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HOOFDSTUK I.

In het jaar 1804 zette de eerste consul van Frankrijk,
Napoleon Bonaparte, zich de keizerskroon op het hoofd ;
het volgend jaar behaalde hij bij Austerlitz een overwinning op de Oostenrijkers en Russen en in 1806 bracht

hij den Pruisen een geweldige nederlaag toe bij Jena.
Dat was een treurige tijd voor Duitschland. De Fran-

schen wilden overal den baas spelen ; Napoleon zette
koningen af en stelde anderen in hun plaats, en, daar
alles zich voor hem boog, kende zijn overmoed geen
grenzen.
In de vrije rijksstad Hamburg had de oorlog tot heden
nog niet gewoed. Alles was rustig zijn gang gegaan en
de Hamburgers hoopten, dat de Franschen zich de wel-

daden zouden herinneren, die de stad aan veel Fransche
uitgewekenen bewezen had, toen de Fransche omwenteling een groot aantal aristocraten uit het land
had gedreven. Toen hadden meer dan twintigduizend

Franschen in Hamburg en Altona een onderkomen ge-
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vonden, en zij waren daar gebleven, tot hun geboorteplaats hen weer opnam. De Hamburgers hadden er dus
wel eenigszins recht op, dat Keizer Napoleon hun genadig was. Als keizer hechtte hij veel aan hooge titels en
waardigheden en de voornaamste Franschen, die tijdens
de revolutie gevlucht waren, kregen door hem hooge
betrekkingen, waaraan een mooi salaris was verbonden.
Eenigen waren generaal geworden, anderen weer staatsambtenaar ; dus, als het rechtvaardig toegegaan was,
hadden zij door hun invloed moeten zorgen, dat deze
stad ongedeerd gebleven was.
Napoleon wist echter, dat Hamburg een rijke stad
was. De handel bloeide ; in de pakhuizen lagen de waren
uit vreemde landen opgestapeld en in de kisten der kooplieden was goud en zilver te vinden.
Nadat dus door den slag bij Jena Pruisen weerloos in
handen van den vijand kwam, verschenen er ook eenige
Fransche legerafdeelingen voor Hamburg en bezetten
de stad. In het begin waren de bevelhebbers zeer beleefd
en verlangden alleen goede verpleging en andere zaken
die gemakkelijk te bekomen waren, maar spoedig werden
zij steeds vermeteler in hun eischen, zoodat de Staat de
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eene belasting na de andere moest heffen om aan hun
wenschen te voldoen.
Er werden afgezanten naar Napoleon gestuurd om
hem voor te stellen Hamburg te sparen, daar de inwoners
den Franschen toch nooit iets gedaan hadden. Maar de
nieuwe keizer bekommerde zich niet om de verdrukten.
Hamburg was rijk ; al zijn officieren spraken er over,
dus betalen moesten zij.
En zoo was van de dankbaarheid der vroegere uitge-

wekenen niets te bespeuren.
Misschien zou Hamburg langzamerhand alles, wat
van de stad gevergd werd, hebben kunnen betalen, als
Napoleon niet zoo woedend op Engeland was geweest.

Hij ergerde er zich over, dat het een eiland was, dat
hij niet kon veroveren, zooals hij de Staten op het
vasteland had gedaan. Wel had hij het beproefd, maar
over het Kanaal lag geen brug en zijn schepen ver-

mochten niets tegenover die der Engelschen. Daar
Engeland echter altijd de zijde van zijn vijanden koos,
wilde Napoleon zich op indrukwekkende wijze op het Rijk
der eilanden wreken en voerde hij het zoogenaamde

Continentale stelsel in. Daardoor mochten geen waren
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uit Engeland op het vasteland worden ingevoerd. Hij
wilde daarmede Engeland benadeelen, maar deed het
Duitschland eveneens, in het bijzonder de Hamburgers,
want dezen dreven bijna uitsluitend handel met Engeland
en kochten er ruwe suiker, boomwol, koffie, thee en
allerlei specerijen, die zij in hun stad met winst verkochten. En nu mochten zij niet langer met Engeland
handel drijven ! Dat was een zware slag voor Hamburg,
die er niet minder op werd, toen de Franschen genadig
toestonden, dat de waren, die nog in de magazijnen
lagen, tegen het betalen van een hooge belasting het
eigendom der kooplieden konden blijven. Daardoor
werden deze waren zoo duur, dat het nog voordeeliger
was om ze weg te geven dan te behouden. Nog erger
was het, toen een schip, beladen met Engelsche koopwaar, op de Elbe aankwam. In dien tijd waren er nog
geen telegrafen en stoombooten. Het duurde geruimen
tijd, eer een zeilschip van Zuid-Amerika of Afrika in
Hamburg kwam ; de kapitein had niet het minste vermoeden van den nieuwen toestand ; hij wist niets van
Napoleon af, die het op de vernietiging van den Engelschen handel had gemunt. Voor de Franschen was zulk een
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schip vol goede waar een feest. Zij namen de heele
lading af, gaven er een gedeelte van aan den keizer en

hielden de rest voor zich. De Fransche generaals verkochten dan aan de kooplieden zakken met ruwe suiker
en vanille. Wie echter geen geld had om te betalen,

wist, dat zijn goederen in groote magazijnen weggesloten en over land naar Frankrijk vervoerd werden. In
Frankrijk smaakten de Engelsche waren goed en de

hoofdofficieren verdienden een massa geld.
Het was mijnheer Schonberg, die dit alles aan Michiel

Schneidewind vertelde. Laatstgenoemde, een man van
ongeveer dertig jaar, was een van zijn bedienden en
had een lange reis naar Indië en Rusland achter den
rug. Vier volle jaren was hij weg geweest ; hij had
slechts zelden iets gehoord van hetgeen heel Duitschland
in beroering bracht en was den vorigen dag over Ltibeck
uit Finland teruggekeerd. Het was een man van flinke
gestalte, met een schrander gezicht en peinzende oogen.
Reeds tien jaar was hij bij den heer Schtinberg in betrekking tot groote tevredenheid van zijn patroon, voor

wien hij nu zwijgend stond te luisteren. Men kon duidelijk zien, dat hij veel belang stelde in hetgeen hij vernam.
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Mijnheer Sch o nberg zat voor zijn hoogen lessenaar en
speelde met een van de veeren pennen, die naast den
inktkoker lagen. Hij was een kleine man met scherpe
gelaatstrekken en droeg een pruikje met een staart. Dat
was niet meer in de mode en jongelui lachten er hem
wel eens om uit, maar daar stoorde hij zich niet aan.
„In mijn jeugd heb ik ook sommige komieke oudjes
uitgelachen," zeide hij dan. „Zoo doet men als men jong
en dom is, maar later wordt je met gelijke munt betaald."
Tegenwoordig was de tijd echter te ernstig om er op
te letten, of iemand wat komieks had. Mijnheer Schonberg wist dat maar al te goed en waarschijnlijk zou hij
nu gaarne gezien hebben, dat iemand nog ergens om
kon lachen. Hij streek met de hand over een brief die
voor hem lag.
„Ik

heb bericht ontvangen, dat mijn schip, ,,Die Freund-

schaft" den eersten Augustus van de kaap „de Goede
Hoop" in zee is gegaan. Als het fortuin heeft, kan het
dezer dagen op de Elbe zijn. Dan zullen de Franschen
komen en de lading weghalen ; ruwe suiker en boomwol
is het. De rest van mijn vermogen steekt er in."
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„En zouden de Franschen dadelijk het schip ontdekken, als het komt ?" vroeg Schneidewind.
Mijnheer Schdnberg haalde zijn schouders op.
„Dat hangt van het toeval af. Mijn vriend Jenkel
heeft onlangs een galjas verborgen gehouden, die even-

eens Engelsche goederen meebracht. Zij kwam de haven
binnen, toen het erg mistte, waardoor de Franschen er
niets van merkten en Jenkel was zoo slim ze naar den
anderen kant te brengen, waar de groote eilanden lig-

gen, die met riet begroeid zijn. Daar is zij langzamerhand gelost en wie de koffie en thee wil hebben, zal
lang moeten zoeken !"

Schneidewind had aandachtig geluisterd en wilde iets
antwoorden, maar zijn patroon schrikte en legde zijn

vinger tegen den mond. De deur ging open en een
jongen van ongeveer veertien jaar kwam binnenstormen.

„Oom Michiel, bent u daar weer en hebt u iets voor
mij en Lize meegebracht ? Wie zoo lang wegblijft moet
wat fijns meebrengen ; en ben ik niet erg gegroeid?

Toen u vier jaar geleden weggingt, was ik nog een
kleine jongen en nu ben ik groot. De Franschen hebben
soldaten, die niet grooter zijn dan ik."
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Frans Schonberg sprak zoo in ëën adem door, dat

Schneidewind zich niet over een antwoord behoefde te
bekommeren. Frans zou het toch niet gehoord hebben.
Hij wenkte nu een meisje, dat achter hem was binnen-

gekomen.
„Lize, daar is de groote reiziger ! Die is in Indië en
China geweest en later in Rusland ! Brr, wat zal het
daar koud zijn geweest ! Oom Michiel, u moet ons vree-

selijk veel vertellen."
Michiel, echter, gaf Lize een hand en was verbaasd,
dat vier jaren zulk een groote verandering konden te
weeg brengen. Op achtjarigen leeftijd was zij zoo klein
en ook een beetje onnoozel geweest ; om een kleinigheid

kon zij schreien ; en nu stond daar een vrij groot meisje
met een lange vlecht voor hem, dat volstrekt geen on-

noozelen indruk meer maakte. Wel was zij een weinig
verlegen ; zij ging op de leuning van haar vaders stoel
zitten, zeide niet veel, maar deed haar groote blauwe
oogen wijd open.
Mijnheer Schonberg keek zijn dochter lachend aan.
„Zij is groot geworden, niet waar, Monsieur? Maar zij
is ook heel verstandig en kan tante Frieda al aardig in
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de huishouding helpen." Tante Frieda was een zuster
van mijnheer &Milberg, die sedert den dood van
diens vrouw- zijn huishouding waarnam. Het was een
gezette, vriendelijke dame, die thans ook op het kantoor
kwam om den reiziger te verwelkomen.
„0, mijnheer Schneidewind, hoe gelukkig, dat u weer
hier bent ! Mijn broer heeft het zwaar te verantwoorden
met de Franschen ; dat hebben eigenlijk alle menschen.
Ach, Heer, als ik bedenk, dat die nare Parlewuks in
ons Hamburg den baas spelen en alles van ons wegpakken ! Ja, mijnheer Schneidewind, u bent wel een
beetje Fransch gezind, omdat u indertijd Fransch soldaat
zijt geweest. Dat weet ik wel; ik heb er toen alles van
gehoord, maar ik hoop, dat u nu een goed Hamburger
bent en het ook zult blijven : want met de Parlewuhs
kan je toch niet omgaan."
Zij had nog niet uitgepraat, toen er hevig aan de
kantoordeur werd geklopt. Een jongmensch deed vlug
open.
„Mijnheer Schonberg, er moet gevisiteerd worden."
Met een zucht stond de patroon op.
„Er zijn geen Engelsche waren meer in het magazijn
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te vinden ; de heeren hebben al eens overal gezocht."
Op het ruime portaal stonden zes soldaten en een
sergeant met langen baard, die den koopman een ge-

schreven stuk overhandigde. Deze wierp er een vluchtigen blik op, terwijl hij zijn schouders ophaalde.
„De heeren mogen zelf onderzoeken, of er Engelsche
waren bij mij te vinden zijn. Generaal Martin heeft
eergisteren de laatsten laten halen. Zij zullen worden

verbrand."
Hij had met luide stem Duitsch gesproken, maar de
sergeant liet zijn geweer op den grond vallen.
„Versteh nix Deitsclz I" zeide hij dreigend. Schkinberg

wendde zich tot Schneidewind, die zwijgend naast hem
stond. „Wilt u aan die menschen zeggen, dat ik niets
uit Engeland in mijn huis of magazijn heb? Misschien
wilt u hun de localiteit laten zien."
Hij haalde een sleutel uit zijn zak en gaf hem aan
Michiel, die den onderofficier in vloeiend Fransch aan-

sprak. Nauwelijks had hij een paar woorden gezegd,
of deze keek hem opmerkzaam aan en pakte hem bij
den arm.
17 Michiel! Sapristi ! Heb ik je niet meer gezien?

Vroeger,

toen je nog een jonge soldaat was en van mij

exerceeren hebt geleerd ? In Parijs, toen wij de verrukkelijke revolutie hadden ?"
Michiel

herinnerde het zich. In het regiment was een

oudere soldaat geweest, die den jongen rekruten moest
leeren exerceeren. Dat was niet zonder schelden en
stompen gegaan, maar Jozef, zoo heette hij, was toch
een

goed leermeester geweest.

Hij noemde zijn naam en de sergeant kreeg een glans
over

zijn gezicht.

„Zie
doet
van

je wel, jongmensch, dat ik je herkend heb ? Dat

mij pleizier Vooral hier in die vervelende stad

kleinhandelaars, die zoo rijk zijn en ons toch niets

willen afstaan. Maar hoe heb ik het met je ? Ben je geen
Fransch soldaat meer?"
„Al

lang niet meer !" antwoordde Michiel lachend. ,,Ik

ben naar

mijn geboorteplaats teruggekeerd en koopman

geworden."
Sergeant

Jozef schudde zijn hoofd.

„Michiel, dat valt mij tegen. Wat heb je er aan om
koopman te

zijn? Die menschen zijn toch alleen op de

wereld om voor ons te zorgen. Wanneer je indertijd

in
bij ons in het roemrijke leger was gebleven, zou je nu
beslist generaal zijn !"
„Maar u. bent toch ook niet generaal geworden, monsieur Joseph !" gaf Michiel ten antwoord en de sergeant
werd een weinig verlegen.
„ ja zie je, Michiel, met de bevordering tot generaal

gaat het als met het hoogste lot. Sommigen trekken
het ; anderen, die het meer verdienen, blijven hun heele

leven een armen stakker. Ik heb ook nooit zoo heel best
kunnen schrijven en lezen en Bonaparte is van meening,
dat dat noodig is, als je officier wilt worden. Naar mijn
idee is het geheel overbodig en dat heb ik Bonaparte

eens gezegd ook. Maar hij wilde er niets van hooren.
Nu, hij is meer dan ik en hij heeft te bevelen. Men

moet dus zijn meening eerbiedigen."
De soldaten, die naast jozef stonden, begonnen on-

rustig te worden en hij wendde zich tot hen met de
woorden :
„Kinderen, wordt niet ongeduldig. Het gebeurt niet

iederen dag, dat men een ouden bekende ontmoet, die
bovendien nog wat ordentelijks van hem geleerd heeft.
Dit jongmensch is Fransch soldaat geweest en heeft
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van mij het exerceeren geleerd. Op mijn woord van

eer, hij was geschikter en gewilliger dan de meeste
jongens, die ik nu onder mijn bevel heb ! En nu Michiel,"
ging hij voort, terwijl hij hem vriendschappelijk een
duwtje in de zijde gaf, „heb je niet een glas wijn en
wat wittebrood voor ons ? Een stukje kaas zou daar ook

wel goed bij smaken."
Frans, die het geheele gesprek met de grootste aandacht
had aangehoord, liep vlug weg en het volgend oogen-

blik kwam tante Frieda in eigen persoon op het portaal
met verscheiden flesschen wijn, wittebrood en kaas. De

Franschen bogen beleefd voor haar en weldra zaten
allen op het portaal en Frans schonk in. Zijn wangen
waren rood geworden en zijn oogen schitterden. Dit

tooneeltje beviel hem wel, dat zoo heel anders was dan
de meeste bezoeken der Franschen en zelfs mijnheer
Schonberg lichtte even het gordijntje voor het raampje
van zijn kantoordeur op en keek er ongemerkt naar.

Als de soldaten niet in zijn pakhuis kwamen om naar
Engelsche waren te zoeken, was hem dat des te liever,
daar zij hem al veel ontnomen hadden. Wat er nog
over was, had hij goed verborgen, zoodat het niet gauw
Michiel Schnoidewind in Hamburg.
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kon gevonden worden, maar de v reemdelingen hadden
bijzonder goede hondeneuzen en bovendien waren er
ook -verraders, zelfs onder de Hamburgers.
Jozef dronk het eene glas na het andere, klonk ontelbare malen met Michiel en verzekerde telkens weder,
hoe blij hij was, zijn vroegeren rekruut weer te zien. Dan
wenkte hij Frans wee* r om zijn glas te vullen.

„Je bent een flinke jongen ; misschien wordt je ook
nog wel eens soldaat bij ons !"
„Ik moet koopman worden !" antwoordde Frans, die
heel goed Fransch sprak, en jozef schudde zijn hoofd
weer.

„Soldaat is meer dan koopman, jongen, vooral bij ons,
Franschen. Wij zijn de gebieders der wereld en onze
Bonaparte is de grootste en machtigste keizer. Denk er
maar eens over na ; ik neem je graag als rekruut aan,
want je begrijpt wat een ouden krijgsman toekomt en
dat is het voornaamste."

Hij hield nog eens zijn glas op om te laten vullen,
dronk het in één teug uit en stond toen eenigszins wan-

kelend op.
,Nu, Michiel, vriend, moet ik je vaarwel zeggen, maar
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ik zal je nog eens opzoeken en hoop dan weer op een
lekker glas wijn ! Engelsche goederen heeft je patroon
niet, is het wel ?" ging hij met een knipoogje voort. „wij
hebben overal gezocht, maar niets kunnen vinden. Komt,
kinderen !"
De soldaten volgden hem lachend. De wijn had hen
vroolijk gemaakt, en het was hun onverschillig, of zij
voor een keer geen Engelsche waren vonden. Zij kregen
van den buit toch maar een klein gedeelte.
Jozef vatte Michiel vertrouwelijk onder den arm.
„Zorg vooral, Michiel, dat je patroon alle waren aflevert, anders heb je de poppen aan het dansen. Ik zal
een oogje dicht doen, omdat ik je geen last wil veroorzaken, maar dat doen de anderen niet. Je weet het wel,
in den oorlog heeft iedereen geld noodig ! De menschen,
hier in huis, zijn toch eerlijk, nietwaar ?"
Michiel antwoordde, dat hij pas van een lange reis
was teruggekeerd en niet van alles op de hoogte was.
De andere klopte hem op den schouder.
„Natuurlijk, je weet van niets en dat is goed ; maar
kijk uit je oogen, er zijn overal slechte menschen."
Hij kneep Frans in zijn wang, maakte een buiging
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voor tante Frieda, die zich op den achtergrond gehouden had en marcheerde met zijn soldaten verder.

Juist wilde Michiel het kantoor ingaan en den heer
Schonberg vertellen, wat de Fransche sergeant had ge-

zegd, toen hij een jongmensch zag, dat de gebruikte
glazen en flesschen opruimde en achter den rug der
soldaten een langen neus trok.
,,Ik wensch ze allemaal naar de maan 1" riep hij.
„Wie ben je ?" vroeg Michiel en het jongmensch wierp

een schuwen blik op hem.
„Ik ben Christiaan," antwoordde hij kortaf en liep

toen hard weg.
Frans nam de verdere uitlegging op zich.

„Christiaan is uit Zweden afkomstig en een soort van
bediende, maar hij is ook een vriend van mij ` en ik
vertel hem alles. Hij heeft geen vader meer. Die is hier
in de haven over boord gevallen en, omdat hij stuurman
was op een schip van vader, is Christiaan bij ons in

huis gekomen. Hij is nog meer gebeten op de Franschen dan ik ! En nu," voegde hij er bij, „moet je mij
vertellen, hoe het eigenlijk gekomen is, dat de sergeant
je kende en zoo vriendelijk tegen je was."

21

Maar Michiel paaide den jongen met het vooruitzicht
op een

rustiger uurtje, waarin hij hem alles zou mee-

deelen, en ging het kantoor in, naar mijnheer &Mil
berg, die hem nog verder op de hoogte bracht van zijn

zaken.

HOOFDSTUK II.

Michiel, die bij de familie Schonberg twee kamers in
gebruik had, kwam er eerst den volgenden dag toe, om
eens een loopje door de straten van Hamburg te doen.
Eigenlijk had hij zich zijn terugkomst na zulk een lange reis
anders voorgesteld. Hij had gehoopt een eigen zaak te
kunnen beginnen en gedacht, dat mijnheer SchOnberg
hem daarin gaarne behulpzaam zou zijn geweest. Thans
zag hij in, dat hij die hoop moest laten varen. Mijnheer
SchOnberg had meer dan de helft van zijn vermogen
verloren en de rest zou misschien spoedig volgen. En
zoo ging het met de meeste Hamburger kooplieden ;
wie geen eigen zaak had, was gelukkig te noemen. Men
kon het der stad aanzien, hoe alles veranderd was. De
burgers gingen ernstig en zwijgend daarheen, de groote
winkels hadden geen mooie uitstallingen en, waarheen
men de oogen wendde, stonden Fransche soldaten en
officieren. Bij vele huizen was op de deur een papier
geplakt, waarop te lezen stond : ,,Dit huis is te koop",
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en verscheiden stonden leeg, omdat hun eigenaars gevlucht waren. Hamburg was geheel veranderd. Vier
jaren geleden bloeiden handel en nijverheid, thans
regeerden er vreemden en de Hamburgers werden bestolen.
Terwijl Michiel den stijgenden Jungfernweg opliep en
een blik sloeg op den Alster, waarop een groot schip
met Fransche soldaten voer, moest hij vanzelf aan den
tijd denken, toen ook hij de Fransche uniform had gedragen. Hij was toen niet veel meer dan een knaap en
woonde bij zijn tante Male in Parijs en v(5.(5r hij het
zelf wist, was hij bij het leger van de revolutie gekomen !
Menig avontuur had hij bijgewoond en hij had er vroeger wel eens over gedacht, zijn wederwaardigheden op
te schrijven ; maar toen was hij naar Hamburg teruggekeerd, had in zijn levensonderhoud moeten voorzien
en onder zijn nieuwe werkzaamheden veel van hetgeen hij had gezien, vergeten ; tot gisteren de sergeant
Jozef hem de oude tijden weer voor den geest spiegelde.
Hij wilde die ontmoeting toch eens aan tante Male
gaan vertellen. Tante Male, die indertijd het koffiehuis
„Het gebraden Konijntje" hield, was eveneens voor het
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Schrikbewind moeten vluchten en woonde ook in Hamburg. Zij was oud geworden en kon niet veel meer uit-

richten ; soms hoorde zij bijna niets, en dan weer heel
goed ; dat hing, zooals zij beweerde, van den wind af.
Michiel hield veel van haar. Vroeger was hij wel eens
bang voor haar geweest, maar die tijd was lang voor-

bij en bovendien was tante Male ook zijn eenige bloedverwante in Hamburg. Zijn moeder, die hij innig had
liefgehad, was eenige jaren geleden gestorven en zijn
zusters waren beiden getrouwd en woonden in een kleine
stad in Holstein. De reis daarheen was niet zoo gemak-

kelijk, dus, als Michiel eens over zijn moeder wilde
spreken, moest hij naar tante Male gaan.
Zij woonde in een huisje op een binnenplaats, in de

buurt van den Jungfernweg. Door een raam kon zij nog
op den Alster en de breede straat kijken en, al zag zij
ook niet veel, zij was tevreden met de menschen, die
hier voorbijkwamen.
Nu echter opeens haar neef voor haar stond, was
haar vreugd onbeschrijfelijk. Zij zat aan het spinnewiel
en werkte vlijtig, maar, toen haar draad brak, liet zij
hem breken en greep Michiels hand.
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„Ben je daar weer, mijn jongen ? ik kan je niet zeggen, hoe

ik naar je verlangd heb, en je hebt mij maar zelden geschreven. Ja, zoo zijn de jongelui tegenwoordig, zij denken niet aan oude menschen ! En ik heb toch vroeger
in „Het gebraden Konijntje" heel wat met je te stellen

gehad ! Je hebt dat naderhand wel weer goed gemaakt,
dat weet ik wel. Ik brom ook eigenlijk alleen, omdat ik
dat nu en dan eens moet doen. Dat houdt de menschen
frisch en gezond !" Michiel moest in tante Male's eenigen

leuningstoel gaan zitten, terwijl zij naar haar kast liep
en er een groote flesch uitnam.
,,Die hebben de Franschen onlangs niet gevonden !"

zeide zij lachend. Ja, Michiel, zou je het wel willen geboven, ook bij mij, arme drommel, zijn zij naar Engelsche waren komen zoeken ! Zij waren ten hoogste verbaasd, toen ik in hun taal begon te spreken en hun
kon vragen, of zij werkelijk geloofden, dat zij bij mij
verboden waar zouden vinden. — De een lachte dadelijk
en noemde mij een goed oudje; dat was een Franschman
zoo het behoort ; maar de ander was somber als regen-

achtig weer in November en hem moest ik mijn half
pond suiker afstaan, dat ik met spinnen had verdiend.
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Het is komiek : vroeger, toen ik in Parijs woonde, mocht

ik alle Franschen graag lijden, maar nu zijn zij anders
geworden ; de revolutie is niet goed geweest, ook daarom niet, dat zij er maar op mochten inhakken. Dat heeft
hun karakter bedorven."
Zoo praatte tante Male voort, terwijl zij voor Michiel
een puntig glaasje zwaren, gelen wijn inschonk. Daarbij
zette zij een stuk wittebrood voor hem neer. „Weet je
wie mij dat alles gegeven heeft ?" babbelde zij verder.

„Lize Sch6nberg met haar tante Frieda. De Sch6nbergen
weten immers dat ik je tante ben en al den tijd, dat je
weg bent geweest, hebben zij mij niet vergeten. Eens
in de week is Lize trouw gekomen, en, als je eens ge-

schreven hadt, dan extra. Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen, wat je in Rusland moest uitvoeren en nog veel
minder in China en Indië. ik zeg altijd : blijf in je land
en zorg dat je het redelijk hebt !"
„Maar tante, u bent toch ook in uw jeugd naar Parijs
gegaan en hebt daar jaren achtereen gewoond," bracht

Michiel in het midden.
,,Nu ja, daar ben ik in zekeren zin toevallig gekomen,

mijn jongen, omdat ik toen getrouwd was en mijn man
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van iemand in Parijs een erfenis had gekregen, die hij
zelf in ontvangst moest nemen. En toen hij aankwam,
was er niets ; hij kreeg alleen de koorts en stierf in drie
dagen. Nu moest ik er wel goed- of kwaadschiks
blij ven en zien, hoe ik mij zelf kon redden, want ik had
geen geld om naar mijn land terug te reizen en niemand
die het mij gaf ook."
„Ja, u bent daar dus gebleven en hebt er goed in uw
onderhoud kunnen voorzien. Daaraan ziet u, tante
Male, dat men ook in den vreemde vooruit kan komen,
als men vlijtig is en zijn best doet. Een koopman, echter,
moet eerst goed andere landen leeren kennen, omdat hij
gaarne in alle producten, die zij opbrengen, handel wil
drijven ; en ik was dan ook niet weinig in mijn schik,
toen mijnheer Schonberg mij zoolang liet reizen. Ik heb
veel geleerd en zou nu zelf wel een zaak kunnen beginnen, als de tijden anders waren. Vooreerst moet ik
kalm hier blijven."
Michiel had wat treurig gesproken en tante Male streek
hem zachtjes over de hand.
„Ja, mijn jongen, dat kan ik mij begrijpen. Je zoudt
ook graag een groot koopman willen worden en dan
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een vrouw nemen en in een mooi huis wonen. Maar
men krijgt niet alles wat men zou wenschen. Weet je

niet dat ik in Parijs ook een aardig sommetje had opgespaard en dat ik dacht genoeg te hebben voor mijn
ouden dag ? Maar toen kwam de revolutie en ik mocht
God danken, dat ik er het leven afbracht en weg kon

komen. Daar schiet mij wat te binnen !" Tante Male
stond haastig op, rommelde in haar latafel en kwam
met een fijn geschilderd portretje terug.
„Weet je, wie dat is ".'" vroeg zij.
Michiel bekeek het portret. Het stelde een zeer mooie
vrouw voor in een toilet van witte kantstof. Donkere

lokken vielen op een blank voorhoofd, waaronder een
paar trotsche blauwe oogen den beschouwer aankeken
De mond was eenigszins spottend opgetrokken en de
hand, die den kanten sluier onder de kin vasthield, was
met kostbare ringen getooid.
,,Clarissa ?" zeide Michiel na even te hebben nage-

dacht, en tante Male uitte een kreet van bevrediging.
„Zie je, je herkent ze toch ook ; ik kon het eerst niet,
hoewel zij in levenden lijve voor mij stond. Maar ten

29
eerste

zie ik slecht en ten tweede stond mij een andere

Clarissa

voor den geest dan deze. Weet je nog, hoe

moeder Tilda eens de kleine gravin uit de gevangenis
bevrijdde, waarin zij haar terechtstelling afwachtte en
hoe

zij daarna in jongenskleeren bij mij in dienst was?

Toen is

zij weer met haar gouvernante naar Hamburg

gevlucht en hier heeft zij een poos hoeden en mutsen
gemaakt om haar kost te verdienen. Nooit heeft zij vergeten, dat ik ook eenigszins deel gehad heb aan haar
redding; zij heeft mij trouw opgezocht en, als ik zoo
goed als geen geld had,

mij menigen zuur verdienden

stuiver gebracht. Maar daarna mochten de gevluchte
Franschen weer in hun vaderland terugkomen en is
Clarissa

ook naar Frankrijk gegaan. Bij haar vertrek

schreide zij werkelijk ; zij had het hier best naar haar
zin. Toen heb ik weer in een eeuwigen tijd niets van
haar

gehoord, tot zij op een dag, het mag zoowat een

jaar geleden zijn, in eens voor mij stond, heel fijn gekleed en erg veranderd. Zij was in die jaren een getrouwde vrouw geworden en haar man was minister
onder Bonaparte. Zij noemen hem thans Napoleon, maar
daaraan kan ik nog niet gewoon raken. ik zeg Bona-
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parte en weet nog heel goed, dat hij kapitein in Parijs
was en een gescheurde uniform droeg, omdat hij geen
andere had. Nu, hij is dan nu keizer en Clarissa's man
is minister bij hem. Waar hij nu zit, weet ik niet ; een

heelen tijd is hij met Clarissa hier in Hamburg geweest.
Haar eerste bezoek bracht zij bij mij, vier trappen hoog;

zij heeft mij geld gegeven en ook naar jou gevraagd.
En haar portret heb ik nog maar kort geleden gekregen.
Een voornaam Fransch officier is hier bij mij gekomen
en heeft het mij uit naam van de gravin overhandigd.
Jai hij zei gravin, maar den naam ben ik vergeten. Na
dien tijd hebben er heel wat menschen voor mijn huis

staan kijken en de stadsschout, die altijd zoo trotsch is,
heeft op eens zijn hoed voor mij afgenomen. Eerst be-

greep ik er niets van, maar toen heb ik gehoord, dat
het de gouverneur in eigen persoon is geweest, die mij
het portret heeft gebracht. Bernadotte heet hij, en hij
is prins van het een of ander. Of hij nog hier is, weet
ik niet en het kan mij ook niet schelen. Hij is niet terug-

gekomen en dat is maar goed ook ; ik zou hem op het
laatst mijn meening eens gezegd hebben over het Fransche bestuur en dat Bonaparte een roover is. Maar dan
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zouden zij mij misschien hebben opgehangen en ik wil
liever op mijn bed sterven."
Tante Male had met vuur gesproken, zooals zij altijd
deed, wanneer zij eens bezoek kreeg. Thans, echter, liet
zij zich een weinig moe in haar stoel achterover vallen
en wachtte op hetgeen Michiel zou antwoorden. Deze
zeide niet veel, maar bekeek het mooie portret en deed
het toen weer zorgvuldig in zijn vloeipapieren omslag.
Hij wist ook niet veel te zeggen. Ook hij had Clarissa
gekend, toen hij in Frankrijk was, en hier had hij haar
eveneens gezien. Maar zij was de dochter van een Fransch
edelman, en, hoewel zij in Hamburg haar brood met
de naald had verdiend, was zij toch altijd veel voornamer
geweest dan hij, en dat had zij hem laten merken, zelfs
toen zij in levensgevaar verkeerde en ternauwernood
de guillotine ontkomen was.
Het deed hem echter pleizier, dat de Française zijn
oude tante Male niet vergeten had en zich de genoten
weldaden herinnerde.
Toen hij later weer op straat liep, kwam de herinnering aan den ouden tijd weer boven. Een regiment soldaten marcheerde hem voorbij en de muziek speelde
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de Marseillaise. Op deze melodie had hij ook eens ge-

marcheerd en met de anderen meegezongen. Maar nu
was hij weer een Hamburger geworden en vond het
schande, dat de vreemdelingen hier wilden regeeren.
Wat zouden de Parijzenaars wel zeggen, als de Duit-

schers hun stad wilden inpalmen?
In al deze gedachten verdiept, merkte Michiel niet,
dat iemand al een poosje achter hem zijn naam geroepen had, totdat hij het eindelijk hoorde en omkeek.
Toen bleef hij staan, want hij zag den sergeant jozef
aankomen. Deze was geheel buiten adem.
„ jongen, ben je stokdoof geworden? Ik schreeuw mijn

longen kapot en je trekt zoo'n ontevreden gezicht, alsof
je je over iets boos maakt. Het is hier anders nog zoo
kwaad niet."

Hij stak zijn arm door dien van Michiel en trok hem
naar den oever van den Alster.
,,Zie je niet dat de zon schijnt, hoewel het midden in
November is ? Dat is voor Hamburg een groot voor-

recht, en daar moet men zich over verheugen. Daarbij
een goed glas wijn en een pond lekkere tabak — Michiel,
het leven is toch altijd schoon !"
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„Ja, vooral op vijandig grondgebied !" antwoordde
Michiel bitter, en de sergeant zette groote oogen op.
„Mijn jongen, je bent toch niet verdrietig, omdat wij
hier zijn ? Wij meenen het werkelijk goed met Hamburg
en heel Duitschland, kan ik wel zeggen, en, wanneer
jullie maar eenmaal aan ons regiment gewoon zijn, zal
je het niet anders verlangen. Een vijandelijk land is het
hier volstrekt niet ; daarin vergist ge je deerlijk. Op zijn
hoogst zal Bonaparte Hamburg tot een Fransche stad
verklaren en dan zijn wij hier in ons vaderland."
„Maar jullie pakken toch alles van ons weg !" riep
Michiel uit, „onzen handel vernietigt'ge, onze belastingen
zijn bijna niet te betalen en de Engelsche goederen, die
wij duur hebben betaald, worden voor onze oogen verbrand."
Jozef schraapte zijn keel.
„Ja, dat is alles alleen onaangenaam in het begin ;
later went men aan alles. Je moet bedenken, dat onze
Keizer veel geld noodig heeft en dikwijls niets bezit.
Dan moet men het hem toch geven. En de hooge officieren verteren ook meer dan zij ontvangen ; daarom
nemen zij het, waar zij het kunnen krijgen. Ik vind ook
Michiel Schneidewind in Hamburg.

3
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wel, dat zij dikwijls wat meer bescheiden konden zijn ;
zooals ik gezegd heb, ik ben met een glas wijn en wat
fijne tabak tevreden, maar zulke groote heerera denken
er anders over en men moet geduld met hen hebben.
En wat die Engelsche waren betreft, de Engelschen
hebben zich werkelijk heel slecht tegenover onzen keizer gedragen. Zij willen hem niet als keizer erkennen
en ondersteunen zijn vijanden, waar zij maar kunnen.
Daarvoor moeten zij gestraft worden en dat de Hamburgers daaronder lijden is treurig, maar niet te veranderen. De Engelsche goederen worden ook volstrekt
niet verbrand; dat zouden onze groote mijnheeren wel
zonde en jammer vinden. Zij zorgen er al voor dat er
morgen een heele hoop stroo op de „Grasbrook" ligt;
dat brandt beter dan koffie en suiker en is veel goedkooper ! En ga nu eens met mij mee, Michiel, en kijk
weer vroolijk ; wij zullen samen een glas wijn gaan
drinken en dezen keer zal ik tracteeren."
Jozef wist reeds goed den weg in Hamburg en weldra
zaten de oude wapenbroeders in een wijnhuis en bestelde de sergeant een flesch van de beste soort. Het was
een eenvoudig, berookt vertrek, waar beiden aan de
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houten, zwart gepolijste tafel plaats namen, en daar het
nog vroeg was, waren zij de eenige gasten. Naast deze
kamer bevond zich echter nog een andere, waarin een
beter kleed lag en glimmende tafeltjes stonden. Van
daar uit klonk hun een levendig gesprek in het Fransch
in de ooren en Michiel merkte, dat er eenige officieren
zaten. Zij waren heel druk en spraken over Hamburg
en zijn gierige burgers, voor wie zij veel te goed waren.
Jozef schonk met welbehagen de glazen vol.
„Drink nu maar, mijn jongen, en maak je niet kwaad,
als je onze officieren hiernaast hoort schimpen. Een
flink soldaat moet eigenlijk altijd brommen en toch
meent hij het niet zoo slim. Ik heb het mij nu een
beetje afgewend, maar ik ben al veertig jaar en heb
menig gevecht bijgewoond ; dan ziet men wel in, dat
men tevreden moet zijn ; vooral met Bonaparte, die toch
veel mooie landen voor ons veroverd heeft. Natuurlijk
is het nog niet genoeg, maar, als wij maar eerst eens in
Rusland komen, krijgen wij meer land en meer geld.
Ik zal mij dan door den keizer laten begiftigen met een
landgoed, ergens in het Zuiden, waar het heel warm
moet zijn en veel wijn is. Bonaparte heeft mij beloofd,
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dat hij aan mij zou denken, als hij weer een groot land
veroverde. Na den slag van Austerlitz, waar ik een compagnie tegen den vijand aanvoerde, omdat al de officieren gesneuveld waren, heb ik mij natuurlijk bij den
keizer beklaagd, omdat hij mij niet tot officier bevorderde en anderen wel. „dijn generaal," zeide ik, want met
dat noemen van Majesteit kan ik mij niet inlaten -„mijn generaal, krijg ik nog altijd de epauletten niet?
Hoe staat het daar nu mee ?" Toen klopte hij mij op
den schouder en antwoordde : ,,,,mijn vriend, hoe zou ik
het moeten stellen, wanneer ik je als sergeant verloor?
Wacht nog een poosje, dan schenk ik je zooveel, dat je
je heele leven rijk bent."" Ja, zoo sprak de keizer tegen
mij en ik heb daarna het Kruis van het Legioen van Eer
gekregen, maar officier wil hij mij niet laten worden.
En dat alles om dat verwenschte lezen en schrijven !
Dat zeggen mijn kameraads ten minste, en met de pen
kan ik nu eenmaal niet omgaan. Dat is een afschuwelijk
instrument, dat niets dan onheil brouwt. Nu, zooals ik
straks zei, als wij in Rusland komen —"
Hij zweeg, stond op en groette een kapitein, die in
de kamer kwam en even in het rond keek. Het was
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een kleine, magere man met een zandkleurigen baard
en een vaalbleek gelaat. Onverschillig groette hij terug,
sloeg een loerenden blik op Michiel en ging de zijkamer
binnen.
jozef stiet zijn metgezel aan.
„Heb je hem herkend ?" fluisterde hij. „Dat was Severin, die met jou in dezelfde compagnie stond. Je hebt
hem eens uit de Seine gehaald, waarin hij uit louter
stommiteit gevallen was en, toen wij later tegen de
Pruisen te velde trokken, vluchtte hij voor de kogels.
Ik stuurde jou uit om hem te zoeken ; en daar had hij
zich warempel in een boerenwoning onder het zwaarste
veerenbed verstopt, waar je hem met geweld hebt moeten
uittrekken. Herinner je het je nog?"
Deze geschiedenis was Michiel al lang vergeten, maar
thans kwam zij hem weer voor den geest. Severin was
een vervelende jongen geweest, laf en valsch ; zoo iemand,
die een ander gaarne iets onaangenaams aandoet en
naderhand zegt, dat hij het niet heeft gedaan, zoodat
een onschuldige gestraft wordt.
Jozef begon weer te fluisteren :
„Verbeeld je, die lafaard is luitenant en daarna kapi-
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tein geworden, alleen omdat hij ergens een oom heeft
zitten, die een groote mijnheer is. Ik geloof niet, dat hij
nog ooit ergens kruit heeft geroken ; maar nu is hij in
Hamburg en spionneert op alle plaatsen, waar hij denkt,
dat Engelsche waren kunnen liggen. Overal zijn, helaas,
verraders, die hun patroons aangeven. Daarom is het
beter om dadelijk de waarheid te spreken en alles te
declareeren wat men heeft. En neem nu nog een glas
wijn, Michiel, dan gaan wij weg. Ik moet nog een rekruut
doorhalen en dan heb ik ook geen lust om Severin onderdanig te groeten, als hij weer hier mocht komen. Toen
hij een kwajongen was, heb ik hem aan zijn ooren getrokken en nu moet ik voor hem in postuur staan. Dat
stuit mij tegen de borst".
Voor Michiel echter zijn glas leeggedronken had, stond
kapitein Severin weer voor de twee kameraden, keek
Michiel doorborend aan en vroeg :
„Wien hebt u daar, Sergeant ?"
Nu moest Jozef wel een kaarsrechte houding aannemen en antwoorden.
„Dat is mijnheer Michiel Schneidewind, die vroeger
soldaat in mijn compagnie was, evenals u, kapitein.
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Mijnheer Schneidewind heeft den kapitein eens uit het
water gehaald en hem een anderen keer opgezocht, toen
de kapitein niet wist, dat de vijand voor ons stond."
Severin had een kleur gekregen, hoewel de sergeant
zeer beleefd sprak. Thans stak hij Michiel met een gedwongen lachje de hand toe.
„Op mijn woord, u kwam mij dadelijk bekend voor,
mijnheer Michiel. Ik herinner mij nu ook, dat u mij uit
de Seine hebt gehaald, waarin een kameraad mij had
gegooid. In zekeren zin hebt u dus mijn leven gered, hoewel ik er zeker alleen ook wel uit gekomen
was."
Michiel gaf met een enkel woordje antwoord. De ontmoeting deed hem geen pleizier, hoewel hij geen reden
had om Severin te vreezen.
„waarom hebt u eigenlijk ons roemrijk leger verlaten?"

vroeg de kapitein, terwijl hij naast Michiel plaats

nam en den sergeant verlof gaf ook te gaan zitten.
„Ik moest in dien tijd naar huis," antwoordde Michiel
en de kapitein keek hem onderzoekend aan.
„Zijn uw papieren dan in orde ?"
„Mijn papieren?" Michiel wierp het hoofd in den nek.
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„Zij zijn in orde ; daarover behoeft u zich niet te bekommeren."
Severin kneep zijn oogen half dicht.
„Dat doet mij genoegen, mijnheer Michiel. U weet wel
dat iedere desertie uit het Fransche leger streng gestraft
wordt."
Michiel stond op. „Ik werd toenmaals met onbepaald
verlof ontslagen en met deze inlichting zult u zeker tevreden zijn, mijnheer ! Ik ben noch gedeserteerd, noch
onder een veerenbed weggekropen, toen de vijandelijke
kogels vlogen."
Hij groette uit de hoogte en ging zoo haastig heen,
dat hij vergat zijn vriend Jozef goedendag te zeggen.
Hij verkeerde ook werkelijk in een opgewonden toestand. Hoe trouw had hij als jongen de Fransche Republiek gediend, hoewel men hem eigenlijk gedwongen had
om soldaat te worden ! En later, voordat hij met verlof
der bevoegde overheid op reis was gegaan, had hij nog
een geheime opdracht uitgevoerd en uit den Tempel,
de gevangenis van Parijs, den armen koningszoon helpen
bevrijden, in wiens plaats een andere zieke werd neergelegd. Daarop had Michiel zijn bewijs van aanstelling tot
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tweeden luitenant ontvangen en zijn oversten hadden hem
verlof gegeven, zoodat hij ongedeerd naar zijn vaderland
mocht terugkeeren. In den eersten tijd moest hij telkens
aan het zonderlinge avontuur denken, waarbij hij een
groote rol had gespeeld, maar toen kwamen er andere
indrukken, die de herinnering aan zijn jeugd verdreven,
tot deze nu weder was opgewekt. Heden waren de Franschen heer en meester in Hamburg en in het grootste
gedeelte van Duitschland ; zij waren in zijn land gekomen, in plaats van in het hunne te blijven en nu scheen
deze Severin te gelooven, dat hij weggeloopen was !
Michiel was zoo kwaad, dat hij in den blinde voortrende en bijna eeft jongen had omvergeloopen, die hem
tegemoet kwam. Deze pakte hem bij den arm.
,, Oom Michiel, wat hebt u toch ? U kijkt zoo kwaad !"
Het was Frans Schonberg, die met zijn zusje Lize
op den Jungfernweg wandelde. Zij liep echter niet naast,
maar achter hem. Hij verklaarde dadelijk waarom.
,,Ik loop niet graag met meisjes over straat, oom Michiel. Daarom moet Lize zich houden of zij mij niet
kent ; maar, als haar iets overkomt, schreeuwt zij en dan
ben ik natuurlijk bij haar."

42

Frans zette een hooge borst en zwaaide zijn wandelstok, waar Michiel hartelijk om moest lachen. Toen keek
hij naar Lize om, die thans voorzichtig naderbij kwam.
„Ik moet naar de Ganzenmarkt, weet u, om dansles
te nemen," vertelde zij, „en tante Frieda kon niet meegaan ; daarom moet Frans mij beschermen voor de
Franschen."
Zij wierp een angstigen blik op een troep soldaten,
die onder luidruchtig gebabbel voorbijkwam. Zij groetten echter heel vriendelijk en een van hen zeide hardop
in het Fransch :
„Dat is het aardige juffertje, dat gisteren bij den koopman achter de deur stond !"
„Ik heb volstrekt niet achter de deur gestaan," riep
Lize hen achterna, maar Frans klopte haar op den rug
en zeide:
„Je hebt er wel gestaan -- ik heb het zelf gezien.
Meisjes zijn altijd zoo nieuwsgierig."
„Kleine jongens soms niet ?" vroeg Michiel en Frans
haalde zijn schouders op.
„Jongens moeten alles weten, anders kunnen zij hun
vaderland niet dienen. Dat zegt Christiaan ook. Die is
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nog veel, veel nieuwsgieriger. Wat die vraagt, zou ik
allemaal niet kunnen beantwoorden."
,,Moet je dan op alles antwoorden, wat Christiaan
vraagt?" vroeg Michiel en de jongen werd een beetje
verlegen.
„Dat hoef ik wel niet te doen, maar Christiaan woont
al zoo'n tijd bij ons, en hij kan zoo heerlijk met mij
spelen. Hij is zoo gedienstig en helpt mij altijd, als ik
wat noodig heb."
„Hij maakt ook dikwijls je schoolwerk," bracht Lize
er tusschen in, hetgeen haar een derden stomp van haar
broertje bezorgde.
„Hoe kan je zoo iets zeggen ! Ik laat mij toch niet
aan mijn werk helpen ?"
„Aan het rekenen wel !"
Meer kon Lize niet zeggen ; Frans pakte haar hand
en liep boos met zijn zusje weg.
Michiel bleef een oogenblik staan en keek broer en
zuster na. Door hen waren zijn gedachten afgeleid en
dat deed hem goed. Nu wilde hij nog eens onderzoeken,
waarom Christaan zoo nieuwsgierig was. In deze tijden konden de Hamburgers nieuwsgierige vragers best missen.

HOOFDSTUK III.

Den volgenden dag werden op de „Grasbrook" alle
Engelsche goederen verbrand, die het eigendom waren
geweest van de Hamburgers en door de Franschen ingepalmd waren. De ,Grasbrook" was een vlak stuk land
aan de Elbe, waarop niet alleen plaats was voor een
groot vuur, maar ook voor veel toeschouwers. De Fransche machthebbenden hadden voor toeschouwers gezorgd:
zij noodigden de voornaamste kooplieden uit, wier pakhuizen door hen waren geplunderd ; de burgemeester en
senatoren moesten tegenwoordig zijn en zij zelf waren
er natuurlijk ook met een menigte soldaten.
Voor veel menschen was deze aanblik natuurlijk een
groot genot. Er waren altijd lieden, die den zoogenaamden
rijken heel veel kwaads toewenschten en er zich over
verheugden, als het hun slecht ging; en de schoolkinderen, die een vrijen dag hadden gekregen, vonden het
ook recht aardig : zij zagen alleen de bonte soldaten, de
drukte en het gewoel en wisten nog niet, hoeveel nood
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en ellende de Franschen over hun schoone geboortestad
zouden brengen, zooveel ellende dat duizenden er van
stierven. Zooals vanzelf spreekt was mijnheer SchOnberg
ook uitgenoodigd om den brand bij te wonen, maar hij
had zich laten verontschuldigen en Michiel opgedragen
hem te vertegenwoordigen. Frans was er evenmin bij,
maar, toen Michiel in de groote menschenmassa even
omkeek, meende hij het sluwe, valsche gezicht van
Christiaan, den knecht, te zien. Op hetzelfde oogenblik
verdween hij echter weer en, hoewel Michiel hem niet
vergat, werden zijn gedachten toch spoedig afgeleid.
Dit verbranden der goederen was een wonderlijke
geschiedenis. Eerst hield een Fransch generaal een toespraak, waarin hij op Engeland schold en over de verbolgenheid van den keizer op dit koninkrijk uitweidde ;
vervolgens gaf hij een teeken en de reuzenmassa op het
vochtige weiland werd in brand gestoken. En toen begonnen de toeschouwers hard te lachen ; want in dien
hoop brandden maar heel enkele goederen ; het meeste
was stroo, dat zeker niet uit Engeland was gekomen.
Een Fransch beambte, verstoord over het gelach, greep
daarop een kleinen zak met koffie en een baal boomwol,
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die in de nabijheid lag, en wilde die in de vlammen
gooien, maar toen kwam opeens een andere Franschman te voorschijn, die de kostbare zaken wegtrok en
een hoop stroo in het vuur wierp. Zwart steeg de rook
op en het vuur knetterde ; wie niet in de nabijheid stond,
had kunnen denken, dat er goederen werden verbrand,
maar die er dicht bij waren, zagen de waarheid en
waren woedend, dat de Franschen met al de waren aftrokken. Vooral de armen waren kwaad. Zij gunden den
rijken van harte hun verlies, maar toen zij zagen, dat
de vreemdelingen alles naar zich toe haalden, begonnen
zij onrustig te worden en wilden ook hun deel hebben.
Maar de troepen kregen een commando en spoedig was
de heele ruimte voor het vuur schoon geveegd. Het
volk werd in nauwe straten teruggedrongen en wie
niet wilde gehoorzamen, kreeg een sabelhouw of een
stoot met de kolf van het geweer, die hem nog lang
aan de „Grasbrook" zou doen denken.
Ook Michiel was in het gedrang geraakt en er waarschijnlijk niet uit gekomen, als hij een Fransch onderofficier niet een paar woorden in diens moedertaal had
toegeroepen. Deze hield hem nu voor een Franschman
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en liet het toe, dat hij zich langs een anderen kant een
weg baande. Hier lagen werkelijk de Engelsche goederen, en eenige kooplieden en voerlui stonden er bij,
die ze op wagens naar Frankrijk moesten brengen, wanneer zij niet dadelijk hier ter plaatse verkocht werden.
Hier waren ook eenige hooge officieren tegenwoordig,
die met de handelaars over den prijs redetwistten en
schandelijk afdongen ; ook Christiaan, die erg tegen een
heer in het zwart te keer ging. Deze gaf hem. geld ; Michiel meende het duidelijk te zien ; maar toen kwamen
er weer andere menschen voor hem staan en werd hij
door een officier aangesproken.
„Welnu, mijnheer Michiel, zijn uw goederen ook verbrand geworden ?"
„Ik had nog geen Engelsche goederen en ben nog geen
patroon, kapitein," was Michiels antwoord.
Severin blies een half verbranden stroohalm van zijn mouw.
„U hadt bij ons moeten blijven, mijnheer Michiel ! Dan
zoudt u misschien nu kapitein zijn en kondt u rijk worden !"
„Ik zou mij niet willen verrijken met een andermans
goed !" Michiel sprak deze woorden driftig uit en de
andere lachte koeltjes.
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„Mooie woorden kosten geen geld, mijnheer ! Wij volgen slechts de bevelen van den keizer op en ik hoop
toch, dat u niets ten nadeele zult willen zeggen van
onzen geëerbiedigden keizer ?"
Michiel had spijt van zijn onvoorzichtigheid en trachtte
het gesprek een andere wending te geven.
„Kunt u mij ook zeggen, kapitein, wie die heer, ginds,
is ?" Hij wees op den man, met wien Christiaan zooeven
had gesproken.
„Dat is mijnheer Miller, iemand van de politie. Hij
houdt de lieve Hamburgers een beetje in het oog, als
zij ons wat te veel zouden willen bedriegen."
„In hoeverre willen de Hamburgers u bedriegen ?"
„In zooverre, dat zij ons de helft van hun Engelsche
waren verzwijgen en ze in geheime plaatsen opslaan,
opdat wij ze niet zouden vinden. Maar wij weten ze
toch wel in handen te krijgen."
Bij deze woorden lachte Severin hatelijk en keek
Michiel scherp aan. „Pas op, mijnheer, dat u niet met
onze geheime politie in aanraking komt -- dat zou u
slecht bekomen."
„Ik heb niets te verbergen, kapitein," antwoordde
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Michiel, zich afwendend. Deze kwam echter naast hem
loopen.
„U moet er op letten, dat de firma, bij welke u in
betrekking zijt, geen Engelsche goederen verborgen
houdt. Wanneer u iets van dit verzet tegen de overheid
bespeurt, is het uw plicht, ons dat mede te deelen. Wij
zullen u daarvoor dan een belooning schenken, want
de keizer weet trouwe diensten te vergelden !"
Michiel beefde van kwaadheid. Wat dacht die Franschman wel van hem, dat hij hem tot verrader van zijn
patroon wilde maken ? Hij wist het nog niet zeker, maar
vermoedde, dat mijnheer Schonberg evenals andere kooplieden een geheime bergplaats had, waarin hij een gedeelte van de hem toebehoorende Engelsche goederen
had opgestapeld. Hij hoopte ook dat het zoo wezen zou.
Hoe zou mijnheer Schënberg zijn zaak kunnen drijven,
wanneer hij zijn geheele vermogen verloor? Bovendien
was hij zijn schip wachtende, dat met waren uit de
Engelsche koloniën volgepropt was. Hiervoor moest hij,
als de goederen gelost waren, ook een plaats weten, die
de hondeneuzen der Franschen niet konden vinden. Tien
jaar lang was mijnheer Schonberg zijn patroon geweest,
Michiel Schneidewind in Hamb t g,

4
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en hij had nooit anders van hem ondervonden dan goedheid en nu verlangde deze Severin van hem, dat hij hem
zoo mogelijk zou verraden.
„Nu, mijnheer Michiel, hebt u geen antwoord op mijn
welgemeend voorstel ?"
Severin liep nog altijd naast hem en zijn stem klonk
scherp als een mes. Met moeite beheerschte Michiel zich,
om zijn woede niet te toonen.
„Kapitein, ik heb niet gemerkt, dat de Hamburgsche
kooplieden iets gedaan hebben, dat met de bevelen der
Fransche overheid in strijd is. De groote balen met
Engelsche waren, die op de „Grasbrook" liggen en in
vrachtschepen geladen worden, zijn daarvan de sprekendste bewijzen."
„Vriend," Severin legde vertrouwelijk zijn arm op
dien van Michiel, „U schijnt niet te weten, hoe rijk die
snuiters zijn, en hoe moeilijk zij van hun ellendigen rijkdom kunnen scheiden ! Houd u de oogen maar open.
Voor iederen zak koffie of suiker, dien u ons aanwijst,
krijgt u een belooning. Mij spreekt u er het eerst over,
dan zal ik verder zorgen."
Hij ging heen en Michiel keek hem zoo kwaad na,
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dat een man, die een heelen tijd langzaam achter hem
geloopen had, hem even aanstiet.
„Vriend, u moogt niet zoo boos kijken, als u de eer
hebt gehad met een keizerlijk Fransch officier te praten.
Wat heeft die heer gezegd, dat hij u zoo kwaad heeft
gemaakt ?"
Thans eerst herkende Michiel in den spreker den
spion van de politie, met wien ook Christiaan had gesproken en i ij begreep, dat hij in Hamburg zelfs zijn
gezicht in bedwang moest houden. Beleefd antwoordde
hij, dat hij den officier volstrekt niet boos had nagekeken, maar dat het hem op dat oogenblik alleen had
gespeten, hem niet te hebben uitgenoodigd om een glas
wijn met hem te drinken. Mijnheer Miller sloeg hem
even met aandacht gade ; vroeg daarop hoe hij heette
en of hij een eigen zaak had. Toen Michiel antwoordde
bij den heer Sch o nberg in betrekking te zijn, drukte
hij zijn lippen op elkander.
„Zeg eens tegen uw patroon, dat hij op zijn hoede
moet wezen ! Zij hebben ons al verteld, dat hij Engelsche
waren verstopt heeft !"
Hij wendde zich om, om verder te gaan, maar Michiel

vroeg hem vriendelijk, of hij niet eens een glas wijn
met hem wilde drinken en mijnheer Miller nam de uitnoodiging aan. Hij had een rooden neus en waterige
oogen ; men kon wel zien, dat hij niet afkeerig van
een glaasje was. Dat bleek dan ook, toen hij met
Michiel in het wijnhuis van den vorigen dag zat.
Welbehaaglijk dronk hij een lekker glas portwijn en
zijn stemming werd langzamerhand goedaardiger. Hij
vertelde dat hij een Elzasser was en daarom zoo goed
Duitsch sprak ; hij was reeds in Hannover en Kassel
ge weest om de menschen te bestudeeren en over de
gezindheid der Duitschers naar Parijs te schrijven. Nu
moest hij in Hamburg een oogje op de kooplui houden
en toezien, dat zij hun waren niet verborgen hielden,
maar uitleverden.
„Is het niet hard voor de kooplui, dat zij hun heele
fortuin moeten opgeven ?" vroeg Michiel voorzichtig,
en mijnheer Michiel keek naar den goudgelen wijn in
zijn glas.
,,Aangenaam is het zeker niet, maar de keizer heeft
werkelijk geld noodig en zijn generaals en intendanten
willen natuurlijk ook wat voor hun trouwe diensten
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hebben. En wij eveneens. Om die reden is nu Hamburg
door ons bezet en zal het een Fransche stad worden,
opdat wij er profijt van trekken. U begrijpt toch wel,
mijnheer, dat onze oorlogen veel geld kosten, die kunnen
niet voor niemendal gevoerd worden !"
Hij deelde verder mede, dat er vele millioenen Duitsch
geld naar Frankrijk waren gegaan om nieuwen voorraad
eetwaren en uniformen voor het Fransche leger te
koopen en de maarschalken te bevredigen, die veel
meer geld uitgaven dan zij verdienden. En dan was
keizerin Jozephine er ook nog, de eerste vrouw van
den keizer. Napoleon had zich van haar laten scheiden
om met de dochter van den keizer van Oostenrijk t2
trouwen, maar Jozephine gebruikte nog altijd veel geld
voor haar kleeren en vroeger, toen zij nog werkelijk
keizerin was, had haar gemaal dikwijls niet geweten,
waar hij de duizenden vandaan moest halen om de
rekeningen van zijn vrouw te betalen. Neen, geld moesten
de Franschen hebben en daarom waren de landen, die
door hem overwonnen waren, verplicht het hem te geven,
tot zij niets meer hadden.
Zoo redeneerde mijnheer Miller en hij deed het zeer
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vriendschappelijk. Toch merkte Michiel, dat hij hem ook,
waar de gelegenheid zich voordeed, trachtte uit te hooren. Bovendien lette hij op iedereen, die in het wijnhuis
kwam en van verscheiden personen maakte hij in zijn
notitieboekje een aanteekening, al waren het ook Fransche officieren. Toen hij opstond en voor den wijn bedankte, voelde Michiel zich verlicht ; maar toch deed
het hem genoegen kennis gemaakt te hebben met een
man, die er open voor uitkwam, wat de Franschen wilden. -- Mijnheer Schonberg werd dus al verdacht van
Engelsche goederen achterbaks te houden. Michiel had
slechts vluchtig met zijn patroon over zaken kunnen
spreken en dan nog alleen over de groote reis, die hij
had gemaakt. Het had hem ook toegeschenen, alsof zijn
patroon zich liever niet dadelijk over alles, wat hem
aanging, wilde uitlaten. Nu zou Michiel hem mededeelen, wat hij heden had beleefd en hem tevens waarschuwen.
Het was reeds laat, toen hij het huis van den heer
Schonberg inging. Op het ruime portaal brandde een
kleine lantaren en door het groene gordijn van het kantoor schemerde ook licht. Hier was mijnheer Schonberg
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aan het werk en hij wachtte misschien nog bericht van
Michiel, die hem van den zoogenaamden brand van de
Engelsche goederen zou vertellen. Michiel ging echter eerst
de hooge kronkelige trap op, naar boven en klopte aan
de deur der huiskamer. Tante Frieda riep „binnen !" en
lachte hem weemoedig toe.
„Welnu, mijnheer Schneidewind, was het aardig op
de „Grasbrook" en hebben koffie en suiker lekker gebrand ? Ach, het is schande zooals wij, Hamburgers,
worden behandeld !"
„Christiaan zal u wel verteld hebben, hoe alles toegegaan is !" antwoordde Michiel, nadat hij plaats genomen had op den hem aangeboden stoel, en hij knikte
Lize eens toe, die met een breikous in de hand zat,
maar heimelijk in een boek met sprookjes keek.
Christiaan ?" Tante Frieda liet haar werk zinken en
schoof de dikke vetkaars in den glimmenden koperen
kandelaar wat op zijde om Michiel te kunnen aankijken.
» Christiaan is natuurlijk niet uitgeweest. Wij hebben de
wasch gehad en hij heeft de groote beddelakens te drogen gehangen. Met dit sombere weer kan men het goed
haast niet droog krijgen !"
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„Maar Christiaan was toch op de „Grasbrook" ; ik heb
hem zelf gezien !"
,,Geen denken aan !" Nu mengde Frans zich in het gesprek,
die in de zijkamer op een som zat te suffen. „Christiaan
is den heelen middag thuis geweest. Ik was zoo graag
naar de „Grasbrook" gegaan om naar de comedie met
onze waren te kijken," voegde hij er bij, „maar ik mocht
niet en vader zou het Christiaan ook niet hebben toegestaan."
„Het is toch zoo'n goede jongen !" zeide tante Frieda.
„Tegenwoordig heeft men meestal last met de dienstmeisjes, omdat zij met de „parlezvous" willen loopen
en liefst met hen gaan dansen. Maar Christiaan is altijd
op zijn post en zoo gedienstig als geen enkel meisje.
Hij helpt mij uitstekend in de huishouding, nu alles
even duur is en wij niet veel hulp hebben."
Michiel gaf geen antwoord en Lize kwam naast hem
zitten. „Ik zou wel eens willen weten, of je altijd zoo
uit je humeur bent, oom Michiel ?" vroeg zij. „Frans en
ik hebben ons zoo op je komst verheugd ; vroeger was
je altijd zoo vroolijk, maar, nu alle menschen treurig
zijn, ben je het zeker ook geworden."
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Zij keek hem met haar vriendelijke oog-en aan en
onwillekeurig zuchtte Michiel. Zij had wel gelijk ; vroeger
was hij veel vroolijker geweest, maar de tijden waren
niet vroolijk en wat de kinderen en misschien tante
Frieda niet vermoedden, vervulde hem met bange zorg.
Wat

zou de toekomst brengen ? Hij wist het niet, maar

vreesde, dat het niet veel goeds zou zijn.
Het avondeten werd door Christiaan binnengebracht
en Michiel sloeg ongemerkt het jongmensch gade. Als
hij zelf niet op de „Grasbrook" was geweest, moest hij
een dubbelganger hebben, die er precies uitzag zooals
hij. Hij besloot hem in het oog te houden.
Mijnheer Schonberg kwam aan tafel en bracht twee
heeren mede, die bij hem op kantoor waren. Heel veel
was er wel niet te doen, maar verscheiden zaken moesten
toch nog worden afgehandeld, die de koopman liever
niet wilde uitstellen. Allen spraken natuurlijk over de
kostbare goederen, die op de „Grasbrook" opgestapeld
hadden gelegen en nu op weg waren naar Frankrijk.
De twee jonge kooplieden waren in de menschenmassa
geweest en hadden gehoord, hoe het stroo brandde en het
volk lachte. En een van hen wilde juist gaan vertellen, wat
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hij van een der visschers had vernomen, die de goederen
naar den overkant moesten brengen, toen Michiel hem
plotseling in de rede viel en een geschiedenis uit Finland verhaalde, die langdradig was en waarnaar niemand
luisterde. Wie dacht tegenwoordig ook aan andere landen,
terwijl de ellende en armoede hier steeds grooter werden ? Maar het jongmensch kon niets van de visschers
vertellen en Christiaans hoofd, dat Michiel heimelijk
uit de zijkamer had zien loeren, verdween.
Geen mensch wilde echter gelooven, dat Christiaan
niet te vertrouwen was. Den volgenden dag had Michiel
een vrij lang onderhoud met zijn patroon, wien hij zijn
vermoeden meedeelde, maar de koopman schudde het
hoofd.
„Alle eer aan uw voorzichtigheid, beste Schneidewind !
Ook ik ben lang niet op mijn gemak en moet op mijn
hoede zijn ; maar Christiaan heeft niets anders van mij
ondervonden dan weldaden en dient mij trouw ; waarom
zou hij mij verraden ? Hij weet niet dat ik Engelsche
waren achterbaks houd. Niemand weet dat, behalve ik
zelf en nu zeg ik het u, omdat ik mij op u verlaten
kan. Ook zal ik u de plaats wijzen waar zij liggen,
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maar er is zeer zeker geen ruimte genoeg voor de lading
van de „Freundschaft." Daarvoor moet ik dus een andere
plaats zoeken en ik heb nogal hoop dat ik die zal vinden."
De heer Schijnberg ging met Michiel naar het pakhuis. Het was leeg met uitzondering van eenige beddelakens, die in den wind hingen te drogen. Deze woei
uit de richting van de Elbe, die niet ver af was. Wanneer men de groote deur op het Zuiden opendeed, keek
men op een rivierarm, die aan dien kant het geheele
gebouw bespoelde. Dat was een van de kleine kanalen
van Hamburg, die in verbinding stonden met de Elbe,
zoodat groote koopvaardijschepen hun lading tot in het
pakhuis konden brengen. Boven de deur van het pakhuis hing een kolossaal windas en met de haken daarvan werden de goederen uit de op het kanaal liggende
boot gehaald en in het magazijn opgestapeld.
Zoo was het in den goeden ouden tijd geweest ; thans
was de voorraadschuur leeg en geen enkel schip kwam
er zijn goederen lossen. Alleen lag er in een hoek een
partij Engelsche waren, die de Franschen kort geleden
hadden willen weg halen. Toen was er echter de oude
vriendschap als wapenbroeders van Jozef en Michiel
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tusschen gekomen en de sergeant had zijn opdracht vergeten. Maar zij zou hem wel weer te binnen schieten,
en als hij er niet aan dacht, zou een ander het misschien
wel doen ; die zakken met thee, koffie en fijne worst
waren verloren ; mijnheer Schonberg beschouwde ze niet
meer als zijn eigendom.
Hol klonken de stappen daar, waar nog weinig maanden geleden alles vol gelegen had en Michiel keek bewonderend naar zijn patroon, die zoo kalm over zijn
verliezen sprak en alleen het hoofd schudde, toen Michiel
niet kon nalaten te jammeren.
„Klagen helpt niets, Schneidewind. Ik heb een gedeelte van mijn goederen in veiligheid gebracht en ik
zal u laten zien, waar. Misschien komen er nog eens
betere tijden en met hetgeen ik verborgen heb, kan
men iets beginnen. Als ik maar eerst veilig en wel
mijn schip op de Elbe heb, moet u mij ook helpen om
de lading te lossen en goed te verbergen."
Hij ging vooruit den pakhuiskelder in. Ook hier was
een groote ledige ruimte en het water liep er van de
muren. Een paar ratten stoven weg, toen mijnheer
Schonberg de waskaars aanstak en naar den muur liep,
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waaraan een kleine ring bevestigd was. Voorzichtig
draaide hij aan dezen ring ; eenige steenen schoven op
zijde en een houten deur werd zichtbaar. Toen deze
door het drukken op een veer opensprong, zag men een
ladder die steil naar boven ging. De twee heeren klommen ze op en kwamen op een soort van droogzolder,
die tot aan den nok gevuld was met zakken en balen,
zoodat men er slechts met moeite kon loopen.
„Hier ligt nu, wat ik voor de Franschen kon verbergen," fluisterde de koopman. „In Meckienburg kan ik
alles onder dak brengen, als ik maar gelegenheid heb
de goederen op het schip te krijgen. Nu, wij zullen zien.
De winter is in aantocht, gevolgd door een heele rij
van donkere nachten ; en op de Elbe zijn de Franschen
niet zoo goed thuis als wij."
Onderdehand waren zij de ladder weer afgeklommen;
mijnheer Schónberg had den ring op zijn plaats geschoven en verliet met Michiel het pakhuis.
„En nu moet u mij eens een plek aanwijzen, waar ik
mijn goederen kan opbergen, als zij met de „Freundschaft" aankomen," zejde hij half schertsend.
Michiel antwoordde niet dadelijk. Hij was door de
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geheime bergplaats, die hij nooit in het oude pakhuis
zou vermoed hebben, te zeer verrast. Een oogenblik
later deed hij een daarop betrekking hebbende vraag.
Mijnheer Schonberg vertelde, dat zijn grootvader ze
moest hebben laten maken, onder wiens leiding ook het
pakhuis was gebouwd ; door een toeval had hij zelf ze
eigenlijk ontdekt.
„En niemand is er mee bekend behalve u ?" vroeg
Michiel.
„Alleen de bootslui, die mijn goederen hier hebben
gebracht en mij ook bij de nieuwe lading zullen helpen;
oude zeerobben, die niet meer zeggen dan hoognoodig
is, vooral niet tegen de Franschen."
Mijnheer Schonberg was vol vertrouwen op de toekomst en Michiel verheugde zich daarover ; want het
was al erg genoeg, wat zijn patroon had moeten doormaken en misschien nog zou moeten ondervinden. Gelukkig dus, dat hij den moed niet liet zakken, maar op
betere tijden hoopte.
Toen de heeren weer in het voorhuis kwamen, stond
daar een rij soldaten, en een officier trad op den heer
Schonberg toe.
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„Ik heb de opdracht gekregen, de Engelsche goederen,
die u nog onder uw berusting hebt, mede te nemen,"
zeide hij.
Het was kapitein Severin, die Michiel niet scheen op
te merken en hem nauwelijks groette.
De heer Sch o nberg wees echter op hem en zeide :
,,mijn procuratiehouder zal u laten zien, wat wij nog
hebben."
Michiel moest dus voorgaan en den vijanden den geringen voorraad toonen, bij den aanblik waarvan Severin
zijn neus optrok.
„Is er niets meer?"
„Dat is alles !" antwoordde Michiel droogjes en de
kapitein keek hem somber aan.
„Als u iets achterbaks houdt, zal ik u moeten straffen !"
„U komt te laat, kapitein," zeide Michiel koel. „Ik
ben pas van een lange reis teruggekeerd en weet dus
alles van hooren zeggen ; wel weet ik dat hier een hoeveelheid Engelsche waren door de Fransche officieren
in beslag genomen en naar de „Grasbrook" vervoerd
is. Waarschijnlijk zijn ze daar gisteren verbrand, als
er niet anders over besloten is."
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Severin antwoordde verder niets. Hij doorliep het
geheele pakhuis en ook den kelder, hoorde het piepen
der opgeschrikte ratten en sloeg huiverend zijn kraag
op. Maar zijn oogen gluurden overal rond en, toen hij
den ring in den vochtigen muur zag, vroeg hij naar de
beteekenis daarvan. Michiel antwoordde dat hij er werkelijk niets van wist, en hiermede stelde Severin zich,
hoewel ongaarne, tevreden. Daarna werd het geheele
voorhuis onderzocht en tante Frieda, die juist aan den
haard stond, zette groote oogen op, toen de officier in
de keuken kwam en tegen de muren klopte ; maar, hoewel zij anders niet op haar mondje gevallen was, nam
zij zwijgend den pot met soep van het vuur, om haar eigen
kamer en die der kinderen te laten zien. Severin werd
hoe langer hoe gemelijker en kon eindelijk zijn kwaadheid niet langer verkroppen. Hij vloekte met zijn soldaten en, toen een van hen op de kronkelige trap
struikelde, gaf hij hem zoo'n stomp, dat het jongmensch
hals over kop over de leuning in het groote voorhuis
viel. Michiel uitte een kreet van woede en vloog naar
den gevallene toe, die onbeweeglijk op de steenen lag.
Severin, echter, lachte smalend.
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„Verontrust u niet, mijnheer Michiel, uw landvolk
heeft harde knokken ; die kunnen wel tegen een stootje."
En zonder een enkel woord tot afscheid, ging hij met
de andere soldaten heen.
Niet alleen Michiel boog zich over den soldaat,
ook tante Frieda was toegesneld en Lize volgde haar
op den voet. Het jongmensch was zeker op het hoofd te
pal gekomen ; hij had het bewustzijn verloren en uit
mond en neus sijpelde bloed. Christiaan kwam plotseling
ook te voorschijn ; hij en Michiel droegen hem naar Michiels kleine schrijfkamer, die zich naast het privé-vertrek van mijnheer Schonberg bevond. Hier werd de ongelukkige voorzichtig neergelegd en tante Frieda haalde
een kom met azijn en water en linnen lappen om een
ernstige wond aan het hoofd uit te wasschen en te ver-.
binden. Onder de hand verwenschte zij den afschuwelijken Franschman, die zijn eigen onderdanen zoo behandelde en veegde Lize de tranen uit haar oogen.
„Tante, ik geloof dat hij niet ouder is dan Frans !"
zeide zij en zij had gelijk. De soldaat had een glad, blozend gezicht en scheen niet ouder te zijn dan vijftien of
zestien jaar.
Michiel Schneiclewincl in Hamburg
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„Ach, goede God !" Tante Frieda werd nog boozer.
„Zulk jong goedje laten de ouders al dienen ! De Franschen zijn in den woord gek !"
De gewonde sloeg zijn oogen op.
„Ik ben geen Franschman," zeide hij. „Ik ben uit de
Rijnstreek !" Hij zuchtte en zeide verder niets.
Mijnheer Sch o nberg was ook in de kamer gekomen en
had de laatste woorden gel) oord.
„ Ja, de jongelui van het Rijnverbond zijn den keizer
ook dienstplichtig," verklaarde hij. „Onlangs zijn hier
vier compagnieën uit die streek aangekomen. Zij worden
door Fransche officieren aangevoerd, maar, als het op
den vijand losgaat, komen er ook Duitsche bij om het
commando op zich te nemen en worden de Duitschers
het eerst in het vijandelijk vuur gebracht om de Franschen te sparen."
„Maar waarom verdragen de Duitsche vorsten zulk een
behandeling?" vroeg Frans verontwaardigd en zijn vader

haalde de schouders op.
„Napoleon is hun keizer geworden. De Hannoveranen
en Westfalers zijn ook in den Franschen rok gestoken;
misschien komen wij er ook gauw in!"
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Hij ging de kamer weer uit, omdat tante Frieda hem
een teeken gaf, dat de anderen niet zagen. Zij bleef bij
den gewonde, die langzamerhand wat bijkwam en vond
het genoeglijk, dat hij Duitsch verstond en haar dankbaar aankeek.
Er werd goed voor hem gezorgd. Michiel kon zich
daarom ook verwijderen en den heer Schonberg gaan
vertellen, hoe het zoeken naar de Engelsche waren was
afgeloopen, maar de patroon was nergens te vinden,
waarom hij nog eens het pakhuis inliep om zich te overtuigen, dat alles in orde was. Hij trof er eenige soldaten
aan, die bezig waren den kleinen voorraad weg te halen, welke aan Severin was getoond. Zij groetten hem
en vroegen dadelijk naar hun makker, die zoo leelijk
gevallen was.
„Die heeft altijd zoo gauw last van duizelachtigheid !"
zeide de andere eveneens in het Duitsch. „Wat doet
hij ook bij de soldaten ? Hij moest liever thuisblijven
en kousen stoppen voor zijn moeder!" Maar een andere
soldaat gaf hem een stomp.
„Houd die flauwe grappen maar voor je. Ludolf heeft
juist gisteren bericht gekregen, dat zijn moeder gestor-
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ven is. Daardoor is hij wat vreemd in zijn hoofd geworden. Hij had graag verlof willen hebben om naar huis
te gaan, maar de kapitein heeft het hem geweigerd."
„Ja, onze kapitein deugt niet veel !" zeide de ander en
daarop stapelden zij de goederen op de karren en reden
er mee weg. Christiaan moest hen bij het werk helpen
en hij scheen het met pleizier te doen; dat kwam Michiel
ten minste zoo voor, die den jongen nu eenmaal niet kon
lijden. Hij had echter geen tijd om zich met hem bezig
te houden. Er waren nog allerlei handelszaken af te
doen, die de heer Schonberg hem opdroeg ; hij moest
dus opschieten en brieven gaan schrijven en kon ook
niet op é ën enkelen jongen letten, die bovendien bij
iedereen in huis in een goed blaadje stond en veel werk
verrichtte.
De Fransche soldaat knapte spoedig op. Dien zelfden
dag kon hij 's avonds weer het huis verlaten, wat hij
onder hartelijke dankbetuigingen deed. Het was een
goede jongen en tante Frieda liet hem maar noode gaan.
„wat doet u eigenlijk bij de Franschen ? U bent toch
een Duitscher," zeide zij op eenigszins verwijtenden toon,
en de soldaat trok zijn kale uniform recht.
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„Bij ons aan den Rijn regeeren de Franschen en wij
moeten alien den keizer onderdanig zijn. Het is ook
zoo heel erg niet," voegde hij er bij, toen tante Frieda
het hoofd schudde. „Zij zijn allemaal niet zoo slecht als
kapitein Severin !"
Met deze woorden vertrok hij en de goede dame kon
hem niet tegenhouden.

HOOFDSTUK IV.

Michiel moest voor zaken naar Kiel. Toen hij terugkwam, liep Frans hem reeds in het voorhuis tegemoet.
„Er is brand geweest bij tante Male !" vertelde hij.
„In het benedenhuis hebben de Franschen het een of
andere feest gevierd en toen vergeten het vuur in den
haard uit te dooven. Wat er verder gebeurd is, weet
niemand, omdat het heele huis 's nachts is uitgebrand
en, als tante Male niet door den rook wakker was geworden, zou zij zeker ook verbrand zijn."
Twee dagen had tante Male bij de familie Schonberg
gelogeerd. Nu had zij een ander huis gevonden in de
Christina-gang, dicht bij de haven en niet ver van de
Michielskerk. Het was een nauwe steeg, waar de geveldaken der tegenover elkander staande huizen elkander
bijna aanraakten. In den winter was het er meestal donker
en 's zomers liet de zon er zich maar zelden zien om
zich te spiegelen in de kleine vensters en de scheef getrokken geveltjes. Maar de menschen, die in de Christina-
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gang woonden, waren toch zeer tevreden ; de kinderen
speelden vroolijk in de goot, die midden door de steeg
liep ; en aan de lijnen, van het eene huis naar het andere
gespannen, hingen de roode jakjes der vrouwen en de
blauwe hemden van de mannen te drogen.
Tante Male zat in een kamertje, gelijkvloers, en ontving Michiel met open armen.
„Zoo, mijn jongen," zeide zij opgewekt, „kom je ook
eens naar mij kijken ? Zet maar niet zoo'n medelijdend
gezicht, ik ben nog vroolijk en gezond en zeer in mijn
schik, dat de goede God mij geholpen heeft en niet heeft
laten verbranden ! Het had niet veel gescheeld, maar
de soldaten hebben mij hooren schreeuwen en uit het
huis gehaald, en ook nog mijn ouden koffer met mijn
beste spullen. Ook het portret van de voorname Clarissa.
ik zeg altijd maar, de Franschen zijn zoo slecht niet als
de Hamburgers vertellen. Zij hebben mij uit het huis
gedragen en zich heel ordentelijk gedragen. Twee van
hen konden warempel Duitsch spreken. Misschien denk
je, dat het Duitschers zijn geweest ; het zou best kunnen,
zij waren allemaal even beleefd."
Zoo babbelde tante Male en verder vertelde zij, dat
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de eigenares van het huis juffrouw Loffel heette en een
eigen nicht was van een harer kennissen. Zij had van
tante Male's wedervaren gehoord, en, daar haar voorkamertje juist leeg stond, had zij het de oude vrouw
aangeboden.
„Zij wil er niets voor hebben, alleen mijn gezelschap !"
voegde tante Male er bij. „Is dat niet lief van haar r
Maar juffrouw Loffel heeft ook geld uitstaan en daarom
hoeft zij niet op een paar schellingen te zien. Ga maar
eens naar haar toe en maak dan een buiging voor haar ;
zeg haar ook eens een vriendelijk woordje. Je hebt nu
veel van een deftigen mijnheer en dien mag juffrouw
Loffel wel ! Haar vader is bij een muziekcorps geweest."
Michiel ging heen om de huisvrouw te zoeken, maar
er scheen niemand in huis te zijn. Boven was een kamer,
waar een dikke kat op het bed zat en op de trap speelden
twee jongen. Dat waren waarschijnlijk op het oogenblik de eenige bewoners van het huis, en Michiel wilde
reeds zijn tante gaan vertellen, dat hij werkelijk de
eigenares niet kon vinden, toen hij op het benedenportaal een deur half open zag staan, die hij eerst niet had
opgemerkt. Het was hier pikdonker, maar hij ontdekte
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een steile trap, die hij op den tast afliep, totdat hij in
een kelder terecht kwam. Hier brandde een olielampje
en zat een bejaarde vrouw aan een tafeltje ijverig te
spinnen. Zij had een smal, ernstig gezicht en groote
oogen, waarmede zij Michiel vragend aankeek.
„Ik wil niet gestoord worden !" zeide zij, eer hij een
woord had kunnen zeggen. „Wat wilt u? Ik wil alleen
zijn.
Michiel verklaarde, dat hij haar wilde bedanken, omdat zijn tante hier zoo vriendelijk was opgenamen en
nu werd juffrouw Loffel wat toeschietelijker.
„Zoo, zoo. U bent dus de neef. Nu, dan zal ik het vergeven, dat u mij stoort, maar, als ik beneden zit, wil ik
alleen blijven."
„Is het hier niet erg eenzaam en ook koud ?" vroeg
het jongmensch en juffrouw Loffel antwoordde met een
wedervraag : „Vindt u het koud ?"
,,Eigenlijk is het hier warm," moest Michiel toegeven.
,ja, niet waar? Boven is het kouder dan hier beneden,
waar het water zelfs in den strengsten winter niet bevriest. En hieronder is het nog warmer."
Bij deze woorden stampte zij met haar voet op den
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grond en lachte even, toen zij Michiels verbaasde gezicht zag.
„Gelooft u niet, dat hieronder nog een kelder is ?"
Zij nam de lamp op en wenkte den jongen man haar
te volgen, waarop zij den diepen kelder geheel doorliep.
Toen lichtte zij een luik op en wees hem op een gapenden afgrond
„Wie wat te verbergen heeft, kan het bij mij doen !"
fluisterde zij. „Hebt u wat achterbaks te houden, jongmensch ? Ik wil het wel bewaren !" Voorzichtig gluurde
Michiel in de diepte. Verschillende gedachten doorkruisten zijn brein, maar hij sprak ze niet uit.
„Kan men beneden komen ?"
Juffrouw Loffel wees op een touwladder, die naar de
duisternis leidde.
„Hebt u moed, ga dan maar ! Ik wil u wel bijlichten."
Michiel bedacht zich een oogenblik, voelde naar zijn
tondeldoos, die hij altijd met een waskaars in zijn zak
had, en liep daarna de touwladder af. Een bedompte,
bijna warme lucht kwam hem te gemoet, toen hij beneden kwam. De ruimte moest wel diep onder den grond
zijn en had misschien vroeger dienst gedaan als wijn-
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kelder of schuilplaats voor vervolgden. Toen hij zijn
voeten goed en wel op den grond had, dacht hij er pas
aan, dat juffrouw Loffel zijn leven in haar hand had.
Als zij het valluik eens dichtsloeg en wegging, dan kon
hij zich schor schreeuwen om hulp, maar niemand zou
hem vinden en hij zou van honger moeten sterven. Een
oogenblik ging hem een rilling door de leden, toen sloeg
hij vuur, stak zijn kaars aan en keek in het rond. Het
was een droge, groote kelder, waar hij zich bevond.
De muren waren bemetseld en hier en daar lag een
hout, of ook wel iets dat als zilver blonk en toen -wat was dat ? Met moeite onderdrukte Michiel een
gil. Voor hem stond een groote kist, dan nog een,
dan weer kleinere ; het was een grafkelder ! Michiel
voelde dat de haren hem te berge rezen, maar spoedig
vermande hij zich. De stille dooden in hun kisten zouden hem geen kwaad doen, maar hij stoorde ze in hun
rust. Vat rustten zij hier vredig en nu kwam iemand
uit de luidruchtige wereld, hun, die niets meer van
zorgen afwisten, zijn gedachten en bekommernissen
brengen ! Langzaam liep Michiel verder langs de rij
van kisten, die steeds verder ging. In rij en gelid stonden
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zij daar, sommige met zilveren naamplaten en andere
ook met fluweel bekleed, dat bijna geheel vergaan was.
Al verder en verder ging hij, tot hij in eens bleef staan
en aandachtig luisterde. Een orgel speelde zacht en er
werd bij gezongen. Langzaam keerde hij op zijn schreden
terug. Hij was niet bang meer, noch ontsteld ; als juffrouw Ldffel het luik had dichtgedaan, zou hij toch niet
verloren zijn ; maar zij stond nog steeds met het lampje
in haar hand bij het open keldergat en, toen hij weer
boven bij haar kwam, keek zij hem een beetje verlegen
aan.
„U hebt moed, mijnheer ! Ik ben nog nooit naar beneden geweest, hoewel mijn eigen grootouders er liggen.
Mijn man heeft het eens gedaan, maar daarna is hij
ziek geworden en gestorven. Den dooden moet men uit
den weg blijven."
„En mij hebt u er naar toe gestuurd !"
Juffrouw Loffel haalde de schouders op.
„De jeugd moet moedig wezen, anders is zij niets
waard, en, als de tijden ernstig zijn, moeten ook de
dooden de levenden helpen ! Maar tante Male mag
niet weten wat voor gezelschap er in den kelder is,
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anders blijft zij niet bij mij, en ik ben blij, dat ik iemand
heb om een verstandig woord mee te praten. De andere
menschen spreken altijd maar over de Franschen en
van Engelsche goederen ; dat is vervelend. Het kan mij
niet schelen, of de groote mijnheeren eens wat minder
verdienen. Toen zij rijk waren, hebben zij mij ook niets
gegeven."
Zoo redeneerde de wonderlijke vrouw en toen Michiel
naar huis ging, was hij nog zoo onder den indruk van
hetgeen hij ondervonden had, dat hij onder het middagmaal meermalen door tante Frieda en Lize moest worden
aangesproken, voor hij antwoordde.
Zij lachten om hem en waren hetzelfde oogenblik
weer kwaad, want vroeger was Michiel vroolijk geweest
en had hij prettig kunnen vertellen. De vrouwen konden
echter thans nog niet begrijpen, dat de tijden zoo ernstig waren.
„De „Freundschaft" is eergisterenavond op de Elbe
aangekomen en zal misschien vandaag bij de stad zijn,"
vertelde mijnheer Schonberg aan Michiel. De twee mannen zaten na het eten bij elkander en deuren en ramen
waren stevig gesloten. Buiten sneeuwde het fijntjes en inden
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haard knetterden de blokken hout. Het was hier in de
kamer echt behaaglijk en al was de koffie, die Lize
zooeven had binnengebracht, ook slechts van gebrande
rogge, de steenen pijp smaakte er toch zeer goed bij.
„Ja," zeide mijnheer Schonberg, terwijl hij langzaam
over zijn pruikje streek, „nu dobbert mijn geld op de
Elbe en, als het goed en wel de kade voorbij vaart,
waar de Engelschen op de Hamburgsche schepen loeren,
omdat zij niet weten, of er Franschen op zijn, dan komt
de „Freundschaft" hier naar toe en wordt zeker en vast
door de Franschen in beslag genomen. Als ik niets van
mijn eigendom krijg, zal ik mij spoedig failliet moeten
verklaren !"
„Kan het schip niet ongemerkt hier komen ?"
Mijnheer Schonberg keek door het raam naar de steeds
dichter vallende sneeuw.
„Als het weer zoo blijft, zal mijn kapitein wel maken,
dat de Franschen niets van de „Freundschaft" gewaar
worden. Wij weten ook een uitstekende aanlegplaats
aan den anderen oever van de Elbe, midden in het
hooge riet. Dat is gedroogd en staat vast als een muur.
Maar de lading ! Waar blijf ik daarmee ?"
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Daarop begon Michiel te vertellen, wat hij heden had
gezien : van den diepen kelder, die onder de Christinagang begon en tot de St. Michielskerk liep. Als de lading
daar eens gebracht kon worden ! Misschien eerst naar
het pakhuis en dan langzamerhand naar de Christinagang. Mijnheer Schonberg had wel eenige vertrouwde
luitjes en de winternachten waren lang ; men kon dus
heel wat vervoeren, zonder dat de achterdocht zou worden opgewekt.
Mijnheer Schonberg had aandachtig geluisterd, maar
schudde het hoofd. „Uw plan is te omslachtig, Schneidewind ! Als het schip aan den anderen oever ligt, zal
ik trachten de lading naar mijn pakhuis en wel naar
de geheime bergplaats te vervoeren. Niemand zal die
ontdekken. De andere goederen gaan in de eerstvolgende dagen weg ! Ik heb al een schipper, die ze naar
Mecklenburg wil brengen ; tante Frieda heeft hem voor
mij opgezocht. Laatst, toen de soldaat bij ons die buiteling maakte, heb ik met hem gesproken."
Mijnheer Schonberg was dus niet voor de Christinagang en, hoewel Michiel hem uitlegde, dat de lading
zonder veel moeite daar gebracht zou kunnen worden,

bleef hij toch bij zijn eigen plan. Hij sprak voortdurend
over zijn schip, dat thans op de Elbe was. Hoe zou het
er mee afloopen ? Hoe dichter het begon te sneeuwen,
hoe opgeruimder hij werd, want dan werd de kans des
te grooter, dat zijn schip ongemerkt de haven zou
binnenloopen. De goederen moesten er voorloopig
op blijven. Hij werd zoo zenuwachtig, dat hij het, toen
het donker werd, in huis niet meer kon uithouden. Hij
wilde naar de haven gaan en een boot zien te krijgen,
waarmede hij de „Freundschaft" tegemoet kon varen.
En juist, terwijl hij over dat plan sprak, kwam een van
zijn bedienden om hem te spreken. Hij ging de kamer
uit en keerde met een verrukt gezicht terug. De „Freundschaft" was al binnengeloopen en had een verborgen
plaats achter een der eilanden in de Elbe gevonden.
De Franschen konden lang zoeken, eer zij het schip
ontdekten. Mijnheer Schonberg lachte hartelijk, terwijl
hij dit verhaal deed. Nu was hij van een groote zorg
ontheven en het verbergen der goederen zou ook gemakkelijk genoeg gaan. Als hij deze dan weer heimelijk
verkocht, dreigde hem geen bankroet en kon hij een
ieder geven wat hem toekwam.
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„U krijgt dan ook uw achterstallig salaris, Schneidewind," zeide hij en Michiel kwam nu eerst tot het besef,
dat hij een heelen tijd niets had ontvangen. Hij had er
nauwelijks aan gedacht, maar nu was hij toch blij, spoedig weer eens een grooter bedrag zijn eigendom te kunnen noemen.
De heer Schonberg ging dus naar de haven, om zich
naar zijn schip te laten overzetten en Michiel bleef
thuis, keek naar de dwarrelende sneeuw en luisterde naar
Lizes vroolijk gelach in het voorhuis. Zij en Frans
plaagden elkander wel dikwijls, maar waren dadelijk
weer de beste maatjes en op dit oogenblik liep Frans
trotsch heen en weer met een Fransche schako op het
hoofd, die hij ergens had opgescharreld, zwaaide met
een geweer en bootste kapitein Severin na.
„Mijnheer, als u wat voor mij achterbaks houdt, zal
ik u streng moeten straffen !" Hij sprak op barschen
toon in het Fransch en merkte niet, dat de huisdeur
openging en kapitein Severin met eenige soldaten binnenkwam. De koude luchtstroom deed hem pas omkijken, en Lize slaakte een gesmoorden kreet.
„Waar is de heer Schonberg " vroeg de kapitein,
Michiel Schneidewind in Hamburg.
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terwijl zijn soldaten zich met opgeheven geweer naast
hem opstelden.
„Dat weet ik niet," antwoordde Frans fier, maar hij
beefde over al zijn leden.
„Je zult mijnheer Schonberg halen en ook mijnheer
Schneidewind, die mij hier in huis heeft rondgeleid."
Michiel stond reeds voor hem.
,,De heer Sch o nberg is niet thuis, maar ik ben zijn
plaatsvervanger."
„En avant dus !" Severin lachte minachtend en wees

op het pakhuis.
„Wilt u mij den weg wijzen ?" ging hij voort.
Michiel ging dus den Franschman voor in het pakhuis en daarop in den kelder. Hij wist dat de verborgen
plaats verraden was ; dat zag hij aan Severin's zegevierend gezicht. Thans kwam er iets van vrees over
hem en hij keek om, alsof hij een kans zocht om te
vluchten, maar reeds pakte een der soldaten hem en
bond zijn handen. Vervolgens moest tante Frieda alle
lampen en waskaarsen brengen, die er in huis waren
en zij en Lize moesten bijlichten, terwijl de Franschen
den ring aan den muur grepen en hem omdraaiden,
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zoodat de deur naar de geheimnisvolle gang zichtbaar
werd.
Severin bleef bij Michiel staan, terwijl de soldaten
de ladder opklommen en verslag gaven van hetgeen
zij zagen. De kapitein gaf hem een klap op den schouder
en sprak:
„In naam van den keizer neem ik u gevangen wegens
hoogverraad !"
Michiel wist later niet precies, hoe hij in de kleine
sombere cel was gekomen, waar hij kort daarop zat.
Het was buiten donker geworden en de sneeuw viel
zoo dicht, dat hij niets anders hoorde dan het marcheeren van den schildwacht op de gang vóór zijn cel. Hij
trachtte door het verweerde raampje boven in den muur
te kijken, door op een tafeltje te klimmen en het glas
achter het traliewerk af te vegen. Daarbij vielen de
scherven op zijn hand, want de ruit was gebarsten.
Het traliewerk was ook zwak, want de ijzeren stangen
kon hij er zoowaar uit lichten. Aan ontvluchten viel
echter niet te denken. Voor zijn raam liep nog een
soldaat met regelmatigen stap heen en weer ; hij werd
dus aan beide zijden bewaakt en de Franschen ver-
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stonden de kunst om ontsnapten weer terug te brengen.
En dan werd de gevangene op een zandhoop gezet, de
kogels floten en alles was voorbij ! Michiel rilde. Hij
was jong, hij wilde nog niet sterven en allerminst op
deze wijze. Toen Severin hem gevangen nam, had hij
zich bijna niet verzet, want hij wist dat tegenweer
mijnheer Sch6nberg's zaak slechts zou verergeren. Zij
hadden door het heele huis naar den koopman gezocht en
de arme tante Frieda zelfs den loop van het geweer
op de borst gezet, om haar te laten bekennen, waar
haar zwager zich schuilhield. Maar zij had zich kordaat
gehouden.
„Schiet maar toe, mijnheer Fransoos ! Schiet een arme vrouw, die van niets weet, maar dood ! Ik kan zweren dat ik niet weet waar mijn zwager is !"
Lize had er doodsbleek en met gevouwen handen bij
gestaan en gesmeekt haar tante geen kwaad te doen,
terwijl Frans door twee soldaten moest worden vastgehouden, daar hij den kapitein te lijf wilde, om hem in
zijn gezicht te slaan. Michiel had hem toen nog gauw
een paar woorden toegesproken, die de anderen niet
verstonden en hem daardoor wat gekalmeerd. De jon-
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gen had zich ten minste zwijgend eenige slagen laten
welgevallen, die hem op bevel van kapitein Severin
werden toegediend.
„Je moogt blij zijn, dat ik je ook niet gevangen laat

nemen !" voegde de officier er bij. „Apen verdienen, dat
zij aan den ketting worden gelegd !"
Hij had dus gehoord, dat Frans hem had nageaapt en
de jongen mocht in zijn schik zijn, dat hij er met een
pak slaag afkwam.
Michiel was weer van zijn tafel geklommen en liep
langzaam heen en weer. Het was ijskoud in de cel en
nu het raampje kapot was, kwam de sneeuw ook naar
binnen en maakte het vochtig, maar Michiel sloeg daar
geen acht op. „Of Frans hem verstaan zou hebben, wat
hij hem in het plat Duitsch had gezegd ?" dacht hij. Hij
moest naar de haven gaan en zijn vader opvangen en
hem zeggen, dat hij niet thuis moest komen, maar zich
ergens verbergen, tot de eerste woede der Franschen
bekoeld was. Misschien waren de voorname generaals
niet zoo wraakzuchtig als deze Severin en stelden zij
zich tevreden met den rijken buit, dien zij in de schuilplaats vonden. Waarom deed Severin toch zoo leelijk
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tegen hem? Eigenlijk had hij hem niets anders gedaan,
dan dat hij eens zijn leven had gered, maar veel menschen hielden er niet van om dankbaar te zijn. En dan
de geschiedenis met het veerenbed -- die was hij waarschijnlijk niet vergeten. De deur ging open en een
soldaat kwam binnen. Hij had een schotel in de hand,
dien hij op tafel zette.
„Hier is uw eten, mijnheer !" zeide hij in het Duitsch.
Hij had een dievenlantaren bij zich, maar het was
toch zoo donker, dat Michiel zijn gezicht niet kon zien.
„Spreekt u Duitsch ?" vroeg hij en de andere bracht
de hand aan zijn schako.
„Ik heet Ludolf en ben bij de familie Sch o nberg verpleegd, toen ik gevallen was. Ik heb medelijden met
mijnheer, en als ik iets voor u zou kunnen doen —"
hij zweeg een oogenblik. ,,Natuurlijk mag het niets ongeoorloofds zijn !" voegde hij er bij. „De Franschen zijn
streng tegen ons, Duitschers, die onder hen moeten
dienen."
„Dank je, mijn jongen," antwoordde Michiel, ,,ik wil
niet hebben, dat je ook straf krijgt."
Maar Ludolf bleef staan. „Ik zou toch zoo graag wat

87
voor u doen. Als ik afgelost word, heb ik tijd. Kan ik
niet bij iemand van uw kennissen gaan vragen, of hij
een goed woord voor u wil doen ? Wij hebben een
nieuwen generaal gekregen, een hoogen! Hij is al een
heelen tijd graaf geweest en niet zoo'n nieuwbakken
generaal. Vroeger is hij uit Frankrijk gevlucht, omdat
zij daar zijn hoofd wilden afslaan, maar nu staat hij
hoog bij den keizer aangeschreven."
Maar Michiel schudde zijn hoofd en vroeg alleen, of
de Franschen mijnheer Schonberg gevonden hadden.
„Ik geloof het niet," antwoordde Ludolf. „De kapitein
heeft nog het heele huis laten doorzoeken en er een
wacht achtergelaten, maar mijnheer is nergens te vinden
en nu wil hij Frans in de doos stoppen. Maar de juffrouw is zoo boos geworden, dat hij het voorloopig
heeft opgegeven. Wij laten den jongen toch ontsnappen,
als hij gevangen wordt genomen, dat hebben wij met
elkander afgesproken. Hij heeft immers niets gedaan,
en het is een goede jongen ! Maar de Engelsche goederen zijn uit het huis gehaald en Severin krijgt er een
hoop geld voor. Ten eerste de belooning, omdat hij ze
gevonden heeft en dan hebben wij twintig zakken koffie
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en zeven kisten thee naar zijn huis moeten brengen;
die wil hij voor eigen rekening verkoopes."
„En hoeveel krijgt Christiaan, de verrader?"
„Heet de jongen Christiaan, die de laatste dagen altijd
om ons heen liep ? Ik weet het niet, ik heb hem vandaag niet gezien."
Ludolf ging heen, na nog eens herhaald te hebben,
dat hij mijnheer Schneidewind gaarne een dienst wilde
bewijzen; maar Michiel wilde van den armen jongen
niets aannemen. Bovendien wist hij niet, waarmede
Ludolf hem zou kunnen helpen. Toen hij weg was, had
hij er echter spijt van, dat hij hem niet om een deken
had gevraagd. Het werd nacht, de sneeuw viel nog
even dicht en de koude lucht drong scherp in de cel;
maar nu kwam er niemand meer binnen en hij moest
langzaam heen en weer loopen om niet stijf te worden
van de koude. Toen at hij van het brood dat hem was
gebracht en dronk van het water, en allerlei gedachten
doorkruisten zijn geest. Een paar weken geleden was
hij nog een vrij man geweest, die gaan kon, waar hij
wilde, hoewel hij in betrekking was bij mijnheer Schonberg. Wat was het heerlijk de vreemde groote landen
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te doorreizen, kennis te maken met vreemde volken en
er over na te denken, welke betrekkingen met hen
zouden kunnen aangeknoopt worden, hoe men hun de
waren zou brengen en in ruil daarvoor hun geld en
getuigschriften zou kunnen ontvangen ! Van den oorlog,
die reeds zoolang in Duitschland woedde, had Michiel
in den vreemde niet veel gehoord en in zijn brieven
had mijnheer Schonberg er bijna nooit over geschreven.
Nu was alles anders geworden. Michiel zat in de gevangenis en wist niet wat er met hem zou gebeuren ;
en toch had hij slechts zijn plicht gedaan, met zijn patroon
niet te verraden.
Bijna den ganschen nacht liep hij heen en weer, tot
hij zich tegen den morgen op den stroozak in den hoek
wierp en in een vasten slaap viel. Hij ontwaakte eerst,
toen een soldaat rinkinkend binnenkwam en hem een
bord warme pap bracht. Maar Ludolf was het niet en
hij ging heen zonder een woord te zeggen.

HOOFDSTUK V.

Drie dagen bracht Michiel half bevroren in de gevangenis door, terwijl hij zich de hersens brak over het lot
van den heer Schonberg; daarna werd hij 's morgens
door vier soldaten naar de hoofdwacht getransporteerd
en moest hij in een kamer op een ijskoud portaal wachten, tot hij voor generaal Fragonard werd gebracht.
De straten in Hamburg lagen vol sneeuw en de meeste
menschen waren nog te bed, omdat het zoo vroeg was.
Dit was Michiel niet onaangenaam. Zoo dikwijls had hij
hier zonder zorg geloopen, dat hij het zich nauwelijks
kon voorstellen, thans den bekenden weg met gebonden
handen tusschen soldaten af te leggen.
Twee uren wachtte hij op het portaal, toen een sergeant naar hem toe kwam.
„Jongen, wat heb je toch uitgevoerd? Heb ik je niet
gewaarschuwd ? Men mag den keizer niet ongehoorzaam
zijn ; dat neemt hij kwalijk ! En Severin is woedend op
je ! Voornamelijk omdat je hem eens zoo lafhartig hebt
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gezien ; het is een slecht mensch, maar hij is kapitein
en daarom doet men beter hem niet boos te maken."
Het was Jozef, die zoo ernstig tegen hem sprak, terwijl hij telkens bezorgd omkeek, of men naar hem luisterde. De Franschen, die Michiel moesten bewaken,
zater echter met elkander in een hoek voor de kachel
en wierpen daar hout en turf op om koffie te koken.
„Michiel, Michiel !" De goede sergeant had bijna tranen
in de oogen. „Ik kan er niet aan denken, dat je misschien doodgeschoten wordt. Het is ook een te zware
straf voor dit vergrijp, hoewel men altijd de waarheid
moet zeggen, als Napoleon het verlangt. En hij is erg
vlug met iemand te laten fusilleeren. Er was b.v. een
hertog van Bourbon in Baden, die hem boos gemaakt
had ; dien liet hij 's nachts uit zijn bed halen en dood-

schieten. Het was er een van de oude koningsfamilie,
die zoolang over Frankrijk geregeerd heeft. Ik was er
bij, toen de jonge hertog ter dood werd gebracht en ik
kan je wel zeggen, niet voor mijn pleizier ; maar, als
Bonaparte beveelt, moet men gehoorzamen en ik heb
dus ook mijn kogel afgeschoten. Of hij hem voorbij is gevlogen, weet ik niet, maar de kleine hertog was morsdood."
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Aldus fluisterde Jozef en wat hij vertelde, was nu juist
niet geschikt om Michiel op te beuren. Maar deze richtte zich op.
„Als het wezen moet, moet ik maar doodgeschoten
worden, ofschoon het mij voorkomt, dat ik niet zoo'n
zware straf had verdiend. Maar de Franschen deinzen
voor geen misdaad terug."
„Sst ! niet zoo hard praten, jongmensch ! Wij zijn nu
eenmaal, zooals wij zijn en jullie moeten maar aan ons
wennen. Maar, wat ik zeggen wou, Michiel, vertel graaf
Fragonard in vredes naam niet, dat je soldaat bent
geweest bij het republikeinsche leger en ook korporaal
bent geworden. Je moet weten, dat het een van de
aristocraten is, die indertijd voor de guillotine gevlucht
zijn en zich ergens in Duitschland schuil hebben gehouden, tot Bonaparte eerste consul werd en aan de
voorname dames en heeren verlof gaf om terug te
komen. Sedert Bonaparte keizer is, wil hij voorname
lui om zich heen hebben en Fragonard is bij hem
generaal geworden. In den grond van zijn hart denkt
hij natuurlijk aan zijn vermoorden koning en den kleinen
prins, dien de schoenmaker doodgemarteld heeft. Wees
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dus voorzichtig en laat niets merken ; anders wordt je
beslist doodgeschoten."
Nauwelijks had Jozef tijd gehad de laatste woorden
te fluisteren, of er werd een deur open gedaan en
Michiel hoorde zijn naam afroepen. Twee soldaten
duwden hem in een kantoortje en, voor hij het zelf wist,
stond hij voor een kleinen heer, die aan een schrijftafel
zat en niet opkeek van een blad papier, dat voor hem
lag. Bij een tweede deur stond kapitein Severin, die
juist gesproken moest hebben ; hij veegde welbehaaglijk
zijn snor af en glimlachte veelbeteekenend, toen Michiel
binnenkwam.
Een rood zonlicht scheen in het kleine vertrek en
recht in het gelaat van den generaal, die thans achterover in zijn stoel leunde en Michiel aankeek.

„U hebt dus hoogverraad gepleegd ?"
Michiel wilde antwoorden, maar Severin voorkwam hem.
„Generaal, deze persoon heeft mij op de schandelijkste
manier belogen en bedrogen ; er --"
De generaal hief zijn hand op.
„U hebt al gesproken, kapitein ; ik vroeg nu iets aan
den aangeklaagde."
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Op dit oogenblik ontstond er een groot rumoer achter

de deur ; toen kwam tante Male de kamer instuiven,
in een dikken mantel gehuld en met een roodera doek
om haar hoofd.
„Ik wil den generaal spreken," zeide zij zoo vloeiend
mogelijk in het Fransch. „Hij moet mij aanhooren."
En, voordat een achter haar aanvliegend soldaat haar
had beetgepakt, wierp zij een portret op de schrijftafel.
„Kent de generaal dit portret ? Het stelt een dame
voor, die het mij door Bernadotte heeft laten brengen.
Ja, door Bernadotte, en, als de generaal dit monster
wil wegsturen, kan ik nog meer zeggen."
Tante Male wees op den kapitein, die zijn zwaard
trok en haar toornig aankeek.
Maar de oude vrouw was niet bang.
„ Steek uw zwaard maar weer in de scheede, kapitein,
en schaam u! Michiel heeft u eens uit de Seine gehaald,
toen u allebei nog gemeen soldaat waart en nu beloont
u hem dat op een fijne manier, dat moet ik zeggen.
En ik geloof zeker, dat u wel eens in mijn „Gebraden
konijntje" bent geweest en ik u wat te eten heb gegeven,
zooals ik altijd deed, als er hongerige soldaatjes kwamen,
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die weinig aan het lijf hadden en nog minder er in.
En dat u daarna bang was voor den vijand en mijn
Michiel u onder een veerenbed vandaan moest halen —"
„Vrouw !" riep Severin, maar de generaal, die het
portret in zijn hand hield en het aandachtig bekeek,
gaf hem een teeken.
„Wilt u u een oogenblik verwijderen, kapitein ? Ik
zou graag even met deze juffrouw spreken."
Doodsbleek ging Severin de deur uit en tante Male
keek hem tevreden na.
„Zoo is het goed, generaal ; nu kan ik u nog meer
vertellen. Ten eerste dat ik deze dame, wier portret ik
u heb laten zien, uit Parijs heb gebracht en voor de
guillotine bewaard. En hier ! —" zij haalde een papier
uit haar zak en hield het den generaal voor — „Dat is
de aanstelling tot officier, die Michiel Schneidewind is
overhandigd, toen hij den armen kleinen prins uit de
gevangenis heeft helpen bevrijden. De Fransche Republiek heeft gemaakt, dat hij er niets aan gehad heeft
en ik weet wel, dat er nu geen Fransche Republiek
meer is. Maar ik weet ook dat Bonaparte, die zich nu
Napoleon noemt, dit stuk geldig zou verklaren ; en veel
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groote mijnheeren, die bij hem ambten en waardigheden
bekleeden, zouden dat ook doen. Want een moedige
daad blijft een moedige daad, al zijn er ook jaren over
heen gegaan en al was Michiel toen niet meer dan een
groot kind."
Zoo sprak tante Male en zij zei nog veel meer. Van
het „Gebraden konijntje", haar vroeger koffiehuis in
Parijs, vertelde zij, en hoe zij voor het Schrikbewind
had moeten vluchten, hoewel zij nooit iemand kwaad
had gedaan. En verder van Clarissa, de dochter van
graaf Mellon, die een heelen tijd in Hamburg had gewoond en als modemaakster in haar onderhoud had
moeten voorzien, tot ook zij naar Frankrijk durfde
terugkeeren ; waarna zij met een voornaam persoon
getrouwd was, die een hooge betrekking bekleedde.
Michiel wist werkelijk niet, dat zijn tante zoo onafgebroken kon doorpraten en het verwonderde hem, dat
de generaal haar met geen enkel woord in de rede viel
en haar op het laatst alleen enkele korte vragen deed,
die zij, nu zij wat kalmer was geworden, ordentelijk
beantwoordde.
Vervolgens wendde hij zich tot Michiel.
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„Hebt u koning Lodewijk, Marie Antoinette en de
koningskinderen gezien ?" Zijn stem beefde een weinig
en, toen Michiel hem daarop mededeelde, dat hij de
koningin dikwijls had moeten bewaken, keek hij hem
lang en ernstig aan. Ook van den kroonprins moest
Michiel vertellen ; hoe hij hem uit de gevangenis had
helpen vervoeren en hem eenige kilometers voor Havre
had moeten verlaten. Hij had hem nooit weergezien ;
nooit meer iets van hem gehoord : misschien was hij
wel dood.
De generaal antwoordde niet veel. Alleen wendde hij
zich plotseling tot tante Male, vroeg haar adres en beloofde haar eens te bezoeken. Toen bracht hij een zilveren bel in beweging; twee soldaten verschenen en
Michiel werd weggevoerd. Hij kwam echter niet in zijn
cel terug, maar moest op het portaal wachten. Tante
Male zette zich naast hem en was teleurgesteld.
„Nu wordt het al te gek ! Denkt de generaal soms,
dat ik hem die heele geschiedenis voor niemendal heb
verteld en hij je niet hoeft te helpen? Lieve hemel, wat
zijn die Franschen toch veranderd ; vroeger zoo beleefd
en aardig en nu zoo afschuwelijk ! Die Bonaparte is ook
Michiel Schneidewind in Hamburg.

7
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niet veel waard ; ik heb hem nooit mogen lijden, toen
hij nog maar kapitein was en kousen met gaten aanhad. Maar heeft het je niet goed gedaan, dat ik het dien
Severin eens netjes heb gezegd ? De sergeant Jozef heeft
mij gisteren, toen ik bij de Schonbergen was om naar
je te vragen, alles verteld. Die goede man stond ook
bij het huis en wij zijn dadelijk de beste maatjes geworden. Hij heeft mij een en ander van den generaal
meegedeeld, die tot de uitgewekenen heeft behoord en
dus weet wat ongeluk beteekent. Daarom heb ik mijn
best gedaan hem te spreken te krijgen en, als het niet
helpt, schrijf ik aan Bernadotte, dat hij eens met Clarissa
spreekt ; o, ja, ik laat het er niet bij zitten, ik zal het
niet gedoogen, dat mijn eenige neef zoo slecht wordt
behandeld."
Zoo druk fluisterde tante Male tegen Michiel, dat het
hem bijna begon te duizelen. Hij zelf geloofde niet, dat
de goede vrouw hem geholpen had; juist het tegendeel;
maar zij meende het goed en het deed hem toch pleizier,
dat zij toonde hoeveel zij van leem hield. Zachtjes vroeg
hij naar mijnheer Schonberg, waarop zij met de oogen
knipte en begon te lachen.
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Zij zeide echter alleen, dat mijnheer Schonberg in
veiligheid was en de Franschen lang naar hem zouden
kunnen zoeken. Michiel begreep dus, dat Frans verstaan
had, wat hij hem zoo haastig had toegefluisterd en zijn
vader, na hem aan de haven te hebben opgewacht,
naar de verborgen ruimte had gebracht, die juffrouw
Loffel aan Michiel had laten zien. Bij de dooden zou
niemand hem zoeken en de vrouw zou zeker goed voor
hem zorgen. Hij behoefde ook niet altijd in den ondersten kelder te blijven ; de bovenste was eveneens een
goede schuilplaats. Maar wat moest er van tante Frieda
en de kinderen worden, als mijnheer Schonberg zich
niet meer durfde vertoonen en hij, Michiel, werd doodgeschoten ? Bezorgd liet Michiel zijn hoofd op de hand
rusten, en, toen tante Male ruw door de soldaten werd
weggestuurd en hun een tamelijk bits antwoord gaf,
lachte hij niet zooals de anderen, omdat zij zoo rad van
tong was. Daarop werd hij naar een andere gevangenis
gebracht, waar hij tot in het oneindige moest wachten ;
maar zijn cel werd verwarmd, hij kreeg goed eten en
een warm bed ; en toen hij op een morgen, na een
slapeloozen nacht, nog wat lag te dommelen, werd
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hij plotseling door een lichtstraal wakker, en, zich
oprichtende, zag hij generaal Fragonard voor zich
staan.
„Ik moet u een beetje vroeg wakker maken, luitenant,"
zeide hij glimlachend, „maar u zult mij zeker wel vergiffenis schenken, als ik u daarvoor de vrijheid teruggeef."
Michiel wilde een woord van dank zeggen, maar de
generaal maakte een afwerende beweging.
„Verheug u niet te vroeg ; wat ik met u voorheb, is
wel zeer eervol, maar zal misschien geen onvermengde
blijdschap bij u opwekken. Ik heb u tot mijn ordonnansofficier benoemd en zend u met depêches naar Parijs.
Daar zal dan maarschalk Berthier beslissen, bij welk regiment u geplaatst wordt."
Michiel lag onbeweeglijk. Hij wist niet, wat hij zeggen
moest en de generaal scheen ook geen antwoord te verwachten.
„U weet niet, dat ik een eigen neef ben van Clarissa
Melion. Zij heeft mij dikwijls over u gesproken en ook
verteld, dat Michiel Schneidewind een soldaat bij de
Revolutie was, maar toch goed gezind bleef jegens het
aristocratische meisje. Ook heb ik gehoord van tante
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Male ; en dat deze de jonge gravin met haar gouvernante
heeft gered. In Hamburg, waar ik als uitgewekene een
paar maanden doorbracht, werd ook uw naam genoemd
en vernam ik, dat u een trouw vriend blijft, zooals er
weinig trouwe vrienden zijn. Het is dus mijn plicht u
te redden en u maakt mij dat gemakkelijk. Uw aanstelling tot luitenant zal u in Parijs den weg banen en
maarschalk Berthier zal wel een goede betrekking voor
u vinden."
,, En mijnheer SchOnberg?" Michiel moest die vraag
doen en de generaal glimlachte.
„Voorloopig is de heer Schonberg niet te vinden, maar
ik ben niet zoo streng als kapitein Severin. Hij moet
natuurlijk boete betalen, omdat hij verboden waren verborgen en niet afgegeven heeft, maar ik verlang zijn
dood niet. De heer Severin is zijn bevoegdheid ver te
buiten gegaan ; hij is reeds naar een regiment in het
Zuiden van Duitschland verplaatst en zal Hamburg
morgen verlaten." De generaal, :die naast Michiels bed
had plaats genomen, stond nu op.
„In den loop van den dag zult u uw uniform en uw
papieren ontvangen en dan direct met een legerafdee-
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ling over Ltineberg naar Wezel gaan. U moogt geen
afscheid nemen van uw tante en de familie Schonberg;
dat zou te veel opzien baren en u bij uw nieuwe kameraden kunnen schaden ; maar ik beloof u, dat ik een
oogje op uw vrienden zal houden ; zoolang ik hier ben,
zal hun geen leed geschieden. Het ga u wel en, als u
gravin Clarissa ziet, doe haar dan wel mijn groeten !"
De generaal was vertrokken en Michiel meende dat
hij gedroomd had ; maar spoedig daarop kwam sergeant
Jozef binnen, die hem met een buiging een kistje overhandigde.
„Mijnheer de luitenant, ik heb waarlijk niet geweten,
dat u een aanstelling tot luitenant hebt," zeide hij een
beetje verlegen. „Maar, niet waar, u neemt het mij niet
kwalijk, dat ik wat vrij tegen u gesproken heb ? Het
zal niet weer gebeuren. ik weet mijn plaats en tucht
moet er zijn."
Daarop hielp hij Michiel een nette groene uniform
aantrekken, deed hem den gordelriem met degen om en
overhandigde hem ten laatste een brieventasch.
„Hierin zijn duizend francs van den generaal en verder de brieven aan den maarschalk. De generaal heeft
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mij opgedragen u te zeggen, dat de luitenant voor het
overige zelf moet zorgen."
Michiel wist nog niet goed, of hij waakte of droomde,
toen hij al in een groote boot zat met verscheiden soldaten en officieren en op de nevelige Elbe naar Hannover voer. Met sneeuw bedekt lag Hamburg achter
hem en hij waagde het nauwelijks om te kijken. Weer
ging hij een onbekende wereld tegemoet en, wat hij
liefhad, moest hij achterlaten. Aan den overkant stonden gezadelde paarden voor de soldaten gereed en
een groote rij zwaar beladen wagens, die door hen
moesten begeleid worden. Michiel begreep, dat het de
naar Hamburg gezonden Engelsche goederen waren,
die hun nieuwe eigenaars naar Frankrijk lieten vervoeren om ze daar met winst te verkoopen.
Het was maar goed, dat er Franschen bij waren, want
de wagens zouden anders niet gemakkelijk in Frankrijk
gekomen zijn. Toornige blikken van de Hannoveranen
werden op de roovers geslagen, waar dezen zich maar
vertoonden en menige boer balde zijn vuist, als hij de
Franschen zag, die zich met het eigendom van anderen
verrijkten en ook in iedere stad van Hannover op
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Engelsche goederen loerden. Als zij die gevonden hadden, werden zij ook op de wagens geladen ; en de boeren uit de dorpen, waar de colonne door kwam, mochten
blij zijn, wanneer zij slechts ham en worst of boter en
eieren moesten opgeven en hun beste paarden niet uit
den stal werden gehaald, waarvoor de afgewerkte knollen van de groote wagens dan in de plaats werden gesteld. De bevelhebber van de colonne, Overste Mareng,
was een hardvochtig mensch, die nooit genoeg kon
krijgen naar zijn zin, en, hoewel het Michiel soms gelukte, hem wat zachter te stemmen jegens de reeds uitgeplunderde dorpen, durfde hij toch niet te veel zeggen.
Dan heette het : „domme Duitscher, houd je mond !"
Want Michiel maakte er geen geheim van, dat hij een
Duitscher was, hoewel hij Fransch sprak als een geboren Parijzenaar. Alleen durfde hij niet zeggen, dat
hij een Hamburger was. Deze stad was n.l. nog niet
door Napoleon tot een Fransche stad verklaard en zijn
kameraads zouden misschien gevraagd hebben, hoe het
kwam, dat hij al een poos Fransch luitenant was. Niemand vroeg overigens naar zijn aanstelling, en in den
grond was het den Franschen onverschillig, waar hun
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wapenbroeders vandaan kwamen. Er moesten immers
zooveel Duitschers in hun regimenten dienen : de Beiers,
de Saksers, de Westfalers, de Rijnlanders en wie er
nog meer onder Fransche heerschappij stonden. Als de
Franschen maar heel veel geld uit Duitschland konden
meepakken, bekommerden zij zich niet over de menschen, die geen Franschen waren en toch Napoleon
moesten gehoorzamen.
Michiel schreef een mooie hand en kon berichten opstellen in het Duitsch en het Fransch. Hij kon ook
onderhandelen met de burgemeesters van de kleine
steden, waar de colonne door kwam en hetgeen zij zeiden
weder voor den overste vertalen, die geen woord van
die afschuwelijke barbaarsche taal, zooals hij het Duitsch
noemde, verstond. Daardoor maakte hij zich verdienstelijker dan de andere officieren van de colonne, die onbeschaafd en slechts op rooven en plunderen bedacht waren.
De overste liet hem dus de zaken, die zich voordeden,
afdoen en alle verslagen opstellen. Hij zelf was bij Jena
zwaar gewond en moest na dien tijd dikwijls hevige
pijn uitstaan. Daarom was hij blij dat hij naar Frankrijk
ging, waar hij een vrouw en kinderen had. Hij was
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voornemens ontslag uit den dienst te vragen, maar eerst
nog zooveel mogelijk met alles zijn voordeel te doen.
De kleine optocht was te Gdttingen gekomen, toen
een koerier, die hem van Hamburg achterna was gestuurd, hem inhaalde. Hij bracht aan Overste Mareng
het bevel over, om met zijn colonne niet over Kassel
te trekken, zooals afgesproken was, maar zijn weg westwaarts te nemen.
De overste vloekte. Hij had zich op Kassel verheugd en
wilde daar een paar dagen blijven, omdat hij een familielid
had bij de Westfaalsche garde. Bovendien wilde hij koning
Jerome te spreken zien te krijgen. Dat was, zooals bekend
is, een broeder van Napoleon, die van scheepskapitein in eens
tot koning van Westfalen was bevorderd en als zoodanig
een heel genoeglijk leventje leidde. Maar, al kostte hij
het land veel geld, hij was toch ook een goedhartig
mensch en de overste hoopte op zijn voorspraak bij
den keizer om hem een mooi pensioen te bezorgen.
Keizer Napoleon was dikwijls zeer zuinig en gaf niet
veel geld uit voor zijn oude officieren. Dit alles vertelde
de overste aan Michiel, terwijl hij met hem in een
wijnhuis zat en een glas wijn dronk, waarop hij erg
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zat te schimpen. De waard scheen geen lust te hebben
om den Franschen officieren een goed merk voor te
zetten en verklaarde droogjes, dat zijn fijne wijn reeds
lang door de Fransche heeren was uitgedronken. Wel
deed de tweede officier het voorstel, zelf eens in den
kelder te gaan zoeken, maar hiertoe gaf de overste
geen verlof. G o ttingen behoorde tot het gebied van koning
Jerome en bij hem wilde hij het natuurlijk niet verkerven.
Zoo zaten zij zwijgend bij elkander ; Michiel dacht
aan Hamburg ; aan tante Male, aan wie hij nog niet had
geschreven, waar hij was, omdat hij niet durfde ; aan de
SchOnbergen en wat zij nu met den grooten voorraad
goederen van de ,,Freundschaft" zouden doen. De overste
was intusschen ingedommeld. Het was avond, den heelen
dag had het gesneeuwd en iedereen was koud en nat
van het rijden.
Plotseling ging de deur open en een heel gezelschap
kwam binnen : allen, heeren in schitterende uniformen,
die bij het flauwe kaarslicht fonkelden en straalden.
Vooruit liep een jonge man, die zich bijna niet kon
bewegen van al het goud ; alles was met goud gestikt
en zijn degen schitterde van diamanten.
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„Goeden avond, heeren !" zeide hij in het Fransch en
met zeer welluidende stem. „Vanwaar komt u, en waar
gaat u heen ?"
De overste was opgestaan en boog zich diep ter aarde.
„Majesteit, ik kom van Hamburg en moet naar Wezel."
„Vervoert u soms goederen?"
Een oogenblik aarzelde de overste.
„Zeker —"
„Dan hoop ik dat u ze mij in Kassel zult brengen!
Wij hebben allen geld noodig !" zeide de koning lachend,
terwijl hij ging zitten en zijn uniformjas losknoopte.
De overste werd nog verlegener.
„Ik was op weg naar Kassel, maar ik heb bevel gekregen dat niet te doen."
„Wie heeft u dat bevolen?"
„Generaal Fragonard, Majesteit."
„Nu, dan gelast ik u over Kassel 'te rijden en mij'uw
wagens af te leveren ! De :generaals behoeven niet alles
voor zich te houden!"
„Maar ik moet den generaals van den keizer gehoorzamen, Majesteit !" antwoordde de arme overste, wien
de zweetdroppels op het voorhoofd stonden.
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De koning klopte hem op den schouder.
„Maak u niet zenuwachtig, beste vriend ! U zult er
niet door in onaangenaamheden komen ! Ik zal U
een document meegeven, dat U overal kunt vertoonen.
Ik ben de koning van Westfalen en deze Engelsche
goederen zijn op mijn gebied ; zij hooren dus mij toe
en niet den grooten heeren in Hamburg, die al zooveel
millioenen hebben ingeslikt. Wat drommel, gelooft u niet,
dat ik veel geld uitgeef? Het is heel kostbaar om als
koning zijn stand op te houden, dat kan ik u zeggen !"
Hij lachte nog eens, duwde den overste op een stoel
naast zich, gaf een paar heeren van zijn gevolg eenige
bevelen, zoodat deze vrij spoedig verdwenen en wenkte
den waard anderen wijn te brengen.
„Van de soort, die in den donkeren hoek rechts ligt !"
voegde hij er bij, maar de waard verroerde zich niet.
„De laatste reketiing is nog niet betaald, Majesteit,"
zeide hij brommilt. „Ik ben een arme man geworden en
moet toch altijd maar meer belasting betalen !"
De koning klopte ook hem op den schouder.
„ Je hebt gelijk, mijn jongen ; zijn schulden moet men
betalen, en vandaag kan ik dat ook ! Haszfeld, kom hier
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en geef den brombeer honderd francs ! Ben je nu tevreden ?"
De toegesprokene, een groote blonde Duitscher, kwam
langzaam nader en legde eenige goudstukken op de tafel,
die de waard haastig opstreek om dan te verdwijnen en
kort daarop terug te komen met verscheiden bestoven
flesschen.
„Maar u moet ze dadelijk betalen, Majesteit," zeide
hij bijna dreigend, „anders kan ik ze u niet geven."
„Haszfeld, betaal !" riep de koning en wederom betaalde
de Duitsche heer.
„Ziezoo, nu moet u mij eens wat vertellen !" De koning schonk hem bij deze woorden een glas geurigen
wijn in en scheen toen eerst Michiel en den anderen
officier op te merken, die nog altijd stonden en een
beetje met hun figuur verlegen waren. Thans vroeg de
koning naar hun namen en waar zij vandaan kwamen.
Vervolgens nam hij Michiel wat nauwkeuriger op.
„Je bent pas luitenant, vriend en je schijnt mij toch
lang niet jong toe ! Waarom ben je nog geen generaal ?"
„Ik ben koopman geworden en nu pas weer in dienst
getreden."
„Koopman ? Dat is een winstgevend beroep. Kan je
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beoordeelen wat verschillende goederen waard zijn ?"
Michiel antwoordde toestemmend en de koning bedacht zich een oogenblik. Toen vulde hij het glas van
den overste nog eens en dronk op hem :
„Uw gezondheid, Overste ! Het verheugt mij u te
hebben aangetroffen."
Koning Jerome was werkelijk zeer beminnelijk en de
overste bekwam langzamerhand van den schrik. Hij
antwoordde den koning op alles wat hij vroeg en vertelde dan van de vele gevechten, waaraan hij had deelgenomen. Dat was zijn lievelingsthema en hoemeer wijn
hij had gedronken, des te meer veldslagen hij had bijgewoond. Michiel was reeds met die eigenaardigheid
van hem bekend en verbaasde zich dat Jerome hem
zoo geduldig aanhoorde. De koning beviel hem nogal;
hij had een vroolijk gezicht en niets gebiedends, zooals
de keizer moest hebben. Deze Bonaparte vertelde grappige geschiedenissen en luisterde daar ook gaarne naar.
Tegen middernacht stond hij plotseling op, nam vriendelijk afscheid van den overste, knikte tegen den anderen
officier en wenkte Michiel hem te volgen. Toen Michiel
met hem en zijn geleiders buiten stond, wees Jerome
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op twee groote koetsen, die aan den overkant van de
straat bleven stilstaan.
„Stap in den eersten wagen, luitenant ! U zult mij
naar Kassel begeleiden !"
„Maar —" Michiel wist niet, wat hij moest zeggen.
„Ik ben toch bij het gevolg van den overste Mareng —"
„Die kan zonder u naar Wezel reizen, mijn vriend !
Voor het oogenblik kan ik u in Kassel gebruiken, en
hier in het koninkrijk Westfalen heb ik te bevelen !"
Jerome had een gebiedenden toon aangenomen en
iemand uit het gevolg stiet Michiel aan.
„Verzet u niet, er zal u niets kwaads overkomen en
u maakt den koning maar boos !"
Die heer sprak Duitsch en Jerome verstond slechts
het laatste woord.
„Boos ?" herhaalde hij in gebroken Duitsch. „Ik ben
altijd vroolijk ! Altijd vroolijk !"
Michiel was in een grooten wagen gekomen, waarin
vier heeren zaten, die thans druk met elkander spraken.
Het schenen Duitschers te zijn ; zij bedienden zich ten
minste alien van de Duitsche taal. Zij lachten om den
Franschen overste, die morgenvroeg groote oogen zou
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opzetten en spraken verder over de jacht, de comedie,
de menschen, die comedie speelden, en over bals. Met
Michiel bemoeiden zij zich niet veel. Zij waarschuwden
hem alleen nog eens den koning niet boos te maken,
want dan kon hij zeer onaangenaam worden en dat
was voor zijn gevolg zeer fataal.
In den loop van het gesprek vernam Michiel
ook, dat de wagens met Engelsche goederen op weg
waren naar Kassel en koning Jerome ze den generaals,
die ze in Hamburg hadden weten te bemachtigen, eenvoudig had afgenomen. Zij durfden zich niet bij den
keizer beklagen, omdat de goederen eigenlijk verbrand
hadden moeten worden, zooals dan ook openlijk op de
„Grasbrook" was gebeurd! Jerome had al eens beproefd
zulk een lading te rooven, maar hij was met zijn mannen te laat gekomen en had mogen toekijken. Thans
was hij voorzichtiger geweest, en had verspieders naar
Hannover gezonden, die hem moesten berichten, wanneer de eerste colonne in Gottingen zou aankomen ; en,
daar hij zich juist verveelde, was hij naar deze stad gereden, om zelf voor het zaakje te zorgen. Nu zou hij de
waarde van de lading nauwgezet laten taxeeren en ze
Michiel Schneidewind in Hamburg.
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vervolgens aan de kooplieden in Kassel verkoopen. Alichiel moest hem daarbij helpen, want hij had een Fransch
koopman als procuratiehouder gehad, die hem zeer bedrogen had. Hij kwam er openlijk voor uit, dat de Duitschers eerlijker waren dan de Franschen.
Dit alles vertelden de Kasselsche heeren en eindelijk
vielen zij in slaap. Michiel deed ook zijn oogen dicht
en liet zijn gedachten den vrijen loop. Nu was er weer
een verandering in zijn lot gekomen ; hij had zich
op het nieuwe Parijs verheugd, en nu zou hij het
waarschijnlijk niet te zien krijgen. Misschien, echter,
gaf de koning hem nog verlof zijn reis, zij het dan
alleen, voort te zetten en de brieven, die hij van
Fragonard meegekregen had, aan maarschalk Berthier
af te geven.

HOOFDSTUK VI.

Michiel woonde nu reeds verscheiden dagen in het
slot Wilhelmshohe, dat thans Napoleonshohe heette en
niet ver van Kassel, te midden van heerlijke bosschen
was gelegen. Wel waren deze met sneeuw bedekt en
de groote Hercules, die op een verhooging midden in
het bosch stond, was eveneens verstijfd van sneeuw en
ijs, maar de breede wegen om de weilanden waren
schoon geveegd en glad, zoodat men ver het bosch in
kon loopen of ook wel in sleden kon rijden. Michiel
had in het kasteel een kleine kamer, die op het bosch
uitzag en hem een aardig kijkje gaf op het vroolijk
leventje van het hof.
Jerome en zijn gemalin Katharina von Wilrtemberg en
de dames en heeren der hofhouding vermaakten zich
den ganschen dag met slederijden, schaatsenrijden en,
als het donker werd, met fakkeldansen en vroolijke
voordrachten. Michiel hoorde niet bij dit voorname gezelschap en hij zou er zich ook in het geheel niet op
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zijn gemak hebben gevoeld. Aan rustig werken gewoon,
kon hij niet altijd aan pleizier denken en het was hem
een raadsel, dat er zooveel menschen waren, die voor
niets anders schenen te leven. Trouwens, Jerome had
hem niet vergeten. Reeds den eersten morgen moest
hij bij hem komen en ontving de opdracht, den inhoud
van al de wagens te noteeren en de waarde er van
op te geven. Dat was geen kleine karwei en niemand
hielp hem er aan. De wagens kwamen laat op den volgenden morgen aan en werden op een afgelegen binnenplaats gezet en Michiel moest onderzoeken wat er eigenlijk in was. De Fransche generaals hadden allerlei soort
van goederen in Hamburg saamgeraapt. Niet alleen
koffie, thee, boomwol en kruidenierswaren ; er waren
ook veel vaten ouden wijn op de wagens, groote balen
Engelsch laken en de hemel weet wat al niet meer.
Toen Michiel een globaal overzicht had verkregen,
droeg de koning hem op met verschillende kooplieden
te onderhandelen over de prijzen, die zij er voor wilden
geven. Alleen den wijn behield hij zelf en liet hij naar
zijn slot brengen. De kooplieden wilden niet zooveel
betalen als koning Jerome eischte, maar eindelijk werden
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beide partijen het eens en kon Michiel den vorst een
groote som overhandigen. De koning was zeer genadig.
„Je bent een beste kerel, Michiel ! Wat wil je toch
eigenlijk in Parijs en bij Berthier gaan uitvoeren ?"
vroeg hij hem, want Michiel had hem gezegd, dat hij
een missive aan den maarschalk moest overbrengen.
„De maarschalk is een verwaand mensch, met wien
ik niets op heb. Blijf toch hier, bij mij ! Ik zal je tot
kapitein benoemen en dan wordt je ook gauw overste !
Je schijnt werkelijk een goede vent te zijn."
De verzoeking om in de trotsche Westfaalsche garde
te dienen, die zich heel wat verbeeldde, was wel
groot.
Hij had de officieren echter een beetje leeren kennen
en zij bevielen hem niet bijzonder. Zij waren heel verwaand en zouden Michiel met éên oor hebben aangezien. Behalve dat, kon hij niet begrijpen, dat deze Hessen
en Westfalers zoo diep voor den koning bogen en zich
alles van hem lieten welgevallen. Als Jerome een grapje
maakte, lachten zij zoo overdreven, als had hij den kostelijksten ui verteld en, wanneer hij uit zijn humeur
raakte en grof werd, lieten die voorname nmijnheeren
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zich zoo door hem afjakkeren, dat Michiel zich over
hen schaamde.
Jerome scheen zich ook dikwijls in stilte over die
karakterlooze pluimstrijkers vroolijk te maken. Over
het geheel verheugde hij er zich natuurlijk zeer over,
dat hij koning was, een geluk, dat niemand hem ooit
had voorspeld. Dikwijls verheugde hij zich wel wat al
te veel in zijn nieuwe waardigheid, en als zijn oudere
broeder, Napoleon, dit bemerkte, kwam er dadelijk een
koude waterstraal uit Parijs ; want de keizer wilde zijn
broeders wel tot koning benoemen, maar zij moesten
nooit vergeten, dat hij hun heer en keizer was en zij
in den grond niets hadden te zeggen.
Langzamerhand merkte Michiel dit alles op en andere
menschen spraken er ook over met hem. Hij was nu
werkelijk kapitein geworden en Jerome had hem tot
zijn ordonnansofficier benoemd, daar hij zelf wel inzag,
dat Michiel onder de voorname officieren van de garde
niet op zijn plaats was. Als ordonnansofficier moest hij
allerlei bevelen voor den koning ten uitvoer brengen
en in zijn nabijheid blijven, als Jerome dat noodig oordeelde. Soms moest hij door het land reizen en rapport
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uitbrengen over den toestand in verschillende plaatsen ;
want in weerwil van zijn vroolijken aard, deed de
jeugdige vorst toch zijn best om goed over zijn land te
regeeren en te zorgen, dat de belastingen niet te hoog
werden.
Tegen het eind van November was Michiel in Kassel
gekomen. Thans had men Kerstmis en Nieuwjaar gevierd en de feestelijkheden aan het hof waren in vollen
gang. Michiel was nu op het Ministerie van Oorlog
werkzaam, waar hij berichten en berekeningen moest
opmaken, maar soms werd hij ook op een bal in het
paleis genoodigd en dan mocht hij tegen den muur
staan en naar de sierlijk gekleede dames en heeren
kijken, die zich hier amuseerden. Duitschers en Franschen
bewogen zich hier door elkander, maar men moest zich
van de Fransche taal bedienen en, wie het niet kon,
werd uitgelachen. Misschien zou Michiel over veel, wat
hij zag, ook hebben kunnen lachen, maar hij was lang
niet vroolijk gestemd.
Den twintigsten December was Hamburg een Fransche stad geworden en sedert dien tijd moest het zich
veel ongeriefelijkheden laten welgevallen. Steeds kwamen
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er nieuwe troepen om zich door de Hamburgers te
laten verplegen ; telkens werden er nieuwe belastingen
geheven en nu was er ook de loting voor den krijgsdienst ingevoerd, waardoor de jonge Hamburgers Fransche soldaten moesten worden.
Michiel wist dit alles uit een Fransche courant; hij
verlangde naar zijn geboortestad en de Schonbergen en
tobde over tante Male ; hij zou zoo graag eens willen
hooren, hoe de oude vrouw het maakte. Van geen van
allen had hij nog iets gehoord. De brieven, die uit Hamburg kwamen, werden alle geopend en door de Franschen gelezen, evenals de missiven voor de stad werden nagekeken. Men kon dus alleen iets van elkander
hooren door geheime boden en Michiel wist niet, hoe
hij het moest aanleggen om wat van zijn geliefden te
weten te komen. Hij woonde niet meer in Napoleonshohe; de kamer werd door iemand anders gebruikt en
de jonge officier was blij in Kassel twee kamers te
vinden, die eenvoudig waren ingericht en waar hij gemoedelijk kon zitten, als hij eens thuis was. Zijn kolonel
in het Ministerie van Oorlog liet hem trouwens weinig
tijd om gemoedelijk te zitten ; altijd had hij wat nieuws
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voor hem te doen en telkens moest hij hem verslag geven
van het aantal soldaten, dat in deze of gene stad lag;
wie goed konden schieten en wie niet. Michiel begreep
wel, waar dat alles op uit zou loopen : spoedig zou er
weer een groote oorlog uitbreken en Napoleon wilde
weten, hoeveel soldaten de Duitsche landen hem konden
leveren. En juist op een avond dat hij een zwaarlijvig
document moest doorwerken, dat hem uit Beieren was
toegezonden en over de sterkte van het Beiersche leger
handelde, werd er zachtjes tegen zijn deur geklopt en trad
op zijn „binnen !" een Fransch soldaat de kamer in, die
het militair saluut bracht.
Dat was geen Westfaler, maar sergeant Jozef uit Hamburg, dien Michiel met een uitroep van vreugd begroette.
„Waar komt u vandaan ? Wat brengt u voor nieuws ?"
Het volgend oogenblik zat de goede Jozef onder een
glas wijn aan de tafel van zijn vroegeren recruut te
vertellen. Hij was met een afdeeling soldaten regelrecht
uit Hamburg gekomen en moest nu naar de Rijnlanden
gaan ; naar Keulen of Trier ; zijn kapitein wist zelf nog
niet precies, welk bevel hij hier zou vinden. Generaal
Fragonard was eveneens in Kassel aangekomen ; zijn
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plaats in Hamburg was door een anderen generaal ingenomen en waarschijnlijk zou hij in Parijs het bevel
over een regiment van de garde overnemen. Misschien
ging hij dan naar Spanje, hoewel de keurbenden niet
gaarne naar ongeriefelijke landen werden gezonden.
„0, wat zijn de generaals in Hamburg boos geweest,
toen de rijke goederencolonnen door koning Jerome
werden opgevangen !" vertelde Jozef verder. „Zij wisten
het heel gauw en hadden er een voorgevoel van gehad,
dat Z. M. iets tegen hen in het schild voerde. Het was ook
wel treurig, kapitein ; pas heeft men een schaapje geschoren of de wol wordt weggekaapt."
„De Franschen zullen het kleine schaap nu wel heelemaal opeten," meende Michiel en Jozef keek ernstig in
zijn leeg glas.
„De goede stad Hamburg is een rijke stad en wij,
Franschen, hebben geld noodig !" antwoordde hij verontschuldigend. „Wij hebben toch ook onze offers gebracht, moet u bedenken, kapitein. In heel wat veldslagen hebben wij ons bloed vergoten ; licht, dat wij er
dus wat voor krijgen !"
Michiel zweeg. Hij wist dat Jozef het nooit zou begrij-
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pen, als hij hem zeide, dat Frankrijk toch Duitschiand
niet had behoeven te veroveren en plunderen. De sergeant stak nu de hand in zijn borstzak. „Hier heb ik
wat voor u, kapitein. En wat ik dan nog zeggen wilde,
is dit : mijnheer Schonberg is een heelen tijd spoorloos
verdwenen geweest en wij dachten allemaal, dat hij
misschien naar Engeland was gevlucht ; maar toen kwam
hij in eens weer voor den dag en, nadat hij een boete
had betaald, is alles in orde gekomen. Zijn goederen
is hij wel kwijt geraakt, daar kon hij niets aan veranderen en, wie den keizer ongehoorzaam is, moet gestraft
worden, maar ik zou wel eens willen weten, waar hij
gezeten heeft. Die Hamburgers zijn toch komieke lui !
Zij zeggen iemand nooit de waarheid."
Hij keek Michiel vragend aan, maar deze schonk
alleen zijn glas in en vroeg, of hij soms iets van de
kinderen van mijnheer Schonberg had gehoord.
„Zeer zeker !" Jozef nam een grooten slok. „Daarom
kom ik juist naar u toe, kapitein, want Frans Sch ei nberg is hier met ons in Kassel. Wij hebben hem op
verzoek van zijn vader meegenomen. U moet weten dat
hij ook soldaat wil worden en mijnheer wil niet hebben,
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dat hij bij den Hanzebond komt, die een afzonderlijk
regiment zal vormen ; hij dacht dat hij misschien bij de
wturtembergers of Westfalers zou kunnen geplaatst
worden. Zoo heb ik het ten minste begrepen en generaal
Fragonard heefd beloofd een oogje op hem te houden."
Michiel werd door al die verhalen zoo opgewonden,
dat hij het liefst opgesprongen en naar Frans toe geloopen was. Maar hij wist niet, waar de jongen zat en
bovendien durfde hij niet al te zeer laten merken, hoe
blij hij was; want, hoe goedhartig Jozef ook mocht zijn,
hij was toch boven alles Fransch soldaat en, als hij
iemand van het een of ander verdacht, kon hij onaangenaam worden. Het was daarom beter om rustig te
blijven zitten en allerlei verhalen uit den oorlog aan te
hooren. Toch sprak Jozef nog eens over de Schonbergen. Hij was dikwijls bij hen in huis geweest en
altijd goed ontvangen. Tante Frieda had hem zelfs van
haar fijnen wijn geschonken. Het was dan ook waarlijk
zijn schuld niet, dat Christiaan de geheime bergplaats
aan Severin en den spion van de politie had verraden.
Severin en Christiaan hadden anders niet veel pleizier
van het zaakje gehad. Severin was dadelijk verplaatst

geworden en had niets van den buit gekregen en, toen
Christiaan zijn honderd francs had willen halen, was
hem te kennen gegeven, dat hij liever Fransch soldaat
moest worden, dat was beter dan honderd francs. Nu
was hij met een Hannoversch regiment naar Spanje gestuurd en zou wel nooit meer terugkomen ; want de
Spanjaarden verdedigden zich op wreede wijze tegen
de Franschen ; daarom moesten er kleine onervaren jongens heen, die doodgeschoten konden worden, zonder
dat er veel aan verloren ging.
De goede Jozef praatte zich vast, maar nam eindelijk
afscheid met het verzoek nog eens gauw te mogen
terugkomen. Zijn colonne mocht vier dagen in Kassel
blijven en moest een parademarsch voor Jerome meemaken. Daarna werden zij op wijn en koek getracteerd
en dansten de Kasselsche meisjes met de vlugge soldaten.
Toen Michiel alleen was, maakte hij het pakje open,
dat de sergeant hem gegeven had. Het behelsde twee
brieven, zorgvuldig in een lap linnen genaaid. Op den
eenen zag hij de kriebelige letters van tante Male, op
den anderen het mooie stijlschrift van den heer Schonberg. Deze schreef:
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„Beste

Sc1zizeídeAcind,

De goede sergeant wil een groet van mij aan u
medenemen, en ik hoop, dat hij u bereiken zal. Uw
raad was goed en alles is beter uitgekomen dan ik
dacht. Mijn Frans kan u meer vertellen. Ik heb hem
moeten opgeven, maar, als u hem wilt helpen, zal een
arme vader u dankbaar zijn ! Dat u in Kassel bij den
vroolijken koning Jerome bent blijven hangen, heeft
ons den moed gegeven u te verzoeken een oogje op
Frans te houden. Graaf Fragonard zal verder nog een
en ander met u bespreken.
Uw dankbare

SCHONBERG."

Dit was de inhoud van den eenen brief. Hij was voorzichtig geschreven, zooals in dezen tijd noodig was,
maar Michiel las tusschen de regels door. Mijnheer
Schonberg had zich dus in den grooten kelder van de
Christinagang schuil gehouden en misschien wachtte
daar zijn voorraad goederen ook op beter tijden. Maar
wanneer zouden deze aanbreken ? Michiel nam den
anderen brief op.

1?7
„Mijnjf lieve jongen,

Schrijven doe ik eigenlijk niet graag meer, maar
ik vind het verkeerd, dat zij je hebben weggestuurd,
zonder dat je mij goedendag hebt mogen zeggen.
Toch is het een geluk, dat zij je niet doodgeschoten
hebben, wat je hieraan te danken hebt, dat deze
graaf een beter geheugen heeft dan de meeste Franschen van dezen tijd. En als je Clarissa ziet, dan
zeg je haar maar eens, hoe goed ik voor haar gezorgd heb, toen zij in jongenskleeren bij mij rondliep en niemand vermoedde, dat zij voor de guillotine bestemd was, omdat zij een dochter was van
een graaf. Zeg haar dan ook, dat er hier in Hamburg een dame is, die nog altijd een mutsje draagt,
dat Clarissa Melion gemaakt heeft. Maar, als je
denkt, dat zij dat zou kunnen kwalijk nemen, houd
je je mond maar. En als je in Parijs komt, ga dan
onze straat nog eens in en zoek „het Gebraden
Konijntje" op, en, als je Bonaparte spreekt, kan je
hem zeggen, dat hij wijn bij mij heeft gedronken
zonder hem te betalen. Maar, als hij het soms zou
kunnen kwalijk nemen, dan zwijg je als een mof.
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De Schonbergen zijn goed voor mij en Lize komt
dikwijls en leest mij dan wat voor. En tante Frieda
stuurt mij wat eten, dat ik best gebruiken kan,
want wij hebben geen van allen veel meer, en ik
weet eigenlijk niet, hoe het verder met ons zal gaan,
daar wij hoe langer hoe armer worden. Maar de
goede God zal wel weten, wat het eind zal wezen
en daarmee moet ik mij troosten. Toen ik indertijd
in Parijs zat en bijna mijn hoofd kwijt was geraakt,
was ik er eigenlijk nog slechter aan toe en daarom
wil ik den moed niet laten zakken. Ook jij, Michiel,
moet het hoofd omhoog houden en, als je generaal
wordt, vergeet dan niet
je oude tante

MALE.

Juffrouw Loffèl doet je de hartelijke groeten ; zij
zegt dat zij je wel lijden mocht."
Michiel had den brief tweemaal gelezen, toen een
soldaat de deur inkwam ; hij bracht de boodschap, dat
generaal Fragonard hem bij zich wachtte.
Deze logeerde in het eerste hotel van Kassel en
ontving Michiel niet onvriendelijk.
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„Zoo, brengt u dus mijn brieven over aan maarschalk
Berthier ?" zeide hij en Michiel verontschuldigde zich
met het oponthoud, dat hij had moeten nemen. Daarop
moest hij vertellen, hoe het met de vrachtwagens en
de onverwachte komst van den koning gegaan was en
hoe hij hier werd vastgehouden om dienst te doen. Hierop zeide de generaal niet veel ; hij maakte slechts enkele
aanteekeningen en vroeg naar de prijzen, die Michiel
van den verkoop der goederen had gemaakt. Toen legde
hij zijn notitieboek weg.
„Ik zal u nu mee naar Parijs nemen, evenals den
jongen Schonberg, dien zijn vader aan mijn hoede heeft
toevertrouwd, opdat hij niet bij de Hamburgsche troepenafdeeling zou komen. Ik geloof wel niet, dat de Hamburgers dadelijk tegenover den vijand in Spanje zullen staan
en, al is dat het geval, dan is het altijd een eer om voor
den keizer te mogen sterven ; maar Frans is een eenige
zoon en daarom heb ik den goeden Sch o nberg gaarne
het genoegen gedaan het jongmensch mee te nemen."
Michiel werd afgedankt en toen hij buiten kwam,
stond Frans al voor de deur en begroette hem juichend.
Hij droeg reeds de Fransche uniform, die hem heel
Michiel Schneuiezvinrl in Hamburg
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goed kleedde en bekeek alles van een rooskleurigen
kant. ,,Oom Michiel," zeide hij, „nu word ik zeker generaal en misschien ook hertog en graaf. En in Parijs
krijg ik den keizer te zien !"
„Ik dacht, dat je een vijand was van de Franschen !"
antwoordde Michiel, maar Frans trok aan zijn epauletten en zei : „je bent toch ook een Franschman geworden, oom Michiel, en je moet zelf zeggen, wat zal men
anders worden dan een Franschman ? Hamburg is ook
geen vrije stad meer ; wij zijn allemaal Fransch geworden."
Terwijl hij nu met Michiel naar diens woning ging,
vertelde hij opgewekt, dat zijn vader zich prachtig
in de Christinagang had schuil gehouden, tot er een
bevel van generaal Fragonard kwam, dat hij alleen een
groote boete voor de Engelsche waren moest betalen
en niet in de gevangenis zou gezet worden. Mijnheer
Schonberg was er ook in geslaagd de geheele lading
van de „Freundschaft" te bergen en zoo goed te verstoppen dat niemand ze kon vinden ; ook Christiaan
niet, die uit Hamburg was verdwenen en dien de Franschen in een regiment hadden geplaatst.
„Tante Frieda heeft het niet willen gelooven, dat
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Christiaan zoo slecht was," voegde Frans er bij, „Lize
heeft er om gehuild en ik ben woedend geweest, want
ik heb de schuilplaats aan Christiaan verraden, omdat
hij mij zoo soebatte en altijd kwaad was, als ik niet
alles zei, wat ik wist. En eigenlijk kende ik de plaats
volstrekt niet, want vader had ze mij nooit laten zien;
maar op een keer ben ik hem nageloopen en heb
ze zoo ontdekt. Het is toch ook gelukkig dat wij
generaal Fragonard hebben leeren kennen en ik door
zijn voorspraak op de officiersschool te St. Cyr mag
komen. Dat komt allemaal door jou, oom Michiel. De
generaal zegt, dat je zijn nicht eens een grooten dienst
hebt bewezen ; dit moet je mij later eens vertellen !"
Zoo babbelde Frans en hij keek naar de vergulde
rijtuigen, die door de straten van Kassel reden ; vooral
hoopte hij den koning te zien, van wien hij wist, dat
zijn lievelingsgezegde was : „altijd vroolijk !"
Hij kende nog geen zorgen en, toen Michiel hem dien
nacht bij zich hield en den volgenden morgen meenam
naar Napoleonshohe, was zijn vriendje buiten zich zelf
van vreugd. In geheel Duitschland sprak men over
koning Jerome. Hij was niet zoo streng als zijn broeder

Napoleon en wilde zijn koninkrijk goed regeeren, maar
hij hield ook bijzonder veel van allerlei vermaken en
gaf meer geld uit dan hij bezat. Frans wist dat alles
en sprak er hardop over, maar Michiel waarschuwde
hem, dat hij voorzichtig moest wezen. In Kassel kon
men ook gevangen worden genomen, als men iets ten
nadeele van den koning zeide.
Op het slot Napoleonshohe werd juist een winterfeest
gevierd en op het plein voor het kasteel was een zijden
tent opgericht, waarin een muziekcorps speelde. Kleine
gouden sleden reden daarop in de maat, en rijders en
rijderessen lieten hun paarden dansen. Al de deelnemers
aan het feest hadden kostbare bontmantels aan en
hoeden met veeren op, en bij allen zag men de diamanten flikkeren. Het volk mocht ooggetuige zijn van dit
ruiter- en sledevaartfeest, en zoo kon Frans onder de
menigte gaan en al de sierlijk gekleede dames en heeren
benevens hun kunsten in het rijden en sleden bewonderen. Hij kreeg punch en koek, want, daar het vastenavond was, had Jerome bekend laten maken, dat al zijn
onderdanen bij hem te gast mochten komen en het er
goed van konden nemen. Bedienden gingen rond, die
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gebak en dranken presenteerden en achter hen stonden
soldaten om toe te zien, dat niemand te onbeschaamd
toetastte. Deze maatregel was verstandig, want er
waren onbescheiden luitjes onder, die het er op toelegden, niet alleen zooveel mogelijk voor zichzelf te
krijgen, maar ook voor hun geheele familie, die zij
hadden achtergelaten, te zorgen. Dezen werden dan eenvoudig achteruitgedrongen en de bescheidenen kwamen
bij de groote manden en kregen gebak en verwarmende
dranken. Frans at en dronk, gedroeg zich behoorlijk en
kreeg toch genoeg ; en, toen hij een ruiter zag in een
uniform van wit fluweel met roode opslagen, wiens
zadeldek van diamanten fonkelde en die door iedereen
eerbiedig werd gegroet, wist hij, dat het koning Jerome
was, die dicht langs hem voorbijreed, met donkere
schitterende oogen om zich heen zag en de juichkreten
van het volk goedgunstig beantwoordde. Naast den
koning reed zijn gemalin, Katharina von Wurtemberg.
Ook zij was gekleed in wit fluweel met roode opslagen,
de uniform van de Westfaalsche garden, en zij groette
eveneens heel vriendelijk en allen juichten haar met
geestdrift toe.
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En Frans vergat gebakjes en wijn en meende nog
nooit zoo iets prachtigs gezien te hebben.
Toen echter de koning en zijn gemalin verder gereden
waren, spraken de menschen juist niet vriendelijk over
het echtpaar. Zij zeiden, dat zij de belastingen niet konden betalen, die Jerome hun oplegde en scholden op
de Franschen, die hier den baas speelden. Het was precies alsof Hessen geen Duitschland meer was, maar aan
de Franschen behoorde. De meesten hoopten dan ook,
dat dit bestuur niet lang zou aanhouden.
Frans merkte dus dat hier ook al kommer en verdriet
heerschten, al zou men dat op het eerste gezicht niet
gedacht hebben ; hij zag ook, hoe twee menschen, die
zich vrij luid ten nadeele van de Franschen hadden uitgelaten, door een wacht werden weggevoerd. Het ging
hier dus evenals in Hamburg ; de hand van den veroveraar drukte zwaar op de Duitschers, maar misschien
zou zij nog eenmaal worden afgeworpen. Peinzend ging
Frans de wachtkamer binnen, waar hij Michiel zou aantreffen en, hoewel de muziek nog steeds speelde en
alles louter vreugd scheen te zijn, moest hij aan zijn
vader en aan allen, die hij liefhad, in Hamburg denken.
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Het was toch wel hard om Fransch soldaat te moeten
worden ! Toen hem nog eens een glas punch werd aangeboden, bedankte hij ; zijn trek was weg.
Inmiddels wachtte Michiel in de voorkamer van den
koning om van Jerome afscheid te nemen. Hij moest
lang wachten, want de koning reed juist Napoleonshdhe
rond, om zich aan zijn volk te vertoonen, maar eindelijk
kwam hij toch, en hij was niet zeer goedgunstig gezind.
„Ik heb reeds van Fragonard gehoord, dat u met hem
meegaat !" zeide hij. „Maar ik heb u toch in mijn
dienst genomen en u tot kapitein benoemd. U moet dus
bij mij blijven !"
Michiel antwoordde eerbiedig, dat hij eigenlijk in
dienst was bij generaal Fragonard en Z. M. hem slechts
voor een poosje bij zich had genomen.
„ Ja, ja," de koning lachte even. „Ik heb u met de
Engelsche goederen opgehouden ! Dat was een grappige
zet, niet waar ? Waarom moeten de generaals al het
geld uit Duitschland sleepen ? Ik geef het liever hier
uit! Maar de keizer is boos geweest, heel boos, en ik
heb een ontevreden brief van hem gehad. Pff ! ik geef
er niets om ; in mijn land wil ik koning zijn ! Hoeveel
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hebt u van de opbrengst der goederen voor u zelf gehouden, Schneidewind ?"
Michiel begreep die vraag niet dadelijk, toen kreeg
hij een kleur en antwoordde:
„Ik heb niets voor mij zelf gehouden, Majesteit. Hoe
zou ik zoo iets kunnen doen !"
De koning schudde medelijdend het hoofd.
„Dat dacht ik wel ; u bent zoo'n eerlijke Duitscher en
eigent u niet alles toe zooals de Franschen ! Arme jongen" -- hij werd vertrouwelijk — „nu zou ik u wat geld
moeten geven, omdat u mijn zaken zoo mooi behartigd
hebt, maar, op mijn woord, ik heb zelf niets meer. Hier
zijn vijfhonderd francs, mijn jongen ! Meer kan ik u met
den besten wil van de wereld niet geven !"
Maar Michiel bedankte eerbiedig. Hij had nog wat
over van het geld, dat de generaal hem had gegeven en
nu zou hij geregeld soldij ontvangen. Met een verlicht
hart stak Jerome het geld weer bij zich.
„Nu, dan niet, mijn jongen ! Je bent een brave kerel,
maar rijk zal je niet gauw worden !"
Dit was zijn afscheidswoord ; daarop werd Michiel zeer
vriendelijk door hem ontslagen.

HOOFDSTUK VII.

Den volgenden morgen vertrok Michiel met den generaal en Frans uit Kassel, terwijl de colonne, waartoe Jozef behoorde, volgde. Voorbij de Westfaalsche
keurbenden, die in de voorstad excerceerden, ging het
door de schoone, met sneeuw bedekte bosschen van
Hessen, in de richting van den Rijn. Het eerste station,
waar stilgehouden werd, was Coblenz, waar Fragonard
opdrachten had voor den Franschen gouverneur. De
geheele linker Rijnoever behoorde namelijk thans aan
Frankrijk en overal regeerden Franschen. Hieronder
waren zeer bekwame en degelijke beambten en Michiel
vernam, dat het er veel beter toeging dan vroeger;
dat zeiden ten minste eenige personen uit Coblenz, met
wie hij kennis had gemaakt. Zij waren niet altijd goed
geregeerd geworden en eindelijk waren de Fransche
uitgewekenen gekomen, die zich bijzonder slecht hadden
gedragen, tot de republikeinsche legers hen wegjoegen.
Deze hadden in het begin verschrikkelijk huisgehouden ;
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maar, sedert Napoleon het Rijnland bij Frankrijk had
getrokken, werd het goed behandeld.
Michiel werd treurig gestemd bij de gedachte, dat
Hamburg nu zooveel onder de Franschen te lijden had,
en, toen Fragonard zijn gedachten ried, deed hij zijn
best om hem te troosten.
„Als Hamburg maar eerst tien jaar Fransch is geweest, zal het wel aan alles wennen en inzien, dat het
een groot voorrecht is Napoleon tot keizer te hebben,"
zeide hij en Michiel kon daarop niet veel antwoorden.
Hij had ook weinig tijd om er over te denken ; hij moest
berichten schrijven, boodschappen overbrengen en verder
alles doen, wat anders een adjudant te verrichten heeft.
Hij had een mooie hand van schrijven en was vlijtig
en eerlijk, twee eigenschappen, die niet heel dikwijls
schenen voor te komen. Frans werd van Coblenz met
de Fransche soldatenafdeeling naar de krijgsschool te
Saint Cyr gezonden. Eenige jonge Rijnlanders moesten
eveneens in dit instituut worden opgeleid en, daar
Fragonard de opdracht ontving nog naar Wurtemberg
te gaan, moest Frans scheiden van het aangename
reisgezelschap en het gezellige groote rijtuig met zijn
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vriendelijken koetsier, met wie p hij langzamerhand
zulke goede maatjes was geworden, dat hij vreugd en
verdriet met hem had willen deelen.
Sergeant Jozef beloofde echter goed voor den jongen
cadet te zorgen en het moest gebeuren.
Michiel ging dus met zijn generaal naar Stuttgart en
moest Fragonard naar het paleis en den koning van
Wtirtemberg begeleiden, die zeer beminnelijk jegens de
Fransche officieren was. Te hunner eer gaf hij een
groot bal, waar ook comedie werd gespeeld en dames
en heeren een stuk opvoerden, waarin de keizer werd
verheerlijkt. Michiel ontving hier zijn eerste ordeteekens,
waarover de generaal zich nog meer verheugde dan
Michiel zelf.
„ Jerome had u ook zijn ordeteekens moeten geven !"
vond hij. „Zulke kleine versieringen staan netjes op de
uniform."
Michiel was tevreden, omdat de generaal het was ;
hij zelf was te bezorgd van hart om blijde te zijn over
zulke kleinigheden. Uit Hamburg hoorde hij bijna nooit
iets; alleen dan, wanneer hij Franschen ontmoette, die
daar vandaan kwamen. Zij zeiden natuurlijk, nu het
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een Fransche stad was geworden, dat het er heel goed
ging ; alleen was het jammer, dat de burgers weerspannig waren en niet behoorlijk met hun geld voor
den dag kwamen. Daarom moest men de teugels sterk
aanhalen.
Als Michiel dergelijke dingen hoorde, had hij wel
vleugels willen hebben om ver naar het Noorden te
vliegen. Die waren er echter niet ; hij moest bij zijn
generaal blijven en zich door den minister van Wiirtemberg laten dicteeren, hoeveel regimenten het koninkrijk Wtirtemberg Keizer Napoleon zou kunnen leveren,
wanneer deze eens een oorlog begon. Want oorlog zou
er spoedig komen ; dat zeiden alle officieren, die er wat
van konden weten ; - en allen verheugden er zich op,
vooral de jongeren, die gaarne wat wilden beleven.
Iedereen wist ook, waar de oorlog zou gevoerd worden :
in Rusland, dat zich, zooals de Franschen beweerden,
niet goed tegenover Frankrijk gedroeg. Keizer Alexander
had Napoleon vriendschap gezworen, maar scheen geen
lust te hebben zich daaraan te houden. Dat was zeer
ergerlijk van hem en verdiende streng gestraft te
worden. Zoo spraken de officieren en dan stieten zij
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onder elkander met hun glazen wijn aan en dronken
op een prachtigen oorlog met Rusland!
Michiel, echter, schreef in een boek op, hoeveel soldaten, kanonnen, kruit en levensmiddelen de koning
van Wurtemberg zijn grooten vriend Napoleon zou
zenden, wanneer de oorlog met Rusland begon. Dit
dikke boek nam Michiel mede, toen men eindelijk naar
Parijs vertrok. De lente was intusschen ingetreden, en,
toen Fragonards rijtuig de stad aan de Seine binnen
reed, bulderden daar de kanonnen en was de geheele
bevolking uitgelaten van vreugd. De koning van Rome
was geboren, de zoon van Napoleon en de Oostenrijksche
Maria Louise. Nu had Napoleon een opvolger voor zijn
groot Rijk ; nu wilde hij nog meer landen veroveren
om zijn zoon nog machtiger te maken dan hij zelf.
Het was eigenaardig weer in Parijs te zijn, dat Michiel
als een soldaat van zestien jaar had verlaten. Dat gebeurde in den tijd, toen koning Lodewijk en zijn gemalin onthoofd waren geworden ; toen het als verdacht
werd beschouwd, wanneer men op straat behoorlijk
gekleed ging; toen alle menschen gelijk waren en
elkander burger en burgeres noemden ; toen men niet
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eens een medelijdend gezicht mocht trekken, als de
wagen met oude en jonge menschen naar de guillotine
reed ! Thans was iedereen, die het kon betalen, fijn
gekleed. Wie in dien tijd de voorname lui had aangeklaagd, alleen omdat zij voornaam waren, had nu misschien zelf een hoogen titel en nam het kwalijk, als
hij niet eerbiedig behandeld werd.
Thans woonde de keizer in de Tuillerieën, waar vroeger de koning verblijf hield. Weder was het een Oostenrijksche, die hier de kroon op het hoofd had, maar deze
werd vereerd als een heilige, omdat zij een zoon had
gekregen ; en wie ook maar uit de verte de wieg van
den koning van Rome had gezien, achtte zich reeds gelukkig.
Michiel kon eerst niet aan het vele nieuwe en vreemde wennen en de sergeant Jozef, dien hij spoedig weer
ontmoette, kon het evenmin ; maar hij zeide, dat men
het niet mocht laten merken, want anders kon men wel
eens dadelijk ingerekend worden. De Tempel, waarin
Lodewijk XVI en zijn familie gevangen gezeten hadden,
diende nog als gevangenis en verscheiden helden van
de revolutie, die zich niet met den tegenwoordigen toe-
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stand konden vereenigen, waren er al gelogeerd geweest.
„Men moet zwijgen als het graf!" bracht Jozef in het
midden. „En het is ten slotte toch een eer om zulk een
beroemd keizer te hebben."
Michiel zag den keizer al heel gauw. Fragonard moest
bij hem op audiëntie komen en nam Michiel mede, dan
kon hij in de voorkamer op hem wachten. Hier stonden
veel dames en heeren, die allen verlangend waren den
keizer een verzoek te mogen doen ; o. a. ook een dame,
die Michiel bekend voorkwam en hem eveneens gadesloeg. Zij was zeer rijk gekleed en had een mooi, maar
trotsch gezicht. Plotseling liep zij naar Michiel toe en
noemde zijn naam. Het was Clarissa, tegenwoordig gravin Florio, die hem de hand toestak en een paar vriendelijke woordjes zeide.
„Fragonard heeft mij al over u gesproken. Het doet
mij pleizier, dat hij u van dienst heeft kunnen zijn. Ik
heb uw tante mijn portret gestuurd ; ik denk nog dikwijls aan haar."
Zij sprak zoo vlug, dat Michiel alleen boog. Voor hij
goed wist, wat hij moest antwoorden, was er van de
gravin niets meer te bespeuren. Zij was bij den keizer
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ontboden en de achterblijvenden keken haar met afgunst na. Vooral een oude officier, die slechts met
moeite kon loopen, schold met gedempte stem op de
aristocraten, die vroeger waren weggejaagd en nu weer
in eer en aanzien waren gekomen, hoewel zij niets voor
Frankrijk hadden gedaan, terwijl hij in alle gevechten
gewond was geworden.
Daarop kwam de gravin terug en er speelde een gelukkig lachje om haar lippen. Zij had, zooals zij aan een
dame vertelde, de eigendommen van haar overleden
va der, waarop door de regeering beslag was gelegd,
teruggekregen. Nu was zij heel rijk en kon zij zich verheugen. Zij groette Michiel maar heel vluchtig, toen zij
hem voorbij liep, en, terwijl hij boog, moest hij aan een
jong meisje denken, dat een heelen tijd in jongenskleeren bij zijn tante verborgen was geweest, en alleen door
die vermomming haar leven had gered. Hoe dikwijls had
Clarissa later in Hamburg, toen zij als modiste haar
brood verdiende, over dien tijd gesproken ! Maar de tijden
waren veranderd. De trotsche gravin dacht niet gaarne
meer aan het verleden en het was nog een wonder, dat
zij met den vriend uit haar jeugd had gesproken.
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Er ging een geritsel van fluisterende stemmen door
de verzamelde menschen en Napoleon trad binnen. Hij
droeg een eenvoudige groene uniform met wit zijden korte
broek en kousen. In de hand hield hij een stokje en met
zijn scherpe zwarte oogen monsterde hij het gezelschap,
dat zich in diepe stilte voor hem boog. Hier en daar
bleef hij staan, zeide een woord, deed een vraag, maar
hij scheen niet veel tijd te hebben ; en de generaals, die
naast hem liepen, wenkten eenige bekenden, dat zij wat
naderbij moesten komen om nog door den keizer te kunnen
worden aangesproken.
Michiel kreeg natuurlijk geen wenk ; hij stond in een
hoek en sloeg Napoleon opmerkzaam gade. Maar hij
droeg de mooie witte garde-uniform, die koning Jerome
hem geschonken had en, daar hij boven de meeste heeren
uitstak, gaf de keizer hem een teeken om nader te treden,
vroeg hem wie hij was, lachte toen hij hoorde, dat Michiel
uit Hamburg was en zeide dat hij hoopte, dat de menschen, daar, langzamerhand verstandig zouden worden.
Daarna ging hij verder en generaal Fragonard drukte
Michiel de hand.
„U hebt fortuin, mijn vriend !" zeide hij. „Wien de
Michiel Schneidewind in Hamburg.
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keizer opmerkt, vergeet hij niet licht! En ik zal hem
mededeelen, hoe goed u berichten kunt opstellen. Dat
kunnen dikwijls zijn hoogste officieren niet."
Neen, de keizer vergat Michiel niet. De Duitscher met
zijn eerlijk gezicht en heldere oogen scheen hem vertrouwen in te boezemen ; toen Michiel op een avond thuiskwam, vond hij zijn benoeming tot keizerlijk ordonnansofficier. Dit was nu wel een betrekking, die veel officieren
bekleedden, en waaraan veel werk en weinig geldelijk
voordeel was verbonden, maar Fragonard wenschte
Michiel toch van harte geluk en sprak glimlachend zijn
meening uit, dat mijnheer Schneidewind toch zeker wel
in zijn schik was, niet meer in Hamburg te zijn en in
roerende goederen te handelen.
Misschien was het beter zoo ; Michiel had weinig tijd
om er over na te denken. De keizer zond hem heen en
weer met verschillende opdrachten. Soms moest hij een
Duitsch vorst een brief van den keizer overhandigen,
dan weer in de provincies reizen, om brieven aan de generaals te brengen. Meestal was hij in het gevolg van den
keizer, als deze in de provincie of naar een bevriend
hof reisde. Zoo behoorde hij ook in Mei 1812 tot het
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groote gevolg, toen de lang gewenschte oorlog met
Rusland begon en Napoleon zich gereedmaakte tot
den veldtocht, na vooraf verscheiden Duitsche vorsten
bezocht of bij zich ontboden te hebben om hun te vragen
met hoeveel soldaten zij zijn leger zouden kunnen vergrooten.
In Dresden hield Napoleon een soort van revue of
wapenschouwing en veel vorsten maakten hem daar
hun opwachting. Ook de koning van Pruisen verscheen
en Michiel had juist dienst in de voorkamer van den
keizer, toen Frederik Wilhelm werd aangediend. Napoleon kwam den koning tegemoet, wat hij niet deed bij
alle vorsten, die hij zeer onvriendelijk behandelde, maar hij
was ook niet overdreven beleefd jegens Frederik Wilhelm, hetgeen zijn grond hierin had, dat hij hem niet
recht vertrouwde. Dit alles vertelde een der Fransche
generaals aan Michiel.
,,De Pruisen zijn tegen ons !" voegde hij er bij. ,,Dat
kan de keizer nooit vergeten."
Deze generaal had den slag bij Jena meegemaakt en
moest nog lachen om de oude Pruisische generaals, die
van ouderdom bijna niet meer op hun paard konden komen
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en ook over al de bagage, die de officieren mee hadden
genomen. Er was een luitenant onder, die op zijn pakpaard zelfs een piano had meegevoerd, die door de
Franschen buit gemaakt en door een van hen naar zijn
vrouw gezonden werd.
Ja, de Pruisen hadden in dien tijd wel een beetje vergeten, hoe men oorlog voerde ; daardoor was hun land
klein geworden en werd het door Napoleon bestuurd.
Toen Michiel echter later de eer had den koning van
Pruisen en zijn oudsten zoon naar het rijtuig te geleiden
en het portier open te houden, keek hij toch vol eerbied
naar het mager, ernstig gelaat van den koning ; en een
volksmenigte, die zich voor het paleis verzameld had om
Napoleon te zien, riep bij het zien van den koning:
„Lang leve Pruisen". Toen kwam er een lichte blos op
de wangen van Frederik Wilhelm en hij hield de hand
aan zijn helm, maar zeide geen woord.
In Dresden had Michiel een groote vreugd. Een
Fransch linieregiment kwam aangemarcheerd en toen
hij het toevallig tegenkwam, riep een stem zijn naam.
Een kleine korporaal marcheerde hem rakelings voorbij
en dat was Frans, wiens geheele gezicht van vreugd
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straalde. Michiel liep het regiment na en kon daarna
spoedig met zijn jeugdigen vriend spreken. De geheele
legera fdeeling bestond uit zeer jonge soldaten van de
laatste lichting. De oudsten waren nauwelijks achttien
jaar en de korporaals en onderofficieren waren cadetten
van Saint Cyr, die hun epauletten op het slagveld moesten
veroveren.
„Wij willen allemaal maarschalk worden !" zeide Frans,
die er vrij vergenoegd uitzag, ofschoon hij mager en
bleek geworden was. Uit Hamburg wist hij weinig te
vertellen, daar zijn vader slechts korte brieven schreef;
en deze kwamen allen geopend aan, omdat de Hamburgers nog altijd geen goede Franschen waren geworden.
Mijnheer SchOnberg schreef dus alleen het hoognoodige :
De zaken gingen ellendig ; de armoede in de stad werd
hoe langer hoe grooter en veel menschen vluchtten.
Zelfs tante Frieda was mager geworden en Lize moest
het huishouden doen ; voor een dienstmeisje was geen
geld meer. Tante Male was nog in leven en sloeg er
zich dapper door heen. Een van de Fransche officieren
had haar een papegaai en een hond te bewaren gegeven
en andere heeren hadden hetzelfde gedaan. Daarmee
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verdiende ze een kleinigheid en juffrouw Lóffel zorgde
verder voor haar.
Frans' stem beefde nog een weinig, terwijl hij over
Hamburg sprak, maar hij wierp gauw het hoofd in den
nek en verzekerde dat hij geen heimwee had. Hij wilde
generaal worden !
Daarop zeide Michiel niet veel ; hij zelf mocht ook
geen heimwee hebben. Napoleon had hem tot majoor
benoemd en hem een bataljon Fransche Infanterie gegeven. Het regiment was in dezelfde brigade als dat van
Frans en nu hoopte hij een oogje op het jongmensch
te kunnen houden. Eigenlijk had hij er een beetje op
gerekend, bij de Fransche garde te zullen komen, omdat hij toch ordonnansofficier was geweest en die heeren
meestal een schreefje vóór hadden ; maar hij was een
Duitscher en Duitschers kwamen niet in de voorname
regimenten.
Zij mochten anders wel altijd in de voorste gelederen
loopen, in Polen en Rusland, waar het groote leger
langzamerhand doordrong. Steeds waren het de Wurtembergers, de Beiers, de Rijnlanders en Westfalers, die
op den vijand werden afgestuurd, wanneer hij zich
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vertoonde. In het eerst vertoonde hij zich in het geheel
niet. De Russen trokken zich steeds verder terug en
alleen de kleine Kozakken met lange baarden en flinke
paarden stonden dikwijls stil, schoten eenige soldaten
dood en gingen dan weer verder. Dat ging zoo voort,
tot de troepen midden in Rusland waren en altijd voorwaarts moesten gaan, omdat er achter hen geen voedingsmiddelen waren. Het vee was n.J. uit de stallen gehaald
en geslacht geworden en het halfrijpe koren als voeder
voor de vele paarden gebruikt.
Wie in dien tijd Napoleons leger zag, vergat dat
nooit. Er waren duizenden en nog eens duizenden aan
voetvolk en ruiterij, die naar het Oosten trokken ; daarbij
kwamen heele rijen van wagens met proviand, met
kruit en met haver voor de paarden. Dan volgden de
voertuigen, waarop de marketentsters en waschvrouwen
zaten. Verscheiden soldaten hadden vrouw en kinderen
meegenomen, omdat zij stellig geloofden, dat de keizer
Rusland veroveren en hun een stuk grond geven zou,
dat zij konden bebouwen en waar zij met hun familie
zouden kunnen wonen.
Behalve deze vrouwen, waren er nog voorname dames
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bij, die hun mannen vergezelden en onder deze bevond
zich gravin Florio. Zij reed in een koets met vier paarden en volgde het leger vrij langzaam. Haar wagen
was vol eetwaren, wijn en lekkernijen, zooals Frans aan
Michiel vertelde, toen hij hem eens on gestoord kon
spreken.
Deze jeugdige Fransche regimenten behoorden eigenlijk meer tot de achterhoede en waren voorloopig weinig
in het vuur geweest. Zij moesten echter hard werken
om aan voedsel te komen en de onderofficieren waren genoodzaakt, dagelijks met de soldaten brood en vleesch te
zoeken, opdat de menschen niet van honger zouden omkomen ; want de groote wagens met proviand verdwenen langzamerhand en, waar zij gebleven waren, wist niemand.
Frans kon echter goed zoeken. Meestal vond hij in de
boerenhofsteden nog wel een verborgen plaats, waar
iets te bikken viel en, als hij in de gelegenheid was,
bracht hij er Michiel wat van. Zoo gaf hij hem op een
dag een magere kip en vertelde een en ander van
gravin Florio. Haar man was in het gevolg van den
onderkoning van Italië en een escorte paardenvolk
beschermde haar.
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„Dat is maar goed ook," voegde Frans er bij, „anders
zou mijn volk haar het rijtuig uitgegooid hebben. Hebt
u ooit zoo'n honger gehad als hier in Rusland, Majoor?"
Frans zeide niet meer oom tegen Michiel ; dat was
tegen het verschuldigde respect ; maar voor het overige
ging hij nog even vertrouwelijk met hem om als vroeger.
Michiel keek peinzend naar Frans' verbrande gezicht.
Zijn uniform was al lang versleten, op zijn wang had
hij een rood litteeken, dat hij in een gevecht met een
Kozak had opgedaan en zijn haar hing onverzorgd om
zijn hoofd. Als zijn vader en tante Frieda hem zoo eens
hadden gezien, zouden zij wel treurig zijn geweest !
Maar Frans zelf was heel opgeruimd.
„Hebt u ooit zoo'n honger gehad, Majoor?" herhaalde
hij. „Maar als wij in Moskou komen, zal het wel anders
worden."
Alle soldaten, Duitschers en Franschen, verlangden
naar Moskou. Als zij deze stad maar bereikten, zou alle
leed vergeten zijn !

HOOFDSTUK VIII.

De zomer was in Rusland gloeiend heet geweest en
had veel ziekten ten gevolge gehad. Daarbij kwamen
de gevechten met de Russen. Wel trokken dezen zich
aanhoudend terug en lokten de Franschen hoe langer
hoe verder het Russische rijk in ; maar er werden toch
veel kleine en grootere gevechten geleverd, en de slag
bij Mosaisk kostte velen Franschen en Duitschers, die
voor Napoleon moesten strijden, het leven.
Het groote leger ging een weg des doods en duizenden waren reeds op Russischen grond begraven,
toen eindelijk de dag aanbrak, dat Moskou, de
heilige stad der Russen, open voor den vijand
lag.
Frans had zijn bataljon verloren. Hij had in zijn gelederen bij Mosaisk gevochten, maar wist niet, of het
gevangen was genomen of vernietigd. Eenige dagen
dwaalde hij met achterblijvers rond, tot hij in een half
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verbrand dorp kwam, waar hij majoor Schneidewind
uit een der ruïnes zag komen.
,,Majoor, hebt u wat voor mij te eten ?" vroeg hij en
Michiel zag, dat hij zwaar kreupel liep.
Schneidewind stak zijn hand in den zak en haalde
er een handvol boekweit uit, die de korporaal gretig
opat.
Al etend, vertelde hij, dat hij aan zijn knie gewond
was en zich slechts moeilijk kon bewegen. Hij had op
den natten grond moeten liggen en eergisteren niets
dan wat bloederig paardevleesch gekregen.
Op dit oogenblik klonk er een signaal en ook Michiel
riep zijn trompetter toe, dat hij den aftocht moest blazen ;
want heden was het de dag, waarop de Franschen
Moskou zouden binnentrekken. Michiel had geen voltallig bataljon meer. Bij den laatsten slag had het zware
verliezen geleden ; daarbij waren nog pijnlijke wonden
en ziekten gekomen, zoodat de majoor blij mocht zijn
dat er ongeveer honderd man op het signaal afkwamen.
De keizer had bevolen, dat al de soldaten hun beste
uniform zouden aantrekken, als zij op het punt waren
hun intocht in Moskou te doen, maar Michiels wagen
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met de goede uniformen was in handen van de Russen
gevallen. De wagen met brood en vleesch had hetzelfde
lot ondergaan ; er werd werkelijk honger geleden en
het was dus een wonder, dat Michiel dit troepje nog
bij elkaar had.
Nu lag Moskou voor hen en de zon scheen op de
gouden koepeldaken van de kerken. De muziek van
de garden speelde een schetterenden marsch en dezen
trokken het eerst over de brug de stad in. Die garden
hadden bij lange niet zoo geleden als de liniesoldaten. De
keizer had ze altijd in de achterhoede gehouden en
daardoor waren hun rijen ook niet zoo gedund. Met
hoorbaren pas marcheerden zij voort ; zij waren goed
gekleed en op hun ransels lagen groote wittebrooden.
Op het gezicht hiervan begonnen de soldaten te murmureeren. Hoe kwam het, dat de garden nog dik en vet
waren, terwijl de andere soldaten bijna van honger
stierven ?
„Geeft acht !" riep een stem en de geweren werden
gepresenteerd — De keizer kwam op een schimmel aanrijden in een grijze jas en het driehoekig steekje op
het hoofd. Hij had eerr trotsch gezicht en zat slecht te
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paard, want hij kon niet rijden ; maar niemand scheen
dat op te merken.
„Leve de keizer !" riepen de arme hongerige soldaten
en Napoleon groette onverschillig. Naast hem liep een
lange jood met een paar krullende lokken op het voorhoofd. Hij droeg een zwarten kaftan *) en vertelde druk
over de Russen, terwijl Napoleon aandachtig luisterde.
Daarop liet de keizer zijn blikken gaan over de gouden
koepeldaken van Moskou en het verwonderde hem waarschijnlijk, dat de geestelijkheid en de waardigheidsbekleeders niet kwamen, om hem de sleutels van de stad
te overhandigen. Er verscheen echter niemand en hij
trok een verlaten stad binnen.
Michiel kwam niet in Moskou, maar moest in een
voorstad blijven. Er was geen plaats meer in de stad,
waar de keizer, de koning van Napels, de garden en
veel voorname Franschen vereenigd waren. Schneidewinds soldaten morden weder, maar hij vond een groot
leeg gebouw, waar hij ze onder dak bracht. Hier lag
waarlijk nog meel ; een koe stond op stal en beneden
waren goed gemeubelde, leege kamers. Waar waren
*) Lang opperkleed.
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echter de bewoners ? Michiel verbaasde zich over de
eenzaamheid, maar hij wilde eerst voor zijn soldaten
brood bakken en de koe slachten ; doch dezen liepen
alien weg. In Moskou mocht geplunderd worden, zooals
zij hadden gehoord ; zij wilden daarom wat beters halen
dan gewoon meel of brood. Michiel bleef dus met Frans
achter, die hevige pijn had en niet kon loopen. De majoor wiesch zijn wond, verbond ze zoo goed en zoo
kwaad als het ging en nam daarna zijn kamers in
oogenschouw. Zij waren zoo netjes gestoffeerd, als hij
ze in geen weken had gezien. Er stond zelfs in de zijkamer een groot bed, waarop hij Frans legde, nadat
hij water gevonden en hem flink gereinigd had, want
in geen weken had men zich ordentelijk kunnen wasschen. Daarna ging hij de straat op, om naar andere
officieren, die in de buurt onderdak waren gekomen,
uit te kijken, toen een troep soldaten op hem af kwam
stormen.
„Hier majoor, dat is voor u! Wij brengen nog meer !"
Zij hadden hem een zijden zak in de handen gestopt
en vlogen toen weer weg in de richting van Moskou,
van waar men hard hoorde schreeuwen en zingen. De
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zak was een zijden rok eener dame, waarin verscheiden
flesschen champagne, potten met Straatsburgsche ganzeleverpastei, een groote koek en vier gouden borden
waren gewikkeld. Bij dezen aanblik vergat Frans zijn
verdriet. Met moeite richtte hij zich op, sloeg den hals
van de flesch en dronk met lange teugen. Michiel volgde zijn voorbeeld en van den voorraad eten was spoedig niets meer te zien. Het was jammer, dat de gouden
borden niet konden opgegeten worden. De majoor en
de korporaal betreurden dit evenzeer en Frans verzekerde, dat zijn knie al veel beter was en hij ook naar
Moskou wilde, om nog meer lekkers te halen. Dit verbood Michiel hem echter, en het was ook niet noodig
om zelf te gaan zoeken, want van alle kanten kwamen
de soldaten aanloopen, die de welvoorziene provisiekasten en kelders van Moskou hadden geplunderd
en nu niet wisten, waar zij met hun buit moesten blijven. Dit groote kwartier kwam hun dus goed te pas
en Frans werd uitgekozen om bij de schatten de wacht
te houden, opdat er niets werd gestolen. Weer was het
champagne ; verder thee, koffie en suiker in groote
hoeveelheid ; vervolgens gouden tafelgereedschap, zijden
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kleedingstukken, zilveren messen en vorken ; ook lekkernijen, ingemaakte vruchten en marsepein, maar bijna
geen brood en weinig vleesch. Van alle kanten stroomden nu de officieren en soldaten toe, die niet in Moskou
waren geweest, deden zich te goed aan de lekkernijen
en dronken champagne tot laat in den nacht — tot er
op eens een luide knal weerklonk, een vuurzuil omhoog
steeg en de stad Moskou begon te branden.
Aan verschillende kanten stond zij in brand. In het
eerst trachtten de Franschen nog te blusschen, maar,
als zij het vuur op de ééne plaats hadden bedwongen,
vlamde de gloed in een andere straat weer op.
Midden in den nacht moest het groote leger, dat dien
naam reeds lang niet meer verdiende, uit Moskou Auchten en zich in de voorsteden of op het kale veld verdeelen. Ook Napoleon, die er zoo trotsch was binnengetrokken, reed haastig de stad uit, naar een kasteel
in de nabijheid.
Den volgenden morgen, toen Michiel zijn soldaten
telde, want ze waren niet allen uit de stad teruggekomen, reed de keizer voorbij ; hij deed zijn paard even
stilhouden en vroeg kortaf :
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„waar was u gisteren toch ?"
„Niet in Moskou, Majesteit ; ik maak geen deel uit van
de garde en van de voorname troepen van uwe Majesteit."
De keizer trok een kwaad gezicht.
„In mijn leger mag niemand ontevreden zijn !"
Michiel gaf geen antwoord. Zijn uniform zag er sjofel
uit ; de naden waren kaal ; zijn mantel had hij al lang
verloren ; aan den eenen voet had hij een laars en aan
den anderen een schoen met bont ; hij was dus geen
voornaam soldaat meer. Misschien zag de keizer in, dat
hij niet te streng mocht zijn.
„ Mijn vriend, wij hebben allen verdriet," zeide hij
vriendelijker, „maar alles zal zich nog ten beste keeren.
Men moet als echt soldaat geduld hebben en den moed
niet laten zakken. Ik zal u, als wij Rusland overwonnen
hebben, niet vergeten, Majoor !"
Hij reed verder en Michiel mocht blij zijn, dat hij er
zoo afkwam ; want een overste, die Napoleon waarschijnlijk
een onvriendelijk antwoord gaf, werd door dezen met
de rijzweep bedreigd, als wilde hij hem een slag geven.
Die overste, een Portugees van geboorte, kwam naderhand bij Michiel en lachte toornig.
Michiel Schnezdeivind in Hamburg.
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„Hij wil mij bij het gespuis overplaatsen, omdat ik
gezegd heb, dat wij niet levend uit dit ellendige land
komen !" vertelde hij in zijn gebroken Fransch, terwijl
hij op zijn gebranden arm wees. Met dien arm heb ik
vannacht elf dronken Franschen uit een brandende
kerk gered, waar zij de gouden kandelaars wilden stelen
en geen uitgang konden vinden. Maar de keizer zegt,
dat ik geen moed heb, omdat ik niet meer aan de overwinning geloof."
Dezen middag kookte Frans voor Michiel en de
andere officieren. Het maal bestond uit aardappels in
de schil, die hier of daar waren gerooid en, daar Frans
niet zoo ver kon loopen om water te halen, had hij ze
met champagne gekookt. Ofschoon zij wat vreemd
smaakten, bleef er toch geen enkele aardappel over;
ook deden zij zich te goed aan allerlei soort van zoetigheden.
Moskou brandde drie dagen en drie nachten. Toen
slaagde men er in het vuur meester te worden en de
Franschen trachtten het zich op de rookende puinhoopen
wat gemakkelijk te maken. In de kelders lag een groote
voorraad levensmiddelen, wijn en andere goede zaken.
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Vooral was de Russische brandewijn in talrijke hoeveelheden vertegenwoordigd en de soldaten dronken,
tot zij er bij neervielen. Verscheiden paleizen met kostbaarheden waren blijven staan ; zij werden geheel leeggehaald, en veel soldaten en officieren, die versleten
uniformen droegen, deden zijden jassen of kostbare
pelzen aan. Frans hinkte ook naar de stad en kwam
met twee pelzen van sabelbont terug, die hij van een
kameraad ten geschenke had gekregen. Zij waren met
zijde gevoerd en, toen Michiel den zak van den eenen
onderzocht, vond hij er een groot aantal Russische
bankbiljetten en een handvol Fransche goudstukken in.
Dat was een goede vangst en hij bond het geld tusschen
zijn onderkleeren, terwijl Frans weer de lust bekroop
om te gaan rooven en wegliep om nog meer te
halen. Dat was niet moeilijk ; op de straat lag van alles,
dat de menschen hadden weggegooid, omdat zij niet
meer konden dragen en zoo kwam Frans met een voorraad kleederen, zilveren en gouden voorwerpen, beeldjes
en wijn bij Michiel terug, die alles hoofdschuddend
bekeek.
„waar moeten wij met dien rommel blijven ?"
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Daar wist Frans weer raad op. Door het goede leventje
van de laatste dagen was hij veel beter geworden en
zijn knie deed ook minder pijn. Hij vergat de groote
vermoeienissen, die hij reeds had doorstaan en had
schik in zijn tegenwoordig leven. Een uur later kwam
hij reeds terug met een lichten wagen, waarvoor een
mooi paard was gespannen. Den wagen had hij in een
half verbrande rijtuigfabriek gevonden ; het paard had
hij gekocht van een dragonder uit Wtirtemberg, die
drie paarden had en er maar twee kon gebruiken. Al
de officieren haalden wagens uit Moskou ; paarden
waren er in de verlaten voorsteden, en Michiel, die zijn
drie dieren al verloren had en zijn oppasser er bij, was
natuurlijk blij met het paard.
Nog eenmaal werd er met de Russen aan gene zijde
van Moskou gevochten, tot de keizer plotseling bevel
gaf tot den terugtocht, en een ontzettende massa soldaten, paarden, wagens met buitgemaakte stukken en
levensmiddelen zich weer naar het Westen bewoog.
Maar met vierhonderdduizend man was Napoleon uitgetrokken om het groote Russische rijk te veroveren
en met honderdduizend verliet hij het ! Waar waren de
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anderen gebleven ? Michiel had zich nog een paard
aangeschaft, en een jong Westfaalsch soldaat meldde
zich aan als oppasser. Hij had zijn bataljon verloren en
hoopte het op den terugtocht weder te vinden. Zijn
naam was Jacob en hij was de zoon van welgestelde
boeren ; daar hij drie vingers van zijn linkerhand had
verloren, werd het hanteeren van het geweer hem moeilijk ; maar hij wilde op de een of andere manier thuiskomen, op de boerenhofstede, waar hij was geboren.
Zoo liep hij dan nu achter Michiel en droeg een zak vol
levensmiddelen. Ook het wagentje was met koffie, meel
en pekelvleesch beladen, en tusschen zijden kleedingstukken, gouden gereedschap en flesschen Champagne
zat Frans, wiens wond weer erger was geworden, zoodat
hij nog niet kon marcheeren. Nu maakte hij zich nuttig
met den wagen te besturen en het paard te verzorgen.
Met een ernstig gezicht reed Michiel voor zijn troepje
soldaten. In Moskou had hij er weer verscheiden moeten achterlaten, maar van een ander verstrooid Fransch
regiment hadden zich ongeveer twee honderd man bij
hem aangesloten ; alleen zeer jonge lui met een luitenant
van achttien jaar. Zoo trokken zij in de richting van
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hun vaderland voort, en de hooge officieren, die hier en
daar verschenen, spraken overal troostende woorden
en beloofden, dat Rusland toch nog veroverd zou worden. Aan de Pruisische grens stond reeds een nieuw
leger ; dat zou hun te hulp komen.
Er waren er, die geloof sloegen aan deze beloften ;
anderen lieten het hoofd hangen en verlangden niets
liever dan zoo gauw mogelijk uit het land te komen.
Maar achter hen naderden de Russen met kanonnen en
Kozakken !
In Moskou was het koud en nat geweest ; nu begon
het te sneeuwen, eerst langzaam en fijntjes, daarna snel
en dicht. De soldaten konden in het begin nog in de
fijne sneeuw marcheeren ; toen begon deze hoog te liggen, het loopen ging moeilijk en de vermoeide paarden
konden de wagens niet meer vooruit krijgen. Het 6ne
regiment drong het andere op ; eenige wagens bleven in
de slechte wegen vastzitten en de volgende konden
daardoor niet verder komen. Toen vlogen er plotseling
kanonkogels in de menigte soldaten en wagens ; kleine,
maar flinke ruiters met spitse lansen kwamen te voorschijn, velden de menschen neder, trokken paarden en
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wagens met zich mede en verdwenen even snel als zij
gekomen waren. Op de wegen hoopten zich verbrijzelde
wagens, doode en gewonde menschen op. De gewonden
riepen, dat zij niet wilden blijven liggen en in de handen
van den vijand vallen, maar het kleinste aantal van hun
kameraden wendde nog slechts even het hoofd naar
hen om. Zij wilden vluchten, vluchten, vluchten !
Zoo ging het iederen dag. Achter het leger : de Kozakken, de kanonnen, de dood ; en vóór hen : de dood
op de met ijs bedekte velden ! Het sneeuwde steeds
voort. Het begon te vriezen dat het kraakte en de half
bevroren soldaten verkleumden bij de kleine vuurtjes
in het legerkamp. Zij wilden zich warmen, wilden een
slok gesmolten sneeuw drinken, maar nauwelijks brandde
het vuur, of de uitroep weerklonk : „de Kozakken !" en
alles vloog als razend door elkaar. Wie niet meer loopen
kon, bleef liggen ; de Kozakken staken hem dood,
kleedden hem uit en verdeelden zijn kleéren ; of zij
bonden hem aan een paard vast en lieten hem in galop
er naast loopen, tot hij in elkaar zakte.
Michiel en Frans waren nog bij elkander. Ook het
bataljon bleef bij zijn majoor, al werd het ook hoe langer
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hoe kleiner ; maar Michiel had nog levensmiddelen in
zijn wagen en deelde eerlijk op. Iederen morgen moest
iemand koffie koken en van het meegenomen meel brood
bakken, tot dit was opgebruikt en men zijn best
moest doen ergens anders wat te krijgen. De steden en
dorpen, waar men door kwam, waren echter alle leeg
geplunderd en alleen Jacob gelukte het soms een kip
of gans machtig te worden. Michiel kon ook Russisch
spreken, hetgeen hem dikwijls te pas kwam ; doch waar
niets was, kon hij ook niets krijgen en hij was maar
blij, dat hij en Frans in dikke pelzen waren gehuld en
hij van een dooden officier de laarzen had weggenomen.
Nu kon hij tegen de kou.
Hij had bevel gekregen zich met het overschot van
zijn bataljon bij een regiment van de jonge garde aan
te sluiten. Dit regiment telde nog slechts vierhonderd
man, maar het had zich goed gehouden, omdat het de
beste kwartieren kreeg. De officieren waren nog zoo
trotsch, dat zij zich in het geheel niet met Michiel bemoeiden, vooral toen zij hoorden, dat hij een Duitscher
was. Merkwaardig inderdaad ! Wel het vierde deel van
Napoleons leger had uit Duitschers bestaan en zij had-
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den even dapper gevochten als de Franschen ; maar
dezen mochten de Duitschers niet lijden en behandelden
hen uit de hoogte, zoodra de gelegenheid zich daartoe
aanbood.
Michiel bekommerde zich niet om de hoogmoedige
garde. Hij trok met zijn bataljon langs denzelfden weg
en verzamelde zooveel verstrooide soldaten, als hij kon.
Als hij er echter 's avonds soms wel tweehonderd bij
elkander had, waren er den volgenden morgen dikwijls
honderd van verdwenen. De Kozakken hadden ze
gevangen genomen, of zij lagen bevroren aan den weg
of streden nog met den dood.
Daarop brak de morgen aan, waarop de marcheerende troepen voor een rivier stonden. Het water was
grauw en onstuimig en de ijsschotsen kraakten, als zij
tegen elkander wreven. Michiel kwam uit een klein
bosch, waar hij met zijn bataljon bij een vuur had overnacht en zag, dat er twee bruggen over de rivier werden geslagen. De pontonniers stonden tot aan hun hals
in het ijskoude water, de generaals vuurden door bemoedigende woorden hun ijver aan en Napoleon reed
aan den oever heen en weer, keek door een telescoop,
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sprak met zijn adjudanten en wuifde tegen een paar
soldaten van de garde, die in de nabijheid bij een
vuurtje zaten. Zij sprongen op en riepen : „Leve
de Keizer !" maar gingen dadelijk weer zitten en
trokken een doodgevallen paard uit elkaar. Daarop sloeg de
keizer een groote colonne, die zich langzaam door het
Bosch voortbewoog, gade : verscheiden regimenten van
de garde en de cavalerie ; proviandwagens, koetsen,
waarin vrouwen en kinderen zaten, vrachtwagens beladen met buitgemaakte goederen uit Moskou. Napoleon
had ook van alles meegenomen : een prachtig gouden
kruis van een der kerken, deuren van smeedijzer, gouden
huisraad van de meest verschillende soorten en prachtige schilderijen. De colonne kwam slechts langzaam
vooruit en daar tusschen liepen de hongerige soldaten,
vele in kostbare pelzen gehuld, andere met zoo goed
als niets aan het lijf.
Michiel, die in de nabijheid van den keizer was gekomen, wilde hem ongemerkt voorbijrijden, maar Napoleon sprak hem aan.
„Wel, Majoor, gaat het u nog altijd goed ?"
Michiel boog. „Ik leef nog, Majesteit!" was zijn antwoord.
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„Men moet volharden !" zeide de keizer ernstig. „Wij
moeten allen volhouden en dan zal voor ons eindelijk
de groote overwinning komen."
Hij had met verheffing van stem gesproken en keek
om, daar hij verwachtte, dat allen, die hem hoorden,
zouden roepen : „leve de keizer !" Maar slechts weinigen
namen notitie van hem. Allen keken naar de bruggen,
waarmede de pontonniers langzaam, ach zoo langzaam,
opschoten. Eindelijk mochten de eerste colonnes naar
den anderen oever marcheeren. Dat moest natuurlijk
ordelijk gebeuren en de commandanten reden met getrokken sabel heen en weer, opdat er geen gedrang zou
ontstaan ; maar, toen de kanonnen van de achtervolgende Russen begonnen te schieten en er zelfs eenige
kogels midden op de brug vielen, drong alles op elkander ; iedereen wilde het eerst aan den anderen oever

zijn, wilde zich redden ! Heele regimenten rukten met
paard en wagen aan, om over de brug te komen, stieten
zich wederkeerig in het water, vielen over elkaar heen
en vormden een , kluwen van menschen, paarden en
wagens. De kanonnen moesten er ook overheen, hun
wielen reden over een ieder, die niet in het water werd
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gedrongen. Wie neerviel, stond niet meer op ; hij werd
door volgende menschenmassa's of paarden en wagens
doodgetrapt.
Vergeefs trachtte Michiel eerst over een der bruggen
te komen. De geheele oever stond vol soldaten en paarden ; honderden zwommen reeds in de rivier, angstgeschrei en verwenschingen weerklonken door de lucht.
En weder vielen de Russische kanonkogels in de
menigte.
Plotseling was Michiel op de brug ; hij hield zijn sabel
in de vuist en dreef de paarden voor hem tot spoed
aan. Hij voelde dat het zijne op menschen trapte en
over andere paarden struikelde, maar hij wist het telkens weer omhoog te trekken en kwam eindelijk aan
den anderen oever.
Maar waar was Frans, waar zijn wagen ? Hij liep
weer naar de eerste brug, waarover een stroom schreeuwende, half doode menschen stormde en kwam er juist
aan, toen een koets omsloeg, omdat het eene paard
door een kanonkogel werd gedood. Een vrouw en twee
kinderen vielen er uit tusschen den chaos van menschen,
wagens en paarden ; Michiel kon alleen de vrouw haastig
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naar zich toe trekken, de kinderen verdwenen onder
paardehoeven, onder lijken!
Op dit oogenblik dook Jacob achter hem op. Hij had
zich rustig achter zijn bevelhebber gehouden ; nu gaf
Michiel hem de in onmacht gevallen vrouw over, om
zelf nog eens naar den overkant te gaan en Frans te
zoeken.
„Majoor, dat zou ik niet doen. De korporaal zal dood
zijn evenals ons Bruintje ; het goede beest is zijn kop
afgeschoten. De wagen is ook weg en er was nogal
zulke lekkere koffie in !"
Michiel luisterde echter niet naar zijn raad. Weer
stortte hij zich in het gedrang om naar Frans uit te
zien. De eene brug was nu ingestort; over de andere
bewoog zich nog een onafgebroken menschenstroom ;
duizenden lijken dreven tusschen de ijsschotsen; paarden
en wagens deden het water der rivier zakken en aan
den anderen oever brandde een fel vuur. Dat waren
de wagens vol schatten, kostbare zijde en kunstvoorwerpen, die uit Moskou waren geroofd. De keizer liet
ze alle verbranden, omdat hij ze niet mee kon nemen.
Niemand sloeg acht op het vuur; weer bulderden de
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kanonnen en Michiel, die zich met moeite naar de andere
zijde had gewerkt, werd op eens bij den hals gepakt,
zoodat hij zich moest omdraaien.
„Red mij !" riep een schorre stem, „de God van Abraham zal het u vergelden !"
De man klemde zich aan Michiel vast, benam hem
bijna de lucht om adem te halen, en de majoor kon
niet anders doen : hij moest den jood, want dat was de
man, naar den redelenden oever dragen. Hij fluisterde
Hebreeuwsche gebeden en sprak Duitsch met Michiel.
„Ik zal het u vergelden, officier, zoowaar ik Izak heet
en in Wilna woon ! Dood onschuldig kom ik hier, weet
niets van den oorlog af en moet er nu bijna den dood
vinden. Maar ik zal u voor uw edele daad beloonen."
Hij liet Michiel los, want deze had hem nu tot aan
den oever gebracht, bekeek zijn redder aandachtig en
was toen in het gewoel verdwenen. Nog eens wilde
Michiel teruggaan, maar nu greep Jacob hem bij den arm.
„Hier zijn wij met den schimmel en de dame wacht
ook," zeide hij.
Onverschillig liet Michiel zich naar het kleine bosch
geleiden, dat nu aan dezen kant duizenden tot toevlucht

175
l^

diende. Jacob had van overblijfselen van wagens een
vuur gemaakt ; zijn arm paard stond er, met den kop
naar omlaag gebogen, bij ; het bloedde uit verscheiden
wonden en trilde nog van opwinding. Naast den schimmel
stond een dame, die in een gescheurden pels gehuld was.
Zij kwam op Michiel af en keek hem met holle oogen aan.
„Michiel Schneidewind, waar zijn mijn geliefde kinderen?"
Het was Clarissa, gravin Florio, wier kinderen in de
wateren der Beresina met duizenden menschen hun graf
hadden gevonden.
„waar zijn mijn kinderen ?" vroeg zij nog eens, gaf
toen een gil en ijlde den kant uit, waar de rivier haar
koude meedoogenlooze golven voortstuwde.
Maar Jacob liep haar na en hield haar met zijn sterke
armen tegen.
„Vrouw, blijf hier !" zeide hij boos. „Je bent gered,
nu moet je ook leven !"

HOOFDSTUK IX.

Nu was er geen Fransch leger meer. Eenige regimenten bleven nog bij elkander, voornamelijk de Duitsche, maar iedereen trachtte zoo gauw mogelijk uit
Rusland te komen. De weg liep over lijkenvelden, door
opgewaaide sneeuw, door zooveel ellende en verschrikkingen, dat veel menschen krankzinnig werden of aan
den weg bleven liggen om door de Kozakken gedood
of de wolven opgegeten te worden; want de wolven
kwamen uit de diepe wouden, kregen de lucht van
menschenvleesch en deden zich daaraan te goed.
Ook Michiel dacht dikwijls, dat het beter zou wezen,
dood te zijn, dan langer in deze ellende te moeten leven.
Hij voelde zich moede en mat van al de ontberingen;
en soldaten, die hij had kunnen commandeeren, waren
er niet meer. Zij waren dood of hier en daar verstrooid
hij wist niets van hen af. Alleen Jacob was bij hem en
bleef hem trouw. Hij had een leegen wagen gevonden
en er waren nog twee armzalige knollen, die ingespan-
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nen konden worden ; gravin Florio werd in den wagen
getild en Michiel reed achteruit. Clarissa had nog niet
veel gesproken, sedert Jacob haar vasthield om te beletten, dat zij zich in de Beresina verdronk. Zij staarde
steeds voor zich uit en at slechts, wanneer de man nen
haar met geweld een stuk brood opdrongen of een stuk
vleesch, waarvan zij niet zeiden, van welk dier het kwam.
Dikwijls hief zij de armen omhoog, jammerde om haar
kinderen en vroeg, waarom God }mar zoo had gestraft;
dan verviel zij weer in hetzelfde sombere peinzen. Zij
was wel een treurige reisgenoot, maar voor Michiel
was het goed, dat hij iemand had om voor te zorgen ; en,
hoewel Jacob dikwijls wat ruw tegen de gravin sprak,
had hij innig medelijden met haar. Bovendien bracht
haar treurig lot de beide mannen tot andere gedachten ;
anders zouden zij zich misschien ook in de sneeuw
hebben neergezet om den dood af te wachten.
Het kwam hun nu beiden voor, als mochten zij de
vrouw niet verlaten ; zij liepen dus met de andere vluchtelingen mee, als de Kozakken kwamen, schoten op
hen om ze te verjagen en warmden zich aan de kleine
vuren, die zij dikwijls aantroffen. Eenige soldaten staken
Michiel Schneidewind in Hamburg.
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alle huizen, waar zij voorbijkwamen, in brand, om zich
te warmen ; hier en daar kropen zij zelfs in de vlammen,
omdat zij dachten niet warm te kunnen worden en verbrandden dan ellendig. Door deze euveldaad verbitterden
zij natuurlijk ten zeerste de Russische bevolking en verscheiden soldaten werden door de boeren doodgestoken.
De dood kwam trouwens van alle kanten; het was iedereen
onverschillig, hoe hij kwam, en de vluchtelingen zagen
hun beste vrienden sterven aan den weg, zonder hen te
willen helpen. Ja, zij trokken den stervenden de
kleeren van het lijf om ze zelf te kunnen aantrekken, want de vorst was ontzettend en men kon er zich
niet tegen beschutten, vooral niet in de bitter koude
nachten.
Michiel had nog altijd zijn pels aan, die hem goede
diensten bewees en het geld, dat hij er in gevonden had,
kwam hem ook dikwijls te pas.
Af en toe kon hij van de plunderende soldaten brood
of een stuk hondevleesch

koopen

en steeds vond

hij

zieke kameraads, die hij helpen en met eenig voedsel
verkwikken kon. Dan stierven

zij

met een

zegenwensch

voor hem op de lippen, of zij verzamelden hun krach-
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ten om nog éënmaal hun stijve ledematen te bewegen.
Er kwam geen eind aan den terugtocht. Korten tijd
na den vreeselijken tocht over de Beresina zag Michiel
twee sleden voorbijrijden. In de eerste zat een man in
een marterbonten pels ; hij keek somber voor zich uit
en had geen oogen voor de ellende, die zich hier op
straat afspeelde.
Geen der soldaten groette en Jacob hief dreigend zijn
vuist achter de slede op.
„Hebt u het gezien, majoor ? Dat was Bonaparte met
zijn handlangers ! Eerst brengt hij jammer en ellende
over ons en dan laat hij ons in den steek."
Michiel gaf geen antwoord ; hij had juist een handvol
aardappels in het vuur gebraden en was blij, dat Clarissa
ze opat. Voor hem was Napoleon niet meer de groote
veldheer, voor wien hij hem gehouden had.
Steeds verder ging het en ongeveer een week later,
toen de vluchtelingen bij een kleine stad kwamen, wees
Jacob op een man, die aan den weg lag; een ander was
bezig hem zijn laarzen uit te trekken.
„Die is nog lang niet dood en nu kleeden zij hem
al uit!"
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Vlug reed Michiel er naar toe. Daar lag een Fransch
generaal, uitgeteerd en met bloed bedekt. Toen Michiel
naderbij kwam, hoorde hij hem met zwakke stem zeggen : „ik ben nog niet dood, vriend !"
De plunderaar schrikte en ging een eindje verder stokstijf staan. „Dan zal ik zoolang wachten, tot u dood bent,
generaal !" zeide hij.
Het was generaal Fragonard, die hier in de sneeuw
lag. Alleen aan de stem herkende Michiel hem ; alles
aan zijn lijf was stijf van vuil en bloed, maar hij had
nog laarzen aan met bont en een met goud geborduurd
vest.
Michiel tilde den gewonde in zijn wagen, gaf den
roover brood en vleesch, waarmede hij zich tevreden
stelde en probeerde zijn vroegeren chef wat brandewijn
in te gieten en zijn wonden te reinigen. Toen Clarissa
haar neef in dezen toestand zag, ontwaakte zij uit haar
onverschillig gedroom en trachtte te helpen en te verzachten, zooveel zij kon.
Fragonard had een schot in het been gekregen en
kon geen voet verzetten. In den wagen verloor hij dadelijk het bewustzijn ; hij begon te ijlen en had het over
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Frankrijk en zijn kasteel in zijn woonplaats. Toen hij
daarop een Fransch afscheidslied begon te zingen, hield
Clarissa de handen voor haar oogen en schreide haar
eerste tranen. —
In het stadje Wilna waren eenige Wiirtembergers,
waaronder een dokter, die zich liefderijk over den gewonde ontfermde. Hij maakte de diepe wonde schoon
en gaf hoop, dat de generaal nog eens genezen zou.
De vluchtelingen verdrongen zich nu voor Wilna.
Daar moesten magazijnen zijn met levensmiddelen, ook
geld om de ongelukkigen te ondersteunen. Maar het
beheer werd slecht uitgevoerd ; ook waren er te veel
soldaten, die voor de magazijnen stonden en alles begeerden, kleederen, brood enz. Duizenden kwamen ten
minste uitgehongerd in Wilna en gingen er even hongerig
uit. Achter hen kwamen weer de Kozakken, de wolven
en, alsof dat nog niet voldoende was : roovers en dieven,
wolven in menschengedaante, waren hun op de hielen.
Wilna werd door de Kozakken ingenomen, en de vlucht
werd voortgezet.
Michiel had ook weinig in Wilna gevonden ; alleen
had hij eenige heele brooden en een bus pekelvleesch
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kunnen koopen ; daarop vluchtte hij ook met zijn gezelschap voor de Kozakken en een goedaardig koopman
ried hem aan niet den grooten straatweg te nemen,
waarop de Kozakken dadelijk zouden verschijnen, maar
door een zijpoort een landweg in te slaan.
Hier was het dadelijk veel rustiger ; het dichte, besneeuwde bosch nam de vluchtelingen op en het scheen
wel, of het gevaar niet zoo groot was. Michiel reed
naast den wagen en sprak met Fragonard, die het
bewustzijn weer had teruggekregen en, zooals hij zeide,
niet zoo pijnlijk meer was, toen er op eens schoten
vielen en een bende dievengespuis den wagen omsingelde. Zij hadden pelzen aan en zagen er uit als
Kozakken, maar een schelle stem schreeuwde in het
Fransch om geld.
Michiel spande den haan van het geweer ; daar trof
hem een piek van een Kozak in den arm, en hij moest
zijn hand laten zakken. Een man wilde hem van het
paard trekken, maar Jacob, die op den bok zat, sloeg
met een zwaren knuppel zoo woest om zich heen, dat
hij kreunend op den grond viel. Een ander wilde in
den wagen springen, toen Michiel met zijn linkerhand
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op hem schoot, zoodat hij waggelde ; hij had echter nog
kracht om met een dolk in het wilde van zich af te
stooten ; daarop viel hij en trokken ook de anderen
zich terug.
„Die hebben hun portie gehad," zeide Jacob tevreden,
terwijl hij met zelfvoldoening zijn knuppel bekeek en
er een paar bebloede haren afstreek. Michiel, echter,
hield zijn tanden op elkaar van de pijn en thans riep
Clarissa hem aan den wagen. Generaal Fragonard lag
in haar armen en haalde nog slechts reutelend adem ;
de dolk van den roover was in zijn borst gedrongen.
Toen Michiel zich over hem heen boog, sloeg hij zijn
oogen op en stamelde een woord, waarin een dankbare
klank lag ; daarop haalde hij diep adem en strekte de
moede leden uit. Hij was dood en Clarissa hief de
handen ten hemel en riep : „God in den hemel, maak
een eind aan uw strafgericht".
Michiel en Jacob tilden het lijk uit den wagen en
begroeven het in het bosch in een hol onder hooge
boomen. Zij legden er zware steenen op, opdat de
wolven er niet bij zouden komen, en keerden vervolgens
naar den wagen terug, die een oogenblik onbeheerd
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op straat was achtergebleven. Clarissa stond met een
pistool in de hand en wees achter zich.
„Ik hoor roepen en steunen ; zouden wij niet eens
gaan kijken ?" vroeg zij.
Michiel en zijn trouwe hulp keerden even op hun
schreden terug en vonden een omgevallen kruiwagen,
waarnaast een mensch lag. Hij droeg een mooien
pels en uit zijn gordel staken verscheiden kostbare
dolken en wapens. Nu lichtte hij het hoofd op en
Michiel keek in een gezicht, dat hem bekend voorkwam ;
maar wie was het ? De man kroop naar hem toe.
„Mijnheer Schneidewind, help mij ; ik zal er u veel
goud voor geven".
Hij sprak Duitsch en thans wist Michiel wie hij was.
„Christiaan !" riep hij en de andere sloeg zijn handen
om Michiels voeten. ,,Ik wil niet sterven", klaagde hij.
„Ik heb zooveel goud — ik wil niet sterven !"
Je hebt zeker goed wat bij elkaar geroofd," zeide
Jacob, terwijl hij den gewonde kalm gadesloeg. Ja,
jongen, als je een dief en moordenaar wordt, is het
niet te verwonderen, dat het er je naar vergaat."
Michiel onderzocht de wond van den roover. Hij was
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in het hoofd getroffen en moest sterven. Medelijdend
reikte hij hem de brandewijnflesch toe, maar Christiaan
wees die van de hand.
,,Laat mij in het leven !" klaagde hij weer. ,,Ik heb
zooveel geld !"
Dit was inderdaad het geval. Op de handkar naast
hem stond een ijzeren kist, die opengebroken en vol
goudstukken was. Het was een oorlogskas, die het
.
eigendom was geweest van de Franschen. Ook kostbare
wapens, pelzen en levensmiddelen lagen op den wagen
en Jacob stopte zijn zakken vol goud, nam de levensmiddelen er uit en bracht ze op zijn wagen over,
terwijl hij het hoofd schudde over den majoor, die
naast Christiaan bleef staan, zijn lippen met een paar
druppels brandewijn bevochtigde en hem niet verliet,
voor hij den laatsten adem had uitgeblazen.
Daarna werd de reis voortgezet. De avond begon te
vallen en in de verte zagen zij een boerenhofstede, die
door een muur was ingesloten, maar Michiel had
eigenlijk weinig zin om hier een onderkomen te vragen ;
de paarden konden echter niet verder en Jacob wist
hem over te halen. „Ik zou heel graag weer eens een
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dak boven mijn hoofd willen hebben," zeide hij, ,,en wij
hebben geld om ons logies te betalen".
Bij deze woorden klopte hij op zijn borst, waar hij
de goudstukken had geborgen.
Michiel bonsde dus tegen de deur ; een jonge man
deed open, maar wilde ze dadelijk weer dichtdoen.
Nu liet Jacob een hand vol goudstukken zien. „Neem
je ons nu soms op ?" vroeg hij.
De oogen van het jongmensch fonkelden. Hij deed
een stap achteruit en liet de vluchtelingen in een
ruime binnenplaats, die door een rij gebouwen was ingesloten. Daarop bracht hij het gezelschap in een
schuur onder dak en ook Michiel ging tevreden op een
hoop stroo zitten. Zijn arm stak als vuur, hij moest
zich beheerschen om niet hardop te kreunen.
Jacob lichtte den pelsmantel van Michiel op en
bekeek den arm. „Het is goed dat wij hier rustig zitten ;
hij ziet er niet mooi uit". Hij hield hem koel met sneeuw,
terwijl Clarissa zich niet over hem bekommerde, maar
onrustig heen en weer liep. Michiel vond dat wel wat
vreemd ; in de laatste dagen had zij wat meer belangstelling in alles getoond en zij had nu wel wat mede-
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lijden met hem kunnen hebben ! Maar daarop at hij
een en ander van hetgeen Jacob uit den rijken voorraad
levensmiddelen voor hem klaarzette, en dronk met
smaak een glas wijn. Ook Jacob liet zich niet onbetuigd
en schimpte op de gravin, die niets wilde gebruiken.
„Wij zijn verraden !" zeide deze met een bleek gezicht,
maar Jacob sprak : „Niet zoo angstig, mevrouw ! Wij
zijn er tot zoover goed gekomen, nu gaan wij ook de
grenzen nog wel over !"
Michiel lette niet op hetgeen er gezegd werd. Hij
voelde wondkoorts opkomen, en zijn gedachten werden
eenigszins verward. Jacob viel in een vasten slaap en
zijn chef droomde van Hamburg, van zijn jeugd en
van al het goede en schoone, dat hij bijna vergeten
had — tot een hand zijn arm aanraakte.
„Michiel, wij moeten vluchten ! Daar zijn de Kozakken !"
Half versuft richtte Michiel zich op. Voor hem stond
een groote Kozak, die hem zijn pels van het lijf trok.
„Geef op je geld !" zeide hij daarbij.
„Hier is geld !" riep Ciarissa. Zij liep naar de deur
van de schuur en strooide daar een handvol goudstukken
in verschillende richting.

188

Luid lachend vielen vier Kozakken op het goud aan
en Clarissa trok Michiel met zich mee.
„Ik heb een achterdeur gevonden ! Gauw ! Gauw !"
De Kozakken kibbelden nog om de schitterende goudstukken, toen Clarissa, Michiel en Jacob reeds door een
achterdeur in het open veld waren gekomen. De maan
scheen helder op de sneeuw en Jacob begon te morren.
„Mijn hemel, wat hebben wij er aan, of wij al vluchten?
Is het niet beter om door de Kozakken doodgestoken
te worden, dan nog langer dit ellendige leven te leiden ?"
Bij deze woorden wees hij op zijn dunne kleeding en
op Michiel, die beefde van de kou. Alleen Clarissa had
haar pels nog aan, dien zij nu om Michiel heensloeg.
„Straks, toen jullie met den stervenden roover spraken,
heb ik iets ontdekt. Volgt mij ; misschien vind ik den
weg nog wel."
Zij gingen dus op hun schreden terug, tot aan de
plaats, waar Christiaan gestorven was. Hij lag er niet
meer, maar zijn wagen stond er nog met een gescheurde
schapevacht er over. Jacob sloeg ze morrend over zijn
schouders, maar wilde de gravin eerst niet volgen, die
neu tusschen de boomen van het woud liep. Hier, niet
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ver van den straatweg, waren, naar het scheen, stukken
gekloofd hout op elkander gestapeld en Clarissa sloeg
daar tegen.
„Doe open om Gods wil!"
Een stem antwoordde aan den anderen kant:
„Laat mij met rust ! Ik wil alleen sterven !"
Michiel, die onverschillig naast Jacob had geloopen,
hief het hoofd op. De stem kwam hem zoo bekend voor.
„Jozef," zeide hij, half binnen's monds, „ben jij het,
en wil jij mij niet helpen?"
Een paar stukken hout werden op zijde geschoven
en een mannengezicht met langen baard kwam door
de opening kijken.
,,Wie weet er, dat ik Jozef heet ?"
Met een brandenden spaander van pijnhout liet hij
het licht op Michiels gezicht vallen ; toen uitte hij een
kreet van vreugd. ,,Michiel, mijn kleine recruut, Majoor,
bent u het werkelijk? Ach, dan kom ik misschien ook
nog uit dit land van verderf en ellende !"
Het volgend oogenblik bevond het kleine gezelschap
zich in een soort van schuur, die één werkelijken
achtermuur scheen te hebben. In het midden brandde
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een vuur, waarop in een pan iets stond te braden.
Sergeant Jozef was bijna gek van vreugd.
„Ach, mijn Majoor, dat ik u toch nog mag weerzien !
Ik dacht niet anders, of alle Franschen waren dood en
hun bondgenooten er bij. Wilt u niet wat eten, en de
dame ook ? Het is gravin Florio, niet waar ? Wat
moeten de arme vrouwen tegenwoordig niet doorstaan !"
Zoo babbelde Jozef, terwijl hij uit een hoek pelzen
en doeken haalde, die hij zijn gasten omsloeg ; ook
kreeg hij zelfs een flesch champagne uit een verborgen
plaatsje en maakte ze voorzichtig open.
„Drinkt eens, dame en heeren, drinkt eens ! Wie weet
of het onze laatste dronk niet is, maar Frankrijk zal
leven ! Bonaparte niet, o neen, ik heb hem in zijn slede
zien wegrijden, ik had het nooit gedacht. Maar de
Keizer is zwak geworden en het geluk heeft hem den
rug toegekeerd. Wij zullen hem afzetten en weer een
republiek krijgen, niet waar, Majoor? Dat is toch je ware !"
Michiel luisterde bijna niet naar die praatjes. Hij zat
bij het vuur en kon niet goed denken en, toen Jozef hem
een glas champagne wilde aangeven, wees hij het af
en viel bewusteloos bijna in de vlammen.
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Dit was vier dagen geleden gebeurd ; nu was Michiel
weer wat beter. Hij wist dat hij een zware wond aan
zijn arm had, maar niemand, hier, kon hem helpen.
Jacob legde ijs en sneeuw op de wond en Jozef gaf
allerlei soort van raad, maar daarmede werd de arm
niet beter. Bovendien was de schuilplaats van Jozef
een vreeselijk verblijf; het was een oude grafkuil, en,
daar de Russen bang waren voor de geesten hunner
afgestorvenen, waagden zij er zich niet in. De wolven
huilden echter den geheelen nacht voor den ingang
en, als Jozef hun niet wat eten had gegeven, zouden
zij misschien wel tot hen zijn doorgedrongen ; maar hij
had pekelvleesch en allerlei soort van lekkernijen, die
hij telkens naar buiten wierp ; en, daar hij ook een
reisapotheek had, gelukte het hem er verscheiden van
te vergiftigen. Deze werden dan weer door hun broers
opgevreten, die er eveneens van stierven. Voor enkele
dagen was er dan rust, tot er weer een nieuwe bende
uit het bosch kwam opdagen.
jozef vertelde dit alles aan Clarissa, want Michiel
mocht niet spreken ; hij luisterde slechts half droomend
naar de verhalen van den sergeant. Jozef was ook door
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zijn regiment in den steek gelaten en alleen tot hier
doorgedrongen, waar hij een half geplunderde krijgskas
en een daarnaast liggenden proviandwagen had aangetroffen. De Kozakken moesten beide overvallen hebben,
hadden de manschappen uit elkaar gejaagd, maar
schenen in het plunderen gestoord te zijn geworden.
Hoe dit zij, Jozef kon nu behoorlijk zijn genoegen eten,
champagne drinken en na deze hartversterking over
een middel denken om zijn leven te redden, in plaats
van zich zoo maar dadelijk neer te leggen om te
sterven. Toen had hij deze schuilplaats gevonden, waar
hij nu reeds een week vertoefde. Als echter de wolven
eens in grooter aantal kwamen, zouden zij hem
misschien overrompelen en, daar zijn voorraad vergif
uitgeput was, zou hij toch moeten sterven !
Dat alles vertelde hij aan Clarissa en Jacob zat er
bij, verstond geen woord van hetgeen er zoo vlug in
het Fransch werd gesproken en maakte de geweren
schoon van den majoor. Kruit en lood was hier genoeg
en nu begreep hij eigenlijk niet, waarom men hier niet
vandaan zou kunnen komen. Hij was al eens dikwijls
in het bosch en in den omtrek op verkenning uitgeweest.
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De boerenhofstede, waar het kleine gezelschap bijna
gevangen was genomen, was niet ver verwijderd en de
Kozakken schenen verdwenen te zijn ! Voorzichtig
spionneerde hij naar alle kanten ; hij zag nog verscheiden
achterblijvers vol inspanning naar den goeden weg
zoeken en klopte op den vijfden dag dapper bij de
boerenhofstede aan. Ditmaal deed niet het jongmensch
open, maar een bejaarde man in een opperkleed, en
Jacob hield hem een goudstuk voor.
„Laat mij een paard van u koopen," zeide hij.
De andere schudde het hoofd. „Ik heb er geen !"
Jacob hield hem het pistool voor de borst.
„Je hebt paarden, vriend ; ik schiet je dood, als je
mij geen paard geeft!"
De jood ging haastig een stap achteruit en Jacob
volgde hem.
,je bent alleen op de boerderij," zeide hij dreigend,
,,dat weet ik ; maar ik heb een heelen troep soldaten
achter mij ; geef mij twee paarden en een wagen, en ik
zal je goed betalen !"
Jacob had het geraden ; de jood was alleen op de
boerderij. Hij had geen wapen in de hand en moest
Dlichiet Schneideacind in Hamburg
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den Westfaal naar den stal begeleiden, waar drie
paarden stonden, van Kozakken afkomstig. Jacob lachte
in zijn vuistje.
„Zie je wel, vriend, dat ik goed op de hoogte ben ?
De Kozakken zijn op een anderen buit uitgegaan. Er
zijn nog heel wat arme kerels uit te plunderen !"
Nu keek de jood hem ernstig aan.
,,Ik ben in je macht, maar ik zeg je, dat ik geen
enkelen ongelukkigen vreemdeling heb beroofd. Wat
kon ik er tegen doen, dat de Kozakken mijn huis tot
het tooneel van hun woestheid maakten ? Ik ben een
arme jood! wat ik wensch en wil, daarnaar vraagt
niemand !"
Jacob sloeg geen acht op zijn woorden.
,,Weet je den weg over de grenzen naar Pruisen ?"
„Ja, dien weet ik wel !"
,,Dan moet je ons rijden en leiden. Niet den grooten
weg, maar door het bosch langs een zijweg ! Wij zullen
je beloonen zooals het behoort en daarna mag je de
paarden en het rijtuig weer meenemen. Verraadt je
ons echter....
Jacob liet zijn geladen pistool zien en de jood zag,
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dat hij ,geen tegenwerping kon maken. Achter in den
stal zat een klein meisje op haar hurken ; hij riep haar
eenige woorden in het Hebreeuwsch toe en Jacob
luisterde aandachtig.
„Spreek Duitsch met haar!" dreigde hij, „anders
schiet ik je dood!"
De kleine greep zijn hand. , ; Niet boos zijn, mijnheer
soldaat ! Grootvader heeft gezegd, dat ik goed moet
oppassen !"
Zij zag hem met haar mooie oogen zoo oprecht aan,
dat Jacob zich schaamde. Maar waren hier ook niet
veel joden, die met de Russen gemeene zaak hadden
gemaakt en de soldaten verrieden en beroofden?
De westfaal sprak echter niet meer zoo gebiedend ;
hij liet den jood een pels aantrekken en een zak vol
brood en vleesch meenemen, maar :bond toch zijn
handen en voeten, voordat hij hem op den wagen zette,
waarmede hij toen plotseling voor de schuilplaats
verscheen.
„Vooruit nu !" commandeerde hij. „Hoe meer haast,
hoe beter ! Als de wolven niet komen, komen de
Kozakken !"
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Geen der vluchtelingen vroeg veel ; zij waren het
vluchten al gewoon. Clarissa pakte zooveel aan mondbehoeften bij elkaar, als zij houden kon; Jozef deed
hetzelfde en, daar Michiel nog moeilijk kon loopen,
ondersteunden alien hem om in het open rijtuigje te
klimmen, waarin de jood reeds zat. Hij uitte een kreet,
toen hij het uitgeteerde gelaat van den majoor zag.
„Officier, bent u het?" riep hij. „Zoowaar ik Izaak heet,
zoowaar heb ik niet vergeten, dat u mij over de
Beresina hebt gedragen ! Ik wil geen geld hebben voor
het rijtuig en ook niets voor de paarden ; alleen een
bagatel, omdat ik u den weg wijs en mijn kleindochter
alleen op de boerderij achterlaat !"
En Izaak hield woord. Langs zijwegen reed het kleine
gezelschap in de richting van de Duitsche grenzen.
Izaak had overal vrienden ; op afgelegen hofsteden en
in armoedige dorpen, waar de menschen uitliepen,
omdat zij zelden iemand vreemds zagen ; want er waren
toch nog plaatsen, waar de gruwelijke oorlog niet had
gewoed. Ook de wolven waren verdwenen ; zij zochten
liever wegen op, waar wat voor hen te smullen viel ;
toch hield Jacob altijd den haan van zijn geweer ge-
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spannen en Jozef paste eveneens zoo goed op als hij kon.
Maar deze was ook zwak geworden, hoezeer hij er zich
tegen trachtte te verzetten. „Kameraad", zeide hij in
gebroken Duitsch tot Jozef, „ik ben tot niets meer
nut --- tot niets ! Het was te erg --- de oorlog, de
Beresina, Bonaparte, wolven ! --- Ik zou ook wel willen
sterven !"
Jacob, echter, lachte en antwoordde bedaard : „houd
je mond, Fransoos ! Fen poos geleden verlangde ik ook
naar den dood, maar nu denk ik er niet meer aan !"
Twee dagen hadden
zij gereisd, toen het wagentje
}
weer een drukkere straat insloeg. Hier waren sporen
van menschen en voertuigen en in de verte hoorde
men schieten. Izaak trok een bedenkelijk gezicht en
Jacob omklemde zijn geweer vaster. Maar het schieten
werd minder ; alleen het gehuil der wolven drong
duidelijk tot hen door. Plotseling sprong een wolf over
den weg en Jacob schoot op hem. Tegelijkertijd hoorde
men noodkreten.
Izaak sloeg de zweep over de paarden.
,,Wij moeten opschieten ; het kan de vijand zijn !"
Michiel, die zich had opgericht, gaf echter een teeken,
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dat hij de paarden moest laten stilstaan. Weder hoorde
men om hulp roepen en thans zeer dichtbij. Voor zij
het hadden kunnen beletten, was de majoor uit den
wagen gesprongen en Jacob liep hem na.
” Majoor !" riep hij met een vloek, „dat gaat niet ; wij
loopen in ons verderf!"
Daar kwam reeds een jongmensch naar Michiel toe.
„Laat ons niet sterven ; mijn meester kan niet verder."
De man sprak Duitsch en nu liep Jacob ook naar
de plaats, waar een persoon onbeweeglijk lag uitgestrekt. Naast hem lag een doode wolf. „Ik heb hem
doodgeschoten, maar nu zal de andere terugkomen en
dan heb je nog de Kozakken ! Helpt ons, ach, helpt ons!"
Hij hield plotseling op met spreken, keek Michiel aandachtig aan en greep zijn hand. „Mijnheer Schneidewind,
u zult helpen, u hebt een goed hart ! Weet u nog wel
in Hamburg? Ik was in het huis van mijnheer Schonberg en viel van de trap. Dit is mijn ritmeester, graafGerolstein ! Hij zal ellendig moeten sterven, als u hem niet helpt."

,,Kan men dan iedereen helpen ?" riep Jacob, maar
hij hielp den bewustelooze toch opbeuren en naar den
wagen brengen.
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Izaak wrong de handen, toen hij de twee menschen zag.
,,Majoor, alle eer aan de barmhartigheid, maar een
ieder is zich zelf het naast. Een graaf is het ? Wat
geeft dat ? Graven moeten ook sterven ! Laten wij hem
laten liggen ; de wagen wordt te zwaar."
Michiel werd boos.
,,Ik heb geleerd, mijn naasten lief te hebben als mij
zelf," zeide hij. „Een jood heb ik over de Beresina gedragen, nu krijg ik den graaf misschien nog in
Duitschland !"
De anderen zwegen ; Clarissa zag hem glimlachend aan. Zij goot den bewustelooze, die bovendien
uit verscheiden wonden bloedde, wijn tusschen de lippen
en verbond hem. De wagen was werkelijk te zwaar
geworden, zoodat een der gezonden beurtelings er naast
moest loopen. Ludolf gevoelde zich echter nog sterk.
Hij vertelde, dat hij alleen met zijn ritmeester een poos
gereden had, tot de paarden door de wolven waren
aangevallen en eindelijk ook de Kozakken gekomen
waren. Zijn meester was zwaar gewond en had verzocht
hem te laten liggen om te sterven.
„Maar dat wilde ik niet doen," voegde Ludolf er bij.
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,,Wat zou ik tegen zijn moeder zeggen, als zij mij naar
haar zoon vroeg ?"
Nu maakte niemand er meer aanmerking op, dat zij
ook nog twee vluchtelingen hadden meegenomen.
Den heelen nacht had het gesneeuwd en nog was
er geen kwartier gevonden. Vermoeid trapten de kleine
paarden door de sneeuw ; uitgeput liepen Jacob en
Ludolf naast den wagen, maar Izaak keek met scherpen
blik om zich heen en gaf Jacob de teugels over.
Michiel lag te dommelen ; Jozef ondersteunde hem
aan den eenei., Clarissa aan den anderen kant, toen
Jacob plotseling de paarden stil deed staan, zijn
bonten muts van het hoofd nam en uitriep :
„Dankt nu allen God ! Wij zijn in Pruisen !"
Waarlijk, de grenspaal stak uit de sneeuw omhoog;
de Pruisische adelaar was er op geschilderd, en Izaak
stond er naast en fluisterde een Hebreeuwsch dankgebed.
Toen kwamen zij aan de kleine Pruisische stad, waar
de bewoners trots ijs en sneeuw aan den weg stonden
en medelijdend naar de vluchtelingen in den wagen
keken, waar zij verruimd ademhaalden, toen zij de
Duitsche taal hoorden en schuw de voorname, door
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zorgen overstelpte vrouw gadesloegen en de Fransche
soldaten trachtten te helpen.
Michiel liet zich naar het huis van den dokter rijden,
die hem en graaf Gerolstein bij zich hield, terwijl
Jacob den jood op den schouder klopte.
„Izaak, je hebt ons goed geholpen, en, als ik soms wat
grof tegen je ben geweest, moet je het mij maar niet
kwalijk nemen. Hier is je wagen met paarden en hier
zijn tien goudstukken ! Wij zijn eerlijke lui en betalen
wat wij schuldig zijn!"
Maar Izaak wees het geld af. „God zal mij bewaren
dat ik geld aanneem, nu de majoor bij het gezelschap
was ! Eens heb ik naast den grooten keizer van de
Franschen geloopen en hem van Moskou mogen vertellen, maar later heeft hij mij vergeten en, als de
majoor er niet was geweest, zou ik dood in de Beresina
liggen. Moge de majoor honderd jaar worden en gelukkig zijn !"
Nu stak Jacob de hand in zijn zak en haalde er een
kostbaren ring uit, dien hij eens in de sneeuw had
gevonden.
„Geef dit dan uit mijn naam aan uw kleinkind ! Wij
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zijn beiden slecht geweest, Izaak ! Jij hebt gezegd, dat
je geen paarden hadt en ik heb met mijn pistool
gedreigd. Als er maar weer vrede wil komen, zullen
wij ons allemaal beter gedragen."

HOOFDSTUK X.

Maar de vrede kwam nog in een heelen tijd niet.
Duitschland stond op na den Russischen veldtocht en
schudde het juk van den veroveraar af. De koning van
Pruisen maakte gemeene zaak met Oostenrijk en Rusland, ten einde de Franschen uit het land te verdrijven.
Er werd een slag geleverd bij Leipzig, waarin de
bondgenooten de overwinning behaalden ; al de Duitschers,
die Napoleon onderdanig waren geweest, keerden zich
tegen hem en zoo ging zijn macht langzamerhand te
gronde. Er waren echter nog verscheiden steden, die
onder de Fransche heerschappij zuchtten en tot deze
behoorde het arme Hamburg. Wel waren de Russen
eens in hun onmiddellijke nabijheid geweest en kwam
generaal Tettenhorn met de Kozakken om de stad te
bevrijden, maar dat had niet lang geduurd ; plotseling
trok hij weer weg en kwamen de Franschen in veel
grooter aantal terug ; want er bestond nog altijd een
groot Fransch leger en Napoleon liet telkens weder

204

nieuwe soldaten uit Frankrijk of Italië komen. Waren
de Franschen vroeger in Hamburg reeds kwaad geweest,
toen nu Tettenhorn hun de stad weer overliet, waren
zij woedend. Maarschalk Davout had nu het commando,
en daar hij voorzag, dat de stad belegerd zou worden,
liet hij heele straten in brand steken om plaats te
krijgen voor versterkingen, joeg de bewoners de stad
uit, waar zij volgens zijn meening niets te maken
hadden, en schreef telkens nieuwe belastingen uit om
zijn soldaten te voeden en te kleeden.
Het was in het laatst van November van het jaar
1813 en tante Male stapte met moeite over de hooge
sneeuw van haar Christinagang. Zij steunde zuchtend
op een stok ; er was ook wel reden voor haar om te
zuchten ; als de familie Schonberg niet voor haar had
gezorgd, zou zij van honger omgekomen zijn en deze
had het zelf hard te verantwoorden. Van Frans was,
sedert hij met zijn regiment in Moskou was geweest,
geen bericht gekomen en ook Michiel Schneidewind
had niet het minste of geringste van zich laten hooren.
Dit was voor tante Male nog het zwaarst om te dragen.
Michiel had haar, nadat hij keizerlijk officier was ge-

205

worden, door een bode een brief doen toekomen ; toen
was zij heel trotsch op hem geweest, maar nu was hij
zeker dood, evenals zooveel anderen, en zij moest eenzaam verder leven !
Terwijl zij zich aldus aan haar droevige overpeinzingen overgaf, liep een Fransch officier haar zoo
rakelings voorbij, dat zij bijna in de sneeuw viel.
,,Lomperd !" schold zij in het Fransch. „Bent u een
Franschman en dan zoo onbeleefd tegen een oude
vrouw?"
De officier bleef stilstaan en lachte.
„Hei daar, ben jij een Fransche, dat je zoo goed de
mooiste taal van de heele wereld spreekt? Wat doe je
hier in deze barbaarsche stad ?"
„Wat doet u hier?" vroeg zij op haar beurt en
kapitein Severin streek met de hand over zijn snor.
,Ja, mijn goede mensch, wij moeten de geldzakken
tot rede brengen, opdat zij ons gewillig hun goud en
zilver geven!"
„De geldzakken zullen gauw niets meer in hun zak
hebben, als u ze zoo behandelt."
,,Wat je zegt !" De kapitein trok een leelijk gezicht.

,,Ik ken een geldzak, die hier ergens onder den grond
een heele scheepslading goederen moet verborgen
hebben. Een bootsman, wien ik geld gaf, omdat hij er
om verlegen was, heeft het mij in het geheim verteld ;
maar hij wist niet precies waar en sprak alleen van de
Christinagang, waar een onderaardsche kelder moet
zijn. Wat denk je, oudje, zou je mij soms den weg
kunnen wijzen ?"
Zij schudde het hoofd, maar toch bleef hij naast haar
loopen.
,,De man, die zich zoo tegen ons moet bezondigen,
heet Schonberg. Ik ken hem van vroeger, toen ik hier
was en in zijn huis een groote hoeveelheid goederen
vond, maar ware verdienste wordt nooit beloond. Er
was hier in dien tijd een koningsgezind generaal en
die kneep zijn oogen dicht en deed zijn plicht niet.
Daarom liet hij ook Michiel Schneidewind ontsnappen,
die bij de geheele geschiedenis betrokken was en met
wien ik vroeger ook al kennis had gemaakt ; een echte
spitsboef was het, die zich wonder wat inbeeldde, omdat
hij indertijd soldaat in ons leger was geweest. Op
mijn woord, het was een verrader, maar hij is
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zoowaar keizerlijk officier geworden en nu ligt hij in
Rusland in de sneeuw begraven. Maar ik moest naar
het Zuiden van Duitschiand trekken, hoewel ik niets
gedaan had dan mijn plicht, en ben nog niet tot majoor
bevorderd. Zoodoende ben ik echter ook niet naar
Rusland getrokken en kan ik nu Hamburg helpen
onderdrukken, want mijn regiment is hierheen gezonden."
Zoo praatte Severin tegen tante Male voort, die hem
onbeweeglijk aanhoorde. Zij wist zich te beheerschen
om niet in tranen uit te barsten, toen hij van haar
Michiel sprak ; hij herkende haar niet en behoefde niet
te weten, hoeveel zij van haar neef had gehouden.
Severin ging al weer voort met babbelen.
„Zeg, oudje, woon je niet in de Christinagang? Nu, doe
dan je oogen goed open en kijk uit naar den diepsten kelder! Ik zou er wel eens in willen om al het moois te bekijken ! Ik krijg een belooning en jij zult ook wat hebben."
Tante Male schudde haar hoofd weer.
,,Kapitein, ik heb nooit van een diepen kelder gehoord.
Die is mij ook onverschillig ; ik zit al diep genoeg in
de ellende evenals zooveel andere menschen."
Hij wilde haar niet gelooven. „waar woon je ?"
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vroeg hij wantrouwend, en zij wees op het lage huisje.
,,Hier woon ik. Kommer en zorgen houden mij
gezelschap."
Onverschillig haalde hij zijn schouders op.
„De Hamburgers gehoorzamen niet, zooals zij behooren
te doen, daarom moeten zij streng behandeld worden."
Fluitend ging hij weg ; toen keerde hij zich plotseling om.
,,Ken je de SchOnbergen?"
„Een beetje !" antwoordde zij ontwijkend.
„Ga er eens heen en kijk dan wat de menschen
uitvoeren. Er was een zoon ; waar is die gebleven ?"
,,In de Beresina verdronken !" gaf zij ten antwoord,
terwijl zij zich haastig afwendde en Severin haalde
nog eens zijn schouders op en ging langzaam verder.
De Christinagang zou hij niet uit het oog verliezen.
Misschien waren er in de kelders nog meer
schatten verborgen, en geld konden de Franschen gebruiken. Hij zou ook niet meer zoo dom zijn en dadelijk
kennis geven van de zaak. Eerst zou hij zich een goed
gedeelte van den buit toeeigenen ; indertijd had hij er
ten slotte niets van gekregen en alleen verdriet
gehad van zijn ijver.

`>09

Diep in gedachten verzonken, ging hij de gang uit
en tante Male stond hem voor haar raam met een
kwaad gezicht na te kijken.
„Spionneeren moet ik? Wat denkt de kerel wel!
Alsof de Hamburgers geen gevoel van eer hadden !
Zij spoedde zich naar haar vriendin, juffrouw Loffel,
die weer in den eersten kelder zat en kousen breide.
Twintigduizend sokken moest Hamburg in één week
voor de Fransche soldaten leveren, en daarom had
juffrouw Lóffel werk gekregen, hetgeen anders zelden
voorkwam. Zij werd er slecht voor betaald, maar kon
nu wat hout en een weinig meel koopen om te bakken ;
de winter was ijzig koud en honger lijden deed pijn.
Toen juffrouw Lofel hoorde, wat Severin had gezegd,
haalde zij voorzichtig een gevallen steek op.
„Laat de Fransoos maar komen en den kelder zoeken."
,,Er is hier toch geen tweede kelder ?" vroeg tante
Male verwonderd, want zij was niet bekend met het
geheim van het huis en wist ook niet, waar mijnheer
Sch o nberg zich had schuilgehouden. Juffrouw Loffel
breide kalmpjes voort.
,,Hij kan gerust komen!" zeide zij alleen.
Michiel Schneicleuincl in Hamburg.
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Den volgenden dag sloop tante Male haastig naar de
Schonbergen. Zij zou het niemand willen bekennen,
maar zij had geen warme kamer meer en bij juffrouw
Loffel in den kelder wilde zij niet altijd zitten. In de
keuken van Schonberg was het lekker warm. Hier
woonde de heele familie bij elkaar, want ook zij had
slechts weinig brandstof, daar maarschalk Davout
al het brandhout voor zijn soldaten wegkaapte, die
ontzettend leden van de koude en in dit Noordsche
land nooit meer warm meenden te kunnen worden. De
Franschen sloegen heele huizen tegen den grond, alleen
om de balken te kunnen gebruiken voor brandstof, en
uit verscheiden andere huizen namen zij de houten
vloeren. Intusschen legerden de Russen zich om de
stad en kon er van buiten niets worden ingevoerd.
Tante Frieda had juist bloempap gekookt en de oude
tante Male at er met groote graagte van.
„Ik vraag wel excuus, dat ik zoo'n honger heb," zeide
zij treurig, ,,maar ik weet niet, hoe ik aan mijn eten
moet komen ! Onlangs heb ik den papegaai, dien ik in
den kost had, al gebraden ; hij was heel taai en ik had
ook erg met het beest te doen. De officier, die hem mij
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ter bewaring heeft gegeven, zal wel dood zijn ; ik heb
ten minste niets meer van hem gehoord, en van den
man, die mij twee poedels gaf om te verzorgen, heb ik
ook niets meer vernomen!"
,,Zijn die ook opgegeten ?" vroeg mijnheer Schonberg
en tante Male wreef zich de oogen uit.
„Niet door mij, mijnheer Schonberg! Dat waren
zachtzinnige diertjes en ik heb dolveel van hen gehouden ; maar eens zijn zij naar buiten gegaan en niet
meer teruggekomen ! Wat kan ik er aan doen, mijnheer
Schonberg, als er geen vleesch meer is om te eten en
de menschen honger krijgen ? Maar de Franschen geven
groote partijen, dansen en hebben schik in hun leven !"
Tante Male had gelijk. In Hamburg leden de inwoners
honger en de vreemdelingen maakten pret. Zij namen
den burgers zonder complimenten hun geld af en gaven
het voor zich zelf uit. Hier waren zij meester en,
hoewel de Franschen bij Leipzig verslagen waren en
zij merkten, dat het met hun heerschappij ten einde
liep, wilden zij daarom juist eens laten zien, hoe wreed
en hebzuchtig zij konden zijn.
Zachtjes fluisterde tante Frieda met haar gast en
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mijnheer Schonberg zat bij het vuur en keek in de
knetterende vlammen. Hij was arm geworden en misschien zou zijn huis spoedig in brand worden gestoken.
Dat was hard ; maar toch nog harder was het, dat hij
in geen jaren iets van zijn zoon Frans had gehoord.
Hamburg stond niet in verbinding met het overige
Duitschiand en daardoor vernam men niets van degenen,
die uitgetrokken waren. Toen Tettenhorn hier was,
had hij eens berichten omtrent zijn zoon laten inwinnen,
maar niemand had iets van hem vernomen. Frans
was zeker met zijn kameraden verdronken.
Het was treurig gesteld bij de familie Schónberg,
maar andere gezinnen hadden eveneens te lijden.
Overal had de tocht naar Rusland ontzettend veel
offers gekost en de een durfde zich voor den ander
niet beklagen. Treuriger dan iets anders was het lot
hunner geboortestad, die aan een meedoogenloozen
vijand was overgeleverd en waarschijnlijk nog lang
onder zijn heerschappij gebukt zou gaan.
Terwijl de oudjes droevig bij elkander zaten en niets
vroolijks wisten te bedenken om over te praten, stond
Lize op haar kamer en keek ernstig voor zich uit. Zij
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was een groot meisje geworden met vriendelijke oogen
en lange vlechten, maar ook zij kon aan niets anders
denken dan aan verdriet en ellende. Gisteren was haar
liefste vriendin aan de kwaadaardige koorts gestorven,
die de Franschen in de stad hadden gebracht, en waardoor veel inwoners werden aangetast. Van huis tot huis
sloop de onheilspellende gast voort; misschien kwam hij ook
bij Lize en dan was alle ellende voorbij ! Maar was het
niet hard te sterven, als men jong was en zoo gaarne
vroolijk wilde zijn ? Met een zucht streek zij zich de
haren van het voorhoofd. Zij wilde tante Frieda en haar
vader geen treurig gezicht toonen, maar dapper zijn
evenals de strijders, die vol moed in den oorlog waren
gegaan, om den vijand te verdrijven. Waar was Frans,
waar Michiel Schneidewind ? Nu werd zij toch weer
treurig ; maar op eens werd er zachtjes tegen haar deur
getikt.
Eer zij „binnen" kon roepen, ging de deur al open;
een vreemde gestalte trad over den drempel en, toen
zij een kreet van schrik wilde uiten, legde de vreemdeling den vinger op zijn lippen.
,,Niet schreeuwen, Lize ! Houd je goed !"
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Verbaasd staarde zij den man aan, met een groot
litteeken op zijn gezicht, die bovendien hinkte en leelijk
grijs haar had. Zijn stem kwam haar bekend voor.
,,Lize, ken je mij werkelijk niet?" En Frans wierp de
pruik van zijn hoofd en lachte even. Het volgend
oogenblik had zij de armen om zijn hals geslagen en
barstte in tranen uit ; maar hij duwde haar zachtjes
van zich af.
„Je moogt niets vertellen, niets verraden. Beheersch
je zelf en laten wij eens rustig praten."
Maar iets moest zij toch vragen.
„Waar is Michiel Schneidewind?"
Frans schudde zijn hoofd. „Ik weet het niet en vrees,
dat hij in de Beresina is verdronken."
Haastig vertelde hij daarop wat hem wedervaren
was. Hij had den tocht over de Beresina niet meegemaakt, maar was door de Russen gevangen genomen
en tot in het hart van het land meegesleept. Daar had
hij maanden achtereen in het ziekenhuis gelegen, tot
hij met andere Duitschers naar de grenzen was gestuurd
en men hem had gevraagd, of hij tegen de Franschen
wilde vechten. Natuurlijk wilde hij dat wel en zoo had
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hij den slag van Leipzig meegemaakt en was daarbij
weer gewond. Thans behoorde hij tot het Russische
corps, dat Hamburg moest belegeren en zijn kapitein
had hem naar de stad gezonden om eenige versterkingen
te verkennen. Daar hij een Hamburger was, wist hij
den weg en zou men niet op hem letten.
„Zie ik er niet fijn uit?" Frans zette zijn pruik weer
op en draaide langzaam in het rond. Hij had een
duffelsche jas aan, vol motgaten en een paar oude
schoenen ; daarbij leunde hij op een knuppel en begon
jammerlijk te hoesten.
„Je bent een bedelaar !" zeide Lize ontsteld.
„Natuurlijk. Vader en tante Frieda mogen niets van
mij merken. Als mij wat overkomt, is het beter dat zij
denken, dat ik

in Rusland ben gestorven ; maar ik

wou zoo graag eens in ons oude huis een kijkje nemen,
en jou wou ik ook even zien!"
„Ik zal niets laten merken !" verzekerde Lize. Haar
stem beefde een

weinig, maar Frans sloeg

er geen

acht op. Hij klopte haar op den schouder.
” Goed zoo; de Duitsche meisjes moeten ons helpen
om de over winning op de Franschen te behalen."
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Lize moest hem eten geven en wat zij aan geld
bezat. Veel was het niet, maar Frans nam er genoegen
mee.
„Misschien kom ik gauw terug !" Daarop was hij
even gauw verdwenen, als hij gekomen was.
Lize was zoo opgewonden, dat zij dacht, dat iedereen
het aan haar moest zien, dat zij een heerlijk geheim
had, maar noch haar vader, noch tante Frieda dachten
aan haar. Maarschalk Davout had alle kooplieden van
eenigen naam bij zich laten ontbieden, omdat hij weer
geld van hen wilde hebben en mijnheer Schonberg was
een van hen. Dan moest ook de hoeveelheid van alle
eetwaren worden opgemaakt, opdat de maarschalk zou
weten, hoeveel iedereen bezat. Tante Frieda had daarmede veel te doen en tevens een nieuwe gelegenheid
om boos te worden. Toen zij haar lijstje gereed had,
verscheen een officier, die zich de helft van haar voorraad geven liet. Zooals het heette, was deze voor de
voeding van de soldaten bestemd, maar misschien hield
hij alles voor zich zelf. Men wist wel, hoe de Franschen
dat aanlegden, maar iedereen moest gehoorzamen. Het
sneeuwde dagen achtereen en Hamburg werd als in
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een witte lijkwade gehuld. De koorts sloeg geen huis
over en maakte veel slachtoffers en, als zij daaraan
niet stierven, kwamen zij van honger om. Een paar
jongens gooiden bij den maarschalk de glazen in, maar
zij werden gevangen genomen en reeds den volgenden
morgen doodgeschoten. Buiten de stad viel er menige
schermutseling met de Russen voor.
Dezen kwamen dikwijls op plaatsen voor den dag,
waar de Franschen ze niet hadden verwacht en verscheiden jonge soldaten werden door hen gedood.
Maar ook dit was den maarschalk onverschillig; menschenlevens hadden voor hem geen waarde ; hij wilde
Hamburg in geen geval voor de belegeraars ontruimen.
Tante Male had geen hout meer om te branden, geen
brood meer om te eten. Het ging haar zooals duizenden
anderen in de stad en niemand wist, wat het eind er
van zou wezen. Uitgaan kon zij ook niet meer, want
de sneeuw lag een voet hoog en er was niemand, die
ze wegveegde. De maarschalk zeide, dat de Hamburgers
niet behoefden uit te gaan ; het was verboden dat twee
menschen op straat met elkander spraken en 's avonds
mocht er geen enkele lantaren branden.
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Toen kroop tante Male den kelder in van juffrouw
Ldffel en begon te schreien.
,,Wat doe ik nog langer op de wereld ? Ik heb honger
en niemand geeft mij wat."
De andere vrouw ging aan het brommen.
„Waarom zeg je dat nu pas ? Ik heb nog een beetje
eten en zal dat met je deelen."
Juist stond zij van haar stoel op, om naar een hoekkastje te gaan, waar zij gort en brood had liggen, toen
er iemand de trap kwam afstrompelen en kapitein
Severin voor de twee vrouwen stond.
„Hier moet de tweede kelder zijn !" riep hij vroolijk.
„Ik heb het uitgerekend, hier moet hij wezen."
„Wat zegt de kerel ?" vroeg juffrouw Lbffel, die geen
Duitsch verstond, en tante Male legde haar in korte
woorden uit, wat de officier zocht.
Severin snuffelde reeds in alle hoeken, vond den kleinen voorraad levensmiddelen en greep naar den zak
met gort.
„Voeder voor mijn paard t.'' riep hij. „Ik zal het dadelijk laten halen. Nu wil ik den ingang tot den tweeden
kelder zien !"
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Juffrouw DA-el verstond hem niet, maar zij zag, hoe
hij den zak naar zich toe haalde en begreep wat hij
van plan was. Haar oogen begonnen te fonkelen. ,,Zeg
dat ik hem den tweeden kelder wil laten zien."
Severin verstond Duitsch. Hij lachte, trok zijn degen,
zette hem juffrouw Ldffel op de borst en commandeerde :
„en avant !"
De oogen van juffrouw Ldffel fonkelden nog sterker,
maar zij keerde zich zwijgend om, nam een kaars, die
zij langzaam aanstak en ging vooruit den kant op, dien
zij eens aan Michiel had gewezen. Terwijl zij nu het
valluik opendeed en op de gapende opening wees, die
tot in de diepste diepte der aarde scheen te gaan, wees
zij op een plek in den vloer.
,,Als mijnheer daar gaat staan, kan hij de schatten
zien, die beneden liggen."
Nieuwsgierig deed Severin, wat hem werd gezegd; hij
stond op twee afzonderlijk gekleurde metselsteenen en
boog zich voorover om in de diepte te kijken. Daar
uitte hij plotseling een luiden gil en was in hetzelfde
oogenblik verdwenen. Tante Male schreeuwde eveneens,
maar juffrouw Diffel gaf haar een flinken duw.
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„Houd op met dat geschreeuw ! Er ligt boomwol beneden ; hij heeft zich geen pijn gedaan, laat hem nu
maar een poosje gevangen blijven."
Zij gooide het valluik over de zwarte diepte dicht.
Tante Male klappertandde. „Ldffeltje, wij willen toch
geen moord op ons geweten hebben ! Haal hem er
weer uit."
Maar de andere schudde haar hoofd en toen hoorden
zij van boven de stemmen van soldaten. Zij gingen
overal rond om te zien, hoeveel iedere inwoner nog te
eten had. Juffrouw Loffel kwam naar boven en
toonde haar gort, maar tante Male had niets om te
laten zien.
„Ik kom met bedelen aan den kost!" verzekerde zij
bevend. „Er zijn nog altijd barmhartige lui, die mij wat
geven !"
De maarschalk duldde echter geen bedelaars in Hamburg. De soldaten schreven tante Male's naam op en
reeds denzelfden dag werden er een groote menigte
arme menschen uit Hamburg verdreven. Voor de poort
in het Westen lag de Deensche stad Altona, die niet
in den oorlog met de Russen betrokken was ; hier mocht

iedereen heengaan, die niet in Hamburg behoefde te
blijven en van hier uit konden de vluchtelingen naar
Holstein, Kiel en Sleeswijk komen.
Dit alles gebeurde ongeveer half December en tante
Male zat zoo in den angst, dat ook zij aanzegging zou
krijgen om weg te gaan, dat zij er ziek van werd en
het bed moest houden. Juffrouw Loffel paste haar op
en gaf haar te eten, maar zij had zelf zoo weinig, dat
de patiënte het bijna niet kon aannemen. Eens kwam
Lize Schonberg haar een soepje brengen, maar eigenlijk
dorst deze niet op straat gaan, want de maarschalk
had verboden, dat vrouwen en meisjes hun huis verlieten.
Tante Male mocht niet meer met haar spreken en
zij bad God haar spoedig tot zich te nemen. Dan dacht
zij weer aan Severin en zij vroeg juffrouw Lëffel iederen
dag, of hij nog leefde, en of zij hem de vrijheid niet
zou teruggeven ; maar de andere schudde haar hoofd.
Zij zou immers ook doodgeschoten worden, als Severin
er nu uitkwam. Intusschen naderde de donkere koude
Kerstdag, waarop al de armen, die nog in Hamburg
waren, uit hun huizen gesleept en naar de groote kerk

van den heiligen Petrus gevoerd werden. Tante Male
was onder hen. Zij was uit haar bed gerukt en had
nauwelijks tijd gehad om zich aan te kleeden en nu
zat zij in de ijskoude kerk bijna te bevriezen. Om haar
heen duizenden oude menschen en kleine kinderen, die
allen de stad moesten verlaten ! Kreten van kwaadheid
en jammerklachten vervulden de kerk, maar tante
Male klaagde noch schreide. De ellende was te groot:
zij kon noch woorden, noch tranen vinden. Stil zat zij
in een der hooge kerkbanken, en een oude man kwam
dicht naast haar zitten.
,,Zoo, tante Male, gaat u ook op reis ? U moet niet
bang zijn ; het loopt alles nog goed af!"
„Goed?" Zij schudde het hoofd ; maar toch deed het
haar goed, dat iemand tegen haar sprak. Hij stopte
haar een fleschje in de hand, waaruit zij versterkenden
zoeten wijn dronk, die haar nieuwe kracht gaf. Wie
was die oude man toch ? Zij keek om, maar hij was al
verdwenen en zij kon hem niet meer in het oog krijgen.
De nacht was ijskoud, eenige lichten brandden ; hier
en daar hield een moeder haar verstijfd kind in de
armen en oude mannen lagen op de koude steenen en
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wilden niet meer opstaan. Maar tegen den morgen
weerklonk een kort signaal van een trompet en wie
nog niet bevroren was, moest zich bij den grooten
optocht aansluiten, die zich langzaam door de sneeuw
voort bewoog. Meer dan tienduizend armen waren er, die
op den kouden Kerstmorgen uit de stad of hun geboorteplaats werden gejaagd. Aan beide kanten liepen soldaten ; wie nederviel werd met geweerstooten opgejaagd ;
wie niet meer voort kon, moest in de sneeuw sterven.
Met moeite ging tante Male in de lange rij voort ; haar
beenen konden haar nauwelijks meer dragen en zij
wilde zich juist nederleggen om niet meer op te staan,
toen de oude man van den vorigen dag plotseling weer
bij haar was, haar stevig beetpakje en leidde, tot zij
de poort uitwaren. Hier stonden de inwoners van
Altona met hun beambten aan het hoofd. Er werd
koffie en soep uitgedeeld en niet alleen werden er vertroostende woorden gesproken, maar iedere burger,
zelfs de armste, nam een of meer ongelukkigen bij
zich in huis.
Tante Male liep nog altijd aan den arm van haar
ouden vriend, die haar een beetje bekend voorkwam,

maar dien zij toch niet thuis kon brengen. Hij hinkte
en scheen stokoud te zijn en toch had hij krachtige
armen en zoo'n jeugdigen stap, dat tante Male eindelijk
stilstond om adem te scheppen.
„Ik zou ook zoo graag wat soep hebben," klaagde zij
en de oude lachte.
„Tante Male, heb nog een beetje geduld, dan krijgt
u beslist een warm bed."
Een poosje later lag zij werkelijk in een heerlijk
warm bed ; een vriendelijke vrouw hield zich met haar
bezig en Frans Schonberg stond lachend voor haar.
„Nu, tante Male, heb ik het niet prachtig aangelegd?
U hebt mij in het geheel niet herkend, is het wel ?
Nu blijft u rustig bij mijn vrienden, mijnheer en mevrouw
Martens, in Altona, tot alles voorbij is. Davout kan
niet eeuwig in Hamburg blijven ; daarvoor zullen de
Russen en alle Duitschers wel zorgen."
Verbijsterd keek de oude vrouw naar den jongen
man, dien zij het laatst als een opgeschoten jongen had
gezien en die nu een gezicht vol litteekens had en een
lam been. Zij kon zich echter noch verwonderen, noch
vroolijk zijn, maar barstte in tranen uit.
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„ Waar is mijn arme Michiel gebleven
Dat tir as alles, wat zij kon zeggen.
Zij had dan ook wel reden om te schreien. Met haar
was het goed afgeloopen, maar duizenden hadden de
ellende van den laatsten nacht niet overleefd. Zij
stierven in het gastvrije Altona en hun gebeente werd
in een groot graf gelegd, dat in het dorp Ottensen voor
hen gegraven werd.
Nog heden leeren de kinderen het rijmje:
„Zu Ottensen auf der Wiese
1st eine gemeinsame Gruft,
So traurig ist keine wie diese
Wohi unter des Himmels Luft.
Darinnen liegt begraben
Ein ganzes Volksgeschlecht,
Váter, Matter, Briider, Tochter, Knaben,
Zusammen Herr und Knecht."

En nog heden kunnen de Duitschers de vreeselijke
gebeurtenissen van 100 jaar geleden niet vergeten!
Tante Male was gered. Frans had haar bij goede
menschen gebracht, waar zij verpleegd en gekoesterd
werd, maar zij kon toch niet van het lekkere eten en
het warme bed genieten. Zij was weer gezond geworden
en kon langzaam op straat loopen ; dan keek zij in de
Michiel Schneadewind in Hamburg.
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verte op haar geboorteplaats en zag de vurige kogels,
die de Russen in de belegerde stad wierpen en zij
dacht aan allen, die daar zooveel te verduren hadden
en toch moesten blijven volharden. Frans sloop weer
de stad in en kwam met berichten terug, dat zijn
vader, tante Frieda en Lize gezond waren. Lize, bij wie
hij altijd in het geheim aanliep, had het hem verteld.
Vier zieke officieren waren bij hen in huis gebracht
om verpleegd te worden. De koorts heerschee nog
steeds in de stad en veel Franschen stierven er aan.
Mijnheer Schonberg moest iederen dag bij den maarschalk komen en lijsten schrijven van de eet- en drinkwaren, die de soldaten noodig hadden. Die moesten dan
door de burgers worden geleverd.
„Hebben de menschen dan nog wat ?" vroeg tante
Male en Frans haalde de schouders op.
„Dat weet ik niet ; Lize zegt, dat zij bij ons al het
zilverwerk hebben weggehaald en alle tapijten en
kleedjes. Het ziet er in huis kluchtig leeg uit."
Zou de vrede dan nooit komen ? Het werd lente en
in Altona werd er gemompeld, dat Parijs door de bondgenooten was ingenomen, maar in Hamburg lagen de
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Franschen nog altijd in garnizoen en streden tegen de
Russen. De nood en ellende in de stad stegen tot het
uiterste, Davout gaf partijen en verzekerde, dat het
niet lang zou duren, of Napoleon zou zelf verschijnen
en Hamburg met den grond gelijkmaken.
Maar kort daarop reed een Fransch officier door
Altona en in de hand hield hij een witte vlag, met drie
gouden leliën geborduurd, waarmede hij heen en weer
zwaaide. Hij verlangde in Hamburg te worden toegelaten, had een onderhoud met den maarschalk en
plotseling wapperden op de openbare gebouwen dezelfde
vlaggen met witte leliën.
Wat was er gebeurd? De Hamburgers waagden het
op straat te komen en er over te praten. En ziet !
Daar stond aan de hoeken der straten aangeplakt, dat
generaal Bonaparte naar het eiland Elba was vervoerd
en de broeder van den vermoorden koning Lodewijk XVIII
den troon zijner voorvaderen in Frankrijk had bestegen.
In het gevolg van den Franschen afgezant was een
officier, die slechts één arm had. De Franschman
stelde hem aan den maarschalk voor.
,,Maarschalk, dit is mijnheer Michiel Schneidewind,

228

een der dapperen, die den Russischen veldtocht goed
heeft doorstaan. Aan de grenzen is hij echter door de
Pruisen gevangen genomen ; hij heeft lang ziek gelegen
en is pas onlangs in vrijheid gesteld. De koning heeft
hem tot overste benoemd en koestert groote verwachtingen van hem.
Daarop bogen alle officieren, de maarschalk voorop,
voor den overste Schneidewind, drukten hem de hand
en zeiden hem allerlei moois. Inwendig hadden zij
echter medelijden met hem, want met één arm kon men
niet langer onder dienst zijn.
Weldra gaf de maarschalk een groot feest, waarop
ook Michiel Schneidewind werd uitgenoodigd. Deze
bedankte echter voor de eer en ging, met een versleten
officiersmantel om, alleen door de straten van zijn
geboorteplaats. Vreeselijk zag het er hier overal uit;
verbrande, neergehaalde huizen versperden den weg;
rommel en vuil lagen bergenhoog opgestapeld. De
Hamburgers wisten nog niet, wat er met hen gebeuren
zou ; in troepjes stonden de menschen op dezen lenteavond met elkander te fluisteren, maar gingen vlug
uiteen, als zij een Fransch officier zagen aankomen.
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Michiel sloeg geen acht op hen ; hij zocht de Christinagang en zijn oude tante Male. Maar de Christinagang
was niet meer dan een woeste puinhoop en, toen
Michiel aan een voorbijganger vroeg, waar de bewoners
van deze straat waren gebleven, keek deze hem verbaasd aan.
„Mijn goede vriend, die zijn immers dezen winter uit
de stad verdreven en waarschijnlijk allen jammerlijk
omgekomen !"
Langzaam begaf Michiel zich daarop naar de familie
Schonberg. Ook hier zag het huis er treurig uit en
Russische kogels hadden het dak weggeschoten ; maar
de benedenverdieping was nog bewoond en de oude,
ernstige man, die langzaam de stoep afkwam, was wel
de heer Schonberg, ofschoon hij verscheiden jaren
ouder scheen te zijn geworden. En het aardige meisje,
dat in de deur verscheen en de straat afkeek, was dat
Lize ? Michiel stond plotseling voor haar en vatte haar hand.
,,Weet je nog wie ik ben ?"
Juichend sloeg zij de armen om zijn hals.
„Oom Michiel, bent u het werkelijk ? Nu wordt alles
weer goed."
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Ja, veel werd er weer goed. Michiel merkte het aan
de vreugd, waarmede hij ontvangen werd ; hij merkte
het, toen hij tante Male mocht opzoeken, die er geheel
van opknapte en hem alleen verweet, dat hij niets voor
haar uit Rusland had meegebracht. Zij had een best
tehuis gevonden bij goede menschen en drie ouderlooze
kinderen om te verzorgen, die haar gedachten konden
afleiden. :Bij tante Male vond Michiel Frans terug en
beiden waren aangedaan en hoogst gelukkig bij het
wederzien : zij hadden elkander zooveel te vertellen,
dat tante Male telkens haar hoofd schudde.
„Kinderen, als alles waar is, wat je vertelt, dan hebben
jullie waarlijk meer doorgemaakt dan ik, en, wat ik beleefd
heb, laat zich ook niet in honderd jaar beschrijven."
Later nam zij Michiel ter zijde.
„Mijn jongen," zeide zij, „je bent altijd een goede
vent geweest en ik vind eigenlijk, dat men niet zoo
slecht tegen zijn vijanden moet zijn ! Ik heb me daar
met juffrouw Loffel een geschiedenis beleefd, waarvan
ik dikwijls niet kan slapen !" Daarop vertelde zij het
gebeurde met Severin en zijn val in den tweeden
kelder. Michiel beloofde eens naar juffrouw Lofel uit
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te kijken, maar, toen hij in Hamburg terugkwam, was
er bevel gekomen, dat de Fransche troepen moesten
afmarcheeren, en de afgezanten van den koning dadelijk
naar Parijs zouden reizen, daar er nog heel wat met
de regeering te onderhandelen viel. Michiel moest dus
weer vertrekken, want hij was nog in dienst van den
Franschen koning, en kon voorloopig niet naar juffrouw
Lofel en Severin zoeken. Hij kon alleen haastig van
de familie Schonberg afscheid nemen en beloven zoo
spoedig mogelijk terug te komen.
„Ons huis is uw tehuis !" zeide Sch o nberg tot hem,
die eenige dagen geleden zijn zoon in de armen had
kunnen drukken, en Lize stond daarbij en keek Michiel
zoo gelukkig aan, dat deze liefst dadelijk zou gebleven
zijn. Dat ging echter niet ; hij had ook wel recht om te
hopen, dat de Fransche koning hem een betrekking
zou bezorgen, daar hij in Franschen dienst zijn arm
had verloren. Den rechten lust om koopman te worden
had hij toch niet meer en hij wist, dat Frans er naar
verlangde den dienst te verlaten en zijn vader te helpen
om het oude handelshuis er weer bovenop te doen
komen. De Franschen gedroegen zich voorloopig nog,
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alsof zij de baas waren en kaapten zooveel weg uit de
stad, als zij maar machtig konden worden.
Op zekeren dag, echter, verliet de vijand de stad, en
thans ving voor haar bewoners de taak aan, om door
verdubbelde vlijt, door wilskracht en degelijkheid het
verlorene te herwinnen. Aan menigeen is dit gelukt,
aan velen echter niet. Maar zij hebben allen
hun kinderen werken geleerd, en dat Hamburg heden
een groote, rijke en machtige stad is, heeft het te
danken aan de bewoners uit dien tijd, die in nood en
ellende hun geboorteplaats trouw bleven en het zaad
hebben gezaaid, waarvan hun kinderen thans de
vruchten plukken.
*

Toen Napoleon naar Elba was vervoerd geworden,
hoopte men voorgoed van hem verlost te zijn, maar dat
was het geval niet. Op zekeren dag landde hij in Frankrijk, zette zich aan het hoofd van zijn aanhangers en
wilde het bewind over Frankrijk weer op zich nemen.
Lodewijk XVIII maakte, dat hij uit Parijs kwam, en
weder begon de strijd tegen den Corsicaan, die met zijn
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nederlaag bij Belle Alliance eindigde. De Engelschen
namen Napoleon gevangen en brachten hem naar het
eiland St. Helena, waar hij eenige jaren later gestorven is.
Michiel had zijn ontslag genomen uit den Franschen
dienst en was in Aken om daar een badkuur te ondergaan. Sedert hij zijn arm had verloren, voelde hij zich
pijnlijk en hier hoopte hij genezing te vinden.
Dan was hij ook zeer bezorgd voor de toekomst.
Wel had de koning van Frankrijk hem een groot
pensioen beloofd, maar tot heden had hij nog niets
ontvangen en hij bezat nog slechts weinig om van te
leven. Dat was niet aangenaam voor een verdienstelijk
soldaat en het was ook een schrale troost, dat het
anderen even ging als hem. Door al de oorlogen waren
de landen arm geworden en pensioenen werden er niet
veel verstrekt. Michiel liep dus dikwijls in het groote
boomrijke Aken te peinzen over hetgeen er van hem
zou worden. Hij kon echter niets anders bedenken dan
weer naar Hamburg te gaan en daar een zaakje te
beginnen.
In Aken waren in dien tijd veel voorname heeren
gelogeerd, die de baden gebruikten en van den oorlog
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uitrustten. Onder hen bevond zich ook een heer, die
zich graaf Montfort noemde, een deftig heer, dien
Michiel altijd beleefd groette. Hij groette altijd vriendelijk
terug en scheen in zijn schik te zijn, als hij Michiel
zag, tot hij hem op zekeren dag aansprak.
„Nu herken ik u, mijn vriend", zeide hij met een
lachje. „U bent Michiel Schneidewind, niet waar ? Ach,
de tijden zijn wel veranderd !" Hij zuchtte diep en
Michiel wist niet goed, wat hij moest antwoorden ;
want de graaf Montfort heette nog voor weinig
jaren koning Jerome van Westfalen en was nu geen
koning meer, maar een man, die uit zijn koninkrijk
was verdreven en eigenlijk niet goed wist wat hij zou
beginnen.
De gewezen koning sprak met Michiel dikwijls over
den prettigen tijd in Cassel, waar het zoo vroolijk was
geweest en verzekerde menigmaal, dat hij zich bij het
regeeren veel moeite had getroost.
Hij was ook werkelijk zoo kwaad niet geweest ;
andere voorname heeren uit Westfalen en de Rijnlanden
hadden hem een goed getuigschrift uitgereikt en Michiel
onderhield zich gaarne met Jerome, die hem veel ver-
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telde, dat hem belang inboezemde. Op zekeren dag maakte
hij hem opmerkzaam op een knappen, jongen man, die
in een rolstoel werd gereden.
„Dat is de jonge graaf Gerolstein ! Die heeft er in
Rusland zoo van langs gekregen, dat hij wel altijd gebrekkig zal blijven."
„Graaf Gerolstein !" Michiel herinnerde zich den
gewonde, dien hij op zijn wagen had genomen en die
later van hem gescheiden was. Hij was daarna zoo
zwak geweest, dat hij zijn lotgenooten bijna vergeten
had ; thans dacht hij aan Jozef, aan Clarissa, aan Jacob.
Waar waren zij allen gebleven ? Terwijl hij nog daarover peinsde, kwam er een man op hem afstormen.
„Majoor, bent u het werkelijk? Wat zal mijnheer blij
zijn, hij zoekt u al zoo lang!"
Het was Ludolf, die hem naar den graaf leidde. De
ongelukkige nam zijn beide handen in de zijne.
„Eindelijk kan ik u dan bedanken, dat u mij het
leven hebt gered ! Eindelijk !"
Wat hadden de vroegere reisgenooten elkander veel
te vertellen ! En Ludolf, die naast hen liep, voegde er
het zijne aan toe. Toen Michiel wegens ziekte in Pruisen
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in de gevangenis moest achterblijven, hadden de
anderen zich door de Franschen heen geslagen. Clarissa
was naar Italië gegaan, waar zij wist, dat haar echtgenoot was en Jozef had met Ludolf den graaf naar
zijn landgoederen begeleid. De sergeant van vroeger
was nu tuinman en deed zijn werk heel goed. Hij verlangde alleen naar zijn kleinen recruut, zooals hij Michiel
nog altijd noemde ; maar, nu hij hem gevonden had, was
hij tevreden. De graaf drong er nu bij den overste op
aan, dat hij hem eens kwam bezoeken. Hij had veel landgoederen en het beheer daarover gaf hem druk werk.
„Zou de overste soms een geschikten en nauwgezetten
administrateur voor mij weten ?" vroeg de graaf.
Michiel wist niet recht, wat hij hierop moest antwoorden, tot de vroegere koning van Westfalen ook
eens dezelfde vraag hoorde.
Toen wees hij op Michiel.
„Vraag dien heer niet langer, of hij iemand weet,
maar neem hem zelf als uw plaatsvervanger. Hij is
ontzettend eerlijk, plichtmatig en trouw ! Toen ik nog
koning was — hij slaakte een diepen zucht – heb ik
het ondervonden."
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Op deze wijze werd Michiel Schneidewind eerste
beambte van graaf Gerolstein : hij kreeg een mooi huis
tot woonplaats in de Rijnprovincie en was uit allen
nood gered. Iets ontbrak er echter nog aan zijn geluk
n.l. een vrouw en deze vond hij een jaar later in
Hamburg bij de familie Schonberg. Jacob ging met
hem mede, want ook hij had een betrekking bij den
graaf gekregen.
Het was een stille, maar toch vroolijke bruiloft. Frans
sloeg den eenen toost na den anderen en mijnheer
Schonberg keek weer opgeruimd. Hij vertelde Michiel,
hoe al zijn goederen in den geheimen kelder hadden
gelegen, waardoor hij in staat was geweest, dadelijk
weer handel te drijven. En terwijl hij zoo druk praatte,
schoot het Michiel op eens te binnen, dat hij in het
geheel niet meer aan juffrouw Loffel had gedacht, noch
aan hetgeen tante Male hem had meegedeeld. Met een
gevoel van schuld keek hij naar de oude vrouw over
hem, die naast tante Frieda zat en zoo vergenoegd
keek, als ware er nooit sprake geweest van nood en
ellende. Zij had het goed. De Schdnbergen hadden haar
geheel in huis genomen en Lize had haar eigenlijk
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mede willen nemen naar haar nieuwe tehuis, maar op
dat voorstel had tante Male hoofdschuddend geantwoord :
„Oud en jong passen niet altijd bij elkaar, kindlief!
Laat mij in mijn Hamburg blijven, want daar hoor ik !
En jullie komen ons misschien toch dikwijls opzoeken."
Michiel, echter, nam haar even ter zijde.
„Hoe is het met Severin afgeloopen ?" vroeg hij.
Voor tante Male had kunnen antwoorden, werd de
overste buiten de kamer geroepen.
Voor hem stond een man, dien hij niet dadelijk her-

kende. Hij had sneeuwwit haar en droeg een zeer fijne
zwarte jas.
„Overste!" zeide hij plechtig, „ook ik wilde u mijn
gelukwenschen aanbieden bij gelegenheid van de voltrekking van uw huwelijk. Wij hebben niet altijd even
goed met elkaar overweg gekund, maar eind goed, al
goed; ik ben heel tevreden en u bent het waarschijnlijk
ook"
Het was kapitein Severin, en achter hem stond juffrouw Loffel, die thans naar voren trad.
„Ik heb hem niet veel kwaad gedaan, zooals u wel
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kunt merken, mijnheer Michiel. Omdat hij indertijd zoo
afschuwelijk was en ik een hekel had aan alle Franschen, heb ik hem in den diepen kelder laten tuimelen
en er hem drie dagen in laten zitten. Hij is niet zoo
verstandig geweest als u ; hij heeft een vreeselijk spektakel gemaakt, omdat hij bang was, dat de dooderi hem
kwaad zouden doen. Toen ik beneden kwam, had hij erg
de koorts en wou sterven, maar ik heb hem bij een
vriendin van mij onderdak gebracht en hem verpleegd
tot hij beter was. Dat heeft lang geduurd en in dien
tijd is Severin heel ordentelijk geworden. Mijn vriendin
heeft een kleindochter en daarmee wil hij nu trouwen,
en, als u hem nu een beetje wilt helpen om een zaakje
te beginnen, dan moest u het maar doen. Hij zegt dat
hij geen familie meer in Frankrijk heeft en er niet meer
naar toe wil ! En ik zou graag willen, dat u wat toegevend voor hem was, omdat hij zoo'n vreeselijken schrik
heeft gehad en door mijn schuld ziek is geworden.
Bovendien moet men toch ook zijn vijanden liefhebben!"
Het deed Michiel werkelijk genoegen, zijn vroegeren
vijand gezond voor zich te zien. Tante Male verscheen
ook op het tooneel, schold den patient nog eens braaf
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uit, om dan tineer van vreugd te weenen ; want zij had
zich steeds over het lot van Severin bezorgd gemaakt
en geen gerust geweten gehad, wat hem betreft. Nu
stond hij in levenden lijve voor haar en, ofschoon zijn
haar grijs was en hij nooit over den vreeselijken kelder
kon spreken, merkte men wel, dat het hem anders niet
slecht ging. Hij heeft nog jaren achtereen in Hamburg
in de Koningstraat een handschoenwinkel gehad en de
jonge meisjes, die handschoenen bij hem kochten, zeiden
altijd, dat hij een zeer net, beleefd mensch was. Dat hij
vroeger slecht was geweest, scheen hij zelf vergeten te
zijn, want hij sprak dikwijls over de deugd en den
plicht om zich altijd jegens iedereen edel te gedragen.
Maar wij zijn nog op de bruiloft van Michiel Schneidewind en Lize Schonberg. Mijnheer Sch o nberg neemt
juist zijn glas op en zegt:
„Ons Duitschland moet nooit vergeten, wat het heeft
moeten lijden; het moet eensgezind zijn, als de vijand komt!"
En allen roepen eenparig uit:
„Lang leve Duitschland!"
EINDE.

