronden, sneeuwwitten hals heet en purperkleurig verfde.
Het welde onbedwingbaar omhoog en deed haar een oogenblik ganschelijk vergeten , dat zij aan een ziekbed zat en
als nauwgezette verpleegster op geen opwekkend thema mocht
ingaan.
als
# En als dit werk der wrake wezenlijk plaats griipt
Flora beschaamd haar dwaling bekent , welke waarde zou deze
omkeer voor den beleedigden man kunnen hebben F'' vroeg
zij gejaagd. 'Flora heeft hem , naar gij zelf zegt, haar afkeer onverholen getoond, en al werd hij nu ook in den
vorstenstand verheven, onmogelijk kon daardoor toch afkeer
weder in liefde veranderd worden."
# Bij een zoo ijdele, eergierige ziel als Flora, ongetwijfeld,"
hernam Henriette op bitter verachtelijken tom. "En Bruck?
,
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'Gij zult zien , hij glijdt bij haar eerste toenadering over het
gebeurde been, als had het nooit plaats gehad." Zij hield het
hoofd achterover en sloot voor een oogenblik de oogen. —
,,Sa , als de liefde er niet was, dat eeuwig onoplosbare raadsel I" zeide zij half fluisterend bij zich zelve. yEn hij beinint
haar als vroeget ; hoe liet zich anders zijn standvastigheid,
zijn geduldig verdragen verklaren ?" Zij hief de wimpers
weer op en een mengsel van diepe smart en bittere iron ie
brandde in haar bovenaardsch glanzende oogen. ,,En al blikte
uit haar schoon gelaat hem ook een duiVel tegen , en al
sloegen haar handen ook naar hem — hij zou haar toch
beminnen en deze handen teeder kussen." De glimlach , die
zoo scherpe lijnen in haar uitgeteerde wangen groef , had
iets hartverscheurends; zij zocht het dan ook to verbergen,
terwij I zij het gelaat in de kussens drukte. "Haar omkeer
zal tevens hooge waarde voor hem hebben ," zeide zij na
eenige oogenblikken zwijgens beslist , met krachtdadig beheerschte stem ; „hij zal gelukkig worden , en derhalve moet
ook van onze zijde alles gedaan worden , wat den tijd der
dwaling kan doen vergeten."
Catharina zeide geen woord meer. De zieke verwachtte
met nauw betembaar ongeduld het oogenblik, waarop zij
den man , dien zij als haar dokter vergooside , weder gelukkig
zoude zien. Wat zou er geschieden , als Flora niet kwam,
als Henriette eindelijk toch ervaren moest , dat de trouwelooze braid eigenmachtig aan de lange kwelling een snel ,
gewelddadig einde gemaakt had ? //Dan zult gij onzen naam
niet meer op de lippen neaten ," had Henriette gisteren in
haar koortsphantasien aan Bruck geklaagd. In Catharina's
ziel daurde de chaotische toestand voort , die kaar reeds
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gisteren avond geheel in de war gebracht had, De wetten
der moraal hadden een nog scherpen stempel voor haar, en
zij was nog onervaren genoeg, om belooning en straf steeds
als rechtvaardige gevolgen van voorafgaande handelingen to
beschouwen. En nu werd in deze wondervolle verwarring
van gebeurtenissen nog ernstig gewenscht en gehoopt, dat
ongehoorde overmoed en systematische plichtsverwaarloozing
niet slechts straffeloos blijven, maar ook nog een zeldzaam
geluk deelachtig worden zouden. Men deed zijn best het
verledene dood te zwijgen ; men liefkoosde de zondares en
dankte haar zoo mogelijk op de knieen voor haar omkeer,,
die, als hij werkelijk volgde , niet e,ens waar en innig berouw, maar slechts door de wijziging van uitwendige omstandigheden te voorschijn geroepen was. En hij , dien zij
moreel met voeten getreden had , nam haar oogenblikkelijk
weder aan zijn hart, als zij zich verwaardigde weder tot
hem te komen ? Vast en zeker ; hij had haar immers niet
vrij gegeven zelfs nadat zij verklaard had hem te haten.
Thans gevoelde Catharina een fellen toorn in zich opgloeien
tegen de onzalige zwakheid , die een man zoo erbarmelijk ,
zoo onmannelijk hAndelen deed. Zoo zielsgaarne zou ze haar
toorn hebben uitgeweend over deze ervaring, die haar het
leven en zelfs de schoone , glanzende wergild voor een oogenblik verdonkerde. Maar ze verbeet trotsch dat wonderlijk
smartgevoel en zat uiterlijk bijna nog "visschenbloediger"
daar dan vroeger. Weenen? Wat ging haar ook die gansche
terugstootende geschiedenis verder aau? Zij had nu niets,
volstrekt niets meer daarbij to bedenken als het bruidsgeschenk voor de zuster iets als een tapijt of een sopha-
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dat zij nu maar heel spoedig beginnen moest, als
kussen
werkelijk de bruiloft met Pinksteren moest plaats hebben.
Tante kwam binnen legde een versch geplukte syringentak vol jonge bladeren op het beddek en bracht de zieke
een groet van de lente, die zoo zonnig , zoo glanzend en zoo
geurig daarbuiten voorbij trok en een waren genezings-balsem
op zijn adem droeg. Zij stond er op , haar plaats aan het
bed weder in te nemen , en verklaarde dat Catharina's tegenwoordigheid in de ziekenkamer voor het oogenblik volstrekt
overtollig was. Buiten in den thin moest zij een weinig
beweging nemen en frissche zonnige lentelucht inademen,
daaraan had zij zichtbaar behoefte ; de ontroering en de inspanning van gisteren waren nog op haar gelaat te lezen.
Het jonge meisje ging snel naar buiten. Ja , lucht en
zonneschijn, dat waren twee goede vrienden , die haar steeds
het gevoel van innerlijke kracht en van jeugd zoo vreugdevol tot bewustzijn brachten , die haar blik opklaarden en
alle ziekelijke gevoeligheid wegbliezen. En Tante had gelijk,
de wereld was zoo Mei-achtig, zoo bloesem belovend, ell de zoel
waaiende, van zonneschijn gedrenkte lucht blies ,,genezingsbalsem" in lichaam en in ziel. Catharina trad naar buiten;
haar schoone boezem golfde in diepe , sidderende ademhaling. Onwillekeurig strekte zij de armen uit , die krachtige
en toch meisjesachtig afgeronde met de stalen spieren. En de
trap afdalend , liet zij den blik in de blauwe verte dwalen, over
het lage staketsel heen , over de grasvelden daarbuiten, over
de snel vlietende rivier, die hen doorsneed, met de dorpshuizen en kerktorens aan zijn verwijderde oevers — wonderbaar menschenhart , dat in het aangezicht van deze heerlijkheid toch zoo bedrukt bleef.
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En daar, van de houtschuur , die aan de tuinheining
stond , klonk liefelijk gekweel, en blauwzwart gevogelte
net metaalachtig fonkelenden rug en roestbruine keel fladderde om het opene zolderluik — de eerste zwaluwen waren
aangekomen. Hier was hun oude nestelplaats. Catharina
had reeds als kind, in het gras liggend , hun en inviiegen gadegeslagen. Maar hoe eenzaam en somber had
toenmaals dat sjilpen geklonken bij het eentonige golvengemurmel en de om bet gesloten huis heerschende , ademlooze stilte , die hier en daar door het vallen eener rijpe
vrucht van de ooftboomen werd afgebroken ! Thans kwinkeleerden ook voorname , uitgelezen kamervogels uit de open
vensters de rook van het haardvuur trok heel in de hoogte
als een dunne , door de zon vergulde sluier over het grasperk
heen. Bij de schuur stond ook het hondenhok en de woeste
kettinghond rukte aan zijn ketting en hapte naar een mooi,
lichtgeel hoen , dat zich domdriest altijd weder in zijne nabijheid waagde , om eenige verstrooide graankorrels op to
pikken. De keukenmeid had op verlangen der Tante een
prachtigen haan en vijf henneu uit haar dorp medegebracht
alley zou worden als in de oude, lieve pastorie . . . .
Catharina joeg het kakelende hoen buiten het bereik van
den toornig knorrenden , woesten hond eu wandelde langzaam
onder de vruchtboomen been. Het dorre gras aan haar voeten
scheen hier en daar gesprenkeld met die blauwachtige kleur,
die zelfs het oudste , somberste menschenoog nog doet ophelderen — de eerste viooltjes bloeiden, en het groote,
statige meisje bukte zoo ijverig daarnaar , als eens nauwelijks de kleine rug van het molenaarsmuisje gedaan had . . .
--

Schier verwonderd dacht zij er aan dat zij eigenlijk als

254
eenige erfgename haars grootvaders v66r eenige weken nog
meesteres hier geweest was het kapitaal , dat de dokter voor
de kleine bezitting gegeven had , behoorde haar — het lag
zeker ook in de bewuste, ijzeren kart, het met moeite bespaarde , eerlijk verworven penningsken , vermengd met de
rijkdommen , door den graanwoeker opgehoopt. Zij kromp
ineen en ;lid onwillekeurig de geplukte viooltjes in het gras
valley. Het snijdende gevoel van namelooze deemoediging
en ondergane schande overviel haar , als gisteren to midden
der verbitterde vrouwenschaar. Toen had zij nog in den
eersten schrik tegen de ontzettende beschuldiging geprotesteerd ; maar nu , zoo dikwijls het harde , morrende , grove
gelaat haars grootvaders voor haar opdook , moest zij bekennen , dat hij heel wel het gruwzame woord van de
npiepende muizen" kon gezegd hebben; zij balde in stomme
smart krampachtig de handen. Dat zij van moeders zijde
nit de henedenste lagen der maatschappij afstamde , wist zij
reeds. Nooit was ook slechts de wensch bij haar opgekomen
dat het anders mocht ziju zij leidde veeleer haar praohtig
geschenk , kracht en onverstoorbake gezondheid, dankbaar
van llgrootmoedertje" af,, die in de frimiche boachlucht met
krachtige armen de houthakkersbij1 gezwaaid had. Maar de
gemeene geaarclheid, de brutaliteit, met welke de voormalige
molenaarsknecht een erbarmingloozen &Ilk op de armoede
had uitgeoefend om tot een gfoot vetmogen to geraken ,
vervulden haar met waleing en afkeer, en aan de ijzeren
kist met zijne opgetaste schatten kon zij zelfs niet weer
denk en.
Zonder het to weten was zij , de rivier langs gaande, in
een vormelijken stormpas vervidlen. Daar, waar de haag het
)
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stuk gronds begrensde en met zijn ineengevlochten witte
doom nog een gedeelte ' an den hellenden oever afliep ,
blonken witte glasscherven , de stukken van het kleine glas,
uit hetwelk zij gisteren avond het zenuwbedarende mengsel
gedronken had. De keukenmeid had de scherven, waaraan zich
voor het jonge meisje een beschamende herinnering knoopte,
achteloos weggeworpen , opdat het water ze medevoeren zou.
Een pijnlijk gevoel voer door Catharina's hart en brandend heete
tranen kwamen haar in de oogen , gelijk iedere maal, als zij
aan het tooneel van gisteren in de kamer des dokters dacht.
Zij had zich met haar //dollen kop" ontzettend geblameerd.
En al had de milddenkende, fijn gevoelende man ook terstond
een bevredigend woord, een verontschuldiging voor haar op
de lippen gehad, inwendig had hij in ieder geval toch verbaasd moeten lachen over 'ode groote , lichaamsterke per—
soon" met de kinderlijk zwakke , sentimenteele voorstellingen in haar hersens. Maar zulk een overijling van haar
tot zwakheid toe medelijdend hart zou haar ook gewis niet
weder overkomen. Liever wilde zij voor gruwzaam, boosaardig , ja voor een helleveeg aangezien worden. En de dokter
zou gewis niet weder om haar lachen ach , daartoe
vond hij ook spoedig genoeg Been aanleiding meer. Weldra
werd Henriette in de villa teruggebracht de verbintenis
tusschen „hier en ginds" werd afgebroken en de dokter
#nam niet eens meer den naam van hen uit de villa op
de lippen." Volgens alles wat gisteren avond geschied was ,
wat zij als eenige getuige mede aangehoord, mede aangezien had, was de gehoopte ommekeer van Flora onmogelijk ,
al mocht dokter Bruck ook met alle energie op zijn rechten
staan. Heden nog zou hij die overtuiging erlangen , zou
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arks uitkomen, wanneer de braid wegbleef. Of zou hij Loch
doen wat Henriette vreesde ? Zou hij het verlangen Diet
hebben kunnen onderdrukken , bij zijn terugkeer van het
vorstelijk kasteel de villa binnen te treden , om Flora van
de gelukkige wending in zijn levee nu persoonlijk kennis
te geven? Dan zouden de twee brillanten ringen aan haar
vinger hem terstond , en nog wel duidelijker als eenig ophelderend woord, zeggen , wat hij nog te hopen had.
Catharina liep in dit oogenblik van den oever weg en op
het grasperk toe. Een afschuwelijk geraas , dat misschien
tot de ziekenkamer doordringen en Henriette verschrikken
kon , verhief zich in de nabijheid van de schuur. De
hoenders stoven , ontzet kakelend , naar alle windstreken,
en de hofhond storte zich met nasleepende ketting woedend
op de gele hen , die hem geergerd had. Catharina was hem
terstond op de hielen. Zij pakte zijn vuil wit , harig vel
in den nek , in hetzelfde oogenblik, dat reeds de staartvederen van zijn ongelukkig slachtoffer rondvlogen.
Zij lachte als een kind om het gehavende hoen , dat zich,
klagelijk kakelend , in de schuur verborg, en trok den hond
naar zijn hok terug. Het onstuimige dier worstelde en ver zette zich uit alle krachten ; het beproefde , naar de krachtige
meisjeshand te bijten , die het onverbiddelijk weder in gegevangenschap sleepte.
Voor een derde mocht deze kamp om de heerschappij iets
beangstigends hebben, want de hond was wild , groot , van
gespierden, gedrongen lichaamsbouw,, en de roodgevlekte
teekening op rug en zijden gaf hem een tijgerachtig voorkomen maar hij wood en kronkelde zich vergeefs. Catharina
stiet met de vrije linkerhand de uitgeschoten kettinghaak
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weder in den ijzeren ring van den muur en sprong , den
bond plotseling loslatend , ver terug hij vloog haar woedend
na en greep nog den zoom van haar kleed, dien hij aan
Harden reet.
,,Booswicht !" dreigde zij met den vinger en nam haar
kleed op , om de toegebrachte schade te bezien. Zij hoorde
haastige schreden van de brug naar haar toe komen ; zij wist
ook , dat het de dokter was , die van de stad terugkeerde ,
maar zij keek niet op. Zij hoopte , dat hij in huis zou
gaan, zonder verder acht op haar te slaan. Wie kon weten,
of hij niet direct uit de villa en misschien in zeer droevige
stemming kwam ? Hij was toch al zoo stil en zoo in zich
zelven gekeerd, zoo karig in woorden van daag ; bijna scheen
het haar toe , als had hij gisteren avond met het zachte ,
onverklaarbaar week klinkende llgoeden nacht ! goeden nacht !"
het besluit van zijn tot nu gevolgd gedrag en karakter
willen aanduiden.
Hij ging niet in huis , maar direct op Catharina toe.
Dreigend hief hij den stok op tegen den boosaardig knorrenden , blaffenden hoed, die plotseling zoo stil als een muis
werd en zich deemoedig naast zijn hok uitstrekte. De dokter
nam een steen en dreef de kettinghaak nog dieper in den ring.
u lk zal het dier wel moeten afschaffen; het is te woest
en te wild," zeide hij, toen hij zich oprichtte en den steen
wegwierp. 11 Zijn scherpe waakzaamheid weegt niet tegen den
schrik op , dien hij veroorzaakt. Gij zijt wel is waar met
hem klaar gekomen , maar ik geloof, dat gij u , in het ge-.
voel uwer kracht, lichtelijk laat vervoeren , om dolvermetel
te zijn."
Hij zeide dat op een ernstigen , bijna berispenden toon
E. M A RLI TT. Commercieraad,
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alien gevalle had hij het gebeurde bij zijn narlering door
de oeverstruiken heen gezien.
Zij lachte. "Geloof dat toch niet ! Ik heb een goede
dosis angst in de ziel, zooals ieder ander meisje ook," hernam
zij vrijmoedig. "Voor vreemde honden heb ik zelfs een heel
bijzondere vrees en ga hen graag uit den weg. Maar in
kritieke oogenblikken moet men zich toch weten te helpen;
aangeboren zwakheden mogen niet predomineeren; dan bijt
ik de tanden vast te zamen en grijp zonder verdere overpeinzing toe , en dat mag er dan misschien zoo vreeselijk
dapper uitzien."
De dokter had met de oogen een zwaluw gevolgd , die
van de schuur vloog en thans lachte hij ook , maar zonder
Catharina aan te zien. Het kwam haar voor, dat dit lachen
iets ongeloovigs had; hij bleef er dus bij, dat zij zich heldhaftig zocht voor te doer en onvrouwelijk genoeg op haar
kracht pochte, en dat kwam volstrekt niet overeen met haar
unaak , zeker niet met de waarheid.
mGij twijfelt ?" vroeg zij met een half ernstigen , half
schelmschen blik. m Weet gij ook, dat de heldin daar voor u
eerst kortelinga het laatate restje vrees voor naatelijk doilker
en spoken nit de ziel geschud heeft ?" Ben kosteli4 humor
speelde om haar lippen en vercliepte de kuiltjes in hear
wan en. ff Grij kunt ook wel denkeih dat in den °Wen
molen kobolden en kabouters in alle hoekeu schuilen en
omdwalen. De vorstelijke bouwheer krijgt het ook somas in
het hoofd am iit zijn vermolnade lijat te komen en hoogat-.
eigenhandig de korenzakken uit te schudden, en spookachtige
geesten van molenaars, die in oude tijden hun klanten meet
te kort hebben gedaan, ontbreken ook niet. Zooals van zelf
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spreekt , heeft Suze van deze onomstootelijke feiten niets
voor mij verborgen en ik was zoo geloovig , alsof ik bij een
Thiiringer spinster was opgegroeid. Van dit wondervolle
griezelen mochten echter Papa en mijn Lukas niets ter wereld
bemerken Suze zou zeer beknord zijn geworden en ik
schaamde mij ook. Het gold hier dus zich zelve te overwinnen en tandenklapperend , maar zonder tegenspraak , in
diepe duisternis tot naar den zolder te gaan, als het om
de een of andere reden bevolen werd."
Gij hebt u alzoo reeds vroegtijdig gewend, aan uw innerlij ke kracht hooge eischen te stellen. Hoe mag het dan
komen, dat het u zoo gemakkelijk viel , bij den man een
daad van lafheid en zwakte te veronderstellen ?"
Ze stond plotseling als met bloed overgoten.
"Gi j hebt mij gisteren mijn overijling vergeven ," zeide
zij zichtbaar gekwetst en niet zonder trots , en streek , zich
afwendend, bij herhaling de lokken van het voorhoofd, eenig en
alleen om den vlammengloed op haar gelaat met de hand
te bedekken.
Hij schudde het hoofd. ilDeze uitdrukking moest gij Loch
niet weder gebruiken , nadat ik u verzekerd heb, dat gij
mij volstrekt geen leed gedaan hebt," antwoordde hij, onwillekeurig zijn schoone, klankrijke stem inhoudend , als
roerde hij een geheime betrekking tusschen hem en het
meisje aan, van welke de overige wereld niets weten mocht.
"Ik wilde alleen zeggen, dat ik vergeefs den wortel naspeur,
waaruit uw vrees van gisteren mag ontsproten zijn."
Catharina liet de oogen langs het huffs glijden. Zij zag
er weder opgeruimd, liefelijk en rozig uit als appelbloesem
en om haar lippen trilde jets als verborgen lachen , — het
e
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met vlechten gekroonde hoofd met het kinderlijk schelmsche
gelaat zat bijna bevreemd.end jong op de Juno-gestalte. Zij
wees naar het hoekvenster, dat zoo veel gebeurtenissen gezien had. N Voor oude tijden heeft daar een schoone edelvrouw geleefd ."
"Och , die romantische geschiedenis, die men elkander ook
bij het spinnen verhaalt !" viel hij -ham in de rede. m Alzoo
het tragische einde der verlatene is het geweest .."
y Dat niet alleen. Henriette hoofdzakelijk heeft mij be."
vreesd gemaakt
„Henriette is ziek ; haar geschokt zenuwleven brengt bij
haar denken en gevoelen uit de natuurlijke baan. Gij echter
zijt gezond naar lichaam en ziel."
ll Ja gewis ; maar er zijn. dingen, voor welke men in zijn
jeUgd en onwetendheid geen inaatstaf, geen eigen oordeel
heeft ...."
"Voor de liefde, bij voorbeeld ," viel hij in , en een snelle,
schuwe blip gleed langs het meisje.
," bevestigde zij eenvoudig.
Hij liet het hoofd- zinken, en stiet, in diep nadenken verloren , werktuigelijk met de punt van mijn wandelstok tegen
een groot blok zandsteen , dat tegenover de huisdeur midden
in het grasperk lag. Yroeger was dit voor de kleine Catharina een wonderlijke, maar aardige tafel geweest , die, dacht
zij toen, daar alleen :gelegd was , opdat kinderhanden er afgevallen ooft, bloemen en bijeengezamelde steentjes op zouden
nederleggen. Thans herkende zij daarin het voormalige postament van een statue ; nog zag men de overblijfsels van
een kleinen voet met teedere teenen op de bemoste bovenste
oppervlakte.
-

.

261
Catharina streek met haar fijne hand streelend over den
sierlijken vorm.
"DA is een nimf of muse geweest," zeide zij. Het slanke
schepsel heeft met opgeheven armen op de spits van den
eenen voet gestaan ; ik kan mij de gansche gestalte naar de
lijnen van dit voetje wel voorstellen. Misschien was haar
schoon hoofd zijwaarts naar de brug gewend, en heeft zij
ook den ruiter over de brug zien komen en vervolgens de
trotsche slotvoogdes in haar bont fluweelen kleed ...."
Ze verstomde onwillekeurig en zag hem in het gelaat.
Klaarblijkelijk was hij met zijn gedachten ver weg; hij hoorde
niet , wat zij zeide, en hetgene hem bezighield , was zeker
van zeer onaangenamen aard. Voor de eerste maal zag zij
op dit schoone , kalm beheerschte gelaat een duidelijk gramstorigen trek. Flora! zij was de vloek van dezen man ;
hij ging aan zijn hartstocht voor haar te gronde.
Het plotselinge zwijgen van het jonge meisje deed hem
opzien.
fiAch ja ," zeide hij , zich zichtbaar geweld aandoende ,
fide praktische lui , die hier langen tijd hebben gehuisd ,
hebben er pleizier in gevonden , die statue'n omver te werpen.
De gansche tuin moet met deze zandsteenfiguren bevolkt zijn
geweest, rondom in de struiken bevinden zich nog veel postamenten. 1k zal trachten deze plek gronds zijn voormalige
gestalte terug te geven. Men ziet, ondanks de verwildering,
nog duidelijk het plan , dat den tuin ten grondslag gelegen
heeft."
"Dan zal het hier zeer fraai en zeer voornaam worden,
maar de blik in het groen , in die heerlijke , ineengegroeide
wildernis gaat verloren; uw studeerkamer ...."
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llMijn studeerkamer zal van aanstaanden October of door
een vriendin mijner tante bewoond worden," viel hij haar
kalm in de rede. ulk verhuis in den herfst naar g."
Zij zag hem ontsteld aan en . vouwde onwillekeurig de
handers."
"Naar L
g ?" herhaalde zij ll Mijn God , gij wilt u
van haar scheiden? En wat zegt zij daarvan ?"
,Flora ? zij gaat zooals van zelf spreekt met mij mede,"
zeide hij ijskoud, maar in zijn oogen gloeide iets als een
smartelijke toorn. 'iGelooft gij, dat ik uw zuster hier zal
laten ? Gib kunt gerust zijn."
Hoe snijdend kionk zijn stem!
Catharina had van Tante gesproken, maar zij was niet
in staat , het misverstand op te helderen ,
zoozeer trof
hij scheen zoo zeker van zijn zaak.
haar zijn antwoord
llGij waart zoo even in de villa?" vroeg zij schuchter, doch
koortsachtig gespannen.
'Neer, ik was niet in de villa ?" zeide hij met nadruk;
het klonk even of hij haar persifieerde, de fij ngevoelige man,
die anders nimmer zijn tong tot een geesel des spots maakte.
/i lk ben van daag nog niet zoo gelukkig geweest, iemand
van daarginds te zien. Maurits zou ik gaarne begroet hebben
maar de heeren , die juist afscheid van hem namen , toen
ik de villa voorbij ging , kwamen zoo luid en vroolijk van
de ontbijttafel, dat ik er de voorkeur aan gaf onbekend te
passeeren."
Alzoo had hij Flora nog niet gesproken — en toch was
hij zoo gerust ! Het was om te vertwijfelen! Catharina
wenschte zich ver weg nit dit dilemma — ze kwam zich
zelve voor als Prianius' rampzalige dochter , de eenig weiende
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onder de verblinden. Het was goed , dat in dit oogenblik
het getuchtigde hoen andermaal onvoorzichtig op haar verbitterden vijand toeliep. Catharina vond daardoor een voorwendsel om het gesprek of to breken. Zij joeg het dier
over het gras Been naar de schuur terug , sloot de deur en
school er den grendel voor.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Toen zij zich weder omwendde , zag zij den dokter nog
naast het postament staan, maar zijn gelaat was in starend
kijken de brug toegewend. IJij was bleek geworden. Zijn
profiel met de vast gesloten lippen onder den baard , herinnerde haar aan dat oogenblik in de molenkamer , toen zij
hem naar de wijze van sterven haars grootvaders gevraagd
had: hij streed met een heftige, innerlijke ontroering. Onwillekeurig volgde zij de richting van zijn blik. En als daar
de schim der verdronken edelvrouw over de rivier gezweefd
had , zoo had ze niet ontzettender kunnen verschrikken ,
dan bij den aanblik der schoone zuster , die zoo gracieus,
zoo volkomen ongekunsteld, over de houten brug trail , als
was ze gisteren avond, met een ,vroolijk wederzien" op de
lippen, hier vandaan gegaan. Was bet mogelijk ? Zij gleed
slangachtig gemakkelijk over de plaats , waar zij zich vrij
en voor altijd gescheiden had verklaard van den geminachten
man. Slechts wren waren verstreken, sedert zij zijn huis
en zijn grond met de hardste uitdrukkingen der verachtiug
voor altijd den rug had toegewend, en thans keerde zij het
schoone , lachende gelaat de ll spookachtige spelonk" weder
toe. Haar voeten betraden flink en zeker bet grasperk ; —
geen golfje braischte omhoog, geen koeltje bewoog zich
.
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om haar van schuld, willekeur en voorbeeldelooze wankelmoedigheid voor to fluisteren , en de zonnes chijn streelde
haar en vergulde de fijn gebouwde gestalte , als was zij haar
het liefste kind.
Zij was donker gekleed. Zwarte , rijke kanten lagen op
de blonde lokken ; ze omgolfden den sneeuwwitten hals en
vielen in large einden diep over de schouders neder, als de
gezonken _ donkere vleugels van een engel des nachts.
Achter haar ging de commercieraad ; hij zag er zeer vroolijk
uit. Hij leidde mevrouw Urach zoo eerbiedig aan den arm ,
dat Catharina zich ernstig bezon , of zij zijn honenden blik
van heden morgen en zijn uitlatingen over ,die oude kat met
de fluweelen pootjes" niet misschien sleclits gedroomd had.
De dokter ging thans langzaam de komenden tegemoet ,
terwijl Catharina stijf, als vastgeworteld , bij de schuur bleef
staan , en onbewust den verschoven grendel in de hand hield.
Zij zag, hoe men elkander van weerszijde begroette, volmaakt
zooals anders. Niets buitengewoons was geschied , gccn kwaad
woord gevallen. De commercieraad oinhelsde den dokter
feliciteerend; mevrouw Urach liet genadig en vriendelijk lachend
haar witte tanden zien — en Flora? Haar wangen schenen
op dit oogenblik als in een levendigen rozengloed gedoopt,
en de anders zoo zelf bewuste blik dwaalde van het gelaat des
dokters weg naar het grasperk , maar ze strekte op haar
gewone kordate wijze de hand uit , en de vingertoppen werden gevat, zij het dan ook al niet vastgehouden , volmaakt
zooals onlangs bij Catharina's aankomst , en toen dokter Bruck
zich onwendde , waren zijn trekken kalm en strak als steen.
Reeds hij het binnentredeu van den tuin had Flora de
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jonge zuster, met een spottend hoofdschudden, van het hoofd
tot de voeten gemonsterd , en daarna een duidelijk boos aardige opmerking over den schouder heen aan den commercieraad gemaakt. Thans echter, nu zij naderbij gekomen
was , bemerkte Catharina , dat ook jets als onderdrukte
ergernis , ja een soort van vijandelijkheitl in haar fonkelende
oogen glom.
,,Nu, Catharina ? Ge hebt n hier al recht aardig genesteld," riep zij haar toe. N Ge doet werkelijk , als waart gij
hier te huis en als droegt ge den sleutelbos van alle deuren
en kasten aan den gordel."
Het jonge meisje antwoordde niet. Zij liet de hand van
den grendel glijden en wendde het gelaat met de streng gesloten lippen langzaam naar haar zuster toe. Of de overmoedige niet verschrok , of zij zich niet schaamde voor den
klank harer eigen stem, hier op deze plaats ? 'iMij ziet dit
huis nimmer terug 1" had zij gisteren geroepen, en thaw
stood ze reeds op de eerste stoeptrede , om binnen te treden ,
om terug te keeren in #die drukkend armzalige omgeving."
llNeemt gij Flora's schorts kwalijk , mijn lieveling ?"
vraagde de commercieraad en trad snel op Catharina toe. Hij
le de haar arm in den zijnen. N Gij kunt u dat getroost
laten welgevallen ; gij zijt toch een bekoorlijk huismoedertje.
Gij zaagt er wel aardig uit order het bonte hoendervolkje.
Wacht maa,r,, gij zult een hoenderhof helken , zooals er
zich geen prachtiger denken laat."
Mevrouw Urach die joist majestueus de stoeptreden opsteeg ,
hield een oogenblik stil als ontbrak haar de adem zij
wendde het zenuwachtig sidderende hoofd verachtelijk naar
den teederen voogd om , en versnelde daarna haar schreden.
-
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ilDie hersenlooze babbelaar ! Hij is en bliift zijn leven lang
de smakelooze commis–voyageur !" mompelde zij verbitterd
tot Flora die snel den zakdoek voor den mond hield, orn
niet in een luid gelach uit te barsten.
Catharina liet onbewust haar hand op den arm haars zwagers ]iggen. Zij hoorde nauwlijks , wat hij zeide; ze bemerkte ook de zeldzame verrassing riiet waarmede dokter
Bruck , stom en stijf als een standbeeld , het paar langs zich
voorbij liet gaan. Zij zag slechts , dat Flora aan de slanke
hand , waarmede zij zooeven den zakdoek aan den mond
bracht een zwarten halven handschoen droeg , dat het zijden
weefsel daarvan harmonieerde met de kanten, die over de
geheele gestalte als het ware heenruischten; dit deed de witte
huid als elpenbeen schitteren en liet de vingers slaiik te voorschijn komen. De twee kleine brillanten ringers fonkelden
niet meer aan haar ringvinger , de lleenvoudige reep goud,
die ruw als ijzer drukte' , blonk mat over den handschoen.
Onmogelijk ! Ginds ruischten immers de golven over hem
heen. Catharina had plotseling een gewaarwording als was
zij de natuurlijke orde der taken ontrukt , als kon ze haar
gezonde oogen en ooren niet meer vertrouwen.
"Nu?" vroeg mevrouw Urach en bleef verbaasd in de huisdeur staan. Zij wees gepiqueerd met somber samengetrokken
wenkbrauwen op de in het rond staande meubelen uit
de villa.
"Henriette heeft de verwijdering der meubelen zoo levendig gewenscht , dat ik moest toegeven ," zeide dokter Bruck
met klanklooze stem, koud en onverschillig.
llZij heeft ook volkomen gelijk. Het was een wonderlijk
denkbeeld — neem herme niet kwalijk , Grootz-nama!
,
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de ziekenkamer dermate vol te stoppen ," riep Flora schouderophalend nit. "Het arme ding lijdt buitendien al aan
borstbeklemming; zij zal wel te moede geweest zijn, als
zou ze door al dat tuig verstikt worden."
Grootmama had een scherp, snijdend antwoord op de
lippen, dat zag men ; maar ze zweeg met het oog op den
dokter en de dienstmaagd, die aan de keukendeur stond.
Ze zweefde dus naar de ziekenkamer. Bij het binnentreden
ontstelde zij een weinig. — Henriette had zich ver buiten
het bed gebogen. Zij zag er zoo ontdaan uit, en haar wijdgeopende, glanzende oogen hingen met een zoo verterende
uitdrukking aan de opengaande deur , dat mevrouw Urach
vreesde midden in een koorts-paroxysmus te komen. Zij
stelde zichzelve intusschen terstond gerust , toen de zieke
haar op de gewone koele wijze begroette. Zij zag ook , dat
die blik vol onnitsprekelijke spanning Flora gold , welk onmiddelijk achter haar den drempel overschreden had.
De schoone zuster ging direct op de Tante toe , die bij
het binnentreden der dames opgestaan was , en reikte haar
zoo voorkomend de hand, als wou zij den handdruk , dien
zij gisteren avond vergeten had, inhalers. Daarna ging zij
naar het bed.
„Nu, schat," zeide zij tot de zieke, "het gaat u voortreffelijk , naar we gehoord hebben
."
„En u , Flora ?" viel Henriette haar met nauwelijks bedwingbaar ongeduld in de rede , terwijl ze den binnentredenden commercieraad verstrooid de- hand g,af ten groete.
Flora verbeet met moeite een moquant lachen,
"Mij ? wel dat gaat nog al! De ontroering van gisteren
spookt mij nog wel in de zenuwen, maar ik heb bunters
s
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wil en zelfbeheersching genoeg , om die te onderdrukken.
Het is waar, gisteren zag het slecht met mij uit ; ik was
ziek; ik geloof, dat ik half waanzinnig geweest ben van
zenuwachtige opgewondenheid. Ik ben ten minste mijn doen
en laten van later mij niet dnidelijk bewust wat wonder !
Daniel in de leeuwenkuil is er nauwelijks slechter aan toe
geweest , dan ik in dien gruwzamen toestand. under zulke
barbaarsche vuisten . . ."
u Nu , daartegen heeft Catharina u dapper beschermd ,"
zeide Henriette vergramd. nAls een schild heeft ze voor u
gestaan , en de slagen opgevangen, die arme, dappere Catharina! — Maurits, ze hebben haar de kleederen van het
lichaam gescheurd, de vlechten uit bet hoofd getrokken ..."
u Dat wonderscboone haar!" viel Tante met zacht beklag
in en streek teeder over de glanzende golven , die van het
hoofd van het jonge meisje nedervielen.
ff Nu ja, zij hebben haar erg toegetakeld, die furien ,"
gaf Flora met een geergerd voorhoofdfronsen toe , "mar ik
moet dan ook vriendelijk verzoeken, dat men mij alleen
daarvoor niet verantwoordelijk stelle. Haar manie , eeuwig
in stijve zijde gekleed te gaan , draagt het meest de schuld.
Het yolk benijdt ons nu eenmaal den rijkdom en de elegance.
Het zij den kleed hinderde den vrouwen en toen heeft zij —
en wij helaas! ook — .moeten aanhooren , dat haar grootvader barrevoets heeft geloopen en de molenaar vroeger
knecht geweest is, dat de korenwoeker heel haar groot vermogen samengeschraapt heeft, en dergelijke liefelijke dingen
meer. Catharina's verschijnen heeft onzen pijnlijken toestand
slechts verergerd De verbittering tegen de rijke erfgename
was grenzenloos heb ik geen gelijk, Catharina?"
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NJa, Flora," hernam het jonge meisje bitter lachend en
met bevende stem. ,,Ik zal veel moeten doen, om eenigermate de zonden goed te maken, die mijn grootvader aan de
menschheid begaan. heeft."
Terwijl Flora sprak , had mevronw Urach rich letterlijk
uitgerekt van innerlijk genoegen. Dat zonder verschooning
blootleggen van den u seandaieuzen stamboom" klonk als
muziek in haar ooren; glurend fixeerde zij den commercieraad. De nieuwbakken edelman moest voor de gedachte
terugschrikken, dat het yolk met den vinger op de vrouw
aan zijne rede wijzen zou en haar afkomst en den oorsprong
van haar geld, op straat uitschreeuwen zou.
y Och kom, Catharina, dat klinkt toch al te kinderlijk
naïf en teergevoelig!" zeide zij, het hoofd heen en weder
wiegend. ,lioe zoudt gij dat dan toch aanvangen'?"
Flora lachte.
0 Zij zal haar kostbare brandkast openen en de actien ender
het yolk strooien.”
,Zooals zuster Flora, nit angst voor haar onberispelijke
teint, gisteren met haar bears gedaan heeft," viel Henriette
bier bijtend, op persifleerenden toon in. De opkomende
toorn dro ng zelfs het koortsachtige verlangen, om de bruid
berouwvol voor den. dokter in ha stof te zien, voor een
oogenblik bij haar op den aehtergrond .
,Aan zulk een gedachtelousheid zal ik mij wel niet schulmaken," zeide Catharina bedaard, maar met ernstige
terechtwijzing tot Flora, die rich , over Henriette's scherpe
opmerking op de lippen beet. ffKleeft er een vloek op het
geld, zal er nooit geen zegen op rusten .."
De commercieraad viel haar met laid gelach in de rede.
-

-
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"Kind, laat u toch Diet bang waken ! Geen zegen ! 1k
zeg u , het geluk hecht zich als het ware aan uw erfenis ;
de winsten , die ik tegenwoordig door een nieuw gelukkig
arrangement behaal, zijn waarlijk reusachtig."
De breede oogleden van mevrouw Urach , die doorgaans
met een zekere voorname matheid de oogappels half bedekten , hieven zich bij deze schildering op. Het eene woord
uwinsten" deed die groote oogen zoo begeerig flikkeren ,
als het in haar jeugd misschien nauwelijks het verlangen
naar de zegepraal barer schoonheid vermocht.
nReusachtig ?" herhaalde zij kort , met vliegenden adem.
//DA zijn de mijne niet. 1k zal dadelijk verkoopen en in
de nieuwe onderneming aandeelen nemen."
"Dal kan gemakkelijk gearrangeerd worden, waarde Grootmama ; ik zal nog heden de daartoe noodige stappen doen.
Jai ja , de gemeene man zegt gansch naar waarheid : #waar
duiven zijn , daar vliegen duiven naar toe", en nooit is dat
woord meer waar geweest , dan in ouzen wonderbaren tijd.
De kapitalist is een rots , wien de golven van zelf haar
schatten toewerpen . . . ."
NEI de oogen der kalm nadenkenden niet , Maurits," zeide
dokter Bruck. Hij was al vroeger bij Henriette's levendige
tegenspraak aan het bed getreden en had zacht bedarend
haar hand tusschen de zijne genomen — zoo stond hij nog.
Hij zag er zeer voornaam uit. Nog droeg hij den frak onder
den overjas en den handschoen aan den linkerhand. Zijn
schoon , baardig gelaat echter dat hij thans den aanwezigen
geheel toewendde , teekende nog scherper den eigenaardig
smartelijken trek , dien Catharina heden voor de eerste maal
bemerkt had.
,
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"Men is reeds sints langen tijd wantrouwend," vervolgde
hij , "en begint die gemakkelijke maniei van geld verdienen
met een zeer hard woord to betitelen ."
"Zwendelarij wilt .gij zeggen," viel de commercieraad hem
vroolijk in de rede. "Waarde dokter, alle respect voor u
en uw kennis , maar last iii handelszaken het oordeel maar
aan mij over. Gij zijt een uitmuntende arts , ge hebt zoo
even uw naam wereldberoemd gemaakt . . . ."
In dit oogenblik richtte Henriette zich nit haar half liggende houding op. „Weet gij dat , Flora ?" vraagde zij
heftig, als ademloos , als half verstikt door het overweldigend
triomfgevoel.
zeker weet ik dat , zottinnetje , ofschoon mijnheer
de dokter het tot nu niet de moeite waard gevonden heeft
in hoogsteigene persoon mij mededeeling to doen van zijn
gelukkige kuur in L....g," antwoordde Flora ongekunsteld
en losweg , en haar oogen ontmoetten vol voorbeeldelooze
uitdaging die harer zuster. "Ik weet ook , dat hem plotseling de vorstelijke genadezon beschijnt , als zeldzaam een
sterveling gebe art. Natuurlijk is dat nog een hof- en staatsgeheim , dat voorshands niet eens — de bruid mag weten !"
Een betooverend schalkachtig lachen deed haar glinsterende,
scherpe tanden zien , en de rozengloed, die bij de laatste
woorden plotseling haar wangen bedekte , stond haar onvergelijkelijk.
Henriette liet bitter teleurgesteld haar hoofd in het kussen
terug vallen zelfs zij had zich in dezen kameleonachtigen
vrouwengeest verrekend.
Mevrouw Urach , die in de nabijheid des dokters stond ,
klopte hem met bijna teedere vertrouwelijkheid op den schouder,
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Als zoo volkomen gelijkgerechtigd met haar verwanten , had
ze hem tot nu toe niet behandeld.
b Mogen wij nog niets naders vernemen ? Zijn de preliminairen nog niet ten einde ?" vroeg zij vleiend met haar
welluidende stem.
,Hij komt immers juist van den vorst terug ," zeide Tante ,
zonder den fier stralenden blik van hem of te wenden.
bAh , a1zoo is de pensioeneering van den heer Von Bar
werkelijk een feit ?" De oude dame vroeg dat met voornaam
onverschillige houding , maar zij hield den adem in.
i,Dat weet ik niet daar vraag ik ook niet naar ," hernaan
de dokter kalm ontwijkend. //De vorst wenscht , dat ik —
zoo lang ik mij nog bier ophoud zijn veeljarig voeteuvel
in bebandeling zal nemen ...."
',Zoo lang gij u nog hier ophoudt , Bruck ?" viel Flora
hem onstuimig in de rede. gij hier vandaan gaan ?"
"Ik zal mij met het begin van October in L g vestigen ," gaf hij koel ten antwoord, hij zag haar niet aan.
Zijn blik rustte op den ontluikenden appelboom voor het
venster.
„Hoe , gij hebt betrekking en titel bij ons hof afgeslagen ?"
riep mevrouw Urach en sloeg de handen in ontstelde verbazing te zamen.
De titel is mij niet kwijtgescholden een licht , ironisch lachen vloog over zijn gelaat — ,het is in ieder geval
niet overeenkomstig de etiquette in Serenissimus' oogen ,
zich door een titelloozen geneeskundige te doen herstellen.
Hij dringt er op aan , mij tot hofraad te benoemen."
Bij zijn laatste woorden strekte Tante , met diepe ontroering kampend , haar hand naar hem uit , en hij anders
,,
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de schuwe terughouding zelf — sloeg beide armen om de
teedere gestalte der oude vrouw en drukte haar vast en innig
aan zijn born t. Het iced , de bittere bezoeking , welke deze
twee standvastig te zamen gedragen hadden , isoleerde hen
in dit oogenblik , waarin dat leed verzoend werd , geheel en
al van den kring der omstanders.
Flora wendde zich of en trad met veel geruisch naar het
ram; zij beet zich de onderlip schier ten bloede. Men zag,
dat haar de handen jeukten om de getrouwe vrouw weg te
stooten van de plaats, die zij, de plichtvergeten bruid ,
verbeurd had.
hij gnat Loch weg, Tante ," .zei Henriette met
haar heesche, toonlooze stem, van uit let bed.
zijn roem , zijn geluk te geraoet," antwoordde de
oude vrouw en hief, onder haar tranen la.chend, het hoofd
van zijn schouder. llIk wil graag hier achterblijven in het
huis , dat zijn kinderliefde voor mij geschapen heeft, als ik
weet , dat hij daarbuiten geacht, geeerd en tevreden is met
zjn grootsch beep. Mijn missie aan zijn zijde is buitendien spoedig ten 4einde. Een andere treedt in mijn
De teederheid week nit haar stem; zij sprak met ,diepen
ernst, en de anders zoo zachtzinnige Qogen staarden vast,
ja bijna streng het schoone meisje in het venster aan. —
114 , met haar rijken_ geest, kan in iecler geval de heiligheid,
maar ook- de dikwijls harde beproevingen van zijn beroep
veel levendiger beseffen dan en ze zal hem derhalve
gewis eon tehuis scheppen, dat hem, onafhankelijk van
uitwendige beroeringen , gelijkmatig een harmonisch-innig
huiselijk leven bied.t." De klemtoon op dat eene wooed ,
deed Catharina duidelijk bemerken, dat Tante Flora's hatelijk
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gedrag van gisteren heel goed bemerkt en als wispelturigheid
opgevat had.
"DA is alles heel mooi en goed , mijn beste Mevrouw,
en ik twijfel ook geen oogenblik , of Flora een flinke professorsvrouw worden zal," zeide mevrouw Urach koel —
de indirect vermanende toon , welken de simpele predikantsweduwe tegenover haar kleindochter waagde aan te slaan ,
verdroot haar zichtbaar "mar tot een behagelijk huiselijk
leven behooren tegenwoordig ook comfortable vertrekken ,
en het in orde brengen daarvan baart mij op het oogenblik
groote zorg. 1k kom juist van een vermoeiend overleg met
den meubelfabrikant. Hij beweert nu weer — God weet
op welken grond dat hij de sints lang bestelde meubelen
voor Flora's salon absoluut Diet met Pinksteren leveren kan.
Flora heeft intusschen met andere leveranciers onderhandeld,
die meest zoo fabelachtig langzaam zijn , dat de voltooiing
van het uitzet eerst met het begin van Juli mogelijk wordt.
Wat vangen wij nu aan ?"
wachten ," zeide dokter Bruck in zijn eenlettergrepige
manier en greep naar hoed en stok om beide weg te brengen.
Mevrouw Uraeh ontstelde min of meer zij zag er vrij
perplex uit , en een zekere angst bekroop haar ; maar zij
hernam spoedig haar tegenwoordigheid van geest en klopte
hem op den schouder.
,Dat is braaf, lieve, beste dokter ! Gij helpt ons zelfs
uit de pijnlijkste verlegenheid , terwijl ik op rechtmatige
tegenspraak van uw zijde gerekend had. De Pinksterdagen
waren mij bijna tot een dreigend spook geworden. Gij hieldt
zoo vast aan den eenmaal bepaalden dag."
,,Lewis, maar mijn verhuizing naar maakt een
is*
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verandering zelfs noodzakelijk ," hernam hij bedaard en ging
de kamer uit.
,En wat is de meening van de braid ?" vroeg Tante met
onzekere stem. Zij was oogenschijnlijk zeer ontdaan over
de koele bedaardheid van den dokter en het plotselinge verlegen stilzwijgen der aanwezigen.
Flora wendde haar een vroolijk stralend gelaat toe. o llij
is het vergunde uitstel in zooverre hoogst welkom, als mijn
toekomstige levensomstandigheden plotseling zoo gansch anders
worden zullen. Daartoe is voorbereiding noodig, overlegging
met zich zelf en zelfonderzoek. Mijn God , het is immers
toch een hemelsbreed verschil ! Van de vrouw eens universiteitsprofessors met een grooten naam verlangt de wereld
een gansch ander optreden , gansch andere capaciteiten, dan
van een eenvoudige doktersvrouw, al is haar man ook hofraad en lijfarts van den vorst."
Fen onbeschrijfelijke hoogmoed spattede als het ware nit
de teedere , hoog opgerichte gestalte. In ieder woord klonk
een innerlijke jnbel, een met moeite onderdrukte juichtoon —
zij stood op het toppunt harer vurigste wenschen.
De commercieraad wreef zich vergenoegd de handers. Hij
zou hebben kunnen losbarsten en haar in het gezicht
lachen ; mevrouw Urach echter kampte zichtbaar met een
opwelling van ergernis. Thans matigde zich haar kleindochter
zelfs aan, met haar llpartir nog wel zoo en zooveel treden
hooger to stijgen, dan zij , de vrouw van een hooggeplaatsten , vorstelijken beambte.
"Waar denkt ge toch aan , Flora !" beet zij haar toe, en
schudde in toornige afkeuring het hoofd.
ll,A.an mijn glansrijke toekomst , Grootmama !" antwoordde
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zij met een kleinen , overmoedigen, boosaardigen glimlach.
Ze draaide mevrouw TJrach met een zoo beteekenisvol gebaar
den rug toe, als was zij nu met een onverkwikkelijk verleden geheel gereed en als wou zij met geen woord racer
daaraan herinnerd zijn.
llEn nu geef ik mij op genade en ongenade aan u over ;
lief Tantetje ," zeide zij tot de oude vrouw , die iedere beweging der schoone bruid met verstandigen , onderzoekenden
blik gevolgd had. ,,Doe gij nu met mij wat gij wilt ! Ik
onderwerp mij aan alles ; wijs mij slechts den weg , langs
welken ik Leo gelukkig kale maken ! Ik wil naaien , koken
hij de laatste woorden trok ze snel de handschoenen uit,
alsof ze terstond er ernst van maken en aan de keukenhaard treden wou. — y Ach !" riep zij verschrikt uit en
voer met de hand , als wilde zij iets vangen , door de ledige
lucht. De lleenvoudigen reep goud" was haar, bij het uittrekken van den handschoen , van den vinger gegleden. Niemand had hem op den grond hooren vallen. Men zocht ,
maar het was of de lucht hem opgezogen had.
zal tusschen uw kussens gevallen zijn , Henriette,"
klaagde Flora. Zij was zeer bleek geworden. y Veroorloof
me , dat wij u voor een oogenblik oplichten en zoeken ...."
„Dat mag ik niet toestaan" verklaarde Tante bepaald.
nllenriette mag niet verontrust, niet noodeloos nit haar gemakkelijke ligging gebracht worden ."
,/Noodeloos !" herhaalde Flora verwijtend en pruilend als
een kind. "Het is immers mijn verloovingsring , Tante."
Catharina huiverde bij deze woorden. Was Flora wezenlijk zulk een gelukskind , dat een soort van wonder haar
den ring weder in handen gespeeld had, of loog en bedroog
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zij zoo ontzettend met driest gelaat? Ze trachtte vergeefs
in de angstig rondzoekende oogen van dezen Sphinx te lezen.
„Dat is een ongelukkig toeval," zeide Tante , ff maar
verloren kan de ring niet zijn. Wij zullen hem heden bij
het verbedden van Henriette nog wel vinden; dan zal; mien
dienstmeisje hem terstond naar de villa brengen."
A'ik zal het haar vorstelijk vergelden ik wil haar de
hand met goud vullen , als ze hem mij van avond nog brengt ,"
verzekerde Flora. Een pijnlijke ongerustheid had zich van
haar meester gemaakt ; klaarblijkelijk kostte het haar veel
moeite , zich geduldig in het geval te schikken.
Mevrouw Urach en de commercieraad schoven thans stoelen
aan het bed en namen bij de zieke plaats , die met geen enkel
woord meer aan het gesprek had deelgenomen. Slechts eenmaal was haar blonde hoofd plotseling opgericht geworden,
en eon bitter honende lach had om de lippen gespeeld , die
reeds tot spreken waren geopend. Bij de verzekering van
Grootmama, dat zij niet begreep , om welke oorzaak de
meubelfabrikant de ailevering der meubelen uitstelde , had
ze willen uitioepen: MOmdat ze reeds half en half afgezegd
geweest zijn." ----- Maar nog te rechter tijd werd ze zich
bewust, dat nu met geen woord meer op het verleden moest
gezinspeeld worden.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Tante verliet de kamer om voor eenige verfrisschingen
te zorgen en Catharina volgde haar. Afkeer en tegenzin
dreven haar uit het vertrek , waarin zoo even de meest
stuitende comedie afgespeeld was. Zij verzocht Tante , de
kleine huishoudelijke bezigheid aan haar over te laten , en
de oude vrouw legde gewillig de sleutelbos in haar hand.
, mijn lief, lief kind, mijn trouwe, eerlijke Catharina,"
zeide zij teeder en met zulk een trillende stem , als kampte
zij met een innerlijke ontroering. Zij legde den arm om
het middel van het jonge meisje en vlijde zich in teedere
geiiegenheid tegen haar schoone gestalte.
krijg een gevoel van zoete rust, als ik in uw open
frisch gelaat mag zien. Altijd moet ik aan Luther's veelgeliefde Catharina denken , aan die dappere vrouw , die sterk
en moedig aan de zijde van den strijdbaren man getreden
is." Thans glipte inderdaad een beklemde, zorgenvolle zucht
over haar lippen zij diet het hoog blozende meisje uit haar
omarming vrij en keerde naar de ziekenkamer terug.
Catharina haalde de koffiebus en de, ter eer van dien dag
gebakken, tulband uit de provisiekast, en terwip de dikke, vriendelijke dienstmaagd bout onder den waterketel legde, vulde zij de
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fraaie , blauwglazen schaal , die reeds gisteren bij de thee gefigureerd had , met suiker,, en wreef de kristallen banketschaal
blank. Zij sneed juist de tulband in stukken , toen zij iemand
uit de ziekenkamer hoorde komen, De keukendeur was slechts
zoover toegehaald, dat een breede kier overbleef, en door
deze opening zag zij Flora het voorhuis binnen gaan.
De schoone braid zag onzeker en radeloos in het rond ;
de kamer-indeeling der opelonk" was haar geheel en al onbekend , maar het was of de straal dezer zoekende oogen
den dokter magnetisch aangeraakt en aangetrokken had. Hij
trad in dit oogenblik uit de kamer zijner tante.
Flora vloog op hem toe en breidde de armen uit. Het
lange , zwarte kleed sleepte over den vloer been , en de donkere plooien van den sluier golfden haar na , als losgemaakte,
nedervallende strengen haar. Met de bleeke handen , die
kinderlijk klein en smal uit het omgeslagen , zwarte kanten
boord staken , met het matwitte gelaat, scheen zij een dier
spookachtige , schoone vrouwen , die het volksgeloof uit de
graven doet stijgen en moordend het jonge leven vernielen.
„Leo !" vibreerde het als een ademtocht en toch duidelijk
hoorbaar door het voorhuis. .
Catharina luisterde met stokkenden adem scherp toe —
het ging haar door merg en been. Was dat werkelijk Flora's
stem? Kwam deze heerlijke, innige Blank, vol stil berouw,
vol sidderend verlangen, werkelijk van de lippen , die zulke
snoode woorden spreken , die zoo snijdend verachtelijk lachen
konden ? Het jonge meisje wendde de oogen of en zag voor zich
neder ; het mes beefde in haar hand. Ze had zoo gaarne de
deur geheel gesloten , om niet te zien en niet gezien te
worden, maar ze vond , wonderlijk genoeg, moed noch kracht,
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om zich van de plaats te bewegen. Buiten volgde geen antwoord , maar ook geen schrede werd hoorbaar.
"Leo, zie mij aau !" zeide Flora luider , half vleiend,
half gebiedend. it Waartoe de marteling , waartegen uw eigen
hart in opstand komt? Ik weet het , gij onderdrukt man haftig , maar met smarte uw heiligst gevoel , om hard te
schijnen , om mij te straffen. En waarvoor? Omdat ik
gisteren half waanzinnig was van zenuwachtigheid en niet
wist , wat ik deed en zeide. Leo , mijn leven , dat u behoort ,
was in gevaar geweest , nog kookte het bloed in mij, en —
toen tergdet gij mij ook nog."
Catharina zag onwillekeurig op. Naast haar stond de dienstmaagd net een breeden grijns op het goede, dikke gelaat:
het was in alien gevalle zeer vermakelijk , dat die dame
daarbuiten haar bruidegom ergens vergeving voor vragen
moest. Deze aanblik bracht oogenblikkelijk leven in het
jonge meisje. Zij schikte ras de stukken tulband op het
bord in orde, nam het in de hand en trad vastbesloten het
voorhuis in. Zij zag nog, hoe de dokter met gekruiste armen,
het gelaat van de smeekende afgekeerd , roerloos door de
open huisdeur naar buiten staarde. Hoe vaal schenen zijn
bruine wangen en hoe vast en verbitterd beet hij de tanden op
elkander, terwijl Flora's onaangenaam donkere gestalte aan
zijn hals hing , zoo lenig en week en innig zich aan hem
vasthechtend , als de vampyr der volkssage.
Bij het vrij luide geraas der opengestoten deur, schrok
de dokter op, en in hetzelfde oogenblik trof zijn schuw dwa-.
lende blik Catharina's oogen. Ads was hij op de ergste mis
daad betrapt, zoo kromp hij ineen. Flora volgde verbaasd
de richting van zijn blik , maar de schoone meisjeshanden
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die zich vast om zijn hals geslagen hadden, werden daarom
niet losgemaakt.
"Aehr mijn (hod , he is immers Catharina slechts Leo !"
zeide zij en: drukte het hoofd vaster aan zijn borst.
Catharita ijkle snel voorbij en de ziekenkamer binnen. Haar
hart sloeg bijna laid van schrik en schaamtevolle ontroering,
zij had een liefdesscene a la Romeo en Julia gestoord. Met
bevende handen zette zij de schaal op de tafel, lokte op
Henriettes verlangen, die een aanval harer lievelingen op
koek ea suiker vreesde , de omdwalende kanarievogels in de
kleine voliere en sloot het deurtje achter hen.
Daar zag zij in de kooi, op het heldere, witte zand, den
gezochten gouden ring liggen. Zeldzamer wijze was hij door
de koperen tralies gevlogen, zonder het geringste geklingel
to veroorzaken , en even onhoorbaar was hij op de zachte
zandlaag neergevallen. Catharina nam hem er uit en liet
hem in den zak glijden. En nu had zij de kamer weder
moeten verlaten en de koffie gereed maken , maar zij huiverde bijna van angst en tegenzin. Het was haar, als moest
zij in den dood, in de hel gestooten worden, Zij verwijderde
zich geen enkele schrede van de tafel en hield zich onnoodig
met de kanarievogels bezig, terwiji mevrouw Urach net haar
aangename, zacht gedempte stem over Flora's ,,trousseau"
sprak en aan Tante op de vingers optelde, wat nu, ten
gevolge der woonplaatsverandering , nog nabesteld moest worden. De oude vrouw moeht geen oogenblik in twijfel blijven,
dat haar beroemde neef in de schoone bankiersdochter een
soort van prinses huwde.
Catharina werd spoediger uit haar pijnlijken toestand verlost dan zij dacht. De dökter trail reeds'ua weinige minuten
,
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de kamer binnen, en nu sloop zij , zonder op te zien, hem
voorbij. Het voorhuis was ledig. Flora moest in den tuin
zijn gegaan. In de keuken knarste de koffiemolen ; misschien
had dat wanklinkende geraas , en niet, zoo als zij dacht,
haar verschijning , aan de verzoeningsscene zoo ras een einde
gemaakt.
Catharina had haar arbeid in de keuken spoedig verricht,
en terwijl de meid een ander schort voorbond om het koffieblad weg te brengen , trad zij aan het venster en bekeek
den ring , dien zij onder hartklopping uit den zak gehaald
had . . M. 1843" stond op de binnenzijde — Ernst
Mangold — het was alzoo de trouwring van Flora's moeder,
dien zij in de hand hield.
Zij stond als verlamd door de overmaat van frivoliteit,
waarmede Flora zich had weten te helpen en iedere bedenking te overwinnen .... Het was een dier vrouwennaturen,
die zich immer van den oogenblikkelijken toestand meester
weten te maken , die bij iedere ommekeer elastisch weder
op de voeten komen te staan, en met een stoutmoedig
ignoreeren van het onaangename verleden, met de sluwheid
des overmoeds , de gebroken draden der intrigue zachtkens
en gelukkig ook bij het veranderd terrein weder aanhechten.
En dat was de zuster, voor wier uitstekende geestes- en
karaktereigenschappen haar jeugdig hart deemoedig bevreesd
geweest was.
Dat kleine, onaanzienlijke symbool der echtelijke trouw,
dat Flora's zachtmoelige moeder tot aan den dood gedragen
had, was ontwijd door het goochelspel der dochter. Het
brandde Catharina tusschen de vingertoppen. Het liefst had
zij het zoo ver van zich afgeslingerd, dat geen menschenhand
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het vermocht weder te vinden, maar het was en bleef het
geerfde eigendom harer zuster en moest derhaive teruggegeven
worden.
Zij verliet terstond de keuken en trad naar buiten op de
stoeptreden. Daar stond Flora aan de heining en keek in
de ruimte. Zij stond met den rug mar het huffs en had
de armen over elkander. , en door de mazen van den kanten
sluier ontlokte de zon aan haar blonde lokken een goudachtig
flikkeren. De hofhond blafte zonder ophouden en grijnsde
de stomme , vreemde gestalte aan , en de hoenders liepen
schuw om den licht ruischenden damessleep , die zich zoo lang
en somber over het grasperk uitbreidde.
Het hondgeblaf maakte Catharina's schreden onhoorbaar ;
Flora bemerkte haar nadering niet eer , dan toes haar zuster
reeds dicht nevens haar stond. Zij wendde zich plotseling
om ; haar teedere teint was bedekt met roode sporen der
opgewondenheid. Zij was klaarblijkelijk in de onaangenaamste
stemming, en nu fronsten zich de wenkbrauwen nog donkerder en haar oogen fonkelden van uitbrekenden toorn.
llZijt gij daar al weder, als een onvermijdelijke Deus ex.
maehina? Onhandig ding , overal zoo maar binnen te stormen !" voerde zij Catharina toe , op een Loon , als stond niet
de fiere gestalte eener volwassen jonge dame , maar een bedorven , boosaardig zusje , dat van tijd tot tijd nog eens met
de roede kennis moest maken, v6Or haar.
Een rechtmatige verbittering maakte zich onbedwingbaar
van Catharina meester. Van zoo vrome natuur was zij niet, en
zoo zachtmoedig vloeide haar frisch, jeugdig bloed ook niet in
haar aderen, dat zij een ongemanierde behandeling cok nog
de andere Wang zou v6Or houden, Ze beheerschte zich echter.
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ik breng den ring ," zeide zij kort en koel.
ll Geef Kier !" Flora's trekken helderden op; ze nain
haastig den kleinen ring van de toegestoken handpalm en
stak hem aan den vinger. ,Ik ben zeer blij , dat hij weder
terecht is , die vluchteling. Het is een zoo fatal voorteeken ."
"Gij wilt in dit gee- al toch niet van een slecht voorteeken
spreken ?" De stem stokte het jonge meisje schier, tegenover
zulk een bodemlooze driestheid.
nEn waarom dan niet Gelooft ge dan, dat lieden
van geest noodwendig vrij van bijgeloof rnoeten zijn ?
Napoleon I was bijgeloovig als een baker, als gij dat nog
niet weet , kleine, — en ik , ik loochen minstens de voorteekens niet"
Ze zag haar zuster zoo vast, zoo uitdagend aan, als moest
en zou ze met dezen eenen doordringenden en gebiedenden
blik iedere zelfstandige gedaehte , ja , iedere lastige herinnering aan het verleden in dit jeugdige meisjeshoofd vernietigen. Maar ze stond voor een onverbiddelijke waarheidlievende, wie de toorn het bloed naar het hoofd dreef.
"Gij vergeet , dat ge gisteren avond daar niet alleen gestaan hebt ," zeide het jonge meisje en wees naar de brug.
Flora barstte in een toornigen lath uit.
"Dat komt er van als men zich zulk een jong ding niet
minstens tien schreden van het lijf houdt. Dat is zoo de
echte bakvisch-manier, gewichtig en vertrouwlijk te zijn ,
alsof men van alles het fijne wist , en onhandig en zonder
overleg altijd weder een onaangenaam klinkende snaar in het
menschelijk hart aan te roeren, die men gaarne zou vergeten.
ileb ik binnen niet reeds verklaard , dat het voorval van
gisteren in het bosch geheel raijn bloed- en zenuwleven
q
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zoo waanzinnig opgezweept heeft, dat ik voor alles , wat
later geschied is , niet verantwoordelijk mag gesteld worden ?
Mijn zeer lieve Catharina , gij zult mij in uw onuitputtelijke wijsheid zeggen; dat zich aan mijn verlovingsring geen
voorteekenen meer kunnen hechten , omdat — nu , omdat
hij daarginds in de rivier ligt, niet waar , schatje ?" — Opnieuw lachte zij honend. — u llfaar — als ik nu bij alle
hartstochtelijkheid en zinsverbijstering, bij alien toorn over
een onrechtvaardige, partijdige critiek , die mij zonder de
minste versehooning in het aangezicht gezegd werd, als ik
bij dat alles ten slotte toch een menschelijke ontroering gevoeld en mijn dierbaar kleinood eens niet weg geworpen
had ? Hebt gij het ringetje hooren vallen, kind? Onmogelijk ! Want — hier zit het immers ," zij draaide den
ring spelend om den vinger,, #nadat het vroeger werkelijk
aanstalten heeft gemaakt om mij vrij willig te verlaten ...."
"Omdat het u te wijd is. Gij hebt slanker vingers dan
uw overleden moeder ," viel Catharina onverbiddelijk in. Zij
beefde over haar gansche lichaam van ontroering.
Flora echter maakte een gebaar, alsof zij met de handen
naar haar stooten wilde. ,Gij adder !" murmelde zij vergrimd. ,Ik heb op het eerste gericht al geweten , dat uw
boersche, plompe gestalte een onaangename schaduw op mijn
levensweg werpen zou. Hoe durft gij u onderstaan , mij
na te sporen , mijn doen en laten als een spion na te sluipen ?
Gij mij ? Zijn dat die eerlijke grondstellingen , welke de
ll voortreffelijke" Lukas voorgegeven heeft u in te stampen."
"Lad mijn Lukas buiten het spel !" zeide Catharina en zette
deter mateloos hartstochtelijke uitbarsting plotseling een koele,
imponeerende bedaardheid tegenover. "Dat ik zoo denk en
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handel, is niet de schuld van mijn opvoeding. 1k weet,
deze u eerlijke grondstellingen" heb ik van mijn vader en
zitten mij in het bloed. lk verafschuw de comedie in het
onderling verkeer en wil liever mijn gansche levee verstommen dan een leugen goed te noemen. Zijt gij gewoom uw
omgeving met zulk een brutaal gedrag te verbluffen en dermate te ringelooren, dat men tegenover uw valsch spel het
zwijgen bewaart bij mij gelukt u dat niet , hoe jong
en hoe weinig wereldwijs ik ook zijn mag. Ik laat mij niet
in de war brengen — ik heb gezonde oogen en een sterk
geheugen .."
ff Ei , dat zijn ongetwijfeld robuste natuurgaven, met welke
een ander menschenkind , met zijn fijn genuanceerde innerlijke gevoelens en driften , zich waarlijk niet meten kan ,"
riep Flora.
Zij had , terwijl Catharina sprak , een paar maal den
schijn aangenomen , of zij ironisch lachend wilde weg
gaan en den moraliseerenden bakvisch laten staan. Zij
had de vuisten gebald, zich op de lippen gebeten en zonder
erbarming het weinig groen van de ontkiemende takken
eener heester getrokken. Maar weggegaan was ze toch niet,
en thans sprak zij zoo wel overlegd en z66 gevat , als had
ze geen oogenblik Naar innerlijke bedaardheid verloren.
"Of gij mij verstaan zult , kind?" — zij haalde de
schouders op — ,,ik geloof het nauwlijks. Gij houdt
uw vervelende maatstaf der zoogenaamde moraal met kinderlijk geloof vast, zonder op de eigenlijke ziel daarvan te letten,
evenals een kramer het bepaalde getal ellen, onverschillig of
de stof grof of fijn , groen of rood is maar ik wil mijn
best doers verstaanbaar te worden."
-
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Zij trad een schrede nader, zoodat de jonge zuster haar
welriekenden adem voelde.
,Nu ja , gij hebt gelijk ," zeide zij op gedempten toon, en
wierp een rassen blik over de rij vensters van het gebouw, llmijn
verlovingsring ligt daar in de rivier. Ik heb hem van mij geworpen in een aanval der hoogste vertwijfeling, met het gevoel van
onuitsprekelijken afkeer van het armzalige leven aan Bruck's
zijde. Meisjes van uw slag zullen dat intusschen niet begrijpen.
Gijlieden kiest u een mau , al naar dat hij een goed
inkomen , een innemend uiterlijk en — een mooien baard
heeft, en is het u ja” eenmaal gesproken , dan gaat gij met
hem door dik en dun , en dat is ook erg braaf. Zulke
meisjes worden rechtschapen moeders van welopgevoede zonen.
Zij hokken in het oude nest en sluiten vol vrees en deemoedig de oogen , als een adelaar voor hen in de duizelingwekkende hoogte stijgt. Aan zulk een adelaar echter sluit
ile mij aan daar , waar hij heenstijgt, waait mijn 'evenslucht ; ik houd mij aan zijn zijde; ik juich hem toe en
bemoedig hem in zijn trotsche vlucht ...."
„Om hem, als een verraderlijk schot zijn vleugels verlamt,
voor een kraai uit te maker en hem laf hartig te verlaten ," viel
Catharina in -- dit verwijt brandmerkte met weinige woorden heel het schaamterooze verraad der' zelfzuchtige zuster ,
en die dit oordeel uitsprak , stand daar met overelkaar geslagen
armen, de belicliaamde , vertoornde , in 'haar gevoel diep gekwetste vrouwelijkheid. ,,En alb gij nog weggegaan waart,
heimelijk en zwijgend, zooals toch tinders de mauler der trouweloosheid is , maar gij hebt eerst nog den bittersten haat
lucht gegeven, hebt u aan deze plaats voor de verradene , bedrogene verklaard en thans staat gij weder op den geminachten grond ...."
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"Als Bruck's aangebeden braid , die eerst in een ernstige
dwaling vervallen moest , tot zij de geheele grootte van het haar
toegedacht geluk mocht inzien ," vulde Flora met triomfeerenden boon aan. Zij mat haar zuster van top tot teen
net een boosaardig fonkelenden blik. , gij kunt toch
ook zeer allerliefst impertinent zijn , kleine ! 1k ben letterlijk
gefrappeerd door de aardige wending, die gij zooeven aan
mijn gelijkenis gegeven hebt Ach ja, een zeer respectable
dosis burgerlijk-huisbakken verstand is u zeker niet te ontzeggen , maar zij reikt juist ver genoeg om de uitbarsting
eener geniale natuur, eener vurige ziel, verkeerd te verstaan wat weet gij van een psychologisch raadsel ! Had
ik gisteren van verkoelde vriendschap gesproken, zoo zoudt
ge recht hebben , mijn plotselinge innerlijke omkeering te
scandaliseeren en ze voor komedie te houden , want uit
vriendschap kiemt nimraer liefdedrift ; wel echter liggen
haat en liefde in de menschelijke ziel nauw bijeen. Zij does
elkander ontvlammen , en aan 'den gloeiend geopenbaarden haat
ligt dikwijls een overmaat van liefde ten grondslag. Gijlieden,
met uw stomp gevoel, begrijpt dat intusschen niet. Om den
beleedigden man te verzoenen, kookt gijlieden hem zijn lievelingskost, terwijl een natuur gelijk de mijne , als een eclatant
zoenoffer, een misdaad begaan, voor hem den dood lijden. kan."
Zij legde haar gebalde rechterhand onder haar boezem , als
drukte zij zich reeds een stilet in het hart. „En laat ik u
nu zeggen nooit heb ik Bruck hartstochtelijker bemind
dan sedert ik weet, dat hij als een martelaar geleden , als een
held gezwegen heeft ; sedert ik mij zelven zeggen moet , dat
ik hem doodelijk gekrenkt heb. Maar ook nog nooit" zij vatte plotseling Catharina's hand en trok haar naar zich toe,
F. MARLIrr. Commercieraad.
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en de slanke vingers, die zich om het warme bloeiende
vleesch van het jonge meisje klemden , waren koel als de
tochtwind, die thans van de rivier hen toewaaide — u nog
nooit ," fluisterde zij Catharina in het oor, "was ik zoo gloeiend
ijverzuchtig. Let daar wel op , mijn kind!.... Hier is nujn
gebied. En ofschoon ik van niets verder verwijderd ben dan
van u voor gevaarlijk te houden — hij sympathiseert niet
met u, dat heb ik al lang gemerkt ook heeft hij tot in
alle eeuwigheid slechts oog en oor voor mij — zoo ben ik
toch niet gewoon, eenig menschenkind naast mij te dulden ,
dat zoo opzettelijk de aangename speelt. Uw Rhuismoederlijk" doen en laten , uw ongegeneerd komen en gaan in dit
huis bevalt mij niet. Gij zult dat in het vervolg laten
verstaan, schatje ?"
Dat heette duidelijk en energiek gesproken , en nu vouwde
zij haar ruischenden sleep te zamen , en ijlde zoo haastig
op het huis toe , als wilde zij ieder antwoord afsnijden —
een gansch overtollige manoeuvre , want het jonge meisje
had de bleek geworden lippen vast gesloten. Op zulk een
opgetast voile maat van overmoed, willekeur en voorbeeldelooze
dubbelhartigheid had de eerlijke, onverdorven jeugd Been
antwoord,

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Het was in Mei. De boomen hadden hun bloesemsneeuw
reeds van zich geschud , en de prachtvo]le, met crocus omzoomde, hyacintenbedden, die zich in het oog loopend over
het ruime grasperk vOcir de villa Baumgarten uitbreidden,
waren reeds lang uitgebloeid. In de plaats daarvan kleurden de bloesems der seringen zich wit en lila ; de glanzende
ketentjes van den gouden regen bengelden half ontplooid
aau de takken ; uit de bladertrosjes der rozenstruiken staken
de spitse , groene voeldraden der eerste knopjes, en de
schaduw op de zigzagwegen der bosschage en der oude
lindenallee werd intensiever. De rivier bruischte wel met
heldere golven door de groene guirlandes van zijn oeverbosschen en over het oude, lieve huis , vlocht zich een geurig
weefsel , dat met iederen nieuwen morgen minder van de
witte muren liet zien — de dikke , krachtige wijnstokken
dreven hun saprijke ranken tot zelfs onder het vooruitspringende dak omhoog.
De ziekenkamer stood weer ledig. Henriette was reeds
sints lang weer naar de villa verhuisd. Schijnbaar was ze
weder hersteld, ja, er scheen zelfs een momentane stilstand
in haar ziekte gekomen to zijn, en deze weldaad schreef
19*
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tante eenig en alleen aan Catharina's verpleging toe. De
beide zusters leidden in de beletage een rijk , geisoleerd
leven , dat een wonderbare bekoorlijkheid gekregen had ,
sints de nieuwe piano in Catharina's kamer stood. Maar
niet alleen de verpleging harer zuster, ook het intieme v erkeer met Tante had gunstig op Henriette gewerkt. Zij was
in de eenvoudige huiseiijke ziekenkamer anders geworden in
haar levensbeschouwing en in haar gewoonten — de stilte
van een afgezonderd leven , die zij vroeger als een spooksel
vreesde, lachte haar thans aan, en zij bleef kalm en tevreden, al werd onder haar voeten het geraas van het verzamelde gezelschap ook nog zoo luidruchtig.
Het huis van den commercieraad was intusschen nooit
gezelliger geweest , dan juist thans , nadat de bezitter geadeld
was. Er werden veel nieuwe, zeer welkome bezoekers aangetroffen, tot wier eer verscheidene festiviteiten gearrangeerd
moesten worden, en daarin waren de scheppingskracht van
mevrouw Urach en de beurs van den commercieraad onuitputtelijk. Die man had een wonderbaar geluk. Nooit
hoorde- men van een verlies , van een mislukking. Waar
de tooverroede van zijn handelsgenie sloeg , daar ontsprong
een goudbron — men schatte hem bij millioenen. En hij
verstond het , als zelden een gelukskind , om zijn nieuwe glorie
voor het oog van zoo vele andere menschenkinderen te dragen en
ze interressant en tot nooit falend gespreks-thema • voor oud
en jong te maken. De promenade voor de villa Baumgarten
was de fashionabelste geworden. Men wees de heerlijke be.
zitting , die .dag aan dag nog framer werd, den vreemdelingen aan. Men sprak van de kostbare schilderijen en
beeldhouwwerken , van de zeldzame verzamelingen , die de
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commercieraad onophoudelijk achter de met marmer versierde wanden optaste , van de zilverkamer, met welke die
van bet vorstelijk hof zich nauwelijks meters kon. Men
bleef als vastgeketend staan , indien een zijner equipages
voor het portaal wachtte en verwonderde zich , dat de wolkjes , die de droge lentewind van den zandweg over het Bras
uitstrooide , geen stofgoud waren.
Er werd voortdurend gebouwd gansche gedeelten van het
park waren derhalve nauwelijks meer te passeeren. Men
schreed langs stapels gehouwen stem en sneeuwwitte marmerblokken heen , die bij den bouw en de inrichting van nieuwe
paardenstallen gebruikt werden — de oude , zeer mime
waren den hartstocht des commercieraads voor schoone
paarden sints langs te eng geworden. Groote bergen uitgegraven aarde versperden den weg. Voor den zeer omvangrijken. vijver, waarvoor deze massa's plaats moesten
maken, was het terrein niet gunstig; die vijver en het
palmenhuis, een opzettelijke merkwaardigheid voor de
residentie , verslonden ontzettende geldsommen. Bij dit
alles verscheen op zekeren dag een aantal bouwkunstenaars
om een fraai, groot pavilloen te veranderen , dat tot nu
ongebruikt en gesloten was. Het lag op een vrij grooten
afstand van de villa in het kreupelhout, maar uit zijn
bovenste vensters had men toch het gezicht op de promenade en de stad. Het sierlijke huis onderging een elegante
verandering. Er werden nieuwe vensters met ongebroken
ruiten ingezet , en van tijd tot tijd trok de commercieraad
tapijtstalen of teekeningen voor het parquet uit den zak
en verzodit mevrouw Urach uit te kiezen. Zij was wel
is waar iedere maal zeer bits en slecht geluimd en Flora
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lachte achter haar zakdoek, maar kiezen moest de oude
dame toch. Zij verzekerde daarbij echter telken male , dat
de verbetering der oude Barak haar volstrekt niet interresseerde, dat zij haat leven geuoeg voor de instandhouding
der villa te denken en te zorgen had, en zieh niet ook nog
om het ff logeerhuie van vreemde vrienden bekommeren
kon , waar zij nimmer een voet in zou zetten. Zij ignoreerde dan ook den bouw , trots het hardnekkig voortgezette en steeds duidelijk klinkende hameren en kloppen ,
zooals slechts de heerschzuchtige gemalin van een regeerenden
vorst haar toekomstige weduwen-woonplaats ignoreeren kan.
Gedurende deze drukte , dit haastig beginnen en voleinden
echter , kwam en g ing de commercieraad als een trekvogel.
Hij reisde zeer dikwijls voor beroepszaken, maar slechts
nog voor korten tijd, gelijk hij menigmaal zeide. Daarna
wilde hij zich een schoon riddergoed koopen en landedelman
worden. Had hid echter soms „een paar vrije dagen", dan
was hij zeer veel in de bel-etage. De namiddagkoffie
dronk hij regelmatig boven , tot groote ergernis van mevrouw
Urach , die daardoor haar lievelingsuurtje in de oranjerie
verloor. Zij was natuurlijk veel te oplettend, om "den
lieven Maurits" bij de verdrietige zieke en de jonge bakvisch alleen to laten, en bracht het offer om steeds bijna
te gelijk met hem te verschijnen.
Voor Catharina was dit zeer gewenscht. Zij ondervond
nu eenmaal een onoverwinnelijke, beklemmende afschuw
voor den zwager en voogd, sints hij zich zoo wonderlijk
voorkomend en teeder tegenover haar , en daarbij, zich zoo
valsch , zoo arglistig, bij uiterlijk onveranderde beminnenswaardigheid , tegenover mevrouw Urach toonde. Zij
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onwillekeurig de vcrdachte terughouding der volwassen dame
aan, waar zij zich vroeger onergdenkend kinderlijk getoond
had. Maar juist dat scheen hem aan te vuren en in zijn
vreemde handelwijze te versterken. Hij las haar wenschen
in haar oogen. Hij had reeds lang zijn toestemming gegeven
dat het ongebruikte deel van den molentuin aan de arbeiders
velkocht werd — nooit stelde hij den weldadigheidszin
van het jonge meisje ergens grenzen , en al was haar beurs
ook nog zoo dikwijls leeg , hij vulde ze zonder tegenspraak.
„Gij moogt u die aardigheid gerust veroorlooven , Catharina
ik zal spoedig een tweede ijzeren kist moeten aaanschaffen,"
zeide hij daarbij, met het oog op den verbazenden aanwas
van het kapitaal. Ze nam zulk een uiting steeds met
somber zwijgen op. Hij had toch op haar ernstige vragen,
met al zijn diplomatische wendingen en finesses, de aanklacht
des yolks, dat haar rijkdom op erbarminglooze bijeen gewoekerd was , niet kunnen wederleggen. En bovendien liet
mevrouw Urach geen gelegenheid voorbijgaan , waar zij dit
verwijt bevestigen kon. De kinderlijk naive vreugde ,
waarmede Catharina het vroeger llbovenmate pleizierig"
gevonden had rijk te zijn, had zich in een soort van vrees
en angst voor de geldmassa's veranderd , die zoo reusachtig,
op zoo daemonische wijze toenamen als moesten ze zich eens
in rechtvaardige vergelding verpletterend over haar neerstorten.
Ze was ongetwijfeld ernstiger geworden. De zonnige
lath, dien haar bewegelijk , luchthartig temperament angers
zoo dikwijls en zoo snel op haar gelaat te voorschijn
riep , vertoonde zich slechts zelden meer. Zoo recht zielsverheugd was zij slechts nog in het huffs aan de rivier,
en ook daar slechts op zekere wren. Dokter Bruck's tante
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gaf namelijk sints lang aan een aantal behoeftige kinderen
kosteloos onderwijs in naaien en breien dat geschiedde jaar uit
jaar in op de woensdag- en zaterdagnamiddagen. Bij dezen
kleinen kring had Catharina zich, met de verheugde instemming der oude vrouw, aangesloten. De omgang met kinderen
was haar geheel nieuw en deed in haar ziel snaren weerklinken , die zij tot nu toe daar niet vermoed had. Het
was de teederste genegenheid voor de kléine schepselen
en de plotselinge ontdekking , dat zij in den grond haars
harten bet beroep, de jonge wezens naar lichaam en ziel te
verzorgen, hen krachtig en gezond te maken en vormend op
hen te werken , boven ied.er ander verre de voorkeur gaf.
Zij kleedde de kinderen, waar het noodig was — in haar
naaimandje lag steeds een begonnen rokje of schortje. Zij
zorgde wat der Tante niet altijd mogelijk zou geweest zijn —
nu ook voor een rijkelijk vesperbrood gedurende de leeruren. En een ware vreugde was het voor de oude vrouw,
als het jonge meisje met de mand vol ooft en broodjes verscheen en met waarlijk moederlijke waardigheid aan den
schoonsten, roodwangigen appel een belooning wist te verbinden.
Des zomers gaf de Tante meestal het onderwijs in den
tuin; de kinderen , die meest in de nauwste of somberste
straten der stad woonden, zouden nu ook de weldaad
genieten zich in reine , gezonde lucht op het grasperk ,
onder schaduwrijke ooftboomen , te mogen buitelen. Catharina
had voor dit doel ilinke , draagbare banken aangeschaft ,
maar tevens ook een aantal ballen en hoepels voor de speelen uitspanningsuren, die zich voortaan aan de leeruren
aansloten.
Flora was hevig verbitterd over dit verkeer , dat haar ,
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naar haar eigen meening, in haar rechten en haar betrekking tot de Tante verkortte. Ze was echter verstandig
genoeg , dit in het huis aan de rivier niet te laten
bemerkeii — men kwam er bij „de oude" steeds slecht af,
als men ”het groote meisje met het plebejerrood op het
Sommer'sche gelaat niet voor een ware staalkaart van alle
te bedenken deugden hield." De schoone bruid kwam ook
dagelijks in dit huis. Ze had zich witte , met kant gegarneerde schortjes bij dozijnen doen maken en verscheen
nooit zonder dezen huiselijken tooi , die haar allerliefst stond.
Men kon haar niet het verwijt doen, dat zij niet alles gedaan
had om den bijval der Tante te verwerven. Zij stelde haar
teeder gelaat aan den gloed van het keukenvuur bloot om
pannekoeken te leeren bakken. Zij liet zich omtrent het
inmaken van vruchten en groenten, en omtrent de behandeling der wasch onderrichten. Ze nam zelfs een enkele
maal de dienstmaagd het strijkijzer uit de handen , om bij
wijze van proef, een stuk waschgoed te strijken. Maar hoe
groot het offer , dat met het een en ander gebracht werd ,
ook was , vermocht het toch niet, de oude vrouw te verlokken tot iets anders dan de buitengemeen beleefde , rnaar
toch zeer gereserveerde houding welke zij sedert dien onheilvollen avond aangenomen had. Het was alsof zij nauwkeurig
wist, dat Flora , na dergelijke inspanning, als ter dood toe
uitgeput, naar haar kleedkamer wankelde , daar het schort
met een halfonderdrukte verwensching in een hoek slingerde
en zich daarna tot ontspanning meestal in haar rijtuig wierp
om de ,ronde bij haar vriendinnen te maken, wier moeielijk
te verbergen nijd een onuitputtelijke bron van genoegdoening
voor haar was. Deze' vriendinnen beweerden eenstemmig,
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dat de professorsvrouw in spe met haar bolstaande oplegsels
en garneersels als een beraadslagende pauw in de coupe lag
en dat haar overmoed nauwelijks meer te verdragen was.
De plotselinge ommekeer in dokter Bruck's carriere werd
nog altijd als een wonder aangestaard. Dat de jonge arts,
die te voren nauwelijks nog medelijdend over den schouder
aangezien, zoo hardvochtig veroordeeld en verwaarloosd
werd, plotseling als vorstelijk hofraad door de straten der
residentie trad , kon menigeen heel raoeielijk begrijpen.
De man steeg nu , in de oogen van het publiek en de
gezamenlijke hofhouding , hemelhoog , en dewijl hij door zijn
verhuizing naar L. . . .g voor de toekomst onbereikbaar werd,
wilde ieder lijder zoo mogelijk nog door hem genezen
worden. Zoo kwam het , dat dokter Bruck op eenmaal
met een nauwelijks waar te nemen praktijk letterlijk overstroomd werd. Zijn aangevangen manuscript bleef onaangeroerd op de schrijftafel liggen. Hij sliep in zijn woning
in de stad , at meestal haastig in een hotel — want hij
weigerde het aangeboden couvert ten huize des commercieraads consequent — en moest den tijd voor een vluchtig
bezoek in de villa en bij zijn tante, zooals hij zich uitdrukte , zijn patienten ontstelen.
Catharina zag hem niet dikwijls , en derhalve viel het
haar te meer in het oog, hoezeer hij veranderd was —
ongetwijfeld ten gevolge der inspanning , meende zij. Hij
zag er bleek en vermoeid uit , en zijn vroeger wel teruggetrokken , hadenkend stil, maar toch altijd zachtaardig,
uiterlijk had een sombere geheimziunigheid gekregen. Met
Catharina had hij sedert het oogenblik , waarop zij hem,
door Flora's arraen omstrikt in het voorhuis verrast had,
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nauwelijks twee woorden gewisseld , en wel op zulk een
schuwe, snel afbrekende wijze , dat zij zich niet verhelen
kon, dat hij om haar toenmalig onwelkom verschijnen
toornig was.
In zijn verhouding tot Flora daarentegen was niet de
minste verandering gekomen ; hij was nog een even zoo
ernstige, waardige bruidegom , als op den dag , dat Catharina
de verloofden voor de eerste maal bijeen gezien had.
Menigmaal moest zij denken , dat de gansche ontzettende
twist in de ziekenkamer Of een dol spook harer eigen phantasie geweest was , Of dat dokter Bruck moest kunnen vergeten
en een ouaangename herinnering zoo spoorloos uit zijn geheugen wisschen , als zelden eeen mensch vermag. Flora
mocht wel verwacht hebben , dat met haar verzoek om
vergeving , met haar open aan den dag gelegd. berouw ,
terstond weder die schoone , innige verhouding aanvangen
zou, als bij den aanvang harer verlooving bestaan had.
Moest hij niet, bij zijn onverstoorbaren hartstocht voor
haar, nameloos gelukkig zijn , haar nu onherroepelijk to
kunnen bezitten ? Misschien verborg hij wel dit geluk
diep in zijn hart, maar toonde hij het slechts niet, en zijn
schoone bruid troostte zich met de gedachte , dat een man
als Bruck ongetwijfeld niet ras verzoenendgezind mocht
zijn. Zij moist toeh , dat met de bruiloft , die nu tegen
September was vastgesteld, alles anders zoude worden.
Middelerwijl was de 20e Mei , Flora's geboortedag, aangebroken. Op alle tafels in haar kamer geurden bloemen ,
welke goede vrienden ouder gewoonte gebracht hadden.
Ook de vorstin had de braid des hofraads, welke met
genadebewijzen vornaelijk overstroomd werd, een prachtvol
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bouquet gezonden , en van de lltrotsche granden" des hofs
waren gelukwenschen in den vleiendsten vorm ontvangen.
h., het was eeu dag van triomf voor de schoone bruid,
een dag, waarop ze weder eens zoo recht gesterkt wend
in haar rotsvaste overtuiging , dat zij werkelijk een lieveling
der goden , en voor een uitgezochten levensweg geboren was.
En toch lag er een lichte schaduw op haar gelaat en zij
fronste dikwijls ongeduldig en geergerd de wenkbrauwen.
Op de tafel in het midden der kamer, tusschen de gaven
der grootmama en der zusters stond een fraaie pendule van
zwart marmer. Dokter Bruck had die des morgens vroeg
met • een begeleidenden brief van gelukwenscliing gezonden ,
en zich wegens zijn niet verschijnen gedurende de middaguren verontschuldigd, daar hij een ernstig zieke voorloopig
niet durfde te verlaten.
llIk begrijp Leo niet , dat hij niets aardigers voor mij
heeft weten te vinden, data dat steenen onding daar," zeide
zij, verdrietig naar de pendule wijzend, tot mevrouw Urach,
die de bouquet der vorstin uit de vacs genomen had en
voortdurend daaraan rook , als moest er een gansch bijzondere geur uitstroomen. uEen zwart verjaringsgeschenk geeft
men toch niet game; ik voor mijn deel vind het teu minste
smakeloos."
De pendule is volkomen passend en juist naar uw smaak
gekozen, Flora; ze zal in ieder geval het wonderlijk diepzinnig arrangement dezer kamer completeeren," zeide Henriette. Zij lag op het roode rustbed en keek met een
spottenden blik naar de zwarte kolomstukken in de vier
kanaerhoeken.
#Onzin! Gij weet zoo coed als ik, dat ik deze inrichting
-

-
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niet kan medenemen. Maurits heeft de kamer naar mijn
speciale opgave ingericht zooals het is , maar geschonken
heeft hij mij, voor zoover ik weet, noch meubels noch
versiering. Ik zou voor alles ter wereld den boel ook niet
mode willen slepen, Men ziet zich evenzoo zat en moede
aan een stereotype kamerinrichting als aan een dikwijls gedragen toilet. W at ter wereld zal ik nu met die zwarte
figuur aanvangen in mijn boudoir te L. . g, dat lila decoratie en bronzen versierselen zal hebben ?"
,,Een frisch bouquet zou mij ook liever geweest zijn ,
maar gij zijt immers niet sentimenteel , Flora," meende
Henriette , niet zonder een weinig boosaardigheid in haar stem.
Catharina, heden voor de eerste maal sneeuwwit gekleed,
stond naast een heerlijk ontwikkelden myrthenboom, welken
Bruck's tante zelf opgekweekt en aan Flora gezonden had,
en liet de hand, met een weemoedigen lach , als het ware
vleiend over de fijnbladige , buigzame takken glijden. Niemand
echter sloeg acht op het zeldzaam schoone geschenk welks
overgave in allen gevalle een zwaar innerlijk offer gekost
moest hebben.
Na het diner hield men zich in de balcon— en receptiezaal
op, wiji nog altijd gasten kwamen om te- feliciteeren. De
gezamenlijke deuren der kamers waren opengezet het was
een heerlijk verblijf, die onderste verdieping. Door het
vergulde bronze!' traliewerk des balcons woeien zoete koeltjes ,
die den gear uit het jonge lindenloof der allee en uit de
halfgeopende bloesemknoppen van het geboomte, hierheen
voerden. In de hooge vensters viel het gouden Meilicht,
maar slechts aan de donkere purperen kamer vermocht het
geen weerkaatsing te ontlokken. Pat vertrek zag er gram
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en koud uit als altijd, en de opgehoopte rijkdom van levende
bloemen tusschen deze vier wanden, moest aan het zacht
gevoel werkelijk gruwzaam toeschijnen.
Henriette lag in een schommelstoel tegenover de opene
balcondeur. Zij had er ook gaarne #Meiachtig als Catharina" willen nitzien , en haar schraal figuurtje in een gansche
wolk van wit neteldoek gestoken , maar huiverend hulde zij
het bovenlijf in een shawl van crepe de chine, en daarover
heen golfde los heur rijk , blond haar, dat ze sedert den
laatsten zwaren ziekteaanval Diet meer opbond. Terwijl zij
daar zoo stil lag , van halfgedempt zonlicht omspeeld , met
de wijd geopende , blauw glanzende en mart bewimperde
oogen en de kalkwitte huid, die slechts in de nabijheid der
slapen een koortsachtig roode tint had , zag zij er uit als
een wassen beeldje. Zij had Catharina naar de piano in
den muzieksalon gezonden en wachtte nu met in den schoot
gevouwen handen op het beginnen van Schubert's lied :
ilLof der Tranen." Daar verdonkerden zich plotseling
de koortsvlekken op het smalle gezichtje tot het diepste
karmijn , en de saamgevouwen handen drukten zich onwillekeurig tegen het hart — dokter Bruck trad in den
salon.
Flora vloog hem tegemoet en hing zich aan zijn arm. Ze
liet hem nauwelijks de tijd, om de anderen te begroeten ,
en trok hem naar haar kamer , opdat hij haar verjaringsgesehenken zien zou. De schoone dame , die zoo langen tijd
op al haar doen en laten den stempel der geleerdheid, des
ernstigen onderzoeks had weten te drukken , toonde heden ,
op haar negen en twintigsten verjaardag, de naïve bevalligheid eener zestienjarige, en in deze verandering was zij met
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haar lieflijk bewegelijk gelaat en het zoete spel der slanke,
buigzame leden ook werkelijk jeugdig bekoorlijk.
Catharina stood bij de muziekkast en zocht naar het
begeerde lied , toen het bruidspaar achter haar heen naar
Flora's kamer ging. Zij zag slechts vluchtig om, waarbij
zij een half verlegen groet van den dokter opving, en zocht
daarna te ijveriger.
ilKijk, Leo , met den dag van heden sluit ik het verleden
af, waarin ik zoo zwaar gedwaald en mij bijna van mijn
levensgeluk beroofd heb," zeide Flora met onwederstaanbaar
zoete stem , terwijl Catharina een dik muziekboek uit de
kast Dam. llIk wil de herinnering aan dien jammerlij ken
avond niet weder wakker roepen, toen ik alle heerschappij
over mij zelve verloren , en in opgewondenheid en toorn
woorden gesproken heb, waaraan mijn ziel, mijn hart zelf
geen deel had. Maar om der waarheid wile, en omdat ik
dit mij zelve schuldig ben, moet ik u zeggen , dat ook gij
toenmaals gedwaald hebt, wat uw afkeurend oordeel betreft.
Het was niet de zucht om te pralen, die mij tot schrijven
gebracht heeft, inaar inderdaad de begaafdheid daidelijk
gezegd — bet genie. Vraag mij niet verder ! Ik kan
slechts verzekeren , dat ik mijn weg zou gemaakt hebben, en wel
door mijn werk "De Vrouwen," dat gij niet kept. Het is
volgens het oordeel van competente zijde wel geschikt, om
mijn naam beroemd te maken in de wereld. Maar hoe zou
het mij thans nog kunnen invallen, aan uw zijde mijn eigen
weg te gaan en mijn bekwaamheden te willen doen gelden?
Neen, Leo, ik wil mij eenig en alleen in uw beroemdheid
koesteren, zooals het de vrouw betaamt. En opdat mij ook
in de toekomst de verzoeking niet weder bekruipe, moeten
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deze bladen, het resultaat van ijverige stiidie en een poetischen ader,, .die nu eenmaal in mijn ziel welt en borrelt,
uit de wereld verdwijnen."
Catharina ging in slit oogenblik , met het eindelijk gevonden blad muziek in de hand, naar de piano. Zij zag
hoe Flora het manuscript , met eenige lucifers aanstak en
het vlammend op den haard wierp. De schoone bruid wendde
daarbij het hoofd naar de zijde van het venster, waar de
dokter stood. Misschien wenschte zij, dat hij een poging
zou doers om haar terug te houden. Maar geen schrede
werd hoorbaar, geen reddende hand strekte zich nit om de
llkostbare" brandstof aan de vlammen te ontrukken. De
brandlucht, die de lentezucht in de kamer terugdreef, woei
in den muzieksalon, en terwijl Flora, met vast opeengeklemde
lippen en vreemd glinsterende oogen, van den schoorsteen
terugtrad, nam Catharina haastig plaats aan de piano en
begon terstond Litszt's phantasie over den Aof der Tranen."
Catharina wilde Bruck's antwoord niet hooren, want het
was haar iets verschrikkelijks, steeds onvrijwillige getuige
te zijn van tooneelen tusschen de verloofden — Bruck
moest haar ten laatste wel haters. Maar zij was nameloos
ontroerd over de nieuwe komedie , die zoo even voor haar
oogen was afgespeeld. Het afgewezen, reizensmoede manuscript, dat op zijn N zigzagwegen, door de wereld" van competente zijde bij herhaling als niet .bruikbaar terug was gezonden, — dat had de rol moeten spelen van een tranen
waardig offer, dat door de groogleid van ziel,,d9pr de fiere zelfoverwinning eener hoogbegaafde , zich zelve en haar genie
verloochenende vrouw , aan haar strengen heer en meester
,

gebracht werd.
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Er werd vrij laid tusschen de verloofdengesproken. Catharina
hoorde door de melodie , welke haar handen krachtiger dan
anders den toetsen ontlokten, de ernstige, rustige stem des
dokters , maar zij verstond tot haar eigen geruststelling geen
woord. En toen zij sloot , kwam Flora ook reeds weder uit
haar vertrek om naar de balkonkamer terug te keeren.
Ditmaal ping zij niet aan Bruck's arm. Zij hield het bouquet
der vorstin in de hand en ging naast den dokter , verdroten
als een berispt kind, dat niet durft tegen te spreken. —
Flora had haar beer en meester gevonden . Een toornige blik gleed langs de zuster, die aan de piano zat en
juist de handen van de toetsen zinken liet.
// God zij dank , dat gij klaar zijt , Catharina!" zeide zij
en bleef staan. "Gij maakt toch zoo'n geraas op dat instrument, dat men zijn eigen woorden niet verstaat. Kijk,
uw eigen stukken speelt gij wel vrij goed dat zijn ook
onbeteekenende kinder-melodien zonder eenige diepte —
maar aan Schubert en Liszt zult gij u niet wagen; daartoe
ontbreekt u de kennis en boven alles de vaardigheid."
illienriette heeft gewenscht die stukken te hooren," hernam Catharina gelaten en sloot de piano. Oroor een goede
pianiste heb ik mij nooit uitgegeven.....”
u Neen, live Catharina, dat hebt gij nimmer gedaan,
maar gij zijt ook geen virtuoze , die bokkesprongen met de
vingers maakt," viel Henriette in; ze stond plotseling op
den drempel van den muzieksalon, "maw graag zou ik het
meisjesgemoed kennen, dat Schubert inniger opvatten kan dan
gij — of meent zuster Flora , dat men de tranen, die iemand
daarbij in de oogen komen , uit louter beleefdheid weent en
huichelt?"
E. MARLIM

Commercieraad.

20

306
anders niets !" lachte Flora
aieke zenuwen, kindje
en volgde den. dokter in den salon , waar mevrouw Urach
hem •geroven had.
De oude dame zat daar met een eenigszins geechauffeerd
gelast, in de eene hand bet lorgnet, in de andere een brief,
dien een bediende zooeven gebracht had.
,Ach , lieve , beste hofraad ," zij gebruikte dezen titel,
zoo dikwijls die slechts to pas was te brengen, want hij
vleide haar oor zeer "dam schrijft mij joist mijn vriendin ,
de barones Von Steiner , dat zij in de eerstvolgende dagen
hier naar toe wit komen, om bij u raad en hulp te zoeken. Zij
is troosteloos over haar jeugdigen kleinzoon , den stamhouder
der oude familie Von Brandau — de jongen hinkt sedert
eenigen tijd een weinig , en de bekwaamste dokters tasten
in het duister naar den oorsprong van het lijden. Wilt gij
het kind onderzoeken en in behandeling nemen ?"
gaarne, met dien verstande , dat die dame niet al
te groote aanspraken op mijn tijd maakt."
Hij kende die dames met haar hoogaristocratische manicren reeds, die zoo heel graag illaten wachten", eu een aanvankelijke verkoudheid als een doodelijke ziekte willen gerespecteerd zien.
Mevrouw Urach was zichtbaar gekwetst door de onverschillige wijze , waarmede haar verzoek opgenomen werd ; ze
antwoordde niet.
,,De barones is zeer gepiqueerd over mijn laatsten brief,
waarbij ik haar afgezegd heb ," wendde zij zich tot Flora,
#die brief daar" zij klopte met het lorgnet op het blad —
#wemelt van stekeligheden, en als niet zorg en angst over
haar gekomen waren, zou zij mij wel nooit meer geschreven
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hebben. Hoe mij dat smart, kan ik namv14ks zeggen. Zij
wil nu in het eerste het bests hotel haar intrek nemen,
waar onze hofraad het eerst te bereiken is , en verzoekt mij
minstens om die beleefdheid, voor haar een ironing van
vijf vertrekken uit te zoeken."
Thans fonkelde een werkelijk vernietigende blik order de
breede oogleden naar het jonge meisje in het witte kleed,
dat tegenover haar bij een stoel stond. Met de handers op
de leuning daarvan gelegd, luisterde zij met neergeslagen
oogen naar de verhandelingen , waarbij afwisselend blos en
bleekheid over het liefelijke gelaat heenvlogen ieder woord
toch was een verwijt voor haar.
llMijn God, de beletage zou ten slotte heel goed voor
haar kunnen ingericht worden, als die goede Steiner niet
a tout prix vijf kamers moest hebben," voer mevrouw Urach
voort, ',Maar zij behoeft toch noodwendig een salon voor
zich zelve en haar dochter Marie, een woonkamer voor den
kleinen Job Von Brandau en zijn gouvernante, en minstens
drie slaapkamers — want de kainenier komt ook mede."
Ze ondersteunde, zorgvol en ernstig ontstemd, het hoofd
met de hand.
NIn 't kort genomen , wil dat zeggen, dat Catharina gedurende den tijd van het bezoek dezer wildvreemde en aanmatigende barones in den weg is ," viel Henriette scherp
en toornig uit.
llIk heb reeds aangeboden in den molen te gaan ," zeide
de jonge zuster, zonder eenig spoor van geraaktheid en streek
bedarend met de hand over Henriette's haar.
"0 neen , dan weet ik iets beters , Catharina — als gij
dan toch wijken moet," riep de zieke met bemoedigden blik.
20*
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4 Wij `Nerzoekei Bruck's tante om die lieve, vriendelijke kamer !root u. Ik weet, -zij zal heel gelukkig zijn, a bij zich
to hebben, want gij zijt haar oogappel.... Uw piano wordt
overgeliraclit, en daar mag ik dan ook komen, zoo dikwijls
ik wil...."
Ze verstomde plotseling met een blik op den dokter. Deze
had zich in het eerst afgewend en door het venster gezien ,
en thans keerde hij haar het donkere gelaat toe. En dat ,
wat haar uit zijn oogen toefonkelde , was heftige , toornige
tegenspraak ; zij vertrouwde haar zinnen nauwelijks hij
was volstrekt zich zelf niet sneer.
vind het praktischer en sla derhalve voor dat de
knaap met zijn gouvernante in mijn huis ingekwartierd wordt,"
zeide hij koel en gedwongen.
Mevrouw :Urach rukte en plukte verlegen aan het lint
onder haar kin. Ook kon zij een ironisch lachen
nauwelijks onderdrukken.
"Dat zal bezwaarlijk te arrangeeren zijn, beste hofraad,"
hernam zij. NMijn oude vriendin zal zich tot geen prijs van
Job wizen scheiden, en dan gij hebt er geen begrip van,
hoe ontzettend verwend die jongen is! Onze kleine, lieve
erfprins is niet zoo exquis gelogeerd, als deze eenige en laatste
spruit der Brandau's. Dat magere , leelijke kereltje slaapt
onder atlas dekens en gordijnen van zijden fluweel. Mijn God
ja, de familie kan het doen en vindt zulk een weelderige
omge Ang jets, dat van zelf spreekt. Wij echter komen in
verlegenheid, als het de vraag is hen te logeeren."
waarom geeft gij er de voorkear aan, om dien
kleinen vogelverschrikker — die gevierde laatste spruit der
' nlijk de ongemanierdste, de ondeugendste
Brandtia's. is eige
.

,
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bengel die er in de wereld is uw arme tante in huffs
te brengen, Leo ?" vroeg Henriette heftig en toornig aan
den dokter. Zij was eensklaps in die ziekelijke opgewondenheid vervallen , welke haar dikwijls dingen deed zeggen,
die haar later bitter berouwden. ',Wat heeft Catharina u
toch gedaan? Ik zie het sedert lang met woede, hoe onrechtvaardig en vol vooroordeelen gij tegen haar zijt. Is
zij u niet voornaam genoeg, omdat de molenaar haar grootvader was? Nooit komt het in u op, haar ook slechts aan
te spreken , en dat is toch rechtuit belachelijk , want zij is
en blijft Flora's zuster, zoo goed als ik. Onder ons alien
heerscht het vertrouwelijke ,,je" en ujij" slechts zij is
de verstootene."
#'Mijn lieve schat, dat uje" en ,jij" is mij al lang een
doom in het oog en als het van mij alleen afhing, dan
zoudt gij het evenmin als Catharina mogen gebruiken," viel
Flora in. H Oprecht bekend, gun ik geen ander een jota
van een voorrecht, dat mij alleen toekomt. Met betrekking
tot u wil ik genade voor recht laten gelden laat het
daarbij blijven; wat Catharina echter betreft, zou ik heel
ernstig en krachtig verzoeken , van zulk een vertrouwelijkheid met Leo verschoond te blijven."
Zij sloeg haar arm om den schouder des dokters en
drong zich met een teederen blik eng aan zijn fiere gestalte.
Was het deze aanrakiug in tegenwoordigheid van anderen,
of was hij innerlijk zoo ontroerd en vergramd over Henriette's openhartige verwijten — de dokter sprong op, als
had eon slang, en niet een sehoone, teedere meisjesarm hem
omslingerd en zijn gelaat were wit en bloedloos als de dood.
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Catharina wendde zich om en Wilde de kamer verlaten —
zij had in een laid weenen willen uitbarsten , zoo ontzettend zeer had men haar gedaan ; maar ze verbeet standvastig de pijn en deed haax best om haar uiterlijke hooding te
bewaren. Daar werd de deur geopend , op welke zij toelisp , en de commercieraad trad binnen. Wonderlijk , zij
vergat in dat oogenblik geheel en al den afkeer, die gedurende den laatsten tijd in haar hart geslopen was. Zij
dacht slechts daaraan, dat hij haar voogd was , de plaats
van vader bij haar innam en haar beschermen moest ,
en ten gevolge deter aandrift trad ze hem op zijde en legde
de hand op arm.
Hij zag haar verrast, maar vroolijk lachend aan en drukte
haar hand, onder schalkachtig knipoogen, met zijn arm vast
aan het hart. De handen had hij niet vrij ; hij droeg een
kleine kist, die hij op de tafel plaatste, waaraan mevrouw
Urach zat. Zijn binnenkomen maakte een einde aan een
onuitsprekelijk pijnlijk tooneel, en Henriette, die den toestand had veroorzaakt, had haar zwager thans om den
hale kunnen vliegen voor den opgeruimden, vroolijken toon,
dien hij in zijn argeloosheid aansloeg.
,Nu ben ik getroost ; daar is eindelijk mijn geschenk
voor u aangekomen, Floortje," zeide hij. ,Mijn agent te
Berlijn verontschuldigt zijn talmen met de omslachtigheid
der fabrikanten." Hij lichtte het deksel op. ,,A propos ,
ik heb oak nog een verjaringsvreugde voor u ," viel hij
zichzelven met lichtvaardig schertsenden toon in de rede.
,,Zoo even zegt men mij , dat gij gewroken zijt; heden
morgen is de voornaamste heldin van den aanval in het
Stadewoud, die met de gevaarlijke nagels , veroordeeld en
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haar een vrij zware gevangenisstraf opgelegd. De anderen
Of nog heel jong Of door de aanvoerster tot de misdaad
verleid, zijn , zooals wel te voorzien was , met eein geringe
straf vrijgekomen."
wil niet hopen , dat Flora dit bericht werkelijk als
een verjaringsvreugde opvat ," riep Henriette. "Ongetwijfeld,
straf moet er zijn , en der groote , wilde Megaera kan het
niet schaden , als zij door stilzitten een weinig tam gemaakt
wordt. Maar voor ons zelven heeft in dat ontzettende
voorval iets zoo nameloos beschamends en vernederends ge.
legen — het is verschrikkelijk , te weten dat men zoo gehaat
en verwenscht is , en de meest gehate van ons alien is
Flora — dat gij beter had gedaan , Maurits , daarover te
z wij gen ."
"Vindt gij ?" lachte Flora. "Maurits kept mij beter ; hij
weet, dat ik hoog boven de zoogenaamde volksstem sta ,
en om populair te worden nooit een vinger uitsteek. En
gij hebt vroeger niet anders gedacht , Henriette. Ik zou
wel eens willen weten , wat gij nog voor acht maanden zoudt
gezegd hebben , a]s de een of ander in ooze salons de
volksbelangen aangeroerd en voorgestaan had. ... . Maar
sints Catharina Bier is, zijn deze vragen in onze.,beletage
zoo boven alle betamelijkheid aan de orde van den dag ,
dat iemand angstig en bang wordt voor zooveel Spartaansche
deugd en onfeilbare meisjeswijsheid. Het zou, mij zeer
verwonderen, als ooze jongste niet reeds in haar kookboek
naar gebraad en soep gezocht heeft , die noodwendig zijn
om de boetelinge bij haar krachten te houden."
llDat niet ," hernam Catharina moedig en zag ernstig in
het van spot en sarkasme stralende, schoone gehaat der
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impertinente zuster #maar naar haar familiebetrekkingen
heb ik onderzoek gedaan — zij heeft vier kleine kinderen,
en haar ongehuwde broeder, die in Maurits' spinnerij werkte
en mede voor de halfverweesde kleinen gezorgd heeft, ligt
reeds sints langen tijd ziek. Het spreekt van zelf, dat
deze vijf hulpelooze inenschen onder de noodzakelijke straf
niet mede mogen lij den , en daarom wil ik maar terstond
zeggen, dat ik hun verpleging ter hand genomen heb , tot
de twee verzorgers weder tot werken in staat zijn."
hij
De commercieraad wendde zich plotseling om
scheen tegenspraak op de lippen te hebben.
aa , Maurits ," zeide het jonge meisje snel met een blik
vol uitdrukking, #dat zijn zoo van die oogenblikken, dat
de geldkist mijns grootvaders mij minder walgt."
Mevrouw Urach school ongeduldig op haar leuningstoel
been en weder — deze krasse sentimentaliteit ging haar
te ver.
#Dat zijn wezenlijk al heel aardige openbaringen ! floe
wonderlijk en verdraaid zoo'n kinderhoofd zich toch de
wereld voorstelt ! In gevaarlijker handen kan de rijkdom
zelfs niet komen," riep zij diep geergerd. "Ja , niet waar,
beste Bruck, daar staat gij nu en kijkt bedenkelijk naar
de hand, die zich zoo hulpbehoevend aan Maurits arm vast•
klampt en daarbij toch zoo willekeurig en eigenmachtig het
geld bet venster uitwerpt !"
Catharina trok oogenblikkelijk de hand terug. Ze zag
nog, hoe de oogen des dokters stijf en somber op haar
vingertoppen rustten en zich vervolgens ontsteld naar den
tegenoverliggenden muur wendden.
ff Ach Grootmama, een blik van afkeuring is dat toch
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zeker niet geweest ," riep Flora scherp. Zij trad met een
onstuimig gebaar een weinig terug en beschouwde argwanend
de kleurwisseling op het schoone gelaat van haar verloofde.
„Bruck was immers zelf altijd zoo'n soort van enthousiast
voor het zoogenaamde volkswelzijn, ..."
//Maar thans toch niet meer , mijn kind — thans , nu
hij aan het hof verkeert en de genade van den vorst ondervindt als zeldzaam eenig ander mensch."
waarom zou ik mijn beginselen van dit verkeer afhankelijk maken?" vroeg de dokter schijnbaar kalm; maar
zijn stem kionk onzeker en bewogen , als had hij nog met
innerlijke stormen te kampen.
,Mijn God , ge zult toch niet met die omwentelingsmannen, die sociaaldemokraten willen medegaan ?" riep
mevrouw Urachl, gansch verschrikt en ontsteld.
llIk geloof reeds meermalen gezegd te hebben , dat ik
tot niet een dezer heftig strijdende partijen behoor, juist
uit humaniteit. Ik doe mijn best , den helderen blik te
behouden , die door den partijhaat steeds verduisterd wordt
en toch zoo noodwendig is, als men tot het ware welzijn
der menschen medewerken wil."
Intusschen had de commercieraad de kist uitgepakt. Het
was hem steeds onaangenaam , als het gesprek op een gebied
kwam , waar de verschillende meeningen hem de huiselijke
behagelijkheid, zij het ook slechts voor een oogenblik ,
stoorden. Hij vouwde een pak maisgele atlas en vioolkleurig
fluweel open.
"Twee toiletten voor uw eerste debuut als professorsvrouw
op het bal en op de soiree ," zeide hij oumiddellijk nadat
Bruck tot Flora gesproken had.
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Hij had zijn doel bereikt — de glans , dien hij uitspreidde , was te verleidelijk voor damesoogen. Zelfs Henriette
vergat voor een oogenblik haar toorn , toen ook nog elegante
waaiers en cartons met Parijsche bloemen en vederen het
rijke geboortedags-gesehenk completeerden. Maar nog was
de inhoud van de kilt niet uitgeput.
„De andere dames van mijn buis mogen niet met ledige
handers weggaan , te minder nog , wijl ik vooreerst niet op
rein denk te gaan, en alzoo niet in de gelegenheid zal zijn
jets mede te brengen ," voer de commercieraad voort.
Mevrouw Urach nam met een vriendelijken lach een
kostbaren kanten shawl in ontvangst , en Henriette bekwam
een wit taffen kleed. In Catharina's wederstrevende hand
echter drukte de commercieraad met een eigenaardig beteekenisvollen, veelzeggenden blik een vrij oinvangrijk etui.
Die eene blik wekte bliksemsnel in de ziel van het jonge
ineisje opnieuw een waren storm der meest tegenstrijdige
gewaarwordingen op, welke haar in den laatsten tijd tot
haar eigen bevreemding zoo zeer tegen den zwager en voogd
hadden vooringenomen. N een , en nogmaals neen ! Zoo
bevreemdend vurig en zoo innig vertrouwelijk , als gold
het een geheim , waarvan zij beiden slechts wisten — raocht
en zou hij haar niet aanzien! Zij zou eens voor altijd verzoeken, daarvan verschoond te blijven! Schaamte, of keen ,
en de bijna onbedwingbare drang om haar tegenzin thans ,
voor aller ooren , onverholen uit te spreken , dat alles
kampte in haar binnenste en spiegelde zich of op haar
gelaat , al werd het ook verkeerd uitgelegd.
"Nu , Catharina , is het jets zoo nieuw voor u , dat men
u ten geschenk geeft ?" vroeg Flora. ”Wat heeft Maurits
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u dan toegestoken? Eenmaal komen wij er toch achter,
achter dat zoete geheim , — geef maar pier, kind !"
Zij ving het etui op , dat juist op het punt was op den
grond te valleii, en drukte op de veer. Een bleekrood
vuur stroomde uit de steenen, die , als halsketen aaneengeregen, op zwart fluweel lagen.
Mevrouw Urach nam het lorgnet voor de oogen.
ll Superbe geslepen ! Eigenlijk te kunstvol, te antiek voor
imitatie, zij het ook, dat ze zelfs van hooggeplaatste dames
oogenblikkelijk gesanctionneerd wordt Het glas is
merkwaardig rein en vurig...."
Zij staarde ingespannen op het sieraad en strekte achteloos de hand uit, om het etui tot nadere bezichtiging tot
zich te nemen.
„Glas ?" herhaalde de commercieraad beleedigd. "Maar ,
Grootmama, hoe kunt gij mij toch voor zoo ontzettend
onedel houden? Is dan ook slechts een draad hiervan
onecht ?" Hij wreef de hand over de ritselende stof. —
ll Uit principe koop ik nooit namaaksel — dat moest gij
toch bij ondervinding weten."
Mevrouw Urach beet zich op de lippen.
Oat weet ik, Maurits, — ik ben slechts gansch geconsterneerd tegenover het feit. Dit zijn exemplaren van robijnen, zooals , voor zoover ik weet, zelfs ooze vorstin ze
niet eens toonea kan."
„Dan doet het mij leed voor den vorst, dat hem de middelen daartoe ontbreken ," riep de commereieraad met een
overmoedigen lach. "Overigens zou ik mij moeten schamen,
juist aan Catharina iets zonder waarde te schenken, aan
Catharina , aan bet goudkind, dat binnen twee jaren nit
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haar eigen bezitting, ieder willekeurig kapitaal nemen en
zich j uweelen aanschaffen kan, zooveel ze maar wil. Hoe
zou zij dan het namaaksel als een beleediging verachtelijk
in een hoek werpen !"
#Dat geloof ik zelf," viel mevrouw Urach met koele
ironie in. — ,,Catharina heeft een merkwaardige passie voor
al wat zwaar is, waar recht veel geld in steekt dat bewijzen haar eeuwige zijden toiletten. Maar , mijn kind ," -zij vestigde de oogen scherp op het jonge meisje , dat de
bevende handen weder op de stoelleuning gevoawen en geen
beweging gemaakt had , het siersel terug te nemen , —
'took de kunst zich te kleeden, moet van den fijnen smaak ,
van den goeden toon uitgaan , indien men dan eenmaal
gaarne tot de beau monde wil behooren. Achttien jaar en
brillanten passen niet bij elkander aan een meisjeshals
behoort een eenvoudig kruis of medaillon aan een fluweelen
bandje , op zijn hoogst een eenvoudige parel- of koralen snoer."
#Neem mij niet kwalijk Grootmama, Catharina blijft
toch niet altijd achttien jaar en ook niet altijd een meisje,"
riep Flora met frivolen moedwil. weet ik het baste ,
Diet waar, Catharina?"
De oogen van het meisje fonkelden van beleedigde schaamte
en tegenzin. Zij wendde zich trotsch af, zonder ook slechts
een syllabe te antwoorden.
#Kijk, hoe verheven zij er kan uitzien , die kleine !" lachte
Flora gedwongen — het gelukte haar niet , een mengsel van
ergernis en verlegenheid geheel te verbergen. ,Doet zij niet ,
alsof ik met mijn onschuldige praat het strengste staatsgeheim aangeroerd had ! Is het dan een misdaad , dat men den
wensch heeft te trouwen ? Loop , klein preutsch ding Wat
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men in een vertrouwelijk oogenblik bekent , dat moet men
ook in het openbaar niet loochenen." Zij schoof den sneeuwwitten vinger spelend oiider de fonkelende robijnen en zag
den commercieraad schelmsch en veelzeggend van ter zijde
aan. ,,Waarheid is het, Maurits het is inderdaad een collier,
als slechts de vrouw van een millionair dragen kan."
Bij deze woorden stolid mevrouw Urach op. Zij nam met
ongewone haast en onzekere vingers brief en lorgnet op en
trok de mantille over de schouders, om de kamer te verlaten.
,,Moogt gij ook al immer streng voor echtlieid zorgen ,
beste Maurits ," zeide zij met voorname gelatenheid, #de
champagne, dien wij van middag op Flora's welzijn gedronken hebben , was het niet. Hij heeft mij een ondragelijke
hoofdpijn bezorgd. Ik moet mij voor eenige uren nederleggen."
Midden in den salon wendde zij zich nog eenmaal om.
"Als ik een weinig uitgerust ben, zou ik u gaarne een beslissing verzoeken ," voegde zij er bij, terwijl zij den commercieraad den brief voorhield. ,,Lees slechts gij zult
moeten toestemmen , dat de barones niet ten tweeden male
afgewezen en beleedigd worden mag. Ik heb mij onlangs om
des lieven vredes wille in de zaak geschikt, maar nu ben ik
niet meer in staat , zoo onverantwoordelijk toe te geven.
Lieden van onzen stand laten zich dan ook niet als marionetten, naar willekeur, her- en derwaarts dirigeeren of zelfs
wel als lastig en overtollig afschudden. Bedenk dat wel,
Maurits!"
Met koude strengheid in de trekken en een hoogmoedigen knik met het hoofd verliet zij het vertrek.
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„Daar zult gij een zware taak hebben , Maurits ," zeide
Flora, en wees in de richting , waar mevrouw Urach verdwenen was. RGrootmama is geharnast en gewapend tot
de tanden...
De commercieraad schoot in luiden lach.
„Nu, gij zult zien , dat zij geen duim breed van het
terrein , dat gij haar al te bereidwillig en onbeperkt hebt
ingeruimd, aan een ander zal willen afstaan. Ik heb u
dikwijls genoeg gewaarschuwd, zie nu maar, hoe gij
met haar gereed komt!"
Plotseling brak zij af en vatte met bezorgdheid
Bruck's hand.
ll Zeg mij toch om 's hemels wile , wat ge scheelt, Leo ?"
riep zij hartstochtelijk bewogen. llGij kampt met een
innerlijk leed , dat gij voor mij verbergen wilt ? Moogt
gij ook al anderen bedriegen, het oog der liefde bedriegt
gij niet. Hier en bier'' zij wees met haar witte vingers
over zijn voorhoofd, dat tot aan de haarwortels rood werd —
ff zie ik lijnen, die mij beangstigen. Klaarblijkelijk spant
gij u te veel in. Weet gij , dat ik mij de vrijheid zal veroorlooven , van heden af aan een onzer bedienden naar uw
.
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mooning in de stad te zenden om die lastige ploerten onverbiddelijk of te wijzen , die kort geleden uw werk als
arts beschimpt en bespot hebben , en die u nu te gronde
richten met hun onbescheidenheid."
Henriette staarde de zorgvolle spreekster bijna onnoozel
aan en de commercieraad kuchte eens en streek bij herhaling met de hand over zijn fijn baardje, om een spottende
uitdrukking te verbergen. Over het gelaat des dokters echter, dat tot nu toe ongetwijfeld een onverklaarbare, beangstigende strakheid aangenomen had, Bleed thans als een schaduw , een snijdende, bitter verachtelijke lath.
//DA zult gij niet doen , Flora ," zeide hij ruw en zeer
gebiedend. ”Van elke onbevoegde inmenging in mijn praktijk
moet ik bepaald verzoeken, verschoond te blijven — heden en
altijd.... 1k heb overigens in het belang van een ernstig
zieke, dien hevige gemoedsbewegingen naar ziel en lichaam
gebroken hebben, een woord met u te spreken," wendde hij
zich tot den commercieraad. nZoudt gij mij een gesprek
onder vier oogen willen toestaan ?"
// Van een ernstig zieke ?" herhaalde de commercieraad nadenkend. Hij fronste terstond daarop somber de wenkbrauwen,
en een harde, terugstootende trek ontsierde zijn inond.
,,Ach ja, ik weet het al," zeide hij met een afwijzende handbeweging, 'plat is die waaghals, de koopman Lenz. Die
man heeft op de onverstandigste manier in het wilde gespeculeerd , en zou zich nu graag met een diepen greep in
mijn bears willen redden. Ik bedank er voor."
eZoudt gij daaromtrent niet liever onder vier oogen uw
oordeel willen uitspreken ?" vroeg de dokter met scherpen
nadruk. il Wij beiden zijn heden nog de eenige, die de man
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in zijn vreeselijken toestand heeft ingewijd , niet eens zijn
vrouw weet er van ...."
„Nu wat mij betreft , ik wil wel hooren , in hoever hij
u tot bemiddelaar gemaakt heeft; ik geloof echter bezwaarlijk , dat ik hem ook slechts een vingertop toesteken zal.
Het is een totaal verloren zaak , zeg ik u."
Hij haalde onverschillig de schouders -op. Geluk en geld
hadden den eenmaal werkelijk goedhartigen man ongevoelig
gemaakt hij was totaal ongeschikt geworden , om zich
in den toestand te verplaatsen eener menschelijke ziel , die
door pijnlijke zorgen her en der gezweept wordt.
"Overigens vervolgde hij , #hebt gij het allerminst reden
om u zijuer aan te trekken ; hij heeft ook een steep opgeraapt, om u te gooien."
dat werkelijk de maatstaf voor mij molten zijn ?"
vroeg Brack ernstig over den schouder , terwijl hij zich
gereed maakte den commercieraad naar de aangrenzende
kamer voor te gaan.
De man der wetenschap scheen in dat oogenblik verheven
en imponeerend naast den plotseling blozenden geldman.
De drie zusters bleven alleen. Flora schelde slecht gehumeurd haar kamenier , opdat zij de geschenken van den
commercieraad zou wegruimen. Catharina greep naar haar
parasol.
',Gut ge wandelen , Catharina ?" vroeg Henriette, die zich
weder in haar schommelstoel gezet had.
"I-let is vandaag handwerkles bij Bruck's tante ik heb
.."
bet reeds te laat laten worden , en moet mij haasten
Het jonge meisje verstomde. Zuster Flora wierp een
carton met bloemen zoo heftig in de mand, die de kamenier
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gehaald had , dat een gansche regen van teedere, witte
bloesemklokjes in het rond vloog.
,,Hoe mij uw doen en laten hindert , kan ik nauwelijks
zeggen ," riep zij grimmig. "Deze tante, dat gepersonificeerde plichtsgevoel , heeft mijn huidige uitnoodiging op de
koffie geweigerd, dewijl de kleine dames uit onze ellendigste stadswijken toch maar niet onverrichter zake weggezonden zouden worden , en juffer Catharina haast zich
natuurlijk uit dezelfde oorzaak , om een ernstige vertooning
van plicht en deugd to maken."
Zij beet zich op de lippen en wachtte , tot de kamenier
zich verwijderd had. Toen echter vatte zij Catharina , die
juist zwijgend de kamer verlaten wilde , bij den arm en
hield haar terug.
#Slechts een oogenblik geduld ! 1k moet u zeggen, dat gij
mij door uw gedrag in een rol dwingt , die ik op den duur onmogelijk volhouden kan — tot September is een lange tijd. Wat
is duidelijker , dan dat Tante van de bruid haars neef dezelfde
herdische zelfoverwinning verlangt , als dat toonbeeld van een
zuster aan den dag legt? — 1k zal die ongewasschen kindervingers tusschen de mijne nemen en , geduldig als een lam ,
steek voor steek de naald ter hand nemen , totdat zoo'n lompe
dagloonerkop de manipulatie van het breien begrepen heeft.
Ik zal, in geval van nood , die morsige gezichten wasschen,
verwarde koppen uitkammen, en urea lang met die onappetijtelijke menschenkinderen ringwerpen spelen ik heb
het beproefd .... brr En als ik nu mijn medewerking ontzeg , dan gebeurt het, dat ik door de oorblazerijen
der goede Tante in Bruck's oogen tot een ondier gestempeld
word dat onvrouwelijk en zonder hart — de lieve kinE. MARLITT Commercieraad.
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derwereld niet bemint. Op dezen grond verbied ik a nogmaals, eens voor altijd, die soort van verkeer in het huis
mijns bruidegoms, krachtens mijn goed recht , — hoort gij ?"
"Ik hoor, maar ik zal desniettemin niets nalaten , wat
mijn geweten mij niet verbiedt ," hernam Catharina vast en
kalm, en schoof met een krachtige beweging de hand harer
zuster zich van den arm. u Uw goed recht , dat gij overigens
zelf geminacht en in mijn tegenwoordigheid als hinderlijk opgezegd hebt
ff Ja wel , ja wel !" riep Henriette daar tusschen zij
stond plotseling naast Catharina en haar oogen fonkelden
vol onv erzoenlijken haat de overmoedige zuster tegen.
"Op dat recht maak ik alzoo in geenerlei wijze inbreuk ,
daarvan ben ik mij bewust ," voer Catharina voort. Alecht
echter ziet het er met u uit , als gij in iedere , den mensch
waardige, handeling van anderen een vijandelijk element ziet,
dat uw stelling in gevaar brengt ...."
ff In gevaar brengt ?" herhaalde Flora, met spottend
gelach de handen in elkander slaande. ilLiefste, wijste van
moraalprediksters, dat is een kleine dwaling. ,Een
hartstochtelijke liefde, die alles doorstaat , waaraan ik met
goede voorbedachtheid als vuarproef Bruck blootgesteld heb,
Kan door niets weer op aarde in gevaar gebracht worden."
.,Treurig genoeg !" murmelde Henriette met een trillende,
van toorn, bijna verstikte stem en gebalde vuisten. "Ik
moet mij altijd -cinder. Bruck's mannelijke vastheid in geheel
zijn vroeger optreden en handelen in het geheugen terug
roepen , om hem niet als lafaard to veroordeelen."
N Er is toch slechts sprake van die spanne tijds van nu tot
September ," voer Flora voort , Henriette's uitval slechts met
-

-
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een spottend schouderophalen beantwoordende, .en het is
niets anders , als een beleefde voorkomendheid van mijn
zijde tegenover de oude ; ik wensch met haar op een goeden
voet to staan. In L g verandert immers alles. Daar
vallen dergelijke inschikkelijkheden van zelf weg. En wat
Bruck betreft, zoo zal hij in de eerste weken van ons
huwelijk inzien, dat een echtgenoote , zooals zijn tante voor
hem wenscht niet slechts een beschamende last, maar zelfs
een onmogelijkheid voor hem zijn zou. Dan eerst kan hij
mijn waarde volkomen erkennen , als het salonverkeer in zijn
huffs , dat ik presideer , den rechten lustre op zijn uitstekende
positie werpt; als hij mij steeds in gewone elegantie en zekerheid
op mijn post vind , zonder dat mijn afwezigheid in huishouding
en kinderkamer pecuniaire offers zijnerzijds vordert. Ik heb
reeds alles uitgerekend ; na aftrek van mijn toilet— en speldegeld
blijft mij van mijn revenus nog zOOveel over, dat ik de kosten
van een uitmuntende keukenmeid, de huishoudster, de kinder-.
meid en de gouvernante uit mijn eigen zak betalcn kan."
Zij zag bij de laatste woorden op haar glanzige , rooskleurige nagels. Daarna wendde zij met een langzame , trotsche
beweging het hoofd ter zijde — de groote spiegel gaf haar
A
gansche gestalte terug, die verblindende verschijning, bij
welker aanblik men zich zeker onmogelijk voorstellen kon,
dat zij in stille huiselijkheid een kleinen lieveling op de
knieen wiegen , aan het ziekbedje sprookjes vertellen en in
de kinderkamer datgene zijn zou, wat de trouwe moeder
wezen moet: het troostende licht, dat door geen nacht
verdonkert , de hoogste instantie , die met een kus iederen
strijd beslist , de onvermoeid steunende hand aan welke
het kind moreel en physiek loopen leert.
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En haar blik ijlde als schoonheidsdronken verder en bleef
vergelijkend aan het witgekleede meisje hangers , achter
hetwelk de blauw fluweelen portiêre nederviel. Op dien
achtergrond staken de jeugdig ronde leden, de onvergelijkelijke schoonheid der gelaatskleur onder den dikken kroon van
vlechten, en de donkere oogensterren, die in het reinste
paarlenmoerwit dreven , heerlijk at En wanneer de schoone
Flora in haar voorkomen de wetende vrouw representeerde,
die reeds een diepen blik in het levee geslagen had , zoo
stond daar nevens haar een maagdelijk kuische zwaan in nave
onschuld en vlekkelooze reinheid van ziel Misschien mishaagde haar dat. Zij lachte het spiegelbeeld spottend toe
en knikte er tegen.
ja, mijn kleine, zoo viooltjesachtig bescheiden zult
gij niet altijd blijven, en dat huiselijk streven , waartoe die
Lukas u op zoo onverstandig overdreven manier opgevoed
heeft , is bij u even zoo weinig op zijn plaats , als bij'
mijn toekomstige levensrichting. Maurits zal u nooit dat
onharmonisch geklingel met de huishoudelijke sleutelbos
toestaan — geloof dat vrij, al stelt hij u op galante
wijze ook tienmaal een hoederhof in het vooruitzicht!
Zelfs hij, met zijn nieuwbakken adel , zal met betrekking
tot de handen zijner vrouw, die overeenkomstig de etiquette
wit en gesoigneerd moeten zijn , veel lastiger wezen , als
onze allerdoorluchtigste zelf."
Catharina was al lang blozend buiten het bereik des
spiegels getreden.
ilDaaromtrent kan Maurits denken naar hij wil. Wat
gaat mij dat aan ?" vraagde zij in half afgewende houding, maar
met de oogen verwonderd op het gelaat der zuster gericht.
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,Maar ik bid u , Flora , hoe kunt gij toch zoo onhandig
zijn, Maurits op zoo onomwonden wijze te noemen," riep
Henriette verschrikt ; zij fixeerde van terzijde met een bezorgden , verlegen blik Catharina's gelaatsuitdrukking.
,i nch wat, hij kan mij slechts dankbaar zij;, als ik hem
den weg een weinig glad en effen maak. Ea gelooft gij
dan , dat ik daar iets uitsprak , wat Catharina zelf niet
sedert lang weet? Er is geen meisje boven de vijftien jaar,
dat niet met de voeldraden van verlangen en hoop voortdurend in de weer is , en terstond als door een elektrieken
schok het gevoelt als een mannenhart zich tot haar nijgt.
Die dat niet toestemmen , zijn Of te dom , Of geraffineerde
coquettes." Zij mat weder haar spiegelbeeld van het hoofd
tot de voetspitsen en trok de lokjes dieper in het gelaat.
,,Wie voorheen oogen gehad heeft om te zien, hoe onze
kleine zich vertrouwelijk en vleiend weet voor te doen,
die kan den ba] niet meer misslaan, — niet waar , Catharina ,
gij verstaat mij ?"
Thans lachte zij met frivool flikkerende oogen, onder
de hoogopgeheven arm heen , haar jonge zuster toe.
NNeen , ik versta u niet," hernam het meisje met stokkenden adem. Een onbeschrijfelijk mengsel van heftigen
afkeer en kwaad vermoeden steeg in haar op en maakte
haar angstig.
Catharina, wij willen gaan," zeide Henriette en
s]oeg haar arm om de heupen der groote, slanke zuster,
ten einde haar naar de deur te trekken. duld zulk
een indiscreet verhoor niet voegde zij , toornig met den
voet stampend , er bij.
„Bah -echauffe,er u niet, Henriette !" lachte Flora. Zij

326
reikte Catharina het etui met de sieraden over. ',Hier ,
kleine, gij zult toch die steenen niet in den open salon
laten liggen , waar de bedienden in en uitgaan."
Catharina legde , onwillekeurig en naïf als een kind , de
rechterhand , waarin Flora het etui wilde drukken, op den
rug. // IAA Maurits ze maar weer terug nemen," zeide
zij kort en beslist. u lJw grootmama heeft groot gelijk —
het is een geschenk, dat niet past; aan mijn hals voegt
zulk een tooi niet."
„En aan deze goedgespeelde argeloosheid zal ik gelooven ?"
riep Flora geiirgerd en alsof ze zich verveelde. ,Een zoo
groot, flunk opgeschoten meisje staat de kinderlijke tooi nu
eenmaal niet. Daar ligt hij nog, die kantenshawl , dien
Maurits voor Grootmama medegebragt heeft zij versmaadt hem ; zij is gevoeliger dan uw zusters, die het natuurlijk vinden , dat uw geschenk alles, wat Maurits hier
voor ons uitgespreid heeft, aan innerlijke waarde minstens
viermaal overtreft. — En over het waarom dezer voorkeur
zoudt gij alleen in onwetendheid verkeeren? Maak u toch
Diet belachelijk ! Gij hoort dag aan dag het ticameren
daarginds in het paviljoen — nu , alien in huis, tot zelfs
de uit- en ingaande handwerkslieden toe, weten, dat die
woning voor Grootmama ingericht wordt , op dat de jonge
commercieraadsvrouw deze brillante vertrekken zal kunnen
betrekken. — Nu , kleine onschuld, moet ik nog duidelijker worden ?"
Tot nu toe had het jonge meisje roerloos daar gestaan
en met ingehouden adem en toenemende vermoedens de
redewendingen barer zusters met zulk een verschrikt oog
-

gevolgd, als zag zij een bontgeldeurde, gevaarliAe slang

3:27
haar langzamerhand omkronkelen. Nu echter dwaalde een
trotsche glimlach over haar bleek geworden lippen.
"Geef u geen moeite ik heb u eindelijk begrepen ,"
zeide zij bitter — aan den metaalklank harer stem hoorde
men haar innerlijke ontroering — „gij hebt het heel wat
verstandiger aangelegd dais uw grootmama , om mij het verblijf in dit huis verder onmogelijk te maken."
u Catharinar schreeuwde Henriette. "Neen, daarin dwaalt gij.
Flora is als altijd ontzettend onhandig geweest , maar kwaad
gemeend waren haar toespelingen zeker niet." Zij sloeg
de armen om haar zusters hals en zag haar teeder in het
gelaat. „En al was het ook zoo, waarom zouden dergelijke
plagerijen u het huis uitdrijven , Catharina ?" vroeg zij half
angstig en aarzelend in vleienden fluistertoon. Zijt gij
werkelijk zoo zonder vermoedens gebleven tegenover de
liefde , die u zoo ondubbelzinnig getoond wordt? Kijk , ik
heb tegenwoordig dikwijls den vurigen wensch te sterven. Als het echter waarheid werd , dat gij als meesteres
bier , in ons vaderlijk huis, introkt,
Catharina rukte zich onstuimig uit de teedere armen ,
die haar omstrenge]den. llNooit !" riep zij , heftig het
hoofd schuddend , toornig verbitterd, zooals een trotsch
meisjeshart slechts zijn kan , dat plotseling in al zijn diepten
onzacht en zonder mededoogen gekwetst wordt.
',Zoo alzoo nooit ?" herhaalde Flora sarcastisch.
schien is de partij u niet voornaam genoeg wel? Ge
wacht wellieht op den een of anderen , met schulden overladen, graaf of prins , die op moderne wijze niet Doornroosje zelf, maar haar geldzakken van de betoovering bevrijdt ? Welnu, de tegewoordige tijd is immers niet arm
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aan zulke echtverbintenissen ! Hoe echter de ongelukkige
toegift , de vrouw , daarbij vaart, dat weet men ook....
Wilt gij altijd hooren , dat uw grootvader achter de rnolenpaarden gedraafd, en uw grootmoeder barrevoets geloopen
heeft , huw dan in zulke een adellijk trotsche familie !
Overigens zou ik werkelijk graag weten, wat gij op Maurits
aan te merken hebt of veel meer, wat u het recht geeft
zijn hand te weigeren. Gij zijt ongetwijfeld zeer rijk, maar
wat voor een bedenkelijke omstandigheid daaraan verbonden
is , weten wij. Gij hebt veel jeugdige frischheid , maar
schoon zijt gij niet, mijn kleine, en wat uw talent betreft ,
waarmede gij ongetwijfeld in gunstige oogenblikken weet
te brilleeren , zoo is dat slechts een door eergierige leermeesters kunstmatig aangeblazen geestesvonkje, dat zeer snel
weder uitdooven zal , zoodra het ruime honorarium ophoudt."
',Flora !" viel Henriette vertoornd uit.
"Zwijg ! Ik spreek thans in uw belang ," zeide Flora en
schoof met een krachtige handbeweging de zwakke gestalte
der zieke op zijde. "Of zoudt gij Maurits nog hartstochtelijker op uw verliefd willen zien , dan hij is, Catharina ?
Lief kind , hij is een man op rijpen leeftijd, die reeds lang
over het voor-held-spelen in een bakvisch-roman heen is.
Hij vraagt zich ongetwijfeld , of gij ooit om uws zelfs wil
gekozen wordt — bij zulke kleine vrouwelijke millionairen
kan men dat nooit weten.... Ik hegrijp u niet. Gij hebt
tot op dit oogenblik heel mooi de rol van ziekenverpleegster
gespeeld, als een oude vrijster zonder vooruitzicht, dewijl —
het eigenlijk van geen enkele zijde verlangd werd. En
thans, nu Henriette geheel haar verder bestaan aan uw
verblijf in dit buis vastknoopt , nu wilt gij vieggaau ? Ik
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voor mijn persoon zou, als ik ver van hier ben , ook geruster zijn , indien ik onze zuster in uw verplegende handen
wist. En wat Bruck aanbelangt — nu , gij hebt u zonder
twijfel zoo even weder kunnen overtuigen, hoe weinig sympathie hij voor u heeft, arm kind! Hij wil liever den
ongemanierden schreeuwleelijk , dien Job Brandau, in zijn
huis dulden dan uw huishoudelijke arbeid. Maar ik weet
desnietteinin gewis , dat hij zijn patiente, die hij ten slotte
hier toch aan haar noallot moet overlaten, het liefste aan u
toevertrouwt, aan wie zij met liefde gehecht is."
Henriette leunde met krijtwitte wangen tegen den muur
zij was niet in staat een enkel woord te spreken , zoo diep
verbitterden haar de onbeschrijfelijke nonchalance, en de
voorbeeldelooze overmoed , waarmede Flora alles , wat de
harten barer zusters verdeemoedigen moest , aan het Licht
bracht. Catharina echter had uiterlijk haar tegenwoordigheid van geest weder herwonnen.
,,Daarover zullen wij beiden ons wel alleen verstaan ,
Henriette ," zeide zij zeer kalm , maar de lippen , die het
voorhoofd der zieke kusten , de vingers , die zich met
innigen druk um haar hand legden , waren koud als ijs.
.Gij gaat nu toch mar boven , naar uw kamer ;" zij keek
op haar horloge, ',het is tijd , dat gij uw droppels inneemt.
Ik kom spoedig terug."
Zij verliet het vertrek , zonder nog een blik op Flora
te werpen.
"Ingebeeld ding! Ik geloof zelfs, dat zij het ook nog kwalijk
neemt , zoo men haar niet voor de eerste schoonheid verklaart en
zoo ook veep mannen als Bruck haar zegekar trekken ,"
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zeide de schoone dame met sarcastisch trekkende mondhoeken. En terwijl Henriette zwijgen.d haar geschenk en
de robijnen wegbracht, trad Flora , een melodie neuriend,
naar de kamer, waarin de beide heeren zich afgezonderd
hadden , en klopte ongegeneerU met den vinger aan , dewijl
het , zooals zij han door het sleutelgat toeriep, zeer ongalant
was , b het verjaarde kind" van daag alleen to laten.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Catharina wandelde langen tijd doelloos door het park ,
door alle kronkelpaden en lanen, tot zelfs in de meest afgelegen gedeelten. Zoo ontroerd, als zij thans was , kon
zij Bruck's tante niet onder de oogen komen. Zij wist,
dat de oude vrouw vol deelneming zou vragen, en dan
moest zij biechten. En waarschijnlijk behoorde de oude
vriendin ook tot degenen , die haar verbintenis met den
commercieraad wenschten zij maakten immers in dit
opzicht alien front tegen haar, Flora, Henriette, de dokter....
Egolsten waren zij alien , dat wist zij nu. 1VIaar zij liet
zich niet in die glanzeude kooi sluiten ; zij vloog van hen
weg. Dat overdacht zij bitter, met somberen trots, en bleef
een oogenblik met moede voeten voor de rulne staan, waarheen zij gedwaald was, De zon stood rees laag — het was
avondzonnelicht, dat de wolkjes , het donkere dennenwoud
op den achtergrond en de stroomende waterkrans om de
rumne van twee zijden met purper- en goudtinten gloeiend
drenkte en kleurde. Als een beeld uit zwart mariner verhief zich de 'heave' met den toren boven den glinsterenden
gond, eu de yolbiatlige uotcuboomengroep stood vopr. haar
.
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als een rijkgetande, donkere silhouette, door welker twijgen
slechts hier en daar de verfgloed droppelde.
Met een vijandelijken blik staarde het jonge meisje over
het water heen. Daar boven , waar die zware, donkerroode
zijden gordijn achter de groote spiegelruiten, gelijk een
dreigende bloedstroom , nederrolde , stond de veelbesproken
geldkist. Tot nu toe had zij die gevreesd, thans haatte zij
de vier enge, ijzeren wanden , die het bestaan van haar Ik,
van haar warm kloppend hart als het ware ophieven , en
zich zelf in de plaats daarvan drongen , in de plaats van een
jong meisje met ideale verwachtingen en wenschen en innig
verlangen naar waar, stil levensgeluk. Wie er ook naar
haar hand kwam vrijen , hij lonkte altijd met dat ijzeren
gedrocht, dat haar op de hielen volgde. Iedere blik , die
begeerend op haar viel , gold de millioenenbezitster ; iedere
warnae handdruk gold dat papieren spook, #dat altijd nieuwe
sommen uit de wereld naar zich toe trok." En dat bedacht
mijnheer de commercieraad Von Romer ook — de rijke man
wilde nog rijker worden. Waarlijk , de knagende worm ,
die langzamerhand een kostelijke vrucht inwendig verteert,
was niet valscher, niet kwaadaardiger dan deze eeuwig
borende , het zelfgevoel vernietigende gedachte , die Flora
boosaardig in de ziel harer jongste zuster geslingerd had.
En daar beneden , aan den voet des torens , gaapte de
donkere kelderdeur, waar de kostbare wijnen des rijken
mans vurig tegen de betoomende vatduigen en flesschen
klopten. De commercieraad had eerst kort geleden mevrouw
Urach en zijn drie schoonzusters weder hier heen gebracht.
De spoortrein had op nieuw tallooze eaten en manden aan-

gevoerd, en zij -vonden alle plaats in de - -uitgestrekte ge-

333
welven, die hun steenen bogen wijd en breed in het
lichaam des heuvels sloegen.
Er woei een heerlijk koele, reine en droge lucht daar
beneden. De tegelsteenen van den vloer blonken of ze
gepolijst waren geen stofje, niet het minste spinnewebdraadje
hing aan het steenen gewelf. Het keldergereedschap , de
drinkvaten, de groene roemers , de champagneglazen , alles
fonkelde en glansde. Men zag. , dat dienende hander hier
zonder ophouden schrobden en spoelden , strenger en nauwkeuriger dan in den glanzenden salon. En daar, waar de
edelste soorten , vat aan vat , gelegerd waren , waar slechts
een zwakke schijn van het daglicht hoog aan het gewelf
schemerde, daar stonden in den donkersten hoek ook de
twee tonnen met het historische buskruit, zoo frisch en
ongerept, dat Catharina onlangs lachend gemeend had , dat
de eerwaardige reliqui6n waarschijnlijk van tijd tot tijd vernieuwd werden , zooals de beroemde inktvlek op den Wartburg. Deze hoek echter was en bleef haar afschuwelijk; ze
begreep niet , hoe de rijke man ze dag en nacht onder zijn
voeten dulden kon. En als zij ook slechts dacht dat de
spokende stamvrouw der Baumgarten's met flikkerende
fakkel her en der zwierf, dan rees heur het haar to berge.
Haar blik gleed langs de zwartgeworden steenbrokken
omlioog een enkele vonk, die van het kelderlicht afsprong — en de oude, als voor de eeuwigheid gemetselde,
torenvoegen barstten uit elkander, en alles , wat menschenhanden aan schatten in dezen vierhoek van muren gierig
hadden opgetast , stormde, in atomen vergruisd, ten hemel.
Ook die ijzeren wanden sprongen uiteen , en de papieren ,
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aan welke de vloek -der behoeftigen hing , stoven uit elkaar
en fladderden naar alle hemelstreken.
Het jonge meisje huiverde tot in de ziel, door welke de
wensch heenvloog, dat het zoo zijn mocht , opdat haar Ik
bevrijd werd van het goaden masker, waarnaar de gelddorstigen streefden. Ontzet voor het beeld der verwoesting ,
door haar eigen phantasie to voorschijn geroepen , had zij
de oogen bedekt , — en nu liet zij de handen zinken eu
zag diepademend in de blauwgouden lucht , waarin , hoog
boven den toren , Henriette's duivenschaar vloog. En daar
voor het venster van het schijnbaar scheef hangend stuk
muur, dat op zijn rug de laatste rest der heerlijke colonnade
droeg, hing de merelkooi van den daar wonenden bediende.
Rozernarijn en muurbloemen stonden op het kozijn, en
daarover viel een gordijn van Meigroene en Meigeurige hopranken. Het vogeltje zong uit she krachten boven het
geraas der vleugelklepperende duiven, en langs de grazige
helling waren de reeen gekomen en oogden over het
water heen naar het groote, slanke menschenkind , dat zooeven zoo leelijk, zoo vertwijfelingsvol gedroomd had.
De reen en en de duiven kenden zeer goed het jonge
meisje , dat steeds brood en korrels voor hen in den zak
medebracht. Maar heden had ze sleehts een stommen afscheidswenk voor hen, ofschoon het duivenvolk zich thans
op het grasperk stortte en zijn stoutmoedigsten recognosceerend en bedelend op de brug vooruit zond. Catharina
ging verder den rivieroever langs ,‘ en spoedig vermengde
zich verwijderd kindergejubel met het ruischen des waters.
De kleine scholiersters der Tante speelden nog in den tuin
en trots de diepe neerslachtigheid , trots de zielesmart ,
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wier aard en oorsprong zij ten deele niet eens begreep , wekten
deze klanken een warm vreugdegevoel in Catharina. Ach neen ,
die kleine schepsels daarginds met de onschuldige oogen en de
jonge , vroolijke harten zagen de millionair niet in haar.
Zij wisten nog niets van de ijzeren geldkist ; zij namen
ongekunsteld en dankbaar het hun toegereikte vesperbrood
en vroegen niet, wie het betaald had. In die jonge zielen
leefde zij als tante Catharina, om wier liefdebewijzen men
streed en twistte , die men verlangend te gemoet liep en
in wier oor de angstige bekentenis van kleine vergrijpen
of de weenende klachten over een geleden onrecht vertrouwelijk gefluisterd werden. Neen , daar werd ze bemind,
oprecht bemind om haars zelfs wile.
Zij verdubbelde haar schreden; hoe meer zij het huis
nabij kwam, des te meer werd zij te moede , of zij na
verdwaald te zijn geweest , naar huis ging. Daar trad de
dienstmaagd tusschen de twee geweldige populieren te voorschijn , die aan beide zijden van de brug stonden , en
wandelde , met de hengselmand aan den arm , naar de
stad, om inkoopen te doers. Pat was ook een trouwe ziel ,
die niet om den wille des gelds aan haar meesteres hing ;
haar goedmoedig , open gelaat paste zoo recht in het huiselijk verkeer aan de rivier,
Van de kinderen was niets te zien , toen Catharina over
de brug kwam — zij speelden achter het huis. Daarvoor
maakte de huishaan zich te breeder op het grasveld; hij
sloeg met de kleurenrijke , glanzige vleugelen en kraaide ,
tot het verre over bet veld klonk. De hoenders braken
hun krabben of en keken , met scheef gehouden kop ,
naar de meisjeshand , the dikwijls voeder voor hen rond-
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strooide, en de hofhond vergenoegde zich met een begroetend staartkwispelen. Hij was thans goede vrienden
met Catharina , blafte haar nooit aan en had zich met der
tijd zooveel beschaving aangewend, dat hij de gele hen
voortaan ongemoeid vlak langs zijn neus kon laten wandelen.
De huisdenr stond wijd open, en de dienstmaagd was
uitgegaan; bij gevolg beyond Tante zich te huis. Catharina
steeg juist de stoep op, toen zij den dokter in het voorhuis hoorde spreken. Als vastgeworteld bleef zij staan.
"Neen, Tante , het geraas hindert mij. Mijn hoofdzenuwen maken het mij lastig ," zeide hij. ,,Als ik voor
eenige oogenblikken Kier in dezen groenen hoek vlucht, wil
ik uitrusten; ik heb behoefte aan rust, rust."
Was hij het werkelijk, de geduldige man , in wiens stem
zoo veel zenuwachtig ongeduld, zoo veel sidderende pijn
sprak ?
„Het is een offer, dat ik van u verlang, Tante," vervolgde hid,, nik weet het, maar trots dat alles , verzoek ik
u dringend, dit onderricht voor de weinige maanden , die ik
nog Kier zal zijn, uit te stellen. Gedurende dien tijd wil
ik van harte gaarne een kamer in de stad huren en een
onderwijzeres betalen , opdat uwe scholiersters geen nadeel
lijden ."
"Mijn God, Leo, ge behoeft immers slechts te wenschen,"
viel hem de tante ontsteld in de rede. 'Hoe kon ik toch
vermoeden, dat dit verkeer u plotseling zoo onaangenaam
is? Niet an klank zal u meer storen laat mii daarvoor zorgen! Mij grieft slechts een ding daarbij .... Catharina .."
,Altijd dat meisje I" bruischte de dokter op , als verloor

337
hij bij deze lichte klacht het laatste restje van geduld en
zelfbeheersching. a Aan mij denkt gij niet."
,Maar ik bid u , Leo , wat overkomt u ? Ik geloof zelfs,
dat gij ijverzuchtig zijt op de liefde en genegenheid uwer
oude tante riep de oude vrouw verwonderd en ongeloovig
lachend.
Hij zweeg het jonge meisje daarbuiten hoorde, hoe hij
eenige schreden naar de huisdeur deed.
Alijn arme Catharina ! Het is totaal ondenkbaar , dat
haar stille , weldadige werkzaamheid geheel haar uiterlijk
eenig mensch op Gods aardbodem onaangenaam zijn kan ,"
zeide Tante , en ging hem eenige schreden na. ,Ik beb
nog geen meisje gezien , dat zoo treffend kinderlijke onschuld en vrouwelijke waardigheid , scherpte des verstands
en innigheid des gemoeds in zich vereenigde. Dat trekt
mij onwederstaanbaar tot haar aan , en ik meen , dat ook
mijn Leo niet zoo onrechtvaardig mocht zijn, om naast zijn
vergode braid geen ander vrouwelijk wezen te laten gelden."
Catharina kromp ineen — de dokter brak in een sardonisch
gelach uit, zoo laid en verschrikkelijk, dat zij zich er over
ontzette. Dat spottend lachen gold haar zij wilde nu weten,
hoe de dokter de goede meening der tante, die haar zelve
den gloed der beschaming naar de wangen dreef, wederleggen zoude.
,Gij zijt anders een zoo verstandige , helderziende vrouw,
Tante , maar hier laat uw scherpzinnigheid u klagelijk in den
steek ," zeide hij en brak zijn lath op plotselinge, onaangename wijze af. ,,Maar het zij zoo ! Ik zal , zooals van zelf
spreekt , uw inzichten niet bestrijden wie vermag toch
zichzelf in het gezicht te slain ? Ik heb u slechts an ding
E. MARLITT. Commercieraad.
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te verzoeken: dat ons samenzijn tot mijn afreize weder geheel
in den toestand kome als het voorheen was — wij willen
alleen zijn. Gij hebt u vroeger zonder het gezelschap van
jonge dames volkomen tevreden gevoeld: tracht u voor de
weinige maanden van mijn hierzijn weder in die ongestoorde
eenzaamheill te schikken ik wil niemand hier zien uiten ingaan."
"Alzoo Catharina ook niet ?"
Een sterk knarsen van het over de vloertegels daarbinnen
gestrooide nand deed het jonge meisje vermoeden , dat de
dokter ongeduldig met den voet stampte.
I/ Tante , zal ik dan volstrekt gedwongen worden . . . ."
riep hij verbitterd ; zijn stem was nauwelijks te herkennen.
"Dot verhoede God — alles wat ge wilt, Leo !" viel de
oude vrouw hem ontsteld in de rede , maar kon toch haar
smartelijke spijt niet verbergen. "Ik zal 'thin best doen , de
verbanning zoo verschoonend mogelijk in te kleeden opdat
het niet al te veel pijn moge doers.... Maar , mijn hemel , wat
zijt gij opgewonden , Leo, en hoe koortsachtig brandt uw
hand! Gij zijt ziek, gij offert u voor uwe patienten op.
Nu , minstens hier in uw huis zal ik u rust verschaffen —
verlaat u daarop ! Wil ik niet een glas limonade voor u
gereed maken ?"
Hij bedankte met kalmer stem en nam afscheid. Catharina
hoorde hoe Tante naar de keuken ging, waarschijnlijk , om het
vesperbrood , welks tijd reeds lang voorbij was , gereed te
ma ken. Terstond daarop trad de dokter in de huisdeur.
-

EEN EN TWIN TIGSTE HOOFDSTIJK.

Daar, dicht nevens den deurstijl, leunde het jonge meisje
tegen den muur met bleek gelaat, de tanden vast op elkander geklemd, staarde zij langs den man heen in de ijle
lucht — zij wilde hem niet zien.
Hij kromp bij haar aanblik van schrik ineen en bleef een
oogenblik sprakeloos voor haar staan, die, onbewegelijk als
een wassen beeld , in haar houding volhardde.
# Catharina!" riep hij zachtkens, angstig aarzelend als
iemand, die eeu door benauwende droomen geplaagde tracht
to wekken.
Zij richtte zich in haar gansche lengte en slanke schoonheid op en steeg langzaam de trappen af.
Wat verlangt gij , Dokter ?" vroeg zij, als dronken op
het grasperk staande, over den schouder naar hem opziende.
Ook deze beweging zou nog den indruk van die eens automaten gemaakt hebben , was er niet de toornig vlammende
blik geweest, dien zij thans op den dokter richtte.
bloosde diep als een meisje en trad op haar toe.
# Gij hebt gehoord .." vraagde hij onzeker, maar gespannen in iedere lijn van zijn gelaat.
# Ja," viel zij hem bitter lachend in de retie, # ieder woord,
22*
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en ik heb daarmede zelf overtuigend bewezen , hoe goed gij
doet met uw huis van vreemde indringers te zuiveren —
de wanden hebben ooren."
Zij verwijderde zich nog eenige schreden van het huis ,
als konde zij niet ver genoeg van den drempel staan, lien
zij niet meer zoude betreden.
Hij had ondertusschen zijn tegenwoordigheid van geest
herkregen, hij wierp zijn hoed op een tuintafel in Catharina's
nabijheid en richtte zijn hooge gestalte uit de gebogen bonding op. Uit zijn wangen was de blos geweken , maar hij
zag er uit als herademde hij , als was het hem gewenscht,
dat zulk een wending zich voorgedaan had, dat het toev al
hem te hulp gekomen was.
vrees beluisterd te worden heeft geen deel aan hetgeen ik zooeven mijn tante gezegd heb. Dit stille huis
heeft geen geheimen, en dat, wat men in zijn borst moet
opsluiten , wordt ook niet uitgesproken binnen wanden, die
geen ooren hebben ," zeide hij met kalmen ernst. „Gij hebt
ieder woord gehoord — dan weet gij ook, dat slechts de
wensch naar momentaan uitrusten mij noopt, ongestoorde
stilte te eischen. Ik moet het, helaas ! reeds terstond van
te voren opgeven, dit mijn ruw egoism verontschuldigend
te motiveeren. Gij kunt het u zeker niet voorstellen, dat
er zielen zijn , die voortdurend als het ware op de vlucht
zijn voor gedachten en — gestalten, maar misschien zal
het u gemakkelijker zijn, u den smartelijken toorn, de pijn
eens vervolgden voor te stellen, die uitgeput het beschermend huis tegemoet ijlt en zelfs daar degenen voor zich ziet,
welke hij ontvliedt."
Zij zag met haar verstandige oogen schuw onderzoekend
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tot hem op , die haar gedurende het spreken meer nabij getreden was. Ja, het was hem diepe ernst met hetgeen hij
zeide. Hij schilderde niet slechts de pijn van zulk een vervolgde, hij ondervond ze in dit oogenblik ook werkelijk en
lichamelijk. Dat zag men aan zijn zonderbaar dwaienden
blik , aan bet vale bleek , dat zijn gelaat als het ware overtrilde. Maar — voor zijn bruid vluchtte hij toch niet; o:;k
op de onschuldige kinderen konde bet gezegde onmogelijk
toepasselijk zijn ; anders echter verkeerde niemand hier
behalve zij. Aldus was bet in werkelijkheid zoo, als zij zich
zelve reeds diepbeleedigd bekend had : zij was hem als getuige van verscheidene tooneelen tusschen hem en Flora
lastig en onverdragelijk geworden ; hij wilde haar ten minste
in zijn huis niet meer ontmoeten, en de leeruren werden
nu opgebeven, om haar ieder voorwendsel tot verder uit- en
ingaan te ontnemen. Deze overtuiging deed haar liefelijke
trekken in de uitdrukking van een ijzig lachende ongeloovigheid letterlijk verstijven.
"Gij hebt niet de minste noodzaak, uw strenge maatregelen
te motiveeren gij zijt hier meester, en dat is voldoende,"
hernam zij koud. „Maar welk een onbegrensde vereering
meet gij voor de barones Steiner koesteren, dat gij voor haar
de vurig verlangde rust opofferen en haar ongemanierden
kleinzoon benevens zijn gouvernante in huis nemen wilt !"
Dat was een scherpe terechtwijzing uit den meisjesmond,
die ongetwijfeld steeds gewoon was bepaald te spreken, maar
nog nooit getoond had, tot welke een vlijmende juistheid
die weeke metaalstem zich verscherpen kon.
ll Ach neen , doe dat niet!" riep zij in plotseling hartstochtelijke opgewoudenheid en strekte de hand naar hem
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uit, toen hij verrat en verlegen de lippen tot een antwoord
opende; Nik zou niet willen, dat gij uit louter beleefdheid
tot een bemanteling de toevlucht naamt en anders spraakt
dan gij denkt. Ik weet toch slechts te goed , welke beweeggronden u leiden !" Zij kampte zichtbaar met haar
toornige tranen. ilk heb eenige malen op lompe wijze uw
weg gekruist en begrijp volkomen de verbittering, met welke
gij straks zeidet : ,altijd dat meisje !".. Ik kan immers
mij zelf die onhandigheid niet vergeven , ofschoon ik in
waarheid slechts een enkele maal schuldig geweest ben , dat
wil zeggen , met voorbedachtzaamheid mij in uw zaken gemengd heb. Gij echter treedt nog onverbiddelijker met mij
in het gericht gij veivolgt mij daarvoor."
Dokter Bruck sprak met geen woord tegen , maar het
scheen als sloot hij met geweld de lippen tegen de verzoeking
om te spreken. Zijn oogen zagen van ter zijde met een
vasten blik vol uitdrukking op haar neder, en de rechterhand , die hij op de tuintafel gelegd had trok hij te zamen,
alsof hij de , )cramp had. In deze houding , in alle lijnen van
zijn schoon gelaat lag de kenmerkende stempel van dit mannenkarakter : de stilzwijgendheid , de wilskracht , die zich
slechts in de uiterste gevallen een verklaring laat afpersen.
„Ik ben met een inwendigen tegenzin weder hier naar
toe gekomen" ving zij opnieuw aan. "De nude dame
daarginds" ze wees in de richting der villa Baumgarten
— „heeft met haar trots mijn kindsheid vergiftigd , waar
het haar slechts mogelijk was, en de bittere tranen, die zij
met haar voortgezette impertinentie mijn arme Lukas ontperst
heeft, kan ik nimmer van haar vergeten. Gij weet , hoe
bang ik _bij mijn aankoinst was voor een ontmoeting met
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mijn trotsche zuster Flora , en hoe ik in het gezicht der villa
het liefst rechtsomkeer gemaakt, en maar dadelijk de terugreis
naar mijn Dresdener huis ondernomen zou hebbeu.... Was ik
maar gegaan! Naast den ambtenaars-hoogmoed en de
geestes-ijdelheid , vertoont zich nu ook onverdragelijke
geldtrots .... Er waait daarginds een met goudstof en
aanmatiging gevulde lucht , waarin ook het meest levensfrissche denken en gevoelen verkwijnen moet. Ingevolge mijner
gansche natuur ben ik niet in staat, op zulk een bodem
to tieren, maar hier" zij wees met opgeheven arm huis
en tuin aan ,hier was ik tehuis , hier zou ik zelfs mijn
Dresdener huis hebben kunnen vergeten waarom dat
weet ik zelf niet."
Hoe liefelijk stood zij daar in het sneeuwwitte kleed, met
het hoofd, door de vlechten gekroond, nadenkend voorover !
„Die oude prachtige vrouw heeft het mij aangedaan, geloof
ik," voegde zij er met een helderen blik bij, „haar edel, eenvoudig uiterlijk geeft mij altijd mijn innerlijk evenwicht terug.
Zij gaat stil en zonder geruisch haar weg , en schoon men
nooit eigenlijke tegenspraak van haar lippen verneemt, noch
een eigenzinnige stijfhoofdigheid bemerkt , zoo wijkt zij toch
geen streep van hetgeen zij voor goed en recht houdt. Dat
doet mij goed tegenover zooveel holle blufferij , zooveel
genachtige pocherij en opgeblazenheid en ook ... zoo menige
beklagenswaardige zwakheid , waarin , helaas ! zelfs de man.
nelijke geest vervallen kan."
Met de wenkbrauwen somber gefronst, wierp zij een kleinen,
bloesemrijken tak, dien zij onderweg geplukt en tot nu toe
spelend tusschen de vingers gedraaid had , verachtelijk ver
van zich weg.
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Deze eene beweging prikkelde en vertoornde den voor haar
staanden man zichtbaar. Een donkey vuur glom in zijn
oogen op\-- hij had haar verstaan.
#G-ij hebt zooeven een deugd der y oude , prachtige vrouw"
vergeten op to tellen : de zachtmoedigheid en voorzichtigheid
in het oordeelen ," zeide hij scherp en straf. ll Nooit zoude
zij een zoo onbedacht veroordeelend vonnis op die onfeilbare
manier uitspreken , als gij daareven gedaan hebt , omdat zij
weet , hoe licht men zich vergist , en dat zelfs menigmaal
— zoo als dan ook in het door u bedoelde geval juist
achter de vermeende zwakheid zich een inspanning aller
innerlijke krachten verbergt."
Hij sprak met toenemende heftigheid. De bedaarde gelijkmoedigheid, die hij niet eens bij den gewichtigen ommekeer zijner
loopbaan ook slechts een oogenblik had ingeboet, was van
hem gewekeu.
Wel zonken in de eerste verlegenheid de wimpers Catharina diep op de heete wangen , maar zij gevoelde, dat
zij gelijk had. Hij was nameloos zwak tegen zich zelven ,
in zijn liefdeshartstocht zoowel als in zijn afkeer — dat
laatste had zij immers juist aan zich zelve moeten ondervinden. Zij richtte fier het hoofd op.
In dit oogenblik kwamen de kleine leerlingen in het
spelen den hoek van het huis omloopen. Catharina zien
en jubelend op haar losstormen was ea. Pat de dokter
net zijn diep neerslachtig gelaat naast het meisje stond en
de handen afwerend uitstrekte , daarom bekommerde
de vroolijke schaar zich niet. In een ommezien was de
slanke, witte gestalte omringd; de kleine handen stieten
en drongen elkander wederkeerig weg; ieder wilde het armpje
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om "de schoone tante" leggen, of minstens een harer
handen grijpen.
Trots haar innerlijke ontroering was Catharina bijna in
een helderen lach uitgebarsten, want hoe vast zij ook op de
beenen stond , wankelde zij Loch onder het horten en stooten
der elastische kinderlichamen en kon zij zich nauwelijks
tegen hen vet waren. Maar de dokter werd zoo toornig, als
zij hem nog nooit gezien had. Hij noemde de kinderen
lastig , schoof ze onzacht weg en gebood hen met scherpe
stem , weder achter bet huis te gaan en daar te wachten,
tot men hun vrijheid gaf te vertrekken.
De kinderen verwijderden zich bedroefd en verschrikt.
Catharina beet zich op de onderlip en haar betraand oog
volgde de kleine meisjes , tot zij achter den hoek van het
huis waren verdwenen.
//Hoe gaarne zou ik met hen medegaan , om hen tot
bedaren te brengen , maar ik mag natuurlijk geen schrede
meer op het terrein zetten, dat ik reeds voor immer verlaten heb," zeide zij met een mengeling van smart en
heftigen toorn.
,,Tot bedaren brengen ?" herhaalde de dokter op persifleerenden toon. ,,Zoudt gij mij ook nog niet tot onmensch
stempelen, zooals ik zooeven tot een zwakkeling gemaakt
ben ? Troost u , zulk een kindergemoed draagt de bedaringsmiddelen in zich om lachen en weenen wonen dicht
bij elkander. Hoort gij , hoe daar ginds al weder gelachen
wordt ?" — Hij wees met een vluchtigen lach over zij n
schouder. "Ik wed, dat dit mij en mijn strengheid geldt.
Ik heb om uwentwille de uitgelaten schaar paal en perk
gesteld ik kon het niet aanzien; hoe kunt gij het dui--
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den , dat men u zoo heftig attaqueert ? De kinderen zijn
slecht opgevoed...."
N Owdat zij mij liefhebben ? God zij dank, dat bet zoo
is ! Ja, God zij dank , dat ik ten min.sth diar nog gelooven
mag!" riep zij en drukte de vast saamgedrukte handen op
de borst. llOf wilt igij mij misschien ook in het aangezicht
deter genegenheid doers gelooven, dat dit teederheidsbewij s
eenig en alleen mijn geldkist geldt? Ach neen, in deze
troostvolle overtuiging sta ik vast; dat laat ik mij niet
ook ontrooven reken daar op !"
Hoe zieldoorsnijdend klonk deze bittere verdediging van
de jonge lippen !
Bruck trad ontzet terug.
Welk een zonderling denkbeeld...."
"Ach, komt het u werkelijk zoo verwonderlijk vreemd
voor , dat ik eindelijk wakker geschud ben uit de meer
dan kinderlijke zaligheid van een vertrouwen, hetwelk gemeend had , dat warm gevoel , en flunk , verstandig handelen ook vat waard zijn in de wereld? Niet waar, het heeft
lang genoeg geduurd , v6Or mijn , in goed vertrouwen sluimerende , ziel de oogen opgeslagen heeft om te zien, hoe
onsterfelijk belachelijk ik ben, met mijn ouderwetsche begripper' van goed en slecht, van waarheid en leugen?"
Zij werd doodsbleek en huiverde. ,,Het is iets verschrikkeliiks, die plotselinge ontdekking , dat men eigenlijk niet
eens meer zijn mag wat men zich heeft ingebeeld te zijn :
een jong menschenkind met het recht eenmaal op zijn eigen
wijs gelukkig te worden."
Hij wendde zwijgend de oogen van haar af, en zij voer
na een d.iep ademhalen voort : "Gij hebt mij bij ooze
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eerste ontmoeting gevraagd , wat ik van mijn plotseling rijkworden denk ; ik ben eerst in dit oogenblik in staat u
daarop het richtige antwoord te geven. Het komt mij voor,
dat ik in die geldzee verongelukt ben ; wel strekken velen
de hand uit , maar niet om mij tot zich te trekken om
mij zelfswil maar slechts omdat de goudgolven mij volgen."
De dokter sprong als ontzet op. //Om Godswil, hoe komt
gij aan deze afschuwelijke voorstelling ?"
Zij barstte in een hartroerenden lach uit.
u Vraagt gij dat nog ? Dwingt men mij niet iederen. dag,
ieder uur , deze afschuwelijke voorstelling met de lucht in
te ademen, met iederen dronk op te slorpen ? Men zal in
mijn lief Dresdener huis mij slechts cajoleeren , omdat ik
de ugoudvisch" ben; mijn meesters voeden het zwakke vonkje
van muzikaal talent in mij slechts om den veil van het rijke,
zekere honorarium , dat ik betaal .... en de voogd vrijt om
de pupil, omdat hij haar . . . . het best kan taxeeren . . . ."
Zij had, terwiji zij als voor zichzelve sprak , den blik
doelloos langs den avondhemel laten dwalen ; thans zag zij
den dokter aan hij had een beweging gemaakt, als voer
er een electrieke schok door zijn lichaam.
„Is dat reeds een felt ," stamelde hij en streek zich bij
herhaling over de oogen , alsof een duizeling hem beving,
„En het berokkent u wel diepen kommer , u te moeten
voorstellen , dat ook Maurits zoo denkt ?" voegde hij , na
een oogenblik zwijgen , met moeite er bij.
Getroffen luisterde zij — zijn stem klonk zoo in het oog
vallend mat en gebroken.
llMeer nog beleedigt bet mij, dat ieder zich voor gerechtigd houdt , in deze aangelegenheid mede te spreken ,"
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hernam zij , en haar schoone , krachtvolle gestalte majestueus
oprichtend, stond zij daar, liet, belichaarade verzet tegen
vreemde aanmatiging. Zij schudde het hoofd met een bitteren spotlach. #Zulk een arme goudvisch , hoe moet hij
zich met alle krachten weren , indien hij niet in de handers
der egoisten tot een erbarmelijke speelbal worden wil —
en ik wil niet absoluut niet I Wees op uwe hoede,
Dokter! Gij behoort ook tot degenen , die meenen, dat een
verweesd, jong meisje zich moet laten dirigeeren , naarmate
het voordeel of het behagen van anderen dat verlangen
her verbant gij mij , en daar wildet gij mij een keten om
den voet leggen, opdat ik blijven zal. lk zou willen weten,
wat u tot deze willekeur het recht geeft, of neen" haar
lippen trilden in den kamp met de opwellende tranen —
,ik zou met Henriette willen vragen : fl wat heb ik u
gedaan? ' "
Het laatste dezer in hartstochtelijke klacht uitgestootene
woorden, bestierf haar op de lippen — de dokter had haar
polsgewricht omvat. Zijn koude vingers drukten als ijzer.
.Geen woord meer, Catharina !" klonk het haar tegen op
een tool), die haar verschrikte. #Gelukkig weet ik, dat
er geen spoor van komedieachtige valschheid in u leeft ,
anders zou ik moeten gelooven, dat gij de geraffineerdste
folterpijn verzonnen had, om mij een streng bewaakt geheim
to ontrukken;" hij liet haar hand vallen gmaar ook ik
wil niet absoluut niet !"
Hij kruiste de armen op de borst en verwijderde zich
eenige schreden, als wilde hij snel naar het huis treden ,
maar plotseling wendde hij zich weder naar het meisje, dat
as verstijfd daar stond.
.
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y ilet interesseert mij overigens te vernemen , in hoever
ik u een keten wil aanleggen, ten einde u hier te doen
blijven ," zeide hij bedaarder. Hij kwam terug en bleef voor
haar staan.
Catharina bloosde diep. Een oogenblik aarzelde zij in
maagdelijke schaamte; daarna echter hernam zij besloten :
,,Gij wenscht dat ik , dat ik meesteres in de villa
Baumgarten zal worden . ..."
ik?" Hij drukte de gebalcie \listen tegen de
borst en brak in dat honende lachen uit , dat haar reeds
daar straks bij zijn gesprek met Tante verschrikt had. An
waarop grondt gij deze beschuldiging? Waarom zal ik wenschen , dat gij meesteres der villa Baumgarten wordt ," vroeg
hij en bedwong zich met moeite.
ll Omdat gij , naar Flora zegt, Henriette niet zoo maar
aan haar lot kunt overlaten ," antwoordde zij met al de
besliste oprechtheid, die op een bepaalde vraag geen ontwijken
toelaat. "Gij vindt, dat ik mijn arme zuster met opofferende
liefde verpleeg , en om haar het huis van den commercieraad,
het voormalig vaderlijk huis , ook voor de toekomst als verblijf te verzekeren, zal ik de zusterlijke liefde en zelfopoffering nog verder drijven door — de vrouw van den commercieraad te worden."
"En gij gelooft, dat ile aan de spits van een dergelijke
familie-intrigue sta? Gij gelooft dat ernstig ? Hebt gij vergeten , dat ik mij terstond bij den aanvang tegen deze opofferende verpleging en uw lauger verblijf in ROmer's huis
verzet heb ?"
llSedert is er veel veranderd ," hernam zij snel en bitter.
llGij zult in September M. voor altijd verlaten ; daarna kan
.
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het u onverschillig zijn, wie in de villa verblijf houdt. Uw
goede stemming wordt niet meer verstoord door een persoonlijkheid , waarmede gij niet sympathiseert ."
NCatharina !" stiet hij uit.
',Dokter?" Zij hield, met bet hoofd trotsch opgeheven, zijn vlammenden blik bedaard uit. ,De gedachte van
zulk een arrangement ligt eigenlijk voor' de hand, en slechts
een wezen, zoo langzaam van bevatting als ik, kon het overkomen, zoo lang blind voor dat alles te blijven ," voegde zij
er schijnbaar gelaten bij. 'Dan zou geen vreemd element
in den familiekring komen ; de gansche huiselijke inrichting
kon blijven als zij is; gemakken en gewoonten in de villa,
zoowel als Binds in den toren, werden niet gealtereerd; niets,
niet eens mijn ijzeren brandkast in Maurits' ,,schatkamer ,"
behoefde van zijn plaats ganomen te worden ; het is zoo
practisch uitgedacht...."
lacht u zoo zeer toe , dat gij geen oogenblik
aarzelt om te blijven," vulde hij aan met vliegenden adem
en met een zoo ongeduldig verterenden blik, als toornde hij
op de lippen, dat zij niet ras genoeg antwoordden.
oNeen, Dokter, gij triomfeert tevroeg," riep zij met een
soort van wild leedvermaak. ,,De obstinate goudvisch doorbreekt het net. Ik ga, ik ga van daag nog. Ik kwam slechts
hier, om van uw tante afscheid te neinen, en zou daarom
gelachen hebben over het verbanningsdecreet, dat gij tegen
mij richttet, indien het mij niet zoo smartelijk had aangedaan. Mijne zusters hebben mij straks de blinde oogen geopend en mij in prachtig perspectief „het geluk" getoond, dat
men voor mij bereidt. Ik had in het oogenblik der ontdekking het gevoel , als was er uit den blauwen salon van
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mevrouw Urach slechts een weg ter redding voor mij : den directen weg op staandeii voet naar den spoorweg, die mij naar huis
zoa brengen. En ik zou ook gegaan zijn, als ik mij niet de
plichten, die ik op mij had genomen, herinnerd had. Ik ga niet
voor langen tijd, slechts voor z66 lang, tot ik Maurits van
uit de verte overtuigd heb, dat hij nooit ofte nimmer in
een andere dan zijn voogdelijke betrekking bij mij komen mag, dat ik hem steeds den meest beslisten afkeer toonen zal, zoo ras hij aanstalten maakt om een anderen toon,
dan dien eens vaderlijken raadgevers , aan to slaan."
Haar boezem verhief zich in diepe, verruimende ademhalingen en de heete gloed, die haar gelaat tot aan de haarwortels overstroomde, was het bekoorlijk blozen der schaamte,
maar men zag, dat zij tot iederen prijs tot een opheldering
wou komen tusschen haar en den man, die zich, terwijl zij
sprak , oprichtte , hoog en elastisch, als werd er plotseling
een nederdrukkende last van zijn schouders genomen.
,,Sedert den dag, dat wij Henriette zoo zwaar lijdend in uw
huis brachten, bestaat er een schoone verhouding tusschen uw
tante en mijn arme zuster," voer Catharina sneller voort.
,Ik kan met een gerust hart weggaan, als uw tante zich
Henriette aantrekt. Om dezen liefdedienst wilde ik haar
verzoeken; derhalve kwam ik hier. Ik zal haar nu van uit
Dresden schrijven; want gij begrijpt wel, dat de van uw
grond verbannene ook niet eens den korten afstand van hier
tot het voorhuis ooit weder betreden zal."
Met deze woorden 'ging zij hem voorbij. #Vaarwel, Dokter!"
zeide zij met een lichte buiging en trad naar de brug. Aan
geene zijde van den houten boog bij den draai om den populier,
wendde zij nog eenmaal het hoofd naar het lieve, oude
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huis terug. Mar aan den hoek feuurden de kinderhoofdjes
nieuwsgierig gichelend boven elkander uit. Naast de tuintafel echter stond de dokter , met beide handen zonderling
zwaar op het tafelblad leunend, en uit zijn aschgrauw
laat staarden de oogen met een bijna wilden blik haar na.
Zonderling meisjeshart ! Zij vloog zonder bezinning over
de brag terug, over den verboden weg, dien zij nooit meer
betreden wou zij zou nog verder geloopen zijn, de wijde
wereld in, om hem to helpen.
gij zijt ziek?" stamelde zij en legde haar warme,
zachte hand vol angst op de zijne.
"Neen, niet ziek, Catharina
slechts hetgeen gij mij, zij
het ook in een anderen zin, verweten hebt een erbarmelijke zwakkeling!" steunde hij en streek zich met een heftig gebaar het naar voren gevallen, rijke haar van het voorhoofd. ,Ga, ga toch ! Ziet gij dan niet, dat ik in een zielstoestand ben, voor welken ieder woord van deelneming, iedere
warme blik tot een dolksteek wordt ?" riep hij raw en toch
boog hij zich bliksemsnel neder en drukte zijn lippen vast
en van*, als in waanzinnige smart, op de meisjeshand, die
nog op zijn linkerarm lag.
Verschrikt kromp het jonge meisje ineen, maar zij voelde
haar hart door een nooit gekende , zaligende gewaarwording
aandoen en de woorden zweefden haar op de lippen: ,Neen,
ik ga niet gij hebt mij noodig." Doch daar stond hij
weder hoog opgericht voor haar en wenkte met een gelaat,
dat door de smart verwrongen was , stom maar gebiedend
naar de brag — en thans vlood het meisje, alsof de engel
met het vurige zwaard haar op de hielen zat
Eenige uren later steeg zij , met hoed en sluier gekleed
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en een reistasch in de hand , een zijtrap der villa geruischloos of zij ging , zoo als ze gekomen was , plotseling , onverwacht. Henriette had , zij het ook doodelijk
ontsteld en onder heete tranen , in het overhaaste vertrek
en de langdurige afwezigheid der zuster toegestemd, daar
zij zichzelf bekennen moest , dat op Flora's onomwondene ,
tactlooze mededeelingen nu in ieder opzicht een reeks pijnlijke tooneelen volgen zou. Zij was er ook mede bewilligd,
dat Catharina stilzwijgend wegging en van Dresden uit haar
meening uitte, terwijl zij zelf op zich nam, den verwanten
van het vertrek kennis te gegeven. Daarvoor maakte zij
bet beding, dat Catharina terstond zou terugkeeren, onverschillig wanneer of waar zij zich ook mocht bevinden , zoodra
de zieke zuster haar noodig had en haar riep.
Henriette bleef boven aan de trap staan en strekte de
handers naar de vertrekkende uit , terwijl Catharina den sluier
over de rood geweende oogen trok. Een zee van licht
golfde door het huis ; alle gasvlammen fiikkerden, en aan
de voordeur kwam donderend de eene equipage na de andere
voor. Qedurende een oogenblik was Catharina gedwongen,
in een zijcorridor te vluchten; daar, tegen den wand gedrukt,
zag zij de dames in elegant avondtoilet voorbij ruischen.
De lakeien sloegen de deuren van den blauwen salon wijd
open , en daarbinnen stond Flora in een bleekrood zij den kleed,
stralend schoon en voornaam lachend als een vorstenkind;
en begroette de gasten , die om harentwille kwamen. — De
commercieraad gaf ter eer van haar geboortedag een groote
soirée.
Bij dezen aanblik was het der luisterende daarbuiten, als
gingen snijdende zwaarden door haar ziel. Daar stond de
E. NI ARLITT. Corranercieraad.

23

34
overmoedige , omzweefd door het geluk , dat haar vormelijk
hedelend nageloopen was, ofschoon zij het verachtelijk met
den voet had van zich gestooten — en hier verborg
zich de hopeloosheid , schuw als de zonde. Waarom was
alle rijkdom aan geluk , heel de volheid van liefdezaligheid
op dit eene hoofd opgehoopt , .dat dit ales ontberen kon ,
terwijl de andere zuster, te midden harer schatten gouds,
hongerend en ontberend door het leven moest treden ?
De vleugeldeuren vielen the , en Catharina ijide naar buiten
bet park in, vervuld van een vertwijfeling, als slechts een
jong, vurig hart vermag te gevoelen. En terwijl de kamenier,
zonder iets te vermoeden , op haar wachtte , om ook haar
bij het kleeden voor de soir6e behulpzaam te zijn , klopte
zij aan het verliohte molenvenster en riep Frans , om haar
naar het spoorwegstation te vergezellen
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Sedert waren meer dan drie maanden verloopen. Nooit
had Catharina zich zoo ijverig in haar muzikale studien
verdiept, als in dezen tijd , maar ook haar overige kennis
had zij weten uit te breiden en grondiger te maken met
die koortsachtige haast , die in ingespannen arbeid en bezigheid vergetelheid zoekt. Henriette had een snort van
dagboek voor haar aangevangen , dat zij haar wekelijks toezond. Deze bladeren vertelden haar , hoe sedert haar vertrek het leven in de villa verliep. Zij las slechts tusschen
de regels , dat mevrouw Urach vormelijk herleefde, maar
ook aanmatigender en despotieker dan ooit in huis heerschte.
Onomwonden daarentegen sprak Henriette het nit, dat
Grootmama Catharina's plotseling besluit, ff om den daarbij
aan den dag gelegden tact" hemelhoog verhief, terwij I Flora
de schouders ophaalde en van bakvischstreken sprak. De
commercieraad had verscheidene dagen met haar gekeven over
haar onbevoegde inmenging. Hij was op dien avond , toen
Henriette hem in een hoek van den muzieksalon zachtkens
bet gebeurde had medegedeeld , bleek geworden van schrik
en verdriet. En slechts de tegenwoordigheid der gasten had
een heftige familiescene verhinderd , die stellig nog ver23*
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bitterder zou uitgevallen zijn, dewijl ook Flora den
ganschen avond heel ontstemd en gepiqueerd geweest was — de
bruidegom had zich met beroepsplichten verontschuldigd en
was op de geboortedags-soiree niet verschenen.
De commercieraad had terstond aan Catharina en aan de
oude Lukas geschreven , en "ten behoeve eener declaratie"
zijn bezoek te Dresden tegen Juni aangekondigd. Maar het
dagboek deelde in dien tijd mede, dat de commercieraad
veel meer te Berlijn dan tehuis en met ,taken" letterlijk
overladen was. Het bezoek bleef achterwege; slechts zelden
kwam een vluchtige brief van de hand des voogds , en de
laatste geldzending had wat tot hiertoe nooit geschied
was — de boekhouder afgezonden.
Catharina herademde; het gevreesde conflict was zonder
eenigen twijfel op de lange baan geschoven. De voogd had
uit haar schrijven de overtuiging bekomen , dat hij Dimmer
hopen kon en verstandigerwijze de eer aan zich zelven
gehouden. Het jonge meisje had nu als verpleegster kunuen
terugkeeren, maar hiertegen verzette zich haar gouvernante
met alle kracht , dewijl Catharina, zooals ze dikwijls beiispend en bekommerd uitsprak, zoo zeer veranderd , met
het verlies van haar jeugdige vroolijkheid en haar frissche ,
bloeiende gelaatskleur, tehuis gekomen was. Daarenboven
had de barones Steiner inderdaad met haar gevolg voor den
tijd van twee maanden haar intocht in de villa gehouden
en zich dermate uitgebreid, dat Been hoekje in de beletage
onbezet was gebleven.
Catharina zelf huiverde bij de gedachte aan een terugkeer,
zoo lang de verhuizing naar niet had plaats gehad.
Zij moist slechts te goed, dat zij thans niet meer maanden
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lang met uiterlijke bedaardheid te midden der gindsche verhoudingen het zou kunnen uithouden. Immers zelfs in
Dresden had zij al haar kracht noodig om niet te toonen,
dat zij haar innerlijken vrede verloren had, dat zij bijna
bovenmenschelijk streed met die zoete, dwingende macht ,
die zich van haar ziel had meester gemaakt en die de menschen zonde noemden. Henriette had toch ook nog niet
,,geroepen", trots haar hartstochtelijk klagen over het verlangen naar sterke , bezonnen zuster." Zij sprak integendeel met enthousiastische dankbaarheid van de opoffering ,
waarmede zij van de zijde der tante verpleegd en getroeteld
werd. Haar dagboek was eigenlijk ook slechts een doorloopende schildering, waarin twee menschen de hoofdrollen
speelden : de dokter en de tante. Alles , wat in het huffs
aan de rivier geschiedde , werd haarfijn medegedeeld, al
was het ook slechts de plotselinge dood. der gele kip , die
eindelijk toch , door een boozen beet van haar grimmigen
vijand vOOr het hondenhok gesneuveld was, — of de
buitengewone rijkdom aan druiven , die in dit jaar aan
den wingerd hing; zelfs een nieuw aangeschaft , zilverwit
katje //dat het zich op Tante's sopha gemakkelijk maakte ,"
werd als merkwaardigheid opgeteld. Dat waren de vroolijke
momenten , maar anders droeg het dagboek een duistere
kleur. Menige plaats zag er uit , als moesten de bladen nog
vochtig van de tranen zijn ; andere plaatsen waren weder
zoo hartstochtelijk wegsleepend , als was uit de schrijvende
vingeren vuur in de pen gestroomd. Over de echtelijke
verhouding tusschen Flora en den dokter viel geen woord;
wel echter werd angstvol geklaagd , dat de laatste , tengevolge zijner inspannende bezigheid als arts in het oogloopend
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veranderde. Slechts tegeiiover de zieken was hij zachtmoedig en geduldig, in het gezellig verkeer daarentegen
somber , woordkarig als nooit te voren , en klaarblijkelijk
prikkelbaar ; in zijn uiterlijk voorkomen verviel hij tot
alter bevreemding.
Zoo was langzamerhand het tijdpunt genaderd, waarop
men de bruiloft had bepaald. Flora had nagelaten , de
verwijclerde stiefzuster uit te noodigen. Zij had het hoofd
vol ; schreef Henriette een reeks van feesten , die
haar ter eere nog gegeven werden, liet haar nauwelijks tot
adem komen. Daarbij was zij capricieus als altijd , ook
met betrekking tot haar uitzet en de huwelijksplechtigheden — voortdurend werd er nog gekozen en veranderd
tot vertwijfeling der leveranciers. Heuriette beyond zich in
een onbeschrijfelijke opgewondenheid; zij merkte bij herhaling met nadruk op, dat zij gedurende de huwelijksdrukten
tot geenen prijs alleen wilde blijven. Bruck's Tante zou
haar in "die ontzettende dagen ," zooals vooruit te zien
was , niet tot steun zijn , daar zij zelf reeds thans onder
de scheidenssmarte feed en dikwijls in het oog vallend ont
stemd en bewogen was. Deze klachten namen van brief
tot brief toe , tot eens des avonds , weinige dagen voor de
bruiloft, een telegram aankwam , hetwelk luidde : "Korn
terstond! Ik ben ook lichamelijk zeer ellendig!"
Hier gold geen aarzelen. Ook Catharina's pleegmoeder
was er mede bewilligd, dat het jonge meisje ging — en
zij zelf? De eene zenuwachtige rifling na de andere doorliep haar uit angst voor hetgeen komen zou, en daarbij
jubelde zij in onbeschrijfelijke zaligheid, dat zij nog eenmaal
hem zien zou, die — haar zwager werd.
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Daar stond ze nu op een Septembermorgen weder in de molenkamer. Zij had met den nachttrein gereisd en was zooeven
aangekomen. Bij haar afreis had zij Frans per telegraaf haar
aankomst medegedeeld , en meer liefdevol hadden moederhanden haar ontvangst niet kunnen voorbereiden , dan de
oude Suze gedaan had. De groote kamer, getint door het
groene schemerlicht , dat door den bladerkroon der kastanjeLoomen viel, was gevuld met de geuren van heliotropen ,
rozen en reseda , die op de vensterkozijnen stonden ; heldere
kleeden lagers op alle tafels ; in de alkoof lokte een bloesemwit bed, en op de groote eikenhouten tafel met de plomp
uitgesneden pooten , stond het wel bekende koperen komfoor,
welks kolengloed de koffie warm hield. Zelfs de eigengebakken koek was nog gereed gekomen en stolid, met suiker
bestrooid, in bruinachtige schoonheid , naast de vergulde
tasse, het pronkstuk uit de glaskast der molenaarster zaliger.
Nu dreunden de sneeuwwit geschuurde delen weder onder
de voeten van het jonge meisje , en door het open venster
klonk. het kirren der duiven en het bruisehen des waters —
zij was tehuis. Van hier uit wilde zij de zieke zuster bezoeken en tot geen prijs de gastvrijheid in het huis van
den commercieraad aannemen , al mocht mevrouw Urach
den neus ook optrekken over het aanstootelijk verkeer tusschen Villa en Molen.
Catharina was in een vreemde stemming. Vrees voor het
eerste wederzien in de villa; smartelijk verlangen naar het
huis aan de rivier, welks windwijzers zij met kloppend hart
nit het zuidelijk hoekvenster aanstaarde, en dat zij took
Diet betreden mocht; hartstochtelijk ongeduld om de fiere
gestalte, zij het ook slechts een enkele keer, nog eens weder
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te zien , die zij hier in den molen voor de eerstemaal gezien
en ze bekende het zichzelve dagelijks onder duizend
smarten — sedert dat oogenblik bemind had : dat alles
kookte in haar, en daarnevens bekroop haar een onverklaarbare bangheid en beklemming. Reeds sedert maanden waren
de kolommen der couranten gevuld met sensatieberichten van
het uiteenspatten der actien.zwendelarij te Weenen en late'
ook in de Pruisische hoofdstad. Op alle publieke plaatsen,
in alle salons was de ontzettende val van dezen modernen
toren van Babel het onderwerp van het dagelijksch gesprek.
Zelfs in den kleinen aesthetischen kring van Catharines
pleegouders te Dresden had men die gebeurtenissen bij herhaling op het tapijt gebracht. Gedurende de spoorwegreis
van Dresden naar M. waren zij ook onafgebroken het
gespreks–thema der reizigers geweest — men had dingen
verteld , die iemand de haren te berge deden rijzen, en nog
verschrikkelijker zaken had men voorspeld. En nu zag
Catharina met eigen oogen een der gevolgen van dit onheil.
Under bet gekir der duiven en het ruischen des waters
klonk het luide door elkander schreeuwen van menschenstemmen, en schuin langs den laatsten kastatijeboom heen
kon het jonge meisje het groote kiezelplein vOOr de spin.
nerij overzien. Daar wemelde het, evenals op den dag van
de aanranding in het bosch , 'van arbeiders , die nu eens
met alle kenteekenen der neerslachtigheid, dan weder heftig
en dreigend, onder elkander spraken. De actien-maatschappij ,
die de spinnerij van den commerciêraad had gekocht , had
bankroet gemaakt; zooeven was de commissie van de recht.

bank in de fabriek verschenen , en de lieden daar stoven in
den eersten schrik als kaf uit elkander.
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,,Ja ja, zoo gaat het ," zeide Frans , die juist Catharina's
kleinen koffer binnengedragen had. .De lieden hadden het
to goed, en zij dachten , dat bet hun nog lang niet goed
genoeg ging. Nu gaan zir van de eene hand in de andere
en komen met der tijd van kwaad tot erger. Het is echter
ook een booze tijd, een heillooze tijd. leder wil zijn geld
met zonden verdienen en zoo mogelijk de dukaten van de
straat rapen. En kan men bet den kleinen nog nauwelijks
vergeven, de grooten maken het niet beter."
"Wel hem, die zijn schaapjes op het droge brengt I"
voer Frans voort en klopte genoegelijk op zijn zak. „Eerlijk
verdiend en gedurig aan vermeerderd, dat is mijn parool
daar kan men rustig bij slapen. Wie zich niet op bet
speculeeren verstaat , die moet er zich niet mede inlaten.
Daar hebt ge mijnheer den commercieraad daarginds dien
hindert natuurlijk de gansche geschiedenis niet ; die zit
buiten schot omdat hij een verstandigen kop en een fijnen
neus heeft." Hij hief met diep eerbewijs den wijsvinger
op. „Hij kwam eerst gisteren weder van Berlijn, strain
als altijd. 1k had juist meel naar het station gebracht —
he, hoe joegen zijn twee zwarten, zijn prachtpaarden daar
voorbij! Hij verstaat de kunst. De lieden geloofden,
dat hij gewis weder eon aardige sum had opgestreken,
zoo vroolijk zag hij er uit en recht zoo als iemand ,
die over millioenen commandeert. Hij was deze keer lang
van huis en zou zeker ook gisteren avond niet terug gekomen
zijn , indien men daar heden polteravond (1) niet vierde."
(1) Polterabend; bruiloftsavond ; de avond v66r het huwelijk, overeenkoniende met het oud-Hollandsehe groennaken,
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Polteravond ! En overmorgen was het bruiloft , en terstond
na het huwelijk zoude het jonge paar vertrekken. Catharina
wist dit , wel is waar; ze had het dikwijls genoeg in
Henriette's dagboek gelezen maar toch voer een plotselinge,
smartvolle schrik haar door de leden toen het door menschenlippen ZGO werd uitgesproken als iets dat van zelf sprak.
"Het zal er van avond lustigjes toegaan ," zeide Sue ,
terwijl zij haar jonge meesteres een kop koffie presenteerde.
llik sprak gisteren Anton van den commercieraad ; die
zeide , er zouden zooveel menschen korner, dat er geen
plaats genoeg voor te vinden was. Een theater hebben ze
gebouwd en een menigte juffers uit de stad zullen verkleed
komen , en het groen om het huis te versieren wordt bij
wagensvol uit het bosch gehaald."
Het sloeg elf op den toren van de spinnerij , then Catharina naar de villa ging. Nog klonk het verwarde stemmengeruisch van de fabriek haar in het oor, toen zij het
molenplein °verging , maar nauwelijks was de kleine planken
deur in den muur , die het molenterrein van het park
scheidde , achter haar dicht gevallen , als ook reeds diepe ,
zoo recht voorname , parkstilte haar omgaf.
Frans had gelijk : bier overviel ieinand het gevoel, dat
het woeste geraas der geldmarkt den rijken man on zijn wel
geborgen schatten niet bedreigden ; dat de alles medeslepende
golven van den rampspoed niet eens tot aan zijn zolen
durfden kabbelen. daar breidde zich een heerlijke
waterspiegel uit. Hij ving bet azuur van den wolkeloozen
morgenhemel op — een reusachtige safer van vlekkelooze

zuiverheid! De vijver was gereed, augeloofelijk rsa§ gmed
geworden , door de Massa op dozen kleinen plek. geconsen-
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treerde menschenkrachten en reusachtige geldelijke offers.
Zwanen sneden voren in den blauwfonkelenden vloed, en
nabij den oever dobberde een bontgewimpelde boot aan de
ketting. Toen Catharina vertrokken was , had het park in
hellen Meibloei gelegen thans scheen al het groen diep
geschadawd, als een donkere schilderij. Over de zachte
kleurenmengeling der lentebloemen waren de zonnevlammen
verzengend heengeloopen , en hadden in de plaats daarvan
de bloesemfakkels der cannas , de kaarsrecht opschietende
gladiolen, op ieder grasperk tusschen het gebladerte , ontstoken.
Hoeveel handen moesten betaald worden , om aan het park
den stempel van nauwlettende reinheid en verzorging te geven !
Geen afgevallen blaadje lag op de paden ; geen grashalm boog
zich buiten de voorgeschreven lijn; geen verdorrende bloesem
hing aan de takken. En daar tusschen de heerlijk belommerde groepen van loofhout trail thans de imposante façade
van den nieuwen stal te voorschijn. Ook daaraan was onafgebroken gearbeid ; zijn bouw was zoo tooverachtig snel
gegaan, als had een reuzenkracht het muurwerk met zijn
pleisterversiersels uit de aarde gedreven. En hier tooverde
inderdaad ook de voortdrijvende kracht , het geld , meer en
meer. Hier sprong de goudbron met onverminderde sterkte,
ofschoon op de beurs de greote bronnen verstopt waren .—
neen , niet een der electrieke sehokken , die de handelswereld
zoo moordend doortrilden , had zijn loop hierheen gericht.
Under het koele gewelf der linden-aIlee voortwandtlend ,
kwam Catharina de villa al meer en meer nabij. Nog nooit
was haar het kleine feeenkasteel zoo aristocratisch ongenaakbaar voorgekomen , als heden , in het donkergouden
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morgenlicht , met de wapperende , kleurrijke vlaggen op zijn
plattform — het golvende welkomstteeken wapperde , feestelijk uitnoodigend, hoog in de lucht. Onwillekeurig legde
bet jonge meisje de hand op het angstig kloppende hart —
zii was niet uitgenoodigd, en Loch kwam zij. Het was een
zware gang , het was een groot offer aan de zusterliefde
gebracht , dit onderdrukken van de eigen trotsche natuur.
Achter het bronzen hek van het benedenste balcon liep het
leeuwenhondje van mevrouw Urach op en of en kefte de
komende vijandig aan als altijd, en de papegaaien in den
blauwen salon accompagneerden krijschend door de wijd geopende glazers deuren.
Toen Catharina de deur wilde intreden, snelde een dame
haar voorbij ; zij hield den zakdoek voor bet gelaat , maar
over den kanten rand been gluurde een schuwe blik met
vreeselijk rood geweende oogen het jonge meisje aan.
het was de schoone , weelderige,
tharina herkende haar
in luxe zwelgende vrouw eens majoors ; de elegance barer
toiletten was in de residentie spreekwoordelijk geworden.
Zij ijlde den hock van het huis om , naar bet duister van
bet geboomte , natuurlijk , om eerst de sporen der tranen te
verwijderen, voor zij de van wandelaars wemelende promenade betrad.
"Den man blijft ook niets anders over dan #de kogel voor
den kop" — het bed 'onder het lijf zal hem ontnomen worden,"
boorde Catharina, in het voorbijgaan der portiersloge, een bediende zeggen. ',Hem geschiedt recht wat behoeft zulk een
officier ook in papieren te speculeeren, van welke hij geen grein
verstand heeft! Nu komt de vrouw en built onzen meester
wat voor , en die wet nu de kar nit den modder halen
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dat ontbreekt hem nog ! Als hij alien helpen wilde, die in
de laatste dagen hier zijn geweest, dan kon hij de wandelstaf ter hand nemen en het stof van de schoenen schudden
— dan bleef hem niets meer over."
Andermaal een offer van de ontzettende catastrophe ! Catharina huiverde en steeg onbemerkt de trappen op. In de
beletage was het feestelijk stil — werktuigelijk schreed zij
eerst naar den kleinen salon , dien zij vroeger bewoond had ,
en opende de deur. Mevrouw de barones Steiner heerschte
hier wel is waar niet 'neer, maar de kamer was ook niet
gereed gemaakt , om een anderen gast op to nemen. De
gezamenlijke meubelen waren weggeruimd — inplaats daarvan
stonden groote tafels langs de wanden en droegen op hun
oppervlakte een vormelijken bazar van voorwerpen voor den
uitzet , den met groote ostentatie opgebouwden, waarlijk vorstelijken ,,troussau" der professorsvrouw in spe. In het
midden van den salon echter golfde van een kleederstander
melkwitte atlas neder , van kanten omgeven en met oranjebloesem versierd , en hoe hoog het postament ook was , sleepte
de /ware stof toch nog ver over den vloer heen: — Flora's
bruidskleed ! Catharina drukte met afgewende oogen de deur
weder toe — eenige seconden later lag zij diep ontroerd in
Henriette's amen , die in een zoo geexalteerden jubel losbrak, als werd ze door deze aankomst nit naamlooze pijn verlost.
De zieke zuster was alleen. Men had heden in huis geen
tijd voor haar,, klaagde zij de commercieraad richtte voor
Flora de bruiloft in en wel met voorbeeldelooze pracht. Hij
wilde bij deze gelegenheid weder eens aan de residentie toonen,
hoe hoog hij boven alien uitstak , indien hij op zijn geldzakken stood — dat was nu eenmaal zijn zwak
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Geheel overeenkomstig haar gewone onafhankelijke wijze
van doen , had zij bet nagelaten , den verwanten kennis te
geven , dat zij Catharina per telegraaf ontboden had. Dat
was toch volkomen overbodig, meende zij met groote, verbaasde oogen , op Catharina's hoofdschudden desbetreffende.
Zij had er steeds op gewezen , dat de zuster eens terugkomen
zou , om haar te verplegen — men wist dat in huis zelfs
niet anders. En wat een mogelijk onvoorbereid samentreffen
met den commercieraad betrof, zoo kon ze heel gerust zijn ;
hij had in ieder geval k een nieuwe vlam" in Berlijn ; hij
was de beide laatste keeren in het bijzonder echter gisteren
vrij verstrooid teruggekomen , en had op Flora's schertserijen slechts sluw gelachen en zelfs niet ontkend.
Catharina zweeg op al deze mededeelingen.. Zij had op
het laatst slechts een gedachte, namelijk , dat het werkelijk
meer dan hoog tijd voor haar geweest was om terug te
komen. Zij vond de zieke mateloos opgewonden ; de holle
verstikkende hoestbuien schokten het tot een schaduw weggeteerde lichaam veel vaker dan vroeger; de handen brandden
als kolen , en de adem ging zoo zwaar, zoo moeielijk
Henriette had het tot nu toe, ook bij het hevigste lijden,
nooit ,,tot tranen laten komen" — ze had een ongelooflijk
sterken wil ; heden echter waren haar schoone oogen schier
tot onkenbaar wordens toe rood geweend. Zij verging van
angst , dat Bruck, bij al zijn liefde voor Flora , toch misschien zeer ongelukkig worden zou, klaagde zij , haar gelaat
aan Catharina's borst verbergend; en ofschoon nooit een
onvoorzichtig woord daarover gevallen was, was zij niettemin
vast overtuigd, dat Brucks tante volmaakt eveneens dacht
en zich bedroefde
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Catharina wees haar terecht met het snijdende antwoord,
dat dit eenig en alleen een zaak van Bruck's zorg was en
blijven moest. Niemand had meer aanleiding gehad, on
een diepen blik in Flora's zelfzuchtig karakter te slaan, dan
juist hij. Als hij trots dit wiles er op aandrong haar te
bezitten, zoo zou hij het ook met zijn noodlot moeten vinden;
het mocht dan uitvallen, zoo als het wou
Henriette sprong gansch verschrikt op , zoo ruw kloriken
haar die woorden. Er lag eigenlijk iets zoo verontrustend
vreemds, een soort van stij ve terughouding en ondoorgrondelijkheid, in het uiterlijk der jonge zuster, als was ook zij
met zich zelve en haar noodlot gereed.... na zwaren strijd
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Korten tijd' later steeg Catharina , terwijl zij haar zieke
zuster voorzichtig ondersteunde, de kleine trap naar de beneden verdieping zich aan te melden." Zij kwamen door den smallen corridor, in welken Catharina bij
haar vertrek voor een oogenblik de wijk genomen had.
Hij liep langs de groote zaal, die bijna de gansche ruimte
van den eenen zijvleugel der villa innam — daarin werden
de beroemde bals van den rijken man gegeven.
u flet is repetitie voor heden avond , en bovendien wordt
nog immer gedecoreerd en versierd," zeide Henriette, terwijl
zij toeluisterde en honend bij zich zelve lachte; pathetische declamatie, hier en daar door krachtig kloppen en
hameren afgebroken, klonk door de deuren. "Wat walgen
mij die meisjes daarbinnen Zij zouden alien te zamen ,
zooals zij daar op het tooneel staan , gaarne der bruid de
oogen uitkrabben , en toch kwezelen zij in grenzelooze vleierij
van de schoonste bloem , die aan hun krans ontrukt wordt,
van den dichtgenius , die haar voorhoofd gekust heeft, en
wat dergelijke poetische aderlatingen meer vertellen. En
Maurits met zijn matelooze verkwisting gedraagt zich daareiiboven als een gek. Gisteren avond, onmiddelijk na zijn
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terugkomst uit Berlijn, heeft hij de ambachtslieden als boeven
uitgescholden ; de decoratie moest als lljammerhartige knoeierij"
dadelijk van de wanden gescheurd worden, omdat de lieden
in twee donkere hoeken wollen stof in plaats van zijden
damast gebezigd hadden ; hij wordt rechtuit terugstootend
met zijn eeuwig tentoongespreid millionair-bewustzijn. Kijk
hier !"
Zij schoof onhoorbaar een der deuren een weinig wijder
open. Door den slechts smallen kier zag men het tooneel
niet, waarop gerepeteerd werd daarentegen kwam er een
prachtvol baldachin to voorschijn van purperfluweel met
gouden franje bezet hij zou zich heden avond boven
het bruidspaar welven.
"Hoe zal hij met zijn bleek , somber gelaat een vertoo ning maken onder den komedieachtigen prulleboel daar !"
fluisterde Henriette en drukte het blonde hoofd , als in uitbrekende vertwijfeling, diep bewogen tegen de gestalte barer
zuster. "En zij zal weder naast hem staan , zeeghaftig ,
triomfeerend als altijd, in het goed bestudeerd toilet van
wit neteldoek en kinderlijk naïve madeliefjes , zooals het der
onschuldvolle bruid op polteravond past. Ach Catharina,
daar is iets wonderlijks, iets onbegrijpelijks in deze gansche
geschiedenis Ik heb thans zoo dikwijls een gevoel , als
gloort een rampzalig geheim daarachter, zoo iets als een
heimelijk gloeiende brand onder grauwe asch,"
In de hoekkamer zat mevrouw Urach met Flora en den
commercieraad aan het ontbijt. De bruid was in elegant ,
rose negligee , en een ochtendmutsje hedekte de lokken in
papillotten. Catharina ontstelde schier, zoo grauw en scherp
scheen het Romeinsch profiel der schoone zuster zonder de
E. MARLITT.
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goaden glorie der voorhoofdlokjes. Heden zag zij voor de
eerste maal , dat Flora de jeugd achter zich had , dat eindelijk het rustelaoze streven om te pralen, de gloeiende eerzucht begonnen met het heerlijke ovaal onverbiddelijk in
harde, binnenwaarts zinkende lijn te verlengen.
,,Mijn God, Catharina , hoe komt gij Loch op het denkbeeld, ons juist heden in huis te vallen ?" riep zij opschrikkend , in onverholen ergernis. // In welk een verlegenhcid
brengt gij mij Nu inoet ik u goedschiks of kwaadschiks
mede in het gevolg steken. 1k heb echter reeds twaalf
bruidsjuffers een dertiende kan ik niet gebruiken, zooals
gij bij u zell zult moeten erkennen" — zij viel zich zelf
met een lichten kreet in de rede en trad achteruit.
De commercieraad had met den rug naar de deur gezeten
en juist een glas bourgogne aan den mond gebracht, toen
Flora's uitroep het binnentreden der zuster signaliseerde.
Was hem het glas ten gevolge der verrassing ontgleden ,
of had hij het °avast, met afgewende blikken op de tafel
gezet genoeg, de gansche donker purperen inhoud stortte
zich over het witte damasten tafelkleed en bemorste ook
Flora's kleederen.
De .rtjke !Ban stond een oogenblik verstijfd, ,verwartl, met
klenrloos gelaat en staarde met verschrikte oogen naar de
deur, als trad daar een wezenloos phantome, maar niet bet
imposante meisje met de ernstige trekken en de bedaarde ,
waste houding binnen. Hij herstelde zich echter ras. Met
een levendige verontschuldiging jegens Flora drukte hij op
de tafelschel, ten einde helpende en reinigende handen te
roepen; .daarna ljlde hij 'op Catharina. toe on trok haar de
kainer in. En daar let zich geen spoor van den afgewezen
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minnaar in zijn gansehe wezen ontdekken. Hij was in ieder
woord en in zijn koelen handdruk geheel en al de vaderlijk
gezinde voogd van voorheen, die zich verheugde, zijn pupil
in goede gezondheid terug te zien keeren. Hij klopte haar
welwillend op den schouder en heette haar welkom.
,,Ik heb het niet gewaagd u uit te noodigen," zeide hij.
"Ook was ik in den laatsten tijd met bezigheden te zeer
overladen, om veel aan Dresden te kunnen denken gij
zult dit vergeven ..."
fi ll ben eenig en alleen als Henriette's verpleegster gekomen ," viel Catharina hem snel in de rede, maar zonder
den minsten schijn van gekrenktheid over Flora's ongemanierde begroeting.
//DA is lief en goed gemeend, mijn kind," zeide mevrouw
Urach met opgehelderd gelaat; iedere, ook de laatste vrees
verdween bij haar tegenover dit ongekunsteld antwoord.
//Maar waar met u been? In uw voormalige kamer is
Flora's trousseau geplaatst en
"Gij zult mij derhalve nu toch moeten veroorlooven, mij
in mijn huis in te kwartieren, zooals ik ook reeds gedaan
heb," viel Catharina beleefd en met bescheiden terughouding in.
"Er zal mij voorloopig niets anders overig blijven ," hernam
de oude dame gliinlachend en zeer goed geluimd. ,,Heden
namiddag zal ons huis tot berstens toe gevuld zijn —
daarbij levee wij in een drukte, als ik nog niet gezien heb
met moeite hebben wij ons aan de ontbijttafel gered. Van
de morgenschemering of wordt gehamerd, gerepeteerd
„Ja, ze declameeren daarginds , dat de balken dreunen,"
zeide Henriette boosaardig en legde zich moede in een
21*
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leuningstoel, dien de commercieraad haar toegeschoven had.
"In het voorbijgaan hoorden wij "Pallas Athene," de llrozen
van Kaschmire" en het "nieuwe professoraat" in lieflijk
verzengemengel
,Hu!" stiet Flora uit en legde toornig beide handen op
de ooren. "Het is rechtuit onbeschaamd, mij zulk een
dilettantenprodukt voor te wawelen, mij , die met mijn
overschoone feestspelen altijd en immer,, bijzonder aan het
hof, geexcelleerd heb. En daar moet men nu stil bij
zitten en geen gelaatspier vertrekken, terwijl men zich van
spot en lachen de tong wel zou willen afbijten
1Vievrouw Urach deed haar door een haastig wenken met
de hand afbreken. Juist trader de medespelende dames ,
die voor de repetitie chocolade hadden gedronken in de
hoekkamer, binnen om haar hoeden en parasols te halen.
Flora sloop in het aangrenzende boudoir harer grootmama.
Met geaffecteerde vreugde ijlde de hofdame, freule Von
Giese, op Catharina toe en begroette haar als een ,4 lang
ontbeerde." Ook den commercieraad reikte zij de hand ten
groete.
"Het is goed , dat wij u hier aantreffen , mijn beste heer
Von Romer !" riep zij. ,,Dan kunnen wij u toch voorloopig danken voor de bewonderenswaardige manier , waarop
gij onze kleine polteravondpret ondersteunt. Waarachtig
superbe , tooverachtig!" Zij kuste in vervoering de vingertoppen. "Zulke feesten uit de "Duizend en een Nacht"
kan men ongetwijfeld ook slechts in de villa Baumgarten
arrangeeren daarover is de gansche wereld het ens.
Apropos, hebt ge reeds van bet ongeIuk van majoor Bredow
gehoord? Hij is totaal gerulneerd alle kringen zijn er
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over gealarmeerd. Mijn God, in welk een onzettenden tijd
leven wij toch! Slag op slag volgt, op zoo rapide manier ...."
iiMajoor Bredow heeft echter ook waanzinnig genoeg in
het wilde gespeculeerd," zeide mevrouw Urach gelijkmoedig
en steunde met welbehagen den elleboog op de leuning van
haar fauteuil. „Wie zal ook zoo dol, zoo zonder hersens
te werk gaan?"
y Zijn vrouw , de schoone Julie , is er de schuld van —
zij heeft te veel opgemaakt ; haar toiletten alleen hebben
jaarlijks drieduizend daalders gekost."
„Bah , dat zou ze hebben kunnen blijven doers , indien
mijnheer de gemaal met zijn bedrijfskapitaal voorzichtiger
geweest was; maar hij heeft zich in ondernemingen gestoken , die van den beginne aan het merk der zwendelarij
reeds droegen." — Zij haalde de schouders op. — „In zulke
gevallen moet men zich bij een autoriteit aansluiten, als
ik bij v. gedaan heb ; niet waar , Maurits, wij kunnen gerust slapen ?"
„Dat denk ik ," hernam hij lachend met de lakonische
kortheid van het overleg en vulde zijn glas met bourgogne. —
Hij ledigde het in een. teug. Geheel ongedeerd blip men
bij zulk een 6elatanten slag natuurlijk ook niet hier en
daar verzinkt een klein kapitaal, dat men ,voor de aardigheid" gerisqueerd heeft: speldeprikken waaraan, zooals
bekend is, niemand doodbloedt
y Ach, daar schiet mij juist te binnen , dat ik heden het
Effectenblad nog niet ontvangen heb ," viel mevrouw Urach
hem in de rede en richtte zich levendig op. y Het komt
alders precies om negen uur in mijn handen."
Hij trok onverschillig de schouders op. "Waarschijnlijk
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een vergissing op het postkantoor, of het blad is in mijn
brief- en courantenpakket verdwaald en is mede ginds naar
den Toren gegaan ; ik sal het nazien." Daarbij zette hij
zijn glas neder.
"Pardon, dames!" zeide hij met toespeling op zijn snel
drinken. ,,Ik voelde plotseling, dat mijn gevreesde hoofdpijn in aantocht was; ze komt bliksemsnel en ik pleeg se
met een snelgenoten glas wijn nit bet veld to slaan."
Hij zag er inderdaad nit, als drong hem de donkere
glOed van den rooden wijn tot onder de haven.
Hij ontkurkte ras een flesch en vulde verscheidene ledige
glazen, die op het buffet gereed stonden.
verzoek u, met mij op het welslagen onzer voorstelling van heden avond to drinken," zeide hij , een glas opheffend, tot de dames, die naar de kristallen kelken grepen
en zijn voorbeeld volgden. "Leve de bloemenfee met haar
bekoorlijk gevolg! Leve de jeugd en de schoonheid, en het
heerlijke leven zelf, dat immers niemand onzer vijandig is ,
ja, ook de zoete gewoonte des bestaans , zij level"
De glazen klonken, en mevrouw Urach schudde glimlachend het hoofd.
Gatharina was onwillekeurig in de vensternis terug geweken, in welks nabijheid Henriette's leuningstoel stond. Zij
zag, hoe bij den onberedeneerden toast de wimpers der zieke
vochtig werden, hoe zij zich in smartelijken toorn op de
lippen beet — ffde zoete gewoonte des bestaans" was voor haar
een marteling, en 'Met heerlijke leven" het zich "vijandig"
genoeg iederen ademtocht met smarten afkoopen. De jonge
pupil had geen glas genomen en de voogd had er haar ook
geen gepresenteerd. De blik van het meisje gleed somber en
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ernstig over zijn levendig bewogen trekken. Zij had nooit
vermoed, dat achter dit glad , hartstochteloos mannengelaat
een innerlijke storm kon woeden — en daar woedde die toch
in de onrustig flikkerende oogen , in het lichte , convulsieve
beven der lippen, in de ongewoon lustig geforceerde stem.
Het was, als voelde de rijke man den blik — hij zag onwillekeurig naar de vensternis. Vervolgens zette hij ras zijn
glas op tafel en streek met beide handen haastig over voorhoofd en haar. Aan de hoofdpijn , die ditmaal met de wijnkuur to spotten scheen, had zich gedurende eenige oogenblikken ook eon lichte duizeling gepaard.
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Het polteravondrumoer in de beneden-verdieping steeg des
namiddags tot onverdragelijk wordens toe. De adellijke riddergoedbezil ters uit de omstreken kwamen aan en moesten
geherbergd worden. Uit de stad werden manden vol met
"tooneeltoestel" aangesleept — de spelers zouden zich in de
villa costumeeren. Kappers en modistes renden uit en in ,
en daartusschen draafden de tuiniersknechts altijd nog van
de broeikasten naar de villa, kuchend en zweetend onder den
last van groote palm-, oranje- en gomboomen.
Bij al het geraas onder haar kamer was Henriette toch
in een schijnbaar verkwikkenden namiddagslaap gezonken. In
het aangrenzende vertrek zat Nanny, de kamenier , en naaide
met rappe handen zilverflitsen op een gazen wolk , die de
behangers beneden in de zaal noodig hadden. Catharina opende
zachtkens de deur en beval het meisje waakzaam te zijn en
de kamer Diet te verlaten, v66r zij terugkwam. Daarna ging
zij naar beneden, om in den molen eenige schikkingen te
treffen.
Zij vermeed het den hoofdcorridor te betreden — het wemelde van menschen , die af- en aangingen — en liep den
gang in, die langs de zaal liep. Het was er minder druk ,
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maar in de smalle deur, waarop hij uitliep en welke naar
buiten leidde , stond de commercieraad , met den stroohoed
op het hoofd , en klaarblijkelijk voornemens naar den toren
te gaan. Hij gaf den lakei Anton, die hem speciaal bediende,
en derhalve met hem de ru'ine bewoonde eenige boodschappen
om in de stad te bezorgen. llGeef u den tijd !" riep hij den
wegijlende na, Peerst na zes uur zal ik van kleeding veranderen."
Catharina schreed zachtkens en langzaam verder. Zij hoopte,
dat hij nu ook den drempel verlaten en den tuin inloopen
zoude; maar hij schoof werktuigelijk de handen in de zijzakken van zijn overjas en ging niet. Aan zijn voeten liepen eenige stoeptreden naar beneden ; hij stond vrij hoog en
kon van daar uit een aanmerkelijk stuk van zijn heerlijk
park overzien. Dat boeide hem klaarblijkelijk aan zijn plaats.
Had hij dan nog nimmer dezen aanblik in zijn verrassende
schoonheid zoo genoten als thans , nu de late namiddagzon,
waarin reeds de rozige tinten des avondlichts speelden , daarover scheen immer weder toonde de beweging van zijn
hoofd, dat hij de oogen in het rond liet dwalen. Maar het
jonge meisje zag ook , dat zijn bovenlijf onder vliegend, gejaagd ademhalen beefde ; zij zag, hoe zijn handen in de zakken zich krampachtig balden ; hoe de rechterhaud plotseling
met een ruk naar het voorhoofd gebracht en boven de oogen
gelegd werd. Hij kampte ongetwijfeld met de ongesteldheid ,
waarover hij hedenmorgen geklaagd had en die hij standvastig
verbeet, om de avondfeestelijkheden niet te storen.
Zij trad thans opzettelijk harder aan, en bij dat geruisch
wendde bij zich om.
llUw hoofdpijn is verergerd ?" vroeg zij deelnemend.

378
#Ja en ik heb op dit oogenblik weder een beangstigden aanval van duizeligheid gehad ," antwoordde hij met onvaste stew. en drukte zich den hoed dieper in het gelaaL,
#Geen wonder ! Had ik eenig vermoeden gehad van de duizenderlei wederwaardigheden, die met dit polteravoadfeest verknocht zijn, ik zou zeker daarvan hebben afgezien ," voegae
hij,- bedaarder , er bij , mar met een soort van stotteren,.
die hem anders vreemd was. #Die beperkte handwerkershersens hebben in mijn afwezigheid alles verkeerd gedasn;
zij hebben mij en mijn bedoelingen niet begrepen, en wat
ze in een voile week hebben te zarnen gelapt en gespijkerd,
dat moest weder afgebroken en in den tijd van twaalf iota
geheel nieuw hersteld worden. Nu hebben wij het geraas en
de voorbeeldelooze dolheid tot op het laatste oogenblik , als
de gordijn omhoog zal gaan."
Hij steeg de trappers af, langzaam en aarzelend, als dreef
alles weder voor zijn oogen.
#Zal ik teruggaan en een glas Selterswater voor u halen ?"
vroeg zij, en bleef op den dorpel staan. #Of zou het niet
beter zijn, den dokter te halen?" •
#Neen ik dank u, Catharina," antwoordde hij op een
vreemd weekhartigen toon , en zijn vochtig oog vloog
schemerend over het slanke meisje, dat aan haar bezorgdheid zulk een ongekunstelde uitdrukking gaf, "Overigens
vergist ge u zeer, als ge meent dat Bruck zoo gemakkelijk
te bereiken is. Die laat #zich door zijn praktijk jagen tot
het laatste oogenblik ik geloof, dat men hem overmorgen
van het ziekbed nog ten huwelijk zal moeten halen." Een
sarcastische lath , als spotte hij inwendig met de gansche
wereld, vloog over zijn lippen. //Het beste middel heb ik
,

,
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zelf" — zeide hij terstond daarop, llmijn koelen torenkelder.
Ik ben juist voornemens er heen te gaan en den wijn voor
hedea avond gereed te zetten; de frissche kelderlucht zal
werken als een verkoelende kompres."
Catharina knoopte de linten van haar hoed vaster on der
de kin en trad de deur uit.
"En gij gaat nog uaar den molen ? Tot niet verder, hoop
ik?" meende hij en zag op zijn horloge. Deze eenvoudige
vraag klonk zoo achteloos , en toch kwam het Catharina voor,
dat hem de adem daarbij stokte.
Terwijl zij de trappers afsteeg , zeide zij hem wat haar naar
den molen dreef. Daarna ging zij met een vriendelijken
hoofdknik over het kiezelplein , terwijl de commercieraad de
richting naar den toren insloeg. Achter de eerste struik
van het naaste boschje zag ze onwillekeurig nog eeninaal naar
hem om. Hij was onloochenbaar meer ongesteld , dan hij
bekennen wilde. Reeds nu ging hij weder aarzelend, als
met knikkende knie6n. Hij had den hoed in den nek geschoven , als stormde hem de koortsgloed an dermaal naar
het hoofd en zijn oogen dwaalden doelloos over het park
been.
Thans suisde bet ook haar in het hoofd ; een donker
angstgevoel overviel haar. De zieke man met de onvaste
gebaren alleen in den torenkelder ! Als een koortsbeeld joeg
de afschuwelijke gedachte, die zich eens in het gezicht der
mine van haar had meester gemaakt, door haar hoofd.
llIk bid u , Maurits , wees voorzichtig met het kelderlicht !" riep zij hem angstvol toe.
Was hij zoo diep in nadenken verzonken geweest, of had
zich reeds die zenuwachtige prikkelbaarheid van hem meester
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gemaakt, welke voor iedere luide menschenstem verschrikt :
hij sprong wild op , als had hem een schot getroffen.
NWat wilt gij daarmede zeggen ?" riep hij heesch terug.
Aloe ? ziet gij spoken op klaarlichten dag, Catharina ?"
voegde hij er terstond bij. Hij brak in een schaterend
lachen uit , dat iets diep beschamends voor de jeugdige
raadgeefster had, en verdween met een spottend groetenden
weak en zeer stram geworden honding in het nabijzijnd
gebladerte.
Nauwelijks een half uur later ging Catharina langs de
rivier. De beschikkingen waren genomen, en z66vee1 tijd
bleef haar nog over , dat zij bet oude , lieve doktershuis
ter sluiks weder kon zien. Hoe klopte haar het hart, toen
zij door het bewegelijk loof der oeverberken , de weerhanen
in de zon gloeien zag ! Hoe verschrok zij bij ieder verraderlijk geknars van het kiezelgruis onder haar voeten ! Ze
kwam als een verdrevene , die een laatsten blik in bet geliefde land werpen wil. En nu leunde zij tegen den populier, die den houten brug flankeerde — op deze plaats
had zij het laatste onuitwischbare beeld in haar ziel opgenomen. Als op een gouden achtergrond waren toen de
luisterende kinderkopjes om den hoek van het huis tegen
het stralende landschap uitgekomen, en daar aan de tuintafel was de krachtvolle , gestrenge man in onbegrijpelijke
zielsontroering ineengezakt.
Thans was het stil op het donker beschaduwd grasperk.
De ooftboomen , die zij in stralende Meifrisehheid gezien
had, Bogen zich onder den last hunner vruchten , die geel
en roodwangig tusschen het verkleurde loof praalden en de
koeltjes met den kostelijken ooftgeur vervulden, en aan den
-
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wingerd tegen het hais hing de veelgeroemde druivenrijkdom
in een donkey blauw. Slechts een enkelen schuchteren blik
naar het hoekvenster , waar de schrijftafel stond ! De dokter
was im.mers niet te huis ; hij ijlde van het eene ziekbed naar
het andere //tot het laatste oogenblk." En in die kamer
woonde hij ook niet meer. Witte , geborduurde gordijnen
hingen achter de ruiten. Op het kozijn , tusschen de potten
met bloeiende violieren , lag een sneeuwwit katje. En thans
werden een paar breiende handen zichtbaar en een vrouwenhoofd,
met zilverwitten schedel onder de nette tulen muts, boog zich
daarover neder — de oude vriendin der Tante had daar reeds
haar intrek genomen. Hij had ook deze brug achter zich afgebroken ; hij was reisvaardig, en overmorgen kwam Aet
laatste oogenblik ," waarop de trotsche , gevoellooze zuster
naast hem zou staan in een wit atlaskleed om "de
salon-representante des beroemden mans" te worden. Had
zij eens zwaarder gestreden , die schoone , blonde edelvrouw,
dan dit meisje , dat thans, bitter weenend , de armen om
den slanken stam legde en het gelaat tegen den ruwen ,
harden schors drnkte tot het haar pijn deed? Gene was
bemind geworden , en hoewel verlaten , was zij niet schuldig ;
hier echter knaagde zondige ijverzucht aan het hart eener
niet–beminde , en die zij benijdde , was — de eigen zuster.
Luide mannenschreden achter haar deden haar opschrikken. De molenaar Frans ging, met een ijzeren stang over
den schouder, voorbij , om naar den bovendam te zien , naar
hij zeide. Deze ontmoeting, die haar het bloed naar het
gelaat dreef, verjoeg haar van haar luisterplaats , en terwiji
Frans ras verder ijlde , ging zij langzaam langs den oever.
Zij kon nog niet besluiten naar de villa terug to keeren.
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Met haar toilet voor heden a ►ond was zij immers reeds lang
gereed, eer Henrietta, die trots haar zwakheid tot iederen
pros het feotspel Wilde bijwonen, haar arm , ellendig lichaam
zoo getooid had, dat de sporen der overweldigende ziekte
minder to vobrschijn kwainen,
Hier was het zoo heerlijk eenzaam. Niemand zag bur
rood geweende oogen; niemand zag, hoe zij toornig met
haar weerspannig hart streed en met haar zoudig verlangen,
dat haar hierheen gedreven had — ja, dat alleen ! —
Schaude over haax, als zij zichzelve bedroog en haar hartstochtelijk verlangen verontschuldigde! Niet dit Hove huis ,
uiet de beminnenswaardige vrouw daarbinnen had zij willen
wederzien, en het was ook niet haar vaste overtaiging geweest , dat hij niet to huis zijn kon — ze had het toch gehoopt.... En thans , nu zich een ander gelaat dan het zijne
aan het hoekveuster vertoond had, was haar dat lieve plekje
gronds woest en als van de zon verlaten toegeschenen.
De vooruitloopende molenaar was nit haar lAikken verdwenen — zij kwam meer nabij de rube. Het water in de gracht
van•
verre, en het thinner wordende bosch het haar
glinsterde
de elegante brug zien, die over de gracht voerde .... In dit
oogenblik ging er van uit den toren een man over , met een
grooten, roodblonden, diep op de borst nederbangenden baard.
Hid droeg een blauwe arbeidepkiiel wider den slordig omgeworpen jas, en joeg met zijn stok de twee reeen voor zich
nit. Zij stoves letterlijk de brag over en vlogen het park in.
Catharina zou aan den man niet, verder aandacht geschonken hebben. — handwerkslieden verkeerden immers dikwijls in
den toren -als zijn gebaren haar niet oplettend gemaakt hadden. De comm,ercieraad hield bijzonder veel van de reeen; hij
.
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kon zeer boos worden, als hij er een in het park vond dwaien —
en nu jaagde de vreemdeling de schuwe dieren opzettelijk het
water over! Was hij een van die verbitterden, welke den benijden rijkdom wilden benadeelen, en schade toebrengen, waar
zij kunnen? Hij sloeg den weg in, die naar de groote
parkpoort en op den landweg voerde. Ze volgde hem met
de oogen, tot het struikgewas hem verborg — welk een
gelijkenis! Naar zija houding en grootte, naar zijn ganschen lichaamsbouw, had de man in de arbeidersjas een
blonde tweelingbroeder van den commercieraad kunnen zijn.
Zij bleef ondanks zichzelve als geboeid staan , en zag
naar den toren , vanwaar hij gekomen was. Hoe heerlijk
groepeerde zich hier het landschap om de ru'ine , en met
welk een kunstenaarstact en gevoel had de uit de verte geroepen bouwmeester het voorhanden zijnde weten te gebruiken, om die muuroverblijfselen met een zoo aangrijpend
roniantische betoovering te omgeven! let was weder stil
geworden; slechts het vleugelkleppen der duiven , die boven
den toren zweefden, klonk zwak door de lucht. Als kleine zilveren booten zwierden de bevallige luchtschippers door den
helderen, rood getinten avondhemel, en glipten door de gaten
van den muurkroon, die scherp tegen het aetherblauw af
stak neen, niet de muurkroon! Een eensklaps
vuurspuwende krater was het, die onder donderend gekraak
een gulp zwarte lava reuzenhoog ten hemel slingerde! De
grond werd het meisje letterlijk onder de voeten weggescbeurd — zij stortte neder , als omver gesmakt — daarna
stroomden koele watermassa's op Naar toe
Wat was dat . . . . Al wat loopen kon , ijlde de villa
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nit en reside zich naar buiteu in den tuin — het huis had
op zijn grondvesten schier tot instorten toe gewankeld. —
Een aardbeving Als ontzield, ademloos stonden de
menschen buiten , en verwachtten ieder oogenblik , dat de
aarde zich voor hun voeten zoude openen. Reeds spuwde
zij waterstroomen daarginds over de lager gelegen grasvlakte
heen ; de dampkring was met brandlucht gevuld en strooide
atomen tot pulver gebrande stoffen op het kiezel .. De
groote ruiten van het trotsche huis waren gesprongen ; en
in de groote zaal lagen de reusachtige spiegels verbrijzeld
op den vloer , van het tooneel hingen de fluweel- en zijde
draperi6n afgescheurd neder,, en de arbeiders hadden zich
slechts met moeite voor de zwaar nederstortende bronzen
versieringen en stangen gered.
Van de wandelplaats stormden thans de voorbijgangers
naar binnen , en onder hen was ook Anton , die uit de stad
terugkeerde. u Daar, daar !" schreeuwde de lieden mevrouw
TJrach toe , die half onmachtig op Flora's schouder leunde,
en wezen over het park been. Mar brandde het — dikke,
zwarte rookwolken welden op, zoo intensief, dat men bijzonder brandbare stoffen als raketten afzonderlijk in donkere
nacht zag omhoog schieten.
"Het kruid in den toren is gesprongen," riep iemand uit
het midden van den menschenhoop.
"Onzin !" antwoordde Anton , bijna lachend, ofschoon hem
de tandeu van schrik en ontzetting klapperden. "Pat muffe
tuig brandt sints lang niet meer, en die handvol versch kruit,
die de genadige heer nit scherts daarover gestrooid heeft ,
brengt geen steen van zijn plaats."
Desniettemin rende hij als dol het park in, dwars over
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de oyerstroomde grasperken hij wish toch , dat zijn heer
zich daarginds beyond , waar het brandde. De gansche
menschenzwerm stroomde hem na, terwijl op den nabijgelegen
stadstoren de brandklok begon te luiden.
Welk een verwoesting ! `'fat was in een vluchtige seconde,
die nauwelijks voor een ademhaling voldoende was , uit die
paradijsachtige streek geworden , waartoe een verkwistende
opoffering van geld en arbeid den voormaligen lusttuin eens
verdwenen riddergeslachts veryormd had ! Als een springende
fontein , die spelend kiezel omhoog werpt, zoo had daar,
waar de zwarte smook den hemel verduisterde , een helsche
kracht de muursteenen aangevat en in wijden kring verstrooid. Hier was een granietblok diep in het weeke grasveld
iugewoeld , daar waren sterke boomstammen als riet order
den steenregen geknakt , en ginds, naar het zuiden, stond
het palmenhuis als een glazen zeef dubbel glinsterend en
flikkerend met zijn. scherfspitsen ; een ware hagelbui van
steenen moest , als door een boosaardige jongenshand geslingerd, juist op w het glazen wonder" der residentie neergekomen zijn.
Het was een aanblik , die wel geschikt was , om het haar
te berge te doen rijzen en de ademloos toeschietende menschen
te doen terugtuiraelen , zoodra het laatste hooge bosschage,
dat de verwoesting voor hen verborg , achter hen lag. Had
de rondzwervende geest van de stamvrouw der Baumgartens
inderdaad de lout aangelegd, om een einde te maken aan
het komedieachtige spel , dat de parvenu met de eerwaardige
overblijfselen van haar stamslot dreef ? Maar zij moesten
ijzer in de muurvoegen gegoten hebben , die ouden. Wel
was het bovengedeelte met de uitgetande kroon vergruisd
E. MARLITT.
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en naar alle vier windstreken weggeslingerd, doch van het
onderste gedeelte des muurwerks had de reuzenkracht slechts
de kleinste helft kunnen vernielen. Het lag omgeworpen,
maar nog aaneen en onbreekbaar samenhangend, in de nabijheid van de gracht , terwijl het overige trotsch en dreigend
omhoog stak. Uit hun schoot loeiden de bleekgele vlammen
op , en lekten begeerig iederen splinter, en al wat brandbaar
was , van de muren af.
"Mijn arme meester !" steunde Anton eh strekte de armen
vol vertwijfeling over de gracht uit. Daar beneden bruischten
en borrelden de wateren , die door den vreeselijken slag
buiten de oevers gejaagd en ver over het park verspreid
waren. Nu stortten zij zich in hun lager gelegen gehied
terug en sleepten zand en graszoden en bloedige, verscheurde
duiven- en kraaienlijken met zich voort. De sierlijke brug
was spoorloos verdwenen ; de schoon beplante, eivormige
heuvelrug in gapende scheuren gebarsten, en de oude
notenboomen , die hij gevoed had en die zijn trots waren
geweest, had hij uitgeworpen. Zij lagen daar uitgestrekt,
met de takken in elkaar geward als het gewei van twee
herten die in bitteren kamp gevallen waren.
Wat hielp het, dat altijd nieuwe menschenscharen toestroomden, dat brandspuiten aanjoegen ? Daar was niets to
reddin. Wie zocht nog daar in dien laaien krater naar de
kostbare meubelen, de beroemde verzameling drinkhorens,
de beeldhouwwerken en ivoren kunststukken , de rijke tapijten ? Ala in ontzettenden hoon was een der purperen zijden
gordijnen, onverlet nit het venster gevlogen en aan het kozijn
vastgehecht gebleven , en hing gruwzaam onbewegelijk over
tie buitenzijkle van het overblijfsel des torens, gelijk het
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bloed, onmerkbaar vloeiend, aan een breede wonde ontstroomt.
En de menschen fluisterden onder elkatider van opgehoopte
goud– en zilverschatten — of neen , het waren immers
papieren geweest , papieren, die het bezit van fabrieken,
mijnwerken , landstreken en dergelijke tot een onmetelijke
waarde waarborgden , en welke de oude, stevige toren met
zijn muren , zijn niet te verkrachten sloten en zijn watergordel als een draak bewaard had. Waar waren zij ? Waar
de ijzeren platen , die hen omgaven ? Waren de brandkasten
ongeopend naar beneden gestort in het keldergewelf, te
midden van den vlammengloed een opstanding afwachtend ?
En wat was er van hem geworden, van den rijken man,
van wien Anton bepaald wilde weten , dat hij zich een uur
geleden naar den toren begeven had om wijn uit den kelder
te halen ? Alles staarde met stokkenden adem in het vlammengewemel , terwijl de getrouwe dienaar handenwringend langs
de gracht liep en den naam zijns meesters immer weder
over het water uitriep. Het was toch een onvergeeflijke
gril geweest, buskruit te bewaren , waar men een open kelderlicht hanteerde.
''De vergane historische merkwaardigheid heeft het niet
gedaan ; daartoe is een gansch andere ontplofbare stof noodig
geweest ," zeide een der eerst toegeschoten wandelaars , een
ingenieur, luid en zeer bepaald te midden der verwarde
menschenstemmen.
//Maar hoe zou dat dan in den kelder zijn gekomen?"
stamelde Anton en bleef staan , terwiji hij den spreker onnoozel en verstandeloos met zijn van angst verglaasde oogen
aanzag.
De heer haalde zwijgend met een dubbelzinnig gebaar de
25*
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schouders op en week met de anderen terug — de brandspuiten begonnen hun arbeid.
En nu sisten de waterstralen omhoog en de klok op den
stadstoren luidde onvermoeid , zoolang het vuur zich met
macht tegen zijn aartsvijand verzette. Van de villa sleepte
de brandweer planken en stangen aan , om een noodbrug
over de gracht te slaan , en het geraas en het volksgedrang
wies en zwol van seconde tot seconde. Daar klonk midden
in het rumoer een kreet , die door merg en been drong —
daar ginds , vrij dicht bij de mine , op den weg van den
bovendam , hadden ze den molenaar Frans gevonden ; een
zware steen had hem ter aarde geworpen en hem de borst
verpletterd — de man was dood.
Het was , alsof de kreet, dien de vrouw des molenaars
bij den aanblik van het lijk uitstiet , zich van keel tot keel
voortplantte — zulk een onbeschrijfelijk stemmenoproer
dreunde over het park heen.
"Maurits — zij hebben hem ongetwijfeld gevonden !"
murmelde mevrouwUrach ontsteld. Zij was niet ver van de villa
op een tuinbank neergezonken ; verder hadden haar voeten haar
niet gedragen. Thans deed zij andermaal een krampachtige
poging om op te staan vergeefs! De zwakheid des ouderdoms,
tot nu toe standvastig geIgnoreerd , deed zich , tegenover een
werkelijke gemoedsaandoening , op geduchte wijze gelden.
"Hebben zij hem ? Is hij dood ? Dood ?" stamelde zij ,
en de anders zoo vast , zoo voornaam , zoo koel blikkende
oogen dwaalden , wijd opgesperd , in wilden angst langs den
weg , die in de richting der mine het Bras doorsneed.
Daarbij omklemde zij Flora's arm, die naast haar stond.
De schoone bruid was de eenige, die haar tegenwoordig-

heid van geest bewaarde. Welk een contrast ! Daar boven
de boomen trok smeulend en traag de dikke walm heen en
verfde den hemel ver in het rond met een vuil leiblauwe
kleur, en hier, voor het huis met zijn vergruisde spiegelruiten, zijn omgestorte oranjerietobben onder het balkon ,
verliepen en zakten slechts langzaam de buiten hun oevers
getreden wateren en verzamelden zich tot stroomende beken
in de diepe voren , welke de widen der brandspuiten in de
kiezel- en grasvlakten gescheurd hadden. Daarbij kwam bet
waanzinnige geschreeuw, dat door de lucht gilde, het geraasmakende voorbijsnellen van altijd nieuwe menschenmassa's
van de stad, en te midden dezer verwoesting, dezer verwarring — een sneeuwwitte bruid, met witte madeliefjes op de
Borst en in de blonde lokken , bleek tot in de lippen, maar
kalm en rustig in haar uiterlijke bonding als altijd — een
tcgen ieder persoonlijk ongeluk geharde.
,Als gij mijn arm slechts eens wildet loslaten, Grootmama !" zeide zij ongeduldig. ”Ik zou u misschien kunnen
overtuigen, dat gij hersenschimmeii ziet. Waarom zal en
moet Maurits dan toch volstrekt verongelukt zijn ? Bah —
Maurits met zijn fabelachtig geluk ! Ik ben overtuigd, dat
hij frisch en gezond ginds midden onder de inenigte is. En
onze verstandelooze bedienden , die het , in het voorbijgaan
gezegd, niet de moeite waard achten naar ons om te zien ,
en slechts nu en dan in bet voorbijrennen wat waanzinnig
gebabbel uitschreeuwen, — deze beperkte lui, zeg ik , zien
hun meester met open oogen niet." —
Haar blik gleed' langs het natte terrein , daarna zag ze
mar haar voeten , die in witte laarsjes onder de garneeringen van bet tarlatankleed uitstaken.
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"Men zal denken , dat ik ook min of meer krankzinnig
geworden ben meende zij schouderophalend , "maar ik moet
naar
"Neen , men gij blijft ," riep mevrouw Urach en begroef
haar vingers in de plooien van het witte kleed. llGij zult
mij niet alleen laten met Henriette , die nog hulpeloozer is
dan ik en mij niet kan bijstaan. 0 mijn God, ik sterf....
Ms hij dood was , als wat dan ?"....
Haar hoofd viel diep op haar borst , die van brillanten
schitterde — hoe ontzettend oud zag die vrouw er nit !
Haar gele moire-sleep ruischte als in snijdenden hoon achter
die gebogen grijsaards-gestalte.
Henriette zat op de andere zijde der bank ineen gedoken,
aschgrauw van ontsteltenis , en staarde met ontzette kinderoogen in de ruimte.
,Catharina! Waar Catharina toch blijft ?" zeide zij met
bevende lippen voordurend bij zich zelve , als had zij die
phrase nit het hoofd geleerd.
„God in den hemel , schenk mij geduld !" murmelde Flora
tusschen de tanden. ,,Het is toch iets verschrikkelijks ,
zulke zwakke vrouwen 1k bid u , Henriette, waarom
schreeuwt gij toch altijd om uw Catharina ? Die zal toch
niemand u ontnemen !"
Met verterend ongeduld vloog haar blik langs het huffs,
maar daar was geen levend wezen to zien , dat baar van de
haar opgedwongen beschermerspost had kunnen aflossen. Ze
waren alien naar de rulne gerend , de reeds aangekomen
gasten uit den omtrek , de lakeien , de dienstbare geesten
der keuken; zelfs de fijn geschoeide kameniers waren door
de diepe waterplassen medegeloopen. Maar van uit de stall
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naderde thans bijstand — de dames , die aan het feestspel
zouden deelnemen , kwamen thans. ademloos bet huffs om.
"Om Godswil , wat gebeurt er tool' bij u?" riep freule
Von Giese en ijide op de verlaten groep vrouwen toe.
Flora haalde de schouders op. m in den toren heeft een
ontploffing plaats gehad meer weten wij ook niet. Alles
rent voorbij , niemand staat ons te woord, en ik kan niet
van mijn plaats , omdat Grootmama het hoofd verloren heeft
en mij in haar grenzelooze angst letterlijk de kleederen van
het lijf scheurt. Ze beeldt zich in, dat Maurits omgekomen is."
De jonge meisjes stonden als tot steen verstijfd bij dit
afschuwelijk vermoeden — de bloeiende schoone man, die
v6Or weinig uren nog "het heerlijke leven" een toast gebracht had , daar in de vlammen omgekomen of in atomen
verbrokkeld! Dat was niet om aan te denken.
N Onmogelijk !" stiet freule Von Giese uit.
"Onmogelijk ?" herhaalde mevrouw Urach onder een mengeling van snikken en waanzinnig lachen. Thans stolid zij
als overeind gerukt op haar voeten , maar zij wankelde als
een beschonkene en wees met een onzekere armbeweging naar
het naaste boschje.
„Daar — brengen zij hem ! Gerechte God! Maurits ,
Maurits ! ...."
Daar werd onder eerbiedig zwijgen een voorwerp gedragen en in den kring van nieuwsgierig medeloopende menschen schreed dokter Bruck ; hij was zonder hoed en zijn
hooge gestalte stak boven alien uit.
Flora vloog er heen , terwij1 mevrouw Urach in een luid,
krampachtig weenen uitbrak. Bij den aaublik der toeschie-
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tende , gebiedend schoone bruid trad de menigte onwillekeurig uiteen. Na een snellen blik op de uitgestrekte gestalte , die men op een rustbed voortdroeg , wendde Flora
zich terstond terug en riep geruststellend : #Wees maar
bedaard , Grootmama! Het is Maurits toch niet...."
Xatharina is het—. ik wist het ," murmelde Henriette
half snikkend, half spookachtig fluisterend , met haar heesche
stem , en wankelde er heen , toen de dragers , om adem to
scheppen , hun last voor een oogenblik hadden nedergezet.
De verongelukte lag op het ouderwetsche rustbed uit des
dokters studeerkamer — haar zijdewaarts neerhangende kleederen dropen van het nat. Zachte beddekussens ondersteunden
hoofd en rug. Zij zou, met haar zacht gesloten oogleden
en de ongedwongen in den schoot rustende handen , er als
een vreedzaam sluimerende uitgezien hebben , indien het
geronnen blood aan den linkerwang en het verband over het
voorhoofd niet van een hoofdwonde getuigd harden.
Wat is er met Catharfna, Leo ? Wat in de wereld
heeft zij op de plaats van bet ongeluk to zoeken gehadr
vraagde Flora en trad naar bet rustbed. Toon en blik
duidden meer ergernis over de vermeende voorbarigheid der
stiefzuster dan eigenlijken schrik aan.
De dokter was zooeven hij haar geruststellende verzekering als in plotseling opkomenden toorn ontstoken. Thans
scheen het, als hoorde hij zelfs niet, dat zij sprak — 7,66
vast lagen zijn lippen op elkander en z(5.5 ledig was de
IAA, die langs hear heenstreek en daarna op Henriette
rusten bleef.
De arme zieke stond, naar adorn trachtetid , voor hem en
haar met tranen gevulde oogen zagen in doodsangst tot hem op.
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u Slechts een enkel woord , Leo — leeft zij?" stamelde

zij met smeekend gevouwen handers.
"Ja, de luchtpersing en het bloedverlies hebben haar
verdoofd; gevaarbrengend zijn op het oogenblik slechts de
natte kleederen ; de hoofdwond is niet gevaarlijk, Goddank!"
antwoordde hij, als' uit het diepst des harten in vibreerende
tonen. En liefderijk als een broeder , legde hij den linkerarm ter ondersteuning om haar zwakke gestalte, die zich
nauwelijks overeind vermocht te houden. u Voorwaarts!"
beval hij vervolgens aan de rustende dragers met hoorbare
angst en ongedul 1.
De begeleidende menschenzwerm verliep weldra teleurgesteld: er was immers geen gevaar voorhanden. De meesten
keerden naar de plaats van den brand terug. Het rustbed
werd over het kiezelplein gedragen, voorbij mevrouw Urach,
die, totaal geesteloos, op de onmachtige staarde en niets
meer scheen te begrijpen of te vatten. De ontzette schare
meisjes drong schuw op elkander en blikte radeloos tot
den jongen dokter op, die, zonder hen aan te zien, naast
het rustbed schreed. Nog hield hij met den linkerarm
Henriette omvat, den rechterarm echter had hij om Catliarina's hoofd gelegd, om iederen smartelijken schok te voorkomen.
De man, die anders zoo schuw zijn innerlijk gevoel verborg, dien men in den laatsten tijd slechts met sombere
trekken en gedwoiigen uiterlijk gekend had, zag met voortdurende zorgvuldigheid , met onverholen teederheid op het
verbleekte meisjesgelaat neder , als bestond er niets anders
meer voor hem , als had hij met doodsgevaar hetgeen hem
het liefst en heiligst was op dit rustbed gered.
-
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Flora ging achter den zwijgenden groep, gelsoleerd , alsof
niet de geringste band haar met de drie m.enschen verbond,
die het ongeluk plotseling voor aller oogen in zoo innige
betrekking bracht. Daar , waar de dragers gerust hadden ,
stonden nog diepe waterplassen; zij was met haar sierlijke ,
witte laarsjes in het troebele nat getreden en de lange tarlatansleep slingerde doorweekt en bemorst over het kiezel.
Met een snellen greep nam de schoone bruid de witte
madelievenkrans uit het haar; hij was tot een bittere ironie
geworden te midden der ontzettende gebeurtenissen. Zij
verplette en verscheurde hem werktuigelijk met de vingers ,
en waar zij gegaan had, lagen de kleine sneeuwachtige
sterretjes verstrooid.
Maar ook zij schreed Grootmama en haar vriendinnen
voorbij , zonder hen aan te zien. Haar fonkelende blik
mat zonder ophouden de imposante gestalte des bruidegoms.
Men zag, hoe zij van seconde tot seconde verwachtte, dat
hij zich naar haar zou omwenden , en zoo volgde zij hem
schrede voor schrede over het ruime plein , over den drempel
des huizes. Mevrouw Urach riep haar na ; andermaal dreunde
een gerommel, waarvan de aarde schudde, en dat door een
bruischend geraas van menschenstemmen gevolgd werd, van
de ruIne tot haar over — zij zag niet om. Mocht achter
haar de wereld ook ineenstorten zij ging met onverbidde]ijke vastheid van besluit llhaar rechten" na.

VIJF EN TWIN TIGSTE HOOFDSTUK.

Op dezen afschuwelijken dag volgde een somber zwijgende nacht vol doodsbange , ademlooze spanning. Niemand
ging to bed ; alle glasvlammen in huis brandden , de dienstboden slopen rusteloos op de teenen in het rond of hurkten
zwijgend in de hoeken bijeen. En slechts als buiten van
den toren of de schreden van een brandspuitgast naderbij
klonken of een der buitendeuren zachtkens geopend werd,
sprongen alien als door een elektrieken schok op en renden
naar buiten de corridors in , want de heer des huizes zou en
moest nog komen , maar de nacht ging voorbij en het vroege
morgenrood drong door de vensters — en hij kwam nimmer terug.
Het was een rozige straal, die een helderen dag voorspelde , welke over de villa Baumgarten heengleed en de gebarsten spiegelruiten deed glinsteren en flikkeren. Hij Bleed
door de feestzaal en deed het purperen flawed van het ineengestort bruidsbaldachin flonkeren ; hij kuste het verwelkende
loof der festoenen en de geknakte takken der omgeworpen,
broeikasboomen welk een chaos ! Een enkele schok had
die kostbare , maar licht getimmerde toebereidselen voor het
/freest uit de Duizend en een Nacht" in een arschuwelijke
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mengeling van scherven en stukken dooreen geworpen. En
al die sierlijke, de braid verheerlijkende verzen waren onuitgesproken gebleven , en. daar , waar de met goud omlooverde genien in rozenwolken hadden moeten nederzweven ,
speelde de scherp tochtende morgenwind spookerig met rose
en witte kripflarden.
Misschien mocht heden voor de eerste maal de dageraad
in die voorname zalen schemeren , geen luik was gesloten ,
geen gordijn nedergelaten ; zelfs de prachtige slaapkamer op
den noordoostelijken hoek des huizes , met zijn roode zijdedraperien en zijn kostbaat gebeeldhouwd bed op de hooge
estrade, was hem prijsgegeven en hij mocht zich in de brillanten
spiegelen , die nog in den haartooi van mevrouw Urach verstrooid lagen. De hand der kamenier had de oude dame niet
mogen aanraken; nog sleepte haar het gele kleed na, waar
zij altijd nog door de lange rij van kamers wankelde, in
welke de omgeworpen meubels , de van hun voetstuk gevallen
statuen verspreid lagen.
De wolk van Baas aan den hals en kin der oude dame
was verdwenen, en de anders zoo zorgvuldig verborgen vleeschlooze onderkaak kwam in scherpe , duidelijk uitgedrukte lijn
tegen den verdroogden hals nit. a , zij was zeer bedaagd
en voor het verdorde lichaam stond de levenszon laag, laag
ten ondergang en desniettemin zwierf deze wankelende
oude in koortsachtigen angst die eene gedachte voortdurend
door het hoofd : fiWie zal de erfgenaam van Maurits zijn ?"
Zij zelf had niet de minste aanspraak op de nalatenschap
van den zoo plotseling omgekomene niet eens op het bed,
waarin ze sliep , niet eens op het kopje, waaruit zij dronk.
De commercieraad was vroeg wees geworden. Voor zoover
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zij wist bestonden er geen bloedverwanten van zijn naam ,
maar had hij niet meermalen ondersteuning gezonden aan
een arme zuster zijner overleden moeder aan den Rijn ? Zou
die de erfgename zijn ? Die gedachte was in staat iemand
razend to maken. De vrouw van een obscuren klerk , een behoeftige linnennaaister,, zou bezit nemen van de kolossale
rijkdommen. En mevrouw Urach , die zich sints lang niet
meer voorstellen kon , hoe men zonder van zijden kussens
voorziene equipage van de eene plaats naar de andere komen
kon , hoe men zonder kok en bedienende lakeien fatsoenlijk
eten en in een bed zonder brocatbaldachin slapen kon ,
zij zou haar oude, op den zolder gezette meubelen weder
moeten uitkloppen en in een nauwe huurwoning moeten slapen , waar geen stal vol dienstvaardige paarden , geen livreibedienden en geen vorstelijk splendide keuken meer was —
want zij en haar beide kleindochters waren immers geen bloedverwanten van den millionair , die zonder testament de wereld verlaten had.
De uit den omtrek genoodigde heeren waren tot na middernacht om de oucle dame verzameld gebleven. En ofschoon
men dit punt al niet had aangeroerd , zoo was toch reeds
in de hooggaande golven der verschrikkelijke ontsteltenis hier
en daar een schuw woord gevallen over de ontzettende verwarring, die de catastrophe, met betrekking tot de kwestie
van het vermogen des verongelukten , op den voet volgen
moest , dewijl de commercieraad zijn documenten en zijn boeken in den toren bewaard had en van dit alles niet een enkel
stukje papier gevonden was.
Maar mochten daarginds al ontzettende sommen in de
lucht gevlogen zijn — stond zij, de oude vrouw, niet bier
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op een grond en bodem , die op vele duizenden geschat
werd ? Was niet onder haar voeten , in de stevige steenen
gewelven , de zilverka!ner ? Stonden niet paarden der edelste
rassen ginds in de stallen? En welk een onmetelijke waarde
stak in de verzwaeling schilderijen van beroemde meesters ?
Pat alles was voldoende , om aan mevrouw Urach het schoone
weelderige leven eener rijke vrouw tot aan haar einde te verzekeren, als de hooggeboren dame slechts het bewijs vermocht
te leveren , dat het bloed van den touwslagerszoon ook in
haar aderen vloot.
En ook van degene , die boven haar hoofd , in Henriette's
woonkamer lag, van de kleindochter des molenaars, was gesproken — men wist , dat geheel haar groot vermogen in
den toren was opgesloten. Mevrouw Urach had, in haar
zenuwachtigen angst en onrust, slechts met een half oor
toegeluisterd — wat ging haar het woekergeld des voormaligen molenaars aan ! Flora daarentegen had , bij haar merkwaardige tegenwoordigheid van geest en haar objectieve bedaardheid , die zij tegenover de gruwzame gebeurtenissen
bewaarde , de mogelijke eventualiteiten nagegaan , welke nit
de totale vernietiging der documenten voor haar stiefzuster
volgen konden.
Er had iets toornigs , iets verbitterds in haar schoon ,
bleek Romeinsch profiel gelegen , toen zij tegen tien uur
uit de beletage naar beneden gekomen was. Zij , het gevierde middelpunt der gezellige kringen , het schoone meisje,
wier intellectueel overwicht , wier scherp oordeel voor alle
bekenden maatgevend was , zij had tot haar diepste
verontwaardiging de beklagelijke rol eener overtollige, boven
in de "zoogenaamde" ziekenkamer moeten spelen. Behalve
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Henriette , die , op eene sopha kampeerend , tot geen prijs
Catharina Wilde verlaten , was ook Bruck's tante als verpleegster verschenen. Zij had tevens in de villa een asyl
moeten zoeken , want op het huis aan de rivier , dat het
meest nabij de plaats des onheils lag , waren de schoorsteenen ingestort; aan den zuidelijken muur des huizes vertoonden zich bedenkelijke scheuren en spleten de vensters
lagers in stukken , en geen der deuren paste meer in slot
en grendel . . . . De pasgekomen dame was met de keakenmeid in den molen bij Suze ingekwartierd , en gedurende
den nacht had de dokter twee wakers bij het verlaten huis
geplaatst.
Aan het bed der gekwetste was geen plaats voor Flora
geweest. Aan het hoofdeinde had de Tante moegeweend in
een leuningstoel gezeten , en tegenover haar de dokter.
nDe oude" had zich aangesteld , alsof Catharina's niet gevaarlijke hoofdwond en haar aanhoudende verdooving het
allerbeklagenswaardigste was , wat den onheilvollen dag kenmerkte, en de dokter was niet van zijn plaats geweken —
hij had Catharina's hand slechts uit de zijne gelaten, als de
omslag op haar voorhoofd vernieuwd moest worden. Zulk
een zorgvol gedrag voor „het sterke , lange meisje met de
zenuwen en ledematen der voormalige houthakkersdochter,"
zonder wederspraak aan te zien , daartoe had dan ook voor
Flora een opgetaste mate geduld en zelfoverwinning behoord.
Het eeuwige , bange gefluister moede , en inziende, dat
heden met al die geconsterneerde menschen geen ver standig woord was te spreken , was de schoone bruid eindelijk naar beneden gegaan , alleen en diep vergramd —
de dokter had haar niet eens tot aan de kamerdeur, , ge-
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zwegen dan nog de trap af, uitgeleide gedaan. Naar bed
was zij natuurlijk ook niet gegaan. Ze had het verongelukte
polteravondtoilet afgelegd, haar buigzame leden in den witten
kaschmiren slaaprok van Grieksche snede gehuld en zich
tegen den morgenstond een weinig op het roode rustbeduitgestrekt.
De voormalige studeerkamer liet aan naaktheid en onbewoonbaarheid niets meer te wenschen over. De zwarte schrijftafel stond onopgeruimd en bestofd in zijn vensterhoek ,
van de regalen waren al de boeken afgenomen en lagers in
groote kisten gepakt in liet midden der kamer. De zuilen
en de busters roldeii omvergestort op den grond. Daarover
wierp de walmende , door een onzekere bediendenhand aangestoken , hanglamp een leelijk , onzeker schijnsel , en toen
nu de morgenlueht krachtig door de vensterscherven drong
en de dag met zijn helder licht inbrak , schommelde zij
zachtkens aan haar ketting in bleekachtig rood , als glom
de rulnebrand in haar witten schaal.
Thai's , met het aanbreken van den dag , had Flora een
bediende naar boven gezonden en den dokter doen verzoeken
eens bij haar te komen. Zij hoorde hem met vaste, militair
afgemeten schreden door den corridor naderen. Met
haastige handen schikte zij de gederangeerde voorhoofdlokjes onder de kanten van het ochtendmutsje nog eens in
orde , drukte het witte , marmeren gelaat dieper in de roode
kussens , en zag staroogend naar de deur , door welke hij
moest binnen treden.
Hij trad over den drempel. Zij had hem nog nooit zoo
gezien , en derhalve stond zij op , onwillekeurig , werktuigelijk ,
als trad er een geheel vreemde man binnen.
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gevoel mij ongesteld , Leo ," zeide zij onzeker en
zonder den verbaasden blik van het gelaat af te wenden ,
dat, bleek , moegewaakt , en niettemin als door een innerlijk
Licht bezield en beschenen , plotseling een zoo gansch veranderd karakter aangenomen had. llMijn hoofd brandt -de schrik en mijn doornatte voeten hebben mij ongetwijfeld
een koorts bezorgd."
Zij voegde dat stokkend er bij , terwiji zijn oogen , koel
onderzoekend, met de vorschende kalmte van den arts ,
over haar trekken vlogen. Deze eene blik deed haar het
bloed koken.
ff Neem u in acht , Bruck," zeide zij met geheel beheerschte stem , maar haar boezem golfde onder gejaagde
ademhaling en de schoon gewelfde wenkbrauwen werden opgetrokken , zoodat twee strenge , diepe dwarsplooien het
witte voorhoofd doorsneden. verdraag het nu reeds
maanden lang geduldig, dat uw praktijk de geliefde is ,
aan welke ik mij ondergeschikt moet verklaren." Zij haalde
de schouders op. NIk zie in , dat dit mijn noodlot blijven
zal, en denk grootaardig genoeg, om mij daarover been te
zetten; want deze toewijding aan zijn beroep maakt den
man groot , wiens naam ik dragen zal." Bij deze woorden
wendde zij het hoofd opgeheven af, als vloog haar geestesoog over de wijde wereld, die zijn beroemde naam vervulde. Zoo ontging haar de plotselinge opflikkerende vlammengloed op zijn wangen. — ',Maar ik protesteer bepaald
tegen iedere achteruitzetting , zoodra ik zelf uw raad als
arts behoef," voer zij voort. llWij alien hebben onder de
vreeselijke catastrophe te lijden gehad ik , arm offer ,
moest bij alien schrik ook nog de half waanzinnige groot•
E. MARLITT.
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mama en Henriette in hun troosteloozen toestand onder
bescherming nemen — een onbeschrijfelijke taak. En toch
is het u tot op dit uur nog niet ingevallen , ook slechts
eenmaal te vragen : "Hoe draagt gij het ongeluk ?"
"Ik heb niet gevraagd ,womdat ik weet , dat bij u dergelijke zielsindrukken door het verstand gecontrOleerd worden , en dewiji ik bij den eersten blik reeds zie , hoe weinig
uw lichamelijk welzijn bij de zaak betrokken is."
Zij keek bevreemd op bij den toon zijner stem —zj
moest bedaard klinken als altijd , en toch beefde zij boorbaar , als tengevolge van onstuimige hartklopping.
NW at uw tweede bewering betreft , zoo dwaalt gij ," zeide
zij na eenige oogenblikken zwijgens ; „ik inderdaad een
nerveus kloppen in de slapen ; met betrekking tot de eerste
kunt gij gelijk hebben. Ik tracht mij tegenover iedere
gebeurtenis onverschillig welke — steeds zoo snel mogelijk te beheerschen , ten einde die met helderen blik te
kunnen overzien. Gij schijnt deze mijn taktiek te misduiden , naar ik unit uw zonderlingen toon opmaak , en toch
hebt gij juist heden alle reden ze te prijzen. Ik heb mij
nooit laten overreden, met mijn van Papa geerfde, solide
obligatien te speculeeren.... Had ik ook niet bij de meest
verleidelijke toevallen der fortuin het hoofd boven gehouden ,
dan stored ik heden hier voor u met ledige handen mijn
erfenis ware weg , evenals bet onmetelijke papieren vermogen , dat gisteren in de lucht gevlogen is. Ja , kijk mij
maar schu.w aan , Bruck !" Zij deed baar stem dalen. „Ik
mat me niet tot dupe maken en noem de dingen bij‘ hun naam.
Grootmama rent boven been en weder en wring de handen ,
dewijl "het kolossale vermogen " anderen toevait. Onze
,
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lieve gasten hebben den halven nacht den rijken man beklaagd en beweeni, die een schootkind des geluks geweest
is , en dien de boosaardige ironie des noodlots op een zoo
tragische wijze uit zijn aardschen hemel gerukt heeft....
Ik echter zeg : het theatrale slot was middelmatig in scene
gezet; in de coulissen is een opening gebleven , door hetwelk men de werkelijkheid op het spoor komen zal.... In
het kort , misschien in de eerstvolgende dagen reeds , zullen
de rechters hebben uitgemaakt , dat Romer in het begin
wellicht slechts een zeer lichtzinnige speculant , maar ten
slotte — een schurk geweest is."
En snijdender wijziging der dingen liet zich niet denken ,
als die schoone dame in dit oogenblik te voorschijn bracht.
Zij stond in haar wit Iphigenea-gewaad , met het roode tapijt
onder de voeten , de zwevende hanglamp boven het hoofd ,
precies op dezelfde plaats , waar zij in December tegenover
den commerciernd , de werkzaarnheid haars verloofden gebrandmerkt en gezegd had: "Ik duld niets , dat doodgezwegen wordt , in mijn ziel
Flora had gelijk, zij noemde ongetwijfeld de zaken bij
den naam zij sprak. datgene "nit, wat de man daar voor
haar in zijn binnenste niet loochende , wat hem sedert gisteren in een naamlooze zielesmart gebracht had. Maar dat
de fijn besneden , teedere vrouwenmond voor de meest naakte
uitdrukkingen niet terugdeinsde , om de scherpzinnigheid ,
"die zich niet laat dupeeren ," aan den dag te leggen , —
dat was wel geschikt , om een storm van afkeer in een
fijngevoelige menschelijke ziel te voorschijn te roepen.
"Ach , naar ik zie , heb ik heden het ongeluk, u in
alles , wat ik zeg, te mishagen ," hief zij na eenige seconden
19
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zwijgens , half sarcastisch , half pruilend, weder aan en Arad
eenige schreden op hem toe. — Hij had zich met onverholen toorn afgewend en was zwijgend aan het venster
getreden. ff Mogelij k werd mijn rechtvaardig oordeel een
weinig te flunk uitgesproken. Misschien had ik ook , dankbaar voor menige kleine vriendelijkheid , die Romer mij nu
en dan bewezen heeft, minder waarheidlievend en oprecht
moeten zijn !" Zij haalde de schouders en de wenkbrauwen op. — "Maar ik ben nu eenmaal een gezworen vijandin
van alle zwakkelijke bemanteling en heb bovendien ook alle
reden om vertoornd te zijn. Mijn zuster Henriette , met
wier erfdeel Romer gespecnleerd heeft , wordt met dezen ramp
doodarm , en Catharina? Wees verzekerd , dat van haar
gansche onmetelijke vermogen Been papiersnipper overig blijft !"
,,Des te beter !" klonk het zacht van de mannenlippen ,
die zoo jeug,dig rood en kuisch onder den vollen baard
schemerden, en in dit oogenblik stil schenen te lachen.
Hoe zwak deze woorden ook haddcn geklonken , had
Flora's oor ze toch opgevangen. „Des te beter ?" vraagde
zij verbaasd en sloeg, half en half lachend, de handen ineen.
"Bijzonder veel sympathie gevoel ik voor onze jongste wel
is waar ook niet , maar wat heeft ze toch misdaan , dat gij
haar ongeluk op een zoo bevreemdende manier opneem.t ?"
Hij beet zich als in innerlijken strijd heftig op de onderlip en drukte het gelaat tegen het vensterkruis. Zij zag
nadenkend om hem heen , naar buiten in den tuin, waar
juist de goudeu morgenstraal het witte hoofd der steenen
bronnymph bereikte.
// Zoo erg, als Henriette gaat bet Catharina ongetwijfeld
Diet — de molen blijft haar en die zal wel al een aardig
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sommetje geld waard zijn ," voegde zij na een pauze er
bij. „Daarheen kan zij de wijk nemen als de zaken hier
in de war loopen, en ook voor onze arme borstlijderes weet
ik geen beter asyl, beide zusters beminnen elkander immers
en zullen het gewis goed met elkaar vinden. Er zal ook
geen andere schikking overblijven. Grootmama met haar
schraal inkomen kan onmogelijk voor Henriette zorgen, en
u zal ik natuurlijk nooit in bedenking geven, onze zieke
zuster in ons jong huishouden mede te nemen." Zij slingerde plotseling haar arm in den zijne en zag verleidelijk
teeder naar hem op. Ach Leo, hoe zal ik God danken ,
als wij morgen in het rijtuig zullen zitten, met al het verschrikkelijke dat hier nu volgen moet, achter den rug.. . "
Met een hartstochtelijk gebaar, met een grimmigheid,
als zij nog nimmer in •dit stille, ernstige mannengelaat
gezien had, scheurde hij zich van haar los.
nZoudt gij werkelijk alien in den steek willen laten, de
armen, die in de eerstvolgende dagen hier radeloos en hulpeloos te midden van de verschrikkelijke slagen van het
lot staan zullen ?" riep hij als buiten zichzelven.
waarheen gij wilt — ik blijf!"
,,Leo!" riep zij uit daarna stond zij voor een oogenblik sprakeloos en streed met een onbeschrijfelijke verbittering. Zij legde de gebalde hand op het hart, als had zij
een dolksteek bekomen. hebt, zeker de beteekenis
uwer al te rasse woorden zelf niet ingezien," zeide zij
eindelijk met doffe en onderdrukte stem. llIk wil ze derhahre slechts in zoover verstaan hebben, als zij een opmerking mijnerzijds noodig maken. Als we namelijk niet
morgen, voor de losbarsting plaats heeft, onze rein aan-
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vangen — en niemand zal het ons ten kwade duiden, dat
wij het nu eenmaal voorbereide in alle stilte ten uitvoer
brengen — dan moet onze echtvereeniging onbepaald uitoiesteld worden."
Hij zweeg en volhardde, als in. steep veranderd , in ziju
afgewende houding , en deze woordenlooze onbewegelijkheid
prikkelde haar zichtbaar. Haar gansche, hartstochtelijke
natuur fonkelde in haar groote, grijze oogen.
ll Ik heb u zooeven verklaard, dat ik gaarne goedwillig voor
uw praktijk , voor de liefde tot um beroep wil achterstaan ,"
voegde zij er dringender bij. llNimmer echter zal ik toelaten, dat mijn belangen voor andere vrouwen moeten wijken -geef daar wel acht op, Leo! Tic kan volstrekt niet inzien ,
waarom ik, ter wille mijner grootmama en zusters , den vreeselijken schok merle doorstaan moet, daar mij toch het recht
toekomt, in mijn rustig, beschermend huishouden te vluchten, dat gij beloofd hebt mij te geven. Zulk een offer zult
gij zelfs niet van mij vergen. Ligt het in mijn macht, jets
aan de raak te veranderen? In geenen deele waartoe
dan die nuttekoze gejaagdheid, waarin gij mij opzettelijk
brengt? Moet ik volstrekt het genoegen hebben, ook een
voorwerp van het publieke medelijden te zijn.? Liever ga ik
op staanden voet hies vandaan ik. wil Diet , dat men met
den vinger op mij wijze."
Zij liep opgewonden de kamer op en neder en bleef eindelijk ver van hem staan.
llGij hebt tegenover mij voor uw hierbhjyeal niet de minste
-verontschuldiging," ving zij nu met Banker gefronste wenkbrauwen weder aan, nadat zij vergeefs op eenig geluid van
zijn lippen gewacht had. NNiet eens op de zieken in de
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beletage kunt gij u beroepen. Henriette hadt ge toch weldra aan haar lot moeten overlaten. En wat Catharina -betreft ,
zoo zult gij inij niet overtuigen , dat die schram aan haar
voorhoofd, die gij zelf voor volstrekt niet gevaarlijk verklaard hebt, gansch uw kunst en hulp als dokter vereischt.
Eerlijk gesproken , heb ik dezen nacht naijn lach moeten
verbijten over uw en uw tante's gedrag. Indien Henriette
over die enkele vergoten bloeddroppels kinderachtige tranen
weent , zoo mag dat zijn zij is ziek en heeft prikkelbare
zenuwen .... Maar dat gij u gedraagt, alsof onze jongste,
die krachtige , door en door gezonde houthakkersspruit , uit
sneeuw en bloemengeur samengestel is ...."
Onwillekeurig verstomde zij voor Leo's uiterlijk. Hij had
zich naar haar toegewend met dreigend opgeheven vinger , met
een niet meer te bedwingen opgewondenheid in de gelaatstrekken.
Zij barstte in een toornigen lach uit.
fiGelooft gij , dat ik bang voor u ben? Lk heb een gansch
andere bedreiging tegen uw zeer ongepaste handbeweging
over te stellen : Neem u in acht — nog is het 'ija" aan
het altaar niet uitgesproken; nog ligt het in mijn macht
een wending aan de zaak te ;even , die u bezwaarlijk bevallen zou. En nu juist herhaal ik , dat mij uw houding
en uw gedrag tegenover Catharina bijzonder gehinderd heeft.
Zal ik niet ten spot worden , als gij haar verpleegt en verzorgt , als een prinses
llNeen, niet als een prinses — als een geliefde des harten , als een eerste en eenige liefde, Flora ," viel hij met
zijn diepe, klankrijke stem en zichtbaar bewogen in.
Een schrik beviig haar, als had een bliksemslag de aarde
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voor haar voeten gespleten. Onwillekeurig bier zij de handen
ten hemel en stortte zij op den spreker toe.
Hij strekte haar afwerend de handen tegen ; overigens stolid
hij in onverwrikte houding.
ll Wat ik tot dusverre , onder onbeschrijfelijken strijd met
mij zelven , in mijn borst opgesloten — uit schaamte en
uitgaande van een grondbeginsel, dat bewezen is valsch, ja
immoreel te zijn moet ik u thus bekennen. 1k zie af
van iedeise verdediging, van ieder verontschuldigend woord"
zijn stein daalde — #ik ben trouweloos geweest van het
oogenblik af, dat ik Catharina voor de eerste maal gezien heb."
Flora liet langzaam de handen zinken. Hoe onomwonden
en twijfelloos de bekentenis ook luidde , was die niettemin
het ongeloofwaardigste , wat zij ooit gehoord had. Bah, hoe
had zij zich kunnen laten vervoeren , om een zoo hersenloozen schrik te toonen ! Het was iininers dikwijls genoeg
gebeurd, dat de gevierde Flora Mangold mannenharten onwederstaanbaar tot zich getrokken had , en ze dan in oogenblikken , waarin dit in bet minste verwacht werd, grilFg en
onbarmhartig had van zich gestooten Ach ja, dat was
tot haar innigste voldoening zoo dikwijls geschied, als zij
balseizoenen medegemaakt had — maar dat een man haar
de trouw breken kon belachelijk ! Dat was te absurd ;
dat geloofde niemand in de residentie, en zij zelf bet allerminst. Dan was het toch veel eenvoudiger te denken , dat
dokter Bruck eindelijk ook eens den moed had , revanche te
nemen. Zij had zooeven „haar vuurproef" tot aan de niterste
grenzen gevoerd ; zij had in haar al te gegronde ontevredenheid gedreigd, nog weinige scbreden van het altaar haar u ja"
terug gehouden. En dat had hero geprikkeld, had zijn lank--

409
moedigheid uitgeput ; hij wilde haar straffeu door haar ijverzuchtig te maken. Haar bodemlooze ijdelheid en frivoliteit
hielpen haar nog gedurende weinige oogenblikken over de bitterste teleurstelling haars ganschen levers }teen.
Zij trok derhalve de lippen tot een ironischen lach en
sloeg de armen over elkander.
"Ah , alzoo terstond bij den eersten aanblik !" zeide zij.
, Was dat dadelijk buiten in den corridor, waar zij, naar
handwerkersgebruik , met het reisstof op de schoenen , met
het poetische zakdoekbundeltje in de hand, hier aankwam?"
Men zag , hoe haar spelende hoon iederen bloeddroppei
in den man opzweepte. Tegenover de vreeselijke beslissing
die eindelijk , na nameloos lijden en strijden, door zijn ware
#eerste en eenige" liefde veroorzaakt worden zou, werd hij
lachend en frivool in het verhoor genomen , als een schoolknaap. Hij bedwong zich met moeite ; de oplossing dezer
levensvraag moest nog in dit uur volgen, maar dat het niet
op onwaardige wijze zou geschieden, dat was zijn taak.
"Toen was ik haar geleider reeds geweest; in den molen
heb ik Catharina voor het eerst gezien," antwoordde hij ,
na eenige oogenblikken van innerlijken strijd, vrij gelaten.
Een donkere blos van verrassing vloog over Flora's gelaat. Het begon voor haar oogen te schemeren ; zij beet
zich op de lippen.
ll Ei , daarvan hoort men nu voor het eerst. En ook die
gluipstet met haar ,rein" geinoed heeft reden gehad , deze
interessante ontmoeting te verzwijgen." Zij barstte in een
korten , luiden lach uit. "Nu , en verder , Bruck ?" Ze
kruiste de armen nog vaster over elkaar en stampte met

den voet ziehtbaar uitdagend op het tapijt,
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Andien gij op dien toon voortgaat, dan blijft mij geen
andere weg ter verklaring dan de schriftelijke." Hij wilde
met alle teekenen van ontsteltenis haar voorbijgaan.
Zij trad hem in den weg. 1,111ijn Gods, hoe tragisch
neemt gij dat op ! 1k doe slechts mijn best , uw kleine
komedie mede te spe]en. Alzoo wilt gij u in .een pennestrijd met mij inlaten? Lieve Leo, clan zijt gij aan het
kortste eind geloof dat vrij 1 — al hebt ge ook nog
zooveel geruchtmakende medicinische brochures in het
licht gegeven!"
Ire overmoedige lach, die haar verzekering begeleidde ,
bestierf haar op de lippen; zulk een ijzige , sombere ,
afwijzende blak ontmoette den hare. Thans doemde langzamerhand het vermoeden in haar op, dat het hem toch
wel ernst , bittere ernst kon ziju — niet met zijn gefingeerde liefde voor 'ode jongste," dat was nu eeiinaai
wel echter met het besluit om, blj alien hartsdenkbaar
tocht voor haar , toch liever in het lutste oogenblik nog
met de capricieuse bruid te breken, dan zich zijn leven
lang aan de 11 vuurproef" te onclerwerpen. Haar gedrag
berouwde ham, en toch zegevierde no de wilde trots, de
voorbeeldelooze overmoed in haar.
llGa dan !" zeide zij en trad snei ter zij de. lliulke blikken , als gij mij zooeven toegeworpen hebt, verdraag ik
ik verroer geen vinger , om u te houden."
niet. Ga
Zij brak' in een snijdend hoongelach uit. mannenkarakter , veel beroemd en veel bezongen ! Er is een tijd
geweest, dat ik bijna op de knieen om mijn vrijheid gebedeld heb ; men was onwaardig genoeg, de wederstrevende
bruid des te vaster in ketenen te leggen. Zie nu en
,

-

,
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leer van mij , wat in zulke momenten zelfs voor
zwakke ,
ijdele vrouwenziel " eenig en alleen rnaatgevend is : de trots....''
"Het was ook trots , die mij toenmaals onverbiddelijk
deed blijven , bandelooze trots , hoezeer ook een gansch
andere clan die mengeling van hoogmoed en toorn , die gij
daarvoor aanziet ," viel hij Naar in de rede , met volkoinen
bedaardheid, ofschoon het laatste spoor van kleur uit zijn
wangen verdwenen was. „Ik beken , ernstig gedwaald te
hebben. lk zal u , zooals ik reeds gezegd heb , met Been
verdediging lastig vallen , die anderen ook slechts in de
verte van medeplichtigheid zon kunnen betichten.. .. De
impulsie mijner toenmalige handelwijze was het pochen op
eigen kracht , op den mannelijken wil , die alle gevoelseischen der ziel beheerschen moest, naar ik waande.
Ik gal u uw woord niet terug , dewijl ik gewoon was
het mijne, eenmaal gegeven , in alle levensomstandigheden
als onverbreekbaar tot in alle eeuwigheid te besehouwen.
Van dit standpunt scheen mij onze verlooving zoo onverbrekelijk , als aan de Katholieken de echt.... Ik loochen
niet , dat ook een overblijfsel van studentachtige eerbegrippen in mij nawerkte. Op dien avond heb ik u dezen eenen
beweeggrond uitgesproken, en ik moet daar ook tbans nog
eenmaal de aandacht op vestigen : lk wilde niet behooren
tot de schare dergenen , die aan uw zegenwagen getrokken
hebben en daarna met éclat ontslagen zijn geworden. Ik
herhaal, dat ik deze zienswijze thans als jeugdig onrijp
verwerp, ,dewij1 in zulke gevallen niet de eer des mans,
maar die der vrouw gecomprornitteerd is."
Met een toornig vlammenden blik wendde zij hem den
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rag toe en liet Naar vingers in zacht , onregelmatig getrommel op bet tafelblad spelen.
ffik heb u nooit verzwegen , dat mijn hand tallooze
malen begeerd is, voor ik mij met u verloofde," zeide zi;
trotsch en achteloos, zonder ook slechts het hoofd in de
richting naar hem to bewegen.
"Gij zoo min als uw verwanten," . viel hij in. mGij
moet echter niet veteten, dat gij het onbereikbare ideaal
mijner jeugd geweest zijt. Op de universiteit en nog in
den laatsten veldtocht heeff mij de gedachte aangespoord ,
dat het trotsche hart der veelbegeerde zich nog tot niemand
geneigd had; dat het dengene zeer gelukkig maken moest,
die het won . ..."
Hij hield op — hij mocht en Wilde zich niet op hear
coquetterie beroepen; hij versmaadde alle, ook de meest
gegronde, verwijten als hulptroepen.
,En zoudt gij willen beweren, dat ik ook slechts een
uit de schare dezer onvermijdelijke aanbidders bemind heb ?"
riep zij uit.
mBemind? Neen, Flora, geen van alien ook mij niet,"
riep hij, doch thans weder heftig. #Bemind hebt gij altijd
slechts de onvergelijkelijke schoonheid, de maatschappelijke
tournure, den veelbewonderenden geest , den aanstaanden
roem der gevierde Flora Mangold."
uKijk , kijk — de vleierij des minnaars heb ik steeds
op uwe lippen smartelijk gemist; zelfs bij het kozen hebt
gij nooit een dergelijken vleienden naam voor mij gevonden — en thans, in de verbittering, houdt gij mij een
spiegelbeeld voor, met hetwelk ik wel tevreden kan zijn."
Hij bloosde als een meisje. Het was lang geleden , dat
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hij den schoonen mond daar gekust had , en toch meende
hij , dat het een bezondiging was aan de andere , die, ongerept aan lichaam en ziel zijn ideaal eener vrouw eerst
thans verwezenlijkte. Hij onttrok onwillekeurig zijn gelaat
aan de oogen , die hem met een heimelijk lachende uitdrukking fixeerden , en keek naar buiten in den tuin.
Ah, zij had hem in het richtige oogenblik aan schoone
thans had zij gewonnen spel.
tijden herinnerd
„Leo, zijt gij werkelijk slechts tot mij gekomen , om
hardvochtig met mij te handelen , om mij aan te klagen ?"
vroeg zij , en trad ras op hem toe — zij legde haar hand
op zijn arm.
„Gij vergeet , dat gij mij hebt laten roepen , Flora ,"
antwoordde hij ernstig. „Ik zou niet nit eigen aandrift gekomen zijn — ik heb boven twee zieken ; Henriette's toestand is tegen den morgen bedenkelijk geworden. Zonder
uw uitdrukkelijken wensch zou ik haar niet verlaten hebben,
evenmin als ik er in deze onzalige dagen vol angst en
namelooze verwarring aan gedacht zou hebben, een beslissing uit te lokken , als gij zooeven geprovoceerd hebt."
„Een beslissing? Onidat ik u in kinderachtigen trots en
ergernis beval weg te gam? . Korn , hoe kunt gij meisjestoorn toch zoo bitter ernstig opnemen ! ..”
Dat zeide zij , die anders ieder meisjesgevoel, als haar
mannelijk geaarden geest onwaardig, verloochende — met
deze aalglad ontglippende vrouwenziel was moeielijk vooruit
te komen.
Den dokter steeg het bloed naar het gelaat. Zij had
hem door haar onberekenbare invallen een cirkelloop doen
maken hij stolid weder aan het uitgangspunt.
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geef u ook daarvan de schuld niet ," antwoordde hij
met onloochenbaar losbrekend hartstochtelijk ongeduld.. lk
heb mij laten veivoeren, u te hekennen ."
#Ach ja, gij spreekt van uw mannelijken wil, die alle
gevpelseischen beheerschen west , — is hij u toch trouweloos
geworden ?"
NNeen , trouweloos Diet , hij, heeft zich slechts aan een
betere overtuiging, moeten onderwerpen. Flora, ik heb u
terstond bij den aanvang gezegd, dat ik bij mijn weigering
om onze verloving te verbreken, van een valsch grondbeginsel ben uitgegaan. 1k wist toenmaals reeds lang , dat
Diet een spoor van ware, opofferende liefde voor mij in
uw hart leefde. En ook ik had mijn gevoel voor u volkomen
verloren, een gevoel, dat enthousiastische bewondering van
uit de verte, maar nooit warme, innige neiging des harten
geweest was .. . . Wij hadden beiden gedwaakt. Het is
waar, ik leed zwaar onder bet bewustzijn, een toekomst
zonder liefde te gemoet te gaan, ik, wien de natu ur een
liefde begeerend hart gegeven heeft , ik , die mij een eigen
haard niet zonder de opbeurende huiselijke liefde denken
kan.... Maar ik schikte mij in mijn lot , — en gij hadt
nog spoediger met uw vermeende medeminnares, mijn praktijk, een schikking: getroffen; giij hebt de ontvreemding
gewillig gesanctioneercl, omdat zij u geen innerlijk offer
oplegde."
Zij zweeg, en haar oogen dwaalden onwillekeurig over bet
bestofte tapijt heen — het was haar onmogelijk , in het ernstige , van diep gevoel bezielde gelaat van den spreker stoutweg te liegen.
"En ik hechtte mij," vervolgde hij , if te angstvoller aan

415
de onverzettelijkheid van mijn woord, hoe trouwloozer mijn
gedachten van u afdwaalden ...."
ff Ah — alzoo toch !"
N Ja, Flora. Ik heb gestreden met mijn neiging, als met
een verbitterden doodsvijand." Een zware, gejaagde ademhaling verhief zijn borst." Ik heb van het eerste oogenblik of
hard , gruwzaam met mijzelven en met het meisje gehandeld ,
dat mij deze onoverwinnelijke neiging inboezemde. Ik heb
iedere, ook de onschuldigste toenadering streng van mij gewezen — niet eens de bloemen , die zij in de hand gehouden en achteloos vergeten had, duldde ik in mijn kamer.
Zij was gaarne in mijn huis , en ik weerde dit verkeer , alsof
zij mij den brand in huis brengen zou. 1k was koud, onbeleefd vlak in het gelaat, dat mij toch bekoorde, als nog
nooit een menschelijk aangezicht ...."
"Mijn God, ja — dat begrijpt men! Bekoorlijk voor het
oog van den arts, gezond en roiid en wit en rood, als had
de natuur blanketsel daartoe genomen." — Met deze woorden week de verstijving, die over de ademloos luisterende
vronwengestalte gekomen was — zij drukte de gebalde rechterhand heftig tegen de borst. "En zulk een bekentenis
waagt gij tegenover mij? Hoe, bloemen werpt deze naïve
jeugd in de kamer der mannen, die zij lokken wil...."
„Stil!"
Hij hief de hand op met dien gebiedenden blik, welke
zelfs dezen mond altijd deed verstommen.
,i0verstelp mij met verwijten," vervolgde hij, Nik zal ze
zonder wederspraak aanhooren , maar tegen een aanval op
Catharina zal ik mij met kracht verzetten. Zij heeft mijn
liefde voor haar nooit met opzet aangevuurd. Zij is naar
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Dresden ternggekeerd en heeft niet geweten , hoe het met
mij , hoe het met — haar zelve ... Terwij1 men haar
van de eene zijdc drong een huwelijk zonder liefde aan te
gaan , werd haar van de andere verschrikkelijk duidelijk te
verstaan gegeven, dat zij haar kamer te ruimen had om
voor een hooggeboren bezoek plaats te maken. Ik was getuige van deze onverbloemde verbanning. Het scheelde mar
weinig, of ik had toenmaals mij–zelven vergeten en mevrouw Urach woorden van verbittering gezegd. En toch,
toen de indirecte uitnoodiging tot mij gericht werd , de
hinderlijke persoon in mijn huis op te nemen , then had
ik ook geen ruimte voor haar ; ja, zij moest een nur later,
voor mijn huis, zij het ook buiten mijn weten , mede aanhooren , hoe ik mijn tante verzocht , het verkeer met haar
of te breken , zoolang ik nog uit- en inging. En toen is
ze weggegaan , diep gekwetst in haar fier, , vast en toch
zoo week gemoed , en ik was barbaarsch , neen , immoreel
genoeg om , — ter wile van een valsch principe , ter wile
van een aarden afgod, die zekere begrippen van eer representeert , te volharden in de groote leugen die ik haar,
mij zelven , en de gansche wereld geloofwaardig trachtte te
maken."
Als door zijn eigen schildering overweldigd , zweeg hij gedurende eenige seconden. Flora wierp zich op het rustbed
en drukte het hoofd tusschen haar fijn gevormde handen ,
alsof zij niets meer hooren wilde. Maar hij voer voort:
„Ik liet haar zonder erbarming gaan; ik herademde — nu
zou het beter worden met mij en mijn innerlijke marteling — dwaasheid! dwaasheid! Ik zag niet, hoe in hetzelfde
oogenblik , waarop zij achter het oeverboscb verdween, een

417
daemon op mij toesloop , die zich aan mij vastklampte
Het was niet de groote drukte mijner praktijk , wat mij holwangig en somber en vijandig tegenover de gezelligheid
bij ingespannen arbeid en bezigheid ben ik
maakte
steeds vroolijk en sterk als staal gebleven — het was het
verlangen , dat van dag tot dag aangroeide."
Hij had het venster verlaten en liep met groote schreden
in zichtbare opgewondenheid de kamer op en neder. En thans
richtte Flora zich op als met een geweldigen ruk , en
schudde de naar voren gevallen lokken wild uit het
gelaat.
u Ter wille van Catharina ?" riep zij met een bitteren
lach. "Mocht Papa thans toch eens zien , welk een juist
instinct zijn eerstgeborene geleid heeft , toen zij weigerde,
de molenaarsdochter Mama te noemen , en toen zij zijn
pasgeboren jongste den rug toekeerde , omdat zij immers
reeds twee echte zusters had en geen stiefzusje wilde !
En bet is geen valsch beginsel geweest dat u tot dusver
tot richtsnoer gediend heeft neen ! Hoeveel duizend
#groote leugens" ter wille van dit principe bezielen en
regeeren de menschelijke handelingen , en degenen, die ze
zeegrijk doorvoeren , zal men tot in alle eeuwigheid respectabel en eerbiedwaardig noemen .."
#ik heb mij zelven beloofd , bij dit gesprek het verleden
niet aan te roeren ," viel hij haar met bevende stem in de
rede , en bleef staan, duidelijk besloten , een einde aan de
zaak te maken. „En toch dwingt gij mij , op dat tooneel
tusschen u en mij terug te komen , hetwelk op den aanval
in het bosch volgde. 1k heb mij toenmaals van mijn bruid
in het gezicht laten zeggen , dat zij mij haatte of liever
E.
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verachtte , omdat een boos, noodlot paij scheen te verhinderen , de celebriteit te worden. , net dewelke zij geloofd
had zich te verloven. lk heb daags &arm het voorbeeldelooze feit beleefd , dat zich deze haat --- door middel
mijner benoeming tot hofraad terstond in de innigste
genegenheid veranderde , en heb zwijgend , met verbeten verachting , mijn juk verder gesleept, juist ()mist ik llrespectabel en eerbiedwaardig" blijven wou. En ik zou • deze
afschuwelijke leugen ook ten einde doorgevoerd hebben ,
indien wij beiden alleen de betrokkenen gebleven waren ,
indien slechts mij de marteling eens verwoesten levens opgelegd 'ware geweest. moest de Brie menschenharten ,
bij de zaak betrokken, voor den grooten scheidsrechter, de
moraliteit , brengen: het eerie, dat slechts met het ,ja" voor
het altaar genoegen neemt , omdat het haar een vurig verlangde plaats in de maatschappij bezorgt , en de beide
aruieren, die zich plotseling de heilige missie bewnst werden
zich in ware, innige liefde .te vereenigen; die in geijken harteklop bij elkander behooren, al zouden ze ook
naar de tegenoverliggende polen van elkander gejaagd
worden
Een Jialfverstikte .kreet deed hem of breken.
.illeeft zij het werkelijk gewaagd., dat hnichelachtige
schepsel , haar oogen naar den bruidegom. barer .zuster op
to heffen? Zij heeft u haar misdadige lief de bekend?"
Hij mat haar een oogenblik met vlammende oogen , in
sprakOoozen toorn.
,Hoewel ge ook your de laagste uitdrukkingen met terug.
ichrikt, kart ge toch dit vlekkelooze meisjeskarakter pia
beidadderi," zeide hij gejaagd. u Ik heb sedert dat afschei4
-
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geen woord weder van haar lippen gehoord, ook in dezen
nacht niet, toen zij eindelijk de oogen met terugkeerend
bewustzijn weder opsloeg. Zij is gisteren teruggekomen en
ik heb het niet geweten. Ik was voor het polteravondrumo er , waarover zelfs aan ieder ziekbed gesproken werd,
in mijn eenzamen tuin gevlucht — en daar zag ik haar
plotseling aan de brug staan , eene bannelinge , die zich
niet over de houten brug waagde , wijl mijn hard woord
haar uitgestooten had."
Hij verstomde , en een donkere gloed overstroomde zijn
gelaat. Nu noch immer ,sprak hij het voor deze ooren uit,
hoe met dien aanblik de overtuiging in hem ,opgekomen
was, dat het weenende meisje daar hem beminde.
,Ik heb haar vervolgens , na de vreeselijke ontploffing,
in het park gezocht," voer hij voart,, zich met geweld tot
een bedaarder wijze van spreken dwingend, "en toen ik
haar van den grond opnam, seide ik bij mijzelven , dat
de dood dit zwakademend leven slechts voorbijgegaan was,
opdat 1k loch nog gelukkig worden zou. Toen ,scheurde ik
mij los van alle banden des verledens en eener twijfelachtige
verplichting der eer ik stelde mij boven het bakergebabbel
der wereld en deed afstaiad van den eeretitel yens "respectabelen huichelaars."
Reeds gedurende geheel het Jaatste gedeelte deser schildering had Flora's houding zich gewijzigd; zij had verspeeld alles was uit , en zij sou niet ,de iutrigaeerende
viouw met den scherpen blik en dien koel berekenenden geest
zijn geweest, indien zij rich niet terstond iii dezen toestand
had weten to schikken. De trotsche gespannenheid in haar
gestalts veranderde zich under de oogen des sprekenden
.
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mans in de weeke lenigheid der kat: Met vlugge handen
trok zij het verschoven ochtendmutsje over de lokken, en
terwijl zij de kanten strooken onder de kin in elkaar
slingerde , zag zij met een waarlijk satanischen lach van
onder de diepgezonken wenkbraawen op , en zeicle , terwijl
zij haar ' scherpe , blinkende tanden toonde , met betrekking
tot zijn laatste woorden :
,,Hoe , zonder mij te vragen , heer Dokter ? Nu , n'importe !
Met het oog op de zooeven gehoorde naive bekentenis, vraag
ik mij–zelven, niet zonder een gevoel van bevrijding , af: evat
had van u moeten worden aan de zijde van zulk een dweper?"
En daarom is het goed zoo, heel goed voor ons beiden, dat het
zoo gegaan is ! ik geef u uw woord terug , echter slechts ongeveer zoo als men een vogel aan den draad vliegen laat , welks
andere einde men vast om — den vinger wikkelt." Zij tikte ,
andermaal scherp laehend met den fijnen vingertop op den
' ring aan haar hand. sVrij om de eerste de
verlovings
beste jonge• dame der residentie — al is het een mijner
gloeiendste benijdsters, zooals ik er immers genoeg heb —
en ik wil den ring in haar hand leggen ; — slechts 'Cathaiina niet, absoluut niet ! Hood gij ? En als gij met
haar over de zee vluchten , of in het meest afgelegen dorpskerkje voor het altaar treden wilt : ik zal op het juiste
oogenblik daar zijn , om te protesteeren."
"GOddank , daartoe hebt gij de macht niet ," zeide hij
doodsbleek en liaalde diep adem.
iDenkt ge ? Dat ge niminer naar uw wensch en begeerte gelukkig zult worden, 'kat mij daarvoor zorgen,
trouvielooze stumper, die een trotsch bloembed vertreedt,
een madeliefje te plakken (gij zult van mij hooren."
.
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finder een zacht hoongelach trad zij snel op haar slaapkaaner toe, welker deur zij achter zich grendelde, en bijna
gelijktijdig klopte een lakei buiten aan , en riep den dokter
naar de beletage , wijl y freule Henriette" juist weder door
een zeer hevige borstkramp overvallen was.

ZES EN TWINTIGSTE HOOYDSTUK.

In de residentie wist men zich sints lange jaren geen
gebeurtenis to herinneren , die alle menschen zoo vreeselijk
geschokt en in zulk een pijnlijke spanning gehouden had,
als de ontploffing in den toren , waarbij , behalve de commercieraad, ook de molenaar Frans omgekomen was.
Twee dagen waren sedert verloopen , en in deze tweemaal vier en twintig urea veranderde langzamerhand het
sidderend beklagen en bejammeren van den rijken man
in sombere , verschrikkelijke geruchten , die in het hijzonder
de manners van taken en den handwerkstand beroerden —
daar immers stood de naam des millionaire nog met vele
duizenden achterstallige schuld in de boeken. De commercieraad had geheel den nieuwen aanbouw en al de verfraaiingen op zijn bezitting Baumgarten bij aanbesteding
gegund, en dientengevolge was van zijn zijde tot aan den
dag van het onheil slechts een klein gedeelte betaald geworden. En nu ging het oordeel , dat de ingenieur reeds
bij den eersten aanblik had uitgesproken en dat door
andere deskundigen bevestigd was , van mond tot mond.
En de tot nu toe volkomen geruste en goedvertrouwende
leveranciers en arbeiders moesten zich zelven noodwendig

423
afvragen, hoe en waartoe het dynamiet in den wijnkelder
van den conamercieraad Von ROmer gekomen was , juist
onder de vertrekken , die al de papieren en boeken bevatten , welke zijn bezittingen betroffen. Het antwoord liet
niet lang op zich wachten. Vertrouwelijke brieven uit
Berlijn spraken van onmetelijke verliezen, die de comm ercieraad , van wiens ontzettende dood nog niemand daar iets
wist , bij de nieuwste , elkaar ras opvolgende faillissementen
moest geleden hebben. Wel is waar had hij , als zelden
een speculant , de kunst verstaan , om vertrouwde deelgenooten zijner ondernemingen te weren. Zelfs niet eens de
vroegere boekhouder der spinnerij , dien hij na den verkoop derzelve als secretaris in dienst Meld , had een blik
in zijn beurszaken gehad. De rijke man was voorts in het
bezit dier gelukkige begaafdheid geweest , die achter een
steeds opgejaagde, ondoordringbare wolk van fonkelend goudstof de donkere keerzijde der taken en betrekkingen onzichtbaar weet te maken. En zoo zou het hem toch misschien , trots het bericht zijner verliezen, gelukt zijn, voor
altijd , als offer zijner liefhebberij voor het histdrisch merkwaardige buskruit in den torenkelder der burgruine , beklaagd te worden , indien hij zich niet in de dosis der
moderne ontploffingsstof vergist had. Dat was het pin de
coulissen gebleven gat, door hetwelk men de werkelijke
toedracht op het spoor komen zou," gelijk Flora gezegd had.
Terwijl alzoo in de stad nog een onvermijdelijke catastrophe
zich gelijk een lawine voorbereidde, grepen ook in het huis
des jammers pijnigende veranderingen plaats. Op den eersten
dag waren alle bekenden en huisvrienden toegesneld , en
hadden , bij alle gedemptheid van stemmen en schreden ,

424
Loch nog een soort van ru.moer veroorzaakt. Op den tweeden
dag daarentegen heerschte reeds een diepe , zwoele stilte
in de benedenverdieping en de belatage , die des te drukkender scheen , daar de luiken voor de meeste der verbrijzelde
vensterramen gesloten waren en slechts een onzeker, beklemmend
halfdonker toelieten. Nog vermoedde mevrouw Urach niet, dat na
de vreeselijke gebeurtenis een tweede schok volgen zou. Nog,
concentreerde zich al haar peinzen en denken op hetgeen
na het onredbaar verdwijnen van het groote vermogen, overcreb
l even was en aan wien het vervallen zou. Met al de
zelfzucht des ouderdoms bekommerden haar gedachten zich
volstrekt niet meer om den doode. Nooit nog was het
egoIstische element, hetwelk de grootmoeder en haar oudste
kleindochter in gelijken graad bezielde , z66 krachtig en
naakt voor den dag gekomen, als in deze dagen van bezoeking.
Flora had terstond na haar laal.ste gesprek met Bruck
mevrouw Urach in korte woorden medegedeeld , dat zij haar
betrekking met den dokter afgebroken had , zonder de motieven tot dat besluit ook slechts in de verte aan te roeren.
En de oude dame was niets minder dan nieuwsgierig geweest zij had , voor een oogenblik uit haar koortsachtig
ingespannen morren en overleggen opgeschrikt , half bloode
opgezien en zich met een sehouderophalen vergenoegd. Van
hoe weinig beteekenis scheen deze lotsverandering in het
levee der kleindochter naast de tragedie , die een hooggeplaatste , weelderige vrouw plotseling uit waarlijk vorstelijke
luxe in de beperktste pecuniaire omstandigheden dreigde
terug te slingeren ! Daarna had Flora zich in haar kamer
teruggetrokken ; onder het voorwendsel van ernstige onge-
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steldheid had zij alle bezoeken van condoleantie ontweken
en den ganschen eersten dag met het in orde brengen en
verpakken barer papieren doorgebracht.
In het souterrain echter, in het verblijf der lakeien en
keukenbedienden, heerschte op den dag , welke de lang verwachte en lang voorbereide trouwdag had moeten zijn, een
verwarring , een oplossing van al het bestaande , als zich
slechts vertoonen kan in een huis vol menschen , die tot
vluchten bereid zijn. Daar beneden waren de loopende geruchten uit de stad , als bommen ingeslagen , te meer, daar
reeds op den eersten morgen na het ongeluk eenige scherpzinnige lui schuw en onverholen er op gezinspeeld hadden, dat
mogelijkerwijze m toch niet alles op een eerlijke wijze toegegaan
was." Nu verwachtte men ieder oogenblik de gerechtscommissie het huis te zien binnentreden. Een ieder greep dus
naar het zijne , en daarbij werden in de openstaande eetzaal
de lange tafels vol koek en taarten geplunderd en de bowls
uitgedronken die voor den polteravond bestemd waren geweest.
En uit deze gewesten kwamen voor mevrouw Urach ook
de eerste schokkende kenteekenen , dat haar heerschappij in
de villa Baumgarten ook door anderen als geeindigd beschouwd werd. Terwijl anders op haar eerste schellen de
bedienden toegeijld waren, moest zij nu bij herhaling schellen,
ja, zich tot roepen vernederen. Zij hoorde , hoe daar buiten
haar leeuwenhondje , dat de knechtshanden tot nu toe als
den afgod der meesteres gecajoleerd en geliefkoosd hadden,
onder een ruwen schop van pijn schreeuwde. En de oogen,
die zij tot nu toe slechts in schuwen eerbied nedergeslagen
had gezien , staarden thans uitdagend in haar streng gelaat.
Door deze vcranderi der uitwendige betrekkingen werden
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de beloiliers der bel6tage' niet berOerd... Henriette had zich
steeds goedig en vriendelijk betoond voor de bedienden
was de kleine, gebrekkige gestalte altijd een aan den dood
gewijd kind geweest. Men' was gewoon , in haar nabijheid
zonder geraas op de teenen te loopen en. slechts met gedempte
stem tot haar te spreken , en in deze opzichten deed men
heden dubbel zijn best , daar immers #mijnheer de hofraad"
gezegd had, dat het er` bedenkelijk met de zieke uitzag.
Ja , zij lag hoven in de wobnkarmer , bijna alleen
nog te herkennen aan de Wonderschoone blauwe oogen
kalm en gewillig het levensmoede lichaam aan de sombere
macht overlatende, die haar sints jaren, stap voor stap , op
de hielen gevolgd was. Zij was zich volkomen bewust, dat
zij sterven moest ; zij had alle schreeuwende kleuren , met
welke: zij zich altijd een schijn van gezondheid en jeugdigen
bloei had trachten bij te zetten, voortaan met- afschuw van
zich geworpen. Als in sneeuw gebed, lag zij in de witte
kussens en lakens. Het bleef haar bespaard, den vluchtigen
voet van den liniselijken drempel te wenden , en , overeenkomstig Flora's programma, in den molen een asyl te zoeken.
Zij ging heen, nog eer het gerecht in naam der wet , in
naam der beatigstigde schuldeischers , zijn hand op de overblijfselen van een :.dOor de winden verstoven, wonderbaren
rijkdom legde. Zij ging heen, zonder nog teimoeten hooren,
dat het b±dndinerk an een zware misdaad het aandenken haars
zwagers schandviekte, wiens vreeselijk einde ook tevens den
zwakken wOrtel verscheurd had, met welke zich dat teedere,
zoo lang aarigevochten meisjesleven nog in die .aarde vastgehecht had .. . . En wat zij steeds zoo vurig gewenscht had, dat
werd nu toch nog vervuld : .zij werd 4ot haar laatsten adem.

.
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tocht door de oogen haars geneesheers bewaakt ; hij had haar
gezegd , dat hij bij haar blijven en niet eer naar L ....g
gaan zou, voor het llbeter met haar stond." Nu was zij
weder zoo onuitsprekelijk gelukkig , als zij in de ziekenkamer der Tante geweest was : dokter Bruck verpleegde haar,
en hem ter zijde stond Catharina — de twee menschen , die
zij op aarde. het ineeste bemind had.
Catharina herstelde ras. Reeds in den namiddag van den
tweeden dag was zij opgestaan, De smalle, om het hoofd
gewonden band en de langs den rug hangende vlechten, die
om hun zwaarte niet op het hoofd mochten liggen, herinnerdeu er aan, dat zij reoonvalescente was. Anders zeker
zou niemand vermoed hebben, dat de vreeselijke schok der
ontploffing deze slanke meisjesgestalte ver weg geslingerd en
met verstikkende watermassa's overstroomd had; dat zij verloren you geweest zijn , als bet oog der liefde haar niet gezocht had: Haar houding was krachtig en energiek als voorheen en' de haar eigen. gevatheid en. zekerheid in geheel haar
uiterlijk voorkomen was.teruggekeerd ,, hoe stormachtig het er
in haar ziel ook uitzag. Naast het diepe leed om de stervende
zuster, Gm Rowers tragisch einde , drong zich nog de vreeselijke zekerheid aan haar op , dat haar zwager en voogd bij
het gruwzaam, voorval niet zonder schuld geweest was. Op
een toespeling;, die zij. daaromtrent angstvol tegen dokter
Bruck gemaakt had,, had hij niet llneen" durven zeggen.
Hij wat stil en zwijgend als altijd. Dit werd trouwens reeds
door Henriette's toestand gevorderd, maar er lag iets eigena ardig Fiechtigs in dit zwijgen, door welke ook des dokters
tante scheen aangestoken to zijn.
De oude vrouw was in de namiddaguren van den eersten
.
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dag , na een zacht gevoerd gesprek met den dokter , weenend en toch onloochenbaar vroolijk , uit het vertrek gekomen , dat aan Henriette's slaapkamer grensde. Zij had daarna
afscheid genomen, om bedden en meubelen uit het huis aan
de rivier naar de stadswoning des dokters te laten brengen ,
waar zij met haar vriendin haar intrek zou nemen, tot de
herstelling van het verwoeste doktershuis voltooid was. Zij
had met geen woord verraden, wat in haar omging, maar
ze had de villa verlaten, om slechts nu en dan , om Henriette's wille , voor enkele vluchtige oogenblikken terug te
keeren , waarbij zij duidelijk haar best deed, om een ontmoeting met Flora te vermijden.
De schoone braid was ook slechts een enkele maal in de
beletage verschenen, om naar de zieke te zien , j uist op den
tijd , dat dokter Bruck zich, tengevolge eener dringende uitnoodiging, naar den vorst begeven had. Het was te vreemd
en kwetsend, dat zij, Henriette's salon passeerend, Catharina's leger voorbij ging, als was daar, waar de gewonde
zuster zich ter harer begroeting oprichtte , de ledige wand.
Zij had geen blik , geen woord voor ilde jongste", en vermeed door den salon terug te keeren, terwiji zij zich door
de kamenier de deur deed openers, die nit de slaapkamer
direct in den corridor leidde. Bij dit alles berichtte Nanny
met dubbelzinnige gebaren , dat de genadige freule beneden
zich tot een spoedig vertrek gereed maakte.
Catharina was zoo angstig te moede, als staarden uit
alle kamerhoeken donkere raadsels haar aan; zij waande het
plafond , zelfs den hemel boven haar hoofd niet meer zeker,
wijl al het bestaande na den plaatsgehad hebbenden , ontzettenden schok , moest instorten.
s
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Enkele malen in den loop des daags kwam ook mevrouw
Urach boven , met een zwarten krippen sluier over het verstoorde gelaat , en trouweloos verlaten door de koele , trotsche bedaardheid van een goed disciplineerden •-geest , die ,
zooals zij steeds beweerd had, zelfs in de ongunstigste levensomstandigheden , zijn sang-froid bewaren moest. Zij had
slechts tranen en krampachtig handenwringen voor de llvreeselijke situatie", waarin met
slag alle bewoners der villa
geslingerd waren. De uitgeputte zieke herademde steeds , als
het laatste puutje van Grootmama's zwart wollen kleed achter
de deur verdween.
Het was in den morgen van den derden dag na de bewuste gebeurtenis, toen de oude dame plotseling de deur der
roode studeerkamer open trok en , met een dagblad in de
hand, over den drempel wankelde. Flora was juist bezig ,
etiquetten voor haar papieren te schrijven. Zij stond op en
trad vol vermoedens op haar grootmama toe, die in een armstoel nederzonk.
afijn vierduizend daalders!" steunde zij. #Kind, kind,
ik ben door schurken beroofd van mijn beetje geld en goed,
van de karige erfenis, die Grootpapa mij nagelaten heeft
Mijn vierduizend daalders , die ik' behoed heb als mijn oogappel
ftNeen , Grootmama, blijf bij de waarheid! Zeg liever, uw
vierduizend daalders, met welke gij al te sanguinisch en lichtgeloovig gespeculeerd hebt !" viel Flora op onverbiddelijken ,
straffen toon in. ',Hoe heb ik u, gewaarschuwd! Maar toen
werd ik uitgelachen en beschimpt, omdat ik mijn goed verzekerde staatspapieren Diet ook liet llmede arbeiden !" Het
etablissement , waarin gij deel hebt , heeft gefailleerd ?"

een
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HEclatant .Schurkachtig ! Daar lees ! Zk geloof, dat mij
Been vijftig ,daalders meer overblijven ," riep mevrouw Urach
met . gebroken stem en sloeg de handen voor het gelaat.
llS,leclats een ding begrijp ik niet," voer zij, weder opschrikkend , voort , terwijl Flora het betrekkelijk bericht doorliep.
"Het blad beroept zioh op vroegere mededeelingen diensvolgens moet de val reeds vOcir circa vier of vijf dagen plaats
bebben gehad — en Maurits heeft niets daarvan geweten —
onbegrijpelijk !"
llZou dat niet met het niet door u ontvangen E frectenblad samenhangen ?".
// Al — gij ,Ineent,, .dat onze arme Maurits mij geduxende
de bruiloftsfeesten den schrik wipers besparen- en het blad geconfisceerd heeft? Ach ja — ongetwijfeld! En hij zou mij
ook de schade vergoed hebben , ik weet het — hij was
het zelf toc.4, die mij tot die zaak bepraat heeft.... 0
mijn God , dat is een gedachte van boven. In geval van
nood kan ik het bezweren , dat Maurits mij tot de onderneming verleid heeft. Ioe— zou ik in dat geval toch
wellicht aanspraak .op vergoecling nit de nalatenscb.ap hebbenr?"
Flora wierp het clag4lad op de tafel. Zij , die in alle
gevallen Pander blikken Df blozen voorwaarts sing , was
toch een oogenblik in verlegenheid , hoe zij haar woorden ,
tegenover daze: pnverAtporbare i,husi n , kiezen moest. Zij
had tot op • dit oogenblik gezwegen, in de veronaerstelling,
dat heel spoedig een. der goede vriensien de missie der
op,13.41e;ing op zioli 4emen gou. Ntaur goede vrienden waren
reeds gisteren weggebleveu; thePand diet zich meer zien —
en nu moest zij het zelf doers. Zij durfde loch niet toestaan ,
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dat haar grootmama zich met deze voorbeeldelooze argeloosheid en vertrouwen voor de geheele wereld blameerde.
"Grootmama," zeide zij met gedempte stem en legde de
hand op den arm der oude dame; ,,voor alle dingen is het
de vraag , hoe hoog het bedrag dezer nalatenschap wel
wezen zal."
11 0 kind , zie om u, zie slechts uit het venster , en gij
zult wezen, dat men den aftrek mijner vierduizend daalders
van de nalatenschap nauwelijks bemerken zal. Mag ook het
ongehoorde kapitaal, waarmede Maurits opereerde, onherstelbaar verloren zijn, dewijl alle daarop betrekkelijke boeken
en documenten vernietigd zijn, de vapte goederen en andete
zaken van waarde, die hij achtergelaten heeft, representeeren altijd nog een bezitting, die men rijk, ja glansrijk
smartelijke zucht hief haar
noemen mag." — Een
darken , als ik de onbetwistbare
Borst op. — „Tic zou,
aanspraak op deze Wenis had." .
Flora haalde de schouders op. „Ville weet , of gij ze
zoudt aanvaarclen....."
Flora? Hoe
Mevrouw TJrach sprong op. u Zijt gij
zwak ik ook op m iijn voeten hen, zou ik uren ver loopen,
ik zou weken fang hunger en dorst ,wiilen lijden en geen
dagdoor de t aanspraken van een
oog sluiten, indien ik
Z.ou men het
universeele erfgename versehaffen konde!
gelooven ; dat het_ noodlot zoo d.uivelachOg , zoo gruwzaam
ironisch zijn kan? Ik , een hooggeplaatste vrouw, moet mij
laten verjagen uit het huis, dat zijn glans, zijn aristocratisch
air eenig en alleen aan mij to darken heeft , — en zij ,
een zeer obscure, oude persoon, die thans nog argeloos oud
linnen voor vreemden flikt , die het haar levee lang
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niet beter geweten of gehad heeft, zij zal hier den bass
spelen . . . . ."
#Daarover behoeft gij u niet te altereeren , Grootmama —
de oude tante aan den Rijn erft even weinig als gij
,Ah , zoo treden er toch andere erfgenamen op ?"
/ph — de schuldeischers."
Mevrouw Urach tuimelde met een schellen kreet in haar
armstoel terug.
llStil ! 1k bid u, maak geen scene !" murmelde Flora.
,Beneden in het souterrain zijn er lieden, die dat nog
veel beter weten dan ik. Zij zijn voornemens het huis te
verlaten , gelijk de ratten het zinkende schip. lk kan en
mag u niet langer verzwijgen , hoe de zaken. staan. Thai's
heet het an fait zijn, , als we ons , als de dupes , niet
onsterfelijk belachelijk willen maken." Zij trok de
zwarte krip om kin en hall der 'oude dame in de behoorlijke plooien , en regelde met een enkele Wilde handbeweging de
verSchoven witte lokken weder recht. Zoo mag niemand
u zien, Grootmama !" zeide zij streng: ,,Wij moeten ons
zoo snel mogelijk met kalmte' t en waardigheid uit de affaire
terugtrekken ze is te gemeen en onteerend. Daarover
heerscht geen twijfel meer , dat de ontploffing een daad van
vertwijfeling — • met ronde woorden gezegd : een schurkenstreek — van Romer's zijde geweest is."
,De ellendeling De infame bedrieger !" schreeuwde mevrouw Urach opspringende. De waanzinnige opgewondenheid
deed haar plotseling in de kamer heen- en wederloopen ,
alsof een raderwerk in haar zwakke voeten gekomen was.
Flora wees naar het eene venster, voor welks gebroken
ruiten geen beschermende jalousie hing. iBedenk , dat men
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u buiten hoort !" waarschuwde zij. flSedert de ochtendschemering sluipen er menschen om het huis — de opgewondenheid
in de stad moet grenzeloos zijn — het zijn lieden , die de
angst voor hun geld uit hun bed gedreven heeft. Wat wij
gedurende het laatste half jaar in ons groot huishouden gebruikt hebben , staat nog in de boeken der leveranciers.
De vleeschhouwer heeft zich zelfs in het huis gewaagd en
op drieste wijze geeischt , dat men u wekken zou, want
hij moest u spreken. Ongetwijfeld zal hij beproeven , van
u, omdat gij de huishouding bestaurd hebt , de hem verschuldigde zeshonderd daalders of te persen, voor het gerecht
hier komt. Hij is brutaal genoeg geweest aan mijn kamenier
te zeggen , dat de dames van den commercieraad immers ook
medegegeten hebben."
"Foci , in welk een modderpoel heeft die erbarmelijke
stumper ons gelokt , om zich dan lafhartig uit de voeten te
maken !" riep mevrouw Urach, half verstikt van gramschap
en ging instinctmatig van het open venster weg. Zij wrong
zich de handen. //God in den hemel, wat een ontzettenden
toestand! Wat nu gedaan ?"
IIVOOr alle dingen inpakken, wat ons met voeg en recht
toebehoort, en het huis ruimen, indien wij niet willen, dat
ons eigendom mede verzegeld wordt. Dan zouden we lang
kunnen wachten , voor het ons teruggegeven werd ! 1k ben
juist van plan , naar boven te gaan en mijn'' zij viel
zich zelve met een snijdenden lach in de rede llmijn
trousseau en kisten en koffers te pakken. Dan zal ik den
huisinventaris opnemen , en als gij niet zelf de overgave
doen wilt ...."
#Nu noch immer '."
E. MARLITT. Commercieraad

25
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"Dan moet de huishoudster het =par doen; wij hebben
reden genoeg ow. ziek te z ijn."
Zij nam den sleutel der kamer waarin de trousseau ten
toon gPesteld, was uit haar sclirigtafel, terwiji plevrouw. Urach,
met vertwiifelend ten hemel geheven harden wegillde om
het -hare voor de gerechtszegels in veiligheid te brengeu.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Over de boomtoppen van het park waaide het morgenkoeltje
en trok door het wijdgeopende venster. Het droeg een droomerig, half verloren waterruischen van de verre rivier naar de
kerkstilte der slaapkamer, en streelde het witte gelaat der
sluimerende zieke met reseda- en anjeliergeuren. En het roode
Wilde wingerdloof, dat buiten de vensterkozijnen omkranste,
trilde op den zoeten , fluweelzachten wind. Het zag er nit,
als had hij de drievingerige , purperen bladeren in het voorbijgaan geplukt en over het witte beddek en het losse, aschblonde haar gestrooid en de witte handers in het koele loof
begraven. Henriette had die bladeren voor zich laten plukken
llals den laatsten groet des zomers , die zich nu ook ten afreis gereed maakte."
Catharina zat aan het bed en bewaakte den slaap hare
zuster. Zij had zelfs het driest toevliegende roodstaartje, dat
gewoon was kruimkens op het vengterkozijn to vinden, met
een angstige handbeweging verjaagd. Zijn teeder gekweel
klonk bijna verschrikkend in het bange zwijgen, dat voor
het oor elken zwakken ademtocht waarneembaar maakte ,
onder welken zich de enge borst der zieke in beangstigend
lange tusschenruimten verhief. Dokter Bruck had zijn
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patiente voor een half uur moeten verlaten. De vorst drong
er op aan , den dokter, die hem , na zoo vele mislukte kuren
van anderen, in korten tijd volkomen hersteld had , tot diens
afreis dagelijks te ontvangen. En zoo was Bruck gegaan,
gebruik makende van het gunstige uur van sluimering ,
waarin Henriette hem niet miste.
De kamenier had zich met eenig naaiwerk achter het
bedgordijn geplaatst, om in geval van nood bij de hand te
zijn. Zij zag nu en dan ter sluiks naar het roerlooze
meisje daar in den armstoel tegenover zich. Beneden in
het souterrain hadden ze er van gesproken , dat llde freule
uit den molen" bij #den .streek van den genadigen heer"
het slechtst voer. En de kamenier meende nu, dat een
menschenkind, hetwelk zooeven een half millioen uit de
hand geglipt was, er toch gansch anders vertwijfeld moest
uitzien , dan de jonge dame , die , met een verband om
het hoofd en haar schoone leden in een zacht, wit morgengewaad gehuld , treurig ernstig maar kalm, als een standbeeld in haar oplettend waakzame houding volhardde. #Zoo
jong en zoo gezond, zoo frisch bloeiend en levenslustig,
en toch zoo onverschillig voor de wereld en haar begeerlijkheid!" meende de waarneemster in haar kameniersgedachten verder dan was de schoone dame verstandiger,
die thans daarginds haar trousseau inpakte. Die bracht voor
alle dingen haar zaken in zekerheid, zij jaagde haar kamenier trap op, trap af, om iederen zakdoek, die in de
huiswasch verdwaald was en mede moest worden ingepakt —
zij wilde niets , volstrekt niets verliezen. En zoo slues 'en
energiek had zij altijd voor zich zelve geiorgd , en daarom
was zij in de familie ook de rijke gebleven , "wie geen.
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haartje gedeerd was." Nu reisde zij met haar koffers en
kisten haar bruidegom vooruit naar ...g, en ging alle
verschrikkingen , die ieder oogenblik over de villa losbreken
konden , uit den weg. Men zou zich ter dood toe moeten
ergeren , dat haar alles gelukte , wat zij doorzetten wou ;
zij durfde zich alles veroorloven , en de gansche wereld noeinde
het goed en recht. Thans werd er immers nog in de trousseaukamer zoo luid gehamerd, dat de zieke uit den slaap opschrikte.
genadige freule is daarginds aan het pakken", zeide
Nanny met gekunstelde gelijkmoedigheid , toen Catharina
ontzet opsprong en haar handen geruststellend over de half
ontwaakte uitstrekte.
Het is waar , Henriette's salon scheidde de beide kamers ,
en Flora veronderstelde derhalve zonder twijfel , dat men
haar hameren in de ziekenkamer niet konde hooren ; anders
zou ze toch zeker dat aanhoudende schuiven en stooten der
kisten en koffers met meer zorg vermeden hebben. Catharina stond op , en terwijl zij de deur , die naar den salon
voerde, achter zich sloot , ging zij naar het vertrek , waar
geklopt werd.
Flora stiet een lichten kreet uit — het bleef onzeker ,
of het van schrik of van ergernis over de storing was —
then de hooge , witte gestalte op den drempel verscheen en
met zachte , gedempte stem om stilte verzocht voor de zieke.
De schoone zuster stond dicht sevens den stander,, die
het bruidstoilet droeg. De witte atlassleep , waarvan de
kamenier de oranjebloesem•bouquetten losmaakte , om ze in
een door te leggen, hing naast haar schouder neder , en in
de handen hield zij den bruidssluier, zichtbaar van voornemen , dien op te vouwen. Het gestoorde bruiloftsfeest kon
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zonder twijfel niet snijdender geillustreerd worden , dan
door deze groep.
',Het doet mij leed. Ik heb niet geloofd , dat het pakken der kisten tot aan Henriette's kamer klinken zou —
wij zullen voorzichtiger zijn," zeide zij kort , maar toch
met hoorbaar gealtereerde stem. Een boosaardig lachen gleed
over haar lippen. llGij sluipt zoo wit , zoo stil door het
huis, dat men zou kunnen denken, dat de stamvrouw der
Baumgartens , dewijl het in den stamburg met wandelen
gedaan is , haar domicilie in de villa opgeslagen heeft. Onheil
genoeg hecht zich aan uw hielen waar gij binnentreedt,
moet een rechtschapen Christen drie kruisen slaan."
Zij zond de kamenier door een handbeweging de kamer uit.
ullalt !" riep zij , den bruidssluier wegslingerend , toen
Catharina het meisje zwijgend volgen wilde. ,,Indien er
een vonkje van vrouweneer in u leeft , zoo staat gij mij
thans te woord."
Catharina stiet bedaard de hand weg, die haar kleed vasthield, en trad in de kamer terug. "Ik ben tot aw dienst ,"
zeide zij kalm, en vestigde haar ernstige oogen vast op het
hartstochtelijk bewogen gelaat harer zuster. verzoek u
slechts , niet zoo luid te spreken, opdat Henriette ons
niet hoore."
Flora antwoordde niet ; zij greep Catharina's hand en trok
haar in de nabijlieid van iet venster.
„Kom hier! Laat u eens aankijken! Ik moet weten,
hoe gij er uitziet , nadat gij gekust hebt !"
Het jonge meisje week terug voor den frivool fonkelenden
blik , die haar , in vereeniging met de lichtvaardige opnierking ,
den diepen gloed der beleedigde schaamte in het gelaat dreef.
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"Als oudste zuster moest gij toch aarzelen, zulk een Loon
aan te slaan ..... "
ll Ei, gij heilige onschuld! En ik zeg u : als jongste
zuster moest gij u schamen, uw oogen op een man te slaan ,
die met de oudste verloofd is !"
Catharina stond als van den bliksem getroffen. Vie had
in de diepten haars harten geblikt en bet geheim , dat zij
angstvol, met inspanning van alle inwendige krachten , onderdrukte, aan het licht gebracht ? Zij voelde, dat zij bleek
werd; zij wist, dat zij in dit oogenblik daar stond als een ,
die op de zwaarste misdaad betrapt werd, en toch bracht
zij geen woord over haar kleurlooze lippen.
il Kijk , dat booze geweten! Men zou het niet plastischer
kunnen voorstellen ," lachte Flora spottend, en raakte met
,ot
den vinger de Borst van het meisje aan. ,Ja , niet waar,
schatje , al verbergt men het ook nog zoo sluw, de oudste
zuster laat zich niet dupeeren ? Zij ziet zulk een ff reine"
meisjesziel tot op den bodem ; zij volgt met slimmen blik
de verschillende teedere aandoeningen, van de eerste bloemen
af, die men met den navel' wensch , de opmerkzaamheid
te trekken, den man in zijn kamer legt
Thans kwam er leven in die vormelijk versteende gestalte
van het jonge meisje. Onwillekeurig sloeg zij de handen
te zamen — het kwam haar voor , dat , sints zij den voet
op den geboortegrond gezet had, haar argelooze ziel was
nageslopen, als het wild door den jager. Was het mogelijk,
dat men haar uit deze kleine achteloosheid, die haar immers
tranen van verdriet ontperst had , zulk een hatelijk verwijt
kon makes ? Thans kwam er eeu gerechte toorn in
haar op.
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,Deze vergeetachtigheid heb ik mij ongetwijfeld te verwijten," zeide zij , en richtte haar hooge gestalte trotsch op.
,Wie u echter ook daarvan gesproken mag hebben
,Wie? Hij zelf, kleine!"
"Dan zijt gij het, die het voorval in een totaal valsch
licht plaatst
"Ach, kind, beheersch u zelf toch een weinig! De zoo
lang verborgen hartstocht breekt u uit de oogen I" riep
Flora met een koelen lach maar haar voet stampte in
nauw te bedwingen gramschap op den grond. ff Alzoo lieg
ik? Niet hij , juffertje , als hij zich op de verovering
beroemt ?"
Het was andermaal , als vlood iedere bloeddroppel nit het
gelaat van het meisje, terwijl ze met kracht het hoofd schudde.
#Neen ! Al herhaalt gij mij dat ook duizendmaal , zoo
geloof ik het toch niet. Eerder zou ik dwalen in alles , wat
ons de wet der zedelijkheid als goed en recht voorhoudt.
Hij zoude eene onwaarheid ook zelfs slechts denken? Hij
zou, als de een of andere karakterlooze gek , zich op
een verovering beroemen ? Hij, die ....." Zij viel zichzelve
in de rode, als ontstelde zij over haar eigen hartstochtelijk
bewogen stem. mGij hebt hem leelijk verdacht gemaakt ,
toen ik hierheen kwam ," voegde zij , zich bedwingend, er
bij. llToenmaals kon ik u niet tegenspreken , ofschoon ik
instinctmatig terstond voor hem partij koos , maar thans ,
nu ik hem ken , duld ik Diet, dat hij ook slechts met een
woord belasterd wordt. En het is rechtuit ongeloofelijk ,
dat ik u dat zeggen moet. Hoe kunt gij het over uw
hart krijgen , hoe is het u mogelijk, zonder ophouden de
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eer te bezwalken van hem , die u binnenkort zijn naam
geven zal ?"
Flora wendde zich bij de laatste woorden plotseling om ,
en mat de spreekster met een ongeloovigen blik , als vertrouwde zij haar zinnen niet.
een
"Of gij zijt een komediante comme it faut, Of
liefdesverklaring moet u zwart op wit overhandigd worden,
indien gij ze begrijpen zult. Gij moist dan werkelijk niets ?"
Met een impertinenten lach, die al haar fijngepunte tanden
liet zien , legde zij de beide handen op Catharina's arm ,
en duwde bur, na een doorborenden, daemonischen blik in
haar bruine oogen, toornig, heftig van zich. — "Bah ,
wat wit ik toch nog? Hebt gij niet zooeven gekatnpt en
u geechauffeerd, alsof gij tot den laatsten ademtocht hem
verdedigen wildet ?"
Catharina wendde haar den rug toe en trad naar de deur.
bIk zie niet in, waarom ik zooeven hier gebleven ben ,"
zeide zij wrevelig.
, was ik te verbloemd ? Moet ik dan volstrekt met
ronde woorden spreken? Welnu, liefje, ik wou niets meer
of minder weten, dan wat Bruck gisteren en heden met u
verhandeld heeft."
"Wat hij met mij verhandeld heeft ," hernam Catharina,
mat moogt gij weten , woord voor woord. Hij heeft zijn
best gedaan , en ik heb hem dat moeielijk genoeg gemaakt ,
om mijn blinde hoop op een vernieuwde herstelling der zieke
den bodem in te slaau
hij heeft zijn best gedaan, mij
er op voor te bereiden , dat" — haar stem brak en met
moeite terug gehouden tranen glansden in haar oogen
llrienriette ons verlaten zal
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Flora trad zwijgend en zichtbaar verward naar het venster. Bij alle zelfvergoding kwam toch misschien het verrooeden in 'haar op , dat zij tegenover den twee menschen
in alien gevalle een klagelijke , treurige rol speelde.
, weet gij dat niet reeds lang ?" zeide zij op gedempten toon. #En hebt gij niet bij u zelve gezegd , dat
wij alien voor de acme kruiselinge om eindelijke verlossing
van haar smartelijk lot moeten bidden ?" Zij trad met onhoorbare schreden weder naar het meisje toe. "En was dat
werkelijk woord voor woord de inhoud van ulieder gevrek ?"
Een gevoel van onuitsprekelijke verachting steeg in Catharina op. Ze meende, dit was gemeene ijverzucht, niet van de
liefhebtende , maar van de ijdele vrouw , die den man nasluipt , en ieder zijner woorden tracht te controleeren.
HGelooft gij dat Bruck in zulke uren , als hij de troost
en de steun der arnie lijders zijn moet , voor eenige andere
zaak zin of belangstelling heeft," antwoordde zij met ernstige terechtwijzing, N en dat nog daarbij aan een ziekbed ,
als dat boven , waar zijn trouwste vriendin op aarde sterft ?"
"Sa , zij heeft hem bemind," zeide Flora koel.
Ben diepe glued vloog over Catharina's gelaat. Flora vetmeidde zich vormelijk in de meisjesachtige onbeholpenheid.,
waarmede haar jonge zuster haar blozen trachite te verbergen.
"Ach ja de man kan zich zelven feliciteeren met de betoovering , die hem onbewust omgeeft en die de meisjesharten aantrekt als de lichtvlam een muggenzwerm. En de
wereld zal lachen , indien zij verneemt, dat al de dochters ,
die bankier Mangold nagelaten heeft, ook in den lichtkriiig
binnengetuimeld zijn. — Blijf!"
Zij had op bijna spelenden toon gesproken, tot het oogen-
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blik , dat Catharina zich andermaal omwendde en naar de
deur ijlde — thans kwam het gebiedend bevel als een wilde
kreet van haar lippen. Het jonge meisje bleef, als was zij
vastgeworteld, staan , uit vrees , dat die kreet herhaald zou
worden en Henriette mocht doen ontwaken.
w Ook onze jongste, de schoone molenaarster, fiksch van ledematen en krachtig van gemoed , is zoo zwak geweest ," voer
Flora, tot den sarcastischen toon terugkeerend, voort. # 0 ,
woudt gij protesteeren met deze trotsche gebaren , met deze
klagelijke poging om er fier en beleedigd uit te zien? Nu
goed — ik wil u gelooven gij kunt u rein wasschen, indien gij herroept, wat gij daar straks met zulk een onvergelijkelijke emphase tot /3 ruck's verheerlijking gezegd hebt...."
u Niet een jota herroep ik."
Ziet gij wel, gij zondares, dat gij uwer strafbare liefde
met huid en haar vervallen zijt ? Kijk mij in de oogen !
Kunt gij uw verraden zuster in het gezicht llneen" zeggen?"
Catharina hief het hoofd op, en zag over den schouder.
Zij tastte naar de hoofdwoncl, die ten gevolge der zenuwachtige opgewondenheid begon pijn te doen, maar dat geschiedde werktuigelijk. Al was ook haar leven door deze
wonde ontstroomd, zoo zou zij er in dit oogenblik geen acht
op geslagen bebben, nu haar gansche denken en gevoelen
zich op een punt concentreerde.
ll Gij hebt geen recht zulk een biecht van mij te eischen ,"
zeide zij vast en toch met een stem, waarin zich een stormachtig
hartkloppen deed hooren. N il( ben niet verplicht, u te antwoorden. Maar gij hebt mij een zondares genoemd; gij hebt
van verraad gesproken. Dat zijn dezelfde woorden, waarmede
ik mij zelve beschuldigd en bestraft heb, totdat het mij helder

444
geworden is ten opzichte van de nelging, die gij een strafbare noemt ..."
"Ah , een bekentenis in den besten worm I"
Een zachtnmedige lach speelde om den bleekrooden mond ;
een verhelderende glans vertoonde zich op het bleeke gelaat,
dat in dezen oogenblik zoo wit scheen , als het verband
am het hoofd.
NJa, Flora, ik beken, omdat ik mij niet behoef te
schamen; ik beken ook ter wille van onzen overleden vader;
ik wil de schijnbare schuld, als greep ik naar de heilige
rechten van een mijner zusters, tegenover zijn aandenken ,
niet op mijn ziel hebben. Voor ons gevoel kunnen wij niet
verantwoordelijk zijn wij slechts voor de mat, die wij
dat gevoel toelaten. Dat weet ik nu, na den vergeefschen
strijd met een raadselachtige neiging, van welke men plotseling zegt, dat zij met ons geboren moet zijn en altijd
bestaan moet hebben — maar slapende. Is het zonde, indien men vereerend aan het huisaltaar eens anderen treedt?
Is het zonde, wanneer men verheugd opziet naar een trotschen
boom, die in eens anderen tuin staat? Is het zonde, indien
ik bemin zonder te begeeren? Ik wil niets van ulieden; ik
zal nimmer nw en Bruck's weg kruisen. Gijlieden zult
nooit weder van mij hooren , zult u Diet eens mijner her-inneren. Wat kan het ulieder echtelijk geluk schaden , indien ik hem bemin, zoolang ik ademhaal en hem de trouw
houd als aan een overledene ?". .
Een beleedigende lach deed haar afbreken.
u Neeni u in acht, kleine ! In het volgende oogenblik zal
uw dichterlijke vervoering in verzen vervallen !"
u Neen, Flora, die laat ik aan u over, al moet ik mijzelve
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ook bekennen, dat mijn gewaarwordingen vermenigvuidigd zijn
en dat ik niet meer in het vaste , bedaarde spoor mijuer
opvoeding ga , sints ik deze neiging in het hart draag."
Zij trad weder verder de katner in , voorbij den stander,
die het bruidskleed droeg. Zonder het te weten , raakte
zij den slechts loshangenden sleep aan , en met een zacht
geritsel viel de ruischende zijde op den grond.
Catharina bukte zich ontsteld , maar Flora schopte het
kleed verachtelijk ter zijde.
"Laat die lorren liggen ," zeide zij snijdend. "Maar kijk,
zelfs de levenlooze stof wordt oproerig en komt in opstand
tegen de schuldige."
spreekt gij u zelve geheel van schuld vrij , Flora?"
vroeg Catharina ras met vliegenden adem. Zij had ook levendig bruischend bloed in de aderen ; zij had een streng
gevoel van recht in de ziel. Zij boog zich niet voor de
uitgesproken onrechtvaardigheid der zelfzuchtige willekeur,
ter wile des lieven vredes. NWat was het , dat mij in het
begin vervuld heeft ? Medelijden , onuitsprekelijk, smartelijk
medelijden met den edelen man , dien gij niet verstaan hebt,
dien gij voor ons aller oogen mishandeld hebt en tot iederen
prijs hebt trachten of te schudden. Was het niet een zware
schuld geweest, waartoe hebt gij dan vergeving gevraagd ?
lk heb u als boetelinge gezien .... Toen gij den ring in
de rivier wierpt . . .."
„God in den hemel, Catharina! Warm toch niet altijd
de oude visioenen op, die gij voorgeeft eenmaal gehad te
hebben ," riep Flora en drukte gedurende eenige seconden
de handen op de ooren. Daarna hield zij het jonge meisje
den ringvinger onder de oogen , en haar bovenlip hief zich
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scherp binnenwaarts gekromd boven de witte tanden. —
"Daar — daar zit hij immers. En ik kan u verzekeren ,
dat hij echt is — de gegraveerde letters laten niets te
wenschen over .... Om overigens een einde aan de zaak te
maken, wil ik a zeggen, dat dit ding in mijn leven geen
rol meer speelt, of het moest zijn de rol van een draad,
waarbij men een marionette vasthoudt mijn betrekking
met Bruck is ontbonden ...."
Catharina deed ontzet een stap achterwaarts.
,Deze ontbinding hebt gij immers reeds vroeger vergeefs
beproefd ," stamelde zij verward en ademloos.
da, toenmaals had de erbarmelijke stamper nog een
restje van kracht in de ziel; thans is hij veranderlijk geworden."
— geeft hij u vrij P"
#Mitin God, ja, als gij dan volstrekt die heilrijke tijding
nog eenmaal hooren wilt . ..."
&Dan heeft hij u ook nooit bemind. Dan heeft toenmaals
een andere drijfveer hem er toe gebracht, op zijn rechten
te staan. God zij dank, nu kan hij nog gelukkig worden !"
"Denkt ge dat? Wij zijn er 66k nog," zeide Flora.
Zij legde haar hand met. een vasten druk op den arm van
bet meisje, en haar blik staarde veelbeteekenend en diabolisch
diep in de opgehelderde, bruin oogen. N Ik zal hem het
uur niet vergeven, waarin hij mij vergeefs one mijn vrijheid
hot bedelen. Nu zal hij ook gevoelen, hoe het smaakt,
als men den beker tot den varig verlangden dronk aan de
lippen brengt, en hij wordt ons nit de hand geslagen. 1k
geef den ring niet terug, en al zou ik hem ook met de
tanden vasthouden
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"Den valschen ring ....."
"Wilt gij dat bewijzen, kleine ? Waar zijn uw getuigen ? Tegenover mij zijt gij verloren met een aanklacht,
die niet goed overlegd is. Niet ten onrechte geeft men mij
)1a, dat er een juristen–genie in mij steekt..... Overigens
kunt gij u zelve geruststellen. Zoo onmenschelijk gruwzaam
ben ik niet, om mijn voormaligen verloofde het huwelijk
volstrekt te verbieden. Lag hij maar trouwen inorgen,
als hij lust heeft, doch natuurlijk slechts met iemand,
die hij niet bemint; tegen een convenance–huwelijk heb ik
niets in te brengen Ik zal hem naspeuren , nasluipen
op ieder gevoel, dat hij onvoorzichtig aan den dag legt —
wee hem, als ik hem op een weg ontmoet, die mij niet
convenieert !"
Zij had eeu der in het rond verstrooide oranjetakken gegrepen en wiegde dien tusschen de vingertoppen spelend
heen en weder. Zij zag er uit als een schoon roofdier,
dat met de smijdige wendingen van zijn slank lichaam een
offer omstrikt.
"Nu, Catharine, gij bemint hem immers. llebt gij geen
lust voor hem te bidden — he ?" begon zij opnieuw , de
langzaam gesproken woorden scherp markeerend. fi Kijk , ik
heb zijn geluk in mijn hand; ik kan het vernielen ; ik
kan het bevorderen; gansch naar willekeur. Deze onbeperkte
macht is vow mij zonder twijfel onbetaalbaar, en toch —
kan ik nauwlijks de verzoeking wederstaan , die macht weg
te geven , bloot om eens te beproeven, in lipeverre de
hooggeprezen , zoogenaamd ware, liefde vuurvast is .....
Gesteld, ik legde dezen ring in uw hand met de bevoec, dbeid, hem te gebruiken zooals het u goed dunkt Versta
,
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mij wel: ik zelf zou dan , vaii dit. oogenblik af, van ieder
verzet , van iedere tegenspr aak afstand doeii — zoudt gij
bereid zijn, u aan ieder mijuer voorwaarden te ouderwerpen,
opdat Bruck van dit uur af vrije keuze hebbe ?".....
Catharina had onwillekeurig de handen saamgevouwen
en drukte ze vast tegen ' de hijgende borst ; men zag, dat
een onbeschrijfelijke strijd in deze jonge ziel woedde.
,Ik onderwierp mij aan iedere, ook aan de hardste voorwaarde , terstond , indien ik Bruck uit uw strikken verlossen kan ," klonk het heesch , maar vast besloten van
haar lippen.
"Niet te sanguinisch , mijn dochter! (hij zoudt met
dezen overijiden moed tot opofferen licht uw eigen levensgeluk
kunnen wegwerpen! . ..."
Het jonge meisje zweeg en legde de rechterhand op het
pijnende voorhoofd. Men zag het, dat de eene steun na
den andere de sterke begaf, de jeugdige moed , de elastische
kracht, die op zichzelve vertrouwt , het geloof aan een
eindelijk overwinnen slechts de wil bleef krachtig.
nIk weet, wat ik wil
daar is geen nadenken noodig",
zeide zij.
Flora hield den bebloesemden tak voor het gelaat , als
adethde zij den geur der kunstbloemen in.
"En als hij nu — misschien slechts om mij namelous
te vernederen u zelve beg_ eerde ?" vraagde zij met een
fonkelenden blik.
De adem stokte de jonge zuster. #Dat zal hij niet —
hij 'had nooit sympathie vOor mij...."
1/Dat is richtig. 1k wil echter eens aannemen , hij zeide
, dat hij u beminde. Dan zou het onderpand zijner vrij•

gelooft gij
heid toch wel zeer slecht in uw handen zijn
Hij zou den een of anderen dag naar de beniet ?
minde • vrijen en zij zou niet kunnen wederstaan — en ik
met mijn onbestreden aanspraken zou molten toezien
peen, ik behoud mijn ring
,0 God , kan het werkelijk geschieden , dat de eene zuster
de andere zoo ontzettend martelt?" riep Catharina in
smartelijke ontsteltenis. ,,Mawr juist in dit oogenblik , hetwelk geheel uw voorbeeldeloos egolsme , uw hart zonder
erbarming, uw onbedwingbare neiging tot ;ntrigue blootlegt, zooals nog nooit geschied is, gevoel ik mij dubbel
geroepen , Bruck tot iederen prijs van den vampyr te bevrijden , die naar zijn hartebloed tracht, Gij moogt Been
macht meer over hem hebben.... Hij moet een nieuw
leven beginnen. Hij zal zich een huiselijkheid scheppen ,
die hem gelukkig maakt en bevredigt ; hij zal niet meer
veroordeeld zijn , aan de zijde eener gevoellooze behaagzieke een stijf salonleven te leiden...."
„Leer verplicht voor de vleiende beoordeeling!
Gij
spreekt veel te warm voor zijn geluk , dan dat ik u mijn
kleinood zou willen toevertrouwen."
#Geef het hier — gij kunt het gerust doen."
,En indien hij u nu werkelijk en waarachtig beminder
De lippen van het jonge meisje trilden in onuitsprekelijke smart. Zij sloeg de handen angstvol in elkander ,
zooals de vertwijfeling dat doet , maar — ze bleef standvastig.
"Al ware het ook zoo — ik ben licht te vergoeden.
Hoe gemakkelijk zal het hem vallen , een betere te vinden !
En dat hij niet weer blindelings een valsch lot trekt,
daarvoor blijft hem zijn smartelijke ervaring borg. Geef
E. M ARLITT. Commercieraad.
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mij don ring., den nagemaakten, aan welken ik weet , dat
in waarheid ook niet het geringste spoor van eenig recht
ik belopf u, hem te acliten als dien , welke
hangt
de rivier ligt, dewij1 hij , niettegenstaande dit ales , Bruck's
bevrijding waarborgt."
Zij strekte de hand uit.
"Voor zoover ik u ken , zijt gij eerlijk genoeg, hem
nooit in too voordeel te gebruiken ," zeide Flop met nadruk
en stroopte den ring af. Een lichte siddering doorliep
Catharina's leden, toen het goad de oppervlakte harer hand
aanraakte. Daarna sloten die vingers zich krampachtig
om den ring. En daarbij vloog een bitter verachtelijke
lach om den mond van het meisje — zij was te trotsch ,
om ook slechts met een sylbe haar vlekkelooze bedoeling
te betreuren.
',Nu ?" riep Flora verontrust.
,,Gij hebt mijn woord; thans ben ik de marionette , die
gij aan dezen draad leidt," — zij hief de gesloten hand
met den gouden ring op, ,zijt gij tevreden ?"
Daarmede ging zij heen.
In het oogenblik, dat zij op den drempel der geopende deur
trad , kwam dokter Bruck de tegeno verliggende trap op. Zijn
blik vloog over de beide gestalten , van welke de eene rechtop,
triomfeerend midden in de kamer stond en koel tegen hem
gliralachte terwij1 het naar buiten komende , koortsachtig
gloeiende meisje bij zijn aanblik bijna ineen zonk.
Hij ijlde ontsteld toe en legde ongekunsteld den arm om
de wankelende. De deur achter hen viel toe en in haar
geknars mengde zich een welbekend, gedempt lachen.

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTIJK.

Des namiddags brak de storm los , want degene , die dt
als meeuwen om het huis zwevende geruchten aangekondigd
hadden — de gerechtscommissie verscheen. Men had de
plechtige inbeslagneming sedert de vroege morgenuren vooruit gezien , en toch ging iets als een verpletterende s.chok
door het gansche huis , toen de heeren de deur binnentraden.
Zij kwamen voor alien te vroeg. Nog sleepten de bedienden
de ouderwetsche , blinde mahonyhouten tafels en commodes
van mevrouw Urach , de sopha's en stoelen met de verkleurde en versleten overtrekken van den zolder naar den
corridor. Nog stonden Floras kisten met den ingepakten
trousseau boven , en wachtten op den tragen vrachtwagen.
Nog lag in huis-, wijn- en bierkelder allerlei u drinkbaars
dat men niet meer verdonkeremanen kon.
Mevrouw Urach had zich trotsch en voornaam in haar
slaapkamer teruggetrokken zij Wilde de heeren niet zien.
Maar hoe beleefd en eerbiedig deze ook waren, ze konden
van de zenuwtoevallen der genadige vrouw geen notitie
nemen. Zij moesten vragen, of de kamerinrichting haar
eigendom was en , op de ontkenning der dame , haar verzoeken
terstond naar een leegstaand spreekkamertje te verhuizen ,
29*
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dewijl de slaapkamer verzegeld moest worden. Nu werden de
oude meubelen uit den corridor in de kleine , vriendelijke
kamer geschoven , de gepensioneerde vederbedden gelucht en
overtrokke n , en onder de verschoten , bruinzijden deken
gestoken , die mevrouw Urach niet onder de oogen gekomen
was en bij wier aanblik een rilling van afschuw door haar
leden vloog. De kamenier richtte het kamertje zoo bewoonbaar mogelijk in. Zij had den kleinen mahonyhouten
bloementafel aan het venster met eenige uit de oranjerie
veroverde bladplanten gevuld, en veel uit de slaapkamer
gered, wat haar verwende meesteres lief en onontbeerlijk
was. Maar de oude dame zag die bemoeiingen niet — zij
zat aan het venster en staarde naar het pavilloen , welks
nieuwglanzend dak achter het bosschage opdook.
Deze gevreesde en nameloos gehate llweduwenwonine
was een waar feenkasteeltje geworden. Rijke gordijnen hingen
achter de spiegelruiten ; zij zag een kostbare geborduurde
kant aan een hoekvenster , dat de ahorntakken zichtbaar
lieten. Het fonkelde alles in den glans der nieuwheid , het
spiegelgladde vloerkleed, de elegante meubelen , de zolderschilderingen , de luchters in de salons; zelfs de keuken was
splendide en met zorgvuldigheid ingericht, tot op den eenvoudigsten tinnen lepel toe. Dit ayou" had haar eigendom
moeten zijn tot aan haar dood, en zij had het verachtelijk
met den voet van zich gestooten, uit vrees, dat het haar
van de gezelligheid in het huis des comaiercieraads isoleeren
zou — en nu, en nu!!
Ondertusschen streed Flora om haar bezittingen , inaar
haar afdoende argumenten, ten laatste zelfs het beroep op de
getuigenis der bedienden , waren to vergeefsch. Freule
-
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Mangold mocht later reclameeren ; voor het oogenblik moest
al het voorhandene voetstoots onder de zegels — luidde het
beleefde , maar zeer bepaalde antwoord. En zoo ging het ,
trap op , trap af, uren lang. Alles , wat aan levende bloemen het huis versierde , werd in de broeikasten geplaatst•
Men hoorde den eenen kamersleutel na den anderen in het
slot knarsen en de nog opene luiken sluiten. Het was ofschuwelijk , hoe alzoo langzamerhand, achter de uitvoerders
der wet, de duisternis en het zwijgen in de verlaten hoekeii
nederhokten. Te midden van al die drukte , scholden en
vloekten de bedienden hardop en jamtnerden om het achterstallige loon, en ieder maakte zich gereed om het huis te
erlaten , welks comfort achter slot en grendel lag, welks
vleeschpotten niet meer pruttelden. Slechts de tuinman bleef
ea werd in de bediendenkamer ingekwartierd.
En te midden dezer verwarring sloe,; de meisjesziel, boven
in de beletage de vleugels uit , om na jarenlangen, heldhaftigen strijd het zieke lichaam zachtkens en zonder klacht
t e verlaten.
Henriette's kamers werden door het geraas der inbeslagnem)Ig niet verontrust wat de stervende omgaf, was
haar eigendom. Men deed ook zijn best , in de bel6tage
ieder geluid , zelfs dat van den te luiden voetstap, te verrnijden, en zoo drong er niets tot de scheidende ziel door,
wat haar nog ontstellen kon en in de aardsclie misere zou
doen terugblikken. Zij zag slechts voor zich uit , door het
open veuster, in een warmen rozenhemel zij zag de zwaluweti
met hun witte borst- en vleugelvederen , als zilveren kruisen,
onder de hooge, roodglanzende avondwolken heenschieten
haastig , door den verwachten aandrift tot wegtrekken in de

hoist verontrust. Nog gisteren waren dunne streepen rook
van de 'lane opgestegen , en verwijderd gerucht had de
gedachten van het zieke meisje altijd weder op zichzelve
gevestigd en, smartelijk geschokt, om de plaats des onheils
zien zweven, waar de barstende muren ineengestoit waren
op ,den onvoorzichtige," aan wien zij , bij al zijn zwakheden toch met zusterlijke liefde gehecht was geweest. In
het huidige plechtige avonduur echter, in het stifle heengaan van den dag en van een kort meisjesleven, mengden
zich geen sporen dier verschrikkelijkheden meer.
Be dokter zat aan Henriette's bed. Hij zag, hoe de flood
dit gelaat vol geest en bewustzijn , met toenemende snelheid, streek voor streek, scherpte en teekende; in de vingertoppen der zieke klopte de vliedende levensstroom in zoo
zeldzame poisslagen, als keerde van uit de verte nu en dan
een golfje terug en bespoelde nog eenmaal den verlaten oever.
"Flora!" fluisterde Henriette en zag hem met een sprekenden bilk aan.
0/bet zij komen ," vroeg hij , terstond bereid naar haar
toe to gaan.
Henriette schudde zwak het hoofd.
NGiej zult niet boos op mij zijn , indien ik met u en Catharina alleen zou willen blij ven , tot...." zij voleindde niet
eu plukte met half verstijfde vingers aan het welkende, roode
wingerdloof op de deken. liIk wil het haar besparen , en
zij zal het mij dank wijten" — nog eenmaal zweefde een
schijn van een sarcastischen lach als een schaduw om haar
mond — "zij kan geen roerende scenes verdragen... 4 . Gij
moet haar maar een groete brengen, Leo ...."
De dokter zweeg en boog het hoofd. In zijn dichte nabij
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heid stond Catharina. Het hart klopte haar als wilde het
bersten — de zieke onderstelde nog verhoudingen , die niet
meer bestonden. Zou zij de waarheid nog vernemen? Een
angstyclle blik gleed langs het gelaat des dokters. 1)it bleef
volkomen ernstig en kalm; de stervende mocht, door een
onverwacht geuit bericht uit de reeds half en half verlaten
wereld, niet meer verontrust worden, en tot voorbereiding
bleef — geen tijd.
Henriette's oogen dwaalden over den hemel been.
',Hoe schoon en helder en rozig! Een zweven daar van
de bevrijde ziel moet hemelsch zijn ," fluisterde zij innig.
//Of er een terugblikken is ? 1k wil toch slechts een ding
zien —" zij wendde met inspanning het hoofd in het kussen
om en zag, voor de eerste maal met geheel de onverholen
uitdrukking van onuitsprekelijke liefde tot Bruck op — vof
gij gelukkig wordt , Leo. Laat ik daarna tot in de v erste
verte weggeleid worden !"
Te zeggen : flik moet het weten , one zalig te kunnen
worden , omdat ik u bemind heb met alle krachten, met
iedere vezel mijns harten ," dat kon de schuw gesloten
meisjesziel zelfs in het uur des doods niet van zich verkrijgen.
Het was, als vloog een heldere lichtglans op het gebogen
gelaat des dokters.
llAlles heeft zich nog gelukkig voor mij veranderd, Henriette ," zeide hij bewogen. waag het te hopen; dat ik
niet meer eenzaam en verbitterd door het leven zal gaan ,
of liever : ik weet, dat nog ter elfder ure mijn droom van
waar levensgeluk zich verwezenlijken zal stelt u dat
tevreden, mijne zuster ?"

456
Hij drukie de smalle, kale hand , die hij nog in de zijne
hield, aan de lippen.
u llc dank a !" hernam zij innig.
Een blos , zacht rozig als het avondlicht buiten , kwain
en verdween in plotselinge afwisseling op de wangen der
stervende. Met een uitdrukking van schuchter geluk yestigden zich haar oogen onwillekeurig op haar zuster, die ,
net de rechterhand op Bruck's armstoel geleund, zichtbaar
zich inspande, haar smart, maar ook een onloochenbare
ontsteltenis, meester te worden. Bij dezen aanblik smolt
Henriette's hart in wee en medelijden.
#Zie mijn Catharina aan , Bruck !" zeide zij smeekend,
maar met steeds zachter wordende stem en onophoudelijk
door benauwdheid afgebroken. "Lad mij het nog zeggen ,
wat mij altijd bedrukt en diep gesmart heeft! Gij zijt altijd zoo koel tegen haar geweest eenmaal zelfs hard tot
gruwzaamheid toe — en met haar is toch niemand te vergelijken , niemand ! Leo, ik heb uw vooroordeel nooit kunnen begrijpen Wees goed tegen haar sta haar
ter zijde....”
/rot mijn laatsten ademtocht! Tot over den dood!...."
viel hij haar in de rede, nauwelijks in staat, zijn stormachtige opgewondenheid meester te worden.
#Kijk , nu is alles goed! Ik weet het, als gij haar trouw
behoedt, dan zal mijn sterke, mijn moedige Catharina altijd
tusschen u en alle ongemak staan ...."
YAls een getrouwe zuster , die ik van dit oogenblik of voor
hem zijn zal ," voltooide. Catharina met half verstikte stem :
Een geestig lachen speelde om Henriette's mond — zij
sloot de oogen. Zij zag niet , dat er rillingen door de leden
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der sterke en moedige liepen , als huiverde zij van de koorts.
Zij zag niet , dat die sterke Bruck's aangeboden rechterhand
van zich stiet, als was zelfs een handdruk ongepast. De
glimlach verdween , en uit de borst wrong zich een rochelend geluid.
nGroet Grootmarna . . . . Nu wou ik rust hebben . bezorg mij rust tot elken prijs , Leo !" steunde zij angstig.
bin tien minuten zult gij slapen Henriette ," zeide hij in
diepe , bedarende tonen. Hij legde haar hand op de beddedeken , en opstaande schoof hij zijn arm zacht en onmerkbaar onder het hoofdkussen — zoo lag zij als een kind aan
zijn borst zalig sterven !
En na tien minuten sliep zij. De lungs het venster
groeiende wingerdbladeren woeien zachtkens , als gleed een
zachte ,.aanraking fangs hen heen , en het rozige licht daarbuiten , waarin de ziel verlaugd had to duik en , gloeide
plotseling als ten diepste purper aangeblazen. En de kleine
tsjilpende vogel liet zich als altijd ten avondgroet op het
vensterkozijn neder hij tsjilpte zachtkens naar het waswitte meisjesgelaat heen voor de laatste maal. \Tervolgen.s werd ook dit vensterluik gesloten , tot — vreemde
handen kwamen en bezit namen van het huffs des commercieraads.
Toen kwam mevrouw Urach binnen , gebogen , als had de
reeds zoo lang haar nasluipende ouderdom nu met dubbele
zwaarte haar op de schouders gedrukt. De witte tule omgaf weder kin en ha's ; zij had de zwarte krip weggeslingerd om een schurk treurt men niet , had zij gezegd.
Zij trad aan het bed en een lichte kramp deed haar lippen
beven , toen zij in het stile gelaat der doode zag.
,,Zij
,Het is haar wel ," zeide zij met brekende stem
-
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heeft het beste deel gekozen ; nu behoeft ze niet mede in
ballingschap te gaan — de bittere , bittere strijd met de
armoede is haar bespaard gebleven."
Flora eater kwam. en ging zonder een woord te spreken.
De twee trouwe wachters aan het doodsbed bestonden niet
voor haar. Zij kuste de naar huis gegane zuster op het
voorhoofd; daarna trad zij , met het hoofd in den nek geworpen, weder naar de deur, door welke zij gekomen was. Wel
rustte haar voet even op den drempel, maar zij wendde
noch de oogen, noch het hoofd in de richting, waar de
dokter stond en met ernstige, plechtige stem de groete der
doode overbracht. Zij neigde onmerkbaar het hoofd, ten
teeken , dat zij de uitdrukking des laatsten aandenkens in
ontvangst genomen had. Daarna ging zij met ruischenden
sleep verder , den trap af, om beneden hoed en regenmantel aan te doen en naar het naastbij gelegen hotel te gaan ,
waarin zij kamers voor haar en mevrouw Urach had gehuurd.
ender het dak des misdadigers mocht geen lid der familie
Mangold meer slapen, zelfs de doode niet.
En toen men ook baar na de ingevallen duisternis had
weggedragen in de gloote zaal , waar alien in laatsten tool
en met bloemen bestrooid op het openen der laatste poort
wachten, toen werd ook in de beletage de laatste karaerdeur gesloten, en de dokter en Catharina stegen de trap
af. Hoe klonken hun schreden door het zwijgende, verlaten huis ! Hoe spokerig gleed het schijnsel der lamp , die
de tuinman voor hen uitdroeg , over de eenzame wander
van trappen en corridors , die dag aan dag de golven des
weelderigsten levens — de overmoedige getuigen van het pralende zwendeltijdperk — hadden zien voorbijruischen.

De zoele nachtlucht, welke de vertrekkenden omgaf, legde
zich geurig op Catharina's heete, moegeweende oogen. Een
van sterren fonkelenden hemel breidde zich over het zwijgende park uit. Men kon de afzonderlijke boomgroepen
onderscheiden en de spiegel des vijvers glom zwak hen
tegen , als mat zilver door zwart gaas. Ilet kiezelzand week
knarsend onder hun voeten, en van verre bruischten de
over den dam rollende wateren. Maar geen blad aan de
boomtoiipen en boschjes bewoog zich — het was zoo
volkomen stil, als daarboven in de sterfkamer, , waar men
gedurende de laatste uren slechts fluisterend het noodwendigste besproken had. En derhalve ontstelde Catharina
thus ook en haar knieen knikten , toen de dokter met
zijn diepe , voile stem het zwijgen verbrak. Zij hadden
juist de diepdonkere loofpoort der allee voor zich , en daar
bleef hij staan.
u lk verlaat binnen weinige dagen de residentie , en voor
zoover ik u ken, zult gij noch weder bij mijn tante
komen , noch mij veroorloven den molen to betreden ," zeide
hij een onuitsprekelijke beklemraing en spanning lag in
deze tonen. ll Ik moet alzoo tot mijzelven zeggen, dat wij
voor de laatste maal naast elkander gaan dat wil zeggen,
voor het oogenblik...."
q lroor altijd !" viel zij hem klankloos mar vast in
de rede.
llNeen , Catharina !" zeide hij beslist. Aen scheiding voor
altijd zou het ongetwijfeld zijn , indien ik dat , wat gij v336r
weinige uren uitgesproken hebt , voor onverbrekelijk houden
moest , want — een zuster ucil ik niet .... Gelooft gij , dat een
man zich zijn levee lang met welgemeende zusterlijke brieven
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vergenoegen zal, waar hij naar het levende woord van geliefde lippen dorst? . . Maar neen , dat wilde Pik heden
niet zeggen. De• zelfzucht bracht mij er toe , u te bestormen in een oogenblik , dat gij een zoo bittere, een zoo
smartelijke last te dragen hebt. Slechts over een zaak moet
ik mijn oordeel zeggen. Gij hebt heden namiddag een outmoeting gehad in de kamer, waaruit gij mij in de heftigste
gemoedsbeweging te gemoet tradt. Men heeft u medegedeeld wat gebeurd is , en daarbij is natuurlijk heel de
leelijke schijn, dien zulk een gewelddadige ontbinding steeds
verkrijgt, op mij alleen gevallen. Ik zag dat aan uw gebaren , en later, toen gij u tegen een inniger verbintenis
verzettedet, terwijl gij uit liefde voor Henriette mij een
zuster wildet zijn — toen hoorde ik ook , dat booze inblazingen macht over u verkregen hebben . . .. God zij dank,
niet voor altijd! Ik weet het — uw heldere , verstandige blik mag wellicht momenteel beneveld worden , maar
hij zal zich niet hardnekkig sluiten. Catharina, ik was kort
geleden, op den verschrikkelijken namiddag, in mijn tuin ;
ik stond achter het oeverbosschage, en aan den overkant
legde een meisje het hoofd tegen een boomstam en weende
bitterlijk.'
Catharina maakte een beweging, als wilde zij de allee
in vluchten , maar reeds had Bruck haar hand gevat en
hield die met vasten druk omklemd.
llik zag het meisje in levenden lijve voor mij staan, dat
ik juist in gedachteu in mijn armen gehouden en aan het
hart gedrukt had. Ik was ,juist in den strijd, dien ik
maanden lang gestreden had, eindelijk overwinnaar gebleven,
dat wil zeggen, ik had mij van valsche heschouwingen ont.
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than en tot mijzelven gezegd , dat ik een meineedige zou zijn,
indien ik , met dien onoverwinnelijken hartstocht in het hart,
een gehaten echt aanging. En daar zag ik de teruggekeerde
staan — en ik juichte , want haar weenende oogen zochten
niet de vensters mijner tante . . . ."
Hij zweeg en trok haar hand aan zijn lippen , en zij
leunde tegen ,den nabijstaanden lindeboom , niet in staat ,
ook slechts een enkel woord uit te brengen.
,,Ik mag haar, die mijn bruid geweest is , geen verwijt
doen. 1k draag er de schuld van . dat het tot zulk eeil
eclat komen moest, ik , die ter wille der wereld , zwak
genoeg was, niet reeds terug te treden in het oogenblik,
waarop ik onder doodelijke ontsteltenis ontdekte , dat ik een
verleidelijk schoonen vorm gekozen had , wiens vermeende
rijke inhoud bij nadere beschouwing tot nietswaardigheden
verkruimelde — en dat geschiedde reeds in de eerste weken
na mijd verloving."
Neen , het waren geen nietswaardigheden, welke "de verleidelijk sehoone vorm.' omsloot ; het was een vrouwenkarakter vol duivelachtige boosheid. Flora had van Bruck's
liefde voor haar geweten, zonder tw;jfel door zijn eigen bekentenis , welk cen laaghartige intrigue ! De bedrogene
had den ring in den zak ; zij had hem tot iederen prijs
gekocht ; zij had zelve iedere listige tegenwerping der verraderlijke zuster bestreden en haar woord verpand , zelfs met
het oog op de mogelijkheid, dat Bruck haar hand begeeren
kon. De oogen van het jonge meisje dwaalden vol vertwijfeling langs den sterrenhemel. Zij wilt dat Flora haar heur
woord niet terug zou geven , al wierp zij zich ook in pijnlijken angst aan haar voeten. Zij wist flat zij en Bruck
e
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in aller oogen veroordeeld zouden zijn , want niemand had
een onbevooroordeelden blik in de toedracht der zaak. Er
was niet eens Flora's pralende welbespraaktheid toe noodig
om de wereld te overtuigen , dat zij de bedrogene was, aan
wie de jongere zuster den verloofde ontlokt had. En dat
Flora dezen schijn aan de zaak geven zou, dit stond vast
als de hemel daarboven. Hoe fonkelden zij , die wentelende
sterrenbeelden ! Naar welke van deze gouden hemelvonken
hadden de geurige avondkoeltjes den bevrijden geest harer
overleden zuster gedragen ? Zag zij thans naar beneden ?
Zag zij , hoe het geluk des geliefden mans in rook dreigde
te vervliegen ?
"Gij zijt zoo stil, Catharina. In uw zielegrootheid wijst
gij mij zwijgend binnen de perken ; ik had heden niet
moeten spreken ," ving hij weder aan. "Ik wil dan ook
thaw niet verder bij u aandringen. Ik verheel het mijzelven
niet , dat mijn beden en wenschen met ernstige becienking
in uw ziel te kampen hebben ; anders toch waart gij niet
de rechtvaardige, de eerlijke Catharina, die gij zijt. Maar
ik zal mijn vurig verlangd doel bereiken , zonder dat ik tot
stormachtige overreding mijn toevlucht behoef te nemen — dat
weet ik ook. Ik laat u tijd om na te denken en de diepe
smart te overwinnen , die a thans vervult en in alles , wat gij
denkt en gevoelt, medespreekt. Ik ga thans niet gelukkig been,
man ik kom terug. En nu willen wij naar den molen gaan.
Geef mij gerust uw arm ! Een broeder kan zijn zuster niet
met minder nevenbedoeling geleiden , als ik dit oogenblik
aan uw zijde ga. Giji kunt u even gerust bij mij en mijn
tante aansluiten als wij onze refs naar L g aanvangen."
NIk keer niet naar Saksen terug," zeide zij.
.
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Zij had haar hand op zijn arm gelegd , en nu gingen zij
door de allee. Een gevoel van doodelijke verstijving bekroop
de leden van het meisje , en het scheen, als sloop het ook
verlammend naar het wild kloppende hart, en trilde het in
de stem, die zoo vreemd , zoo hard en klankloos nit de borst
kwam.
elk heb reeds bij mijn laatste oponthoud in Dresden gevoeld," vervolgde zij , pdat ik , zooals het er thans in mijn
binnenste uitziet, niet geholpen ben met de uitsluitende toewijding aan taalstudie en muziek en met de bezorging van
kleine huishoudelijke zaken en dergelijke. 1k moet een werkkring hebben , die dag aan dag zware, ingespannen arb?id
van mij vordert. Tot voor weinige dagen nog aarzelde ik ,
dit voornemen uit te spreken. 1k wist toch , dat het eerste
woord een reeks van kibbelarijen met mijn voogd Z011 outlokken -- de y goudvisch" had immers reeds een beroep ,
namelijk dat , van met onberispelijke chic zijn revenus op
te maken. Dat alles is nu uit. De gevreesde geldkist bestaat niet meer , of liever , zijn papieren inhoud is reeds zonder waarde geweest , voor hij vergruisd in de lucht vloog....
*Oat is mij tot onomstootelijke zekerheid geworden , sedert
Nanny mij hedenmiddag toefluisterde , dat men aan het verzegelen was. Niet waar, mijn vele honderdduizenden bestaan
niet meer ?"
pIk geloof bezwaarlijk , dat er iets te redden zal zijn. .."
',Maar mijn molen heb ik nog — en daar wil ik blijven.
Misschien wekt het uw ernstige afkeuring, indien ik u
zeg, dat ik , van nu aan , mijn eigendom zelf besturen wil ;
want het ziet er naar emancipatie uit , als een jong meisje als
best u urder eener firma zelfstandig optreedt."
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I Zoo valsch oordeel ik niet ; ik neem zelfs deze soort
van zelfstandigheid 'der vrouwen zeer in beschernaing. lic
weet ook , dat gij met uw kracht en energie terstond in
het rechte vaarwater zijn zult maar desniettemin is dat
toch uw bestemming niet , Catharina. Gij zijt geroepeu ,
huiselijk geluk te stichten , maar niet, met het hoofd vol
getallen en berekeningen lldag aan dag," eenzaam aan den
kantoorlessenaar te staan. Begin er liever in het geheel
niet aan! Want op zekeren dag zal men u weghalen en
er niet naar vragen , hoe gij in de boeken met uw debet
en credit staat , en dat zou een erge verwarring kunnen geven."
Was nu slechts een enkele intensieve straal van het sterrenlicht in het donker der allee gevallen , dan zou de spreker
reeds van dit oogenblik of het meisje niet weer van zijn
zijde gelaten hebben zulk een troostelooze vertwijfeling
teekende zich in haar trekken. Hij zou haar in zijde hoede
genomen en niet geaarzeld hebben , het eigen]ijke spoor na
te gaan, dat den tegenstand verklaarde. Maar de duisternis
verborg den ontzettenden zielestrijd , die daar naast hem ,
zonder geluid , zonder ook slechts een verraderluke zucht ,
gestreden werd. En hij schreef de moedeloosheid en neerslachtigheid , die haar stem zoo somber en eentonig maakte ,
aan de afscheidssmart en de diepe ontroering toe , die de
aanblik eens stervenden achterlaat.
her en daar sprong een kiezelsteen met een licht kraken
onder de voeten der wandelaars op, en het golfgeruisch der
nabijzijnde rivier klonk sterk in bet oogenblik zwijgen , dat
op de laatste woorden des dokters gevolgd was. De linden
der allee weken terug ; de nachtelijke hemel breidde zich weder boven hun hoofd uit, en in zijn schemering stegen daar
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de twee slanke, Italiaansche populieren, die de houten brug
flankeerden, omhoog.
Bij dezen aanblik drukte de dokter onwillekeurig den arm
van het meisje tegen zich aan.
ilDaar, Catharina !" fluisterde hij. uDaar heht gij steeds
de eerste viooltjes geplukt. Ik heb u beloofd , dat gij dit
altijd doer moogt en ik kan woord houden — ik zal mijn
paaschvacantie steeds hier doorbrengen."
Catharina drukte de gebalde rechterhand op de borst. Zij
geloofde, dat zij stikken zou aan het heftige kloppen van
haar hart , en toch vraagde zij na eene korte pauze schijnbaar gelijkmoedig :
llZal uw tante met u medegaan naar L .... g ?"
4a, zij zal mijn huishouding besturen , zoolang ik nog
alleen zal zijn. Zij brengt mij een groot offer en zal God
danken, als zij het stof der groote stad weder van de voeten
schudden en naar haar geliefd groen huis hier terugkeeren
kan. Ik weet, dat het edele, brave hart, naar hetwelk ik
tracht , haar niet al te lang op de aflossing van haar post zal
laten wachten," voegde hij er met weeke, smeekende stem bij.
Een licht in den molen doemde voor hen op. Daar hadden
zij heden den molenaar Frans uitgedragen. De verongelukte
liet een weduwe en drie weezen na. Het dak, dat hen nog
beschutte , was het hunne niet, en hetgeen de vlijtige man
verdiend en bespaard had, was niet toereikend tot hun onderhoud. Suze was heden voor een oogenblik in de villa geweest om naar haar meesteres te zien. Zij had Catharina
de vertwijfeling der nagelatenen als hartverscheurend afgeschilderd, en daarbij de verwarring betreurd, waarin "de
van toezicht beroofde zaak" met ieder uur dieper verzonk.
E. MARLIrr.
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Het boogvenster der familiekamer in den in dat op
het park uitzag , was donker. Zwart en vormeloos staken
de gebouwen, die tot den molen behoorden, tegen de lucht
of 4e lagen daar zoo eenzaam , zoo van iedereen verlaten ;
het geblaf der hofhonden , die bij bet geraas der naderende
schreden aansloegen, klonk verloren als in een woes te, eindelooze ruimte. De raderen stonden stil, en de molen was
zoo ledig, zoo plechtig stil, als had, na het verstijven van
de menschenhand , die hier zoo vlijtig gearbeid had, het
eene kaboutertje na het andere den kap over het gramme
gelaat getrokken en was weggeslopen.
De dokter trok het jonge meisje dichter bij zich , eer hij
de poort in den muur opende.
llMij is het, of ik u in een verbanningsoord bracht ,"
zeide hij aarzelend en bedrukt. ,Gij moet mij de smart niet
aandoen, u juist heden in deze donkere, moeilijke uren alleen
te moeten laten. Ga met mij mede ! Tante zou overgelukkig
zijn, indien zij u opnemen en als een moeder verzorgen mocht !"
llNeen , neen !" stiet zij haastig nit. nGeloof toch niet,
dat ik mij hartstochtelijk aan nutteloozen jammer overgeef,
als ik alleen ben — ik heb niet eens den tijd daartoe, en
ik wil ook niet. Ik moet daar" zij wees naar het boogvenster, waar thans achter de katoenen gordijnen een mat
lamplicht opdoemde iiterstond als troostster binnentreden
— de vier arme menschen zijn aan mijn kracht, aan mijn
bij stand overgelaten.
ilLieve, lieve Catharina!" zeide hij en trok met beide
handers haar rechterhand tegen zijn borst. //Zoo ga dan in
Gods naam ! Ik zou het voor een zware zonde houden , u
op den dwaalweg te voeren., u , die zoo dapper den harden,
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maar onfeilbaren weg tot, overwinning van onvruchtbare smart
kiest. Wees eater in den eersten tijd niet evenzoo streng
tegen u zelve als reconvalescente ! Draag het beschermend
verband nog eenige dagen op de heeleude wonde; daarna kan
het wel weg ! En nu : met Paschen, als de laatste winternevels
vlieden , als sneeuw en ijs tot dauw worden, dan gaan ook de
menschenharten open; met Paschen, dan kom ik terug. Denk
tot dan toe eens aan een verre, een verlangend wachtende en
laat laster en wantrouwen nooit tusschen ons treden !"
u Nimmer !"
Dit eene woord 'leak schier als een wilde kreet uit haar
borst. Zij onttrok hem de hand , die hij aan zijn lippen
drukte; daarna viel de deur achter haar toe. Zij deed geen
schrede voorwaarts. Tegen den kouden, vochtigen muur gedrukt, en het gelaat in de handen verborgen, luisterde zij
ademloos naar zijn wegstervende schreden. Wat was Henriette's sterven geweest bij de kwellingen van haar wild
kloppend hart, dat moest blijven levene! Zij luisterde, tot
de zwoele nachtlucht geen geluid meer aan haar overbracht;
daarna ging zij met starende, tranenlooze oogen in het huffs,
om haar missie als troostster en verzorgster aan to vangen.
Drie dagen later, terstond na Henriette's teraardebestelling,
verlieten dokter Bruck en zijn tante de residentie. Hem hdd
Catharina niet wedergezien, maar Tante was bij herhaling uren
lang bij haar geweest. Op denzelfden dag reisde ook Flora
of in gezelschap van mevrouw Urach. De oude dame begaf
zich naar een versterkend bad , en Flora ging naar Zurich,
waar zij, naar men elkander in de residentie vertelde, ten behoeve van medicinische studin, een tijd lang verblijven zou.
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Meer dan een jaar was verloopen sedert den Maartdag,
dat Catharina Mangold, de kleindochter en eenige erfgename van den rijken molenaar, op den rijweg van de stad
Kier langs kwam, om zich ten huize haars voogds in haar
nieuwe hoedanigheid van y goudvisch" voor te stellen.
Wie thans , de met elegante villa's bezette chaussee verliet
en dezen weg insloeg , die zag rechts en evenzeer ook hags
de chaussee, een rij aardige, kleine huizen liggen. Zij behoorde aan de arbeiders der spinnerij en stond in den voormaligen molentain , op den grond , dien Catharina haar
voogd voor de arbeiders had afgetroond. En de inwoners
der residentie gingen gaarne daar voorbij. Vroeger had hier
de oude , dikke muur gestaan , die den grond , welke tot den
molen behoorde, omsloot. In zijn diepe schaduw was het
voetpad zelden droog geweest ; het had altijd den naam gehad onbegaanbaar te zijn. Nu breidde zich bier plotseling
een bekoorlkike , met acacia's beplante promenade uit. De
kleine huizen zagen er zoo net en zindelijk uit met haar
vlekkelooze kleuren, de luchtige veranda naast de huisdeur
en den smallen tuin aan de voorzijde , die reeds in den herfst
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met allerlei loten van schoon bloeiende heestergewassen bezet
was geworden.
De molen lag daarachter , donker van ouderdom , trotsch
op zijn eerwaardigheid , maar ook afgewend met zijn vensters,
als toornde hij dat men zijn groenen tuinmantel dezen
modernen zoom had toegevoegd. Hij zelf had zich aan geen
verandering onderworpen ; slechts de oude , halfvergane zonnewijzer was vernieuwd en de kleine deur naar het aangrenzende park toegemetseld. De molen stond in geen
betrekking meer tot de voormalige bezitting der uitgestorven
ridders Von Baumgarten. Maar het klotsende geraas — het
kloppende hart in het eerwaardige gebouw der middeneeuwen —
klonk in verjongde , verhoogde kracht , en de op het molenplein uitloopende rijweg werd meer bereden dan ooit. De
//van toezicht beroofde zaak" rustte in krachtige, vaste hand
en werd met oordeelkundigen blik geleid. Catharina had
geluk gehad in haar onderneming. Zij had voor den molen
een braver, zaakkundigen meesterknecht gevonden , en in
het houden der boeken stond haar de geheel verarmde koopman Lenz ter zijde.
Als leerling was zij het kantoor binnengetreden , dat zij
in den molen opgericht had. Maar bij haar vrij uitgebreide
schoolkennis , haar scherp, helder oordeel en inzicht , was
zij binnen korten tijd de evenknie van haar meester geworden.
Zij werkte inderdaad ildag aan dag" als een man — de
zaak nam toe , breidde zich op snelle wijze uit en toonde
haar spoedig resultaten , als zelfs de molenaar nimmer verkregen had. En dat, wat haar op haar zelfgekozen, ruwen
levensweg sterkte en bemoedigde, waren de tevreden gezichten
om haar peen, van een ieder op zijn plaats. Zij had de

470
weduwe van den verongelukten Frans met haar kinderen
bij zich gehouden en haar levenslang een aryl aangewezen in een nieuw gebouwd, klein zijgebouw van den molen.
De vrouw bezorgde , te zamen met Suze , als te voren ,
den kleinen bij den molen behoorenden moestuin en de
huishouding. En de kinderen verkregen eon opleiding ,
als hun overleden vader , die meer op de materieele voordeelen bedacht zou geweest zijn , hun zeker niet zou gegeven
hebben.
Van de groote nalatenschap des molenaars was Catharina
inderdaad niets overgebleven , dan de molen en weinige
duizende daalders, die zij tegelijk met het stuk tuingrond
aan haar voogd verzocht en den arbeiders voor den bouw
hunner huizen geleend had. De vele honderdduizenden waren
in de vlammen spoorloos verdwenen , en het weinige goad
en zilver, dat men later gesmolten onder asch en puin vond,
was eer afkomstig van eetgereedschap en drinkbekers dan
van munten. Bij de fallietverklaring, die op de ontploffing
gevolgd was , verloren veel schuldeischers , trots de voorhandene onroerende goederen en voorwerpen van waarde ,
hun geld. Deze slag was gebleken een der ergste en meest
hopelooze te zijn , welke de groote crisis volgden.
Villa en park waren weder in oudadellijke hal:den gekomen , en de nieuwe bezitter liet ten spoedigste de puinhoopen
van den toren opruimen, het water in de rivier afleiden,
en de gracht vullen. Zelfs de opgescheurde heuvel werd
met de aarde gelijk gemaakt , opdat de voormaals ridderlijken bodem door niets meer aan den tijd zou herinneren,
waarop de overmoed eens parvenu's zich hier opgehlazen en
een smadelijk einde genomen had. Oa de oude, eerwaar-
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dige houten brug , die naar het huis aan de rivier leidde ,
was afgebroken. Men ging thans over den steenen brug,
die dicht bij de spinnerij lag , en langs een aardig voetpad
aan den tegenoverliggenden oever , indien men naar het
doktershuis komen wou.
Dit huis , dat in den naherfst nog geheel gerestaureerd was,
stond onbewoond. De oude vriendin van Bruck's tante had
gedurende den winter in de voormalige stadswoning des dokters haar intrek genomen en zou die eerst met het begin
van het schoone jaargetijde weder verlaten . . . . Daarheen
wandelde Catharina bijna iederen dag. Of er herfstnevels hingen
en weg en steg van vochtigheid doorweekten, of de sneeuwvlokken rondstoven en de wind ijzig uit het Noorden blies
zoo spoedig de avondschemering aanbrak, wierp Catharina de
pen weg, rolde er zich warm in • en ijlde naar buiten... .
Daar schudde zij den last van de stijve, droge bezigheid, waaronder zij haar vurig, klagend hart opzettelijk verborg, voor een half uur af. Dan was zij niet de ernstige,
nauwkeurige meesteres , aan wier opmerkzaam oog niet de
kleinste onregelmatigheid ontging ; die aan zich zelve en
haar eigen arbeid de hoogste eischen stelde, en in wijze verdeeling van lof en berisping hetzelfde van haar onderhoorigen wist to verkrijgen, zonder dat ooit een hardwoord van
haar lippen, een heftig toornige blik uit haar oog kwam.
Zij was in deze schemeraren slechts het jonge meisje, dat
aan haar vurig verlangen lucht gaf ; dat, bij alle hardheid
en strengheid tegen haar onbedwingbare neiging , zich zelf
toch ook oogenblikken van weemoedige droomerij, van overgave aan de smart toestond,
Dan trad zij door de smile, knarsende heiningdeur, die
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naar het vrije veld voerde en op welke zij, met Henriette op
de armen, na den aanslag in het bosch, doodsmoede toegeloopen was. In het voorbijgaa,n streek zij steeds met
liefkoozende hand over het groen geworden steenen postament
te midden van het grasperk , waarnaast zij eenmaal met Bruck
gestaan had, en zocht dan de plaats op , waar de tuintafel
geposteerd was geweest — daar had Bruck om harentwille zwaar
geleden dit wilt zij nu. Zij ging het huis rond met
zijn gesloten luiken, zijn nieuwe ordelooze schoorsteenen
en knarsende windwijzers , en steeg de vochtige stoeptreden
op om het oor aan het sleutelgat der huisdeur te leggen.
Iedere zwakke, schijnbare zucht, die de van den geopenden zolder komende tochtwind veroorzaakte, sloop door bet ruime
voorhnis. Naast en over de deur rammelden de dorre wingerdranken en menigmaal vloog nog een achtergebleven musch
onder het vooruitspringende dak. Dit was alle leven, dat
in deze verlatenheid heerschte, en toch luisterde het jonge
meisje begeerig daarnaar. Het was toch geen tstilte des grafs.
En het recht deze deur te openen rustte immers nog in
geliefde handen , en eenmaal zouden daarbinnen ook weder
luide schreden kliuken en lieve gezichten nit de vensters
kijken, dat alles was reeds bepaald , hoewel Catharina zich
daarbij ook moest voornemen, dat zij zelf dan steeds op reis
zou gaan tot — Bruck eenmaal een vrouwelij k wezen aan den
arm leidde, in wier . hand zij den ring zou mogen leggen.
Hij moest zeer gezocht en gezien zijn in I, g. De
roem zijns naams vies van dag tot dag; een groot, uitgelezen
auditorium verdrong zich bij zijn voorlezingen en het bericht
van verscheidene gelukkige knren , waaraan hij aanzienlijke
personen onderworpen had , maakte de ronde door de wereld.
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De brieven van *Tante aan Catharina
zij schreef haar
zeer dikwijls ademden geluk en zaligheid. Zij waren voor
het meisje een bron van genot , maar ook van vreeselijken,
opnieuw opgeroepen zielestrijd , en derhalve antwoordde zij vrij
spaarzaam en terughoudend. De dokter zelf schreef niet
hij hield streng vast aan zijn belofte haar nooit te bestor men — en vergenoegde zich steeds met een groet, dien ze
vriendelijk en nauwgezet teruggaf.
Zoo verliep haar jong , eenzaam leven dag aan dag. Zij
vermoedde niet , dat men zich in de stad veel met haar
bezighield; dat zij thans na haar energiek doorgezette
mondigverklaring, waar zij zich resoluut en wilskrachtig aan
het hoofd van haar etablissement geplaatst had , — veel meer
belangstelling en waardeering wekte , dan vroeger door haar
onwelluidenden goudvisch-titel... Die uitstekende goede
naam bracht dan ook zeer dikwijls een bezoek naar den molen, dat zij de eerste maal met onverholen verbazing begroette. Afevrouw Urach versmaadde het volstrekt niet meer,
op haar wandelingen met de haar trouwgebleven kamenier,
in den molen een bezoek afteleggen , om , 'naar haar plicht
jegens haar overleden, dierbaren stiefzoon vorderde , naar zijn
jongste te komen zien."
De oude dame was, reeds weinige weken na haar afreis ,
naar de residentie teruggekeerd ; zij had het buiten u niet
kunnen uithouden." Zij bewoonde in een nauwe straat een
paar kleine , hooggelegen kamers , en leefde , overeenkomstig
haar karige middelen, teruggetrokken en half vergeten van
de wereld. De medicinaalraad Von Bar had zich een landgoed gekocht en der residentie morrend den rug toegewend — hij was voor haar verloren , en van de overige vrienden
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bezochten haar slechts nog eenige dames en de gepensioneerde
overste Von Giese , die menigmaal tot een spelletje bij haar
te zamen kwamen.
Zij gevoelde zich zoo T.echt wel "in de groote, ruime
molenkamer, in welke men zoo pleizierig op adem komen
kon." Vermoeid van den afgelegden weg en behagelijk in
de ouderwetsche , met vederen opgevulde canapee des overleden malenaars gedrukt , liet zij zich de delicate koffle
voortreffelijk smaken , die Catharina steeds terstond zette ,
en ze protesteerde volstrekt niet, indien Suze, op den wenk
harer jonge meesteres, een zwaren mand vol frissche boter,
eieren erg hammen aan den arm der kamenier hing.
Over Flora was zij niet goed te spreken. De kleindochter,
die in het voile bezit van Naar vermogen gebleven was, betaalde wel is waar de woninghuur voor haar grootmama en
droeg ook de kosten voor de bediening, maar al het overige
gebruikte zij voor zich zelve en kon nauwelijks toekomen,
naar zij bij herhaling in haar brieven verzekerde. Zurich
had zij zeer spoedig weder verlaten — de mediciuische studien
waren llom van te griezelen" en irriteerden haar de zenuwen
"tot waanzinnig wardens toe." Zij was een dier geestige
coquetten , die tot iederen prijs een rol spelen en opzien
wekken willen, die zich gaarne den schijn van ernstig nadenken en , grondige kennis geven, maar voor niets meer
terugschrikken dan voor ernstige, harde geestesarbeid.
Nu was de tijd van Paschen gek omen. Reeds sedert verscheidene weken werd in den tuin van het doktershuis onvermoeid gearbeid. De dokter had een tuinman hit L....g
gezonden. Deze stale nieuwe wegen af, of liever, hij zocht
de sporen van het ppde, zeer fraaie plan des tuins weder
-
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op en gaf aan den aanleg zijn vroegere gestalte terug. Vele
handen waren bezig met graven en planten , en de plaatsen
werden in orde gebracht, waar eenige statuen moesten worden opgericht, die uit L....g gekomen waren en nog ingepakt
in het voorhuis stonden. Aan het huis waren reeds sedert
veertien dagen alle vensterluiken geopend; de kamers werden
behangen en opni euw geverfd en op den nok was zelfs een
vlaggestok gekomen. Daarna kwam de vriendin der Tante
terug en bracht een schare dagloonsters mede, die het huis
van den zolder tot den kelder spiegelblank maakten.
Catharina had haar wandelingen niet afgebroken. Ook
heden , op den dag voor Paschen, was zij in het middaguur
nog eens overgeloopen. In den tuin werd nog altijd geplant
en gezaaid , maar de oude taxusgroepen, die vroeger als een
ondoordringbare , verwarde wildernis het terrein ontsierd en
verduisterd hadden , waren gezuiverd en binnen de voormalige
greuzen teruggebracht en tegen hun donker groen staken
schitterend en bevallig de nieuwe zandsteenfiguren af. Op de
kronkelpaden , die het struikgewas doorsneden, lag in onberispelijke effenbeid helder zand. In de plaats der knarsende
houten deur in de omheining was een sierlijk, zwart, ijzeren
traliehek gekomen; het prieel der tante was nieuw geordend
en achter het huis omsloot een houten rasterwerk den
nieuw en hoenderhof.
En op het welbekende steenen postament voor het huis
verhief zich een Terpsichore , met de amen in bevallige
bulging omhoog gestrekt, op de uiterste spits van haar feeder
voetje , nauwkeurig zooals Catharina zich de vroegere, lang
vergane gestalte op den overgebleven voet had voorgesteld.
// De statue is zeer fraai 1" zeide de vreemde tuinmal4
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schouderophalend; iimaar ze moest op een weer eleganten
grond staan. Dit grasperk" hij wees over het groene
veld been — N is verwilderd en tot niets nut , en toch heeft
de professor mij streng verboden de spade er in te zetten."
Catharina bukte zich , met een hoogen gloed op de wangen,
en plukte de eerste viooltjes , die onder beschutting van het
postament , reeds vol en geurig ontloken waren.
"Ja, het gras wemelt van onkruid," voegde de tuinman
er over den schouder bij en ging verder.
En het huis — thans inderdaad een kasteeltje — stond
heden daar, glanzend van frischheid en nieuwheid, en zoo
feestelijk en plechtig gesierd, „alsof een bruid verwacht werd,"
zeide de oude vriendin argeloos glimlachend tot Catharina.
Het sneeuwwitte katje kwam zachtkens over den nieuwen
mozaik-vloer van het voorhuis. In Tante's kamer, achter de
gordijnen en omgeven van de laurier- en gomboomen, die in
de stad overwinterd hadden, kweelde de kanarievogel uit voile,
trillende keel en goudvisschen zwommen vroolijk in het glas.
Daar was dus ook het gewone leven weder aangevangen en
Tante zelf zou met den namiddagtrein aankomen. Zij bracht
nog een Bast mede , had de oude vriendin, geheimzinnig
met de oogen knippend, gezegd ; wien , dat wist zij niet ;
zij had slechts de opdracht ontvangen, de logeerkamer van
fraaie, nieuwe meubelen te voorzien. En daarbij had zij
trotsch de breede, witglanzende. vleugeldeuren opengeworpen ,
en Catharina was in een tranenstroom uitgebarsten. Zij
moest aan Henriette denken , die hier geleden had en toch
nog eenmaal in Naar arm leven zoo gelukkig , zoo stilzalig
geweest was. Naast deze smartelijke herinnering, werkte
zich eater ook nog een nooit gekende, gloeiende ijverzucht
.
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omhoog. Wie was zij , die de Tante zoo na aan het hart
lag en de oude vrouw zoo voor zich ingenomen had , dat
zij als bezoek mocht medekomen ?
De met rozen bezaaide gordijnen en de schommelende
bloemenhangers waren voor de vensters gebleven. De ouderwetsche , moeielijk te zamen gebrachte kamerinrichting daarentegen had voor moderne, sierlijke , zij het ook zeer eenvoudige kersenboomhouten meubelen moeten wijken ; en in
plaats der verbleekte prenten uit Voss' //Luise" hingen
eenige schoone landschappen aan de vroolijk behangen wanden. De , ach , zoo welbekende kamer was in een huiselijk
woonvertrek veranderd en een aangrenzend , vroeger ledig
staand kabinet als slaapkamer ingericht.
Dit alles had Catharina nog eens met door tranen verdonkerde oogen gezien daarna was zij naar huis gegaan, en
had zich aan haar schrijftafel nedergezet om nog eenige
noodzakelijke hrieven te schrijven. Koopman Lenz zou des
avonds van zijn beroepsreize terugkeeren. VO6r dien tijd had
de jonge meesteres nog heel wat taken in orde te brengen,
om daarna, van haar post afgelost, voor veertien dagen naar
haar pleegouders te Dresden te gaan.
Ach, hoe ontzettend verstrooid was zij heden . toch ! Hoe
joegen haar polsen , en hoe afschuwelijk verward kwamen de
anders zoo zekere gedachten en letters uit haar pen ! En nu
trad ook nog de kamenier van mevrouw Urach hinnen. Zij
had den grooten, ledigen boodschapmand aan haar arm, // wig zij
juist dat beetje behoeften voor de feestdagen in de stad wou
gaan halen." Het was immers slechts een kleine omweg
langs den molen, had de genadige vrouw geineend, en haar
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een Ztiaeven aangekomen brief van freule Flord ter image
voor cie ',Hoe jufvrouvi Catharina" medegegeVen.
Suze ontving terstond last , den rand tot aan den rand
met loiek en alle mogelijke goede dingen nit de provisiekast
te vullen ; maar de brief lag nog onaangeraakt op de schrij ftafel, then de kamenier reeds lang naar de stad teruggekeerd
was.
Mevrouw Urach had het jonge meisje reeds eenige malen
de brieven der stiefzuster medegedeeld, en Catharina was steeds
te moede geweest, als gloeide het papier tusschen haar vingeren, maar zij had het volgens haar plicht gelezen,
Diet vijandig te schijnen. Ook thans bekroop haar het
gevoel, als moest er nit het sterk geparfumeerd convert daar
naast haar een vlam opschieten om haar te kwetsen. Met
tegenzin schoof zij den gehaten kleinen vierhoek met den
elleboog Verder van zich , zoodat hij onder een stapel rekeningen
verd*een. Zij zag niet in, waarom zij zich ook nog door
het lezen van een der frivoolste en aanmatigendste ppistels
ontsternMen zou , zooals tot nu toe steeds het geval geweest
was.
De pen werd weder opgenomen , maar slechts voor weinige
oogenblikken. Ontroerd greep het jonge meisje, als naar
een beScherinenden talisman, naar de medegebrachte viooltjes,
die voor haar in een glas stonden, en ademde den koelen,
zoeten gent in. Zij trad aan haar piano en speelde tot haar
eigen kalmeering een eenvoudige , zachte melodie. Zij opende
een der vensters en. streelde de kirrende duiven , die buiten
op bet kizYtijii zaten. En daarbij zeide zij bij herhaling tot
zich zelve, dat de to a-ending van den brief, eigenlijk slechts
een gemaskeerden aanval op haar provisiekamer geweest was
.

-
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— Maar er moest een betoovering in het onzalige convert
steken. Het bloed joeg haar immer heeter naar het hoofd ,
tot ze , als in koorts gloeiend , plotseling de rekeningen
wegstiet en met gejaagde vingeren den brief greep.
Bij het ontvouwen des papiers viel een verzegeld briefje
daaruit , zij bemerkte het niet — haar oogen dwaalden
over het begin van den brief; zij openden zich groot en wijd,
en onwillekeurig greep het sterke meisje naar een steun ,
om zich een vastere houding te geven. Flora schreef nit
Berlijn :
// Gij zult wel lachen en triomfeeren , lieve Grootmama,
maar ik zie in , dat het beter zó6 is — ik heb mij, een uur
geleden, met uw voormaligen prot6ge , Karel Von Staten ,
verloofd. Hij is leelijker en lichamelijk meer verschrompeld dan
ooit te voren en draagt bij zijn bullebijtersgezicht thans
ook nog een blauwen bril.... Fi done ! ik zal mij mijn leven
lang geneeren aan zijn arm te gaan , maar zijn hondachtig
trouwe , werkelijk zotte hartstocht voor mij , wekte ten slotte
toch een menschelijke ontroering in mij op. En omdat hij
door den onverwachten dood van zijn jeugdigen neef plotseling Majoratsheer van Lingen en Stromberg geworden is, bier
aan het hof verkeert , en in de maatschappij goed schijnt
aangeschreven te staan , zoo had ik anders niet veel meer
tegen de partij in te brengen .."
De brief vloog op de schrijftafel — Bruck was vrij , ja ,
dermate van zijn keten bevrijd , dat hij nu ook — in den
mole") komen mocht. Was dat denkbaar ? Een zoo plot-selinge , onverwachte wending, nadat men zich gedurende
zeven ontzettende maanden gemarteld heeft ; nadat men alle
innerlijke kracht had uitgeput , om het weerspannige hart
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ja, iedere afdwalende gedachte te knevelen, — ten einde
eindelijk tot de stoicijnsche , doodsche rust te geraken ,
waarmede men den gehaten ring in de hand der uitverkorene
leggen, en dan zijn raw levenspad eenzaam, maar zonder
schuld ten einde brengen kon — dat was iets overstelpends !
Zij sloeg de handers voor het gelaat , als zag zij een spook
te midden der jubelende vreugde opduiken. — God in den
hemel , als zij eens verkeerd gelezen had ! Het was toch
zoo ? Flora , dat onberekenbare wezen , had zich verloofd
Zij wilde nu toch, na zooveel mislukte proeven om beroemd
te worden, ter elfder ure in het huwelijk een toevlucht
zoeken? Catharina greep nog eeiimaal naar het dikke, geurige
papier — ja, ja, daar stond het werkelijk en waarachtig
met de illangbeenige hanepooten". En daarna volgde een
nauwkeurige instrnctie, op welke manier de verlovings-annonce
voor de residentiebewoners ingericht moest worden. Er was
sprake van de bruiloft, die men , juist ter wille van het
verleden , op den tweeden Pinksterdag had vastgesteld. En
eindelijk kwam de voorloopige uitnoodiging tot de verlovingsfeesten voor grootmama zelf. Dat was alles zonneklaar en
onomstootelijk , maar er vloog een diepe bleekheid over het
gelaat der lezeres , en zij dacht , naar de verlamming die haar
beving, dat zij sterven zou. Flora schreef verder :
mOp mijn doorreize naar Berlijn heb ik mij ook eenige
dagen in L....g opgehouden. Het zal u interesseeren te
hooren , dat een zekere hofraad en professor Bruck, bij zijn
fabelachtig geluk , niet slechts de beroemdheid in den schoot,
maar ook een schoone gravin te voet gevallen is. Men
verzekerde mij algemeen , hij was in stilte verloofd met de
bekoorlijke patiente , die hij, nadat alle andere dokters haar
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opgegeven hadden , door een koene operatie aan den dood
ontrukt heeft. Het grafelijk echtpaar moet net het engagement zeer ingenomen zijn, en de lieve godzalige Tante
schijnt haar zegen ook niet te weigeren. Ik zag haar naast
het bruidspaar in de schoawburgloge zitten, vredig en deugdzaam als altijd, en als ik mij niet vergis, met garen handschoenen aan de handen. Het meisje is zeer aardig, hoewel
een poppegezicht zonder geest — en hij ? Na, u kan ik
het wel zeggen , Grootmama! Ik heb mij de lippen ten bloede
gebeten van toorn en gramschap , dewij1 de domme fortuin
dezen mensch tot een voorwerp der algemeene vergoding
maakt ; dewijl hij achter den stoel zijner braid stond, zoo
zeker, ongekunsteld en bedaard, als kwam alle eer hem van
rechtswege toe , en als moist hij niets van karakterzwakheid —
die eerlooze ! Geef Catharina den inliggenden brief . .."
Ach ja, daar lag hij goedverzegeld op de schrijftafel en
droeg het adres : "Am Catharina Mangold". . . En de wereld
draaide voor haar oogen , en de smalle strook papier vloog
in de , als van koortsige rillirlg bewogen , handen op en
neder. Het bevatte slechts de woorden :
"Heb de vriendelijkheid , den u toevertrouwden ring aan
de gravin-weduwe te overhandigen — of werp hem ook
mijnentwege in de rivier bij den anderen !
Flora."
Catharina was plotseling zeer bedaard geworden. Zij streek
werktuigelijk den brief glad en legde hem bij den andere.
Zou de schoone gravin-weduwe de Bast zijn, voor wie men
de logeerkamer had ingericht ? Zij schudde krachtig het
ochoone , door vlechten getooide hoofd, en de bruine oogen
begonnen te fonkelen, terwijl zij de handen vast tegen de
E. MARLITT.
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diep ademende borst drukte. Was zij het waard, hem ooit
weder in de oogen te zien , als zij ook slechts een seconde
aan hem twijfelde ? Hij had gezegd : ',Met Paschen kom ik
weder." En hij- kwam ; en indien de uitstekendste menschelijke welsprekendheid haar ook het tegendeel verzekerde,
zij geloofde niets , dan dat hij haar beminde en dat hij
komen zou. Neen , neen , zulk een door hoogmoed vervoerde
slotvoogd mocht het over het hart kunnen krijgen, om der
eenmaal geliefde , der ongelukkige , blonde edelvrouw, de
nieuwe trotsche slotvoogdes in bruiloftstooi tegemoet te
voeren maar niet hij , niet hij met zijn innigheid van
gemoed. Hij brak der molenaars-kleindochter zijn woord niet
ter wile eener andere, al mocht ook die andere — een
gravin zijn.
Een onbeschrijfelijke storm van zaligheid steeg in haar op en
rukte alle gedachten in zijn werveling mede. Zij ijlde naar
het zuidelijke hoekvenster, om slechts een blik naar het
lieve, oude huis te werpen — hemel, daar van den vlaggestok wapperde een vroolijk kleurige vlag over de boomtoppen heen. Waren de gasten reeds daar ? Zou zij er heen
ijlen , om Tante in haar amen te sluiten ? Neen, in deze
stormachtige opgewondenheid zeker niet. Dan moest eerst
die verraderlijke gloed van haar wangen geweken, en de
harteklop bedaarder geworden zijn , als zij niet voor de zielvolle, heldere oogen der tante schuwen zou. Kalmte,
kalmte! Zij trad naar haar schrijftafel.
Daar lag open geslagen het groote dikke Grootboek. Het
vak hier bevatte zes brieven, die nog heden moesten beantwoord worden, en daar heneden ratelde zwaarmoedig een
der molenwagens met korenzakken het piein op. De honden
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blaften als dol tegen een bedelaar, dien Suze uit het venster
der voorzaal een stak brood toewierp Daar was proza
en ruwe werkelijkheid meer dan genoeg. En de ruwe prenten,
die, als grootvaderlijke iialatenschap string gerespecteerd,
altijd nog de wanden versierden , zij hadden gewis niets opwekkends, evenmin als de dikbuikige vederkussens van de
canapee en de Schwarzwalder staande klok daarnaast, die zoo
ontzettend stijf en rechtlijnig tegen den wand opsteeg en
den levensmoeden slinger langademig achter het glas bewoog.
De blik van het jonge meisje gleed langzaam langs al
deze heeriijkheden; daarna nam zij een blad papier en doopte
de pen in. ,,Den Heeren Schilling & Co. in Hamburg" —
ach ydat kon homers niemand lezen. Vol vertwijfeling wreef
zij met de hand over het gloeiende voorhoofd, zoodat de
bruine lokken wegstoven en een smal rood lidteeken to voorschijn deden komen. En zoo voihardde zij een oogenblik
onbewegelijk, met de linkerhand over de oogen en in de
rechterhand de pen op het papier vasthoudend. Daar gleed
een koele wind langs haar wangen. De tocht kwam door een
open deur, of uit het venster. Zij zag op — en daar stond
hij, daar op de bovenste trede van de in de kamer voerende
trap, lachend, stralend van de vreugde des wederziens.
„Bruck ! Ik wist het !" jabelde zij, en de pen wegwerpende, breidde zij de armen uit en lag in het volgende
oogenblik aan zijn borst.
Buiten kwam Saze door de voorzaal ; wat moest dat beteekenen ? De deur stond wagenwijd open , in April , als men
nog dagelijks het ,peperdure" bout in den kachel moest steken,
en den kreet had zij gehoord. Zij stak de punt van haar
hlauw schort , dat zij juist in de hand hield, om zich het
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zweet van het yoorhoofd te wisschen, van schrik in den mond,
want daar op de witgeschuurde planken harer heilige molenkamer, stored dokter Bruck en hield haar juffer in de armen,
zoo vast, als wilde hij haar in zijn gansche leven niet weder
loslaten Heere God — en zij waren immers toch geen
bruidspaar
Behoedzaam sloop zij nader, ona de deur zachtkens te
sluiten, maar Catharina zag haar en deed haar best, onder
gloeiend blozen , de omarming te ontloopen.
De dokter lachte hij lachte weder zoo vroolijk en melodisch als vroeger — en hield haar slechts des te meer vast.
#Neen, Catharina, gij kwaamt wel is waar vrijwillig, maar
ik vertrouw u nog niet," zeide hij. llIk zou een dwaas zijn,
indien ik u tijd liet, u mogelijker wijze in de zuster te
veranderen. Kom maar binnen , juffer Suze !" riep hij over
hij had de oude haishoudster zeer wel beden schouder
"eerst moet gij bevestigen , dat gij een bruid gemerkt
zien hebt, dan zal ik haar de vrijheid geven."
Suze wischte zich de oogen of en feliciteerde zeer woordenrijk ; daarna echter haastte zij zich, de deur toe te doen,
om "even naar Frans' weduwe over te loopen", en haar half
gelukkig, half klagend te zeggen , dat het met de heerlijkheid in den molen weder gedaan was , omdat de juffrouw
nu toch huwen wilde
De dokter trad naar de schrijftafel en sloeg plechtig het
Grootboek toe.
,De carriere der schoone molenaarster is gesloten, want —
Paschen is daar," zeide hij. "Hoe heb ik de dagen geteld
tot aan de grens, die ik toenmaals mij zelf stellen moest ,
als ik u niet geheel verliezen wilde ! Gij meet niet , hoe
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het is , zonder zekerheid weg te moeten gaan , als men voor
zijn gansch levensgeluk siddert ! Mijn eenige troost waren
uw brieven aan Tante , die heldere brieven vol wilskracht en
strenge wereldbeschouwing, uit welke ik niettemin de heimelijke liefde las — maar hoe spaarzaam kwamen zij !" Hij
greep haar hand en trok haar weder naar zich toe, fiIk.heb
wel begrepen , dat een tijdruimte van ontzegging tusschen het
onaangename verleden en mijii nieuw levee liggen moest. Ik
had ook met uw zusterlijk gevoel rekening te houden. Maar
tot op dit uur is het mij raadselachtig gebleven, waarom gij
geheel ontberen en een eenzamen, ongelukkigen weg wildet
gaan."
Hij verstomde plotseling en een diepe gloed bedekte zijn
gelaat daar, naast het toegeslagen Grootboek lag een brief.
Hij kende deze groote en toch zoo onz& re schriftteekens
slechts te goed. Zulke blaadjes papier warm hem in den
eersten tijd zijner verloving genoeg geworden.
Met een besliste beweging legda Catharina de hand op de
papieren. Waarom deze afschuwelijke intrigue nog ems aan
het licht te brengen ? Mocht die toch begraven zijn voor
altijd ; aan haar geluk trail niets sneer in deg. weg. Maar
met een ernstigen blik trok de dokter de brieven oncier-laar
hand uit.
rIk duld Been geheim tusschen ons , Catharina ," zeide
hij op vasten toon , Hen bier ligt er een."
Hij las en hij drong on verbiddelijk op een bekentenis aan ,
en de zielestrijd , waaraan het meisje onderworpen was geweest,
ging zijn geestesoog voorbij — hij zag echter ook in de
diepten barer opofferende liefde zij had gewillig haar gansehe
toekomst weggeworpen , om hem te verlossen.
-
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En hoe staat het met de schoone gravin-weduwe?
heb geloofd, dat zij met Tante medekwam en ginds in de
logeerkamer gehuisvest moest worden ," zeide Catharina ten
laatste onder haar tranen lachend. Met geweld beproefde
zij het onaangename thema of te breken, dat den anders zoo
gelaten man in de vreeselijkste opgewondenheid gebracht had,
en het gelukte haar. Hij lachte.
de logeerkamer woon ik," antwoordde hij. //lk had
mijn goede redenen , u mijn aankomst niet te doen weten,
en mijn instinct had mij richtig geleid. 'Vat echter de
jonge gravin betreft, zij is, ten behoeve eener kuur, gedurende
drie maanden onze huisgenoote geweest , en legt haar dankbaarheid , wig het mij gelukt is haar te herstellen, een
weinig te enthousiastisch aan den dag — dat is alles. In
veertien dagen zval► gij haar leeren kennen , want dan, mijn
lief, wil de professor zijn vrouw mar huis brengen
onze
verloving heeft zeven lange maanden geduurd
bedenk
dat! Is het u wel, als wij daarginds ," hij wees door het
venster naar een nabijgelegen kerktoren, y am het altaar
treden ? Ik heb altijd zoo veel van het dorpje gehouden.'
'iGij kunt mij brengen , waarheen gij wilt ," antwoordde
zij widelit en innig, ,,maar ik heb bier nog plichten ...."
"Bah, het Grootboek is gesloten en ,,Schilling & Co. in
Hamburg" kan uw getrouwe Lenz afzenden."
Zij moest lachen.
"Goed dan — zoo als gij beveelt !" verklaarde zij. Ik
treed terug, en daarmede breekt voor den armen Lenz een
betere tijd aan. Hij zal den molen in pacht bekomen
die zal hem ras weder aan bloeienden welstand brengen."
Nu werd ook de molenkamer gesloten, en Catharina schreed
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aan Bruck's arm het voetpad langs , dat zij zoo dikwijls in
storm en regen afgelegd had. Heden was het hemelsch ,
onder de overhangende ontluikende takken heen te gaan.
De bloesemkatjes der wilgen streken vleiend langs de gloeiende
wangen van het meisje een zoet avondkoeltje steeg op , en
de golfjes der rivier trokken zachtkens klaterend en wiegelend
het jonge , trillende oevergras voorbij. Daarginds breidde zich
het park uit, voornaam stil als altijd. Men zag de zwanen
op den vijverspiegel langzaam ronddrijven en hoog boven de
toppen der parkboomen wapperde een blauwgele vlag op de
villa — llde meester" was te huis.
Hoe golide het alles, bij dezen. aanblik , door de twee
menschenzielen , die elkaar zooeven trouw gezworen hadden
voor tijd en eeuwigheid !
,,Weet gij ook, dat men beweert, Maurits in Amerika
te hebben gezien ?" fluisterde de dokter.
Zij knikte. OTOOr eenige dagen werden aan Frans' weduwe
anoniem vijfhonderd daalders gezonden uit Californie — zij
breekt zich het hoofd over den weldoener, maar ik ken
hem."
En zij vertelde , hoe //de werkman met den blonden baard"
de reeen voor zich uit had gejaagd om ze voor een gruwzamen dood te bewaren , dewijl ze in gelukkige tijden zijn
lievelingen geweest waren . .
Nu lag het vqr hen , het lieve, oude huis , door de
avondschemering omgeven. De arbeiders hadden den tuin
verlaten. Het was zoo plechtig stil — de witte beelden
schemerden uit de taxusheggen, en de oude vrouw kwam
stil , met uitgebreide armen de stoep af, om "de liefste ,
de beste ," die zij zoo lang van den heinel voor haar
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lieveling had afgesmeekt , aan het moederlijke hart to
,
trekken
Daar sidderde diep en vol de eerste klokkentoon van de
stad over — het feest werd ingeluid — Paschen I

EIND E.

