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LOBKOWITZ EN ZIJN KOERIER.
't Was mis hedenmorgen; Gideon zag het bij den
eersten oogopslag. De opgetrokken wenkbrauwen van
zijn heer, de saamgenepen lippen - o, Gideon kende
dat wel! Den vorigen zomer had de minister net zoo'n
gezicht gezet tegen zijn houtvester, die zijn zin niet had
gedaan; de houtvester kreeg een hevigen uitbrander,
en 't zat den minister nôg dwars.
Gideon vermoedde wel, waarom zijn heer zoo donker
keek; gedienstige geesten zouden 't hem wel hebben
aangebracht. Maar Gideon wilde het onweer rustig afwachten; hij had een goede consciëntie, en zijn lot was
in des Heeren hand en niet in de hand van Lobkowitz,
al droeg deze ook een vorstentitel, en al behoorde hij
tot de machtigste ministers van Europa.
Gideon kwam uit het Hongarenland, uit Szendi. Zijn
oude vader was er schoolmeester en klokkeluider ; en
Gideon was nu al jarenlang op het kasteel Raudnitz als
rijknecht en koerier in dienst van den minister.
Lobkowitz bezocht niet druk het kasteel. Het was
ver afgelegen, en Gideon verzorgde als koerier de verbinding tusschen Raudnitz en Weenen, waar de minister
een paleis bewoonde.
Hij zat nu voor een groote, eikenhouten tafel, met
tal van gezegelde stukken bedekt, en keek den koerier
aan met een strengen blik.
,,Zoo," zei hij: ,,ben je daar? Vertel mij eens: is het
waar, dat je Protestantsche samenkomsten bijwoont ?"
Gideon kon het niet ontkennen, en was ook niet van
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plan het te doen. Er was geen haar op zijn hoofd, dat
daaraan dacht.
'
"Ook heb je Protestantsche leeraren geherbergd."
Gideon begreep weI, welken kant het uitging. De
minister had een doorzettenden wil, Hij was mild voor
zijn dienstvolk, mits het bukte voor zijn wil, en het was
hem volmaakt onbegrijpelijk, dat de zaak van den
godsdienst daarop een uitzondering zou maken,
Maar Gideon was niet gezind, om ter wille van den
vrede de waarheid te verdoezelen. De minister moest
nu maar weten, hoe het stond, en hem vrijmoedig in
de oogen ziende, antwoordde Gideon met een vastberaden gebaar: "Ik heb meer dan eens Gereformeerde
leeraren geherbergd, Excellentie."
Het was toch sterk. Het geleek weI op een hardnekkig
verzet tegen den wil van den kasteelheer ....
Hij legde de ganzenveeren pen driftig neer bij den
zilveren inktkoker, een geschenk des Keizers, en er
spatte vuur uit zijn oogen, toen hij den rijknecht aankeek.
.Dat moet nu eens voorgoed uit zijn," riep hij met
een vertoornd gebaar: ;,versta je me? Ik duld geen
ketterkweekerij op mijn landgoed."
Was het de Roomsch- Katholiek, die uit deze woorden
sprak? T och niet; het was de staatsman, die tot zijn
leidend beginsel in de politiek deze spreuk had aangenomen: "Een vorst; een volk; een godsdienst." En
daarom waren de nationale strevingen van het Hongaarsche volk hem zoo'n doorn in 't oog.
Gideon Raday behield zijn eerbiedige houding, maar
daar was iets in zijn ziel, dat in verzet kwam tegen
de beperking van zijn godsdienstvrijheid.
"Met uw verlof, mijn vorst: Zijne Majesteit heeft de
godsdienstvrijheid plechtig bezworen."
"Jammer genoeg," beet Lobkowitz hem toe, om met
verheffing van stem voort te gaan: "Op mijn goederen
ben ik de heerscher - versta je me?"
"Ik heb uw eigen biechtvader, pater Emmerich, op
de jongste vergadering der Evangelischen gezien. We
zaten naast elkander, op dezelfde bank."
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De vorst keek er verrast van op.
„En wat zei mijn goede pater ?"
„Dat hij 't van harte eens was met de leer, die hij
daar had hooren verkondigen."
. Er kwam ontspanning op het strakke gelaat van den
minister; een ironisch lachje krulde zijn lippen. Hij vond
het werkelijk een grappig geval, en meende, dat de
rollen nu wel eens omgekeerd mochten worden, en de
biechtvader bij hem ter biecht behoorde' te komen.
„Gideon ! Hoe heette die Protestantsche leeraar ?"
„Het was de Gereformeerde dominee Szomodi uit
Szendi."
„Dat is Hongarenland, als ik W, niet vergis."
„Zoo is het, Excellentie."
Gideon Raday schepte moed.
Mijn vorst 1" zeide hij, en er kwam een smeekende
trillingi n zijn stem : „u weet, dat ik een Hongaar ben."
Het gelaat van den vorst verduisterde weer.
„Daar ben je geen zier beter om."
„Maar ook niet slechter."
Het was het Hongaarsche zelfbewustzijn, dat uit die
woorden sprak.

De oogen van den vorst begonnen te flikkeren. Hij
kon de Hongaren moeilijk zetten, en dat gevoel van
stuggen weerzin was wederzijdsch.
.. „In spijt van je Hongaarsch bloed heb ik je tot
rijknecht aangesteld op Raudnitz ; dat moetje goed in
't oog houden.”
Gideon begreep dat wel ; zijn heer behoefde het hem
waarlijk niet in zoo scherpen vorm te zeggen, en hij
was er oprecht dankbaar voor geweest. Maar waar zijn
heer zich steeds een rechtvaardig meester had betoond,
meende hij op dat rechtsgevoel een beroep te mogen
doen ten bate van de Hongaarsche predikanten, boven
wier hoofd zich de donderwolken eener zware vervolging
samenpersten. Zoo pleitte hij dan voor hun zaak. ..
wist niet, wat hij hoorde. Meende zijn
rijknecht nu inderdaad,
nderdaad, dat de minister die Hongaarsche
rebellen de hand boven 't hoofd zou houden ? Hoe kwam
de man aan dien zotten waan ? Waar 't het gezag geld,
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kende Lobkowitz geen clementie, vooral, niet tegenover
kettersche predikanten, en het was zijn ernstig verlangen,
dat ze voorbeeldig zouden worden gestraft. .
't Moest nu uit zijn met de muiterij. En als 't noodeg
was, zou hij zelf komen, om de laatste sintels der rebellie
uit te trappen.
Gideon had moeite, om het warme Magyarenbloed,
dat door zijn aderen bruiste, te beheerschen. Hij stond
weer voor de leugen, die de atmosfeer had verpest, en
het was zijn heilige plicht, er tegen te getuigen. Daarom
sprak hid.
„Het zijn geen rebellen, Excellentie; het zijn nederige
dienstknechten van Christus."
„Schunnige rebellen zijn het !" barstte Lobkowitz uit;
„en ik verlang, dat het recht zijn strengen loop hebbe."
Woedend was de minister.
„Durf je me nog tegenspreken ?"
Gideon voelde bij ingeving, waar het op uit zou
loopen, indien hij thans het aandorst,om tegenwerping
te maken. Maar ging dan de waarheid niet boven alles?
Was de rebellie niet een bloot voorwendsel, om den
Protestantschen godsdienst uit te roeien in Hongarije?
In dien geest sprak Gideon, en de minister luisterde
met klimmende verbazing, bevend van toorn. Het was
ongehoord ! De ketterij sloeg haar wortelen uit tot in
dezen burg ... .
„Over een maand kun je vertrekken," bulderde de
minister.
Gideon had het wel verwacht. De waarheid vond
geen herberg, ook niet op dit kasteel. Hij keerde zich
om en ging heen. En de deur viel achter hem dicht
met een harden slag.
Het kasteel Raudnitz 1 ) was reeds oud. Sinds den fellen
Hussietenoorlog lag het voor een deel in puin, en in
den Dertigjarigen Oorlog hadden de Zweden den frontmuur omvergeschoten. Maar Lobkowitz had reeds sinds
jaren last gegeven voor een nieuwbouw der in puin
1

) Thans aan de spoorlijn, die Dresden met Praag verbindt.
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gevallen vleugels, en deze burg met zijn wallen en
gachten zou in grooteren luister dan ooit te voren verrijzen.
De minister was niet jong meer ; hij telde vijf en zestig
jaren. De slujke haren waren reeds met grauw gemengd;
het gelaat was vol uitdrukking ; de neus welgevormd;
de mond vastgesloten, en onder de dichte wenkbrauwen
blikten een paar donkerblauwe oogen, helder en scherp,
met onverzwakte kracht de wereld in.
Voor den vreemdeling, die hem voor den eersten
keer ontmoette, lag er een koud, star waas over zijn
gelaat. Hamel Bruininx, de Nederlandsche gezant aan
het Oostenrijksche Hof, kon er van mee praten. Maar
bij nadere kennismaking week dat kille, voorname masker.
Dan werd het gelaat zachter, milder, terwijl bij beurte
een lichte spot de mondhoeken bewoog.
Lobkowitz was listig en schrander en vertrouwde
slechts weinigen. Ben trotsch zelfbewustzijn doortintelde
zijn bloed, terwijl hij als staatsman van de uitgestippelde
lijnen nooit zou afwijken.
Hij stond voor het hooge raam, en wierp een blik
naar buiten. Wat prachtig gezicht was het op de besneeuwde velden ! Op de Elbe, die daar statig, in rustige
kracht, voorbijstroomde ! Op de blanke bosschen, in het
sneeuwkleed gehuld, die zich uitstrekten tot de hooge
bergen, welke als wachters den horizont afsioten!
Smetteloos blauw was het zwerk. Er was geen wolkje
te zien. Het was een winterdag met lichte vorst, vol
zonneglans en heerlijkheid --- een beeld van diepen
vrede . ,..
Het was anders geweest - heel anders ! Hoe menigmalen waren over deze velden de vermetele Hussieten
benden heengestormd onder aanvoering van den beroeinden Tsjech Ziska, die, in de open lucht onder een
eikeboom geboren, blind en onoverwinnelijk was. En
later, in den Dertigjarigen godsdienstoorlog, had deze
omtrek de ruiters gezien van Zweden, van Saksen en
van den geweldigen Wallenstein.
Lobkowitz dacht weer aan Gideon. Hij had zijn verdiende loon - de minister kon zich door zijn knecht
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toch niet laten voorschrijven, hoe er in Hongarije geregeerd moest worden ? 't Was belachelijk!
Een kleine drie jaar geleden waren de aanvoerders der
Hongaarsche beweging terechtgesteld. Eerst Tattenbach
later de graven Nádasdy en Zriny; en Zriny was
gouverneur van Croatië geweest. Hun hoofden vielen
onder de bijl van den beul....
Hij sloeg tweemaal, voordat het hoofd van Nádasdy
er af was; en hei hoofd van Tattenbach eischte zelfs
drie houwen. Na den eersten houw riep Tattenbach nog:
Jezus! Maria 1" . _
Het was afschuwelijk ; een slachterij. Lobkowitz
huiverde nog, als hij er aan terugdacht .... Hij had
Tattenbach onherroepelijk aan het hongerige zwaard
van den scherprechter prijsgegeven, van meet aan,
maar Nádasdy ging hem aan 't hart.
Nádasdy was reeds bejaard ; vier en zestig jaar. Hij
had de bruiloft des Keizers als gast mee gemaakt, en
welk een geestigen feestdronk had hij uitgebracht op de
Spaansche prinses, die voortaan den glans der Keizerlijke
Majesteit met haar gemaal Leopold I zou deelen!
Nádasdy, de machtige Hongaarsche magnaat, was de
leeuw van het bruiloftsfeest geweest, en de keizerlijke
bruidegom had hem met bijzondere onderscheiding
behandeld.
Dat alles was voorbij. Lobkowitz had hem willen
sparen, hem er op wijzend, dathij allergevaarlijkste
wegen bewandelde. Maar Lobkowitz waarschuwde maar
eens, en toen Nádasdy nieuwe plannen van opstand
smeedde, wendde de minister het gelaat van hem af.
„Ik ben aan den rand van den afgrond, red mij 1"
zoo smeekte Nádasdy.
Het was te laat.
„Het recht moet zijn loop hebben," zei de minister
met harde stem, en het vonnis was de dood.
Zoo werd de Hongaarsche opstand, voordat hij was uitgebroken, gesmoord in den zak van den beul. De bloedige
hoofden werden in den zak geworpen, en 't was geschied.
Al de aanvoerders waren Roomsch Katholiek, en
monniken en priesters waren hun bondgenooten. Zelfs
..
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een aartsbisschop, die niet meer te bereiken was door
de wereldlijke macht, omdat God hem had opgeroepen,
behoorde tot de bondgenooten ... .
Altemaal Hongaarsch bloed dat was het ! En
Lobkowitz dacht er aan met een grimmig gebaar, hoe de
voering der monnikspij bij een Hongaarschen biechtvader
volgepropt was bevonden met hoogverraderlijke brieven.
Deze samenzweerders met hun bondgenooten hadden
zich schuldig gemaakt aan hoogverraad; dat was voor
Lobkowitz een uitgemaakte zaak.
Was het rechtvaardig gedacht ? Werden de onaantastbare rechten der Hongaren niet vertrapt P Was onder
den scepter van Habsburg het recht niet gestruikeld in
de straten der Hongaarsche steden?
Lobkowitz zag het niet in. Hij wilde van Hongarije
een Oostenrijksche provincie maken, en daarmee trapte
hij op het hart van het Hongaarsche volk ... .
In dit schrandere brein liepen de staatkundige draden
van Europa samen. Lobkowitz ij verde voor den vrede van
zijn land en volk. De vrede met Turkije was tot stand gekomen na de schitterende overwinning, die Montecuculi
op den Turk had behaald, en voor den vrede met Frankrijk
wilde Lobkowitz gaarne een hoogen prijs betalen.
Hij was een oprechte bewonderaar van den Franschen
Koning Lodewijk XIV. Dat was zijn man. Diens streven
naar een absolute macht in den Staat vond bij Lobkowitz
onverdeelde sympathie, en de onbeperkte macht, hem
door zijn Keizer verleend, had hij gaarne gebruikt, om
de kleine republiek der Vereenigde Nederlanden aan
de wraak van Frankrijk en aan de inhaligheid van
Engeland op te offeren.
Met groote spanning was hij het verloop van den
strijd gevolgd. Het planten der Fransche vlag op den
domtoren van Utrecht, hetwelk met een overbluffende
snelheid was tot stand gekomen, werd door dezen man
met een innige voldoening vernomen, en voor de vastberadenheid, door den Prins van Oranje te midden van
de zwaarste nationale rampen getoond, had hij niets
dan een minachtend schouderophalen over gehad.
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Hij infonneerde vertrouwelijk bij zijn gezant Kramprich
in Den Haag naar dezen Prins, en ontving tot antwoord,
dat het een teringachtige jongeling was van even in de
twintig, die vier dagen in de week door de zwaarste
hoofdpijnen werd gekweld.
Dat zei .genoeg, en Lobkowitz was er zeer gerust op
geweest. Zou dat zwakke, tengere jongetje met zijn
ruwe polderjongens den Franschen zonnekoning, die
over de bekwaamste veldheeren en het voortreffelijkste
leger van Europa beschikte, kunnen weerstaan? Ret
zou blijken, een ijdele waan te zijn ....
Nu ja, Oostenrijk had aan Frankrijk den oorlog verklaard, hetgeen natuurlijk te wijten was aan het rusteloos
gestook van den Prins van Oranje en diens aangetrouwden oom, den Brandenburgschen keurvorst, maar
Lobkowitz had toch gezorgd, dat de gevolgen van die
oorlogsverklaring voor een groot d.eel waren geneutraliseerd,
De Fransche zegetocht was intusschen niet meegevallen. Hij was op Amsterdam gemunt, en bleef
jammerlijk in de modderpoelen van de Hollandsche
waterlinie steken.
Lobkowitz kon 't zich niet begrijpen; Turenne was
toch de bekwaamste veldheer van Europa, vergrijsd en
ervaren in de krijgskunst als geen ander.Lobkowitz
had zich misrekend; 't overkwam hem maar zelden,
maar dezen keer was het toch geschied, en de misrekening was raak geweest I
Daar was de oude admiraal Michiel de Ruyter! Er
was toch maar voor vaste waarheid te Weenen verteld,
dat hij zijn geheele vloot aan de Franschen had verkocht. Wat biedt Uwe Majesteit er voor? had hij aan
koning Lodewijk laten vragen; voor een prikkie gaat
de vloot niet - dat verzeker ik u. En Lodewijk had
diep in de beurs gegrepen, om de Nederlandsche oorlogsvloot in bezit te nemen.
Zoo had anna Twee en zeventig het hardnekkig
gerucht te Weenen geloopen, maar in datzelfde jaar
tastte De Ruyter met die zoogenaamd verkochte vloot
de vereenigde oorlogsvloten van Engeland en Frankrijk
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aan met een kracht, dat de Noordzee er van daverde.
Hij joeg de vijanden met een vaart van de Nederlandsche
kust, en het volgende jaar deed hij 't nog eens en nog
wat hardhandiger, omdat de vijanden hardleersch waren.
Lobkowitz trommelde met de vingers nadenkend op
de schrijftafel. 't Werd voor de Franschen een vreemde
geschiedenis ; Bonn was genomen door den Prins van
Oranje, en spoedig zouden de Franschen geen voetbreed
grond op Nederlandschen bodem meer bezet hebben.
,,Zoo zout heb ik 't in langen tijd niet gegeten !"
mompelde de minister.
Hij had veel beleefd. Steden waren verwoest ; nieuwe
steden waren verrezen. Groote staten waren klein, en
kleine staten waren groot geworden ; vorstenkronen
waren door het slijk gerold. Dat alles had hij beleefd. Maar
er was een zekere reden geweest voor die uitkomsten,
en die reden werd bij den Franschen veldtocht gemist.
Er was een geheimzinnige tochtwind gekomen, om
de Fransche glorielamp uit te blazen. Er bestond geen
wal meer, om Holland te beschermen, maar de modder
van de polderslooten rees op tot een wal, en in dien

modderwal smoorde de veldtocht van het prachtigste
leger, dat Frankrijk ooit had bezeten.
De tocht eindigde in slijk en modder . ...
Het was een groot zielsverdriet geweest voor Lobkowitz
- 0 zeker ! Zoo Amsterdam de witte vlag had geheschen
boven zijn torens, was 't gedaan geweest met Holland,
en al waren De Ruyter en diens mannen nog zulke
pientere kerels, zij zouden hun vloot hebben moeten
overgeven, daar er geen haven meer was om binnen
te varen. Het zou voor Lobkowitz dan geen al te zware
taak zijn geweest, om een minnelijk accoord met Frankrijk
te sluiten, en samen zouden ze den buit hebben verdeeld.
Eilacy ! nu moesten al die schitterende berekeningen
stikken in de Hollandsche modder ....
Was het niet bespottelijk ? Daar kwam de zonnekoning
aan in zijn glorie, en de Hollandsche kaaskoppen smeerden
hem in met modder . ...
't Werd een mop; een echte mop! Lobkowitz had
onlangs van den gezant Kramprich een trommel, gevuld
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met Utrechtsche theelettertjens ') ten geschenke ontvangen. Ze smaakten uitstekend. Maar nu kwam de
moppentrommel moddermoppen! Hollandsch fabrikaat,
waaraan de Fransche maag niet wennen kon!
De minister kon 't aan Bruininx wel merken, dat de
Nederlandsche papieren stegen bij den dag. De stap
van den Nederlandschen gezant was zelfbewuster dan
ooit, als hij den keizerlijken hofburg binnenstapte, en
hij ontwikkelde een werkkracht en een voortvarendheid,
die verbazingwekkend waren. Lobkowitz had hem onlangs
gevraagd, van Wien hij dat noeste werken had geleerd,
en Bruininx had met een hoffelijke buiging geantwoord:
„Van Zijne Excellentie vorst Lobkowitz."
De minister zag in Bruininx een tegenstander, die
wel terdege in 't oog moest worden gehouden. Hij wist
uit de betrouwbaarste bron, dat Bruininx herhaalde be-

zoeken aan graaf Montecuculi had gebracht, en zulke
bezoeken stonden voorzeker in verband met den harts-

tochtelijken drang van den gezant, om alle Franschgezinde neigingen, die er nog te Weenen mochten
bestaan, met wortel en tak uit te roeien.

Die Bruininx met zijn effen tronie en onverstoorbare

kalmte kon een gevaarlijk man worden voor het streven
van Lobkowitz, en zooals hij over den Prins van Oranje
inlichtingen had ingewonnen bij Kramprich, zoo had deze
hem ook onderricht over Hamel Bruininx.
Uit die mededeelingen bleek, dat Bruininx, uit Utrecht
afkomstig, een overtuigde volgeling was van den Gereformeerden hoogleeraar Voetius. Als catechisant had hij
de calvinistische -leerstellingen bij Voetius ingezogen;
hij was tevens een vurige Oranjeklant, en paarde bij
een onkreukbare eerlijkheid een verwonderlijken ijver
voor zijn vaderland en de Gereformeerde leer.
Lobkowitz staarde peinzend naar de golven der Elbe.
Zij schitterden in den zonnegloed, maar hij zag dat geschitter niet. Hij dacht aan iets anders : aan Bruininx
en aan dat zwakke jongetje in Den Haag, dat Oranje1

) Later werden ze Utrechtsche theerandjes genoemd.
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prinsje, wiens onstuimige voortvarendheid geen grenzen
meer scheen te kennen. Het mocht dan zoo zijn, dat hij
de meeste dagen der week door zware hoofdpijnen werd
geteisterd, in de overige dagen deed hij zooveel als een
ander in weken, in maanden.
Een onbehaaglijk gevoel kwam op bij den minister.
„Oranje!" mompelde hij : » zou dat jongetje werkelijk
in staat zijn, mij uit mijn positie te stooten ?"
Toen kwam weer de stille, zegevierende spotlach op
zijn lippen.
,,Ik kneed mijn Keizer als een deeg," fluisterde hij;
,,ik heersch, en zoo lang ik leef, zal het huis Oostenrijk
de slimme kooplui uit Amsterdam terdege in 't oog
houden."
Oostenrijk en Frankrijk elkander de hand reikend,
om straks Spanje te verdeelen en samen Europa te
regeeren - dat was Lobkowitz' ideaal.
Door de stilte van het winterlandschap klonk plotseling
het gebriesch van paarden en hoefgetrappel, gedempt
door het tapijt van sneeuw. Het waren statige, krijgshaftige ruiters, in blanke harnassen, die fonkelden in het
zonnelicht. Zij naderden met getrokken degen, en de
groote ophaalbrug van het kasteel schudde, toen zij er
overheen reden.
Een kostbare arreslede, prijkend met den Oostenrijkschen adelaar, volgde. De zilveren bellen aan het
paardentuig rinkelden met een harmonisch geluid, en
vlak voor de burgpoort hield ze stil.
,,De Keizer !" mompelde Lobkowitz, en een groote verbazing teekende zijn gelaat.

II.
IN DE RIDDERZAAL.
,,Majesteit !"zei Lobkowitz met een diepe buiging:
„het is voor mij een groote eer, door u in dit afgelegen
rotsnest bezocht te worden."
. „Gij hebt mij zoo dikwijls bezocht," antwoordde de
Keizer met een glimlach. „Breng mij maar vlug blo een
lustig brandend haardvuur; een mensch krijgt kou, als

hij urenlang in een arreslede heeft gezeten."

Gideon stond er vlak bij, toen die woorden werden
gesproken ; hij had trouwens de poort geopend. En op
een wenk van zijn heer ging hij naar de ridderzaal, om
het vuur in den haard op te stoken.
De Keizer keek den jongen man belangstellend na.
„Ik heb hem meer gezien," zeide hij : „maar ik weet

niet meer waar."

En in zijn zware berenpels gehuld, volgde hij den
gastheer naar de ridderzaal.
Hij schoof vlak bij 't vuur, terwijl Gideon een armvol beukenhout op het vuur legde. De vlam sloeg
knetterend uit, en de Keizer, wien de warmte goed deed,
wreef _ zich vergenoegd de handen.
. „Maat,” zei hij op jovialen toon : ,,ik heb je meer gezien waar was dat toch ?"
„Majesteit," antwoordde Gideon : „het was in een groot
Hongaarsch woud, dicht bij de Theissrivier. U heeft
toen een grooten woudbeer neergelegd ; met uw verlof, Sire de pels op gindschen stoel is misschien de
huid van dien beer."
Leopold schoot in een hartelijken lach. Hij telde thans
vier en dertig jaar, en op zijn zeventiende jaar was zijn

IN DE RIDDERZAAL

17

regeering begonnen. Wegens zijn wankelende gezondheid had men hem een kort leven voorspeld, en toen de
profetie niet uitkwam, hadden de burgers van Weenen
elkander herinnerd aan het spreekwoord, dat krakende
wagens het langst loopen.
Maar deze wagen kraakte niet meer. De Keizer was
tegenwoordig gezond en sterk ; een frissche kleur tintte
zijn gelaat.
Hoe heet je? II vroeg de Keizer in de beste luim:
,,heet je niet Gideon?"
De rijknecht was verrast, dat de Keizer zijn naam
nog had onthouden. De Keizer had er zelf schik van.
Zijn geheugen was sterk, en bijzonderlijk wist hij namen
vast te houden.
,,Gideon Raday is mijn naam, Sire,"
. ,,Dat jachtavontuur zal ongeveer drie jaar geleden
zijn."
Jn de volgende maand wordt het drie jaar, Majesteit."
N Een vervaarlijk wild zwijn kwam recht op mij aan,
toen ik anlegde op den beer - heb jij dien woesten
ever niet opgevangen met je speer ?"
Gideon zag den Keizer aan ; het verheugde hem, dat
die gebeurtenis nog werd ter sprake gebracht.
Jk ben Uwe Majesteit zeer dankbaar ) " zeide hij, ,,dat
U zich die kleine gebeurtenis nog wilt herinneren."
Het was voor den minister, wien geen woord ontging,
allesbehalve prettig, het gesprek aan te hooren. Er lag
zelfs iets pijnlijks in, dat Zijne Majesteit gezellig zat te
keuvelen met een rjknecht, die zoo pas zijn ontslag
had gekregen.
» Een kleine gebeurtenis ?" hernam de Keizer : ,,o neen,
het was een groote daad. Het had mij het leven kunnen
kosten. Zeg, Gideon, hoe heeft je Keizer je beloond ?"
Jk mocht het everzwijn houden, Majesteit, en U gaaft
mij bovendien een goudstuk met Uw beeldenaar er op."
Lobkowitz begon vol ongeduld met de vingers langs
de leuning van zijn stoel te wrijven, omdat de Keizer
zooveel woorden verspilde aan een ondergeschikte. Maar
hij kende het zwak des Keizers. Tegenover het dienstpersoneel voelde Leopold zich vrij en ongedwongen;
Ten dage, als Ik riep . . . .
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dan had hij geen last van de aangeboren bedeesdheid,
die hij als een pijnlijk kruis zijn gansche leven zou
moeten torsen.
Heb je 't goudstuk nog ?" vroeg de Keizer.
^ideon maakte zin wambuis los en haalde een klein
zakje te voorschijn, dat hij droeg op zijn hart. En in
dat zakje bevond zich het goudstuk.
Het gelaat des Keizers glom van genoegen.
de hebt het goudstuk goed bewaard, vriend."
oe hartelijk klonk die toon ! En hoe zelden werd die
hartelijke toon gehoord!
Hoe kwam dat ? Schuilde de fout bij den Keizer ? 0,
het was gewis waar, dat hij er naar reikhalsde, dien
toon te kunnen aanslaan ! Dan sprankelde er zonlicht
op zijn eenzaam levenspad. Op dit oogenblik was er
dat zonlicht, en een glimlach van geluk gleed over een
gelaat, dat zoo dikwijls droevig kon staren.
Hij voelde zich gemeenlijk beklemd in een corset, dat
zijn vrije ademhaling belemmerde. Er zich van bewust,
dat velen hem wilden gebruiken voor hun zelfzuchtige
doeleinden, tastte hij achterdochtig rond. Nu was die
.

j

,
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^

achterdocht geweken.
Je hebt het goudstuk goed bewaard !" herhaalde hij.
'ij wachtte op een antwoord ; hij hoopte er op ; deze
Habsburger hongerde naar de liefde en het vertrouwen
zijner onderdanen, en welk een gedenkzuil der dankbaarheid, schooner dan een monument van Carabrisch
marmer, zou hij zich in de Hongaarsche harten hebben
opgericht, indien hij tot hun ellende was afgedaald!
Helaas! Hij verstond hen niet. Het was een Duitsch
oor,waarmee hij luisterde, en de revolutionnaire bewegingen in de hoog- en laagvlakten van Hongarije
hadden het aan Lobkowitz gemakkelijk gemaakt, om
den weerzin, dien de Keizer tegen de Hongaren voelde
opkomen, te versterken.
„Het goudstuk is van mijn vereerden Vorst !" zeide
Gideon ; „daarom zal ik het bewaren mijn leven lang !"
Hier sprak de oprechtheid, de waarheid ; de Keizer
was er zich van bewust. Dat was de stem der toewijding,
waarnaar zijn keizerlijk hart dorstte. Lobkowitz met zijn
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koude ziel, die ongeduldig was opgerezen uit zijn stoel,
begreep niets van dien dorst, van dat verlangen ; hij
verachtte het mindere volk.
,,Gideon," zei de Keizer op monteren toon : ,,het moet
een efien getal worden."
Hij zocht in zijn met paarlen ingelegde beurs en haalde
een nieuw goudstuk te voorschijn.
,,Bewaar het bij het eerste, en blijve het steeds een
vriendelijk aandenken aan je Keizer en Koning 1"
Gideon drukte het goudstuk aan zijn lippen, terwijl
de Keizer daar zat bij het opviammende vuur onder de
hooge, breede schouw.
Lobkowitz klemde de tanden op elkander. Hij wist
nog niet eens de reden van des Keizers komst, terwijl
de Vorst daar genoeglijk zat te keuvelen met een
rijknecht ! een ontslagene!
De Keizer had nog geen haast. Hij spreidde de vingers
uit, om de koesterende warmte op te vangen, en er
kwam kleur op zijn wangen.
Maar dan wendde hij zich tot den minister, dien hij
glad vergeten scheen te hebben, en Gideon ging heen.
Maar de Keizer riep hem nog eens terug.

,,Heb je nog een verzoek ?" vroeg hij.
,,Majesteit!" smeekte Gideon : ,,ik beveel de Hongaarsche
predikanten, die ten onrechte van rebellie worden beschuldigd, bij u aan."
Het antwoord van den Keizer was kort. Hij wilde er
blijkbaar niet op ingaan, en zeide, dat hij deze zaak
aan Zijne Excellentie Lobkowitz en aan de onpartijdigheid der rechters toevertrouwde.

**

De minister slaakte een zucht van verlichting, toen
Gideon de zaal had verlaten.
Met uw welmeenen, Majesteit !" zeide hij, en een stoel
nemend, zette hij zich neder in den tegenovergestelden
hoek van den brandenden haard.
Het leek, alsof de Keizer bij een vaderlijken vriend
vertoefde, en jarenlang was die verhouding ook zoo
geweest.
De gunst van het huis Habsburg had het pad van dezen
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Lobkowitz van diens jongelingsjaren af reeds beschenen;
hij was van trap tot trap geklommen, en voor vier jaren
schonk hem een persoonlijk handschrijven des Keizers
de eerste stem in den geheimen raad. Voortaan zou hij
de machtigste man van Oostenrijk zijn ; hij zou den Keizer
bid diens mogel ij ke ziekte of afwezigheid in alle staatszaken vervangen, en deze aanstelling gold voor Lobkowitz'
gansche leven.
„Ik vertrouw Lobkowitz volkomen," had de Keizer een
keer aan een geestelijke geschreven : ,,ja, ik heb hem lief."
Ontvang den groet van keizerin Claudia P" zei Leopold.
,,Mijn eerbiedigen
antwoordde Lob^,J
g dank ^, Majesteit!"
J

kowitz.

Claudia was de tweede gemalin des Keizers.
Zijn
Z
eerste
vrouw was Margeretha, de jongste dochter
ijn
van den Spaanschen Koning i). De burgers van Weenen
waren wat nieuwsgierig geweest, om haar te zien ! Zij
telde nog maar vijftien jaren, net een kind, klein van
gestalte, zwak en tenger. Men vertelde van haar, dat ze
haar tijddoorbracht met bidden, breien en naaien, -en
na de ruischende fest ij nen der bruiloft was het stil geworden op den keizerlijken hofburg.
Margeretha met haar neiging tot het kloosterleven
wenschte dat zoo, en de Keizer, die aan haar was gehecht,
vond het goed. De hofburg verkommerde en verkreeg
een armoedig aanzien. De muren waren plomp en zwaar;
de trappen somber en onbekleed; de vertrekken laag en eng.
Maar de Spaansche koningsdochter was toch bemind
bij het volk. Zij hield er van, in haar eentje een wandel
te maken door de stad, en soms bleef ze staan,-toch
om met eenoude vrouw een gesprek aan te knoopen.
„Nog een kind !" zeiden de burgers ; net nog, een kind !"
En toen die jonge bloem van drie en twintig jaren op de
doodsbaar lag, was, het hart des Keizers ontroerd, en
het hart der burgerij was ook ontroerd.
Leopold dacht vooreerst nog aan geen tweede huwelijk;
hij vond het een ontwijding der gedachtenis aan de stille,
beminnelijke Margeretha, maar Lobkowitz maakte hem
1)

Philip IV.
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duidelijk, dat er nog geen troonopvolger was, en op diens
raad trouwde hij den vorigen zomer met de vroolijke,
levenslustige prinses Claudia van Tyrol.
De Weensche burgers zeiden, dat zij leven had gebracht in de doode brouwerij van den hofburg. Zij hield
van vrooljke feesten, en haar opgewekt karakter oefende
een gunstigen invloed uit op den Keizer, die tot zwaarmoedigheid neigde.
**
*

Zwijgend tuurde de Keizer een wijle in de grillige
vlammen van het haardvuur, en toen hij den blik weer
opsloeg, lag er een ernstige trek op zijn gelaat.
» Ik heb den Hoilandschen gezant gesproken," zeide
hij; ,,ge kent hem."
,,Mijnheer Hamel Bruininx - jawel, Majesteit I"
,,De vrede tusschen Engeland en Holland is reeds
zoo goed als beklonken."
,,Het hardnekkige Engelsche parlement zal den vrede
doorgedreven hebben."
,,Die geheel met mijn wenschen strookt, Lobkowitz."
De Keizer sprak den laatsten tijd met een klem, een
toenemende zelfstandigheid, die voor Lobkowitz iets
verontrustends had. Hij was vroeger steeds teruggedeinsd
voor de verantwoordelijkheid der regeering, den last
gaarne aan zijn eersten geheimraad overlatend, maar
sedert den Franschen inval in Holland was er een
kentering te bespeuren.
,,Holland is de wal, die Duitschiand tegen den Franschen
landhonger beschermt," had hij een keer gezegd; ,,als
die wal bezwijkt, is Duitschiand aan de beurt."
Lobkowitz vermoedde, dat de keurvorst van Brandenburg den Keizer die woorden in de ooren had geblazen,
maar hoe dan ook, de Keizer had de oorlogsverklaring
aan Frankrijk doorgezet en Montecuculi met een leger
naar den Rijn gezonden.
Lobkowitz wierp een vorschenden blik op den Keizer.
,,Is Montecuculi met de uitkomsten van den veldtocht
tevreden, Majesteit?"
De Keizer maakte een onwillig gebaar.
,,Vraag 't hem zelf!" was het antwoord. Het klonk
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ongewoon scherp, en Lobkowitz sloeg de oogen neer.
„Wat denkt ge van Hongarij e ?", vroeg de Keizer.
De stem was weer mild en vriendelijk.
„Het gerecht van Pressburg gaat door, Majesteit. De
rebellie moet in haar laatste wortels en vezels worden
aangetast dat is toch ook de meening van Uwe
Majesteit ?"
Leopold maakte een toestemmend gebaar. Hij wilde
orde en recht in Hongarije, en zijn vertrouwen in het
beleid van Lobkowitz was, wat de Hongaarsche kwestie
betrof, nog even sterk als toen hij op den raad van z ij n
eersten minister de drie voornaamste rebellen het hoofd
liet afslaan.
De Keizer vond het gelukkig, dat generaal Ampringer
het vorig jaar tot Gouverneur-generaal van Hongarije
was benoemd ! Een rechtschapen man, lid der Johanniter
orde, werkzaam, onvermoeid en bekwaam!
Hij was een Duitscher, nu ja, maar de Keizer had
er den man te liever om, en om de nationale gevoeligheid der Hongaren tegemoet te komen, was aartsbisschop
Szeleposeny, een Hongaar, tot stadhouder van Hongarije
benoemd.
Maar Hongarije baarde hem toch zorg. Er was
hem bericht, dat er allerbedroevendste toestanden
heerschten.
„Zij schonken zich zelven den beker in," meende
Lobkowitz met een lichtvaardig gebaar ; „en de berichten,
die Uwe Majesteit ontving, kunnen overdreven zijn."
„Dat zit nog. Ik heb dezer dagen een rapport ontvangen van mijn gouverneur Ampringer, waarin hij
steen en been klaagt over de uitspattingen, die onze
krijgslieden zich vooral tegenover de Protestantsche
predikanten veroorloven."
Ampringer .... Er speelde om de mondhoeken van
den minister weer de stille spotlach, die den Keizer meer
dan eens had geprikkeld. Hij haatte dien spotlach.
„Ik wil aan de eerlijkheid van mijn gouverneur niet
getornd hebben," zei de Keizer met verheffing van stem.
,,H** is, eerlijk, Majesteit, maar eenzijdig. Zijn gebrek
is, dat hij te veel generaliseert."
.

.
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Is mogelijk," antwoordde de Keizer, maar hij scheen
er niet zoo zeker van te zijn, en opnieuw begon hij
over Gideon te spreken. Hij drukte de hoop uit, dat
Lobkowitz een genadig heer voor Gideon zou blijven,
terwijl het toch wel nooit ongelukkiger met dat ontslag
had kunnen treffen dan op dezen morgen.
**
*
Toen het keizerlijke gespan was vertrokken, ging de
minister den rijknecht zoeken, want hij kende den
Keizer op dit punt. Hij was er zeker van, dat de Keizer
wel weer een keer naar Gideon zou vragen, en was
hij ontslagen, dan zou de Keizer het spoor laten zoeken
van dien man, die het geluk had gehad, om juist
tegenwoordig te zijn, toen een opgejaagd everzwijn in
zijn woedende vertwijfeling op den Keizer was losgestormd, en die bovendien het reuzengeluk had gehad,
met een scherpe piek gewapend te zijn.
Zoo iets vergat de Keizer nooit. Lobkowitz had den
Keizer in een onbewaakt oogenblik een standbeeld genoemd, maar dit standbeeld had toch een hart, en oogen
had het ook. Het gezicht dier oogen was beperkt, maar

wat ze zagen, hielden ze met een kracht, die aan hard-

nekkigheid grensde, vast.
Lobkowitz was geen zwartkijker - allesbehalve.
Maar hij zag toch mot aan de lucht, en zou als 'en
verstandig mensch zijn maatregelen nemen, te beginnen
met zijn rjknecht.
Gideon bevond zich in den stal, bij de paarden, en
de minister ging er heen. Hij maakte een vriendelijk
gebaar en betuigde er zijn tevredenheid over, dat de
paarden goed doorvoederd waren.
,,En behoorlijk geroskamd! Dat zie ik graag."
Die waardeering deed Gideon toch goed, maar hij
wist ze slecht te rijmen met zijn ontslag.
,,Ik vist niet, man, dat je aan Zijne Majesteit zoo'n
onvergetelijken dienst had bewezen."
Hal daar kwam het, maar wat moest Gideon daarop
nu antwoorden? Het was niet zijn karakter, er mee te
koop te loopen.
,,'t Moest net zoo treffen, Excellentie. Hadt u inmijn
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laats gestaan, dan zou u het everzwijn ook op uw piek
ebben opgevangen."
De minister keek zijn rijknecht wat scherper aan.
Een diplomaat zou zich niet handiger hebben kunnen
uitdrukken, om zich aangenaam te maken, het
ewoon. Hi'
had
gelaat
Blaat van Gideon stond heel gewoon.
Hijgesproken
proken
in de eenvoudigheid zijns harten.
„Gideon," zei de minister : ,,ik herhaal je, dat iik de
geschiedenis met dat everzwijn niet wist. Dat vervaarlijke
ondier is voor jou een geluk; ik trek het ontslag in."
Gideon stond daar met een armvol hooi, om het in
de ruif te werpen.
„Ik dank Uwe Excellentie." mij
„Geen dank ! Je bent voor mid steeds een trouwe
dienaar geweest, en spoedig hoop ik je verlof te geven,
om eens je ouden vader te Szendi op te zoeken --- wat
doet hij ?"
„Hij is schoolmeester, Excellentie."
„Een zwaar ambt, maar voortreffelijk 1 Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst." Lobkowitz vertrok, en Gideon voederde de paarden.
.Hij was door den minister nog nooit met zooveel minzaamheid bejegend.

IlL
HET SPOOR DER VERWOESTING.
Had gouverneur Ampringer den toestand te donker
gekleurd? Was het dan niet waar, dat de Oostenrijksche
soldaten in Hongarije huishielden als in een overwonnen
land ? Waren de Hongaren niet rechteloos? Rezen de
zwartgeblaakte muren van het verwoeste Gereformeerde
kerkgebouw te Szendi niet als de stomme getuigen op
van een vandalisme, dat een schande was voor de
christelijke maatschappij?
Ampringer was er onschuldig aan ; het krenkte zijn
eerlijk hart. En Spankau, de opperbevelhebber der
Oostenrijksche troepen in Hongarije, was er eveneens
onschuldig aan. Maar bij . de lagere rangen schuilde
voornamelijk het kwaad, terwijl er moet bijgevoegd;
dat de uitkeering der soldij vele maanden ten achter
was. Zoo werden de troepen, die de rust moesten verzekeren in Hongarije, rooversbenden ; de schrik*
voor hen uit, en menigmaal werd de horizont in den
avond verlicht door den rossigen gloed van een gehucht,
een dorp of een eenzaam boerenhuis, dat aan de vlammen was prijsgegeven.
Overste Paradeiser had op dit gebied zelfs een groote
beruchtheid verworven; zijneigenmachtigheid ging zoo
ver, dat de Oostenrijksche hofkamer hem later aanklaagde bij den Keizer.
Op een Zaterdagavond reed hij met zijn ruiterschaar
Szendi binnen Hun nadering was kond gedaan, en een
aantal jonge boeren hadden hun zeisen reeds gewet,
om de roovers weerstand te bieden. Het waren roovers.
Zoo'n, ruitertroep was een georganiseerde rooversbende,
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die in den naam der wet en in den naam van een Vorst,
die de tuchteloosheid haatte, de meest tuchtelooze handeingen pleegde.
Deze jonge boeren stonden op het standpunt, dat het
weerstaan van zoo'n, ruiterhorde wettige zelfverdediging
beteekende, en al het gezag van dominee Szomodi en
van pastoor Baczay moest er bij te pas komen,
om den geest van verzet er onder te houden, en
het de menschen duidelijk te maken, dat het krank zinnigenwerk zou zijn, om geweld met geweld te willen
keeren.
Een dorp in een ander deel van Hongarije had het
ervaren. Het had zich verdedigd ; de soldaten waren
geweerd, en de vreugde was groot in het dorp.'
Maar ze zou van korten duur zijn. Met een drie
overmacht waren de soldaten teruggekomen,-voudige
en het dorp was in de asch gelegd, Daar was

geen huis gespaard ; geen but ; geen schuur. En de

ruiters hadden in de woede hunner razernij het vee
teruggejaagd in de vlammen. Er waren menschen ver

-mord.

Szendi bood geen tegenstand; de dorpsstraat leek
uitgestorven, toen overste Paradeiser met zijn ruiters
naar het marktplein reed.
H1jeischte van het gemeentebestuur een oorlogsschatting. Het was de onger ij mdheid zelve, want er was
geen oorlog.
Maar hij had de macht aan zijn zijde, en het geweld
loerde uit den loop van de pistolen zijner ruiters.
Bovendien was de schatting buitensporig, en de
burgemeester verzocht op bescheiden toon, zich met het
vierde gedeelte tevreden te stellen.
Niet doen ! Het volle bedrag moest er komen ! Binnen
een uur 1 En anders zou de overste zijn maatregelen
nemen. Hij kende die halsstarrigheid wel ; de dorpers
begroeven hun goud, hun zilver in den grond, voet
diep, als de soldaten naderden, en waren de krijgslieden
vertrokken, dan werden ze uitgelachen om hun onnoozelheid.
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Het gemeentebestuur bracht de helft bijeen. De
overste streek het op met een onverschillig gebaar en
zei, dat hij nog een half uur uitstel zou geven, om de
rest bijeen te brengen. Was er de rest dan niet, zoo
zou de roode haan op het fraaie Gereformeerde kerkgebouw worden gezet.
De overste was een man van zijn woord. Zijn bedreiging werd uitgevoerd, terwijl zijn dragonders er bij
stonden met getrokken degen, om elke poging, den
brand te blusschen, te verhinderen.
't Was een schandaal ! Szomodi ijlde naar den geesteluke, om diens bijstand in te roepen, en hij klopte niet
aan een doovemansdeur. De pastoor ging aanstonds op
pad. Hij vond den overste in een der dorpsherbergen,
den vollen beker voor zich, terwijl zijn oogen zich verlustigden in de vlammen, die de gelagkamer verlichtten.
Maar het verzoek, om den brand te mogen blusschen,
werd niet ingewilligd, en de overste sprak er zelfs zijn
verwondering over uit, dat een Katholiek geestelijke
zich het lot aantrok van ketters, die door God en den
Paus driewerf waren vervloekt.
Het kerkgebouw, de houten banken, de kansel, de
stoelen, de houten bekapping, het brandde alles als een
zwavelbos, en de toren was herschapen in een vurige

reuzenfakkel.
Toen vertrokken de ruiters, terwijl zij den ouden
schoolmeester Raday meevoerden naar een veraf gelegen
kasteel. De rit was lang, en Raday was doodop, toeti
het kasteel werd bereikt. Het had menig beleg van den
Turk beleefd, en een onderaardsche kerker werd het
verblijf van den meester.
Hij vroeg de reden van zijn vrijheidsberooving, en
de overste antwoordde, dat hij in de harten der schooljeugd het zaad der rebellie had gestrooid.
Welk een leugen ! Hij had nooit iets anders geleerd
dan dat men de overheid zou eerbiedigen en gehoorzamen. Roomsch en onroomsch te Szendi kon het
getuigen. Maar het baatte niet ; de grendel schoof voor
de zware deur en Raday was gekerkerd.
***
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De grijsaard zat in den duffen, onderaardschen kerker,
en wat er nog met hem zou geschieden, was hem
onbekend. Hij had zijn leeftijd meegebracht, en hij telde
vijf en zeventig jaren.
In den hoek van den kerker bevond zich een leger
van stroo. De vrouw van den cipier had het leger gespreid, want zij had aan haar grootvader gedacht, die
ook zoo oud was, en met handen der barmhartigheid
had zij het leger gespreid.
Raday kon uren wakker liggen; dat deed de ouderdom.
Dan hoorde hij het gepiep van jonge muizen, en daar
een zwaarder accent ; dat zouden de ouden-tuschen
zijn. Het trok zijn levendige belangstelling, want hid was
weetgierig van aard, en een nieuwe bladzijde in het
boek der natuur werd voor hem opengeslagen. Als hij
nog ooit voor den lessenaar en voor de klas kwam te
staan, dan zou hij 't er over hebben.
De ratten liepen hem 's nachts over 't gezicht, maar
dat was heelemaal niet erg. Ze zochten voedsel voor
zich en voor haar jongen mocht dat niet?
Er heerschte een schemering in den kerker, want
slechts spaarzaam lieten de kleine ruiten het daglicht
door. De dagen waren voorts kort en de nachten lang;
het was in het hart van den winter, en hij zou bitter
kou hebben geleden, indien de cipier hem niet een zware
paardedeken had gebracht.
Nu leed hij geen kou. Hij had zich heelemaal in zoo'n
deken gepakt, de voeten er ook stevig in, en zat nu
op een stoel van drie pooten naar buiten te kijken.
Zag hij den omtrek ? Hij zag iets anders ; zijn leven
ging als een visioen aan zijn geestesoog voorbij.
Iedereen kende hemi n zijn dorp. Hij had veertig
jaren lang in de kerkeraadsbank gezeten : eerst als
diaken en later als ouderling. Dan zat hij vlak naast
Zadorski, wiens haren ook reeds zilverwit waren, gebleekt
door den ouderdom, en was er des Zondags geen
predikant, om den kerkedienst te leiden, dan las Raday
gemeenlijk een preek voor. Onder die preeken waren
er verscheidene van Nederlandsche predikanten, die in
het Hongaarsch waren vertaald.
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Er waren mannen genoeg, om die preeken te vertalen;
tal van • predikanten hadden hun opleiding geheel of gedeeltelijk aan een Nederlandsche Hoogeschool genoten,
en de Nederlandsche regeering was niet traag in het
bevorderen van die studie van Hongaren.
Het was niet te veel beweerd, dat het gansche dorp
den ouden schoolmeester kende; de gehuchten in den
omtrek kenden hem zelfs. Drie geslachten had hij zien
opgroeien. Hij had de namen der geborenen in het
groote boek der kerk aangeteekend met den datum van
geboorte en van den Heiligen Doop er bij ; het gewichtige
boek zou verbrand zijn, indien hij het niet met levensgevaar net nog bijtijds had gered.
Hij had hun les gegeven, toen ze oud genoeg waren,
om naar school te gaan. In deze talrijke Gereformeerde
gemeente bevond zich niemand, tot op vijftigjarigen
leeftijd toe, die lezen, schrijven en rekenen kende, of
hij had het van Raday geleerd.
Hij had hun namen ingeschreven in het kerkboek
onder de echtverbintenissen, als zij trouwden ; hij had
de kinderen, die uit deze huwelijken waren voortgesproten, les gegeven ; er liepen grootvaders rond in
I t dorp, die hij had onderwezen.
Hij was schoolmeester en koster. Ook luidde hij de
torenklok met de hulp van een paar jongens. Vroeger
had hij het alleen gedaan, maar den laatsten tijd waren
zijn armen ietwat stram en stijf geworden van den
ouderdom. Het hinderde echter niet, want de jongens
waren er dol op, om den meester te helpen bij het
trekken aan de touwen.
Even voordat de kerkedienst begon en bij begrafenissen
werd er geluid. De vorige week had Raday nog geluid;
het gold een kind van een paar jaar, dat schielijk
overleden was: in anderhalven dag; het was hersenvliesontsteking geweest. En het had den ouden man
getroffen, dat hij en Zadorski reeds midden in de
zeventig waren, en hij de klok had te luiden over een
kind, dat nauwelijks den drempel des levens had overschreden.
De meester kende den klank der klok; uit honderd
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klokkeklanken zou hij hem herkennen. Het was een
klank als van zilver en kristal, die langzaam en als fijn
snarenspel wegstierf boven de huizen en de heuvelen.
Doch één keer was die klank nog schooner geweest,
nog verhevener, met een weemoedige teederheid, die
in wonderbare harmonie was met den herfst en zijn
verwelkend gebladerte.
Op dien namiddag had Rada ., ook de klok geluid.
Het was vele jaren geleden.i^ij was nog jong, en
Zadorski, die ook nog jong was, had gezegd : „De taak
zal u dezen keer te zwaar worden, meester ; ik zal ze
van u overnemen!"
Maar de meester had het vriendelijk aanbod afgeslagen
en het touw genomen en de klok geluid. Gideon was
toen nog een kleine jongen geweest; hij had er bij
gestaan en gevraagd : „Vader, waarom schreit u ?"
De jongen begreep het zoo niet. Moeke sliep nu
immers ; zij zou een keer weer wakker worden en dan
weer opstaan : net, zooals, hij eiken morgen deed. Hij
verstond het nog niet, dat die slaap lang, heel lang zou
kunnen duren ... .
De meester luidde, en zijn hart sprak tot de klok, en
de klok antwoordde. In het gebeier klonk het antwoord
met een plechtig gebaar. De jonge vrouw, wier graf
midden op het kerkhof, in de schaduw der kerk, was
gedolven, had meer dan eens tot hem gezegd : „Mijn
beste man ! Die klok spreekt 1" en nu sprak de torenklok
tot hem van scheiden en wederzien o, hij verstond
elk woord ... .
De klok was thans verstomd. Hi' had ze zien hangen
tusschen de vlammen door, die uit de galmgaten sloegen.
Ze was nu dood --- zou ze nog een keer opstaan ten
leven?
di vrouw , den grij saard
De cipier was, evenals ens
welgezind. Hid begreepeigenlijk niet, waarom deze
zachtmoedige grijsaard in den kerker was geworpen,
doch dat waren zaken buiten hem, waarmede hij zich
volstrekt niet wilde inlaten. Hij had een vrouw met
zes kinderen te onderhouden, en was wat blij, toen hem
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verleden jaar het baantje van poortwachter en cipier
in den schoot viel.
,,Aannemen !" had zijn vrouw gezegd, en hij had er
niet anders over gedacht. Het was een ijverige vrouw,
met werkhanden aan 't lijf, en ze hadden kost volop.
Toen hij hedenmorgen aan den gevangene zijn homp
droog roggebrood en de aarden kruik, gevuld met water,
zou brengen, had de vrouw er nog een stuk kaas bij
gevoegd, en de meester had de kaas dankbaar aanvaard
Soms luisterde zij aan de deur van den kerker, of ze
niets hoorde. Het was een mengeling van belangstelling,
nieuwsgierigheid en medelijden, die haar daartoe dreef,
en als ze niets hoorde, dan speurde ze door het sleutelgat.
Enkele keeren zag zij den grijsaard geknield liggen
voor zijn stoel ; dan bad hij waarschijnlijk, maar het
teeken des kruises werd niet door hem gemaakt verachtte hij het kruis van onzen lieven Heere ? Het
bedroefde haar, dat zij hem nooit het teeken des kruises
zag maken, en als hij was opgerezen van de knieën,
hoorde ze hem spreken. Er was niemand bij hem, en
toch sprak hij tot iemand. Het had iets geheimzinnigs,
en ze kon er koud van worden. Maar die zachtmoedige
stem nam de huivering weer weg, en zij verstond, dat
hij weer bad, al was het met open oogen.
,,o Heere," zoo sprak hij : ,,straf mij niet in Uwen
toom, en kastijd mij niet in Uwe grimmigheid !"
,,o Heere ! verkwik mijne ziel, en leid mij in het spoor
der gerechtigheid en blijf bij mij I"
,,o Heere ! op U vertrouw ik ; laat mij niet beschaamd worden ! Wend U tot mij, en wees mij genadig,
want ik ben eenzaam en ellendig !"
Het was hartroerend. En als de cipiersvrouw haar
luisterpost verliet, waren haar oogen vochtig.
De woorden, die de oude meester uitsprak, waren
troostrijke uitspraken der Heilige Schrift, die, achter in
het Hongaarsche Psaimboek stonden. Hij kende ze alle
van buiten, en nu hij zonder Bijbel was, herhaalde hij
ze telkens op luiden toon, om zijn geloof in des Heeren
trouw te versterken.
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Op een morgen trad de cipier met zijn blozend gelaat
den kerker binnen, om een praatje te maken met den
meester.
"Daar straks schudden de muren," zei de meester;
"hoe kwam dat toch? Ook hoorde ik het klappen der
zweep en het stampen van vele paardenhoeven."
De cipier lachte en vertelde, dat kanonnen voorbij
waren gereden. Hij praatte graag over den soldeniersstand, want v66r zijn trouwdag was hij ettelijke jaren
kanonnier geweest. Daarom wist hij er van mee te
spreken, en op eer en geweten kon hij verklaren, nooit
zulke kanonnen als deze te hebben gezien. Reuzenkanonnen waren het; dertig paarden voor elken vuurmond; ze reden de straatwegen kapot, en de voerlui,
die liepen te blauwbekken van de koude naast hun
paarden, zeiden, dat er nog een aantal van die monsters
onderweg waren, en dat de tocht nog ver was van den
Donau naar den Rijn,
"Wat moeten ze daar uitrichten 1" vroeg de meester.
"De voerlui verteldenme, dat de kanonnen waren
bestemd, om de Hollanders te helpen tegendeFranschen."
De cipier kwam niet uitgepraat over die kanonnen.
"Als het met de uitvindingen zoo doorgaat," zeide
hij: "dan krijgen we later kanonnen, die om den hoek
schieten. Je zult beschutting zoeken achter een dikken
boom, achter een muur, een hooischelf, maar jawel I de
kogel slaat ineens links- of rechtsom, naar 't gevalligt,
en je blaast den kraaienmarsch."
"Staat Montecuculi niet aan den Rijn?" vroeg de
meester, die nog, in spijt van zijn gevangenschap, een
bijzondere belangstelling voor de staatkundige en krijgskundige aangelegenheden toonde.
De oogen van den cipier begonnen te schi.tteren, toen
hem de naam van Montecuculi in de ooren klonk.
Onder dezen veldheer had de cipier gediend. Dat was
een kerel!
"Sinds Alexander den Groote is er zoo'n generaal
nog niet opgestaan!" verzekerde de cipier met klem.
Hij had onder Montecuculi tegen den Turk gevochten,
en ais de soldaten maar wisten, dat deze generaal hen
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aanvoerde, dan was er geen kou aan de lucht. Ze
noemden hem generaal Kukeleku, en als hij 's morgens
hun toeriep : ,,Goeden morgen, kinderen !" dan begonnen
ze allemaal te kraaien als jonge banen. Het was hun
morgengroet. Ze wilden daarmee zeggen, dat hij de
oude haan was en zij de jonge banen, die even waak
zaam wilden zijn tegenover den vijand als de oude
baan.
De meester had er schik van.
, 1En keer liep 't echter mis," ging de cipier voort;
,,wij kregen van de Turken slaag als haver en begrepen
er geen steek van. Maar jawel: tenslotte kwam de
aap uit de mouw - Montecuculi had ons niet aangevoerd."
De cipier ging heen. Het vroor, dat het kraakte, en
de meester trok de paardedeken vaster om zich heen.
Door de spuIen van zijn gevangenis keek hij naar buiten;
de gracht, die het kasteel omringde, was dichtgevroren,
en een paar jongens, die naar de school gingen, gaven
elkander de hand, om de sterkte van het ijs te onderzoeken.
1

Ze stonden te trappelen van plezier en gierden het

uit van pret. Ze riepen een paar kleinere jongens, die
aan den kant stonden, en vertelden hun, dat het ijs
•steendik was. Toen liepen ze met hun gevieren over
het ijs : in de blijheid van hun vrijheid. Het jonge,
maagdelijke ijs onder bun voeten gaf een harmonischen
klank; ze bleven nog even staan, midden op de gracht,
om naar een paar grijze valken te kijken, die om den
burgtoren heenscheerden. Toen verdwenen de knapen
om den hoek van de gracht, terwijl hun vroolijk gelach
nog lang nakionk.
: Er was een bijt gehakt ; daar zwommen een aantal
eenden, terwijl een opgejaagde haas pijlsnel in een
akker van boerenkool verdween. De vrouw van den
cipier strooide brood, en de musschen, die in de kruinen
der beukeboomen zaten te tjilpen, vielen er in dichte
zwertnen op neer, terwijl ze eerst opvlogen, toen de
jachtopziener passeerde.
De meester kende den opziener reeds en knikte. En
Ten dage, als Ik riep . . . .

3
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dan verbaasde de opziener zich telkenmale, want die
meester was toch een obstinate rebel, die alle Habsburggezinden haatte met een fellen haat. Maar het gelaat
van dezen rebel toonde geen haat, maar zachtmoedigheid
en liefde, en het bleef voor den jachtopziener een onbegrijpelijk raadsel.
Hij vreesde, dat er een afschuwelijke vergissing had
plaats gehad, en zou er met den overste Paradeiser
over spreken, als deze terugkwam van zijn tocht. 't Is
waar : de overste keek gemeenlijk ijzig norsch, maar
een mensch is toch niet altijd eender, en had de overste
een goede bui, dan zou de opziener hem aanklampen.

Iv.

NUMMER 1000.
De hand onder het peinzensmoede hoofd, zoo zat
daar Johannes Szomodi, de Gereformeerde predikant,
voor het raam van zijn eenvoudige pastorie. Een vel
wit papier lag naast hem op de tafel; het was van
boven beschreven, maar het grootste deel was nog
blank. Het zou ook niet meer beschreven worden vandaag; de dag daalde reeds, en de schemering viel.
De dominee was juist bezig geweest, eenige aanteekeningen te maken over den tekst, waarover hij den
volgenden Zondag hoopte te spreken tot zijne gemeente.
,,Ten dage, als ik rie
p . . . ." '), zoo luidde de tekst.

0, de geheele Psalm was schoon. David loofde God
vanwege Diens goedheid en waarheid, die David had
ervaren. De Heere zag den nederige aan, en Hij zond
de Gereformeerde Kerk van Hongarije thans in de
diepe vallei, waar de liefelijke leliën der nederigheid en
van den ootmoed, gedrenkt door de tranen en de gebeden der gemeente, zouden opbloeien.
Ten dage, als ik riep . ...
Zoo was het aldoor gegaan met Gods uitverkorenen,
van Abel af. Bespot! Gehoond! vervolgd! Het was de
tijd der beproeving, der loutering; dan riep de ziel, en
de Heere luisterde naar het angstig gekir Zijner tortel duive. Hij strekte Zijn almachtige hand over haar uit,
en leidde haar veilig, ook door de vallei van de
schaduwe des doods . . . . En als de zware tocht was
volbracht, en de voeten drukten het zalige strand
1)

Psalm 138 : 3a.
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der eeuwigheid, dan zou het op de gouden snaren van
de hemelsche harp weerklinken : ,,Ten dage, als ik riep,
zoo hebt Gij mij verhoord."
Szomodi staarde naar buiten: door de ruiten, waarvan
er enkele met papier waren beplakt. Ze waren stukgeslagen door de woeste ruiters van den overste Paradeiser, veertien dagen geleden. Ze zeiden, dat het voor
een ketterschen geestelij ke goed was, op den tocht te
zitten; dan waaide de kettersche lucht er een beetje af,

en daarom sloegen ze die ruiten stuk.
,,We zullen 't wel verhelpen," meende de domineesvrouw op bedaarden toon, en zij plakte de ruiten dicht
met fraai papier, waarop eenige landschappen waren
geschilderd.
Deze half en heel beschonken ruiters hadden er aan
toegevoegd, dat zij nog een keer terug zouden komen.
De kettersche kerk had er aan moeten gelooven, en
de volgende maal zouden zij hun handen warmen aan
de brandende pastorie . ...
Kaal was de jas van den predikant, en het vertrek
zag er sober uit. Het gebrek was deze woning binnengetreden, en dit gebrek zou nog veel sterker in 't oog
zijn gevallen, indien dit schamele vertrek niet den onmiskenbaren stempel van orde en netheid had vertoond.
Het was te danken aan de huisvrouw, wier vlijtige
hand de schaarsche meubelen zoo keurig had gerangschikt. De Hongaarsche vrouwen munten uit door netheid en properheid, en zij dulden geen stof op de
meubelen.
De predikant zat op een verweerden, gehaveden
stoel, met biezen zitting. Hij had met eigen hand deze
zitting gevlochten, omdat de oude versleten was, en de
biezen waren geplukt langs den oever der beek, die in
bevallige bochten dicht langs de pastorie voorbijstroomde.
Thans was de beek nog dicht gevroren. Het was
winter; dor waren de velden; uit de grauwe wolken
dwarrelden de sneeuwvlokken geruischloos neer.
,,Anna en de kleine jongen blijven lang weg," zei de
dominee tot zich zelven. Hij ging naar 't achterhuis, om
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de geit een armvol groenvoer tc geven, en to en hij
terugkeerde naar de kamer, stond daar een groote)
rijzige man voor 't raam. Hij keek naar binnen en
klopte tegen de ruiten.
.
"Mag ik binnenkomen?" vroeg hij, "Ik heb hanger;
in geen vier en twintig uren is er een kruimel brood over
mijn tong gekomen. Geef me een stuk brood, opdat ik
niet verhonger l Ik bezit geld en zal u betalen.'
De predikant aarzelde, Het wemelde van vagebonden
in de steden, de dorpen.
"Waarom ga je niet naar een herberg, vriend? Op
het marktplein is een groote herberg."
"Ik ben er geweest. De herbergier dreigde de honden
op mij los te laten, indien ik niet maakte, dat ik weg-

kwam."
"De korenmolenaar, aan 't eind van 't dorp, heeft
ook een herberg - ben je daar al geweest?"
"Hij zag me aankomen en grendelde de deur."
"Zei hij niets P"
"Hij riep door het opengeschoven raam: "Ik ken jou ;
je bent een dief en een roover; ik zal den veldwachter
waarschuwen.''"
,,]e hadt geld - waarom ging je niet naar een
bakkerij? Links om den hoek der straat bevindt zich
een bakkerswinkel."
"Ik ben in drie van die winkels geweest; ze waren
uitverkocht, en nergens yond ik spijze. Toen kwam mij
een oude vrouw t~gen; zij zag mijn ellende en vroeg
mij medelijdend: "Heb je honger, man?" Het was het
eerste vriendelijke woord, dat ik op dezen dag hoorde.
,,]e bent hier vlak bij de woning van den pastoor,"
zeide ze: "en als je bij hem aanklopt, zou je 't niet
is zooeven
vergeefs doen, als hij thuis was. Maar
uitgegaan, om een dood-zieke te bedienen.' Toen wees
ze naar uw huis. "Daar woont een Gereformeerde
predikant," zeide ze: "en hij zal je evenmin verstooten.'
Bij deze woorden ging de predikant naar de deur en
opende ze.
"Kom binnen," zeide hij: uik zal geen vreemdeling
verstooten. Zet u aan de tafel - er is nog een kom

hi;
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geitemelk in de kast. Hier is de melk
drink nu !"
Staande dronk de man de melk, zonder de kom een
oogenblik van zijn mond weg te nemen. En toen de
kom leeg was, zette hij ze op tafel.
De vreemdeling was groot en sterk ; thans viel het
nog meer op dan toen hid buiten stond ; zijn hoofd rekte
bijna ,aan de lage zoldering. Hij droeg een vergrijsden,
verwilderden baard. De predikant schatte hem op een
man van in de vijftig, maar hij stond nog rechtop, in
een fiere, trotsche houding, terwijl die oogen list en
verstand en onbegrensde stoutmoedigheid verrieden.
kent me niet," zei de vreemdeling, terwijl zijn
speurende oogen op den predikant waren gericht.
Szomodi was naar de kast gegaan en haalde er
brood en kaas uit.
„Ik ken je wel."
,Hoe heet ik dan ?"
„Mijn naaste ; mijn broeder."
De vreemdeling stond daar midden in het vertrek,
de handen op zijn stok geleund.
„Mijn naaste ; mijn broeder !" herhaalde hid. 't Klonk
hem zoo vreemd in de ooren : als muziek uit lang vervlogen tijden ... .
Er werd opnieuw tegen de ruiten geklopt.
. „Dat zijn mijn vrouw en mijn jongen,” zei de predikant;
„ik zal ze binnenlaten."
En hij opende voor beiden de deur.
„ vat een kou !" riep Anna.
En den donkerblauwen doek van haar hoofd nemend,
vervolgde ze : „Zou 't geen tijd worden, de lamp aan
te steken ?"
Toen eerst zag zij den vreemdeling. Hij stond daar
stokstijf, onbeweeglijk als een zuil, met een bitteren
trek om zijn lippen, zooals men zulks kan opmerken
bij menschen, die zich te veel voelen in een gezelschap.
De huisvrouw, die anders niet licht vervaard was,
schroker van, en toen de lamp haar schijnsel gaf,
werd die schrik nog grooter. Maar Szomodi glimlachte
en noodigde den vreemdeling om aan te zitten en te
eten. Toen week Anna's schrik.
.

.
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De j?ngen, die misschien vijf jaar telde, was echter
in 't minst niet geschrokken, en toen de vreemdeling
met het woeste uiterlijk hem de hand toereikte, nam hij
welgemoeci die hand,
,je mocht je baard wel eens uitkammen, oom !" zei
de kleine Olah.
,,Dat komt later, mijn kind!" antwoordde hij op
vriendelijken toon.
Hij was aangeschikt aan de tafèl, en at guizig, met
grootedrift, als menschen, die honger en haast hebben,
terwijl zijn oogen schichtig, rusteloos rondgingen in het
vertrek. En toen hij verzadigd was, kwam er iets
smeekends in zijn oogen.
,,Daar staat een schuurtje in uw tuin, dominee - zou
ik daar hedennacht mogen slapen?".
De predikant keek zijn vrouw aan. Er bevond zich
een slaapstede in het achterhuis ; daaraan dacht hij. En
zijn vrouw knikte.
Dat was dan in orde ; daar kon de vreemdeling slapen,
maar hij sprong met een heftig gebaar overeind.
,,Dáár niet ! Dáár niet ! In de schuur - daar is mijn
plaats !"
Er kwam iets schrikwekkends over zijn gelaat. Het
waren de oogen van een verscheurend dier, die hen
tegenfonkelden.
,jullie zijt heiligen," riep hij ; ,,ik wil niet onder uw
dak slapen, ook zou ik er geen oog dicht doen. U kent
me niet ! U kent me niet ! Maar de oudere bevolking
van het dorp - die kent mij."
,,Wie ben jij dan toch ?" vroeg Anna met nieuwen
angst.
,,Wie ik ben? Hebt u nooit van Kinski gehoord, van
den beruchten Kinski? De dorpsmenschen zullen er u
wel een keer van hebben verteld ; die Kinski ben ik."
De huisvrouw was ontzet, en zelfs het gelaat van den
predikant was een tint bleeker geworden.
Kinski de inbreker . . . . de schavuit . . . . eens de
brutaalste roover en de schrik van dezen omtrek . ...
Vier keeren brak hij de Jjzeren spijien weg en ontsnapte
uit de gevangenis - vier keeren 1 Den laatsten keer
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was er de politiemacht van tien dorpen aan te pas gekomen, om hem weer gevangen te nemen.
Sprakeloos keken de anderen hem aan. Zelfs de kleine
Olah sidderde thans. En hij stond daar voor hen met
een gelaat, dat in zijn woeste vastberadenheid de wereld
uitdaagde en tartte.
,,Ze schuwen me als een melaatsche," ging hij voort:
,,als een pestkranke. De molenaar riep mij achterna:
„Galeiboef P' en de man sprak de waarheid. ik werd
aan de roeibank vtn een galei vastgeklonken met zware
ketenen; vijf jaren heeft die geschiedenis geduurd. Het
was de ,,St. Januarius"; ik heb mijn naam in de roeibank
ingekerfd."
Hij trok het gelapte wambuis uit en ontblootte den
schouder.
,,Wat leest u daar, dominee ?"
Het was het nummer 1000, er met een gloeiend ijzer
ingebrand.
't Nummer is goed te onthouden, dominee. Net het
cijfer 1000, op den kop af. t Is misschien een welwillendheid geweest, ' om het geheugen van een galeiboef tegemoet te komen."
Hij lachte, het was een verschrikkelijke lach. ' Toen
werd hij kalmer, en bedaard schoot hij het wambuis
weer aan.
Het duurde lang, voordat de dominee sprak. Olah
was stil naar zijn bedje geslopen, de hand van Moeder
angstig vasthoudend. Hij scheen een spook gezien te
hebben; dat ' was die roover met den verwilderden
baard; die galeiboef. De misdaad had den drempel dezer
vredige pastorie overschreden . ...
Toen sprak de predikant.
,,Heb je in den Dertigjarigen Oorlog meegevochten?
Ga dan nog even zitten bij den haard, Kinski, en vertel
me iets van je vroeger leven I"
Kinski nam plaats en vertelde. Als trosjongen was
hij bi* het leger van Wallenstein gekomen; het was
anno Twee en Dertig; ) den slag van Lützen, waar de
1)
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edele held Gustaaf Adolf viel, had hij meegemaakt.
Later werd hij dragonder onder Montecuculi, die destijds nog slechts overste was.
Een windvlaag huilde in den schoorsteen; het was
maar even. En de galeiboef vertelde voort.
Anno Twee en vijftig ') liet hij zich aanmonsteren te
Amsterdam op een oorlogsschip, waarover De Ruyter
het bevel voerde. Er was namelijk oorlog uitgebroken
tusschen Holland en Engeland.
,,Ik geloof," ging hij voort: ,,dat De Ruyter tevreden
met me was. Hij beloofde, mij vooruit te zullen helpen
na den oorlog, indien ik trouw mijn plicht bleef behartigen, en ik had naar zijn raad moeten luisteren.
Maar ik luisterde naar slechte kameraden, en ik heb
later hen alien overtroffen in sluwheid en slechtheid."
,,Kan dit dan nooit anders worden ?" vroeg de leeraar
met droeve stem.
,,Neen," was het sombere antwoord: ,,dat kan nooit
anders worden. Ik heb het beproefd meer dan eens,
maar de maatschappij stoot zulke menschen als wij zijn
uit; we zijn de verworpelingen, de verschoppelingen,
en de hand, die anders noesten en vruchtbaren arbeid
zou verrichten, bait zich tot een vuist. We willen ook
leven, en we rooyen van de maatschappij, wat zij ons
niet vrijwillig wil geven. De strop is het slotbedrijf.. .
Het werd hoog tijd, om naar bed te gaan. Szotnodi
nam den Bijbel.
Jul je goed luisteren, Kinski ?"
,,Ik ben een galeiboef, dominee."
,,Die hebben het Woord Gods in de eerste plaats
noodig."
Er volgde geen antwoord. De lippet van den misdadiger waren in stuggen trots op elkander geklemd.
De hand van den leeraar bladerde in den Bijbel, en
bij den honderdachtendertigsten Psalm sloeg hij het
boek open.
Jul je nu luisteren, Krnski ?"
Anna's hart klopte van opwinding. Zij vreesde een
1)
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uitbarsting. Deze reus, die in vijandschap leefde met
God en menschen, was in staat, met één slag van zijn
vreeselijke vuisten haar man te verpletteren.
Szomodi keek den vreemdeling aan ; de blik was vol
erbarming en teedere ontferming.
Toen openden zich die stugge lippen.
„Ik zal luisteren."
De stem van den galeiboef scheen uit het graf te
komen, uit den afgrond. Zoo somber was de toon ... .
Na het derde vers hield de leeraar even op. Hij had
juist deze woorden gelezen: „Ten dage, als ik riep, zoo
hebt . Gij mij verhoord ; Gij hebt mij versterkt met kracht
in mijne ziel."
.Versta je die woorden, Kinski ?"
„wie is die „Gij" ?" hernam de galeiboef. „Telkens
komt er dat woord „Gij" voor,"
„

i God de Drieenige."
Dat is
Zit dat zoo?" zesde hij met Benige verwondering, en

hij maakte eerbiedig het teeken des kruises.
:,Misschien roep jij ook nog een keer tot dien God,
Kinski."
De oogen van den vreemdeling toonden op dit oogenblik een wonderlijke mengeling van onrust, droefheid
en wanhoop.
„Ik roepen ? Och kom !.. Wat zou 't baten ?"
„David deed het, en hij heeft later dat uur gezegend."
Een trek van bittere zelfverachting gleed over het
gelaat van den gast.
„Dat was David, en hier zit een galeiboef."
„Twee zondaren," hernam de leeraar met een plechtig
gebaar ; „zelfs de moordenaar aan het kruis werd ver
hoord ten dage, als hij riep."
Het avondgebed placht het gezin knielend te doen.
Ook nu geschiedde het, maar Kinski bleef zitten met
een harden trots om den mond. Onder het gebed echter
zonk hij ook op zijn knieën.
Van boven werd geroep gehoord. Het was de kleine
-

Olah, die zijn angst nu voor den vreemdeling geheel

had overwonnen en nog klaar wakker lag, de oogen
wijd open.
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,,Gaat Oom naar bed ?" vroeg de jongen, Jk heb
Oom nog geen goeden nacht gezegd."
,,Oom komt," riep de dominee terug ; ,,toe, Kinski,
vole mij maar
fn met een brandende vetkaars in de hand, ging de
dominee voorop naar den zolder, waar Olah's slaapstede
stond.
Olah was overeind gerezen in zijn bedje en strekte
de mollige armpjes uit.
,,Kom wat dichterbij, Oom - ik wil u g'en nacht
zeggen."
Aarzelend en met een schuwe beweging naderde hij
het kind.
e bent toch niet bang voor mij, Oom?"
inski was werkelijk bang voor het kind; dat bewees
zijn aarzeling. Mocht hij, de verworpeling der maatschappij, bespat met al het vuil en de modder van een
veertig-jarig soldaten- en bandietenleven, dit onschuldige kind omhelzen ? Die onschuld joeg hem vrees aan ...
Kom hier, Oom ! Nee, wat dichter !"
** sloeg de armen om den gespierden nek van den
vreemdeling.
,,Wat een verwilderden baard heb je toch, Oom ! Net
een doornheg ! Waar is je mond ? ik zal morgen een
schaar halen uit de naaimand van Moeke en den baard
wat wegknippen ! 't is een mooie, blanke schaar, die
Moeke voor veertien dagen van een Zigeuner heeft
gekocht."
Toen kuste de kleine jongen den vreemdeling goeden
nacht.
,,Nu moet u mij ook goeden nacht zeggen, Oom !"
,,Goeden nacht, mijn jongen 1"
Het kind keek den vreemdeling met groote, vragende
oogen aan.
Va," zei het kind: ,,Oom schreit - waarom schreit
O m?
,,Oom zal misschien ook een broertje hebben gehad,
net zoo groot als jij. Daaraan denkt Sij misschien - ga
nu slapen, jochie!"
,,Dan moet Oom mij toedekken!"
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En de vreemde oom deed het. De hand, die zes weken
geleden met één vuistslag een veldwachter, die hem in
hechtenis wilde nemen, roerloos ter aarde had gestrekt,
dezelfde hand dekte thans het jochie met teedere bezorgdheid toe ... .
De beide mannen daalden de trap weer af. De dominee
sprak, maar de vreemdeling kon niet antwoorden, zoo
bewogen was zijn gemoed. De kus van dat kind brandde
op zijn verweerde lippen. Hi', de dief, de inbreker, de
struikroover, de galeiboef, ge ust door dat kind ... .
Eens had een moeder hem gekust. Het was zes en
veertig jaar geleden. Zij ging sterven, en die kus was
de afscheidskus. En na dien moederkus was deze kinderkus de eerste kus, die zijn lippen bereikte.
Toen ze de trap afdaalden, stond de huisvrouw beneden te wachten.
„Mevrouw," zei de galeiboef, en er lag bekommering
in zijn stem : ,,ik vrees, dat ik de trap heb vuil gemaakt
met mijn voeten i"
,,Dat is bloed zeide ze onthutst; „je voeten zijn
doorgeloopen, man ze moeten aanstonds verbonden
worden."
Hij wilde er niet van weten.
„Ik heb in mijn ransel nog wel linnen zwachtels,"
zeide hij : „laat maar 1 laat maar ! Dat breng ik in 't
schuurtje nog wel in orde."
Hij weigerde, maar de dominee zeide op rustigen, bedaarden toon : „Het zou schandelijke verzaking zijn van
den christenplicht, indien we je zoo lieten gaan'."
. D, het was gelukkig, dat de , vreemdeling de voeten
liet verbinden ! Ze waren schrikbarend doorgeloopen,
vooral de rechter voet.
„je moet toch een ontzettende pijn hebben bij het
loopen," zei Anna; „Johannes, daar staat nog een doosje
met heelzalf op de tafel in de andere kamer — - haal ze
even I"
Die zalf deed de voeten wondergoed, en een trek
van welbehagen werd zichtbaar op het verwilderde gelaat.
„Dat doet goed, " zei de galeiboef : „o, dat doet goed!
De zalf slurpt de pijn op."
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Jk ben Katholiek," ging hij aarzelend voort ; ,,weet
dat wel?"
De dominee glimlachte.
,,Deze Gereformeerde zaif past ook voor doorgeloopen
Katholieke voeten," zeide hij schertsend.
Kinski rees op. Hij stond weer recht op zijn voeten,
en zijn gestalte scheen nog geweldiger dan daar straks,
toen honger en vermoeidheid zijn gelaat hadden geteekend. Het was een man van een groote lichaamskracht.
Maar deze predikant en deze vrouw sidderden thans
niet. Hij was een van die vele duizenden, die in den
Dertigjarigen godsdienstoorlog schipbreuk hadden geleden en door de hooge vloeden als wrakhout waren
aangespoeld. Zij zagen in hem niet den galeiboef maar
den schipbreukeling, den rampzalige, en hun liefde
strekte zich tot hem in de teederste ontferming uit. Zij
hadden 't geleerd, allebei, in de school van jezus.. * *
Laat mij nu naar de schuur gaan," zei de vreemdeling.
Se dominee schudde het hoofd.
,,De schuur is oud," zei hij : ,,en de wind giert door
de reten van de vermolmde planken. 0, neen, dat kan
niet. Mijn vrouw heeft onder het afdak, in 't achterhuis,
reeds een bed voor je gespreid. Het is een bed van
veeren, en je zult er heerlijk kunnen rusten."
Zwijgend keek de galeiboef hen aan. Daar bionk een
vreemd vuur in zijn zwarte oogen, en de adem, die uit
zijn breede borst kwam, ging snel en gejaagd.
Jk heb de laatste. twintig jaren niet één keer onder
een fatsoenlijk dak geslapen," zeide hij : ,,of ik heb er
gestolen, als ik de kans had."
,Het is mijn handwerk 1" barstte hij vol vertwijfeling
uit ; ,,als trosjongen in Wallenstein's leger heb ik 't geleerd. Dat was &n van de redenen, waarom ik in de
schuur wilde slapen. Dan komt die verzoeking niet.'
Anna stond er verslagen van. Het was de misdaad,
die dezen drempel had overschreden ; deze vreeselijke
galeiboef kon niet anders meer dan misdaad op misdaad
stapelen, en dit christelijk gezin ontmoetend, verblindde
hem het eeuwige licht, dat er van uitstraalde. Het
maakte hem woest; het verscheurde zijn gemoed . ...
U
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"Ga nog even zitten 1" zei de predikant op een toon,
zooals men tot menschen spreekt, die over hun zenuwen
heen zijn.
Toen zette de galeiboef zich weer neder.
"Zijn we [e weldoeners?" vroeg Szomodi.
"U hebt me verkwikt en gelaafd; God moge er u
voor zegenen, u allebeil''
"En zou je dan je weldoeners willen bestelen? Ik kan
het niet gelooven."
"Er is nog een andere reden, dominee, waarom ik in
de schuur wil slapen."
Hij voelde zich in de schuur veiliger dan in de pastorie.
Hij had zijn tuchthuisstraf weI uitgezeten, maar hij had
geen papieren, geen paspoort. Hij was in deze buurt
geboren, en morgen vroeg zouden de rakkerts der
Overheid komen, om hem in te rekenen.
"Ik ben rechteloos, rechteloos, een vogeIvrij verkIaarde I
Verstaat u mij, dominee ?',
Het oude litteeken begon weer te gloeien, en hij
schreeuwde het uit: "Rechteloos I Rechteloos I"
V 66r den dageraad moest hij het dorp achter zich
hebben. Hij zou de schuur stiI verlaten, en het zou
geen opschudding geven voor bet gezin. Zoo stelde hij
het zich voor, maar Szomodi wilde er niet van weten.
"Om halfzes hoop ik je te wekken, Kinski - is het
vroeg genoeg? V olg mij nu, en ik zaI je naar je legerstede leiden."
De dominee sprak met een beslistheid, die geen tegenspraak .duldde. En de galeiboef volgdezwijgend den
gastheer.
Een half uur later werd er niets meer gehoord in de
pastorie. De wind was verminderd, en de sneeuwvlokken
dwarrelden geruischloos neer op de daken, op de geblakerde muren van het afgestookte Gereformeerde bedehuis; op het kastanjewoud, dat vlak bij den molen begone
Het dorp sliep. Een nachtwacht liep met een ratel
door het dorp, roepend : "Elf uur heeft de klok I"
Alles sliep. De pastorie sliep ook. En Kinski was
aanstonds in een diepen slaap gevallen.
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Toen Kinski ontwaakte, scheen de volle maan. Haar
vredig licht viel door een kleine ruit ter zijde van de
legerstede, en oprijzend kon hij naar buiten zien.
Het sneeuwen had opgehouden ; een blank gewaad
van smettelooze schoonheid dekte de aarde, de vijgeboomen, den boomgaard van pruimeboomen, links van
't huis. De uitgebrande toren van het bedehuis stak er
boven uit.
Hij luisterde ; alles was stil. Maar door die stilte werd
de bedachtzame tred van een wandelaar gehoord ; de
stap klonk dof vanwege de sneeuw, en een van ouderdom trillende stem riep : De klok heeft drie uur drie
heeft de klok !"
Nu wist hij 't. Vier uur ongestoord geslapen in een
warm, mollig bed het was jaren geleden, dat hij zoo
heerlijk had uitgerust.
Hij legde zich weer neer, de oogen wijd open. In een
hoek van het achterhuis lag een stapel wortelen ; hij
hoorde een zacht geknabbel; het waren muizen, die honger
hadden, of ratten.
Hij keek weer door de kleine ruit. Een kat sloop het
huis voorbh ; het was een groote, pikzwarte kat ; het
leek een groote inktvlek, die langzaam voortschoof op
hagelblank papier.
Achter een ingesneeuwden koolstronk dook ze neer.
Ze maakte zich zoo klein mogelijk; nu loerde zij op een
wild konijn, dat allicht in den nacht op dezen akker van
koolstronken zijn honger zou stillen.
Die kat scheen met een geheimzinnige kracht zijn
.
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hersens naar een bepaald punt te trekken; die kat was
fel op buit — o, hij kende dat ! Daar begon iets in zijn
binnenste te ritselen het was het rooversinstinct. Gezin oogen
oo en fonkelden.
ruischloos sta Pp te hij^ uit het bed , en zijn
was de galeiboef, die in hem was ontwaakt ... .
Hij tastte naar den grooten ransel naast zich ; er was
ruimte te over voor nieuwen buit. Hij kleedde zich aan
met een zekere drift en sloop op zijn teenen naar
voren.
Daar was de deur naar het voorhuis. Hij opende ze
voorzichtig, en bereikte de kamer,waar zij gisteravond
hadden gezeten. Alles was duidelijk zichtbaar ; vredig
viel het maanlicht in het vertrek. Slechts de hoeken,
die door de maan niet bereikt werden, waren duister.
Met die donkere hoeken moest hij voorzichtig zijn.
Daar sluimerde het verraad. Een onvoorzichtige beweging, en die hoeken zouden alarm maken.
Daar was 't al .... Hij stiet met den voet tegen een
onzichtbare vuurtang, die tegen den muur stond geleund,
en kletterend viel ze tegen den grond.
Hij haalde nauwelijks adem en luisterde.
„Ian, hoorde je daar niets?"
Dat was de stem der huisvrouw.
Er kwam geen antwoord.
Toen herhaalde zij de vraag ; de galeiboef sidderde.
,je hoort altijd wat, Anna ; ga nu slapen," klonk een
andere stem.
Dat was de stem van haar man. En in ademlooze
spanning luisterde de galeiboef.
„Ik vertrouw dien kerel niet met zijn vervaarlijke
oogen ; hi is tot alles in staat."
wees
, Hij za zijn weldoeners niet bestelen, Anna
op
!"
daar gerust
De galeiboef stond daar onbeweeglijk in de duisternis
van den hoek : in een spanning, die bovenmate martelend
was. In . de eene hand hield hij den ransel, in de andere
hield hij het roggebrood vast, dat hij daar net uit de
kast had gehaald. Het was een achtponder, en hij zou
er ver mee kunnen komen.
Toen de predikantsvrouw gisteravond ' dat brood had
.
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meegebracht van den bakker, had hij aan de mogelijkheid
van deze vermeerdering van zijn leeftocht reeds gedacht,
en nu had hij dat brood. Uit de tweede kast rechts had
hij 't gehaald, en hij wist, daar het brood te zullen vinden.
Er werd geen woord meer gewisseld. De kleine Olah
hoestte een keer, en toen was alles weer stil. Het gezin
was weer ingeslapen, en hij stond daar als een standbeeld
bij den uitgedoofden haard.
Het was lang geleden, dat deze misdadiger het rood
der schaamte naar zijn wangen had voelen stijgen. Nu
voelde hij dat schaamrood ; het brandde op zijn kaken.
En in zijn handen brandde dat gestolen brood als vuur....
De edele gastheer vertrouwde hem, en hij was bezig,
dat vertrouwen op de schandelijkste wijze te misbruiken.
Hij had ° met twaalfhonderd galeiboeven in één bagno
opgesloten gezeten — zou er wel één bij zijn geweest,
die zijn weldoeners zoo gruwelijk dorst mishandelen?
Hij sloop terug naar de kast en legde er het: brood
neer. Het viel here gemakkelijk; het was hem, alsof er
een zware last van zijn schouders was genomen.
Hij begaf zich weer naar zijn legerstede ; die groote,

zwarte kat zat daar ineengedoken met een onbegrensd
geduld haar kans af te wachten, maar het deerde hem
niet meer. Hij sloot de oogen met een kalme voldoening,
en viel opnieuw in een diepen, verkwikkenden slaap.
Toen hij ontwaakte, viel het schijnsel eener lantaarn
over zijn oogen.
„Het is tijd !" riepeen vriendelijke stem : ,,halfzes 1"
Toen stond de galeiboef op.
Er brandde een lustig vuur in den haard, en het
ontbijt stond gereed, terwijl de predikantsvrouw een
groote kom dampende melk voor hem neerzette.
„Eet nu maar goed," zei Anna ; „dan kunt ge er
tegen -- de tocht is misschien nog ver !"
.. Er lag iets zachts over zijn wezen, dat in verwonderlijke tegenspraak was met dat verwilderde gelaat. De
gulzerige hongerigheid van gisteravond was verdwenen,
en zijn gebaren verrieden een zekere kalmte. Slechts
als er hondengeblaf werd gehoord, teeleenden zijn oogera
Ten dage, als ik riep ....
4

50

TEN DAGE, AL9 IK RIEP....

een zekere onrust. Dan keek hij naar zijn ransel en
naar de deur en naar het wijde veld ... .
Hij at minder dan gisteravond, en het brood en de kaas,
die er overschoten, stopte. Anna in zijn grooten ransel.
„Dan hebt ge hedenmiddag ook nog iets te eten,"
zeide zij.
„U is te goed," meende de vreemdeling : „al te goed i"
Zijn stem was verteederd, en hij slikte als iemand,
die een brok in de keel heeft.
Hij was gereed, en de ransel gepakt. Hij stak den
arm door den rechterriem, en met een krachtigen zwaai
wierp hij den ransel op den rug, om met een ijzeren
gesp den .linkerriem vast te leggen.
„Hoe is 't met de voeten ?" vroeg de dominee bezorgd:
„willen wij ze nog eens verbinden ?"
Kinski glimlachte. Hij verzekerde met nadruk, dat de
pijn was verdwenen.
De predikant ging naar het zijkamertje..

„Hier is het potje zalf, Kenski," zeide hij : „neem het
het kan te pas komen !"
méé
De vreemdeling borg de zalf op in zijn leeren wambuis.
Er lag een groote dankbaarheid in zijn oogen, in zijn
gebaren, maarineens scheen zijn gemoed, door een golf
van bezorgdheid overstelpt te worden. Hij leunde zwaar
op zijn wandelstok, terwijl zijn oogen beurtelings den
predikant en diens vrouw aanzagen.
wat was het ? Vragend
Hij had , iets op zijn hart
keken de predikant en diens vrouw hem aan.
„Ik ben te Pressburg geweest, dominee."
,,Wanneer ?"
Voor veertien dagen."
flij vertelde, wat hem daar ter oore was gekomen in
de herberg, waar het schild met het Witte Paard uithing.
De nieuwe stadhouder van Hongarije, de aartsbisschop
Szeleposeny, woonde te Pressburg; hij zou voorzitter
worden van de buitengewone rechtbank, die samen zou
worden geroepen,om de rebellie van zevenhonderd
Hongaarsche predikanten en leeraren te onderzoeken.
De aartsbisschop had gezegd, dat er niet langer mocht
worden getalmd, om de schuldigen te straffen, en al die
.
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zevenhonderd zouden worden gedaagd, niet één uitgezonderd.
Szomodi kon het bericht niet gelooven.
„Wat een monsterachtige beschuldiging !" zeide hij;
.o neen, dat kan niet waar zijn 1"
Anna sidderde, maar zij schepte weer moed, omdat
haar man het bericht ongeloofelijk achtte. En wat wist
zoo'n vreemdeling, die te hooi en te gras een woord
opving, er feitelijk ook van ! Hij wilde zich nu eens
belangwekkend voordoen; dat zou 't wel zijn.
„Wie vertelde het?" vorschte de dominee.
Anna vond de vraag onnoodig. Kinski zou den naam
wel niet weten, en wist hij den naam-, wat gaf het dan
nog? Het zou toch een dubbeltje op zijn kant moeten
zijn, indien de dominee den man kende.
„Ik weet het van Gideon Raday," antwoordde de
vreemdeling. En toen Szomodi dien naam hoorde, ver
hij van kleur.
-schot
„De koerier van minister Lobkowitz ?"
,Ja, die was het. Hij had correspondentie van den
administrateur van het kasteel Raudnitz moeten overbrengen naar Weenen, waar de minister zich thans weer
bevond, en de minister had brieven voor den aartsbisschop Szeleposeny, die door Gideon te Pressburg
waren bezorgd."
Gideon had hem nog meer verteld. Gideon wist uit
de beste bron, dat de aartsbisschop deze kans zou waarnemen, om de ketterij in Hongarije met wortel en tak
uit te roeien, terwijl Lobkowitz het niet zou keeren,
daar het strookte met zijn staatkundige beschouwing,
dat een volk door de eenheid in de religie het sterkst
en het gelukkigst was.
De predikant staarde nadenkend in het licht der olie
Hij kon 't zich nog maar niet voorstellen, dat deze-lamp.
Achitofelsraad bestond, om onder het mom der beschuldiging van rebellie den Protestandschen godsdienst in
Hongarije te vernietigen.
,Je zult verkeerd hebben gehoord, Kenski."
De vreemdeling schudde het hoofd met een droevig
gebaar.
.
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"Ik vergis mij niet, dominee, en Gideon Raday is vertrouwbaar - kent u hem? Hij moet iemand zijn met
Luthersche neigingen."
,,'t Is een Calvinist," antwoordde Szomodi. ,,0 zeker,
hij is betrouwbaar."
.
En de predikant voegde er nog aan toe, dat hij onlangs te Raudnitz had gepreekt en dien nacht bij Gideon
was verbleven.
"Zijn vader is onze oude schoolmeester," voegde de
dominee er aan toe: "die door de ruiters van overste
Paradeiser is weggevoerd. We weten niet eens, waar
hij is."
.Jk heb hem gesproken," antwoordde de vreemdeling
op langzamen toon, en toen hij deze mededeeling deed,
zagen man en vrouwhem met verbazing aan. Er
schemerde iets als een blijde verrassing in hun zorgvolle oogen.
Hij noemde den naam van het kasteel, maar zij kenden het niet, en Szomodi noteerde den naam. Hij zou
den eerwaarden Baczay in den arm nemen, om er verbinding mee te krijgen,
Kinski had aan het kasteel aangeklopt om een stuk
brood, en de goedhartige cipier gaf hem een homp
brood. Het 'was niet beschimmeld, zooals hij 't den vorigen
dag had gekregen; het was versch en geurig. En terwijl
hij daar stond op de brug, zag hij een opgewonden gebaar achter de ijzeren tralies, en vroeg hij aan den
cipier, wie daar zat opgesloten.
T oen vertelde de spraakzame cipier het geval. Het
was een oude man uit Szendi, zei hij: een muiter en
een ketter, maar n66it had hij een beminnelijker
menschenkind aangetroffen. Sinds enkele dagen kreeg hij
les van den Meester in het schrijven, want die kunst
moest worden bijgehouden, om ze niet te vergeten,
Hij vroeg aan Kinski, of deze den meester kende, en
hij nam Kinski mee naar den kerker, waar hij den
meester ontmoette.
"Ik was gaarne in zijn plaats gaan zitten," vervolgde
de vreemdeling; "de spijlen waren dun, en ikzou de
kooi gauw zijn ontsnapt.'

.
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Maar de oude meester zou in het barre wintergetij
omgekomen zijn onderweg, en hij had het bijzonder
getroffen met zoo'n menschlievenden cipier. Daarom had
Kinski die gedachte maar laten varen.
Kinski zou van die onverwachte ontmoeting heel wat
kunnen vertellen, maar hij deed het niet, en er gleed
een groote somberheid over dat verwilderde gelaat.
De meester had hem bij de hand vastgehouden als
een vader zijn zoon.
,,Hoe is 't gegaan in je leven ?" had de meester gevraagd met een weenend hart, en toen herinnerde
Kinski zich, hoe hij des Zondags, als de meester in de
kerk was, de rijpe perziken en abrikozen stal uit diens
tuin, hij en zijn kornuiten. En een keer, toen de meester
den dief betrapte, hief hij zijn hand waarschuwend op
en riep met een aandoenlijke stem: Jochie I Jochie ! Het
begint met een perzik, en later sla je een mensch dood
om een zilverstuk !"
Het was dezelfde hand, die in den kerker den roover,
den man van de galeien, vasthield met den sterken
band der liefde.
,,Hoe is 't gegaan ?" had de meester ten tweeden male
gevraagd met een stem, die beefde van zorg en angst.
En Kinski had verstaan, dat hij de erbarmende christelijke liefde was tegengekomen in dezen kerker.
Hij rukte zich met geweld los van de herinnering aan
die ontmoeting met den ouden schoolmeester, en hij besefte het zijn plicht te zijn, om Szomodi te waarschuwen
voor Pressburg.
Zijn plicht . ...
Dit woord had nooit in zijn woordenboek gestaan,
maar nu stond het er in. En het woord ,,berouw" stond
er thans ook in, al had het er nooit ingestaan. Bij die ontmoeting in den kerker had het berouw geritseld in zijn
ziel, en hij voelde het nu weer. Het klaagde, het bedreef
rouw. De verloren zoon ontwaakte uit zijn roes. ...
Nu dacht hij aan deze menschen. Deze vrouw had
den blik, sidderend van angst, op hem geslagen, of hij
geen raad kon geven. Hij zou dien raad geven ; den
besten raad ; hij zou hen waarschuwen, om zich niet in
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het verderf te storten, en liever naar het gebied van
den Turk te vluchten dan gevolg te geven aan den
oproep van een aartsbisschop-stadhouder, die zich een
dienaar van Christus noemde.
Hij scheen verzet te bevroeden, en om deze menschen
te redden en dat mogelijk verzet te breken, toonde zijn
gelaat een grimmige vastberadenheid. Zijn oogen
fonkelden, terwijl zijn vuist met de kracht van een
ijzeren hamer op de tafel neerviel.
„Luistert naar mij !" riep de vreemdeling op dringenden
toon ; „laat de dominee niet naar Pressburg gaan ! In
geen geval ! Nóóit ! 't Wordt er een moordhol ! Een
moordhol !"
Hij riep met een rauwe stem, in afgebroken volzinnen,
als een huisvader, die zijn woning in lichte laaie ziet
staan, en zich zelven en de omstanders aanvuurt, om
nog te redden, wat er te redden is.
gen ; Szomodi dacht na.
Er volgde een lang stilzwijgen
Er waren plichten, die tegen elkander indruischten.
Hij was huisvader en had voor zijn gezin te zorgen,
maar hij was ook onderdaan, en moest de Overheid
gehoorzaam zijn. Als zij riep, moest hij komen, en zou
zijn vlucht niet den schijn opleveren van een kwade
consciëntie ? Zou de Overheid er niet op kunnen wijzen
als een bewijs van zijn schuld aan de rebellie ?
Toen verbrak de predikant het zwijgen.
Als de Overheid mlk voor de rechtbank daagt, dan
is mijn voornemen te gaan."
De woorden werden op zachten toon gesproken : lijd
gelaten. In dien toon weerspiegelde zich Szomodi's-zam;
karakter, en terwijl zijn voornaam „Johannes" was,
noemde Anna hem gaarne een Johannes-natuur.
Toch lag er een stille vastberadenheid in die stem.
Szomodi nam geen beslissing, of hij had het voor en
tegen eerst overwogen.
Anna was zoo bleek geworden als een doode ; zij
.

zag het gebouw van haar liefde en huiselijk geluk in-

eenstorten, terwijl het gelaat van den vreemdeling een
oprechte droefheid verried. De wildheid was verdwenen;
zachtere aandoeningen weerspiegelden zich op zijn ge-
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laat. Hij scheen met zich zelven te overleggen; zijn
schrander brein, dat deze beslissing had vermoed, zocht
naar argumenten, om den leeraar van het ongerijmde,
het dwaze van diens besluit te overtuigen. Maar plotseling
spitste hij de ooren als een wolf, die onraad merkt. De
zachte uitdrukking op zijn gelaat verdween; daar stond
weer de roover . . . . de vogelvrij verklaarde . . . . de
galeiboef . ...
,,Ik hoor de rakkerts der Overheid!" zeide hij.
Een korte groet, en hij ijlde naar de achterdeur.
Szomodi zag hem na; hij had den akker van koolstruiken reeds bereikt, en sprong met de vaardigheid
van een lenigen jongeling over een sloot, om tusschen
het dorre gebladerte der beukenstruiken te verdwijnen.

VI.
EEN TA AIE BOER.
Het sneeuwde. Alle dagen sneeuw 1 De oudste menschen
konden zich nauwelijks een winter van zooveel vorst
en sneeuw - herinneren. En bij de geknakte welvaart van
het Hongarenland was dat barre wintergetij een dubbele
ramp.
Het getal bedelaren was schrikbarend vermeerderd.
Men zag, ' ze eiken dag. Er waren dagen, dat de deur
niet stilstond ; dit toenemend getal bedelaren was een
maatstaf voor den berooiden toestand der maatschappij.
Men , zag hen, soms in scharen de dorpen afloopen, en
het was allerhande slag van volk. Spitsboeven waren er
onder, Wien men de misdadigheid uit de oogen kon lezen;
valsche munters, wien de rechterhand, waarmee zij de
valsch munting hadden bedreven, met de bijl was afgehakt ; geldsnoeiers, die hun straftijd haddenuitgezeten ;
ongens, die
' die roovers waren geweest, en jongens,
in deze bedelaarsploegen tot roovers zouden worden
opgeleid.
Zoo bestond het bedelaarsgilde uit vele elementen;
de gevaarlijkste elementen schuilden er onder. Maar de
hoofdmoot werd geleverd door werkelijke behoeftigen;
de honger dreef hen uit hun plaggen hutten ; het was
het hongerende Hongarije, dat daar heentrok langs de
heerbanen .. .
Armoede ! Bibberende armoede 1
Maar aan den anderen kant overvloed ! Armoede bij
vele duizenden ; overvloed bij enkelen ! Dat was de
schrijnende tegenstelling ... .
Overste Paritdeiser was thuis gekomen van zijn laatsten
.
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tocht, die zoogenaamd bedoelde, de rust te herstellen
in den van koortsgloed laaienden Hongaarschen staat.
Een schrikkelijk spoor van verwoesting had de ruiterbende achtergelaten, maar overvloed had ze meegebracht
naar het kasteel, het arendsnest, waar de buit werd
onder dak gebracht: karren hoog opgestapeld met kostbare meubelen, die nauwelijks onder den poortboog door
konden, terwijl de ruiterpaarden waren beladen met
zakken vol gouden en zilveren sieradiën.
Zoo'n tocht was als een schrobnet, en de ruiters waren
de hardhandige visschers. Zij vischten weg, wat er in
den maatschappelijken stroom nog aan welvaart was
overgebleven, en de buit werd geroofd van menschen,
wier groot ongeluk daarin bestond, dat zij Hongaren waren.
De overste haalde den buit het liefst bij de Protestanten,
doch waren ze te arm, en was er niets meer te halen,
dan klopte hij bij de Roomsche buren aan, die allicht
ook reeds door de bacillen van rebellie en ketterij waren
besmet.
Hij was eergister thuis gekomen met zijn troep. Het
was reeds laat; het middernachtelijk uur had reeds geslagen. En sinds ze waren binnengekomen, was de rust
gevloden van het kasteel.
De cipier werd het gewaar. Anders kon hij 't op zijn
sloffen af, en thans was het hollen en draven den ganschen
dag, want de overste was een lastig heer om te bedienen.
Hij had gister naar den schoolmeester gevraagd.
, ,,Leeft de ouwe nog?" had hij gevraagd, en toen de
cipier bevestigend had geantwoord, had hij zich vergenoegd in de handen gewreven, want het was hem ter
oore gekomen, dat de dorpelingen zielsveel van hun
meester hielden, en zoo kon de gekerkerde dan als
sleutel dienen, om de verborgen geldladen van de
Szendische burgers en boeren te openen.
De overste zou er spoedig werk van maken. Hij zou
er den wachtmeester met enkele dragonders heen zenden
met het aanbieden van een accoord. De schoolmeester
zou franco thuis worden bezorgd, indien de helft der
schatting, die den overste nog toekwam, werd uitbetaald.
En dan hadden die rebellen nog alle reden, om in de
1
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handen te klappen, daar zij er zoo genadig afkwamen.
De cipier had het dezen voormiddag al bijzonder
volhandig, en het was een zwak van den man, dat hij
er moeilijk tegen kon, als hij uit zijn gewone doen geraakte. Hij was de goedhartigheid zelve, al was hij stipt
op zijn dienst, doch als de drukte hem te groot werd,
dan kreeg hij steeksche nukken, net als een muilezel,
zooals zijn vrouw het uitdrukte, en dan had ze halswerk,
hem in 't evenwicht te houden.
„Daar wordt op de poort geklopt !" riep ze.
„Ik hoor 't wel," bromde hij, en hij ging naar de poort.
Opnieuw begon het geklop.
„Tut, tut !" zei hij gemelijk ; „Rome en Aken zijn ook
niet op één dag gebouwd."
Hij liep zooeven al niet vlug, en thans ging hij nog
langzamer : voetje voor voetje. Dat was weer een van
zijn steeksche nukken : het lijd
elijk verzet, dat haast
zoo oud is als de wereld.
Toen ten derden male werd geklopt en dezen keer
met een kracht, dat er de poort van daverde, had de
cipier dan toch het luikje in de poort bereikt.
Hij opende het en keek er door. Het was een boer,
een stevige baas, met een groene stropdas om, en de
wollen muts diep over de ooren getrokken voor de
koude. Hij had een sterken doornstok in de hand, en
daarmee had hij op de poort geklopt.
Het was een boer van een rijzige gestalte, een halven
voet langer dan de cipier. Hij bukte zich naar het opengeschoven luikje en vroeg op een toon, die den cipier
al heel parmantig in de ooren klonk : „Zoo, komt er dan
eindelijk iemand? Ik dacht, dat het heele kasteel nog sliep."
De cipier werd door die toespraak nog meer geprikkeld.
Grimmig loerde hij naar den vreemdeling door het
luikje; hij had daar straks vier vagebonden afgescheept,
en dan loopt men niet zoo hard, om misschien een vijfden
vagebond te woord te moeten staan.
„Wat wou je ?" vroeg hij kort en bondig, en het antwoord van den boer was even kort en bondig, dat hij
meester Raday wilde spreken.
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,,Kom je uit zijn dorp ?" vroeg de cipier, en hij hield
de hand reeds aan het luikje, om het dicht te schuiven.
,,Toch niet, man. Maar alevel wensch ik hem te
spreken."•
Hij haalde uit den buitenzak van zijn wambuis een
papier, en overhandigde het aan den cipier. Het was
een toegangsbewijs, door niemand minder geteekend
dan door den Gouverneur-generaal Ampringer.
De cipier bekeek het papier met groote nauwkeurigheid en het zegel in rood lak eveneens.
,,'t Is in orde."
,,Dat meen ik ook," antwoordde de boer.
Een deur in de zware poort werd geopend, en de
boer stapte naar binnen, den cipier volgend naar een
lange gang met een steenen vloer, waar aan een grooten
spijker een bos sleutels hing.
De cipier nam den bos en wenkte den boer met een
handgebaar, hem te volgen. Zwijgend daalden ze de
blauwzerken treden af van de diepe keldertrap ; de
sleutel knarste in het oude slot, en krakend ging de
deur open.
,,Een kwartier ! En langer niet !" zei de cipier.
,,Wie zegt dat?"
,,Dat hoor je wel."
,4op wiens last?" vroeg de vrijpostige boer. Jk heb
een lange reis gemaakt, om den meester te spreken, en
een kwartier is bespottelijk kort."
op last van den kasteelheer, van den overste, -nu
weet je 't!" hernam de cipier, die daarmee den grooten
mond van den vrager voorgoed dacht te snoeren.
Misgerekend!
,,Is hij thuis ?" vroeg de boer.
Geen antwoord.
Jk vraag je andermaal : is de overste thuis ?"
,,Nu ja, hij is thuis. En daarom vooral moet je zorgen,
binnen een kwartier uitgesproken te zijn."
Het kwam er vrij bits uit bij den cipier, maar toen
ontwaakte zijn nieuwsgierigheid.
,,Waar kom je vandaan, maat ?"
,,Van Nergenshuizen," antwoordde de boer met een
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effen gezicht, en dat antwoord deed de deur dicht. De
cipier vroeg geen woord meer en zou den brutalen
boer iin de gaten houden. Vet kwartier zou niet worden
overschreden geen halve minuut ; dat wilde de cipier
wel op een briefje geven.
De boer zette zich op een grooten steen, vlak bij het
kleine raam : tegenover den grijsaard, die in zijn paardedeken gehuld, den vreemdeling met eenige verbazing
opnam. Het was trouwens de eerste keer, dat de boer
en de meester elkander ontmoetten.
De cipier ging heen en sloot de deur. Toen luisterde
hij, want zijn nieuwsgierigheid was groot. En hij hoorde,
hoe de boer den meester naar de behandeling vroeg,
en hoe de meester antwoordde, dat de cipier en diens
vrouw hem als een vader behandelden.
„Zoo," zei de boer, „dat verblijdt me. Ik had zoo den
indruk, dat de cipier een zuur stuk eten was."
De meester kwam er met warmte tegen op.
„Ik had verleden week de koorts ; het is ongezond in
zoo'n kerker. De cipier zette vlier en kamillen, die ik
moest drinken, en midden in den nacht kwam hij hooren,
hoe 't ging. 0,. zeg geen kwaad van den cipier, want
hij is mijn weldoener !"
„Dan heb ik mij vergist," antwoordde de boer met
een ernstig gebaar.
Het was bitter jammer, dat er weer werd geklopt
aan de poort, maar er was niets aan te doen, en de
cipier ging. Het deed hem toch goed aan 't hart, dat
de meester hem roemde. Het was hem niet om dien
roem te doen, maar het was een bewijs, dat de arme
stakker werd verkwikt door de kleine diensten, die hem
werden bewezen.
Om zijnentwil zou hij dan ook niet zoo nauw kijken
op een paar minuten, en hij rekte , het kwartier waarlijk
tot een half uur. Toen opende hij de deur, en de bos
sleutels rinkelde in zijn hand.
De boer begreep den zachten wenk en stond op. Hij
reikte den meester de hand en zesde met een stem, die
door haar bewogenheid den cipier zeer verbaasde: „U zult
wel meer van mij hooren ; God zegene u, edele grijsaard I'1
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Op hetzelfde oogenblik werd de norsche stem van
den overste boven aan de keldertrap gehoord.
,,Cipier, waar zit je toch?" vroeg hij.
De cipier haastte zich, om boven te komen, terwijl
de boer hem volgde met een gestadigen stap.
,,Wat moet die vent?" vroeg de overste, terwijl het
smalle voorhoofd zich fronste.
,,Hij bezocht meester Raday."
De stemming werd er niet beter op bij den overste.
Hij had een achterdochtige natuur en vertrouwde zulke
bezoeken niet; hij meende, dat ze gemeenlijk verband
hielden met plannen van ontvluchting. En den boer van
top tot teen met een minachtenden blik opnemend, vroeg
hij naar diens toegangsbewijs.
De cipier had het bewijs tot zich genomen en reikte
het over, terwijl de overste de schampere opmerking
maakte, dat spitsboeven wel in staat waren, een toegangsbewijs na te maken.
,,Dit bewijs is echt," antwoordde de boer op rustigen toon.
„Spreek, als je gevraagd wordt I" snauwde de overste
hem toe.
Hij bekeek het bewijs aan alle kanten. Hij onderzocht
het zegel, en toen de onderteekening lezende kon hij
de opmerking niet onderdrukken, dat de Gouverneur
zich eigenlijk niet behoorde af te geven met zulke pietluttige dingen. Met een korzelig gebaar stak hij het
toegangsbewijs bij zich.
,je kunt gaan," zei hij tot den boer.
,,Ik wilde u gaarne spreken, overste."
,,Wat heb je dan? Toch geen klachten, hoop ik?"
,Ik heb klachten, overste," antwoordde de boer, terwijl
hij den kasteelheer, die de wenkbrauwen gramstorig
had opgetrokken, met een vastberaden blik vlak in 't
gezicht keek.
De cipier schrok er van. Klachten vaneen boer! Dat
zou wel weer gaan over het gedrag van de wilde
dragonders, waarover de overste het bevel voerde. Hij
had een keer met eigen oogen gezien, hoe de overste
in dolle woede klagende boeren met de hondenzweep
van het kasteel had gejaagd.
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Daar stond een hondenzweep in een hoek van de
gang.
„Haal me die hondenzweep eens !" gebood de overste,
en de cipier haalde de hondenzweep.
De stille vastberadenheid van den boer had indruk
op den cipier gemaakt, en de man werd hem sympathiek.
Daarom was zijn vrees te grooter voor de hondenzweep.
Maar 't viel voorloopig nog mee. De overste nam de
roede, maar sloeg er niet mee. Hij had zich blijkbaar
bedacht.
„Volg mij !" gebood de overste, en de boer volgde
den grimmigen overste naar diens bureau, een groote,
holle hoekkamer, waar de secretaris ijverig zat te
schrijven.
„Zet u daar !" zei de overste, naar een houten stoel
wijzend, en de boer zette zich neer, terwijl de overste
voor hem stond, met de hondenzweep in de hand.
Er brandde een groot vuur in den haard. Het werd
gevoed door de planken en de paneelen van een linnenkast, die op den laatsten tocht was buitgemaakt. Het
hout was droog en brandde met een heldere, knetterende
vlam.
„Wat heb je te klagen ?" vroeg de overste met een
ongeduldig gebaar. „Maak het kort, want het is spoedig
etenstijd, en ik houd niet van dat lange geteem 1"
De boer antwoordde, dat hij in de eerste plaats naar
de reden wilde vragen, die den overste hadden bewogen,
om den schoolmeester Raday in hechtenis te nemen.
„Dat raakt jou niet," was het scherpe antwoord.
,Meer dan u denkt, overste."
be boer begon
g van stem te spreken.
g met verheffing
p
De overste vond zelfs, dat er iets uitdagends in lag.
De hondenzweep trilde iin zijn hand ... .
„'t Is een rebel," snauwde de overste. „ Met z'n uitgestreken gezicht zal die oude rot mij niet bedotten."
„Hij is een der braafste burgers van Hongarije."
„'t Is een ketter."
„Die bid Roomsch en Onroomsch in'hooge achting staat,
overste ! Ik wil in het allergunstigste geval aannemen,
dat hier een gruwelijk misverstand in het spel is,"
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De overste stond te stampvoeten en gebood den boer,
op dien schoolmeester niet meer terug te komen.
,,Goed," zei de boer: ,,dan zal ik van dit punt voorloopig afstappen; dat komt later nog wel in orde."
De secretaris hield de pen nog in de hand, maar hij
was ontsteld van die vermetele taal, zooals ze nog nooit
door een boer tegenover zijn heer was gebezigd. Hij
vreesde, dat het onderhoud nog op een groot ongeluk
zou uitloopen, daar de boer, die zoo zelfbewust sprak,
geen begrip had van de toomelooze drift, waarin de
overste kon uitbarsten. Hij wierp telkens schichtige
blikken naar de beide sprekers, en verwonderde zich
heimelijk, dat de overste nog niet zijn wachtmeester
liet roepen.
,,Dan heb ik nog iets anders," ging de boer voort:
,,eri ik spreek thans in den naam van een groot aantal
boeren, wier huizen zijn afgestookt, wier vee is geroofd,
en die met hun gezinnen in dit barre wintergetij thans
naakt aan den dijk staan. Over deze schreeuwende
onrechtvaardigheid en dit ruwe geweld wil ik met u
spreken."
Het was den secretaris onbegrijpelijk, dat de overste
zich nog kon beheerschen. Maar het was ook geen zelfbeheersching. Het waren de staalgrauwe oogen van den
boer, die hem beheerschten ; ze hielden hem onwrikbaar
vast, zooals een dierentemmer met zijn oogen het verscheurend gedierte temt.
,,Ge bent geroepen, mijnheer de overste, om de rust
te herstellen in het land, en ge zaait het zaad der
rebellie met kwistige hand. Twintig karren met buit hebt
ge op uw laatsten rooftocht binnengehaald I Spreek me
niet tegen - het waren er twintig; goed geteld I De
voerlieden waren geprest; de karren, de paarden alles was geprest. Onze regeering wordt het Kainsmerk
op het voorhoofd gebrand; het juk wordt schier ondraaglijk voor de Hongaren - dat is het werk van u
en uwe kornuiten l
Dit alles zei de boer, die daar zat met de groene
stropdas om en de wollen muts stevig op het hoofd.
De stem werd al luider; ze kreeg iets van de stem,
!
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van een rechter, die vonnis velt, Ze werd geweldig;
ze slingerde het "Schuldig I Schuldig!" den man daar
voor hem, in de Oostenrijksche uniform, in het gezicht ....
De secretaris legde de pen neer, en het bioed stroomde
hem sneller door de aderen: van spanning en ontroering,
terwijl de overste daar stond bij den haard, bleek van
woede. Hij hief de hondenzweep op.
T oen stond de boer op van zijn stoel,
.Jk waarschuw u, overste," zeide hij; "haal geen
vreemde streken uit met die zweep! Ze IS voor de
honden bestemd, maar niet voor de menschen I"
.
De overste dreigde te stikken van woede,
"Secretaris I" beval hij met schorre stem: "roep den
wachtmeester I"
"Eindelijk I" dacht de secretaris.
."Hij moet onmiddellijk komen," riep hij zijn schrijver
achterna: "en zes pootige kerels meebrengen,"
Ze waren er vlug, de wachtmeester voorop.
"Is het die boer, ovetste? Moet hij naar buiten?"
"Stopt den vlegel in het vunzigste kerkerhok," brieschte
de overste; "aan den achterkant, van het kasteel."
De boer was naar een hoek geweken van het groote,
holle vertrek: een soort uitbouw, waar hij in den rug
en aan de zijden dekking had, zoodat hij slechts van
voren kon worden genaderd.
Het was duidelijk, dat hij verweer wilde bieden. Hij
zette de tanden o~ elkander en greep den zwaren stok
vast in de hand. De uitslag was t~ voorzien; de overmacht was te groot.Maar de boer zou manhaften
wederstand bieden, en de overste zag met eenige verbazing, hoe de boer den stok volgens de regelen der
schermkunst hanteerde.
Maar zijn verbazing werd nog grooter, toen de cipier
zonder te kloppen de .kamer binnenstormde.Hij .hijgde
van het snelle loopen.
.
"Wat doe jij hier ?" vroeg de overste met onheilspellenden blik. En toen vertelde de cipier het gevaI.
Het was een zonderling geval, vol geheimzinnigheden.
Daar net was aan de poort geklopt; de cipier had het
luikje opengeschoven, en hij had een trompetter voor
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de poort zien staan. Op de vraag naar zijn begeeren
had hij geantwoord, dat hij zich moest aandienen bij
den Gouverneur-generaal Ampringer, die zich op het
kasteel moest bevinden.
"De trompetter is zeker dronken geweest," meende
de overste met een schamper gebaar: "wat heb jij
geantwoord ?"
.Dat de Gouverneur-generaal hier niet was."
"Nu, dan is dat zaakje afgeloopen," antwoordde de
overste, trappelend van ongeduld.
Hij wilde er een end aan hebben.
,,]ongens, pakt den schobbejak F'
Maar tot de uiterste verbazing van den secretaris
sprong de cipier in hevige opwinding voor den boer.
"Wat is dat nu weer r" bulderde de overste; "het
lijkt, of de cipier dol geworden is."
Maar hij was niet dol geworden.
"Overste!" smeekte hij: "laat me toch uitspreken!
Hier staat Zijn Excellentie de Gouverneur-generaal
voor u 1"
Het was, alsof er een born van duizend kilogram
door het dak neerplofte. De dragonders weken met
ontzetting een paar passen achteruit, en de overste
perste de lippen samen. Als het waarheid was, wat die
cipier beweerde, dan waren de vooruitzichten voor dit
dragonderregiment niet zoo rooskleurig - dat stond
wel zoo vast als een rots. .
Maar was het weI waar? De wachtmeester was de
eerste, die de waarheid van de bewering betwijfeide.
"Hoe kom je aan dat sprookje?" vroeg hij den cipier,
en deze antwoordde, dat de trompetter hem had verzekerd, hoe de Gouverneur in een boerenvermomming
was binnengekomen. De trompetter had een duideIijke
omschrijving gegeven, en de groene stropdas niet
vergeten.
"Larie!" riep de wachtmeester, die al niet meer nuchter
was, al was het nog geen middag. .Dat is een doorgestoken kaart met den trompetter; de boer verdient,
dat we hem aan de stropdas ophangen."
De overste aarzeIde; de schermkunst van den boer
Ten dage, als ik riep....

5
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had hem reeds eenigszins in verwarring gebracht, en
dit geval werd een boek vol raadselen, dat nog tot
de pijnlijkste ontknoopingen kon leiden. Hij was volstrekt
niet op zijn gemak en legde de hondenzweep op de
tafel.
De boer stond niet meer in den hoek. Hij was naar
voren gekomen, en het gezelschap met een souvereine
verachting den rug toekeer end, keek hij naar de ganzen,
die door de cipiersvrouw juist werden gevoederd. De
overste zou er thans iets kostbaars voor hebben willen
geven, indien die geheimzinnige boer iets had gezegd,
al was 't maar een halve volzin, een woord, want die
halve volzin, dat woord zou het reddingstouw kunnen
worden, om zich uit deze positie te redden. Had de
cipier gelijk, of had de wachtmeester gelijk? Was die
boer nu werkelijk de Gouverneur-generaal? Of was 't een
sluwe rakkert?
De overste verkeerde in elk geval in een allermisselijkste positie. Hij schaamde zich voor zijn eigen

manschappen, die hem aankeken, en het was voor den
mageren secretaris een oogenblik van onbetaalbaar
heimelijk leedvermaak, dat er zijn chef zoo hopeloos
tusschen zat.
Net goed I dacht hij: net goed I Hij heeft me zoo dikwi Is stijf gevloekt, terwijl Ik geen kik terug dorst te
doen, maar die boer kan hem baas; hij worgt den
overste met zijn groene stropdas!
De secretaris hield de schacht van zijn range ganzenveerenpen tusschen de tanden vast. Hij knauwde de
schacht van louter plezier, dat ze kraakte, terwijl de
overste al maar hoopte, dat de boer een woord zou
zeggen. Maar dat woord kwam niet; zoo spraakzaam
als de boer daar straks was geweest, zoo zwijgzaam
was hij thans.
Het werd voor den overste een foltering, dat zijn
manschappen getuige waren van zijn meer dan neteligen
toestand. Het waren ruwe klanten, en ze zouden er
zich . stiekum over vermaken. Hij gaf hun met een handgebaar een wenk om heen te gaan.
Maar de boer, die daar zoo onverschillig door het
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raam naar buiten keek, scheen alles te merken. Hij
draaide zich om en keek den overste aan.
Jk verzoek u, de manschappen hier te houden," zei
de boer met nadruk ; ze zullen welteen beetje nieuws
gierig zijn, hoe dit zaakje zal afloopen"
Dat waren ze ook - niet zuinig ! en wat moest de
overste nu doen ? Het ging hier om zijn gezag . . . . Hij
had de manschappen bevolen te gaan, en die boer verzocht, ze hier te houden. Het druischte tegen elkander
in - wat moest de overste doen ? Hij wierp zich in
arren moede in een stoel, en toen de wachtmeester
hem vroeg, wat de manschappen zouden doen, trok hij
de schouders op, terwijl hij overstelpt werd door een
stortvioed van ergernis, angst en bitterheid om die
hopelooze onzekerheid.
Maar die onzekerheid zou nu spoedig ten einde zijn.
Br werd weer gekiopt aan de poort ; het was een ritmeester van de Duitsche huzaren, die met den knop
van zijn degen op de poort beukte, terwijl driehonderd
huzaren in vollen galop naderden.
,,In den naam des Keizers !" riep de ritmeester : ,,open
de poort voor mijn huzaren ! Onmidddlijk ! Ofik gebruik
geweld."
Hij was opgewonden, omdat zijn trompetter den
Gouverneur niet had ontmoet, en de onrust sprak uit
zijn gebaren.
,,Zeg aan overste Paradeiser," riep hij door het luikje,
,,dat ik Zijn Excellentie den Gouverneur-generaal op
staanden voet wil ontmoeten 1"
Zoo'n dag had de cipier nog nooit beleefd ; weer
holde hij naar de hoekkamer, om bescheid te halen, en
toen de overste het geval vernam van den ritmeester
en de driehonderd huzaren, begon er een sterk vermoeden bij hem op te komen, dat de boer de Gouverneur
was.
Hij sprong op van zijn stoel en ging zelf naar de
poort, om den ritmeester te ontmoeten. Hij reikte den
ritmeester de hand, maar deze scheen ze niet te zien,
en de poging van den overste, om een gesprek aan te
knoopen, mislukte.
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"Breng mij direct bij Zijn Excellentie!" zei hij kortaf.
Ret bloed begon bij den overste toch weer te gisten.
"Rier is een boer - moet die boer Zijn Excellentie
zijn? Dat is toch weI een ongewone vertooning."
De ritmeester nam den spreker op met een doorborenden blik. Begreep die man dan niet, dat de rechtelooze toestand in Hongarije zulk een ongewone vertooning noodzakelijk maakte? De Gouverneur ontving
de droevigste rapporten, en opdat hem bij een inspectietocht geen rad voor de oogen zou worden gedraaid,
had hij het wambuis aangetrokken van een boer. Als
boer verkleed, had hij nu reeds weken lang door de
steden en dorpen van Hongarije gezworven.
De ritmeester trad de hoekkamer binnen, terwijl hij
eerbiedig bij den drempel bleef staan. Hij boog diep
voor den boer, en meldde, dat zijn krijgsmacht door
het ongereede zijn van een brug een half uur oponthoud
had gehad.
De boer trok Iachend het wambuis uit, en de generaalsuniform werd zichtbaar. En nu had de overste dan toch
eindelijk zekerheid, welk vleesch hij in de kuip had ....
"Excellentie," zeide hij met een onderdanigen glimlach:
,,'t is heden een dag van grappen. U begont met de grap
van een boerenvermomming; ik herkende u aanstonds
en zette het geval voort met een grap."
Ampringer gaf er geen antwoord op ; zijn gelaat stond
onrustbarend strak. Hii beval den ritmeester, om den
overste en den wachtmeester in hechtenis te nemen.
"Voer hen door de steden en de dorpen, ritmeester, die
door hen zijn gebrandschat, opdat de bevolking kan zien,
dat het recht gehandhaafd wordt in Hongarije 1"
De overste wilde zich goed houden door een kwinkslag.
,,'t Is toch maar een grap, Excellentie?"
"Natuurlijk I" antwoordde de Gouverneur, doch .zijn
oogen fonkelden.
Willoos lieten de overste en de wachtmeester, die nu
toch nuchter was geworden, zich wegvoeren, terwijl
de zes pootige dragonders daar stonden met verlegen
gezichten.
"Uw ruitertroep wordt ontbonden,' zei de Gouverneur:

EEN TAAIE BOER

69

„dat begrijpt ge wel. Ik zal er met generaal Spankau
over spreken, en onze beslissing zult ge nader vernemen."
De Gouverneur kreeg haast. Hij riep den cipier en
drukte hem een goudstuk in de hand als belooning,
omdat hij zoo goed voor den ouden meester had gezorgd.
Hij gelastte den cipier, den grijsaard nog heden naar
diens woonplaats te doen vervoeren, en schreef een bewijsje, dat het op staatskosten zou geschieden.
Een officier der huzaren werd voorloopig aangesteld
tot kommandant van het kasteel, terwijl de helft der
huzaren er in bezetting bleef, om een wakend oog te
houden op de verwilderde dragonders. Het was een
merkwaardige dag in het eentonige leven van den cipier,
en de herinnering aan dien boer met de groene stropdas
zou hem bijblijven zijn leven lang.

VII.
ZORG EN ANGST.
De daad van den rechtschapen Gouverneur was als
een plotselinge lichtglans gegaan langs de sombere,
grauwe luchten. Het was de hand der rechtvaardigheid,
die werd gezien, maar deze hand was beperkt, ingeklemd
in haar macht door andere bestuurslichamen, en de
uitbundige vreugde te Szendi, toen de oude schoolmeester
veilig voor zijn woning uit de reiskoets stapte, was weer
ondergegaan in den vloed van den wassenden nood.
Kinski had het wel bij het rechte eind gehad, toen hij
aan Szomodi had medegedeeld wat er te Pressburg
broeide. De algemeene dagvaarding'), om voor de buiten
rechtbank te Pressburg te verschijnen, had de-gewon
zevenhonderd Protestantsche predikanten en leeraren
bereikt, en een stormvlaag van zorg en angst joeg over
Hongarije..
De kerkeraden kwamen bijeen en de gemeenten ; in
hevige opwinding werden de vergaderingen gehouden.
De vraag moest beslist, of men aan dezen oproep
gevolg zou geven. Hij was ongehoord beschuldiging
van rebellie 1
De oude schuur, waarin de Gereformeerden van Szendi
vergaderden, was ruim en groot ; ze stroomde vol ; zelfs
de oude Roomsche pastoor en een aantal leden zijner
waren aanwezig. Zij wilden daarmee een bewijs
geven van hun sympathie. De aanklacht der muiterij
raakte immers de nationale strevingen ; het was het
Hongaarsche bloed, dat daar vergaderde ... .
;

1)
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Szomodi had de leiding. Zijn gelaat was bleek, maar
een vastberaden vuur flikkerde uit zijn oogen.
Hij gaf het psalmvers op om te zingen, en de gemeente
zong met trillende harten:
,,Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor!"*)
Anna's roodgekreten oogen richtten zich naar den
pastoor. Zijn lippen bewogen zich ; zij vermoedde, dat
hij nieezong.
De kleine Olah zat naast haar. Hij keek nieuwsgierig
rond in die stampvolle schuur. Ze behoorde aan een
Roomschen boer, die Zijn Eerwaarde om raad had ge
vraagd, toen de Gereformeerde kerkeraad verzocht,
die schuur voor de godsdienstoefeningen te huren.
,,Geef ze maar !" had de pastoor gezegd : ,,en maak
het schappelijk met den huurprijs!"
Het dak was van riet. Op den nok zaten de musschen
vroolijk te tjilpen ; het was een wonderschoone dag, een

heraut der lente. Langs de oevers der beek prijkten
reeds de eerste veidbioemen.
Szomodi ging voor in het gebed. Men zei, dat hij
groote gebedsgaven had, en Olah, die de bandjes stevig
voor de oogen hield, gluurde tusschen de vingers door
naar al die menschen. Hij keek ook naar den pastoor,
en zag, hoe deze den zakdoek te voorschijn haalde, om
zich de oogen te wisschen. Zachtjes stiet hij zijn moeder aan.
,,Zijn Eerwaarde haalt een zakdoek uit zijn binnenzak,"
fluisterde hij : ,,waarom doet hij dat ? Doen zijn oogen
pijn ?"
Maar toen kreeg bet jochie een hoofd als vuur, want
hij mocht niet spreken onder het gebed, en bovendien
moest hij de oogen gesloten houden. Het was zijn vaste
voornemen, de oogen nu gesloten te houden, en hij
kneep ze potdicht, de handen van de oogen weg, opdat
I)

Psalm 17 : 3.
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Moeke, als ze naar hem zou kijken, merken zou, dat
hi, gehoorzaam was.
De pastoor was niet de eenige, die schreide onder
het gebed. Het waren er velen, die weenden-; ze hingen
aan hun predikant met een standvastige liefde, en ze
wisten niet, wat de toekomst zou brengen. De stadhouderlijke dagvaarding wierp haar zware schaduw
over het dorp ... .
Onder een stilte sprak Szomodi zijn gemeente toe. Hij
Hij las de dagvaarding voor met langzame
stem, maar toen hij aan de beschuldiging van rebellie
kwam, konden die Hongaarsche harten zich niet langer
bedwingen. Er steeg een eenparige kreet van verontwaardiging op.
De leeraar wenkte met de hand. Toen werd het
weer stil.
-

„Ik stavoor drie gevallen," ging hij voort „een er

i te kiezen. Ik kan hier blijven, om mijn lot
van heb ik
af te wachten ; ik ,kan .mijn toevlucht zoeken te Buda,
waar de Turkenviag met de Halve Maan wappert ; en
ik kan gevolg geven aan de dagvaarding."
Szomodi had de zaak biddend overdacht en ze met
den kerkeraad ampel besproken. Hij had er ook zijn
vrouw over geraadpleegd, en was slechts versterkt geworden in zijn aanvankelijk besluit, om aan de dagvaarding
gevolg te geven, tenzij men hem van het verkeerde
van dit besluit kon overtuigen.
De predikant noodigde de broeders uit, hun meening
te zeggen. Niemand echter sprak ; de schuur was vervuld
met droeve zuchten.
„Is er niemand, die iets te zeggen heeft ?" vroeg hij.
„Laat ik dan de redenen ontvouwen, die mij bewegen,
naar Pressburg te gaan. De Overheid roept, en wij zijn

haar gehoorzaamheid verschuldigd."
„Dat is recht gesproken," riep een stem uit de ouderlingenbank ; „maar de Overheid behoort ook te bedenken,
dat zij de rechten des volks niet mag vertrappen. Wij
zijn der Overheid gehoorzaamheid verschuldigd, en zij
is ons gerechtigheid verschuldigd. Dat is de eisch van
Gods Woord."
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Ret was een grijsaard met zilverwit haar, die deze
woorden sprak; een man van gezag en invloed; men
kende hem niet anders dan onder den naam van vader
Zadorski.
Een andere grijsaard zat naast hem. Ret was de oude
schoolmeester Raday, en die beide ouderlingen met de
kroon der grijsheid op het hoofd gaven aan den kerkeraad
een glans van eerwaardigheid.
"Onze rechten zijn aldoor vertrapt," ging hij voort
met een stem vol brandende verontwaardiging. .Jk
meen, dat onze dominee aan die dagvaarding geen gevolg
behoeft te geven. Hij kan het voorbeeld volgen van de
tweehonderd ambtsbroeders, die ook niet gaan."
"Ret zijn er vierhonderd," beweerde de smid, die in
de bank achter de ouderlingen zat,
"Vierhonderd dan," hernam vader Zadorski. En hij
vergeleek deze predikanten, die niet naar Pressburg
wilden gaan, met de vijf wijze maagden, die haar lampen
met de olie der voorzichtigheid hadden gevuld ....
.Rustig hier blijven," zei vader Zadorski: "dat is
mijn raad."
"En als de dragonders dan komen, om den dominee
te halen?" vroeg een stem uit het midden der kerk.
"Dan zijn wij er ook nog," riep een frissche stem.
Ret was het jonge Hongarije, en de stem klonk fier
en uitdagend, toen hij er aan toevoegde: "Onze hooivorken zijn puntig, en onze zeisen zijn nog niet bot. Ze
moeten niet aan onzen dominee komen; daar wagen wij
onze knoken aan."
Ret was het jonge, onstuimige bloed. Vader Zadorski
had in zijn jonge jaren ook weI eens zoo gesproken,
maar hij was door de ervaring gerijpt.
"Geen rebellie," riep hij waarschuwend. "Wij worden
aangeklaagd van rebellie maar willen den vijand geen
kans geven, om die aanklacht tot waarheid te maken."
,,'t Is geen rebellie," riep die jonge stem; "het is wettig
verzet."
"Laten wij ons ook wachten voor den schijn van rebellie."
Het was de zachtmoedige stem van den ouden
meester, en toen hij had gesproken, zweeg de jonge
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stem, want op het hoofd van den grijsaard, die in den
vunzigen kerker wekenlang had gezucht, viel de glorie
der martelaarskroon. Zijn invloed in de gemeente was
bijna onbegrensd geworden.
Een weemoedige glimlach gleed over het gelaat van
den . predikant. Hij was ontroerd door de hartelijke toegenegenheid dezer gemeente. In de gewone beslommeringen des levens kwam die liefde niet tot openbaring,
maar de vloed van de beproeving stuwde het innerlijkste
naar boven. •
Hij dankte dË gemeente voor hare liefde ; ze zou hem
onvergetelijk blijven. Maar hij wilde haar voor moeilijkheden bewaren, en deze overweging was voor hem een
prikkel te meer om te gaan.
„Door Gods aanbiddelijk bestel," zeide hij met verheffing van stem : „dat wij kortzichtigen niet .kunnen
doorgronden, hebben wij deze Overheid. Ik eer haar;
ik eerbiedig haar. Ik zal niet vluchten ; ik zal gaan om
te toonen, dat ik, een dienaar van Christus, een goede
conscientie heb."
Toen klonk er opnieuw een stem : rauw en schor van
ontroering en. hartstocht. Ze kwam van achter van de
schuurdeur, waar de menschen opeendrongen en naast
elkander stonden.
De man stond er nog geen vijf minuten. Het was een
reus van een kerel met een verwilderden baard en een
woest uiterlijk. Hij had zich met geweld een plaats
veroverd daar achteraan. En hij schreeuwde met zijn
rauwe stem : „Weet u, Eerwaarde, hoe die door u geeerbiedigde rechtbank in de toekomst zal worden genoemd ? De bloedraad van Pressburg !"
Het woord snerpte door de oude schuur. Het was
ontzettend. Stoere Calvinisten verbleekten er van, en
de vrouwen herhaalden met trillende lippen dat vreeselijke woord : „Bloedraad van Pressburg."
In dat woord belichaamde zich hun bittere zorg, hun
nijpende zielsangst. Dat woord was een sombere profetie;
het droop van bloed ....
Aller oogera richtten zich naar dien man met het
woeste uiterlijk, maar hij was niet meer te zien. Hij
.
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was even plotseling verdwenen als hij was gekomen:
als een waarschuwend visioen '
Maar de leeraar had hem herkend.
Het was zijn gast geweest op dien avond van sneeuw
en grauwe luchten .....
Het was de vogelvrij verklaarde ....
Het was de galeiboef ... ~
Het was nummer !())() •.••
Het gelaat van den

* *

lee~aar behield zijn waardige

kalmte, maar die lippen vertrokken zich van smart.
"Ik zal gaan," zeide hij; "op mijn knieen heb ik om
licht gesmeekt, en op den weg naar Pressburg zie ik
licht, al is het een droevig licbt. Morgen zal ik ver-

trekken; ik beveel mijn vrouw en mijn kindin de hoede
mijner gemeente aan."
"Wij zullen voor uwe panden waken alsvoor onzen
oogappel," antwoordde vader Zadorski met gesmoorde
stem: "en wil Mevrouw de pastorie, die eenzaam zal
worden, verlaten, dan zu11en honderd huizen voor haar
openstaan."
"AIle huizen der Gereformeerden,' riep een jonge
diaken: "en de huizen der Lutherschen ook."
"Bovendien mijn pastorie," zei de oude geestelijke;
"en mijn woning is de ruimste en de grootste van

alle."

De samenkomst naderde haar einde, en met een ontzaglijke zelfbeheersching sprak de leeraar zijn slotwoord, Het was een afscheid volweemoed - zouden

zij elkander ooit wederzien?

Toen rees de oude meester Opt Zijn gelaat verried
zijn innerlijke ontroering, en zijn lippen beefden,
"Geliefde broeders en zusters F' zeide hij: .Jaten wij
onzen leeraar een afscheidslied toezingen 1 Ret kan hem

op zijn zwaren tocht, als zijn ziel vermoeid wordt,

troosten en sterken 1"
De gansche gemeente rees Ope Het was een bidden.de
gemeente geworden, en uit die ontroerde harten rees
het psalmlied op:
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„De Heer' zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar
Uw ziel voor ramp bewaar!
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden !" 1
)

Heerlijk was de dag ! De knoppen zwollen onder de
koesterende zonnestralen ; twee arenden klapwiekten
met fieren vleugelslag boven het dorp ; een zangvogel
verhief zijn stem met macht.
Het feestkleed begon geweven te worden voor de
lentebruid. Het was daar buiten al vroolijkheid en blij
getier; het leven ontwaakte uit zijn winterslaap. Maar
in de harten van de leden der Gereformeerde gemeente
van Szendi was groote droefheid.
1

) Ps. 121 : 4.
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VIII.

RET VONNIS.
Szomodi was den volgenden morgen vertrokken op
een boerenwagen. De gemeente had hem uitgeleide gedaan tot de uiterste grens van het dorp, en toen deze
menschen terugkeerden, leek het, alsof zij een doode
had den uitgedragen.
Er kwam een Zigeuner met zijn viool op het marktplein, Hij speelde zijn lustigste deuntjes, maar niemand,
die naar hem luisterde.
De Protestanten treurden om hun leeraar: vol angst,
dat de geloofsvervolging hem tot een slachtofler zou
maken; de Roomschen zagen in hem een nationalen
martelaar.
Het was benauwend stil geworden in de Gereformeerde
pastorie. Niet de eerste dagen; toen was de toeloop
groote Maar de hevigheid der gemoedsbeweging verminderde; het dagelijksche leven met zijn strijd om het
bestaan stelde zijn harde eischen; en de bezoeken aan
de pastorie werden al schaarscher.
T e verheuglijker was de eerste brief, dien Anna van
haar man mocht ontvangen. Hij was geadresseerd aan
den pastoor, om zeker te zijn van de bezorging, en het
gelaat van den waardigen man stond hoopvol, toen hij,
vergezeld van zijn kerkmeester, de Gereformeerde
pastorie binnentrad.
Anna's handen beefden van aandoening, toen zij den
brief name Ze zei geen woord, en met hijgenden adem
en in een onbeschrijfelijke spanning begon zij te Iezen.
"Is de reis voorspoedig geweest ?', vroeg de grijsaard :
"geen ongevallen onderweg gehad?"
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,,Geen averij onderweg gehad, Eerwaarde. Enkele
hagelbuien; overigens mooi weer."
Zij zette de lectuur, voort. Haar gelaat, zooeven bleek
van zorg, begon te gloeien van blijde opwinding.
Inderdaad! de brief behelsde een van die tijdingen,
welke het hart verkwikken als een beker koel waters
den vermoeiden wandelaar op een heeten zomerdag.
Er waren wel driehonderd predikanten en leeraars
te Pressburg verschenen, zoo meldde de brief. De
Gereformeerde en de Luthersche gemeente hadden
zich beijverd, om de aangeklaagden met de hartelijkste
toewijding te ontvangen; Szomodi zelf had een gastvrij
onderdak gevonden bij een bekende familie.
Er bestond tusschen de Calvinisten en de Lutheranen
een sterke broederlijke liefde. Kerkelijke muren scheidden
hen wel, maar er bestond een hoogere eenheid, en hun
voeten stonden dicht bij elkander. Ze waren alien goedsmoeds; ze verwachtten een rechtvaardige en milde
rechtspleging.
Eén keer waren zij met een kleine groep voor den
machtigen stadhouder-aartsbisschop verschenen. Hij had
hen zijn geliefde kinderen genoemd, en hen alien, één
voor één, de hand gedrukt.
Toen Anna dit gedeelte van den brief voorlas,
schitterden de oogen van den grijzen pastoor van weelde
en voldoening. Hij klopte Anna met de hand op den
schouder, zooals een vader tegenover zijn dochter zou
doen en riep met een triumfantelijke stem: ,,Wat zegt
U er nu van, Mevrouwtje ? Waar zitten de geloofsvervolgers?? Nu ja, ze schuilen overal, en in de Katholieke
kerk zullen ze ook wel zitten. Ze schuilen bij de
Lutherschen eveneens, en onder de Calvinisten • nou
hoor I niet zuinig! 't Schijnt een noodzakelijk kwaad te
zijn, opdat de christenheid niet indommele."
De grijsaard had er wat schik van t Zijn kerkmeester
had hem onder de roos verteld, dat de aartsbisschop
schriel was, bitter schriel, op het gierige af, en dat het
met de jaren niet beter werd. Zoo had de pastoor hem
dan een half anker Tokayer wijn gezonden met een
briefje er bij, waarbij hij Szomodi in de bijzondere gunst
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van den aartsbisschop aanbevaL Hij w1;de met verhelen,
dat Szomodi een ketter was, maar n 'i en kettei sc'en
i
mensch klopte een hart an
christei' k i' adel.
Dat briefje en de Tokayer wijn hadden geholpen
wis en zeker ! Hij nam Olan op ziv k nie cn zo'ig riem
een iongensdeuntje voor, de knie op e:n neer bewegend.
En Olah kraaide het uit van plezier.
Anna had den brief uitgelezen.
» Binnen drie weken hoopt mijn man weer terug te
zijn - 0, wat vreugde ! De Heere is goed !"
,En Zijne goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid!"
zei de pastoor met een plechtig gebaar.
Anna barstte eensklaps uit in een luid gesnik.
,,Dat is niets, mijn dochter !" zei de geestelijke ; ,,het
zijn de zenuwen slechts ; het overkropt gemoed --- schrei
maar uit, hoor!"
,,Laten wij nu den Heere danken," zeide Anna in de
overstrooming van haar gevoel ; ,,Eerwaarde - ga ons
voor in dankzegging F'
En in het gebed !" zei de kerkmeester.
kij was een man met een .gespierd, vierkant gelaat
en een nuchteren kijk op de dingen. Hij was de man,
die de schuur aan de Calvinisten had verhuurd.
,,We zijn er nog niet," ging hij voort. ,,Er kunnen
nog donkere wolken oprijzen. Wij te Szendi kennen
gelukkig den geloofshaat niet, maar in andere deelen
van Hongarije lijkt het op een burgeroorlog. Calvinisten
en Katholieken staan daar in felle vijandschap tegenover
elkander."
Ze knielden neder. De kleine Olah knielde naast den
pastoor. En den goeden God dankend voor de aan
vankelijke verademing, smeekte hij om een verder
gunstig verloop.
***
0, dat gebed was wel noodig ! De volgende brief van
Szomodi sprak nog altijd de hoop uit van een vrijsprekend
vonnis, maar de blijmoedigheid van den eersten brief
ontbrak.
Terwijl de dagen al langer werden, en de lente kwam
in haar luister en schoonheid, en de kandelaren prijkten
,
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op de kastanjeboomen, en de amandelboomen schitterden
in hun blanke bloesempracht, werden de brieven, die
uit Pressburg kwamen, al droeviger.
Szomodi meldde daarin de punten van beschuldiging.
Een Protestantsch leeraar had den Katholieken Keizer
een afgodisch man genoemd; een andere predikant was
uitgevaren tegen de Heilige Maagd en de afgestorvene
heiligen, terwijl een derde het allerwaardigste Sacrament
had vertreden. Dat was de aanklacht tegen deze drie
predikanten, doch onder de driehonderd predikanten en
onderwijzers, die te Pressburg waren verschenen, had
men de drie overtreders niet , gevonden.
Maar waarom werden dan zevenhonderd anbtsdragers
opgeroepen ? Omdat zij door de gifstof der muiterij
waren besmet... Zij hadden de rebellie door zendingen
van geld en lijftocht aangemoedigd, en waren vurige
ijveraars geweest voor een verbond met Frankrijk en
Turkije, om de macht van het huis Habsburg te breken.
Dat waren de aanklachten.
Szomodi schreef, dat hij en zijn ambtsbroeders zich
nog vrij konden bewegen, maar hij vreesde het ergste,
want het gelaat van den aartsbisschop was niet meer
als gister en eergister.
De kerkeraad vergaderde elke week, en Zadorski
werd aangewezen, om naar Pressburg te gaan, en den
geliefden leeraar den groet over te brengen van zijn
treurende gemeente, en hem te zeggen, dat er dag en
nacht een gedurig gebed voor hem en zijn ambtsbroeders
opging tot den troon des allerhoogsten Konings.
Met brandend ongeduld wachtte Anna zijn terugkomst
af, en op een avond, bijna in den nacht, klopte Zadorski
tegen de ruiten.
Het was den ganschen dag somber weer geweest, met
een motregen; de zon had trouwens in geen dagen
geschenen. Op dien droeven avond dan klopte Zadorski
tegen de ruiten.
Anna was nog op maar zou juist naar bed gaan. Zij
schrok van dat getik, maar de stem van den ouderling,
dien vader in Israël, gaf haar een ongemeene verlichting.
Zij herkende die stem onmiddellij k en ijlde naar de deur.

HET VONNIS81
./^r^11gIM1/r^r^ Iw 11 w.r/rllw.s n ^lmrwwli wr i

^n

mro^.,....e,s..,....-,w......,^,^.w.......^...,.... ^ ,^.^w....».a.aw.^.,,.w.

.,,,:.....w,=,....,.n.........w.....na..i..«.........«...^.....,.. «,.^__.^o

„Kola binnen, vader Zadorski f zeide ze ; „ge zijt
lang weggebleven — komt ge nu van huis?"
,,Ik ben nog niet thuis geweest. Met de postkar reed
ik tot de stad, en van daar ging ik te voet. Mijn weg
leidde langs de pastorie, en u heeft het eerste recht op
tijdingen van uw man."
Ze zette zich tegenover hem aan de tafel, de lamp
tusschen hen in. Hi was diep in de zeventig en nog
steeds een krasse man, maar deze tocht had hem toch
aangepakt ; hij leek nu wel een afgetakelde grijsaard
van negentig jaren. Hij scheen ingeschrompeld; de
schouders hingen af; en de stem miste den vroegeren,
metalen klank.
U bent vermoeid, vader Zadorski."
Hi' knikte met het grijze hoofd.
„De reis is me niet meegevallen, Mevrouw.
„Vil ik u een beker wijn inschenken?"
a, dat is goed."
En zij haalde een beker wijn. Het was een zilveren
beker, dien het jongepaar bij hun echtverbintenis had
ontvangen van een vroegere gemeente. De beker was
kunstvol gedreven in de werkplaats van een goudsmid
in Débreczin.
Langzaam dronk de grijsaard, en toen de beker half
geledigd was, zag hij Anna aan. Ze schrok van den blik.
Nu wil ik u zeggen, hoe het staat met uw man."
liet was, alsof haar hart stilstond. Nu zou ze 't weten.
Ze had het reeds onmiddellijk willen vragen, toen ze de
deur opende, maar ze dorst niet. De zorg, de angst had
de vraag teruggedrongen. Maar nu zou ze 't hooren ... .
Ze greep met de handen de tafel vast, als om den
onzichtbaren stoot, die haar zou treffen, te weerstaan.
Dezrïjsaard zag haar aan met een blik van onmetelijk
medelijden. Naast haar stond de leuningstoel van haar
man. Daar placht hij te zitten — zou Szomodi daar
ooit zijn plaats weer innemen ? Die gedachten vervulden
het hart van den grijsaard.
,Mijne zuster 1" zeide hij o teederen toon : „wij zijn
Christenen en Calvinisten. En wij beginnen met de
eerste vraag van den Heidelberger Catechismus : „welke
"

Ten dage, als Ik riep ... .
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is uw eenige troost, beide in leven en in sterven ?"
Daar beginnen we mee, mijn zuster, en daar staat uw
man ook. Hij is met lichaam en ziel het eigendom van
zijn Heiland, en dat versterkt hem met hemelsche
krachten."
G Is hij veroordeeld?" vroeg zij haastig.
„Alle zevenhonderd ! En uw man is er één van."
„Ter dood veroordeeld ?"
Het klonk als een snerpende angstkreet door het
vertrek. De kleine Olah werd er wakker van, en hij
riep : „Moeke, moeke, wat het?"
„Ter dood !" antwoordde vader Zadorski.
Toen werd een doffe slag gehoord. Anna's hoofd viel
op de tafel, ., en zij zonk ineen, verpletterd door de
vreeselijke tijding.
De grijsaard sprong verschrikt op, om haar bij te
staan, maar zij was aanstonds weer bij zinnen.
„Ik had er nog iets aan toe te voegen," zeide hij.
„Er zal genade worden betoond, en de doodstraf zal in
altoosdurende galeistraf worden veranderd. Dit geldt
ten minste voor de groep, waartoe uw man behoort."
,

is

Was het genade ? Was de dood door het beulszwaard
en was de dood door den strop, zooals Kinski had verzekerd, niet ver te verkiezen boven de doodsmartelingen

op de galeien ? Kinski wist het; hij sprak uit ervaring.
„Hoe is dat in zijn werk gegaan ?" vroeg ze. Het was
een matte stem als van een slaapwandelaar, die uit zijn
slaapwandeling ontwaakt.
De grijsaard vertelde het haar.
De aartsbisschop begon met een groote welwillendheid
te toonen, en graaf Forgatz, eenander machtig lid der
rechtbank, was niet minder. welwillend: En als de predikanten hun geloof vuilden verzaken en overgaan tot de
Roomsch-Katholieke kerk, dan zou alles nog wel in het
gereede komen. Wilden ze dat niet, dan was er nog
een uitweg. Zij konden de „reversalen" teekenen.
„Wat zijn de reversalen, vader Zadorski ?"
„Een reeks verklaringen, daarop neerkomend, dat de
predikanten hun ambt zouden neerleggen en als ballingen
naar den. vreemde gaan. Zij zouden dan ten eeuwigen
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dage buiten hun vaderland verbannen blijven. Kent u
Daniël Spetkius ?"
,,Hij was een keer bij mijn man."
,,Spetkius is leerend ouderling in het groot graafschap
Horti. Hij werd bij den aartsbisschop ontboden, en de
krachtigste dreigementen werden gebezigd, om hem tot
de onderteekening van die afschuwelijke reversalen te
persen. ,,Zoo gij niet teekent," zei de aartsbisschop:
,,dan zweer ik bij de Heilige Drieëënheid, dat gij en alle
anderen, die koppig blijven weigeren, het hoofd zullen
verliezen." Toen begrepen onze predikanten, hoe laat
het was.
Anna streek met de hand over haar voorhoofd.
Jk begrijp er niets van," zeide ze. ,,Onze predikanten
werden aangeklaagd wegens rebellie - het geloof staat
er toch geheel buiten ?"
De grijsaard keek 6ar aan met een meewarigen blik.
,Onnoozel kind! De rebellie was maar een dekmantel.
Nooit heb ik het anders verstaan. Daarom waarschuwde
ik uw man, om niet te gaan."
,,Maar er moest toch een aanklacht zijn van rebellie?"
,,Die was er ook."
) ,Waar bevonden zich de getuigen ?"
,,Die waren zoek. De aanklagers waren meteen de
getuigen en de rechters. Zoo werden de vonnissen geveld."
De oogen van vader Zadorski begonnen te vlammen
van toom, en zijn vuist viel met een hardep slag op de
tafel : als in de dagen, toen hij nog in zijn kracht was.
,,Heeft men ooit van zulk een schandelijke rechtspleging

gehoord?" barstte hij uit.

Het was het Hongaarsche bloed . ...
,,Luister !" zeide hij. ,Op zekeren keer werd een groep
van honderd Luthersche predikanten en onderwijzers
op het aartsbisschoppelijk paleis gedagvaard. Er bevonden zich twee Calvinisten bij ; uw man was er ën
van. Hij bezwoer de anderen om standvastig te blijven."
De lamp ging bijna uit. Het was een halve duisternis,
en Anna goot versche olie in de lamp. Toen flikkerde
de vlam weer op, en bij dat schijnsel zag ze een diep
smartelijken trek op het gelaat van den gnjsaard.
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„Ik luister, vader Zadorski 1" zeide Anna.
Toen ging hij voort : Er bevond zich in de groote
zaal van het aartsbisschoppelijk paleis een deur ter
rechterhand en een deur ter linkerhand. Die de reversalen teekenden, - werden uitgelaten door de rechterdeur."
Waren er onderteekenaars, vader Zadorski ?"
be ouderling
g knikte met het grijze
gJ hoofd.
„Waren 't er velen of weinigen ? Hoevelen waren het?"
,,Vier en vijftig."
Er volgde een smartelijk zwijgen. Achter de haardplaat werd het gezang gehoord van de krekels, en de
nachtwacht begon de ronde te doen.
„Tien heeft de klok," riep hij met een eentonigen
deun : „de klok heeft tien !"
Hij zag licht branden, en kwam door den tuin, die vol
bloemen was, recht op het venster aan.
Hij klopte tegen de ruiten.

„'t Is toch niets kwaads, Mevrouw ? De kleine Olah is
toch niet ziek ? Kan ik iets voor u doen, Mevrouw ?"
,,Dank je, Ignaz l Dank je i Vader Zadorski is teruggekeerd van Pressburg en vertelt mij nu het een en ander."
„Ach zoo ! Komt de dominee gauw terug ?"
„'t Is God bekend 1 Goeden nacht, Ignaz i"
Maar de ouderling riep hem terug...
Jgnaz, 11 zeide hi: „Je passeert mijn huis. ,Zeg even
wil je ?"
aan mijn zoon, dat ik aanstonds kom
Ik zal er voor zorgen, baas." .
Se voetstap p en verwijderden zich , en de ratel sloe g
weer aan met een knarsend geluid.
De ouderling dacht weer aan de vier en vijftig, die
de reversalen hadden geteekend, om hun leven te redden,
en nu in de ballingschap zouden gaan. Zadorski wilde
geen hard oordeel over hen vellen ; die staat, zie toe,
dat hij niet valle.
„Zes en veertig ambtsdragers gingen door de linkerdeur, zuster," vervolgde hij met een ernstig gebaar;
,,dat
dat was de martelaarsdeur."
was mijn man bij, vader. Zadorski !"
- „Hij . was de eerste ; hij ging voorop."
^
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,,En hij zal gegaan zijn met fieren tred en opgeheven
hoofd."
Zoo was het, zuster. En door die deur werden ze
heen geleid naar de stadsgevangenis."
Anna rees in hevige opwinding overeind.
,,Waar de valschmunters, de. struikroovers en de
moordenaren worden opgesloten!" riep ze uit in vreeselijke
smart.
,Jezus heeft tusschen de moordenaren aan het kruis
gehangen, zuster."
't Is zoo'n ontzettende smaad, vader Zadorski - ach,
dat ik dien smaad voor hem over kon nemen! U kent
hem niet, zooals ik hem ken. Hij heeft zoo'n fijn besnaard, gevoelig hart; hij lijdt dubbel en driedubbel."
De grijsaard legde de grove boerenhand troostend op
Anna's arm.
,,Uit den smaad der vijandschap weeft de Heiland
een eerekroon voor Zijn getrouwe getuigen."
Hij rees op; het scheen hem eenige moeite te kosten.
Het was de ouderdom, die aan de poorte des levens klopte.
,,De leden worden stroef en stram," zeide hij; ,,kan
ik nog iets voor u doen? Is het niet te eenzaam in den
nacht?"
Anna schudde het hoofd. Zij had tegenwoordig een
vertrouwd dienstmeisje voor dag en nacht.
Ze liet den grijsaard uit. Het was donker; er viel nog
steeds een fijne motregen, en geen ster, die er blonk.
Zou 't wel gaan, vader Zadorski?"
glimlachte hij.
,,Ik liep evenveel in den nacht als overdag, zuster.
En 't is maar een kwartiertje meer."
Hij reikte haar de hand ten afscheid.
,,De Heere bestuurt alles," zeide hij: ,,laten wij dat
bedenken F'
Hij zette den wandelstok stevig neer en verdween
in de donkerte van den nacht.

Ku

IX.
VOERMAN JULIUS.
Ze stonden daar in een vuil stadje, op het markt
waar ze uit de postkar waren gestapt. Er werd-plein,
net varkensmarkt gehouden; er heerschte een groote
drukte, en niemand sloeg acht op de beide reizigers,
die uit de postkar waren gestapt.
Het was een geestelijke met een langen, grijzen
baard, die hem een patriarchaal aanzien gaf, en een
jonge vrouw stond naast hem, een blauwen omslagdoek
om het hoofd geslagen. Zij waren stijf van 't zitten in
de nauwe, onbeholpen postkar, en hadden reeds een
heele reis achter den rug. Zij kwamen van Szendi. Die
grijsaard was pastoor Baczay, en Anna, de predikantsvrouw, stond naast hem.
De pastoor wenkte een boer, die met een klein varken
ijn
J rug
ru voorbijkwam.
een zak o
op zijn
vroeg de geestelijke : „woont de voerman
Julius hier niet in de buurt ?"
,,Watblief, Eerwaarde ?"
De boer was hardhoorend en hield de hand aan zijn
oor. Toen herhaalde de pastoor zijn vraag op luider
toon, en de boer verstond hem.
„Vlak bij de pomp, Eerwaarde. Er hangt een schild
uit met een witten schimmel."
Hij strekte de vrije hand uit en wees naar het schild.
„Ziet u het schild, Eerwaarde ?"
,ja wel -- dank je, vriend ! 't Is toch een vertrouwde
voerman? Vrij van sterken drank ?"
De boer schoot in een luiden lach. Hij vond de vraag
al tamelijk onnoozel, en vond het een bespottelijke on.

,
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gerijmdheid, zich een voerman voor te stellen, die vrij
was van sterken drank.
,,Ze drinken altemaal, Eerwaarde, als ze maar de
kans krijgen. Nu ja, Julius is de ergste niet, maar
tijdens een varkensmarkt is de verzoeking bijzonder
groot."
De geestelijke zuchtte en keek de vrouw aan naast
hem.
,,We moeten van den nood maar een deugd maken,"
meende hij, en zoo gingen ze dan naar het schild, waar
het witte paard uithing. De afbeelding moest ten minste
zoo iets voorstellen, maar de staart was verdwenen,
en de ooren waren ook niet meer te zien; het werd
meer dan hoog tijd, dat de schilder eens met zijn verfkwast kwam.
De eerste indruk, toen de reizigers binnentraden, was
bovendien niet bemoedigend. De woning zag er tamelijk
haveloos uit; de moeder was bezig, een paar weerbarstige kinderen recht te zetten, terwijl de voerman,
tegen de tafel leunend, de handen in de zakken, met
een loenschen blik de vreemdelingen opnam.
,,Ben jij julius?" vroeg de pastoor.
,,Ik zou 't wel denken, Eerwaarde."
,,Wij zaten in de postkar, en ik vroeg naar een vertrouwden voerman. Toen werd mij je naam genoemd."
Die aanbeveling deed Julius toch goed aan 't hart.
jlij verschoof zijn muts en vroeg, of de pastoor een
vrachtje voor hem had.
,,Wij willen naar Leopoidstad - kun je er ons heenrijden?"
't Is een heel eind, maar 't kan, Eerwaarde, o zeker!
't Is drie uur rijden, Eerwaarde."
De pastoor vroeg naar den prijs, en Julius noemde
het bedrag. 't Was een tamelijk hoog bedrag, en de
voerman merkte, dat het den pastoor niet meeviel.
,,Doen of niet doen 1" zeide hij. Dat was de gewone
manier, waarop hij met de klanten onderhandelde, en
dan kwamen ze gemeenlijk vlug over de brug. Hij ging
naar 't raam met een onverschillige houding, alsof die
heele handel hem niet meer raakte, maar zijn ooren
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stonden wijd open, en het gefluister, dat hij hoorde
achter zijn rug, leek hem een goed teeken,
Julius was breed en zwaar gebouwd, en het raam
was klein, Hij onderschepte het licht, en 't werd donker
in 't vertrek.
"Ik zoekeen sleutel," zei de huisvrouw, terwijl haar
handen in de la van de vierkante, ongeverfde tafel
morrelden: "zeg, Hans, zou je niet uit het licht gaan
staan? Anders zal ik nog een kaars moeten aansteken
op klaarlichten dag."
Het was een klein, pittig vrouwt~, met een vinnig
gezicht, die niet met zich liet sollen. En de zachte wenk,
dien zij aan manlief gaf, werd zonderdralen opgevolgd,
"Laathem maar inspannen I" fluisterde Anna, want
haar hart brandde van hetongeduld harer liefde, om
spoedig haar man te ontmoeten.
Julius haalde het wambuis van den spijker en trok
bet aan, terwiil de geestelijke hem opnam met een
scherpen blik.Zijn brein werkte regelmatig ; dat had de
pastoor reeds opgemerkt, maar met de beenen scheen
bet minder goed te staan. De gang van Julius was
onzeker, en de vrouw van den voerman zag den bezorgden blik van den geestelijke.
'
"Maak u maar niet bezorgd, Eerwaarde," zeide ze
met haar scherpe, schelle stem. "Hans is naar achter,
om de paarden in te spann en, en als hij de stallucht
maar ruikt, staat hij weer vast op de beenen."
Zij zette de handen in de heupen en bing een heel
relaas op van de knappe voermanskunst van baar man.
De geestelijkheid der stad wilde met niemand liever
rijden, en Hans had zelfs een keer een aartsbisschop
gereden, maar dat was lang geleden.
,,'t Is een kalf van een man," zei ze: "een echte goedzak. En de paarden zijn dood make 't Zal u meevallen,
Eerwaarde."
Ze had bij haar praten intusschen niet op den hond
gelet. Hij ·was nog jong en zoo groot als een beer. Hij
scheerde baldadig met den kop over de tafel, en de
kom, gevuld met melk, die bedenkelijk dicht bij den
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rand stond, viel in scherven neer op den harden vloer
van leem.
De vrouw was woedend.
,,Dat varken !" riep ze : ,,dat serpent! 't Is, om er
hersenloos van te worden ! En nu zuipt hij de melk ook
nog op!"
Ze was obstinaat. Ze greep den bezemstok, die in den
hoek stond, en ranselde op den hond, dat hij jankend
over de onderdeur naar buiten stoof.
Inmiddels was de vierwielige huifwagen ingespannen;
Julius reed voor, en de beide reizigers stapten in. Er
bevond zich nog een tweede bank achter de zitplaats
van den voerman, en daar namen de reizigers plaats.
,,VOOr den donkere thuis, Hans P I riep de huisvrouw
vermanend ; Jk houd niet van dat rijden in den nacht !"
,,'t Zal wel schikken," bromde Julius,
Flj nam de zweep, en Anna slaakte een zucht van
verlichting, toen de oude rammeiwagen de stadspoort
uitreed. Maar nu rezen nieuwe zorgen - zou zij haar
man ontmoeten ? Het hing van de genade af van den
cipier, en ze waren gemeenlijk ruw en hard.
Maar de geestelijke troostte haar als een vader het
angstige kind,
,,Maak U maar niet bezorgd," zeide hij ; ,,ik heb machtige vrienden te Leopoidstad. Gerust I Het zal u meevallen."
De weg viel alvast niet tegen. Enkele maanden geleden zouden ze met moeite stapvoets vooruit zijn gekomen wegens de diepe modderkuilen, maar het mooie
zomerweer en een langdurige droogte hadden de vochtigheid uit den grond gezogen, en al was de weg hobbelig
en oneffen, de wagen kreeg toch een flinken gang.
Op de velden waren de menschen druk aan 't werk;
in een hooikamp blonk de scherpe zeis van een maaier,
terwijl boven de malsakkers het lied van den leeuwerik
werd gehoord, en de bijen den honing puurden uit de
veidbioemen langs den berm van den weg. Het was
een dag van weelde, van schoonheid en overvloed, die
het menschenhart zou doen opspringen van vreugde.
Maar in den huifwagen zat een vrouw, die geen oog
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had voor al die schoonheid. Ze dacht aan haar man, en
de sombere schaduw van den kerker viel over den
zonnigen weg.
Julius floot een deuntje. Toen plaatste hij de zweep in
een koker van verroest ijzer naast zich en keerde zich om.
„Wat zegt u van mijn paardjes, Eerwaarde ?"
„Ze loopen goed, Julius."
„Ik kocht ze van een stalhouder in de buurt, die
bankroet ging. Het jeneverglas begrepen ? Ik houd
ook wel van een slokje maar met mate."
Hij haalde de zweep weer uit den koker, om in een
bepaalde richting te wijzen.
„Ziet u dien heuvel recht vooruit, Eerwaarde? Vlak
bij dien heuvel staat een herberg ; u kunt ze niet zien
vanwege het geboomte ; daar zal ik voederen."
Anna maakte zich ongerust over dat voederen.
„Hoe lang duurt dat voederen, Julius ?"
„Een half uurtje, juffrouw. De paarden hebben flink
doorgeloopen, en een half uurtje rust hebben ze wel
noo ig.
Anna zweeg, maar de geestelijke verstond den drang
haars harten en schoot haar te hulp.
, „Een kwartiertje is genoeg," meende hij, met een
vastberaden gebaar langs zijn langen baard strijkend.
De voerman keek heel verwonderd. Hij zou toch wel
weten, hoelang de rusttijd voor zijn paarden moest
zijn?
„Onzin !" riep de pastoor. „Zestig jaar geleden ging
ik al met paarden om. Je krijgt een fooi, als je 't
voederen in een kwartiertje afwerkt, en ik zal de fooi
verdubbelen, indien je geen jenever drinkt."
Julius krabde zich achter de ooren. Die fooi zinde
hem wel, want hij werd kort gehouden door zijn vrouw,
en zij beheerde het geld. Maar van die fooi behoefde
hij geen verslag te doen, en wat hij in die herberg aan
den heuvel te kort' schoot, kon immers te Leopoldstad
worden ingehaald.
Hij keek den pastoor aan met zijn loenschen blik.
„Hoe groot is de fooi, Eerwaarde ?"
„Dat hangt precies van je gedrag af."
.
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En die verzekering werd met zoo'r overtuigende
kracht gegeven, dat Julius er stil van werd.
De herberg werd bereikt. De paarden wisten het al
en reden uit d'r eigen het wijde erf op. Er stond een
groote linde, die schaduwrijken lommer spreidde, en
daar hielden ze halt - voor een houten voederbak, die
reeds half was afgeknaagd door kribbebijters van
paarden.
Een hooiberg stond op het achtererf ; hij was nu leeg.
En halverwegen tusschen den hooiberg en de linde bevond
zich een grijze woonwagen, terwijl een zigeunerjongen,
tegen een der achterwielen leunend, op zijn viool een
lustig deuntje speelde.
Binnen tien minuten was Julius gereed met het voederen
en drenken van zijn paarden. En de geestelijke bemerkte
met ware voldoening, dat hij weer vast op zijn beenen
stond.
julius greep de zweep. Hij werd spraakzamer.
,,Eerwaarde, is u over mij tevreden?"
De pastoor antwoordde, niets anders te hebben verwacht. In de postkar had men hem verteld, dat Julius
een braaf en eerlijk man was, en slechts één vijand had.
Het loffelijk getuigenis streelde hem, want hij was allesbehalve ongevoelig op dit punt. Maar van dien éénen

vijand snapte hij niet veel.
,,Welken vijand bedoelt u toch, Eerwaarde?"
,,Den sterken drank, mijn vriend."
Julius gaf de paarden een tik met de zweep, terwijl
een heimelijke glimlach zijn lippen krulde om Heeroom,
die een boekenwurm was en het niet snapte. Julius hield
van een zopie maar met mate. Hij volgde het voetspoor
van zijn vader en van zijn grootvader zaliger, en ze
waren bij dat zopie tachtig jaar geworden . ...
Hij begon te neuriën, en aan een hollen weg gekomen,
vertelde hij ineens van een ontmoeting, die hij hier had

gehad, niet lang geleden. Hij had een vrachtje gereden
naar Leopoidstad, en toen kwam hij den stoet tegen.
Reeds in de verte hoorde hij hun ketenen rinkelen, en
toen begreep hij al, dat het een allergevaarlijkste
bende spitsboeven was, die de maatschappij diep onge-

92

TEN DAGE~ ALS IK RIEP....

lukkig zouden maken, indien ze niet achter de ijzeren
tralies werden opgeborgen.
"Wat een mensch zich tocn kan vergissen!" zeide hij.
.Op bet eerste gezicht zou men hebben gemeend, dat
tet schapen en lammeren waren, maar de wachtmeester
lichtte mij wel anders in. Ret waren rebellen, vertelde
hij me, die het op het leven van hun vorst hadden
gemunt."
Anna hief het bleeke gelaat op en luisterde, terwijl
de voerman een breed relaas ophing van de rebellie,
en met een langen omhaal vertelde van Nadasdy en
Zriny, die te Pressburg een hoofd kleiner waren gemaakt,
"Ik was net op dien dag te Pressburg," ging hij voort.
,,'t Was een vuil zaakje."
Ret viel hem op, dat de juffrouw er zoo droevig uitzag.
"U heeft toch weI van de rebellie gehoord, juffrouw?
Als er de Overheid niet zoo vlug bij was geweest, ZOU
Hongarije in vuur en vlam zijn gevlogen."
Het waren zaken, die Anna niet kon beoordeelen. Zij
kon slechts verzekeren, dat in haar omtrek geen mensch
aan rebellie had gedacht. En over haar bleek gelaat
gleed een hartstochtelijke gloed, toen zij zeide: "De
menschen, die gij hebt gezien en door u allergevaarlijkste
spitsboeven zijn genoemd, zijn in waarheid voortreffelijke
dienaren van Christus."
De voerman hoorde het aan met open Mondo
"Waarom zijn ze dan in de ketenen geklonken?"
,,]uist omdat zij zulke voortreffelijke dienaren van
Christus zijn."
"Nou breekt me de klomp 1" mompelde de voerman.
Hij haalde een dot tabak uit zijn vestzak, en ze tusschen zijn kiezen schuivend, begon hij over dit raadsel
na te denken, zonder het te kunnen ontwarren.
"Hoe hielden zij zich?" vroeg Anna met een schier
bovenmenschelijke inspanning, om zich goed te houden.
"U bedoelt die kettinggangers, juffrouw? Ze waren
doodmoe van 't loopen; dat zag ik weI. Maar ze Morden
niet en klaagden niet.'
Haar hart klopte.
"Heb je geen namen hooren noemen, Julius?"
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Julius schoof de muts naar achter en ging met de
hand over het door de zon gebruinde voorhoofd. Toen
vertelde hij van een marskramer, die naast de geketenden liep; hij sprak met hen, en met de toestemming
van den kapitein deelde hij brood uit, want de gevangenen
hadden grooten honger.
,,Hoe zag die marskramer er. uit?" vroeg de pastoor,
wiens belangstelling gaande was gemaakt: ,,was hij lang?"
„Een kerel als een boom, Eerwaarde."
,,Had hij een grooten, ruwen baard?"
,,Een glad gezicht, Eerwaarde."

,,Liep hij rechtop:
,,Hij ging gebogen als een oude man."
De pastoor vroeg niet meer; het geval trok hem
blijkbaar niet meer aan. Maar Julius werd al spraakzamer en vertelde, dat de marskramer aan een der
gevangenen, die met doorgeloopen voeten voorthinkte,
had voorgesteld, om diens bundel in de mars te werpen,
want de mars was nu toch leeg. De gevangene deed
het, en hij sleepte zich voort aan den arm van den
marskramer, om niet achter te blijven.
,,Ik maakte later een praatje met den marskramer,"
ging hij voort: ,,want ik wilde er het mijne van hebben.
En toen zeide hij, dat hij aan dien man met de doorgeloopen voeten nog verplichtingen had."
Snel en gejaagd ging Anna's adem.
,,Hoe heette die man, Julius?"
Weer schoof hij met de hand over het voorhoofd.
Men roemde hem in zijn buurt, wat het onthouden van
namen betrof en hij was wat trotsch opdien roem. Het
was voor hem een punt van eer, om dien naam uit zijn
onderbewustzijn naar boven te zeulen, en met het blij
gebaar van een kind, dat een kopermunt heeft gevonden,
riep hij: ,,Ik heb den naam al, juffrouw. De marskramer
noemde hem dominee Szomodi."
,,Dat is mijn man," zeide Anna met trillende stem.
,,Arme stakkert !" mompelde hij, en dit woord, in oprecht medelijden gesproken door een man des volks,
die waarlijk niet aan overgevoeligheid leed, deed haar
in tranen uitbarsten.
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Julius hoedde zich, verder op deze kiesche aangelegen?
held in te gaan. Hij scheen thans al zijn aandacht aan zijn
paarden te wijden, en sloeg met de zweep de muggen
weg, die in dichte zwermen de paarden om den kop
gonsden.
„Wij krijgen vast regen," zei hij tot zich zelven : „de
muggen gaan danig te keer."
En meteen keek hij ter sluiks naar de juffrouw, die
getrouwd was met eenGereformeerden dominee ; hij
had nog nooit, zoover hij zich herinnerde, zoo'n juffrouw
gereden. Hij had er een pater naar gevraagd, wat het
toch voor menschen waren, en die pater, een geleerde
baas, had hem geantwoord, dat de Lutheranen ketters
en de Gereformeerden aartsketters waren. Met de
Lutheranen was weinig en met de Gereformeerden was
volstrekt niets te beginnen.
Julius had zich vast voorgenomen, er geen woord
meer over te reppen, maar zijn nieuwsgierigheid was
hem te machtig. Hij wilde echter niet met de deur in
't huis vallen ; hij vroeg zoo langs zijn neus heen, of
zijn Eerwaarde wel bekend was in Leopoldstad, en dat
hid gaarne zijn diensten als gids wilde aanbieden.
Toen kwam het hooge woord er bij Anna uit, dat ze
haar man wilde zien te spreken in de gevangenis.
„'t Is in orde !" zei Julius ; „ik zal er u brengen 't Is
een kerker onder den burg ; een vriend van me zit er
ook, maar niet om zijn deugden."
^.
zijn breedst. H^ * zette
toonde zich thans op zin
zich rechtop in postuur, alsof het een wedren gold, en
hij klapte met de zweep boven de paarden, dat het zoo
knalde.
„We nog twee ordentelijke herbergen,"
hij : „behalve eenkleintje, dat m ij te min is. Bij
zesde hid
die twee herbergen leg ik
i geregeld aan ; ik ben om zoo
te zeggen een vaste klant. Maar dezen keer zou ik me
toch de oogen uit het hoofd schamen, indien k er stil
zullen spoed maken, juffrouw ik beloof het-hield.W
u, hoor!"
Hij wees met de zweep naar een hoogera toren, die
fier en frank in de wijde verte boven de bosschen uitstak.
.
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,,Dat is 't," zeide hij ; daar moeten we zijn - vooruit,
bruintjes I"
De lucht was het laatste uur betrokken. Julius keek
naar boven en voelde de eerste regendruppeis.
jk heb 't wel vermoed," mompelde hij ; ,,de muggen
waren razend."
Hij legde de zweep over de paarden heen, en den
hoek van den weg omzwenkend, lag een brug en een
poort voor hen.
jiedaar Leopoidstad !" zeide hij, en de huifwagen
bonkte op de onregelmatige keien de stad binnen.

/som

DE MARSKRAMER.
Julius, die aan „Het Wapen van Habsburg" uitspande,
had geen ijdelen bluf vertoond, toen hij zich als gids
had voorgesteld. Hij toonde zich in alles behulpzaam
en dienstvaardig. Het verdroot hem niet, aanstonds
mee de stad in te gaan, en de regen, die thans onder
daverende donderslagen in stroomen neerplaste, hinderde
hem evenmin.

Hij had uit de voorkist van den wagen een stevige
oliejas gehaald, die hij aantrok en tot de kin dichtknoopte,
en het begrootte hem slechts, dat zijn nieuwe kennissen
kletsnat zouden worden.
De pastoor keek rond naar een beschutting.
„We zullen onder die luifel ginds schuilen," zeide hij;
„daar staan we beschut, en de regen vermindert al."
Er viel nog een naregen, maar Anna vond het onnoodig, daarop te wachten, en zoo wandelden ze dan
.

met hun gedrieën door de thans ledige straten naar
den burg.
juliUs had een speurneus ; hij behoefde aan niemand
den weg te vragen, en aan een open plein gekomen,
zeide hij : Dat is de burg."
Oud en verweerd waren de muren ; ze rezen steil
en hoog op uit het water, terwijl de grachten den burg
omringden. Ze waren breed, en vroeger hadden ze ook
.

een flinke diepte gehad. Maar er was de hand niet aangehouden ; ze waren verwaarloosd ; de grachten leken
wel dichtgegroeid met riet en waterplanten.
Ganzen en zwanen zwommen in den waterplas rond;
uit de verte klonk het gekwaak van een troep eenden,
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en soms werden de zilverblanke schubben gezien van
een visch, die driftig naar boven schoot. De arbeiders
in de buurt wisten, dat in de grachten volop paling zat,
zoo dik als een vuist, en de stroopers wisten zulks nog
beter, maar zij praatten er niet over.
Anna zag de ganzen niet en de zwanen evenmin,
maar de ijzeren spijlen zag zij van kleine ramen, vlak
boven het water uitkomend. En de hand uitstrekkend,
zei de voerman met een bewogen gemoed: ,ja, juffrouw,
daar is het. Wacht ! ik zal eens hooren, of wij toegang
kunnen krijgen!"
Hij klopte aan de deur: eenmaal en andermaal. Het
gaf niets, doch toen hij ten derden male klopte, vertoonde
zich een vriendelijk meisjesgezicht uit het raam vaneen
hoogere verdieping.
,,Wien moet je hebben?" vroeg ze, maar toen Julius
haar het doel van hun komst had medegedeeld, schudde
zij het hoofd. •
,,De opzichters zijn met de gevangenen achter uit
gegaan," zeide ze, ,,om vruchten van 't veld te halen.
't Zal laat worden, voordat ze thuis komen."
,,Ik heb een lange sliert van kruiwagens gezien,"
hernam hij: ,,wat moet daar mee gebeuren?."
,,o, dat is het gewone werk; daar zullen ze morgen
vroeg wel weer mee beginnen."
Het meisje was verdwenen, en Julius keek zijn passagiers
aan met een twijfelachtigen blik.
,,Wachten tot morgen," zei hij, de schouders ophalend;
,,dat is het eenige, wat er op zit."
De regen had opgehouden, en de wolken verdeelden
zich. Het beloofde een mooie zomeravond te worden.
En met hun gedrieen keerden ze terug naar ,,het Wapen
van Habsburg".
,,Kijk," zei de voerman ineens: ,,daar gaat de marskramer, van wien ik vertelde. Nu slaat hij den hoek om."
,,Laten we hem volgen!" drong Anna, en zoo volgden
zij den marskramer, de andere straat in. Maar hij was
nergens meer te zien, en de weinige voorbijgangers
hadden hem niet opgemerkt. Het zoeken moest worden
opgegeven, en de teleurstelling voor Anna was groot.
Ten dage, als Ik riep ....
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Maar de geestelijke troostte haar.
„Stil maar," zei hij, „we zullen marskramer allicht nog ontmoeten. Leopoldstadiss niet zoo groot, en
wij gaan er niet vandaan, voordat u uw man hebt geén pijl
iin mijn koker
sproken. Ik heb meer dan e
stil
maar !"
Hij sprak met een sterke overtuiging, en haar ver
-slagenhrt
schepte weer moed.
Hij bestelde nachtlogies voor Anna in ,,Het Wapen
van Habsburg", terwijl hij zelf in een klooster logeerde.
„Wacht morgenvroeg , op mij !" zeide hij op een toon,
waarin zijn innig medelijden weerklonk.
„En
..
komt u bijtijds, Eerwaarde ?"
,,Dat zal u niet tegenvallen," antwoordde hij met een
glimlach.

Het viel Anna niet tegen, en haar verrassing was
groot, toen zij den pastoor in het gezelschap van den
geheimzinnigen marskramer zag naderen.
„Kent u mij niet meer ?" vroeg de marskramer.
Ze zag hem lang aan.
„Neen," was haar antwoord : „ik ken u niet, maar die
stem heb ik meer gehoord."
Hij scheen er schik van te hebben.
„Waar heeft u dan die stem gehoord ?"
Zij peinsde en peinsde. Toen werd het haar ineens
duidelijk, en van ontroering schoot haar het bloed naar
de wangen.
Het was Kinski ! de galeiboef ! Nummer 1000 !
» Ik ben je onuitsprekelijk dankbaar," zeide ze met
zachte, omfloerste stem; „je hebt je handen ontfermend
uitgestrekt naar mijn armen man."
Hij had veel te vertellen. Hij had den uittocht dezer
martelaren vergezeld van Pressburg af. Ze waren bij
het krieken van den morgen op boerenwagens geplaatst,
te midden van zwaar gewapende krijgsknechten, die ter
weerszijde van de wagens liepen. De groep bestond uit
zes en twintig gevangenen ; kil was het weer, en zij rilden
van de koude.
Duizenden uit Pressburg waren hen gevolgd, allen ge-

DE MARSKRAb1ER

99

loofsgenooten: ouden en jongen, moeders met den zuigeling op den arm. Ze stopten de gevangenen teerkost
toe op den weg, en toen ze scheidden, hadden ze met
de. gevangenen een droevig psalmlied aangeheven, dat
zelfs de harten der soldaten had geschokt.
Kinski vergezelde de beide reizigers naar den burg.
Hij dacht wel, dat de gevangenen reeds aan het werk
waren, en achter een muur uitkomend, hoorden ze het
rinkelen van ketenen.

De geestelijke

keek droevig, alsof hij bij een sterven-

de stond; hij wierp een blik vol medelijden op de jonge
vrouw, die sidderde ais een espenblad in den storm.
"Neem mijn arm I" zeide hij zacht.
Toen nam zij zijn arm. En toen een hoek was omgeslagen, wees de marskramer met de hand naar een
houten brug, zonder Ieuning en niet breed. Ze liep
tamelijk steil omhoog; ze vormde de verbinding tusschen
den beganen grond en den hoogen muur -

het was de

brug der zuchten ....
"Wees nu sterk, mijn dochterl" vermaande de geestelijke: Hwees nu sterk!"
"Ik zal sterk zijn 1" was haar antwoord. Dof klonk
haar stem als het gesteun van een gewond hert, en uit
den blik, waarmee zij den geestelijke aankeek, sprak de

wanhoop.
Op die brug der zuchten rinkelden de ketenen der
gevangenen; daar liepen ze krom in de kruiwagens, die
zwaar bevracht waren met Ieem en klei. Een opzichter
met een ruw gelaat voIgde de kruiwagens ; hij klapte
met de zweep, om hen tot spoed aan te man en.
.Luiaards I" schreeuwde hij: nmaakt voort I"
Zijn zweep gierde door de lucht, en de zweepslag
trof met een harden slag den achtersten kruier in het

gelaat,
Toen werd er een bittere angstkreet gehoord, Hij

scheurde zich los uit een gefolterd vrouwenhart, en Anna
riep: .Mijn man! 0, mijn geliefde man I"
In dien kreet lag al haar liefde; haar eindeloos medelijden en een onmetelijke smart.
Zij strekte de armen naar hem uit. Ze rekten zich ....
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ze rekten zich in een hartstochtelijk, reikhalzend verlangen, om hem te bereiken en de wreede slagen op te
vangen.
Szomodi keek om. Hij had de stem herkend, en hun
oogen ontmoetten elkander. Toen zag zij een gelaat,
verkommerd door gebrek, mishandeling en zielsverdriet.:
Het was maar een oogenblik, want aanstonds kruide
hij weer voort, bevreesd voor de zweep van den grimmigen drijver. De ketenen rinkelden, en de voeten wankelden, want de vracht was zwaar, en zoo strompelde de
martelaar voort.
Het was de gemeente onder het kruis, die hij vertegenwoordigde. Het was de gemeente in den heetsten strijd ;
de eenige wapenen waren het geloof, de innige overtuiging, de lijdzaamheid der heiligen, en hun bioed, dat
de aarde kleurde, zou het zaad worden voor de kerk
der toekomst.
Zwaarder leunde de vrouw op den arm van den waardigen grijsaard aan haar zijde, maar hij troostte haar.
,.Wees nu sterk I" zeide hij; "ik ken den officier; 't is
een zoon van mijn zuster. We zullen hem zoeken, en
dan zal hij niet weigeren, dat u uw man spreekt. Het
zal u niet tegenvallen; ik heb nog een aangename verrassing voor u beiden."
Zoo troostte hij haar. Hij sprak tot haar als een vader
tot een dochter, die verpletterd is door de droefheid.
"U moet nu niet langer naar die gevangenen zien,"
ging hij bezorgd voort; .het grijpt u te sterk aan. Wij
zullen de stad ingaan."
De marskramer was reeds vertrokken. Het was hem
niet ontgaan, dat Kellio, de vertegenwoordiger en de
waakhond van den Pressburger Bloedraad, hem een paar
keeren achterdochtig had opgenomen.
tl • •

"Nee, ouwe dwarskijker," had Kinski gemompeld: "mij

heb je voorloopig nog niet in je garen." En ongemerkt
was hij heengegaan.
Anna volgde den grijzen geesteIijke naar "Het W apen
'van Habsburg", Het stond op het marktplein; er zaten
een aantal voerlieden in de ruimegeIagkamer voor een
kroes bier; hun wagens, met sterke ossen bespannen,
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waren beladen met hooi en stroo voor het legerbestuur.
Ze zaten daar, de beenen uitgestrekt op de lange banken,
terwijl zij druk praatten over den oorlog.

De kastelein naderde van de tapkast.
,,Waarmede kan ik u dienen, Eerwaarde?" vroeg hij.
,,Een aparte kamer, kastelein."
,,Wil U mij dan maar volgen, Eerwaarde?"
En hij bracht beiden in een aangrenzend vertrek. Men
had van daar een vrij uitzicht op het marktplein; het
was een blijde junidag, en de zon scheen in haar klaarheid.
,,Wacht hier op mij, mevrouw!" zei de geestelijke;
,,wees kalm en vertrouw op God !"
***

Onverwrikt rustte Anna's oog op dat marktplein, en
haar hart klopte van spanning, droefheid en stille hoop.
Niets ontging haar blik. Ben havelooze woonwagen
hotste langs de hooi- en stroowagens heen. Op de voorkist zat een bruine Zigeuner, met een vrouw naast zich,
die haar kind voedde; een paar broodmagere bitten
trokken de rammelkast.
Van den anderen kant kwam een berenleider. Aan
een ijzeren ketting had hij een grauwen beer, die als
berenjong in de Karpathen was gevangen. Midden op 't
plein bleef de man staan ; hij liet den beer dansen op de
maat van een muziekinstrument, dat hij bij zich droeg,
terwijl de kinderen uit de buurt bij hoopen kwamen
aanhollen, om dit spel te zien. En de speelman speelde
zijn lied, en als de beer schudde met zijn grooten kop,
dan rinkelden de bellen, die aan zijn ruige ooren waren
bevestigd, terwijl de kinderen het uitschaterden van pret.
0, wondere wereld van de snijdendste tegenstellingen I
De markt joelde van joJigheid, en de zon juichte aan
den blauwen hemel, en een zangvogel zong in den
belendenden lindeboom zijn vroolijk lied met een kracht,
alsof de ziel van dien vogel anders zou breken van
vreugde, en achter dat derde raam, rechts van de hoofddeur, zat een jonge vrouw, wier hart dreigde te breken
van droefheid, jammer en ellende.
Een bende krijgsvolk trok voorbij met ontplooid
vaandel en slaande trom. Een luitenant liep er naast,
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met getrokken degen, en die degen wees naar den
vijand .... naar het Westen ... .
Anna stond op, want de spanning werd haar te groot.
En de deur openend, bevond zij zich weer in de gelagkamer, waar de luitenant juist binnentrad.
„Mijn manschappen hebben dorst," zei hij tot den
kastelein ; „laaf hen met een potteke. bier !"
De herbergier vroeg hem, waar de tocht heen ging,
en hij antwoordde op monteren toon : „Naar Frankrijk.
We willen dien pronker, dien Lodewijk XIV, eens op
zijn nummer zetten, en dan zullen we verder zien."
De luitenant nam een beker wijn, en zette den beker
niet van de lippen, voordat hij geledigd was.
„De Prins van Oranje heeft het van meetaan begrepen,"
zei de luitenant met nadruk :.. „maar onze minister
Lobkowitz, hoe 'n oude rot hts ook mag zijn, snapte
het niet. Koning Lodewijk is de viand, die Europa wil beheerschen. Hij wil Karel den Groote nadoen, de snoever.' '
Hij vertrok, en de krijgstroep vertrok ook. Weer
klonk de roffel der trom, en met daverender tred sloeg
de compagnie den hoek van het marktplein om.
Anna had zich weer naar haar kamer begeven. De
berenleider was niet ' meer te zien, maar de zangvogel
zong nog even lustig zijn lied, en uit een nauwe steeg
naderde thans een boer, die twee hokkelingen aan een
touw leidde. Een kleine jongen, met een ,wilgentak in
de hand, volgde, om de beesten aan te driven.
En achter dien jongen volgden twee mannen ... .
Toen sprong Anna op, alsof een electrische schok
haar had getroffen. Die ééne rechts 1 dat was hij,
de man, die in haar waken en in haar droomen haar
ziel had vervuld!
Zij zou hem ontmoeten ; zij zou hem aan haar van
smart en droefheid kloppend hart drukken ; zij zou hem
zeggen, hoe groot hare liefde was .... ..
Het werd haar te eng in het vertrek. De grijsaard had
gezegd, dat zij maar rustig zou wachten, maar het was
.

,

.

haar onmogelijk. Zij ijlde

de deur uit, de gelagkamer

door, en onder den lindeboom ontmoetten zij elkander.
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Onder een bloesemenden lindeboom hadden hun harten
elkander eens gevonden, en nu vonden die harten
elkander weer. Toen had de zangvogel zijn lied gezongen boven hun hoofden, en nu zong de zangvogel
opnieuw. Maar terwijl toen hun harten hadden gekiopt
van hoop en vreugde, werden thans diezelfde harten
verscheurd van droefheid en nameloos wee. Dat was het
verschil . ...
Maar de liefde was gebleven. Zij was nog sterker,
nog inniger geworden. Zij was gelouterd ; ze rustte
met al haar tranen als een teeder kleinood in den
gouden schrijn van hun hart.
Anna nam zijn bleeke, vermagerde wangen tusschen
haar handen en kuste hem. Maar zij kon geen woord
uitbrengen en Szomodi evenmin.
Pastoor Baczay was reeds vooruitgeloopen naar de
herberg, en zij stonden daar nog onder de linde, hand
in hand, als droomenden. De menschen, die voorbij
kwamen, keken naar het zonderlinge paar : een tuchthuisboef in havelooze kleeren, al werden de ketenen gemist, en een jonge vrouw in eerbaar, knap gewaad.
Maar dit paar lette niet op die nieuwsgierige menschen.
Ze zagen die menschen niet ; ze zagen slechts elkander.
Toen sprak Szomodi.
,,Ten dage, als ik riep . . . .," dat was zijn eerste woord.
Geen klacht ; geen murmureering ; maar dit woord!
Hij had geroepen, gesmeekt om dit uur ; om dezen
druppel van zoeten troost in den beker des lijdens. Nu
was dat uur gekomen ; nu was er de druppel zoete
troost, die zijn versmachtende ziel verkwikte.
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Toen ze de herberg binnentraden, kwam de grijsaard
hen reeds tegemoet, en hij geleidde hen naar het zijvertrek, waar een rijke maaltijd was aangericht.
,,Schikt nu aan, mijn kinderen !" zeide hij : ,,en wat
v1u, hoor, want anders wordt het eten koud 1"
Zijn oogen waren vochtig, maar hij lachte als een
vroohjk kind, en zijn gelaat straalde van een edele en
verheven vreugde.
,,Nu niet te veel praten, mijn zoon I" zei de pastoor.
» Eerst eten en dan praten, hoor - we hebben nog
uren voor den boeg ! Daar is een versch gebraden
hoentje, mijn zoon - pak het gauw, want je vrouwtje
loert er op!"
Hi lachte en schertste, maar er lag een teederhëid
m zijn stem, die Szomodi als een openbaring in de
ooren klonk.
Ineens kwam er een groote ernst op het gelaat van
denj astoor.
,,(e vloekt de Katholieke kerk toch niet, mijn zoon
vroeg hij.
,,Wij willen zegenefi, die ons vloeken !". antwoordde
Szomodi.
,,Er zijn duizenden Katholieke geestelijken, die met
U mede lijden," hernam de geestelijke op ontroerden toon.
,,Daar is een fanatieke partij, klein in aantal maar
machtig van invloed, die alles bedisselt," ging de pastoor
voort. ,,En het volk, met den Keizer voorop, gelooft ter
goeder trouw aan de beschuldiging van rebellie en
muiterij."
Dat was het . . . . Een net van bedrog . . . . Deze
martelaren werden onder een valsche aanklacht naar
de galeien gejaagd, om er te sterven, terwijl in de
oogen van hun felle aanklagers hun eenige misdaad
was, dat zij Jezus roemden als den eenigen Heiland van
zondaren.
Szomodi had honger, en hij at met smaak.
,Je lijdt honger en gebrek," klaagde Anna; ,,hoe
zwaar is je lot! En waar zijn je kleeren gebleven, de
nieuwe kleeren ?"
De soldaten hadden ze gestolen, en het geld, voor
-

11

ELIM

105

hem bijeenverzameld in de gemeente, was ook gestolen.
Szomodi hief het zachtmoedige gelaat tot haar op, en
zij zag den blauw opgeloopen striern over zijn gelaat.
De Heere sterkt mij, mijn schat N was zijn antwoord.
,,En mijn broeders, die met mij in de ketenen zuchten,
worden eveneens gesterkt."
Hij vertelde van verrassende uitreddingen.
,,We zijn hier reeds weken," ging hij voort. ,,En op
een avond, dat we droevig en hongerig bij elkander
zaten, hoorde ik mijn naam roepen, en een groot tarwe
brood werd mij in de handen gegeven. ik kon den
gever niet zien, want het was donker in onzen kerker.
Maar de stem herkende Ik."
,,Raad eens, Anna, wie het was?" vroeg hij op zijn
vroegeren, opgewekten toon.
,,Raad maar niet 1" ging hij voort : ,,het was Kinski I
Hoe hij hier kwam, weet ik niet, maar Ik weet wel, dat
hij drieavonden kwam, en den derden avond bracht hij
nog vier
boeken mee, die mij waren afgenomen, en
waar ik sterk naar had verlangd : een psaimboek ; het
gebedenboek van Gerhardus ; Vedelius over den Afval
en een Grieksch
,,Houd nu moed, mijn lieveling !" troostte hij ; ,,de
raven brachten Blia brood en vleesch, en God is nog
dezelfde I Den eenen keer gebruikt Hij de raven; den
anderen keer een Kinski."
Hij vroeg naar zijn kleinen jongen, dien hij zoo lief
had, met de teederste bezorgdheid, en naar zijn gemeente,
die hij als een getrouwe dienaar des Woords op het
hart droeg, en naar vader Zadorski en de andere leden
van den kerkeraad.
Ineens verbleekte Anna. Zij zag den opzichter, die
haar man daar straks zoo onbarmhartig met de zweep
had geslagen, recht op de herberg aanloopen, de zweep
in de hand en met dreigende gebaren. Zij hoorde, hoe
hij de gelagkamer binnentrad, en den kastelein naar
Szomodi vroeg, die hem was ontsnapt.
De herbergier trok de breede schouders op.
jk ken geen Szomodi," was zijn onverschillig antwoord,
en den opgewonden opzichter passeerend, ging hij naar
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een zeeman uit de havenstad Triëst met een tinnen kroes,
gevuld met wijn.
„Ben jij een handlanger van ontsnapte gevangenen?"
riep de opzichter op een woedenden toon; „wees voor
ik - ben een ambtenaar des Keizers 1"
-zichtg
Hij keek speurend rond alseen bloedhond, die zijn
buit zoekt, en gerucht hoorend in het belendend vertrek,
rukte hij de deur open met brutaal geweld.
„Ah zoo !" riep hij hoonend: „zit mijnheer de gevangene
gebraden haantjes te verorberen ? Dat is toch het
toppunt van weerbarstigheid !"
Hij hief de zweep reeds op, maar de geestelijke ging
beschermend voor den martelaar staan.
„Raak hem niet aan ! " - zei de grijsaard. ,, Wees voorzichtig en raak hem niet aan, zoolang hij onder mijn
bescherming staat !"
De toon, waarop hij sprak, verried gezag en hoogheid;
het eerwaardige gewaad wekte bovendien ontzag, en

enkele oogent ikken stond de opzichter bedremmeld en
aarzelend te kijken.
Maar toen was de aarzeling ook overwonnen. Hij keek
den geestelijke aan met een uitdagend gebaar.
„Kent u mij wel, Eerwaarde?" vroeg hij.
„Ik ken je. Je bent , een gewezen tuchthuisboef;
wegens een zedenmisdrijf heb je vijf jaren in het gevangenhok gezeten op water en brood. Rolhans is je
naam."
De opzichter keek als een .verscheurend dier.
De naam is juist," zeide hid met een stalen voorhoofd:
leugen.. Ik ben keizerlijk
het andere is laster en leu
J
»
ambtenaar en eisch den gevangene op. In naam des
Keizers — ga op zij !"
Maar de pastoor ging niet op zij. Hij stond daar als
een rotsblok tusschen den opzichter en den martelaar
in : groot, breed en indrukwekkend.
Hij opende den rok , en haalde er een papierstrook uit.
„Lees dit !" zesde hij op strengen toon. „En indien jij
je houding niet matigt, dan zal ik jouw doopceel lichten,
dat je hooren en zien zal vergaan."
Rolhans nam het schrijven.
.
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„In naam des Keizers !" zoo begon de papierstrook.
Het schrift was opgesteld door den luitenant der wacht,
den neef van den pastoor. Het was een vrijgeleide voor
den gevangene tot hedenavond zonsondergang, en de
uitwerking was groot.
„Eerwaarde," zei de opzichter op onderworpen toon
Jk wist niets van dat vrijgeleide."
„Daarom stel ik j e er van in kennis. En willen we
goede maatjes zijn, dan behandel je dezen eerwaarden
Szomodi als een geliefden vriend van mij. Ik houd een
wakend oog in 't zeil denk daarom !"
„U zult over mij tevreden zijn, Eerwaarde."
Toen de dagg
daalde, keerde
k
het drietal naar de
gevangenis terug. Szomodi en zijn vrouw wandelden
hand in hand, terwijl hun zielen elkander omhelsden in
een teederheid vol smart en vol liefde.
Welk een namiddag was het geweest ! Szomodi noemde
deze uren een Elim met twaalf waterfonteinen en
zeventig palmboomen, en zijn vermoeide ziel was uitermate verkwikt geworden.
„Maar nu moet Elim worden verlaten !" meende Anna
met een diepen zucht. En zij dacht aan de woestijn 'tol
lijden, die haar man weer wachtte ... .
De herinnering echter bleef toch. Zij was onaantastbaar; ze kon door geen cipier buiten den kerker worden
gesloten, en de palmboomen van Elim wierpen hun
schaduw over de woestijn.
Daar was meer. Geen kerkerdeur en geen wreede
opzichter kon den weg naar boven versperren, en op
het slavenjuk viel het licht der eeuwigheid.
Toen het kleine gezelschap de houten brug bereikte,
verlieten de gevangenen juist de brug. Zij zetten de
kruiwagens neer in een rij, om den opzichter naar de
gevangenis te volgen.
Szomodi wees sommigen aan en vertelde er Anna van.
„De voorste is dominee Czusi uit Lonsonc, gehuwd
met eene Nederlandsche vrouw. Zijn lijden is zwaar,
Anna, want hij heeft een zwak lichaam, maar hij heeft
onlangs een brief van zijn vrouw gekregen, die hem
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weer bernoedigde. Ze had berichten uit Holland ontvangen,
dat de Prins van Oranje en de Staten-Generaal al het
mogelijke in het werk zouden stellen, om de boeien der
gevangenen te slaken. Het was buitengewoon.
Zie je dien grooten man daar naast den opzichter,
Anna? Dat is de rector van het Gereformeerde gymnasium te Papa; dominee Stephanus SelIyei is het. Hij
loopt rechtop, kloek en fier, al beginnen zijn haren te
vergrijzen ; we noemen hem vader Sellyei ; hij is onze
geestelijke vader en troost ons met de beloften des Heeren.
Deze uitnemende man kent bijna den ganschen Bijbel
van buiten."
Szomodi sprak druk, bijna opgewonden, om voor zijn
vrouw de laatste oogenblikken niet te zwaar te doen
vallen. Hij dacht niet aan zichzelven maar aan haar.
Hij vroeg haar, hoe ze de terugreis zou maken, en gaf
haar de hartelijkste groeten mede voor zijn gemeente.
Hij noemde vele namen, en vroeg ineens met een zachten
glimlach : ,,Kun je dat alles wel onthouden, Anneke?
Moet J e 't niet opschrijven
,'Vij scheiden aanstonds," zeide hij op teederen toon:
,,maar daaraan denken wij dan niet, maar aan het blijde
wederzien."
Jullen we elkander dan ooit wederzien vroeg zij
met omfioerste stem.
,,Luister nu, Anna zeide hij : ,zul je luisteren
En hij vertelde van een wonderbaren, lieflujken droom,
dien hij den vorigen nacht had gedroomd. Hij bevond
zich weer in zijn gemeente, en het was Zondag, de dag
des Heeren. Hij en zijn vrouw en zijn jongen gingen
naar het bedehuis ; het was niet meer de oude schuur,
maar een nieuw, kloek kerkgebouw. En hij sprak over den
tekst : ,,Ten dage, als ik riep, zoo hebt Gij mij verhoord."
De martelaar kon niet verder spreken ; zijn gemoed
schoot vol. Zijn oogen waren vol tranen, maar zijn gelaat
straalde van een stille, zalige hoop.
De sombere gevangenispoort was bereikt. Daar stond
een der suppoosten ; hij legde de ijzeren ketenen aan de
voeten van Szomodi, en er scheen een koude riling
door zijn leden te gaan
?"
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Anna bukte zich ; zij kuste die ketenen.
,,Weest zacht en inededoogend voor mijn man!"
fluisterde zij.
Het oogenblik van het afscheid had geslagen ; Szomodi
legde de hand op den schouder van den waardigen
geestelijke.
,,Zoon der Roomsch -Katholieke kerk," zeide hij met
een plechtig gebaar : de machtige Heiland, Die in het
eeuwige Gericht den beker koel waters niet zal ver
geten, aan een Zijner vervolgde discipelen gegeven,
moge u beloonen naar Zijn genade met eeuwige
zegeningen !"
Jk deed het om Zijnentwil," was het zachte antwoord;
wij zijn broeders, en mijn loon is reeds groot."
Toen volgde het laatste afscheid.
,,Denk nu aan het wederzien, Anneke ! We zien
elkander nooit voor den laatsten keer."
Anna begreep hem.
,,Als het je troosten kan," fluisterde ze : ,,denk er da
ook aan, dat ik Je zeer lief heb."
De luitenant verscheen in de poort.
,,U heeft goed opgepast, Oom t" zeide hij met een
vriendelijken glimlach : ,,altijd een man van de klok !"
De laatste stralen der scheidende zon vielen op den
martelaar. Toen knarste de zware deur op haar ijzeren
scharnieren en viel dicht met een slag, die onver
biddelijk klonk als een doodvonnis.
,,Weer een dag nader bij de bevrijding," zei de geestelijke, om Anna te troosten.
Werktuiglijk knIkte ze, maar ze had er geen vat
aan. Zij dacht aan het bittere lijden, de zee van lijden,
die nog doorwaad zou moeten worden.
,,WiIlen we heengaan ?" vroeg hij zacht.
,,Nog even wachten, Eerwaarde, als u 't goed vindt."
,,'t Is goed, mijn dochter."
Daar klonk een stem op met macht uit den kerker.
Het was de stem van den leeraar uit Papa. Hij zette
een psaimvers in, en alien zongen.
Psalmen in den kerker . ...
Het kon immers niet anders. Met de psalmen was de
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kerk van Calvijn opgegroeid. De martelaren zongen ze
op den brandstapel; de Hugenoten hieven ze aan; ze
hadden weerklonken op de schepen der Geuzen en op
den bruisenden oceaan. De harde rondkoppen van
Cromwell hadden ze gezongen op de bloedige slagvelden,
en in de groote bosschen van Polen hadden ze uitgeschald boven het gehuil der wolven.
Nu zongen de Hongaarsche martelaren:
„Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven !" 1
)

De geestelijke en Anna stonden daar niet meer alleen
te luisteren. Er had zich een groote schaar van mannen
en vrouwen verzameld. Het waren geloofsgenooten of
stonden op het punt, het te worden, en de marskramer
stonder ook. Zij kwamen uit de stad en uit den omtrek;
sommigen zoo maar van het veld. Zij verschenen eiken
avond, om het psalmlied te hooren, en dan hoorden zij
met vochtige oogen en bewogen harten naar het lied,
dat door de engelen werd beluisterd, en dat de duivelen
op de vlucht joeg.
Het psalmlied was uit; de laatste tonen stierven weg.
De schemering nam toe, en de avondster begon te
tintelen aan het nog glanzende hemelgewelf. Toen werd
een bleek gelaat zichtbaar tusschen de ijzeren spijlen ... .
,,Vaarwel, mijn hart ! mijn licht ! mijn leven !" riep
Anna, en ze wenkte een afscheidsgroet naar die sombere
tralies.
De menigte verstrooide zich, maar Anna vertoefde
nog. Toen verdween het bleeke gelaat.
,„Nu is 't goed, Eerwaarde !" zeide ze; „welaan, laten
wij gaan!"
Ze was nu rustig en kalm geworden, en zwijgend verlieten beid en het oord van het bittere lijden.
1)

Psalm 138 : 4.

XII.
EENE NEDERLANDSCHE VROUW.
De zomer kwam, en hij ging. De dagen begonnen te
korten, en de herfst deed zijn intrede.
0, 't was een rijke oogst ! Het vroolijk sikkellied
werd gehoord, en de schuren konden de schoven
nauwelijks bergen. En de martelaren van Hongarije
liepen nog steeds in hun zware ketenen, en zij strompelden
in hun kruiwagens voort, dag in dag uit ... .
Het noodgeschrei dezer ellendigen klom ten hemel,
en bovenal was Kellio, die tot de toenmaals zoo gevreesde Jezuïtenorde behoorde, een felle drijver. Hij
speurde met zijn argusoogen rond al den dag ; een eenvoudige burgervrouw, die door christelijk medelijden
bewogen, een martelaar een homp brood toestopte, ontving op Kellio's bevel het schandbord om haar hals, en
deze eerbare vrouw werd urenlang te pronk gesteld:
tot een weerloos mikpunt van hoog en laag gemeen.
In dit slavenbedrijf werd de lijdzaamheid der heiligen
beproefd. Hier stortte de predikant Czusi, die niet meer
in staat was, zich overeind te houden, voor Kellio neer
met den kreet der vertwijfeling : „Dood mij ! Dood mij!
Bewijs mij de gunst en neem een degen en doorboor
dit vermoeide hart !"
Er stond een stoere Nederlander in de nabijheid, een
vierkante gestalte. Het was Hamel Bruininx ; hij had
als gezant der Nederlanden en na herhaalde aanvrage
een toegangsbewijs ontvangen, om de gevangenissen
der martelaren te bezoeken.
Die uitgemergelde gestalten omringden hem, en hun
smeekende blik sneed hem door de ziel. Hij nam zijn

1 12

TEN DAGE, ALS IK RIEP....

geldbeurs en schudde het goud en zilver in hun handen uit.
,,Nu kunt ge brood koopen," zeide hij: om uw honger
te stillen, en kleeding, om uw naaktheid te bedekken."
,,Edele weldoener," zeide Szomodi : ,,nu heeft u zelf
niets meer. Neem een goudstuk terug 1"
,,Zoo waarachtig als ik leef, mijn broeders !" zeide
hij: ik neem niets terug. Al zou ik bedelend mijn weg
naar Weenen terug moeten vinden, ik zou niets terug
nemen."
Dat was Hamel Bruininx.
Toen echter die schirnachtige, uitgehongerde, met
wonden en builen overdekte gestalten bij hem aandrongen, om tenminste één goudstuk terug te nemen,
glimlachte hij met een weenend hart.
,,Weest niet bekommerd, mijn vrienden !" zeide hij:
,,hier te Leopoidstad woont een bankier, waar ik meer
kan halen, dan ik u gaf."
Zij kusten zijn handen in overstroomende dankbaarheid,
maar zijn slapen hamerden van droefheid, medelijden en
ziedende verontwaardiging. Toen was het, dat hij dien
afgebeulden predikant met den kreet van vertwijfeling
zag neerstorten voor de voeten van Kellio, smeekend
om den genadestoot.
't Was vreeselijk.
En hij hoorde ook het hoonend antwoord van Kellio:
,je weet niet, vervloekte ketter, wat je me verzoekt.
Versta je me? Je gaat naar de eeuwige verdoemenis 1"
Het was voor Bruininx onmogelijk, zijn mond te
houden. Hij liep recht op Kellio aan, en in dit oord der
rampzaligheid zou voor én leer tenminste de meening
worden gehoord van een rechtschapen Nederlander.
Zijn oogen vlamden, en hij riep met een donderende stem,
dat het opdaverde tegen de sombere gevangenismuren.
,,Weet je wel, wat je doet?" riep hij Kellio toe; ,,je
bevlekt je handen eiken dag met het bloed van Gods
heiligen. Pas op, dat je zelf niet in de eeuwige verdoemenis te land komt! ik waarschuw jou, satanskind!
Als jij je niet bekeert van je booze werken, dan ga je
naar de verdoemenis, en je komt er in alle eeuwigheid
niet meer uit, versta je me goed?"
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Nog nooit was zulk een taal in deze gevangenis gehoord. Bleek van woede, riep Kellio den luitenant der
wacht, en vroeg hem, wie deze brutale kerel was.
,,De gezant der Nederlanden," antwoordde de luitenant;
,,beheersch u, Eerwaarde, want de Nederlanders zijn
de bondgenooten van den Keizer !"
Toen verbeet Kellio zijn woede, en sloop door een
achterpoort heen.
***
Met een ontsteld gemoed was Bruinmx te Weenen
teruggekeerd van zijn inspectiereis naar de verschillende
gevangenissen, waar de Hongaarsche predikanten in de
ketenen zuchtten. Zijn somberste vermoedens waren nog
overtroffen, en hij beschouwde het voor een heiligen
plicht, geen steen onaangeroerd te laten, ten einde hun
boeien te slaken.
Een berg van werk wachtte hem weer te Weenen;
zwaar en gewichtig was de taak, door de regeering
der Vereenigde Nederlanden op zijn schouders gelegd.
Maar hij deed het met lust en ijver, en zijn schouders
waren sterk.
Hij zat weer voor zijn schrijftafel, toen de huisknecht
hem meldde, dat de vrouw van den Gereformeerden
predikant Jacobus Czusi van Lonsonc hem wenschte te
spreken.
Een oogenblik kwam er een onwillige trek op zijn
gelaat, want er lag zoo ontzettend veel werk voor den
boeg, maar het was slechts een oogenblik.
,,Binnenkomen 1"
Zorg en aflgst hadden deze vrouw naar Weenen gedreven, om iets naders van haar man te vernemen. Zij
bevond zich reeds een week in de stad en had vernomen, dat Zijn Excellentie ook de gevangenis te
Leopoldstad had bezocht.
,,Heeft U mijn man gesproken ?"
De gezant had haar man gesproken, maar hij vertelde niet alles, want dan had hij het vreeselijke tafereel
moeten schilderen, hoe deze man neerstortte aan Kellio's
voeten met den kreet : Pood mij ! Dood mij I"
Zij was met dat alles een kordate vrouw. Een oogenTen dage, als ik riep . . . .
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blik konden zorg en vrees haar gemoed overheeren,
maar aanstonds veerde de geestkracht weer op. Zij behoorde tot dat ras van Nederlandsche vrouwen, waaruit
de helden der zeventiende eeuw zijn geboren ... .
„Nu weet ik tenminste, dat mijn beste man nog
leeft," zeide ze. „Ik had in langen tijd geen tijding van
hem gehad en vreesde het ergste."
Zij wilde niet bij de pakken neer zitten, maar handelen.
Zij zou aan haar familie schrijven, die in de provincie
Groningen woonde. Ze waren niet onbemiddeld, en ze
zou trachten, om met het geld, dat zij hoopte los te
maken, haren man vrij te koopen. In Hongarije waren
geruchten in omloop, dat de gevangenen over Triëst
naar Napels zouden worden vervoerd. Nu woonde een
zwager van haar broeder te Triëst ; hij had er een
handelskantoor, en die zwager zou haar kunnen behulpzaam zijn, om haar man te- rantsoeneeren. ')
Bruininx bewonderde haar in stilte. Hij verzekerde
haar alle mogelijke hulp, en zij ging met een opgewektheid heen, alsof de zege reeds half bevochten was.
Het was opmerkelijk,
weinig te veeenen over
p hoe
g
deze felle geloofsvervolging werd gesproken; men scheen
ze dood te zwijgen, en Bruininx vermoedde voor het
naaste, dat Lobkowitz, die in den naam des Keizers
feitelijk regeerde, he alzoo wilde. Diens leidend beginsel was immers : Eén vorst ! Een geloof! Een staat !"
Daarom hinderden hem de nationale strevingen der
Hongaren, die zich met hand en tand verzetten tegen
den Oostenrijk-Hongaarschen eenheidsstaat, en de standvastigheid, die de Hongaarsche martelaars voor den
Bloedraad van Pressburg hadden getoond, was door
hem koppigeweerbarstigheid genoemd.
0, had hij zijn arm beschermend over hen uitgebreid, dan zouden deze martelaren reeds voorlang
met de vrijspraak in hun zak zijn teruggekeerd naar
hun gemeenten ! Hij had den Keizer, wiens streven het
was, een rechtvaardig vorst te zijn voor al zijn onder..

..
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danen, behooren in te Iichten, maar hij deed het niet.
Zijne gade, eene Luthersche prinses, die haar kerk
van harte was toegedaan, had de roerendste smeekbeden uit Hongarije ontvangen, om zich over de vervolgden te erbarmen. Zij was met die brieven naar
haar man gegaan, en een stille spotlach had zijn lippen
gekruld.
Die spotlach was het ergste. Het was de muur, waarachter hij zijn hart verschanste; dat hart was niet te
bereiken, zoolang die spotlach zichtbaar was op zijn
gelaat.
,.Beste vrouw I" had hij gezegd: "ik moei me niet
met je huishouden ; ik eer je om je beleid en zuinigheid
in je huishoudelijke zaken, en ik dwing je niet, om
katholiek te worden. Maar in staatszaken duld ik geen

inmenging.'
Hij sprak kalm en koel. Het was dezelfde stem, die
QP de smeekbeden der familieleden van Tattenbach,

Zriny en Nadassy had gezegd: "Ik zal den Keizer niet
aanraden, hen te sparen."
Had hij weI dien raad gegeven, dan zou het leven
dezer Hongaarsche samenzweerders gered zijn geweest.
Maar hij wilde niet. En hun hoofden rolden in het zand.
Met deze Hongaarsche martelaren stond het eender-

hand.
De Keizer bleef van alles onkundig. Hij leunde op
zijn schranderen minister, en paaide zijn conscientie met
de gedachte, dat hij nu ook van de verantwoordelijkheid
voor God was ontheven.
Weenen bleef evenzeer onkundig van het bittere lot
der martelaren. Van hooger hand werd alles zooveel
mogelijk geheim gehouden; e~ kwamen geen berichten
uit de duistere kerkers; de ambtelijke wereld ignoreerde
het geheele geval.
Toch lekte het uit, Bruininx was niet de eenige te
Weenen, die er van had gehoord, en spoedig zou de
geheele Protestantsche wereld worden opgeschrikt door
de noodkreten der martelaren.

XIII.
HET KAN VERKEEREN.
Bruininx zat weer in zijn werkkamer. Het was een
milde Octoberdag, en de tuindeur stond wijd open.
Hij genoot een oogenblik van de schoonheid der
natuur. De bladeren begonnen te schitteren in die broze,
teedere schoonheid, die een profetie was van hun spoedig
verwelken. De tuin was vol zon, en ijle herfstdraden
dwarrelden door de lucht.
Doch Bruininx kon zich niet de weelde veroorloven,
er lang naar te staren. Hij was trouwens een stoere, onvermoeide werker, en de regeering der Nederlanden
had voor dezen zoo gewichtigen post, waar Avondland
en Morgenland elkander ontmoetten, moeilijk een betere
keuze kunnen doen. De raadpensionaris Johan de Witt
had het doorgezet, vijf jaren geleden, en de Prins van
Oranje gaf er zijn volkomen goedkeuring aan.
Er lag een stapel paperassen voor den gezant. Hij
woelde er niet in; hij haalde den stapel niet overhoop,
maar nam bedaard den bovensten brief, om hem rustig
door te lezen. Hij maakte er een kantteekening bij en
legde hem in een der vele loketten van een prachtige
eikenhouten kast. Het was weer een smeekbrief uit
Hongarije.
Zijn hand nam het tweede schrijven. Het kwam van
het Oostenrijksche ministerie, en was onderteekend door
vorst Lobkowitz.
Bruininx fronste het krachtige voorhoofd bij het lezen
van dien naam ; er kwam een trek om zijn mond, alsof
hij in een wrangen appel beet.
,,O, Lobkowitz 1" mompelde hij : Jk vertrouw je niet
en heb je nooit vertrouwd !"
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Bruininx zuchtte. Deze Lobkowitz, deze machtige
staatsman, doorkruiste de plannen van den Prins van
Oranje, en Bruininx kon den Keizer niet bereiken, omdat
Lobkowitz hem den weg versperde.
De missive had overigens weinig om 't lijf. Ze bevatte
een kennisgeving van ondergeschikt belang, en Bruininx
legde ze weg, zonder er een kantteekening bij te maken
in een apart loket.
Het derde schrijven was een lijvige brief, op geschept
oudhollandsch papier geschreven.
,,Van mijn vriend dominee Bernardus Somer !" zei de
gezant.
Hij zette zich op z'n gemak in zijn armstoel, en las
hem langzaam ten voeten uit.
,,Met Zijn Edele mijn schoonvader gaat het bijzonder
goed, Gode lof!" stond er in den brief; ,,hij nadert de
zeventig, maar men zou hem tienjaren jonger schatten;
zoo fleurig ziet hij er uit. Wij verblijden er ons uitermate
over, dat hij na zoo menigen roemrijken zeestrijd thans
van de zoete huiselijke rust mag genieten."
Er kwam een guitige trek op het gelaat van den
gezant.
,,Die Bernardus toch!" zei hij tot zichzelven. ,,Dat had
hij ook wel niet gedacht, toen we samen op de akademie
waren, dat hij eens de schoonzoon zou worden van den
luitenant-admiraal-generaal. De Ruyter."
Hij las voort. De brief was blijkbaar van belang, en
onderaan bevond zich nog een Postum Scriptum, tweemaal onderschrapt.
,,Er gaan hier in Amsterdam," zoo stond er telezen:
,,geruchten rond van wreede mishandelingen, die Gerefor
meerde Hongaarsche predikanten om huns geloofs wil
te verduren hebben. Indien de geruchten slechts voor
de helft waarheid bevatten, dan is het reeds ontzettend,
en ge begrijpt, dat de Hoog Mogende Heeren onzer
Staten-Generaal in dat geval zullen weten, wat hun te
doen staat. Beste vriend Hamel - ge staat toch nog
altijd kloek en fier in de bres voor het Gereformeerde
Zion? Schrijf mij ten spoedigste terug l"
-

* *
*
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Bernardus maakte zich te vroeg bezorgd. Reeds dezen
zomer 1) had Bruininx een uitgebreid schrijven gericht
aan den griffier onzer Staten-Generaal Gijsbert Fagel
over het "examen" te Pressburg, zooals hij den Bloedraad
noemde. Hij had een omstandelijk verhaal gegeven van
dat examen met de dreigementen van galei, galg en
beulszwaard. Hij had in de krachtigste taal het lijden
der martelaren geschilderd en tevens op de noodlottige
gevolgen gewezen voor de verweesde gemeenten.
"Vele van de schapen," zoo had Bruininx zich uitgedrukt, "vallen van Christi rechte waarheid af, zonder
herders zijnde."
Hij maakte een uitvoerige aanteekening bij het schrijven
van dominee Somer, en legde den brief in het loket,
waar het eerste schrijven was opgeborgen.
Toen nam hij het vierde papier. Het was het afschrift
van een langen brief, dat uit de Oostenrijksche kanselarij
kwam, gedateerd uit 's-Gravenhage en geteekend door
Kramprich.
"Wat mag die Kramprich toch hebben l" mompelde
Bruininx. Zijn gelaat verried een zekere spanning.
Daniel Johann Kramprich von Cronenfeldt was de
volle naam. Hij was een man van geleerdheid en wetenschap, en Lobkowitz had hem gaarne de opvoeding van
zijn zoon opgedragen. Maar Kramprich weigerde; hij
koos de staatkundige loopbaan, en werd eerst als
Oostenrijksch gezant te Warschau, vervolgens in Den
Haag geplaatst.
.
Bruininx las de copie. De brief was gericht aan den
Keizer en bevatte een lange en ernstige klacht over de
houding van de Nederlandsche Calvinisten tegenover
hun Katholieke medeburgers. De vijandschap openbaarde
zich vooral in de provincieUtrecht, terwijl Krarnprich
rapporten uit Overijssel had ontvangen, die eveneens
niet veel goeds voorspelden.
De schrijver was steeds in de meening geweest, dat
de Nederlanders tot de verdraagzaamste volken der
wereld behoorden, en had daarom onderzocht, wat de
1) 5 jeu 1674.
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reden van deze vijandschap mocht zijn. Toen was hem
geantwoord, dat Amsterdamsche kooplieden, die hun
agenten in Hongarije hadden, van daar berichten hadden
ontvangen, hoe Lobkowitz het voornemen had opgevat
en ook uitvoerde, om de nationale stroomingen en tevens
den Protestantschen godsdienst in Hongarije uitte roeien.
Kramprich smeekte den Keizer als beschermer der
Katholieke kerk aan het slot van den brief, om aan de
regeering der Nederlanden, zijn bondgenoot in den
oorlog tegen Frankrijk, ernstige voorstellen te doen,
ten einde aan deze onduldbare plagerijen van Gereformeerde zijde een einde te maken.
Bruininx' heldere oogera stonden dezen keer neerslachtig.
„Altemaal Christenen !" zuchtte hij, „en ze vervolgen
elkander, terwijl de Turk zich verblijdt in onze twisten,
en Lodewijk, die zich de zonnekoning noemt, ons allen
tot zijn houthakkers en waterputters wil maken."
Hij spreidde het afschrift voor zich uit en schreef er
onder : „Ik moet trachten, er Zijne Majesteit over te
spreken. Ik moet hem trachten te overtuigen, dat de
Gereformeerde vijandschap in mijn land, zoo ze werkelijk
bestaat, een zeer verklaarbaar menschelijk uitvloeisel
is van de onmenscheljke en beestachtige mishandelingen,
waarvan onze geloofsgenooten in Oostenrijk en Hongarije
de onschuldige slachtoffers zijn. Ik moet een beroep doen
op zijn edelmoedigheid en zijn consciëntie."
Bruininx stond op, met de copse in de hand. Hij
aarzelde Benige oogenblikken, in welk loket hij ze zou
neerleggen. Toen deponeerde hij het afschrift in het
loket, waarin hij den eersten en den derden brief had
neergelegd.
Opnieuw richtte hij het oog op den stapel brieven,
die nog af te werken was, toen de huisknecht hem de
aankomst meldde van den koerier uit Den Haag.
„Ah zoo !" zei hij verrast : „dat is ettelijke dagen vroeger,
dan ik had verwacht ! Onthaal den koerier rijkelijk,
Frederik, en zeg hem, dat ik hem straks nog moet
spreken, voordat hid naar zijn herberg gaat."
Hij verbrak de zware zegels van het lederen pakket,
.
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dat hem werd overhandigd, en ontvouwde de brieven.
Bruininx was een man van orde en stiptheid. Dat
had hij in de school van Johan de Witt geleerd, en
het speet hem, dat de stapel documenten voor hem nu
moest wachten.
Er was niets aan te doen ; het zwaarste moest ook
het zwaarste wegen ; de brieven van den griffier Fagel
gingen voor.
Hij begaf zich naar een belendend vertrek.
„Secretaris," zei hij : „ik heb een stapel documenten
voor mij liggen. Haal ze en rangschik ze naar den datum,
de oudste bovenop!"
„Het zal geschieden, UEdele." En de secretaris
haalde ze.
Bruininx bevond zich weer alleen in zijn werkkamer
en opende de brieven. Het eerste document was een
resolutie der Staten-Generaal, opgesteld ten gunste der
Hongaarsche gevangenen. Er was een schrijven aan
toegevoegd, hoe de gezant zich met deze resolutie zou
gedragen.
De gezanten van Brandenburg en Denemarken zouden
resoluties van dezelfde strekking ontvangen. Daarop
moest gewacht, en waren deze resoluties eveneens te
Weenen aangekomen, dan zouden de drie gezanten zich
gemeenschappelijk met hun resoluties tot de Keizerlijke
regeermg wenden. Dat was de inhoud van den lastbrief.
Zou de poging baten ? Bruininx maakte een mistroostig
gebaar. Lobkowitz was de eenige machthebbende en
schier ongenaakbaar.
Bruininx , was reeds voor de Hongaarsche martelaren
In het krijt getreden bij de andere ministers, maar de
uitkomst was bedroevend geweest. Zij hadden de schouders
opgetrokken met de verzekering, dat deze geloofsvervolging hun volstrekt onbekend was, en dat de Keizer
er eveneens onkundig van was. Zij drukten zich zeer
voorzichtig uit. Ze vermoedden, dat de gezant misleidende
rapporten had ontvangen, maar zouden de feiten werkelijk
zijn, zooals hij ze voorstelde, dan .moesten ze worden
toegeschreven aan een ongepasten ijver der geestelijk
Ze wilden dan de ongelukkige slachtoffers be--heid.
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klagen, maar verder konden ze niet gaan z; e raadden
Bruininx aan, zich tot vorst Lobkowitz te wenden.
De gezant wist er alles van. Dat was evenveel waard
als bij den duivel ter biechte te gaan . ...
Graaf Montecuculi, een gezien man in den geheimen
raad des Keizers, had intusschen hoop gegeven. Hij zou
zijn invloed gebruiken, om den Keizer in te lichten, en
hij maakte zich sterk, dat zijn woord tegenover dat van
Lobkowitz zou opwegen.
Het waren merkwaardige woorden geweest, die een
scherpzinnig staatsman als Bruininx veel te denken
gaven. Was Lobkowitz' positie geschokt ? Begon de
Keizer een anderen kant uit te kijken ? Zou de blinddoek scheuren, en zou hij eindelijk, eindelijk eens zelf
het bewind in handen nemen ? Zou de naamkeizer een
werkelijke keizer worden?
Die gedachten waren bij den gezant gerezen, en met
de Staatsche missives in de hand, kwamen ze weer me
kracht naar boven.
De huisknecht klopte.
,,Zijn Excellentie de graaf van Montecuculi wenscht
UEdele te spreken."
Bruininx' gelaat teekende een groote verbazing. Dat
was hoog bezoek in den morgen.
,,Zijne Excellentie gelieve aanstonds binnen te komen,
Frederik!
"

**
*

Er werd een vaste, dreunende stap gehoord met het
gerinkel van sporen in de marmeren gang ; dat was de
graaf. Hij liep rechtop, met veerkrachtigen tred, al telde
hij reeds zes en zestig jaren. Hij vormde den krijgsroem
van het huis Habsburg, de glorie van het leger. In den
Dertigjarigen Oorlog had hij het krijgshandwerk geleerd;
hij had tegen Zweden, Franschen en Turken gevochten
en kon thans met recht een der gevierdste veidheeren
van zijn tijd worden genoemd.
Hooge eer was hem toegezwaaid door zijn Keizer.
Was Lobkowitz de eerste ambtenaar van elen Staat,
hij was de tweede. Hij zou nog hooger stijgen en eens
tot Duitsch rijksvorst worden verheven.
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!,Ik ben~z~er verheugd, Uwe Excellentie te ontmoeten,"

zeide Bruininx, Het was oprecht gemeend.
Hij schoof een fraaien leuningstoel aan, en de graaf
zette zich neder. Hij had een aristocratisch voorkomen,
en zijn gebaren verrieden iets voornaams. Toch was hij
eenvoudig ; het was eenman om van te houden.
"Zijn we. hier ongestoord? Kan niemand ons hooren ?"
vroeg hij op gedempten toone
"De muren zijn twee voet dik, Excellentie."
Degraaf scheen nu geheel op zijn gemak te komen.
Hij wierp het eene been over het andere, en keek den
Nederlander rondborstig in het gezicht.
"Over veertien dagen is het publiek eigendom," ging
de graaf voort: "dan maken de jongens van deze keizerstad er deuntjesop, en de musschen tjilpen het uit van
de daken, Maar heden is het nog een geheim; Lobkowitz
weet het zelf nog niet."
Lobkowitz I De gezant keek den spreker met groote
oogen aan.
~,Raakt het den eersten geheimraad ?', vroeg Bruininx
met ongehuichelde. spanning.
De graaf wierp de lange beeneri uiteen en glimlachte.
"Ik zou 't weI denken, 't Is gedaan met den man.
Hedenmorgen is het Keizerlijk besluit van zijn verbanning geteekend, en morgen zal het hem worden
overhandigd. De Prins' van Oranje zal er niet rouwig

om zijn."
De graaf zweeg eenige oogenblikken; zijn lippen
plooiden zich tot een weemoedigen, bijna droeven trek.
"Zoo vergaat aardsche grootheid. Ik heb Wallenstein
gekend - hoe is 't hem vergaan? Ik beleefde Auerbach;
de Keizer leunde op hem en' vertrouwde hem in alles.
Hij bedroog den Keizer en droop af met schimp en
schande. Lobkowitz volgde hem op ; hij had zich aan
Auerbach moeten spiegelen, maar deed het niet. Hij
verviel in grootheidswaan en heulde met Frankrijk; hij
briefde onze geheime veldtochtsplannen over aan den
Franscherr koning, onzen vijand - het was ongehoord I"
.Jk heb hem nooit vertrouwd - n66it," zeide Bruininx
met nadruk.
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,,Ik evenmin, maar hij was machtig.'

geheime lade vol brieven, die den Keizer ter
hand waren gesteld, vormden de bewijzen van zijn
schuld. Die bewijzen waren verpletterend. Bovendien
had Lobkowitz de Hongaarsche kwestie niet bevredigend
behandeld; zijn beleid voerde de Protestanten tot
wanhoop en prikkelde het Hongaarsche volk tot een
nieuwen opstand.
Dan was er nog iets geweest, dat den bescheiden
Keizer persoonlijk raakte, en hem het schaamrood naar
de wangen had gejaagd. Het was deze uitdrukking, die
Lobkowitz tegenover den Franschen gezant eens had
gebezigd: ,,Mijn Keizer is een standbeeld; het blijft staan,
waar het is."
Leopold had dien boon gevoeld als een slag in het
aangezicht. Lobkowitz zou het ervaren; het standbeeld
zou zijn voetstuk verlaten en hem verpletteren ....
Montecuculi rees op.
,,Nu is het te begrijpen, waarom het Keizerlijke leger
niet meer kon uitrichten," zeide hij op bitteren toon;
,,er was hoogverraad in 't spel, en de edelmoedigheid
des Keizers is groot, dat hij den man, wien hij jarenlang het onbeperktste vertrouwen schonk, het proces
van landverraad bespaart. Het zou den hoogverrader
het hoofd hebben gekost."
Bruininx dankte voor het groote vertrouwen, dat de
graaf hem schonk, en de graaf antwoordde, dat hij dit
vertrouwen gaarne schonk aan den zoo waardigen vertegenwoordiger van een volk, dat zijn hoogste achting
genoot.
,,De Prins van Oranje is de ziel van de geheele
coalitie," ging hij met geestdrift voort. ,,Ik heb de eer
gehad, verleden jaar naast hem het veroverde Bonn
binnen te rijden. Deze jonge man is de evenknie van
den ouden Turenne in krijgsmansbeleid. Nu gaan wij
een beteren tijd tegemoet."
„En wil Uwe Excellentie goedgunstig aan de arme
ballingen van Hongarije denken ^?"
De graaf keek strak voor zich uit.
,,Er zijn machtige invloeden te overwinnen," zeide
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hij: ,,maar gerechtigheid moet heerschen in het schoone
Oostenrijk. Dat wil mijn Keizer, en ik zal pleiten voor
de • Hongaarsche ballingen, indien u hun onschuld kunt
aantoonen - kunt u dat?"
Zijn blik was streng en uitvorschend op den gezant
gericht.
,,Ik zal hun onschuld zoo helder aantoonen met Gods
hulp, dat er geen twijfel meer mogelijk is."
Het gelaat van den veldheer verhelderde.
,,Doe dat ! doe dat ! En ik wil uw bondgenoot zijn."
**
..
*
Daar zijn van die geweldige gebeurtenissen, welke
den mensch stil maken. Dan moet hij nadenken; dan
heeft hij zijn brein tijd noodig, om alles te verwerken.
Bruininx zat daar voor de open tuindeur. De zon
steeg al hooger, den tuin met haar warmen gloed vervullend, maar hij merkte het niet. De bijen zoemden,
en twee blanke vlinders fladderden de kamer binnen,
maar de gezant merkte het niet.
Lobkowitz' val zou nadreunen in de staatkundige geschiedenis vanEuropa. Te Parijs zou de vlag halverstok
gaan, maar in Den Haag zou er gejuich zijn, en een
heldere zonnestraal zou vallen op het vaak zoo doornige
pad van den Prins-Stadhouder.
Hoe waren de tijden veranderd ! Willem de Zwijger
had het kleine gemeenebest der Nederlanden aangevoerd
in den strijd tegen Spanje, en diens achterkleinzoon,
Prins Willem III, voerde dat gemeenebest thans, inbond
met Spanje en Oostenrijk, aan tegen de Fransche
dwingelandij. De Vader des Vaderlands had gestreden
voor de vrijheid van het kleine Nederland, en zijn
achterkleinzoon, nauwelijks mondig, streed thans voor
de vrijheid van Europa. .
0, dat vaderland! 0, die laatste drie jaren!
Daar was het jaar Twee en zeventig - het rampjaar!
In tachtig dagen ging verloren, wat in een harden strijd
van tachtig jaren was gewonnen. De Fransche vloed
de helft des lands overstroomend, en de andere helft
prijsgegeven aan de zee, opdat ze niet eveneens zou
worden verzwolgen door den Franschen vloed 1 De

.
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Fransche vlag zegevierend wapperend van den hoogen
domtoren van Utrecht en de Fransche ruiters tot vlak
bij de poorten van Amsterdam. Dat was Twee en
zeventig . . .
Toen kwam Drie en zeventig - het wonderjaar ! De
Fransche vloed ebde weg; nëér ging de Fransche vlag
op den Utrechtsehen domtoren ; het land werd Vrij
En nu Vier en zeventig ! De coalitie bevestigd ! Lobkowitz gevallen I Het jaar des triurnfs . .
Het werd Bruininx te machtig. Hij knielde neer, waar
hij zat, om den Heere lof en dank te brengen voor de
wonderbare uitredding
Toen hij oprees van zijn knieën, schitterden zijn oogen
van moed, nieuwe hoop en stille geestdrift. De Heere
was met zijn vaderland geweest; wonderen had Hij
verricht, en bleef Hij niet Dezelfde? Ontfermde Hij zich
niet over het ellendige? En zou Zijn reddende hand de
arme martelaren van Hongarije niet kunnen bereiken?
De blijde glimlach van een geloovig toeverzicht gleed
over zijn gespierd gelaat. Toen zette hij zich weer aan
de groote, gebeeldhouwde tafel, om zijn noesten arbeid
voort te zetten.
. .

4

XIV.
BIJ. HET KAMPVUUR.
De herfst was voorbijgegaan met regen en stormvlagen, en op dien herfst was de winter gevolgd met
sneeuw, ijs en hagel. In de harde koude hadden de gevangenen hun arbeid moeten verrichten, en te midden
van de snerpende ellende blonk de lijdzaamheid der
heiligen met een hemelschen glans.
De soldaten werden er door in hun ruw krijgsmanshart gegrepen, en zij zouden het lot der gevangenen
gaarne hebben verlicht, indien er die Kellio niet was
geweest. Allen vreesden hem ; zelfs de luitenant der
i
van had genoten, dat mijnheer
wacht, die er inwendig
Hamel Bruininx hem ongezouten, in de ondubbelzinnigste
taal de waarheid had gezegd, vreesde den geduchten
man. Waren de soldaten onbespied, dan vloekten ze
hem ; ze noemden hem een hellewicht,.. bij wien vergeleken een mensch, die zijn vader en zijn moeder had
vermoord, nog een engel was, en toch sidderden zij
voor hem : door den magischen, demonischen invloed,
dien hij uitoefende.
De winter was een tijdperk van het bitterste lijden
voor de martelaren, maar gedurende enkele dagen kwam
er een verademing. De luitenant deelde mede, dat bisschop
Colonicsi op komst was, en werkelijk verscheen hij in
de Kerstdagen.
Hij kwam met den palmtak des vredes, zooals hij
zeide ; hij riep de gevangenen bijeen en gaf bevel, dat
er voor een heerlijk middagmaal zou worden gezorgd.
Zelf schikte hij mee aan en noemde de gevangenen
zijn geliefde kinderen, wier bitter leed hem ter harte
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ging. Hij smeekte hun, de reversalen te teekenen.
Maar niemand teekende, en dominee Sellyei deed het
woord voor alien.
,,Wij zijn discipelen van Jezus," zeide hij: ,,en daarom
teekenen wij niet. Uw macht is groot, hoog eerwaarde
heer ! Ge kunt ons mishandelen, ons het leven nemen,
maar door Gods genade willen wij standvastig blijven
bij de leer, die door den heiligen apostel Paulus de
wereld door is verkondigd. Ge kunt heerschen over
onze lichamen, maar over onze zielen kunt ge niet
heerschen."
De verademing was ten einde. De knoet zou weer
heerschen, en in die vreeseljke ellende, schier onduldbaar voor het menschelijk weerstandsvermogen, blonk
opnieuw de lijdzaamheid der heiligen....
Temidden van hun lijden werden de zielen dezer
martelaren nog benard door de gedachte aan huis. Er
kwamen geen tijdingen meer.
Hoe ging het met hun vrouwen, hun kinderen? Hadden
zij nog brood? Of zwierven zij hongerend langs wegen
en pleinen ? Deze onzekerheid was bovenmate pijnigend.
Maar er was een troost: de weg naar boven bleef
open, wijd open. En terwijl de uiterlijke mensch verdierf
door nood en ellende, begon de innerlijke mensch te
glanzen van hemelsch licht. Dat was de lijdzaamheid
der heiligen.
Op een lentedag, 1) in den avond, kwam het bevel,
zich reisvaardig te maken. Er stonden ruwe boerenwagens gereed, om hen op te nemen, en een krijgsmacht
van dragonders en voetvolk omringde de wagens.
,,Waarheen gaat de tocht?" vroegen de gevangenen,
maar er kwam geen antwoord, en zwijgend trokken ze
voort. De nacht was kil; het vroor, en zij bibberden
van de koude.
Toen naderde een dragonder op zijn vos den voorsten
wagen; hij wierp Szomodi een warmen mantel over
de schouders, en toen verdween de dragonder weer in
de duisternis der achterhoede, van waar hij was gekomen.
1)

18 Maart 1675.
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0, die zware mantel, van binnen met een schapevacht gevoerd, deed Szomodi toch wonder goed 1 Hij
wikkelde er zich geheel in en voelde een koesterende
warmte. Hij zocht een plaatsje op in een hoek van den
wagen, en viel, vermoeid van het slavenwerk van dezen
dag, in een diepen, verkwikkenden slaap.
Lang na middernacht werd in een vallei, omringd
door heuvelen, stil gehouden. Kampvuren werden ontstoken ; de paarden werden aan een lange lijn vastgebonden, en de karige rantsoenen werden aan de gevangenen uitgereikt.
„Hoe bevalt de mantel?" vroeg een stem, terwijl een
hand zich op Szomodi's schouder legde.
„Heerlijk ! heerlijk !" antwoordde Szomodi ; „ik ken u
niet, maar ik dank u uit mijns harten grond u waart
immers de dragonder, die mij den mantel over de
schouders wierp?"
„Ik zou 't wel denken," -lachte de dragonder.
,,En hoe lang mag ik den mantel behouden ?"
„Totdat hij versleten is. Kom mee, Eerwaarde ! ik
zal een kampvuur voor ons tweetjes aanleggen; 't is
mijn vak, en dan kunnen we eens met elkander praten !"
Het was een reus van een man : geweldig en forsch.
Hij droeg een grif zenden stoppelbaard.
Zoo volgde Szomodi den geheimzinnigen dragonder,
en aan een inzinking van den bodem gekomen, bleef de
dragonder staan.
„Dit lijkt me wel," zei hij.
Er stond een doode boom in de nabijheid ;; hij brak
er een armvol dorre takken uit, en geen vijf minuten
later sloeg het kampvuur reeds uit met een koesterende
vlam.
Uit de nabijheid werd het druk gepraat der krijgsknechten en het gehinnik van een paard gehoord. En
achter den heuvelrug, waar zich een boerenhofstede
bevond, klonk het gekraai van een jongen haan. Hij
kondigde den ochtend aan, en in het Oosten werden de
eerste lichtstrepen gezien.
,,Waar is uw rantsoen, Eerwaarde "
„'t Is op."
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,,Wat een schrielheid ! ik heb die rantsoenen gezien
- men kan ze in een hollen kies stoppen!"
De dragonder opende zijn knapzak.
,,Hier, Eerwaarde," zeide hij : ,,een snee tarwebrood,
twee duim dik, en goed met boter en kaas belegd."
Jk zal u ontrieven, vriend."
,,o neen - geen denken aan ! En als u mij plezier
wilt doen, dan eet u nog drie sneden er bij."
Szomodi at. 0, hoe het smaakte ! Hglekte zich de
lippen af, en de drie andere sneden gingen ook naar
binnen.
Jk schaam mij haast, zooveel te hebben gegeten,"
zeide hij op zijn bescheiden toon. ,,Maar het deed me
zoo Eoed - o, ik ben u dankbaar !"
,,Kent u mij niet?" vroeg de vreemde ruiter.
Szomodi keek hem lang aan.
,,Neen, mijn vriend, ik ken u niet."
Er volgden eenige oogenblikken van zwijgen ; peinzend
staarde de ruiter in den rossigen gloed der vlam. Het
geblaf van een hond werd vernomen en het luide ge
kwaak van eenden, die uit haar rust waren opgeschrikt,
terwijl in de lucht, hoog boven hen, het gekras van een

raaf werd gehoord.
Toen sprak de ruiter weer.
,,Is het u bekend, Eerwaarde, dat vorst Lobkowitz
de bons heeft gekregen ?"
,,De luitenant der wacht vertelde het mij."

,,Hij was een grimmige hater der Hongaren, Eerwaarde;
dat wil ik U O een briefje geven. Het trof wel toevallig, dat ik juist bij de dragonderwacht behoorde, die
hem naar Raudnitz zou begeleiden. Verstaat u dat,
Eerwaarde ? ik, een gemeene dragonder, moest waken,
dat hij, die een paar dagen te voren nog de halve
wereld regeerde, niet uitkneep . . .
De dragonder vertelde de zaak met een groote uitvoerigheid en met een blijkbaar welgevallen, terwijl hij
tussehen zijn vertellen in weer naar dien dooden boom
ging, om een armvol dorre takken voor brandhout te
halen. Hij strekte zich languit bij het vuur, terwijl hij
het met een langen stok opporde, en den borsteligen
Ten dage, als Ik riep
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kop met den rechterelleboogsteunend, deed hij het
zeldzame verhaal van Lobkowitz' vertrek.
Het was op een guren Octoberdag, ' dat Lobkowitz
naar den Hofburg reed. Zoo was zijn vaste gewoonte
op eiken werkdag, maar op dezen morgen was hij iets
vroeger dan gewoonlijk, omdat er veel werk was.
Toen hij , den burg betrad, werd hij aangehouden door
de Keizerlijke wacht. Hij stond er vreemd van te kijken,
was er geen
haar opPzijn
tot oP dit oogenblik
J hoofd
g
g
dat zijn val vermoedde.
De hofkanselier naderde.
„Wat moet dit beteekenen ?" vroeg Lobkowitz. „'t Is
..
geen tijd, om grappen uit te halen."
Zijn mondhoeken trilden van opwinding, en hij sprak
uit de hoogte, als een rechter, die vonnis zal vellen.
„Het is geen grap, Excellentie," antwoordde de kanselier met een ernstig gebaar : , zie hier 1" ..
En hij' liet den geheimraad iet keizerlijk besluit lezen,
dat den vorigen dag was geteekend, en de verbanning
uitsprak van den gevierden staatsman naar het afgelegen Raudnitz.
Twee dagen later, in den ochtend, reed een compagnie
dragonders in galop het plein op van de Nieuwmarkt,
halt houdend voor het paleis, dat door Lobkowitz werd
bewoond.
Er kwam een koets voor, en de vorst verliet zijn
paleis. Zijn gelaat was wit bestorven, en zijn vrouw
steunde hem, toen hij in de koets ging.
De Nieuwmarkt was zwart van menschen. Er was
een menschelijke ontroering om zulk eendiepen val,
maar had hij het niet aan zichtelven te wijten ? Komt
hoogmoed niet voor den val?
Daar stond een gildemeester der smeden midden op
het marktplein.
„Hij wide den Keizer opzij zetten," riep de gildemeester : „en daarom gaat hij de laan uit. Recht zoo!
Leve onze goede Leopold !"
En terwijl het volk een schallend hoera aanhief voor
,

.

.

t)

17 October 1674.
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zijn Keizer, hotste de koets met den schipbreukeling
van de Nieuwmarkt in gestrekten draf over de hobbelige
keisteenen de Noorderpoort uit. Er reden dragonders
voorop, en anderen reden achter en ter zijde. De
dragonder van dit kampvuur bevond zich vlak naast
het rijtuig. Hij wierp door de ruiten een blik naar
binnen en zag daar een ineengedoken man zitten, het
hoofd diep gebogen, beweenend zijn vroegercn staat.
Dat was vorst Lobkowitz . ...
***
,,Hoe vindt u 't bij zoo'n kampvuur?" vroeg de ruiter,
terwijl hij weer brandhout op het vuur wierp. Knetterend
joeg de vlam door het droge brandhout heen.
,,Heerljk, nietwaar, Eerwaarde? Waar was ik ook
nog gebleven met mijn verhaal? 0 ja, bij de Noorderpoort. Dat was me een tocht. De wegen in Bohemen
waren erbarmelijk, en eiken dag stortregen! Putten en
gaten! Wij bleven tegen den avond in een eenzaam
bosch steken, en 's morgens waren wij er nog.
Onze wachtmeester haalde er een longontsteking,
niet zuinig! en 't scheelde geen haar, of hij had den
kraaienmarsch geblazen. Op een anderen keer brak het
linker achterwiel van de koets, en toen de dorpssmid
het had gerepareerd, waar ongelogen een halve dag
mee gemoeid was, brak het rechter voorwiel. 't Was
een ongelukstocht met dien ongeluksmensch ; de tocht
duurde vier weken, en toen we de ophaalbrug van
Raudnitz opreden - raad eens, wie daar stond?"
Szomodi had zich in den blauwen mantel gehuld, en
lag evenals de ruiter, den elleboog onder het hoofd,
languit bij het koesterende vuur. Hij hief zich op, het
gelaat naar den ruiter gewend.
Gideon Raday."
,,Goed geraden - 't was mijn vroegere kennis Gideon.
Hi) hielp den gevallen minister uitstappen."
,,Jk zal nu wel een poosje bij je blijven, Gideon," had
hij gezegd met een droevig gebaar.
Het zou een heel poosje zijn; hij zou er blijven tot
zijn
dood, want het besluit des Keizers was onherroepelijk.
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„Is Gideon nog te Szendi geweest ?" vroeg de predikant
in groote spanning.
„Jawel," antwoordde de dragonder met een levendig
gebaar : „'t was er alles nog bij 't oude, ook in de
Gereformeerde pastorie, maar de oude meester was gehaald, om ook voor den Bloedraad te verschijnen."
„Vreeselij k 1" zuchtte Szomodi.
,'t Liep best af!" lachte de dragonder, en hij vertelde
het geval, hoe Gideon, dat gelukskind, bij den Keizer
op , audiëntie was geweest, en met den Keizerlijken
vrjpasin den zak, zijn vader uit de Pressburger gevangenis had gehaald.
,Gideon is met een helm geboren; ik geloof het vast,"
zei de dragonder.
Er heerschte een wijle zwijgen. In het Zuiden verhief
zich achter een groot woud een kerktoren met een
verguld kruis op de spits. Er schoot een lichtstraal langs
den horizont, en het kruis fonkelde.
„Kent uw Eerwaarde mij nog niet ?" vroeg de ruiter.
„Uw stem heb ik meer gehoord. Heeft u Mij niet de
drie brooden gebracht in de gevangenis van Leopoldstad?"
„Nu is uw Eerwaarde op het rechte spoor," meende de
ruiter met groote voldoening. „Zag u niet een marskramer naast uw vrouw staan, toen u den zwaren
kruiwagen tegen de houten brug opzeuldet ? Dat was
ik ook. De marskraam gaf niet veel; de tijden zijn te
onrustig voor den handel. En toen de trom roffelde, om
soldaten te werven voor een leger, dat de Hollanders
zou helpen in den oorlog tegen de Franschen, meldde
ik mij aan. Het handgeld was hoog; ik stik haast in al
het geld."
Hij stond op, en Szomodi wilde ook opstaan. Maar
de ruiter duldde het niet.
„Blijf liggen, Eerwaarde, en slaap l Uw maag is gevuld,
en u kunt nog een mooi rukkie doen. Ik zal de wacht
houden."
Szomodi keek den man aan met klimmende spanning.
Hij kon dat verweerde, ..verrimpelde gelaat duidelijk
onderscheiden bij het schijnsel, dat het vuur uitstraalde.
.

;

BIJ HET KAMPVUUR133

Hij kende dat gelaat niet, maar die vermetele, rustelooze,
speurende oogen had hij meer gezien.
Plotseling flitste het als een bliksemstraal der herkenning door het brein van den predikant.
,,Ga nu slapen, Eerwaarde!"
jk zal het doen, maar beantwoord mij ëén vraag:
Is u Kinski?"
U bent een pientere dominee," antwoordde de ruiter
glimlachend : ,,ga nu slapen 1"
Hij dekte den predikant met den mantel toe, en
Szomodi viel in een zoeten, verkwikkenden slaap.
De ruiter hield de wacht.
Het was de galeiboef. ...
Het was nummer 1000 . ...

xv.
DE TOCHT DER ELLENDIGEN.
De reis van Leo oldstad naar de havenstad Triëst
duurde bijna drie weken.
Het was de tocht der ellendigen -- o, het was een
droeve tocht ! Strompelend over de veldwegen, met
gebogen hoofden en knikkende knieën, gehuld in een
gewaad, dat zelfs door de vagebonden zou worden ver
waren deze getrouwe getuigen van Jezus Christus-smad,
een afschrapsel geworden voor het oog der wereld.
Het gerinkel der ketenen aan hun voeten gaf een
somberen klank ;de arbeiders op de akkers staakten
dan een oogenblik hun werk, om dien troep van bijna
veertig ellendigen te zien. Zij waren een schouwspel
geworden voor engelen en duivelen, en als de boeren
zoo'n ruwen soldaat vroegen, wat deze tuchthuisboeven
hadden misdreven, en of het moordenaren waren, dan
klonk het antwoord, dat het veel erger was. Het waren
driewerf vervloekte ketters ... .
Deze martelaren leden aan een gebroken hart, want
hun lijden was zoo zwaar; zoo bitter. Maar in de hevigste
benauwdheden bleef hun geloofsoog gericht op den Man
van Golgotha, Die voor hen aan het kruishout was geklonken, en de engelen, die Hij uitzond, om hen te
troosten, deden het met een onbegrensde toewijding.
Met de teederheid eener moeder legde een der engelen
somwijlen de hand op het gebogen hoofd van den lijder
en fluisterde hem in t oor : „Nu is 't genoeg. De beker
is geledigd, en de eerekroon en de hemelsche heirscharen
wachten u, o gezegende des Heeren 1" ..
Het had iets aangrijpends, als zoo'n lijder zich neer-
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legde aan den weg om te sterven. Dan begonnen de
mat geworden oogen der martelaren weer te schitteren,
en de ruwe soldaten en de strenge kapitein kwamen
onder den indruk van iets ontzaglijks, dat stond te gebeuren. Zij begrepen het niet en verstonden het
niet, en toch doorhuiverde een eerbiedige schroom hun
harten.
Vooral het afscheid van den Lutherschen leeraar
Michaël Gocz zou onvergetelijk blijven.
Sellyei, de Gereformeerde leeraar van Papa, knielde
naast hem.
Is het vrede, mijn broeder?"
,,Ik zie de engelen en hoor hun harpgezang," was het
antwoord : ,,ziet ge ze niet? Hoort ge niet hun harpgezang ?"
Een hemelsche vrede lag op zijn gelaat uitgespreid,
en de anderen benijdden hem om zijn groot geluk.
Maar wat hem te beurt viel, kon ook hun te beurt
vallen. Het was een zalige profetie ; deze martelaren
zagen het gouden strand der eeuwigheid, en dat gezicht
troostte en verkwikte hun vermoeide harten . ...
Kinski kwam met een klein bekertje, gevuld met wijn.
Hij nam het hoofd van den stervende in zijn arm, en
de stervende dronk.
,,Dank je, mijn vriend !" fluisterde hij. ,,En mijn dank
voor al je goedheid I ik ben straks bij Jezus, en zal 't
Hem zeggen, mijn broeder ! En Hij zal 't opschrijven
in Zijn eeuwig gedenkboek!"
De menschen kwamen van het veld, want de dag was
gedaald, en de zon zonk ter westerkirnme. Zij bleven
nieuwsgierig op een afstand staan, maar Sellyei riep
met een machtige stem: ,,Komt en aanschouwt, hoe een
uitverkorene des Heeren sterft !"
Toen naderden zij, de muts in de hand, eerbiedig het
teeken des kruises makend. Zij stapten over de greppel
heen, en stonden daar op den berm van den weg,
tusschen de soldaten in, terwijl de ruiterpaarden met
hun lange tanden het gras afmaaiden.
,,Wie is dat?" vroegen ze fluisterend aan de soldaten,
op Sellyei wijzend : ,,hij staat daar als een aartsbisschop!"
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De stervende nam van al de broeders met een teederen
handdruk afscheid.
„Groet mijn vrouw en mijn kinderen, mijn gemeente
en mijn vaderland, zoo ge ooit den Hongaarschen grond
weer mocht betreden ! Goeden nacht l"
De schemering viel, en de zon ging onder. En haar
laatste stralen vielen zoo sprekend op dat verkillend
gelaat. Het werd geheel verheerlijkt; de stervende zag
de engelen, en een zalige glimlach speelde om zijn ingevallen mond.
Aller oogen waren op hem gericht, en Sellyei stond
naast hem : rechtop, met een zegevierenden blik. Er liep
een blauwe streep over zijn gelaat, te wijten aan den
slag met de stompe zijde van een dragondersabel, waar
een half dronken ruiter hem gister in 't gezicht-me
had geslagen.
Kinski stond er bij. Hij verloor zijn zelf beheersching
bij die ruwe daad en met ëén slag van zijn ijzeren
vuist hamerde hij den dader tegen den grond.
„Doe dat nooit weer, Kinski," had de leeraar gezegd;
„zul je dat nooit meer doen ? Want die stomp beteekent
niets -- heelemaal niets !"
Zoo stond Sellyei, te midden van de broederen, bij
den stervende. Hij bukte zich ; hij legde het oor te
luisteren.
..,,Onze broed. r is de Doodsjordaan reeds over !" riep
hij : , Halleluj ah 1"
En allen herhaalden het Hallelujah. Het waren mannen
van twee verschillende kerkgroepen : Calvinisten en
Lutherschen. Maar nu waren zij één in geloof, hoop en
liefde. Om die eenheid had hun Koning geworsteld,
gebeden, en bij dezen doode werd de teedere bloesem
van die eenheid aanschouwd.
„Willen wij voorttrekken ?" vroeg de wachtmeester.
„Eerst zal de doode begraven worden," antwoordde
de kapitein.
Kinski had reeds de spade genomen van een veldarbeider om een graf te delven, en andere bereidvaardige
handen hielpen hem. Onder een wilden vijgeboom zou
de doode rusten ; hij werd in een ruwe deken gerold,
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en de handen der broeders legden heng met teedere
liefde in het graf.
Toen verhief Sellyei weer zijn machtige stem. Hij
strekte de handen uit boven het graf en riep : ,,Dit is
gewijde grond, want een van Gods heiligen rust hier.
ij was een leeraar, getrouw en standvastig tot in den
dood, en aan hem zal worden vervuld het Woord des
Heeren Heeren : „De leeraren nu zullen blinken als de
glans des uitspansels, en die ervelen rechtvaardigen,
gelijk de sterren, altoos en eeuwiglzjk." 1
Het graf werd gevuld ; de heuvel rees. En de boeren
stonden daar nog vol verbazing bij den graf--mensch
heuvel, terwijl de tocht der ellendigen met hun rinkelende
ketenen als een visioen in de duisternis van den avond
verdween.
Maar in eens klonk uit de duisternis de machtige
stem weer op, die zooeven was gehoord. En ze zongen,
die vervolgden, die martelaren, die driewerf vervloekten:
„Wien heb ik nevens U omhoog ?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
Op aarde nevens U toch lusten ?" 2
)

)

De psalm dezer ellendigen en hun gezucht en de
graven langs den weg wezen het spoor aan van hun
tocht. Zoo werd Triëst bereikt, en daar breidde de
zee zich voor hen uit ... .
0, die zee ! die zee ! Hun vermoeide harten klopten
sneller, toen hun oog die deinende watervlakte aan
-schouwde.
..Had de Nederlandsche gezant Bruininx hun geen troost
rijke woorden toegesproken in hun gevangenis ? Had hij
hun niet verzekerd, dat de regeering van zijn republiek
geen steen onaan eroerd zou laten, om hun boeien te
slaken? Maar hoe kon Nederland hen bereiken dan over
de zee?
Daar was de zee ... .
Waar de zee golfde, werd ook de Nederlandsche Drie:

9

Dan. 12 : 3.
Psalm 73 : 13.
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kleur gezien, enin de plooien van die vlag ruischte de
adem der vrijheid. Ze kenden die kleuren ; Kinski, die
onder deze kleuren op het oorlogsschip van De Ruyter
had meegevochten, had het hun verteld. 't Was bijna
de Hongaarsche vlag. Hongarije had een groene baan
bij het rood en het wit, en de republiek der Zeven Provinciën had een blauwe baan -- dat was het eenige verschil.
De ballingen stieten elkander aan.
„Ziet ge dat?" riepen ze : „ziet ge dat?"
Het was een Nederlandsche driemaster, een Smyrnavaarder. Hij liet de Driekleur met den Oranjewimpel
fier wapperen van de hoogste steng, en vroolijk kliefde
hij de golven. Toen vulden zich hun oogera met tranen,
want dat schip beteekende voor hen de redding, de
verlossing ; het dek van dat schip was het land der
vrijheid ... .
Maar de driemaster stevende de haven van Triëst
voorbij ; als een blanke zwaan, met gebolde zeilen, dreef
hij statig voort, den boeg naar het Zuiden gericht. En
zij staarden hem na met beklemde harten, totdat hij
achter den gezichteinder verdween.
Nog vele Nederlandsche schepen zouden zij zien -nog vele. Eiken keer zou de hoop beginnen te ritselen
in hun zoo licht ontvankelijk Hongaarsche hart. En als
die schepen dan weer onderdoken aan den horizont,
werd het duister in hun ziel. En opnieuw zouden zij,
steunend op hun oppersten Leidsman, zich , moeten
oefenen in de zacht glanzende deugd, die de lijdzaamheid der heiligen wordt genoemd.
.

De Heiland vergat hen niet -- hoe zou Hi' hen kunnen
vergeten ! Hun namen waren in beide Zijn handpalmen
gegraveerd. En opdat hun bekommerde harten niet
zouden bezwijken, zond Hij een helderen lichtstraal in
het sombere gevangenhok van Triëst.
Kinski stapte binnen.
,,Eerwaarde," vroeg hij aan Szomodi : „waar bevindt
zich dominee Czusi?"
,,De broeder is ziek van ellende," klaagde Szomodi;
„ginds ligt hij, in een hoek."
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Het was een vochtige, duistere hoek, en de muren
waren salpeterachtig. En in dien hoek, op een hoop
vodden, lag dominee Czusi.
Sta op, Eerwaarde I" zeide Kinski; ,en volg mij t"
Be kranke keek den spreker aan met een droeven blik.
,,Al mijn leden doen pijn en ik ben doodvertnoeid."
Jk heb goede tijding voor
,Voor mij ?" vroeg Czusi met matte stem ; ,,ach, dat
kan niet zijn. Laat mij in dezen hoek t Ik hijg naar het
einde."
,,Daar is U nog een heel eind af, Eerwaarde. Er
wachten u nog blijde dagen."
Met groote verbazing zag de leeraar den ruiter aan.
Er lichtte iets op in zijn van smart doorploegd gelaat.
,,Breng je me de vrijheid ?"
,Dat zou ik meenen."
1E:n de hand uitstrekkend, richtte hij Czusi op. De
leeraar stond te waggelen op zijn voeten maar de tijding
der verlossing ging als vurige wijn door zijn leden.
Houd U maar stevig aan mijn arm vast," zei Kinski.
,,U moet maar denken, dat u opnieuw het loopen moet
leeren, en dat ik uw vader ben."
Met de grootste verwondering keken de gevangenen
hun ambtsbroeder aan. Het nieuws was overweldigend;
met een blijde verbijstering keken zij elkander aan. En
de gevangenis verlatend, zeide Kinski : ,,Nu is u vrij.
ik zal den smid roepen, om u van de ketenen te
verlossen."
Daar stond een vrouw. De tranen biggelden over
haar wangen, maar over haar gelaat gleed een zonnige
glimlach.
,,Mijn liefste 1' zeide ze ,,ons geluk is groat"
Ze omheisde hem en kuste hem.
Is mij een droom," stamelde Czusi; ,,o, ik vat het
nog niet."
Hij sloot de oogen, alsof hij een verblindend licht
zag. Maar toen hij ze weer opende, lag er een blijde
glans in.
,,Ge zijt bleek en uitgeteerd, Jacobus," ging ze voort,
en ze legde haar wang tegen zijn ingevallen kaken
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„Maar dat komt terecht, mijn jongen. Ik zal je
koesteren als- een moeder haar zuigeling."
„Q Truida," fluisterde hij : „hoe heb 'e me gevonden
in dezen uithoek van Oostenrijk ! Je liefde is onmetelijk
groot."
De smid kwam. Hij ontboeide de ketenen. Toen was
het Czusi als iemand, die droomt.
Maar het was geen droom; hij was vrij. Hij zou van
zijn uitputting herstellen; hid zou zijn kinderen wederzien
i ketenen
en zijn gemeente ; de balling, zooeven nog in
geklonken, zou weer vrij en blij wandelen op de berghoogten des levens ... .
Een schaar nieuwsgierigen schoolde samen, om dit
zeldzame paar te zien : een tuchthuisboef in havelooze
kleeding endie net aangekleede vrouw.
„Laten wij gaan 1" zei Truida. En met hun geluk en
hun liefde gingen zij naar het deftige koopmanshuis van
Trulda's zwager, die er na tallooze moeilijkheden en met
het kwistig uitdeelen van groote fooien in was geslaagd,
den leeraar te rantsoeneeren.
`

-

xv'.
NAAR DE GALEIEN!
Czusi ging naar het land der vrijheid, en zijn tochtgenooten gingen naar de galeien.
Het werd al droever; al somberder. Te Pressburg
was de hoop nog zoo groot geweest op een spoedige
terugkomst naar huis — had de aartsbisschop hen niet
zijn geliefde kinderen genoemd? Ze bleven zoo lang op
vrije voeten ; ze konden gaan en staan, waar zij wilden.
Toen veranderde plotseling de toestand. De gevangenis —! De tocht naar den kerker van Leopoldstad — ! En het ging al verder van huis, van het geliefde
vaderland — naar Triëst —!
En te Triëst, waar ze slechts twee dagen vertoefden,
werden ze in een vuile, smerige schuit, wriemelend van
ongedierte, saamgeperst, terwijl Kinski hun vertelde, dat
de tocht naar Perasca ging, op Italiaansch gebied.
Te Perasca werden ze ontscheept, en toen begon de
lange landtocht over hooge heuvelen en door diepe
valleien, terwijl de dagen al heeter werden. 0, het was een
troost, dat Kinski bij de wacht behoorde, die hen vergezelde I Hij wast onvermoeid; dit schrandere brein was
rusteloos werkzaam, en kon hij de boeien van Szomodi
niet slaken, hij kon ze toch verzachten. Als de gang
van den predikant begon te wankelen, dan zette hij den
gevangene op zijn eigen paard. Hij verbond de doorgeloopen voeten van den leeraar, en legde er een zachte
zalf op, die hij uit zijn knapzak haaIde
Hij leed zelf veel liever dorst, dan dat hij den leeraar
dorst zou zien lijden. Met een gebutsten tinnen beker
ging hij naar de beek, om ze te vullen voor Szomodi,
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en merkte hij, dat het rantsoen weer veel te karig was
toegemeten, dan wist hij raad te schaffen en aan brood
te komen.
Zijn kameraden hielpen hem. Ze vreesden zijn reuzenvuist, en toch hielden ze van hem: door al de kleine
oplettendheden, waarmede hij hun harten won. En de
rondborstigheid en de oprechte ontferming, die dezen
ruiter kenmerkte, temperde het lijden van den droeven
tocht.
Maar deze Kinski kon meer - 0, hij kon veel meer!
Daar geschiedden verwonderlijke dingen op dezen tocht,
Op zekeren dag werd een Luthersche rector, die tot
het gevangenentransport behoorde, vermist. En twee
dagen later een Luthersch predikant.
"Hoe vindt uw Eerwaarde het?" fluisterde Kinski op
een onbespied oogenblik Szomodi toe.
"Nu heb ik weer een Luthersch rector als Dummer
een op mijn program," ging hij voort: "en dan voIgt u."
Szomodi's hart klopte van de tiiding, alsofhet bersten
zou, maar Kinski sprak er over, alsof het de natuurlijkste
zaak van de wereld was.
"Ik had ugaarne bet eerst in veiligheid gebracht,"
ging hij voort: "maar het ging niet. We waren nog te
ver van een haven, waar we Hollandsche schepen
kunnen aantreffen. Zoo'n zaak moet behoorlijk overlegd
worden, Eerwaarde;' dat is het halve werk. Deze
Luthersche menschen hebben vrienden aan de Kroatische
kust; daar zullen ze heen vluchten, en dan zijn ze veilig."
Hij sprak nog zachter, toen hij er aan toevoegde:
"Morgen zal er weI weer eentje vermist worden; ook
een Lutheraan; let maar op I"
Maar dezen keer zou het zwaarder gaan met de bevrijding dan de vorige maal. De kapitein van het escorte,
die den vorigen te Triest had vervangen, had argwaan
gekregen; het vermoeden van Kinski, dat de wolven,
die nog met groote troepen in de Apenijnen huisden,
de vermisten zouden overrompeld en verscheurd hebben,
Yond hij vrij gezocht, want op helderen dag vielen zij
zelden een volwassen man aan, vooral niet in de lente,
als de honger hen niet kwelde, en voor alle zekerheid
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had de kapitein een paar soldaten, die een wrok
koesterden tegen Kinski, aangewezen, om hem terdege
in het oog te houden
Zoo brak de dag aan, waarvan Kinski had gesproken
tot Szomodi, en vóór den middag rapporteerde de
wachtmeester reeds, dat een Luthersch rector en boven
dien drie manschappen werden vermist. Het waren
Kinski en diens beide bewakers.
De kapitein was zeer verstoord. Hij liet den stoet
halt houden, en haalde persoonlijk een smid uit een eenzaam dorpje in de buurt, om al de gevangenen aan ëën
lange keten vast te leggen. Het werk eischte veel tijd,
en toen het was voltooid, kwamen de twee bewakers
zonder Kinski aanzetten.
De kapitein nam hen in het verhoor, en ze gaven
een omstandig verhaal van de gebeurtenissen van dezen
merkwaardigen dag.
Ludwig deed het woord, en Reinhald vulde het aan,
waar het verhaal een leemte vertoonde.
,,Vertelt mij eerst maar eens, waar die Luthersche
ketter het hazenpad heeft gekozen 1" beval de kapitein.
Ze konden het niet met zekerheid zeggen, maar de
kapitein zou zich herinneren, dat de stoet hedenmorgen
vroeg een veidweg passeerde, die met een scherpe
bocht tusschen zwaar kreupelhout heenslingerde. Beiden
vermoedden, dat de gevangene van die gelegenheid gebruik had gemaakt, om te ontsnappen.
De kapitein moest toegeven, dat het vermoeden op

deugdelijke gronden berustte.
,,Maar nu Kinski 1" zeide hij met wrevelig gebaar, de
hand ongeduldig op den prachtig bewerkten knop van
zijn degen leggend.
,,Wij wisten nog niet eens, dat er iemand was vermist," zeide Ludwig; ,,we hadden trouwens de taak,
Kinski in 't oog te houden. U weet, dat hij te voet was."

,,Heel natuurlijk !" meende de kapitein kortaf. ,,In deze
bergwereld kunnen we geen paarden gebruiken."
Jk wenkte Reinhald," ging Ludwig voort : ,,en vroeg
hem, of hij niet iets onrustigs bij Kinski had ontdekt.
Hij meende hetzelfde, en daarom hielden we hem te
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scherper in de gaten. Twee keeren bleef hij naar onzen
zin te ver achter ; daarom gingen we naar hem toe. Hij
lachte, en zei, dat een wilde kat, die boven in een
abrikozenboom was geklauterd, zijn aandacht had getrokken."
,,Dat was de tweede keer," vulde Reinhald aan. We
hebben die wilde kat ook gezien - is 't niet waar,
Ludwig?"
,,'t Is een rappe schuifel," zei de kapitein : ,,ga voort !"
jk vermoed, dat hij lont rook," vervolgde Ludwig.
Hij bespiedde ons heimelijk, en toen hij den derden
keer achterbleef, en wij hem wilden naderen, vluchtte
hij weg, zoo hard als hij kon."
,,Ik heb nooit geweten, dat er zulke hardloopers op
de wereld bestonden," meende Reinhald.
,,Een kogel zal toch nog wel sneller zijn," meende
de kapitein met een gramstorig gebaar : ,,waarom zondt
ge hem geen kogel na?"
,,Wij vuurden allebei," hernam Ludwig.
,,En ge raaktet hem niet? Dat was aartsdom. Je beboning zou groot zijn geweest, indien ge dien gevaarlijken schavuit om zeep hadt gebracht."
Ik weet niet, of we hem hebben geraakt - wat denk
jij, Reinhald?"
De aangesprokene trok de schouders op.
jk betwijfel het sterk," zeide hij ; ,,in elk geval verminderde de snelheid van den vluchteliig geen zier."
,,Wat hebben jullie toen gedaan?" vroeg de kapitein.
We laadden onze musketten opnieuw, en zijn den
vluchteling hard nagehold."
joen was de vogel natuurlijk gevlogen," meende de
kapitein met een woedend gebaar.
,,Wat hadden we dan moeten doen ?" vroeg Ludwig
op geprikkelden toon.
De kapitein gaf er geen antwoord op. De gansche
dag was voor hem bedorven.
Szomodi had Kinski niet meer gezien. En hij zou
dezen man, aan wien hij zooveel te danken had gehad,
wel nimmer meer ontmoeten.
Pressburg ! Triest 1 Napels 1 Kinski had het voorspeld -
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de galeien zouden het laatste bedrijf vormen van dit
bloedige, bovenmate smartelijk treurspel.
Aan die lange, onbarmhartige keten waren deze dertig
martelaren door den harden kapitein gister 1) Napels
binnengeleid ! Als slachtvee, dat wordt afgeleverd ! Hij
had hen een omweg laten maken door de nauwe, bochtige
straten der volkrijke stad om zijn wreedheid bot te
vieren, en toen die tocht der schande onder de oogen der
Neapolitanen was voltooid, lag de brandstempel roodgloeiend in het vuur, om het slavennummer dezen getrouwen getuigen van jezus op den schouder te
drukken.
* **
Daar zaten zij dan in den avond, dertig martelaren,
in hun vodden van kleeren bij elkander in het gevangenhok der galeislaven.
Nu waren ze slaven. Zij waren in den naam van
Keizer Leopold aan de Spaansche regeering, die over
een groot deel van Italië heerschte en te Napels haar
Onderkoning had, volgens de regelen van den handel
verkocht. Er waren gnjsaards onder met zilverwit haar;
: ook waren er zwakken en zieken onder.
Iedere slaaf had naar zijn eigen prestatievermogen
bebooren getaxeerd te zijn, omdat het verschil in werkkracht zoo groot was. Maar deze slavenhandelaren
kenden hun vak. Zij wierpen een vluggen blik over
deze rampzaligen, en stelden een gemiddelden prijs van
vijftig peseta's per hoofd. )
Daar waren er onder, die op de slavenmarkt veel
meer zouden opbrengen, doch anderen zouden dien
nrjs lang niet halen. Het was een uitgevaste troep;
gu spierkracht zou niet meevallen ; en daar kwam het
toch vooral op aan, als deze slaven op de galeien aan
de riemen werden gezet.
De handel kwam vlot tot stand. De Spaansche Onderkoning telde yijftienhonderd peseta's neer, en de
kapitein, die in den naam van den Oostenrjkschen
Keizer optrad, wenschte den Onderkoning geluk met
1) 7 Mei 1675.
2) f100.—.
Ten dage, als Ik riep . . . .
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den koop. Zoo geschiedt het in den handel, en d,e
kapitein volgde het gebruik.
was aan een hevige neerslachtigheid ten
prooi. Hij was een Gereformeerd predikant uit Szecsi,
een geleerd man, vaardig met . de pen. Hijzag de
schaduwen des doods zich uitbreiden over dit bagno,
dit slavenhok; hier zouden ze sterven .... Hun namen
waren reeds doorgehaald in het boek der burgerlijke
maatschappij ; dat was het begin van . het sterven, en
gisteravond waren hun namen o geteekend in het
„doodenboek", dat eiken galeislaaf, hoe ruw en verhard
ook, een rilling door de leden joeg.
„Het hindert niet, als , wij bij den Heere onzen God
in het boek des levens zijn
zijn opgeteekend."
Het was de stem van Sellyei ; ze klonk nog even
machtig als aan de groeve van dominee Cocz.
Hij ging naar broeder Szomodi, wiens schouder felle n
deed ; de brandwond dreigde een ontsteking te worden.
Sellyei had een heelzalf, die . nu goed te pas kwam,
Hij had
en die hij op de smartende cijfer
s
reeds bij drie slaven de wonden ingesmeerd, en Szomodi
was de vierde.
,,Ik vroeg den opzichter, welk nummer ik kreeg,"
zeide Szomodi,
en i' antwoordde me, dat het nummer
mo ^3j
..
23 zou zijn."
„Het is nummer 23," hernam Sellyei op rustigen toon
de wond onderzoekend de man heeft de waarheid

gesproken."

Ze hadden allen dat brandmerk van een nummer op
den schouder gekregen; ze waren immers galeislaven geworden,. , en vader. had, ook zijn nummer ; het
Hij morde er niet over ; hij droeg het.
was het cijfer l 1. Hij
met den heldenmoed van een martelaar en met apostolisch
geduld.
„Een nummer voor een naam I" steunde Szomodi.
Hij had een teergevoelig hart, en de smaad, die er
in het nummer lag, was hem schier ondraaglijk. .
„Wees getroost, mijn broeder !" zesde Sellyei, „en
verheug u, want onze namen zijn in de handpalmen
van onzen Heiland gegraveerd."
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Ze zaten daar in de duisternis van het bagno : de
dienaren van Christus, van den allerhoogsten Koning.
0, het klonk als een hoon, als een bespotting ! Terwijl
eer der cherubijnen die voor Gods troon staan, het als
een o gg
ng zou hebben
e onderscheidi^
beschouwd, hun
..
een beker vol tr. oost te bieden, zaten z ij daar geend,. bebloed, met verscheurde harten, en zelfs de
~trijke woorden van vader Sellyei vermochten niet,
hen op te beuren. Zij voelden zich van den Heere
verlaten ; dat was het. ..
Szomodi schudde zich van afgrijzen.
Een galeiboef ... .
Nummer 23....
Toen . klonk daar een stem in de duisternis : „Mijne
broeders !"
. Ze klonk mild en vol zoeten troost; ze beefde van
innerlijke ontfermingen . -- nooit had Szomodi dit woord
zoo teeder hooren uits romen I
Hij keek verwonderd op uit zijn droeve mijmeringen
het schelle licht van flambouwen viel in het slavenhok,
en de verbaasde blik der martelaren zag daar een
degen poorter van Napels staan. Een kostbare fluweelen
Witel viel over zijn schouders, en om den hals droeg
hij een kunstvoile keten van goud.
$ Uyei naderde hem met een vragenden blik.
.Ik begrijp u," antwoordde de rijke poorter. _ ,,U wilt
mij vragen, wie ik ben, en Wie mij zond. Mijn naam
is Georg Weltz, en jezus, onze groote Koning, zond mij.
Toen u gisteravond aan de lange keten, met builen
en wonden bedekt, vermagerd tot het gebeente, voorbij
mijn kantoor zag gaan, sprak jezus tot mij. Hij sprak
tot mij, terwijl Zijn gelaat straalde van goddelijke erbanning, en het scheen mij toe, dat Zijn wonden weer
begonnen te bloeden. „Georg Weltz," zei Hij tot mij
»hebt ge die ellendigen gezien ? Het zijn Mijne getrouwe
getuigen op aarde. Ze worden gehoond en vertrapt,
bespot en bespuwd en gemarteld, dag en nacht. Het
zijn uw broeders --- weet ge dat wel? Ga tot hen en
zet, dat . Ik, de Eeuwige, u gezonden heb. Verbind hun
wonden en kleed hen en spijzig hen!"
,

e

.
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Het rossige licht der flambouw viel op de roestige
ketenen en weerspiegelde zich in de tranen, door de
martelaren in de diepste ontroering geschreid. Het was
de gemeenschap der heiligen, die met haar geur en
haar lieflijken glans dit vunzige slavenhok vervulde.
En die fiere poorter stond daar als een engel Gods ...

XVII.
DE CROAAT.
Het was nog vroeg in den morgen. De zweep klapte,
en de ruwe tronies der slavendrijvers verschenen in
het bagno. Als een kudde vee werden de vijfhonderd
galeislaven voortgedreven, en toen Szomodi aan den
voorsteven der galei den naam ,,St. januarius 11 zag
prijken, dacht hij aan Kinski, die op dezelfde galei aan
de riemen had gezeten.
In zware ketenen, zes aan zes, moesten de slaven
plaats nemen. Er werd geen woord gesproken; het was
het sombere zwijgen van den bittersten wrok, die met
een innerlijke vervloeking had post gevat in de meeste
harten dezer slaven. En bevend, vol siddering bij de

gedachte aan de folteringen, die hun op deze galei nog
stonden te wachten, zetten de Hongaarsche ballingen
hun voet aan boord van de ,,St. Januarius11
De galei was open, zonder luiken, als een roeiboot.
Ze was lang en breed, met een vooruitstekenden snavel,
die diende, om bij een gevecht het vijandelijke schip te
rammen. In het midden bevond zich een opbouw, een
houten verhooging, waar voorraden proviand en scheeps0

benoodigdheden werden opgeborgen; daar stonden ook
twee masten, die elk van een eenvoudig zeil waren
voorzien.
De bemanning was zeer gemengd; er waren Turken
en Algerijnen onder, die als zeeroovers de Middellandsche
Zee onveilig hadden gemaakt. Vreeseli ke gezichten zag
men onder die slaven, monsterachtig en afschuwelijk;
er waren moordenaren onder, met het Kainsmerk op
het stalen voorhoofd; uit de oogen der meesten sprak
j
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stille, verbeten woede. En onder deze verworpelingen
der maatschappij zouden de Hongaarsche martelaren
hun volgend leven moeten doorbrengen . ...
De opzichters kenden geen erbarming. Zij sloegen er
meedoogenloos op met hun lange stokken en zweepen,
als de riemen niet vlug genoeg werden gehanteerd, en
overlaadden de predikanten, die nog volstrekt onbedreven waren in het roeien, met de gruwelijkste scheldnamen.
Het was een hel; de ,,St. Januarius 11 , die daarheen
voer in de Baai van Napels, was een schandvlek der
christenheid, en Otrokocsi, die was vastgeklonken aan
een der beruchtste misdadigers van Sicilië, was niet in
staat, den jammer en de ellende langer op te kroppen.
Hij schreeuwde zijn nood, zijn kommer uit naar de vier
winden des hemels met een kracht, dat de verhardste
misdadigers verbaasd opkeken.
Hij zou het niet voor den tweeden keer doen. De
opzichter sloeg hem, alsof de stok doormidden moest,
terwijl een andere opzichter den hider een zware prop
in den mond duwde.
Zoo was de eerste dag; en de volgende dagen waren
niet anders. De dagen werden weken ; de weken werden
maanden; en eiken morgen dreef de ,,St. Januarius 11
daarheen met zijn jammer, zijn woede en zijn ellende.
De zon won eiken dag in kracht; het werd een heet
zomergetij, en het pik in de naden van de ,,St. Januarius 11
werd week. En het was op den avond van zoo'n heeten
zomerdag, dat een aantal opzichters, allen jonge menschen,
bij de haven stonden, om zich te verfrisschen. Er kwam
een koele bries van de zee, die goed deed.
Ze stieten elkander aan en grinnikten.
,,Een nieuwe collega!" fluisterden zij elkander toe:
we zullen een grap met hem uithalen; 't lijkt een
oaat."
ër
Hij droeg een vollen, grijzen baard, en zijn gelaat
stond strak en streng. Hij groette, en ze antwoordden:
,,G'en avond, grootvader."
Het klonk als spotternij, en daarmee begon het spel.
Ze omringden met hun allen den nieuweling, die dicht
,
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bij dep havenkant stond. Ze tronken hem van achter
aan zijn trui, aan zijn haar, en als hij omkeek, had het

niemand gedaan.

,'t Is een nieuweling in 't vak," riep de brutaalste;
gedoopt
i
t i moet edoo t worden."
Ze drongen op, en indien de nieuweling niet vaardig
op zij was gesprongen, dan was hij te water gegaan.
`oen was zijn geduld echter ten einde. De ader langs
zijn linkerslaap zwol op, en de blik, waarmee hij den
brutalen vent aankeek, was als van een brieschenden
leeuw. Hij ging recht op hem. af. Hij , greep hem met
een ijveren vuist in de borst, en slingerde hem met zijn
reuzenkracht de haven in.
Hij greep den tweeden belhamel, een jongen man uit
Apulie, die onlangs bij een dronkemanspartij, waarbij
'de messen niet in de scheede waren blijven zitten, het
linkeroor op den vloer der gelagkamer had moeten
achterlaten, met dezelfde kracht in de borst, en smakte
hem den vorige achterna, de haven in.
Er was geen gevaar voor verdrinken. Het water Was
lauw van de zonnewarmte en de opzichters konden
zwemmen als waterrotten. be zwemkunst was trouwens
een vereischte, om aangesteld te worden voor opzichter.
Bovendienwemelde de havén van roeibootjes, waarin
de , Neapolitanen op dezen prachtigen avond gingen
spelevaren.
Deze vreeselijke reus stroopte toen de mouwen op.
Hij scheen een inns welbehagen in zijn borst voelen
opkomen bij de uitoefening van dit nieuwe vak.
,, Zegt, kwajongens," riep hij : „wie wil de derde zijn ?"
Zi zorgden er voor, van den waterkant weg te komen,
en wreekten zich door hem uit te jouwen.
Toen ging hij recht op hen af. Er waren vermetele
gezichten onder die jonge opzichters ; en de langste, die
vroeger op de kermissen zijn kunsten als worstelaar
had vertoond, riep : ,, Staan blijven, kameraden ! Het zou
een eeuwige schande zin, zoo wij, zes rappe jonge kerels,
voor zoo'n ouden vagebond aan den haal gingen."
Zoo bleven ze staan, den reus opwachtend, en ze beoefden niet lang te wachten. H j greep dien gewezen
,

,
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worstelaar bij den nek, en sloeg hem met het hoofd
tegen het hoofd van den naast staande, dat hun gore
koppen kraakten Hij was hun te machtig; hij hamerde
den derde, den vierde met zijn reuzenvuist tegen den
grond, en de beide laatsten namen de vlucht. Daarmee
had de Croaat, die den volgenden morgen als opzichter
zijn taak op de ,,St. Januardus 11 zou beginnen, zijn naam
voorgoed gevestigd.

***

De galei was in afdeelingen verdeeld; elke opzichter
had zijn afdeeling, en de afdeeling, waar de nieuwe
opzichter werd geplaatst, sidderde voor hem. Het was
dezen galeislaven reeds ter oore gekomen, welk een man
hij was. Het geval werd nog schromelijk overdreven;
er werd bij verteld, dat hij die beide drenkelingen, toen
ze weer op het droge stonden, opnieuw te water had
geworpen met den kreet: ,,Ze moeten dood! Dood
moeten ze!"
Men wist er zelfs nog aan toe te voegen, dat hij in

een dolhuis, een krankzinnigengesticht had opgesloten
gezeten, en dat de directeur uit angst voor den
geweldenaar hem maar had laten loo en en hem zelfs
nog een aanbeveling had meegegeven. En uit hoofde
van zijn onbegrensde lichaamskracht had hij toen het
baantje van opzichter gekregen op de St. Januarius 11
Zoo was het dan te begrijpen, dat deze galeislaven
voor hem sidderden. Zelfs de stugste misdadigers voelden
een heimelijken angst, als zijn felle oogen op hen rustten.
Maar het viel mee. Hij deelde minder slagen uit dan
zijn hardvochtige makkers; hij was streng maar niet
wreed, en toen hij veertien dagen aan boord was
geweest, werd de afdeeling, die onder zijn toezicht
stond, benijd, omdat ze geen beul maar een mensch tot
opzichter had.
Aan 't einde vn die veertien dagen was Szomodi op
een avond, toen het werk was afgeloopen, aan het
kousen breien. Er kon nog iet's mee worden verdiend,
en sommige galeislaven hadden zich een bijzondere
vaardigheid verworven met het breien.
Met Szomodi stond het anders; hij en zijn Hongaarsche
1
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lotgenooten moesten het nog leeren, en hun handen,
stram en stijf van het roeien, waren weinig geschikt,
om de breipennen te hanteeren.
Hij legde de pennen neer met een diepen zucht, en
het smartelijk lijden op die vreeselijke galei, ver van
zijn gezin, van zijn gemeente, van zijn vaderland, perste
hem de tranen in de oogen. 0, nu kon hij de weeklachten
verstaan van de Israëlietische ballingen aan de stroomen
van Babel!
Maar de komst van Georg Weltz was toch een
zonnestraal op het doornig pad der martelaren, en dag
en nacht was hij, in bond met zijn broeder Philipp, in
de weer, om het lot der martelaren te verzachten. Hij
kleedde hen; hij spijzigde hen; hij liet niets onbeproefd,
om hen te troosten, te verkwikken. Elke week kwamen
hij en zijn broeder de ballingen opzoeken in het bagno,
en die oogenblikken waren hoogtijden voor die arme
slaven.
Hij deed meer. Hij stelde den Onderkoning voor, de
ballingen vrij te koopen ; de Onderkoning kon maar
geld vragen, en hij zou het rantsoen zien bijeen te krijgen.
Maar het was aan een doovemansdeur geklopt. En
ook de bezoeken aan het bagno werden al schaarscher;
de machtige hand der toenmaals zoo geduchte jezuitenorde kwam dreigend naar voren.
** *
Szomodi nam de breipennen weer op, toen er een
hand op zijn schouder werd gelegd. Hij keek verwonderd
op; het was de Croaat, zooals men hem noemde, de
nieuwe opzichter.
Szomodi had hem enkele keeren vluchtig gezien op
de ,,St. Januarius 11 , maar gesproken had hij den nieuweling
niet. De Croaat behoorde trouwens tot een andere afdeeling op de galei.
,,Gaat het niet met het breien ?" vroeg de opzichter.
,Geef mij de pennen eens aan, en ik zal 't u voordoen!
jet uw Eerwaarde het wel? 't Is geen heksenwerk;
met geduld en oefening komt men er wel."
Szomodi keek den spreker lang aan. De stem had hij
meer gehoord, maar het gelaat kende hij niet.
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De vreemdeling streek glimlachend door zijn langen,
grijzen baard. Hij scheen er heimelijk vermaak jfl te
scheppen, dat de leeraar hem niet thuis kon brengen.
,Kent u mij niet, Eerwaarde?"
Szomodi schudde het hoofd.
Ze zaten onder een afdak van het bagno, en niemand
was in de nabijheid. Toen ontblootte de geheimzinnige
vreemdeling den schouder, en daar las Szomodi tot zijn
uiterste verbazing het nummer 1000 . ...
,,Kijk" zei de opzichter: ,,het is curieus. In de afdeeling, waar ik opzichter ben, bevindt zich de roeibank,
waar mijn naam staat ingekerfd: A. K. Een zwarte
Neger zat vandaag op die plek."
Szomodi ontroerde tot in de toppen van zijn vingers,
en greep de handen, die zoo menigwerf troost hadden
gebracht in zijn ellende.
,,Ik had nooit gedacht, je weer te zullen ontmoeten,
Kinski."
Kinski lachte.
,,Bergen en heuvelen ontmoeten elkander niet, want
zij blijven op hun plek, maar de mensch is een beweeglijk
schepsel, Eerwaarde. Voorts is de wereld maar klein,
als je een poosje loopt, dan kom je weer in denzeifden
hoek terecht.",
Hij had schik van die uitlegging. Hij sloeg zich op de
knie en keek den leeraar aan met iets guitigs in zijn
oo.
H
tot het gilde van die dappere en onverschrokken avonturiers, waaraan de zeventiende eeuw
zoo rijk was. Het ééne jaar volgden zij de trom, om
het volgende jaar ter koopvaardij te varen. Zij Waren
van alle markten thuis, en helaas liepen er duizenden
vast in de • moerassen der misdaad.
,,Hoe kom je toch hier als opzichter verzeild?" vroeg
Szomodi. ,,Ik bedoel: hoe heb je 't klaar gespeeld? ik
ben overtuigd, dat je niet zoudt gekomen zijn, indien
wij arme ballingen hier niet waren aangeland."
,,Dat is glad genoeg," meende Kinski : ,,'t is de leeuwenkuil."
Maar er te komen, was toch niet zoo moeilijk. Hij
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had generaal Montecuculi, die veel met zijn oude

veteranen op had, aangeklampt, en met een warm aanbevelingsschrijven, gericht aan denkommandant der galeien
en een flinken reispenning gewapend,\vas het zaakje
gezond, Hij ontving aanstonds een aanstelling als opzichter.
"In de bergwereld der Apenijnen raakte ik je kwijt
- hoe is 't met den Lutherschen rector afgeloopen?"
vroeg Szomodi.
"De rector? Hij geeft al weer les aan zijngymnasium.
Er wordt beweerd, dat Keizer Leopold na den val van
Lobkowitz de Hongaarsche kwestie zelf ter hand wil
nemen en op vrede en verzoening aanstuurt. In elk
geval is de druk in Hongarije verlicht - u kent dien
rector toch ?',
Szomodi kende hem uitstekend; ze waren boezem..
vrienden, Het was Johannes Simonides van Brisnys. Hij
had, toen ze op dien onvergetelijken morgen oprezen
vall hun harde legersteden, Szomodi in 't oor gefluisterd: "Er staat iets te gebeuren; bid vurig voor
mijl__ broeder !"
Kinski dacht met de innigste voldoening aan die geslaagde ontsnapping.
"Ludwig en Reinhald hielden me in de gaten; ik

merkte het wel. Maar het waren toch onnoozele halzen,
en die kapitein was in spijt van zijn vervaarlijken
snorbaard ook een onnoozele bloed. Hij had het kreupelbosch moeten laten afzetten, Daar schuilde de vluchteling;
hij heeft de beide Duitsche krijgslieden nog hooren
praten in zijn schuilhoek.'
Ik ben ook te Szendi geweest," ging Kinski voort.
i3ij die tijding sprong Szomodi overeind. Zijn slapen
gloeiden van opwinding, en hij staarde den spreker aan,
alsof hij een visioen aanschouwde,
, Wees nu kalm I" vermaande Kinski. "Ik ben ook
kaim, al heb ik nu reeds veertien dagen met het geheim
rondgeloopen. Nooit had ik de kans, uw Eerwaarde
alleen te spreken - zal u nu kalm zijn? Vooral niet
tuid spreken I"
"Ik zal kalm zijn,' antwoordde Szomodi, maar dit
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door wonden en builen geschonden lichaam sidderde
van opwinding en spanning.
„iet u dan naast mij neder, Eerwaarde!" hij
Toen zette Szomodi zich naast hem neder, en hij nam
de sterke, geweldige hand van den, reus tusschen zijn
uitgeteerde, bevende handen, terwijl de oogen, diep
weggezonken in dat vermagerd gelaat, gloeiden als van
een inwendige koortshitte.
„Ik ben te Szendi geweest. Ik heb den eerwaarden
pastoor gesproken en vader Zadorski ; ik heb in uw
pastorie een nacht geslapen in 't achterhuis. Stil, Eer
ik heb nog meer in mijn mars. Ik heb den-warde
kleinen Olah op mijn knie gehad ; hij was groot e
worden -- u zoudt hem haast niet meer kennen. Hij
sloeg den arm om mijn hals en zeide : „Oom, waar
komt u vandaan ? Stil Eerwaarde 1 Vraag nog niets 1
Nu komt het allerleste en het allerbeste."
Hij tastte diep in zijn binnenzak en haalde er een
brief uit en twee goudstukken.
„De brief is verfrommeld, Eerwaarde, maar dat zal
niet hinderen. Hij is van uw vrouw. En deze beide
goudstukken zijn ook van uw vrouw."
Kinski stond op ; hij hoorde gerucht.
„We hopen elkander nader te spreken," vervolgde
hij op gedempten toon ; „ik denk, dat u 't er voorloopig
wel mee kunt stellen."
De opzichter sloop weg, op zijn teenen, als een kat,
die niet gehoord wil worden. En Szomodi las den langen
brief van zijn vrouw ... .

:

.

XVIII,

ONDER DE DRIEKLEUR.
Daar lag een Nederlandsche Smyrnavaarder op zijn
anker te rijden op de reede van Napels. Het schip had
zijn vracht ingenomen; het was zeilree, om naar een
vaderlandsche haven te stevenen; het wachten was
slechts op een gunstigen wind.
De gezagvoerder stond met den rug tegen den
grooten mast geleund; hij maakte zijn vinger vochtig
en stak hem in de hoogte, om naar den wind te voelen.
Nog even geduld P' zeide hij tot zichzelven.
Het was nog vroeg in den morgen. Er hing een
lichte nevel over het zacht deinende water, en de
onderstuurman, die met een kabeltouw voorbij kwam
dragen, zeide : ,,Het belooft een mooie dag te worden,
ka tein."

gegezagvoerder knikte met het door zon en wind
gebruinde gelaat.
Ik denk het ook, Jan."
ffij keek naar de zeilen. Ze hingen slap; toen liet hij
den blik over de reede gaan. Uit de nevelgolven schoot
ineens een groote galei in snelle vaart naar voren. De
kromme snavel scheen zich uit te strekken als de
hongerige snavel van een roofvogel; de riemen plasten
met een gelijkmatigen slag in het water, en het water
spatte op voor den boeg.
Het was de ,,St. Januarius"; de kapitein las den naam
aan den voorsteven. En van de steng wapperde de
vlag van Spanje.
Nu week de nevel - o, het was een wonderschoon
tafereel, dat zich voor het oog ontrolde! Daar lag de
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haven met zijn talrijke vaartuigen, waaruit vroolijke
matrozenliederen opkionken. En dan die groote stad
met haar paleizen en talrijke kerktorens, oppiekend in
de klare, zonnige morgenlucht ! Daar achter waren de
bosschen en wouden, pronkend in hun groene pracht,
terwijl op den achtergrond de Vesuvius als een machtige
wachttoren vol majesteit den geheelen omtrek beheerschte
Een lichte rook steeg uit zijn krater rechtop naar
het blauwe zwerk. Het was een beeld des vredes. Maar
wee den omtrek, als de viammenreus in de ingewanden
van den berg ontwaakte I Als hij vuur en lava zou beginnen te spuwen - de steden Pompeji en Herculanum
hadden het ervaren!
De kapitein richtte den blik weer naar de galei. In
een bocht voer zij om den koopvaarder heen, en op
het oogenblik, dat de afstand het kleinste was, gleed

een der manschappen van den achtersteven in zee.

Was het een ongeluk ? Of was het opzet ? Trachtte
een dezer ongelukkige galeislaven den koopvaarder en
de vrijheid te bereiken?
„Lie je dat, stuurman ?" vroeg de gezagvoerder ; ,,hij
zwemt als een waterrot !"

De zwemmer hield pijirecht op den koopvaarder aan;
slechts het hoofd werd gezien met nu en dan een armbeegi
wng. Het hoofd was bedekt met een flinken bos
grijs haar ; men zou zeggen, dat daar een grijze watervogel naderde.
De kapitein keek naar de galei. Zij was reeds een
heel eind weg, terwijl de zwemmer nu vlak bij het
schip was gekomen.
,Wil Ik hem een touw toewerpen ?" vroeg de stuurman.
be kapitein maakte een bevestigend gebaar.
„We kunnen zoo'n stakkert, die de beruchte galei
ontvlucht, toch niet laten verdrinken ?"
Vijf minuten later stond de vluchteling reeds op het
dek van het schip. Hij schudde zich als een natte poedel
het water uit de haren.
Jk las den naam van uw schip, kaptem : ,Op hoop
van Zegen"," zei de vreemdeling. Joen liet ik me van
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de pilei zakken, en hoop, dat er zegen op zal rusten."
j sprak langzaam, met een vreemden tongvai, maar
in de gederlandsche taal.
Wie"
ben jij ? vroeg de kapitein, de oogen vorschend
ard gericht.
op den grijsa
Hij vertelde, Kinski te heeten. Hij was opzichter geweest op de galei ,,St. Januarius", en omdat hij zich
het lot der Hongaarsche martelaren, die zich op deze
galei bevonden en op de verschrikkelijkste manier werden
mishandeld, had aangetrokken, was het in den kijker
geloopen. Hij wist reeds uit vertrouwbare bron, dat hij
op de lijst der verdachten stond, en binnenkort kon
hij er op rekenen, als een galeislaaf aan de bank te
worden vastgeketend.
Hoor je dat, stuurman ?" zei de kapitein. ,,Die ongelukkige Hongaarsche predikanten zitten aan de roeibanken van de galei vastgeketend, omdat ze van ons
geloof zijn, van het Gereformeerde geloof - 't is toch
Gole geklaagd!"
,,Wat voor landsman ben je toch eigenlijk ?" vroeg
de kapitein.
Jk ben een Hongaar."

,,En waar heb je dan de Nederlandsche taal geleerd ?"
,,Aan het dek van een Hollandsch oorlogsschip ; ik
heb als matroos gediend onder De Ruyter."
,,In welk jaar?"
Anno Twee en vijftig. De Engelschen hebben toen
op hun batje gehad. Niet zuinig ! En ik was er bij,
kaptein."
,,Nu zijn we goede vrienden met de Engelschen,"
hernam de kapitein : ,,en 't is te hopen, dat het altoos
zoo moge blijven. Dat is voor beide volken het beste.
Maar wat moet ik nou met jou beginnen, Kinski ? Willen
we hem maar weer over boord zetten, stuurman ?"
Het was maar scherts. De kapitein lachte smakelijk,
toen hi' 't zeide.
,,Ik bid u, neem mij mee naar Holland!" smeekte
Kinski.
,,En wat moet je daar beginnen ?"
,,Er zal een Nederlandsche oorlogsvloot naar Sicilië
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gaan, om de Franschen op hun nummer te zetten. Ik
laat me aanmonsteren voor die vloot."
Er lag bewondering in de oogen van den gezag
-voerd,
toen hij Kinski aandachtig opnam.
„Hoe oud ben je, man?"
„Bij de zestig, kapteen."
„En waarvoor wil je dan vechten, maat?"
„Voor de vrijheid."
Dat woord vond een krachtig echo in de borst van
den zeeman. In dat woord lag een bezieling, die beider
harten in gloed zette ; in dat woord ontmoetten elkander
de Nederlander en de Hongaar ... .
„Ik ben nog niet uitgesproken," ging Kinski voort.
„De Hongaarsche predikanten zullen niet verlost worden,
als er geen Nederlandsche oorlogsvloot op de Italiaansche
kust verschijnt. Het is mijn vaste overtuiging. En ik
waag er gaarne mijn oude knoken aan, om dat te zien

gebeuren."
De kapitein reikte den Hongaar de hand, en zich tot
den stuurman wendend, zesde hij: „Kinski heeft klets -

natte plunje aan ; neem hem mee naar mijn kajuit ; daar
hangen nog wel wat oude kleeren voor hem.
De kapitein keek naar de lucht. Er kwam een vleugje
wind, en boven den Vesuvius vertoonde zich een wolken
Toen zag hij nog iets anders ; het was de galei,-bank.
die weer snel naderde, en recht op den koopvaarder
aanhield. Zij maakte een scherpen draai ; toen lag ze
stil: langs zij van den driemaster.
De kommandant der galei stond op de verhooging
bij de beide masten.
„Ahoi," riep hij ;^ „we vermissen een opzichter ---is
hij bij u aan boord ? "
„Ik houd er geen informatie- bureau op na," was het

stugge antwoord.
„ u weet ik al genoeg," hernam de kommandant:
„we zullen hem halen."
De borstelige haren van den Hollandschen zeeman
..
schenen overeind te rijzen.
Op rijn schip komen zonder mijn toestemm i ng?"
floot alarm, en de manschappen kwamen aanhollen.
Aijt
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,,Aan de geweren !" kommandeerde hij.
Zulk een vastberadenheid maakte toch indruk op den
kommandant ; hij fluisterde met een paar van zijn opzichters, en zong toen een heel toontje iager.
» Mag dan een van mijn opzichters aan boord komen?
U schijnt niet te weten, hoe de vork in den steel steekt."
,,Laat hem komen !" antwoordde de kapitein, en vlug
als een aap klauterde de aangewezene aan boord. Juist
verscheen Kinski in zijn nieuwe piunje op het dek.
,,Dat is hij al," riep de opzichter.
Zoo, eenoorige," zei Kinski: ben je daar ook?"
get was de kerel met het eene oor, die voor ettelijke
weken als nummer twee op de agenda een onvrijwillig
waterbad had ontvangen. Nu eerst kregen de matrozen
het in 't oog, dat de vent maar ën oor had. Ben
vroolijke schaterlach klonk over het dek.
,,Waar is je ander oor, maat?" vroegen ze : ,,hebben
de, ratten het er afgeknauwd ?"
De eenoorige maakte werkelijk een bespottelijk figuur,
maar hij trachtte zich zoo goed mogelijk er uit te redden.
Hij verzekerde den kapitein, dat deze vluchteling den
goeden geest op de galei volkomen had verpest, door
met de galeislaven tegen het wettig gezag te kuipen.
Hij behoorde daarom voorbeeldig gestraft te worden,
en op dien grond verzocht de opzichter diens uitlevering.
De kapitein luisterde niet eens naar dien praat. Daar
was iets anders, dat zijn aandacht trok - iets ontzettends.
Tien, dertig, zestig vermagerde handen strekten zich
naar hem uit.
Red ons, kaptein !" smeekten ze : ,,erbarm u onzer I"
Saar zaten ze, in vodden gehuld, terwijl hun ketenen
rinkelden. Br waren grijsaards onder en zieken ; de
zweep des drijvers had hen naar die verschrikkelijke
galei gejaagd. Ze zaten daar als geraamten, als bleeke
schimmen, met de lijkkleur op het gelaat.
De kommandant fronste de wenkbrauwen ; hij voelde
zich lang niet op zijn gemak ; en het werd tijd om weg
te komen.
,,Ik zal er rapport van op laten maken," zeide hij,
Ten dage, als Ik riep . . .
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„dat u een vluchteling weigerdet uit te leveren. 'Dat
is strafbaar ; u zult er meer van hooren."
„Ga gerust uw gang," antwoordde de kapitein ; „indien
ik die Hongaarsche martelaren aan boord kon krijgen,
dan deed ik 't ook — begrepen ? En ik leverde er niet
ééntje uit -- niet zooveel !"
En de gezagvoerder schoof met het plat der handen
over elkander.
De opzichter verliet den driemaster ; een seinfluitje
werd gehoord, en de riemen sloegen uit. Een droevig
noodgeschrei steeg op, om langzaam weg te sterven
op de deinende watervlakte, en snel verdween de
St. Januarius" met zijn ellende, zijn wanhoop erg bitteren
in de verte.
joo'n ellende heb ik nog nooit aanschouwd !" zei de
kapitein ; en het aangrijpende tooneel zou hem den
ganschen dag niet uit de gedachten gaan.
Hij voelde naar den wind ; het vleugje zwol langzaam
Hij beval, de ankers te lichten ; de
aan tot een bries. Hid
zeilen bolden, en het schip „Op hoop van Zegen" voer
met een statige vaart naar de vaderlandsche haven.

Emmer

XIX.
ADMIRAAL DE RUYTER THUIS.
De blank gepoetste koperen klopper viel op de metalen
laat eener sterke, eikenhouten deur van het deftige
eerenhuis, dat admiraal De Ruyter op 't Nieuwe WaalsByland te Amsterdam bewoonde.
Het dienstmeisje opende het luikje.
„Is u het, dominee ?"
De grendel schoof van de deur, en de leeraar trad
binnen. Hij was een man in de kracht van het leven.
Zijn hand omklemde een stevigen wandelstok met een
fraai bewerkten knop ; met de andere hand wischte hij
zich het zweet van . het voorhoofd ; het was warm, en
de dag zou heet worden. Het was dominee Bernardus
Somer.
,,,Is de familie thuis, Jansje?' 1
jawel, dominee ; u gelieve maar door te komen."
Zoo stapte hij dan de woonkamer binnen. De huisvrouw was in de keuken bezig, om voor het middag
te zorgen, en de Admiraal zat aan de tafel, een-mal
`grooten Staten-Bijbel voor zich opgeslagen. Die Bijbel
was zijn kompas geweest van zijn jeugd aan ; het zou
zijn kompas blijven tot zijn laatsten snik, en boven die
heilige bladen schitterde voor zijn geestesoog met al
klaarder glans de blinkende Morgenster.
„Hoe maakt u 't, vader ?" vroeg de dominee op zijn
monteren toon.
„Uitstekend, hoor ! En in uw gezin ? Hoe gaat het
met Margriete ?"
Zij was de dochter van De Ruyter en van Anna van

Gelder en gehuwd met den dominee.
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„Allen welvarend."
„Hoe gaat het met de zieken in de gemeente ?"
„Tamelijk veel kranken; dat valt niet mee."

„Hoe maakt het mijn buurjongen ? Kees Jansen ?"
De dominee vertelde, er net vandaan te komen. Het
was de vliegende tering, en 't zou wel spoedig afgeloopen z ij n.
„Hij is bereid, om te sterven," hernam De Ruyter
met een ernstig gebaar.
D e predikant bevestigde het.
..
„Hij verlangt, vader, om ontbonden te worden en bij
Jezus te zijn. 't Was heerlijk, heerlijk, hem te hooren
spreken ! Ik was gekomen, om hem te troosten, maar

hij troostte mij."
De Admiraal kende hem sinds jaren, van jongsbeen
aan. Twee jaar geleden was Jansen als vriwilliger
meegegaan in den zeeoorlog ; hij had gediend op het
admiraalsschip, en in den geweldigen zeeslag bij Kijkduin
had De Ruyter tot hem gezegd : Het onweer komt
een beetje opzetten word je niet bang, Keesje ?"
„De Heere is mijn Herder," had hij kalm geantwoord:
„mij zal niets ontbreken ". En hij had met de koelbloedigheid van een ouden veteraan gestreden voor
vrijheid en recht.
Anna van Gelder kwam binnen, De Ruyter's huisvrouw, het ware type van een degelijke Hollandsche
huismoeder. Zij droeg een handvol kopjes en schoteltjes,
die in een fraai bewerkte glazenkast werden opgeborgen. De kast was een • geschenk van den raadpensionaris Johan de Witt, bij een verjaardag van den
vlootvoogd gegeven.
„Hoe vind je, dat mijn man er uit ziet ?" vroeg de
huisvrouw met een vroolijken opslag van het oog.
„Als een vijftiger," antwoordde de dominee ; „kleurig
en fleurig."
Er lag gemeenlijk een zekere gestrengheid op het
gelaat van den Admiraal, maar in den huiselijken omgang
werd die strakheid geheel op den achtergrond geschoven
door zijn aangeboren goedhartigheid, terwijl hij, de man
met het Zeeuwsche hart, hield van blijde scherts.
.
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Mevrouw De Ruyter was zieisverheugd, dat haar
man nu eens kon uitrusten van de zware zeetochten,
die zoo vol doodsgevaren waren. Dc Koning van
Engeland, Karel II, had hem het vorig jaar uitgenoodigd
tot een bezoek op het Koninklijk paleis, en het bezoek
zou drie weken duren.
Hoe vele Nederlanders zouden gehunkerd hebben
naar die schitterende onderscheiding ! Maar De Ruyter
zei eenvoudig : ,Mijn jongen kan gaan ; Ik blijf thuis.
Oost West, thuis best!"
En zoo ging dan zijn zoon Engel, die een groot
vlootvoogd beloofde te worden, en admiraal Cornelis
Tromp ging ook.
,,Net iets voor Tromp!" meende de huisvrouw, ,,en
de eer, die hem en onzen Engel te Londen te beurt
viel, moet geweldig zijn geweest. De menschen leken
wei dol. Maar wat koop je er voor ? Onze jaren klimmen,
en ik wil met mijn man, zoo het Gode belieft, nu eens
een rustigen ouden dag genieten."
De Ruyter knipoogde tegen den dominee, en de schalk
speelde om zijn mond.
Jk had wat graag naar Londen gegaan," zeide hij,
,,maar mijn vrouwtje speelt over me de baas. Zij wou
't niet hebben, en daarom ging het niet"
,,'t Is mooi !" lachte de dominee. ,,Ben luitenant-admiraalgeneraal !"
,,Nou ja -- dat is nu zoo ! Daar doe je niets aan, man!
Waag het eiken viootvoogd maar ! Thuis hebben ze
geen sikkepit in te brengen !"
Mevrouw trok hem lachend aan ge ooren.
,,Zoo, baasje - ben je weer op je preekstoel ? ik zou
je eens door elkaar moeten schudden !"
0, 't was zoo'n gelukkig huwelijk ! En indien Mevrouw
met haar man alleen in de kamer was geweest, dan
zou ze hem hebben ornhelsd en gekust. Maar er was
een derde bij, en dan deed ze 't nooit, al was 't haar
schoonzoon.
,jansje heeft schik," zei de Admiraal, ,hoor ze eens
zingen ! Ze denkt gewis aan haar vrijer, dien ze binnenkprt van de groote vaart terugverwacht."
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En jansje zong met onvervaarden moed a1 maar het
refrein:
nTuffrouwJ juffrouw, fijn I
Dit moet uw gezondheid zijn 1"
Even later kwam ze met den koffiepot binnen. Daarop
doelde haar lied; de koffiepot beduidde de gezondheid.
Of schuilde in dit refrein de bittere spot van een dichter,
die in den koffiepot den ondergang van het vaderland zag (
Onlangs was er van de hand van een geleerden
Amsterdamschen geneesheer nog een vlugschrift verschenen, waarin met de grootste klem tegen het koffiedrinken werd gewaarschuwd. Hij noemde koffie en thee
een doodelijk venijn, dat er jaarlijks velen ten grave
sleepte. Hij verzekerde, dat de meesten der hedendaagsche
moeders slechts zwakke en krachtelooze schepseltjes.ter
wereld brachten, omdat haar gestel reeds vroegtik!lg verdorven was door dat gemeene vergif, en dat de Tachtigjarige Oorlog gewis verIoren .zou zijn, indien de Geuzen
In plaats van bier dat tuig van koffie hadden gedronken.
Maar de zegevierende loop der koffie was niet te
stuiten. Hoog en laag begon koffie te drinken, en admi..
raal De Ruyter, in wiens geest sterke geheelonthoudersstrevingen sluimerden, ijverde voor de koffie met een
vurigen ijver: als een tegenwicht tegen het misbruik
van sterken drank.
De leeraar haalde een leeren portefeui11e uit zijn zak,
'
en de lach verdween van zijn gelaat,
"Lees dezen brief eensl'' zeide hij, en de Admiraal nam
den brief. Het was een particulier schrijven van den
gezant Hamel Bruininx, met de laatste post ontvangen,
De gezant meldde er in, dat hij met zijn verweerschrift, bestemd voor keizer Leopold, vermoedelijk
binnen enkele weken gereed zou zijn, Hij was in .het
diepst zijner ziel versterkt in de heilige overtuiging, dat
deze Hongaarsche martelaren even onschuldig 'waren
aan de rebellie als het pasgeboren wicht in de wieg. Zijn
ziel brandde van verontwaardiging bij de gedachte, hoe
het rechtsbewustzijn door den Bloedraad van Pressburg
op de gruwelijkste wijze was beleedigd, en hoe ond(f.r
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het masker der aanklacht van muiterij de eenie bedoeling was, het Protestantsche geloof in Hongarije met
wortel en tak uit te roeien.
De meeste Roomsch-Katholieken, zoo schreef hij, waren
door dat huichelachtige masker misleid, en de rechtschapen Keizer in de eerste plaats. Hij verzocht, de
lijdende broeders in vurige gebeden te gedenken, en
daarbij tusschen de Gereformeerden en Lutherschen
geen onderscheid te maken. Hij beval ten zeerste collecten aan, om hun nooden te verzachten, en riep de
hulp van Admiraal De Ruyter in, om de Overheid tot
spoedig en krachtig handelen aan te sporen, omdat de
nood onzegbaar groot was.
De Admiraal had den brief gelezen; met een zucht
reikte hij het schrijven over.
,,Ik wist niet, dat de nood zoo hoog was geklommen,"
zei de hij.
Meteen stond hij op, want hij was de man van de
snelle daad. Zoo was hij geweest in zijn jeugd; zoo
bleef hij in zijn ouderdom; hij was de grijz
e jongeling. ...
Hij nam den sleutel en opende een geheime lade. Het
was de geldlade, en hij haalde er een aantal goudstukken uit.
,,Dit is voor de noodlijdende broeders," zei hij met
een warmen klank in zijn stem; ,,hun lijden is ons lijden.
En later kunnen we weer zien."
Dominee Somer stond op. Hij was met het oog op
zijn drukke ambtsbezigheden eigenlijk al te lang gebleven. En even later ging De Ruyter ook op stap.
,,Niet te lang wegblijven I" vermaande de huisvrouw.
,,'t Is gauw etenstijd 1 77
,,Wat schaft de pot?."
,,Hutspot met pekeivleesch - je lijfgerecht! Pas op,
hoor, dat je den hond niet in den pot vindt I"
't Was maar scherts. De Admiraal was steeds prompt
op tijd thuis; hij kwam nooit te laat. Zoo was het, als
Anna den middagpot opschepte; het was net eender,
als de vijand zijn geschutvuur opende, en in die paraatheid, die gereedheid lag voor een deel het geheim van
zijn schitterende overwinningen.
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De Admiraal ging naar de haven, en zooals hij daar
rustig heenwandelde, in de plunje van een gewonen
zeekapitein gestoken, zou men niet wanen, dat daar de
grootste vlootvoogd van zijn tijd heenging. Hij maakte
een praatje met een Drentschen turfschipper en vroeg
aan een jongen matroos, die van de groote vaart kwam,
hoe 't in Indië stond. Hij hield Krijn den nachtwacht
staande en vroeg aan een Spaanschen gezagvoerder,
die hem ontmoette, en die van Palermo was gekomen
met zijn schip, of zijn landslui in Sicilië het zouden uit
-houden
tegen den Franschman.
„Ik ben geen vechtersbaas," zeide hij : „maar als het
niet anders kan, en het zwaard moet uit de scheede,
dan moet het met kracht worden gehanteerd. Ik vrees,
dat de Spanjaarden dit vergeten."
Een oogenblik scheen er, snel als het weerlicht, een
vuurstraal op te vlammen in zijn oogen. Het was de
sluimerende leeuw, die ontwaakte. Maar het duurde
slechts een moment. Toen keerde hij huiswaarts ; vijf
minuten vóor etenstijd overschreed hij den drempel. En
de hutspot met pekelvleesch, door de huisvrouw opgedischt, smaakte wat fijn!
.

.

,

.

IiISIS)$*J
De zorg van De Ruyter, dat de Spanjaarden het op
Sicilië niet zouden klaarspelen, was niet uit de lucht
gegrepen De Fransche oorlogsvloot verspreidde schrik
en ontsteltenis langs de kusten van Sicilië, en ten einde
raad, riep Spanje de hulp in van den Nederlandschen
bondgenoot
Er werden reeds vele matrozen aangemonsterd te
Amsterdam, en het was een drukte van belang op de
scheepswerven. Een aantal oorlogsschepen werden opgetuigd, en het was een publiek geheim, dat er een
vloot werd uitgerust voor de Middellandsche Zee Anna
van Gelder wachtte met vreeze en beven de naaste
toekomst af.
Zij opende zelve de voordeur, toen de klopper viel
met een harden slag.
,,Zoo, mijn zoon," zeide ze: ,,ben jij het?"
Het was dominee Somer, die zijn zieken bezocht, en
even kwam binnenwippen. Hij scheen opgewonden en
vroeg, of er iets van aan was, dat de Admiraal zou
meegaan naar de Middellandsche Zee.
,,Waar is vader?" vroeg hij.
Naar de admiraliteit."
fiet gelaat der huisvrouw stond allesbehalve opgewekt, en haar mondhoeken vertrokken zich.
,,Vader behoeft toch niet mee? Wij hebben toch
knappe vlootvoogden in overvloed? vroeg de dominee.
,,Kom binnen! zei ze, en hij volgde haar in de kamer.
En terwijl haar oog zich richtte op den ledigen leuning"

"
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stoel, waar haar man placht te zitten, barstte zij in
tranen uit.
Er was schier geen twijfel aan, dat De Ruyter het
bevel zou ontvangen over de uit te zenden vloot. Sinds
hedenmorgen wist zij het uit de betrouwbaarste bron;
de Spaansche regeering stond er sterk op en beweerde,
dat de naam van admiraal De Ruyter reeds voldoende
was,., om den Franschen overmoed te beteugelen,
terwijl onze Staten-Generaal bereid waren, Spanje terwille
te zijn.
Het was erg voor de familie en het ergst voor de
huisvrouw.
„Er komt nog bij," klaagde ze : „dat mijn man zich
de laatste dagen niet goed gevoelt."
Dominee Somer wist er alles van. De dokter was er
bij geroepen, omdat zijn schoonmoeder zich ongerust
maakte. Hij zei, dat de Admiraal door het graveel was
aangetast, en had volstrekte rust voorgeschreven, terwijl
haar man er op antwoordde, dat hij daaraan gevolg
zou geven, zoolang het vaderland hem niet riep.
„Ik wacht hem elk oogenblik thuis," zeide ze, en
nauwelijks had ze de woorden geuit, of ze hoorde opnieuw den klopper het was de Admiraal.
Zijn gelaat vertoonde een lijdenden trek ; dat kwam
van het graveel. Overigens stond het kalm en vastberaden. En hij zeide op zijn gewonen, rustigen toon, dat
hij zich reisvaardig zou maken, en morgen naars-Gravenhage zou vertrekken. Hij had zijn aanstelling ontvangen
over de vloot, en hij was tegen overmorgen ten gehoore
der Staten-Generaal bescheiden.
Hij had een onaangename ontmoeting gehad met een
der heeren, toen hij een lijst der toerusting onder de oogen
kreeg, waarbij hij onomwonden, op zijn rondborstige
zeemansmanier, had verklaard, dat de bijstand der
Spaansche vloot te hoog en de sterkte . der Fransche
zeemacht te laag was aangeslagen, en dat deze beide
misvattingen er vermoedelijk toe hadden geleid, om een
te zwakke Nederlandsche vloot uit te rusten.
„Wij moeten het zelf kunnen uitvechten," meende hij
,zonder op de Spaansche hulp te rekenen."
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De admiraliteit had een andere opvatting, en zuinigheidsoverwegingen waren allicht ook in 't spel, maar er
lag niets krenkends in voor De Ruyter zelven.
Het werd anders, toen een der heeren zich niet
schaamde, den grijsaard spottend te vragen: ,,Ik denk
toch niet, dat gij op uw ouden dag bang begint te
worden en den moed laat zakken?"
Zoo'n vlegel! En de man behoorde nog wel tot het
college der admiraliteit!
De Ruyter begon toch inwendig te koken om zulk
een schaamtelooze vraag en antwoordde met toornige
stem: ,,Neen, ik begin den moed niet te laten zakken.
Ik heb mijn leven veil voor den Staat, maar ik ben
verwonderd, en het doet mij leed, dat de heeren de vlag
zoo veil hebben en wagen."
De man kon het in den zak steken; er was geen
woord Fransch bij, en de heeren begonnen zich bezorgd
te maken. Als De Ruyter nu eens weigerde, het bevel
te aanvaarden van de vloot? Hij was een vrij man, in
alle opzichten onafhankelijk, en 't deerde hem niet,
indien hij het traktement zou missen, dat aan zijn ambt
verbonden was. Zij spraken vriendelijke woorden en
verzochten hem, de opdracht toch maar te aanvaarden.
Hoe slecht kenden zij dezen vaderlander! Als de
Overheid hem riep, dan zou hij niet aarzelen om te
komen. Hij had nooit geaarzeld, en zou 't ook nu niet
doen, maar de heeren moesten goed verstaan, hoe hij
er over dacht.
,,De heeren hebben mij niet te verzoeken maar te gebieden," zeide hij. ,,En al werd mij bevolen, 's Lands
vlag op een enkel schip te voeren, ik zou daarmee ter
zee gaan. En waar de heeren Staten hun vlag betrouwen,
zal ik mijn leven wagen !"
Dat had zich daar straks afgespeeld, maar de Admiraal
repte er niet van, en de tijding, die hij meebracht van
de admiraliteit, sloeg de harten neer.
De Ruyter zette zich neder in zijn stoel, en er volgden
eenige oogenblikken van benauwende stilte, terwijl Anna
zich trachtte goed te houden. Maar het nokte in haar
keel.
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Toen verbrak dominee Somer het zwijgen ; hij meende
in alle bescheidenheid er aan te mogen herinneren, dat
zijn schoonvader wegens zijn ongesteidheid alle reden
hal, om voor de benoeming te bedanken.
De Admiraal keek den spreker met groote oogen aan.
Bedanken ?" vroeg hij : ,,meen je dat ? ik zal dien
tocht doen, al zou men mij naar 't schip moeten dragen."
De dominee hoorde aan den klank der stem, dat het
een onwrikbaar besluit was; hij sloeg de oogen neer
en zweeg.
,,Hoe gaat het met de Hongaarsche predikanten ?"
vroeg de Admiraal ineens met warme belangstelling,
en de dominee deelde mede, dat er nog geen verandering was gekomen in hun lot. Twee dezer ongelukkigen waren bezweken van ellende, en als er geen
uitkomst daagde, zouden ze alien omkomen in dat rampzalige oord van het bagno.
g
,,Vader," zei de dominee, aan een plotselinge ingevin
gevolg gevend : ,,uw besluit is onherroepelijk. Misschien
wil God u gebruiken, om de boeien van die vervolgde
broeders te slaken."
Een verheven glimlach gleed over het gelaat van
den g saard.
,,Mijn zoon !" zeide hij : dat zou de schoonste zijn
Ie mijn God mij in Zijn
van al de overwinningen,
genade schonk."
Er was nog veel te beredderen voor de reis, en de
Admiraal stond al weer op, ten einde zich reisvaardig
te maken, terwijl hij aan zijn vrouw verzekerde, dat hij
zich geheel niet meer ongesteld gevoelde. Het was de
machtige geest, die heerschte over het lichaam.
Terwijl de oogen van zijn vrouw vol tranen waren,
toonde hij zich opgewekt en troostte haar.
,,o, Anneke," zeide hij met groote teederheid : ,,wat
zou het toch heerlijk zijn, indien de Heere mij onwaardige
wilde gebruiken, om de ketenen van deze voortreffelijke
dienstknechten Gods te breken !"
Hij was evengoed thuis in den Bijbel als op de zee.
,,Denk het eens in, mijn kind, dat hun gebed oprijst
dag en nacht 1 En mochten ze worden gered uit den
rij
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leeuwenkuil, dan zullen ze met den Isairndichter kunnen
uitroepen ,,Ten dage a1s ik riep, zoo hebt Cij irn er
hoord"."
Die tekst was dierbaar aan zijn hart. Gered uit de
schrikkelijkste doodsgevaren, door des Heeren hand gered
uit de handen van machtige vijanden, had hij dat woord
wel honderdmaal herhaald : ,,Ten dage, als ik riep . . .
Br lag alles in: benauwdheid, vervaardheid des geestes,
de nacht ! Maar in de duisternis van den nacht rees de
troostende vuurkolom met haar glanzend licht. Dat was
de verhooring des gebeds . .
Toen hij daarover nadacht, geschiedde er iets opmerkelijks. Zijn vrouw merkte het wel maar wist niet,
wat het was, en van de lippen van haar man zou zij
't ook nooit vernemen, omdat hij haar droefheid niet
wilde vermeerderen.
Hij staarde, zooals iemand staart, die luistert naar
klanken, wijd uit de verte. Doch bj den vlootvoogd
kwamen ze uit de diepte, van verborgen snaren, en hij
luisterde met groote verbazing, want hij had zijn doodslied gehoord....
Hij rees op.
,,Wat is het?" vroeg zijn vrouw onthutst.
,,Stii maar, vrouw I" zeide hij : ,,zoo aanstonds ben Ik
terug."
Hij ijide het huis uit naar een vriend, om afscheid te
nemen, en het was een hartevriend van De Ruyter.
Zij waren als David en Jonathan.
,,Wat schort er aan ?" vroeg die vriend bezorgd, want
de ontroering lag op het gelaat van den Admiraal te
lezen, en De Ruyter antwoordde met trillende stem:
Jk kom niet terug ; ik blijf op dezen tocht. Ik voel het."
Het lied des doods had geklonken van die geheim
zinnige snaren, en hij had het lied verstaan . ..
Het waren schoone zomerdagen, in de Julimaand, en
de nachten waren kort. Tot laat in den avond was de
vlootvoogd bezig voor de reis, en den volgenden morgen
stond hij vroeg op. Dominee Somer en Margriet kwamen
ook vroegtijdig, en voor den laatsten keer zette de
groote zeeheld zich in zijn leuningstoel.
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„De Bijbel, Anna !" zeide hij, en zij legde den Bijbel
voor hem neer.
Toen sloeg hij den twee• (gin-veertigsten Psalm op en
las. En die stem vol tranen verhief zich, , toen hij las
aan het slot : „Wat buigt gij u neder, o mijne ziel ! en
wat zijt gij onrustig in mij ? Hoop op God, want ik zal
Hem nog loven ; Hij is de menigvuldige verlossing
mijns aangezichts en mijn God !"
Hij stond op en wierpeen droeven blik op dien
leuningstoel, waarin , hij zich nooit nóóit meer zou
j hi „Laten wij knieleni Mijn
neerzetten. Toen zeide
zoon 1 ga voor in het gebed !"
En dominee Somer deed het gebed.
Zij gingen samen naar de trekschuit. Er was een groote
drukte, maar toen de vlootvoogd naderde, maakten allen
eerbiedig plaats ; en De Ruyter nam afscheid van zijn
vrouw, van zijn dochter, van zijn schoonzoon. Zij waren
diep geschokt, omdat bij De Ruyter een ongewone ont
roering werd bespeurd. Het ontstelde hen, maar zij
wisten het niet, dat hij zijn doodslied had beluisterd ...
.

— -
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XXI.

op DE BRUISENDE ZEE.
De bruisende zee ! En lustig wapperde de Nederlandsche
Driekleur met den Oranjewimpel van de steng!
Het was een oorlogsvloot. Zij voer ten oorlog ; de
golven klotsten tegen den boeg, en de steven was naar
het Zuiden gericht, naar Cadix, om voorts de kusten van
Italië en den vijand te bereiken.
Snauwen en branders en proviandschepen klepperden
er achter aan ; net notedoppen tegenover die bonken
van oorlogsschepen ! En de „Eendraght" was het grootste
schip; het telde 450 koppen en voerde 76 kanonnen;
aan de steng was de admiraalsvlag geheschen.

Toch waren er al weer veel grootere schepen gebouwd.
Het was de wedstrijd in de bewapening, en dat stond
niet stil ; men vroeg zich wel eens af met een benauwd
hart, waarop dat nog uit zou loopen.
De Ruyter scheen een verjongingskuur te hebben
ondergaan, sinds hij het dek van een schip weer onder
zijn voeten voelde. Het graveel, dat hem had geteisterd,
de koliek, de zware tandpijn — hij merkte er niets meer
van. Rechtop, met veerkrachtigen tred ging hij daarheen,
en staande op de hooge kampanje, overschouwde zijn
adelaarsoog de geheele vloot.
Maar het lied des doods had hij niet vergeten o,
er ging veel om in zijn ziel ! Hij zag de vloot en den
wijden horizont; en achter den horizont schemerden de
eeuwige bergen ... .
Deze Noordzee, zoo vol herinneringen, zag hij thans
voor den laatsten keer. Daar waren de Bethels en de
Pniëls, waar hij te midden van den donder van het
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geschut en het ratelen van den dood den Heere had
ontmoet. Van die zee ging een sprake uit; over die zee
was God gekomen, om het vaderland te redden.
De mannen, naast wie hij meer dan twintig jaar geleden had gestreden, waren heengegaan. Hij aIleen was
overgebleven uit het heldentijdperk van Maarten
Harpertszoon Tromp, als een eenzame, oude eik temidden
van een neergestormd bosch. En een nieuw geslacht
was opgestaan van jonge, kloeke mannen, die de voetstappen der gevallen helden drukkend, pal zouden staan
voor de nationale idealen.
De Admiraal daalde de trap der kampanje af, om
met zijn kinderen te spreken. Al de matrozen der vloot
waren zijn kinderen; hij noemde hen bij dien naam, en
omdat hij zoo innig deelde in hun lot, en hun leed zijn
leed was en hun kleine vreugden hem zoo wondergoed
deden, daarom noemden zij hem Bestevaer.
Zooals hij 't vroeger gewoon was, deed hij 't nu ook.
Hij sprak als een vader, die weer thuis was bij zijn
kinderen.
"Zoo Piet, ben jij daar ook? Bij SoIebaai hebben we
den vijand stevig ingezouten, zeg! Kijk, daar heb je
warempel Krijn ook I Hoe maak je 't, kereI? En waar
heb ik jou het laatst zezien, Sander?"
"In de Sont, Admiraal. En samen maakten we een
tocht naar West-Afrika."
De Ruyter sloeg den matroos Iachend op de schouders.
"Ik weet het, maat, ik weet het. Jan Kompanie kwam
bij ons aan boord. Als negerjochie schrobde hij de
stoepen te Vlissingen, en nu ontmoetten wij hem als
koning van de Negers. Doe maar je best, Sander, dan
word jij misschien ook nog zoo iets I"
"AIs ik een negerhuid had, Admiraal."
Sander was bezig, zijn kousen te stoppen, dat geen
overdadige weelde kon worden genoemd, want er zaten
gaten in als vuisten zoo groot. Maar de draad was uit
het oog geschoten, en Sander had moeite, er hem weer
in te krijgen.
"Geef mij dat zaakje eens aan, Sander!" zei de
Admiraal; "ik kan 't nog weI van vroeger."
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En binnen zes tellen was de draad op z'n plek.
De matrozen plachten te zeggen, dat De Ruyter een
manusje van alles was. Hij bekleedde met eere en onovertroffen bekwaamheid de hoogste positie op de vloot,
terwijl hij les kon geven in de geringste bezigheden.
Op den morgen na den vierdaagschen Zeeslag was hij
bezig, den vloer van zijn kajuit te vegen, en diezelfde
hand veegde met een ijzeren bezem de Middellandsche
Zee schoon van de zeeroovers.
. „Luitenant," zeide hij : „zie je dat ? Daar sjouwt me
die matroos een kabeltros weg, waar drie mannen de
.

handen vol aan zouden hebben."
En De Ruyter wees met den vinger naar een matroos
van een rijzige gestalte, met grijzen baard, die achter
de stuurstelling den tros neerlegde.
„'t Is een Hongaar, Admiraal."
„Hoe heet hij ?"

,,Kinski."

„Nooit van gehoord. Hoe komt hij hier verzeild ?"
Het geval wekte De Ruyter's belangstelling. Een
Hongaar was toch een witte raaf op een Nederlandsche
vloot.
Toen legde de luitenant het geval uit. De kapitein
van den Smyrnavaarder „Op hoop van Zegen" was met
den man te Hellevoetsluis aan boord van de „Eendraght"
gekomen, om hem aan te bevelen voor matroos. Hij had
den Hongaar in de Baai van Napels op een avontuurlijke
manier opgepikt en roemde hem buitengewoon. Het
schip was door een storm beloopen, en Kinski stond
vier en twintig uren aan één stuk aan de pompen. Hij
verliet eerst zijn post, toen de kapitein er hem vandaan
riep, en toen de gezagvoerder hem wilde bedanken,
zeide hij eenvoudig : „Geen dank ! U heeft mij een groote
weldaad bewezen, en zoo iets vergeet een Hongaar nooit."
De Admiraal wandelde met den luitenant naar de
stuurstelling. De Hongaar stond daar, de gespierde
armen • over elkander gekruist, en het gelaat was naar
den zuidelijken horizont gericht.
Kinski 1" zei de Admiraal.
Hongaar keek met verbazing uit zijn mijmering
12
Ten dage, als Ik riep ....
.
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op. Hij nam de muts van het volle haar, en groette
met een militair saluut.
„Ben je in . krijgsdienst geweest ?"
„Tijdens den Dertigjarigen Oorlog en later ook,
Admiraal."
„Onder wie heb je gediend ?"
De Hongaar noemde verscheiden namen, en toen de
Admiraal den naam van Montecuculi hoorde, knikte hij.
„Pas ontving ik tijding van Montecuculi. Hij behaalde
een schoone victorie op de Franschen, en Turenne is
gesneuveld."
Speurend ging zijnvalkenblik langsden Hongaar.
De Ruyter schonk niet zoo spoedig zijn vertrouwen,
en oppassen bleef de boodschap. Onder die duizenden
matrozen kon er allicht een spion, een verrader zijn, en
het rustelooze oog van den Hongaar verried list, gevatheid en stoutmoedigheid. Juist onder dat soort
karakters schuilden de gevaarlijkste elementen.
,Jij bent zonder paspoort aan boord gekomen, Kinski."
„Op hoop van Zegen" was mijn paspoort."
„Kijk mij aan!" beval de Admiraal.
Toen keek de Hongaar hem aan.
„Blijf me recht in de oogen kijken z6ó ! Nu vraag
ik j e : Waaraan dacht je, toen j e zooeven naar het
Zuiden stond te turen ? Je gedachten waren op één punt
vereenigd; het verstrakte je gelaat. Lieg niet 1 Ik zal
de leugen ontdekken, als j e liegt."
Het oog van den Hongaar sloeg niet neer voor den
valkenblik, die op hem rustte. Helder en klaar was het
Hongaarsche oog, en op den achtergrond spiegelden
zich droefheid en hoop.
„Ik dacht aan de Hongaarsche ballingen, Admiraal,
die uw hulp van noode hebben."
Het antwoord verraste De Ruyter uitermate, en juist
wilde hij een nieuwe vraag stellen, toen Van Callenburgh,
de bekwame scheepskapitein van „De Eendraght",- zich
tot den Admiraal wendde, om eenige scheepsaangelegenheden te bespreken.
Ze gingen naar de kajuit en bleven geruimen tijd
onder. Toen ze weer boven kwamen, ging Van Callenburgh

OP DEBRUISENDE ZEE

179

naar de kampanje, terwijl De Ruyter het schip inspecteerde.
Dat was voor hem een gewichtig punt. Er mocht
geen schroef aan een bout ontbreken; het was zijn
stelregel, dat een groot resultaat door een verwaarloozing van kleinigheden kon worden verijdeld. Daarom
waren de kleinigheden groat in zijn oogen,
De zon had reeds lang haar hoogtepunt doorschreden.
Heirbanen van Iicht wiegelden op de blauwe golven, en
de zeilen bolden sterker onder den druk der aanwakkerende bries. "De wind is bijzonder gunstig," had
Van Callenburgh daar straks gezegd, en hij had zich
weI tevreden in de handen gewreven.
De Admiraal ontmoette weer den luitenant.
"Ik vertrouwde dien man niet bijster," zei De Ruyter,
wijzend naarden Hongaar, die bezig was, heel achteraan
een stuk geschut na te zien, "Niets verdachts viel me
echter in 't oog; hij schijnt een eerlijke inborst te

hebben,"
"Dat kan ook niet anders," lachte de luitenant, naar
de wacht gaande; "hij moet reeds vroeger onder U
Edele hebben gediend."
Het was een nieuwe onthulling; daar moest de Admiraal
toch haring of kuit van hebben. Hij ging recht op Kinski
af, maar de Hongaar merkte den vlootvoogd niet eens
op ; zoo verdiept was hij in zijn werk. Ret zweet liep
tappelings van zijn .gezicht, en toen hij 't gelaat afdroogde met zijn mouw, zag hij eerst den vlootvoogd.
,~Hoe bevalt je dat werk, Kinski?" vroeg De Ruyter.
De strakke plooi in zijn gelaat was verdwenen, en
de stem klonk vriendelijker dan zooeven.
,,'t Is een taaie karwei, Admiraal, maar 't moet
gebeuren." En zonder een verder woord te verliezen,
ging hij naar het volgende kanon, om er de taaie
karwei voort te zetten.
"Heb je meer aan een scheepskanon gemorreld?
't Zijn stugge rakkers, hoor I"
,,]awel, Admiraal."
Maar de Hongaar keek niet eens meer op van zijn
arbeid,
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"Heb je onder mij gediend, Kinski?"
"Anno Twee en vijftig, op het oorlogsschip de
Neptunus'',"
" "Mijn schiPt zei De Ruyter; "OP mijn woord van eer
- dat klopt.'
"We werden heet gebakerd tusschen den admiraal en
den vice-admiraal der Engelsche vloot in. Maar ze
deinsden af."
De Hongaar legde den poetsdoek neer; een strijdbaar
vuur ontwaakte in zijn oogen.
"Met uw verlof, Admiraal," ging hij voort: "ik draag
een herinnering mijn levenlang mee uit dien glorieusen
zeeslag bij Plymouth, die door ons glansrijk werd gewonnen."
Hij wees naar zijn hoofd. Een scherpe naad liep over
den schedel; daar had een vijandelijke enterbijl hem
geraakt.
De vlootvoogd tastte met de vingers tusschen de
grijze haren van den Hongaar; daar voelde hij het
Iitteeken, en de oude veteraan begon hem al belangwekkender te worden. Hij vroeg aan Kinski, waarom
deze, aan de Hongaarsche ballingen had gedacht, en
Kinski antwoordde, dat hij hun bitter lijden te Napels
had aanschouwd, en dat in den nacht nog hun noodgeschrei in zijn ooren weerklonk.
"Van welke religie ben jij P"
"Van de Katholieke religie, Admiraal."
"Ken je iets van den Gereformeerden godsdienst?"
.Dominee Szomodiheeft er mij van verteld. Ik luisterde
er niet naar, maar den laatsten tijd heb ik er veel over
nagedacht."
De Hongaar keek den vlootvoogd lang aan. En het
was de stem van Bestevaer ....
Toen kwam het innerlijkste van Kinski boven. Hij
had nog niemand gesproken over zijn geestelijken
honger en kommer; dominee Westhovius, de vlootpredikant, was wei aan boord, maar een onoverwinnelijke schroom hieid hem terug, tot den geestelijken verzorger der vloot tegaan.
Bestevaer echter kwam tot hem, en nu ging er een

----
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siddering door zijn ziel. HiJ was een wandelaar, die
eenzaam en verlaten zijn pad ging. Straks zou er
misschien een Fransche kogel een eind aan maken, en
zou zijn lijk overboord worden geworpen. En spaarde
hem de kogel, dan zou hij oud worden en gebrekkig,
om te sterven in een duisteren hoek. Het schuldbesef
van den verloren zoon ontwaakte in hem . .
Er kwam een trek van groote neerslachtigheid over
'zijn gansche wezen. Een leven van losbandigheid lag
achter hem; zijn ziel was verruwd geworden; en nu
het schuldbesef hem begon te prangen, vreesde hij, dat
het te laat was.
,,'t Is nooit te laat, Kinski," zei de Admiraal: ,,zoolang
de levensdraad niet is afgebroken."
,,Heeft U ooit een galeiboef ontmoet?" hernam de
Hongaar; ,,hier staat er n voor u."
Het klonk als een kreet der vertwijfeling, en die sterke
reus, die verruwde krijgsman stond daar sidderend voor
den Admiraal als voor zijn rechter.
Een galeiboef . ...
Maar De Ruyter veranderde er niet van.
» Ik heb het direct vermoed," was het kalme antwoord;
,,welk nummer werd er op je schouder gebrand?"
,,Het nummer 1000."
,Ga dan met je nummer 1000 tot Jezus ! Hij heeft al
jaren op je gewacht met oneindig geduld - laat Hem
niet langer wachten! Bewijs Hem eens de hoogste eer,
die een arm zondaar Hem kan bewijzen - aanvaard
Hem als je Heiland! als je Borg! als je Schulduitdelger !"
Zoo sprak de grijze zeeheld.

S

* **

Het was nu dicht bij de Septembermaand. De zon
ging onder met stralenden glans; de dag daalde, en de
schemering viel. Het werd avond; het werd nacht.
Daarheen dreef de oorlogsvloot van Nederland, de
lantaarnen op, de Driekleur met den Oranjewimpel geheschen, onder het licht der tintelende sterren. En een
notedop van een visschersschuit, die den koers had
ericht naar den mond der Maas, laveerde tusschen
ie schepen en snauwen en branders door. Zij schoof

g
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bijna rakelings langs het admiraalschap heen, en de man
aan 't roer der schuit riep : „Dat is de „Eendraght",
Evert ; Klaas van Hij me is er ook op als bootsman.
Zie je Bestevaer? Kijk, daar loopt hij op de kampanje;
nu is hij vlak onder 't licht der lantaarn."
„Ahoi !" riep een stem van boven. Het was de stem
van De Ruyter.
„Ahoi !" riep Evert: „goeden avond, Admiraal !"
„Heb jullie Fransche schepen gezien ?"
„Een bark en een fregat, Admiraal."
„Hoe laat?"
„Te vijf uur. Ze hielden zuidwaarts aan 1"
„Dank je, vrienden ! Jullie gaat naar Hellevoetsluis ?"
,jawel, Admiraal."
„Goede reis dan !"
De visschersschuit laveerde dwars door de vloot heen,
en Jan, aan 't roer keek nog een keer om. Het was,
alsof hij een visioen zag, dat statig voortdreef naar het
Zuiden.
De bres werd sterker ; daar ging een geheimzinnig
ruischen door de banen der Driekleur.
Het was de Nederlandsche Driekleur. Naar . die vlag
hadden de martelaren met vermoeide oogen uitgezien
dag en nacht. Menigmaal hadden ze die vlag gezien,
en ze was weer verdwenen aan den horizont ; dan werd
het duister in hun harten.
Maar nu naderde zij ter verlossing, ter redding. Zij
sloeg hare banen uit ; zij klapwiekte van moed .... van
kracht .... van levenslust ... .
De „Eendraght" voer aan de spits. En in het ruim,
in een verborgen hoek van dat schip, zocht een zondaar
den Heiland. Er was een ritseling in zijn ziel als eens
in de ziel van den blindgeborene, die riep : „Gij Zone
Davids ! Ontferm U mijner !"
Hij ging tot Jezus daar in dien verborgen hoek.
Hij knielde.
Het was de Hongaar .... de galeiboef .... het was
nummer 1000....
.

XXIL
HET VERWEERSCHRIFT,
Hamel Bruininx, de kranige gezant der Vereenigde
Nederlanden aan het keizerlijk Hof te Weenen, keek
op van zijn werk. Voltooid was de grootsche taak, en
een zegevierende glans lag in zijn oogen.
. Een werk van maanden was 't geweest; hij had moeten
woekeren met de uren; een zieke adellijke dame, wier
tuin aan den zijne paalde, had nachten aaneen het licht
eener olielamp in zijn tuin zien vallen. Dat licht kwam
uit Bruininx's werkkamer; dan was hij bezig, met den
hartstocht van een speurder het spoor der waarheid te
zoeken. Zoo had hij dan zijn verweerschrift voltooid:
,,op hope," zooals hij zich uitdrukte, ,,dat nog eenige
vrome zielen onder de Roomsche geestelijkheid gevonden
zullen worden, die zullen vinden, dat het niet vervolgen
het zekerst is voor des Keizers zaligheid."
Hij was de geestelijke zoon van Voetius ; om waarheid
en recht - daarom ging het voor hem. Hij zou met
lie wit gepleisterde graven, die rechters van Pressburg,
in het gericht gaan; hij zou hen niet sparen, en hun
het valsche masker van leugen en bedrog van het gezicht
rukken. De galeislaven van Napels zouden gerechtvaardigd worden; boven de dooden, die in de gevange
nissen van Buccari en Tiëti en bij het bagno van Napels
en onderweg waren begraven, zou het ,,Onschuldig!
Onschuldig !" weerklinken.
Hij, Hamel Bruininx, zou het uitschreeuwen naar de
vier winden des hemels: Daar is een moord gepleegd!
Een gerechtelijke moord! Luistert, o, alle oprechte zielen
in de Roomsch-Kathoiiëke wereld, die bedrogen zijt!
1
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Luistert, gij Protestanten, die op het hart zijt getrapt!
Luistert allen ! 0, Keizer Leopold, in wiens naam vele
gruwelijke daden zijn gepleegd, luister nu, want Gij zijt
in de eerste plaats bedrogen!
Zulke gedachten bestormden het hart van den gezant
in die nachtelijke uren. Dan kon hij niet blijven zitten
op zijn stoel; hij sprong overeind en doorschreed in
groote passen de kamer, aangegrepen door den hartstocht,
om te strijden voor waarheid en recht. Soms schenen
die afgebeulde, uitgemergelde slachtoffers voor hem te
staan, de uitgeteerde handen smeekend tot hem uit
werd het hem te machtig ; dan moest hij-gestrk.Dan
het uitsnikken van zielepijn ; dan voelde hij iets van de
innerlijke ontferming, die hethart des Heilands deed
bloeden, als Zijn oog over de schare ging ... .
In Woord van God zocht hij dan zijn troost, en
in zijn
zijn Grieksch Testament was daar één tekst, dien
hij had onderstreept, en die als een plechtanker vast
hield. Het was de tekst : „Zal God dan geen recht doen
Zijnen uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen,
hoewel Hij lankmoedig is over hen ? Ik zeg u, dat Hij
hun haastelijk recht doen zal." ')
Daar lag het Verweerschrift dan voor hem. Wat was
het uitgedijd ! Tweehonderd zes en twintig bladzijden
druks ! Bruininx had elke aantijging nagespeurd en er
de leugen van aangetoond; hij had elke beschuldiging
onder het felle licht der waarheid gebracht, om den
laster in die beschuldiging te bewijzen. Dit verweerschrift
was als een reuzensteen, die van de hoogte neerrollend,
het gansche gebouw van leugen en laster zou verpletteren.
Zoo luidde de - titel: „Onschuld der Euangelise Leeraaren
aan de Rebellie in Hungariesn, uit last van de Heeren
Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden, vertoont
aan den Roomsen Keiser Leopoldus de I. Door der
selver Resident de Hr. Hamel Bruininx. In den jaare
1675. Tot Weenen."
Zoo was de aanhef: „Doorluchtigste Keizer !"
1
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Het verweerschrift richtte zich tot het hart des Keizers,
om hem aan te toonen, dat de beschuldiging van rebellie
slechts een morn was, om den Protestantschen godsdienst
in Hongarije uit te roeien, terwijl elke vervolging om
der religie wille uit den booze was. Het verweerschrift
was met voorzichtige bescheidenheid opgesteld, maar
die bescheidenheid werd gedragen door een onwrikbare
vastberadenheid, en een ingehouden vuur van brandende
verontwaardiging gloeide er doorheen.
Het gansche weefsel van leugen en bedrog werd
uiteengerafeld met vaste, onverbiddelijke hand. Het
laatste vijgeblad werd weggerukt. En de rechters van
Pressburg stonden daar naakt aan den schandpaal,
terwijl het » Schuldig! Schuldig!" over hun hoofden heen
donderde....
Enkele weken later sprak Bruininx den hofkanselier,
en vroeg hem, of Zijne Majesteit het verweerschrift had
gelezen.
,,Ten voeten uit," luidde het antwoord. Zijne Majesteit
heeft met klimmende belangstelling gelezen; van dat
alles was hem niets bekend, en hij gelastte aanstonds
een nieuw onderzoek inzake het proces."
Het was iets, het was zelfs veel; de Keizer was een
man, die waarheid zocht en recht. Maar de Oostenrijksche
machine werkte langzaam - o, zoo langzaam! Bruininx
wist het bij ervaring; hij schreef in dien geest aan zijn
Regeering en aan zijn vrienden in de Vereenigde Nederlanden, hun smeekend, hun gebeden te vermenigvuldigen,
en hun liefdegaven te offeren voor de ballingen, wier
nood nu op het hoogst was gestegen.
Hij was niet de eenige, die een noodkreet slaakte.
De hoogleeraren Burmannus en Leusden te Utrecht
ontvingen van de galeien een brief, geschreven door
den Gereformeerden leeraar Otrokocsi ; een tweede
brief, in de galeiketenen geschreven, was gericht aan
de Hongaarsche studenten, die te Utrecht studeerden.
Beide brieven waren door de goede zorgen van Georg
Weltz bezorgd.
Malapert, de Nederlandsche gezant te Frankfort a. M.,
schreef in denzelfden geest naar Holland en naar
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Zwitserland. Het ontroerde de Protestantsche kantons
van Zwitserland door het droeve tafereel, dat hij ophing
over het lijden der Hongaarsche martelaren. Er werden
in de kerkediensten collecten gehouden ; in Nederland
werd het loffelijk voorbeeld gevolgd en in Engeland
ook. De Protestantsche Christenheid ontwaakte ; de
keurvorst van Brandenburg, gehuwd met een dochter
van Prins Frederik Hendrik, schreef geharnaste brieven
naar Weenen, en onze Staten-Generaal geraakten in
beroering, toen de Gedeputeerden van Overijssel den
aandoenlijken brief, door dominee Otrokocsi geschreven,
ter tafel brachten. Zij vroegen, of onze Regeering dit
nu maar langs haar koude kleeren zou laten afzakken,
en een heftige ontkenning was het antwoord.
Deze resolutie werd door de Staten- Generaal aangenomen : „Wij verlangen, dat alle pogingen met alle
kracht worden aangewend, om de Hongaarsche ballingen
van de galeien en uit de gevangenissen te verlossen en
in volkomen vrijheid te stellen."
Deze resolutie was een daad. Zij stond volstrekt
buiten de belangensfeer der Vereenigde Nederlanden
het was louter de stem der geloofsgemeenschap, die bij
het nemen dezer resolutie in de vergaderzaal der Hoog
Mogenden werd gehoord. De Staten-Generaal, geschokt
door het bittere lijden op galeien en in vunzige kerkers,
maakten thans — wellicht voor den eersten keer in de
geschiedenis ! op grond der calvinistische solidariteit
gebruik van het recht van staatkundige tusschenkomst
voor geloofsgenooten.
De kerkeraden begonnen er zich mee te bemoeien.
Het rijk der Vereenigde Nederlanden geraakte in opschudding; men hield elkander staande op den weg,
voor de toonbank, in de trekschuit het lidden der
Hongaarsche martelaren werd een nationale zaak!
Als de Roomschen de macht in handen krijgen, werd
er beweerd : dan gaan we er net zoo goed aan als die
ongelukkige Hongaren. Onze voorvaderen werden naar
de brandstapels geleid, wat vreeselijk was, en onze
kinderen zullen, zoo we niet trouw de wacht houden
op de muren van het Gereformeerde Zion, als slaven
.
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worden verkocht en naar de galeien vervoerd, wat nog
vreeselijker is.
De brief van Otrokocsi verscheen in druk. Men kon
hem vinden in het deftige heerenhuis en in de armoedige
stulp, en ieder Gereformeerde, die lezen had geleerd,
las den brief. Hij was gemeengoed geworden, en men
herinnerde elkander er aan, dat zij afstammelingen waren
vande Geuzen, die tachtig jaren voor de vrijheid hadden
gestreden.
Die herinnering was niet vergeefsch, Ret Ceuzenbloed begon te gisten; de hartstocht vlamde op, en men
sprak over niets anders meer dan over het schandelijk
en schaamteloos treurspel, dat te Napels werd opgevoerd
- de schaduw der sombere Neapolitaansche galeien
vie! over de Hollandsche polders ....
Kramprich, die nog steeds Oostenrijksch gezant was
te 's-Gravenhage, ontving elken dag klachten van
Roomsche burgers uit verschillende deelen des lands
over. de verdrukking en de mishandeling, waaraan zij
van de zijde van felle Gereformeerden bloot stonden, en
de gezant schreef in arren moede aan Keizer Leopold 1):
"De vervolgingen tegen de Katholieken breiden zich meer
en meer uit in de provincies Overijssel en Utrecht."
Hij verzocht dringend om het protocol van het proces,
dat te Pressburg was gevoerd, opdat hij aan het Gereformeerde volk van Nederland zou kunnen aantoonen,
zwart op wit, dat de Hongaarsche predikanten niet om
hUD geloof maar om hun rebellie en hun muiterij waren
veroordeeld.
Dat was de waan , . •. de leugen.... Zelfs de scherpzinnige Kramprich was in de mazen van dat leugenweefsel verstrikt geraakt ....
Doch in den Keizerlijken Hofburg drong toch het
licht der waarheid reeds door. De Keizer was tot de
ontdekl?~g gekomen,dat er bitter onrecht was gepleegd,
en BruIDIDx schreef met een verruimd gemoed aan zijn
·Regeering 2): "De Keizer is bereid tot het verlossen
der Hongaarsche predikanten. Wederkeerig verzocht

.

1) 31 October 1675. 2) 22 December 1675.

TEN DAGE, ALS IK RIEP....

188

de Keizer, dat de Roomschgezinden binnen de provincies
Utrecht en Overijssel zoo hard niet zullen worden behandeld als is geschied. Ik antwoordde : De StatenGeneraal zullen zulks gereedelijk inwilligen als billijk
en redelijk, indien de Keizerlijke Majesteit van zijn zijde
gematigdheid, zachtmoedigheid en christelijke liefde
tegenover de Evangelischen in Hongarije getoond zal
hebben, opdat het woeden van Christen tegen Christen
gematigd mocht worden."

Zoo gloorde dan het morgenrood der verlossing boven
de galeien, maar de verlossing was het nog niet.
Deze martelaren waren immers verkocht. De Oosten
Keizer had niets meer over hen te zeggen; zij-rijksche
waren het eigendom geworden der Spaansche Regeering,
en de Spaansche regeeringsmachine werkte nog trager
dan de Oostenrijksche.
Er zou een forsche stoot moeten komen, om den

vreeselijken knoop te ontwarren, en het gerucht, dat
een Nederlandsche oorlogsvloot in aantocht was, vervulde
de afgestreden harten der martelaren met nieuwe hoop.
Vader Sellyei zeide op een avond : „Broeders 1 Ik heb
goede tijding ; het gerucht van de nadering der Neder
vloot wordt bevestigd. Komt, wij zullen onze-landsche
hoop, ons verlangen uitstorten in een psalmlied !"
Hij had op dezen dag harde slagen ontvangen ; er
liepen blauwe strepen over zijn lichaam, en zijn bloed
had den vloer van den „St. Januarius" gekleurd. Maar
de stem van dezen martelaar der gerechtigheid was
no even machtig als toen hij op den Hongaarschen kansel
het Evangelie verkondigde, en die martelaren zongen,
en hun stokouden zongen met sidderende stemmen mede:
„Ik blijf den Heer verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop in al mijn klachten
Op Zijn onfeilbaar Woord !" 1
Het waren psalmen in den kerker ... .
Psalmen in den nacht ... .
)

1)

Psalm 130 : 3.

XXIII.
GEBROKEN KETENEN.
Het kerkhof der galeislaven bevond zich in de nabijheid
van het bagno. De galeien waren onverzadigbaar, en
deze doodenakker was het ook. De galei was de door
gang naar het kerkhof; dat was het einde. En het spoor
der Hongaarsche martelaren wees er heen . ...
Drie weken geleden was er een broeder begraven;
on een week geleden ook een; en gister was de derde
neergelegd in de groeve. Hij was een huisvader; hij
liet een vrouw met een talrijk gezin in het verre Hongarije
achter, en die gedachte had zijn laatste dagen versomberd.
Maar toen de stervensure aanbrak, vielen zijn zorgen
weg. Het werd voor hem licht ten tijde des avonds; hij
strekte zich als een vermoeide wandelaar uit op het leger
van stroo, dat zijn vrienden voor hem hadden gespreid,
en de ketenen aan zijn voeten hinderden hem niet meer.
Als hij den voet bewoog, rinkelden ze wel, maar ze
konden zijn geest niet binden.
,,Het is geschied l riep hij, ,,de loop is volbracht mijn broeders! Tot wederziens in een beter land!"
Hij sprak met een verrassend krachtige stem; er lag
iets triomfantelijks in den toon. Toen fluisterde hij:
,,Kom, Heere Jezus I Ja, kom haastelijki"
Er werd een kuil gedolven aan den achterkant van
het kerkhof, en daar was zijn graf. Geen steen, geen
teeken zou de groeve aanwijzen evenmin als bij de
andere martelaren.
't Is niet erg," zeide Sellyei ; ,,de engelen weten
immers de plek, en zij zullen er de wacht houden dag
en nacht."
"
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]Hoe hooger de noodsteeg, hoe hooger hij klom op
den berg des geloofs. Hij naderde den hemel .... .
„Het lijden is niet de hoofdzaak, mijn broeders," zesde
hij : „maar hoe wij het dragen, en weet dit : het zal geen
minuut langer duren dan de Heere heeft bepaald. In dit
jammerdal kunnen wij onzen Heiland verheerlijken door
het lijden — laten wij dan opstaan en het doen ! En onze
tranen, onder het kruis geschreid, zullen het hart van
-den getrouwen Hoogepriester vervullen met het teederst
mededoogen."
De martelaren hadden deze troostrijke toespraken
zoo noodig, om niet te versagen. 0, die dag, toen hun
galei langszij het Nederlandsche koopvaardijschip lag!
Hun zenuwen trilden van spanning, van hijgend ver
naar de vrijheid, en toen het schip daarheen-lange
voer naar het Noorden, scheen het liefelijk gebouw van
hun hoop en verwachting in puin te storten.
Het werd herfst ; weer werd het winter. Te Napels
werd, op luidruchtige wijze het Nieuwjaarsfeest gevierd,
terwijl de galeislaven werden afgebeuld, en enkele weken
later kwam het bericht, dat een Nederlandsche vloot
op de kust van Sicilië, bij het eiland Stromboli, na een
harden strijd de overwinning had behaald op de
Franschen.
Men sprak er van op de pleinen en in de straten van
Napels. Het bericht waaide over naar de galeien, en de ruwe
opzichters prezen den grijzen zeeheld, den ouden Michiel
de Ruyter, die met den moed van een jongen leeuw
den overmachtigen vijand had opgewacht en geslagen.
Het werdFebruari. De „St. Januarius" voer eiken
dag de Baai op, en, de oogen der martelaren waren
star op de zee gericht. In een donkeren hoek van hun
hart popelde de zorg, de angst, en het bittere lijden
had zijn stempel scherp en diep op hun geest gedrukt.
Maar het was licht aan de andere zijde; daar gloorde
de zoete hoop als het blijde morgenrood na den ravenzwarten nacht.
Het was op een laten namiddag, dat Szomodi, aan
de riemen gezeten, een kleine stip uit zee zag opkomen.
Nooit zag hij zoo'n stip, of hij hield ze in 't oog, totdat
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ze weer verdween, en de dunne draad der hoop afbrak.
En zoo hield hij ook deze stip in 't Oog.
Ze naderde met spoed. Hij kon reeds onderscheiden,
dat het een sloep was, van zeilen en riemen voorzien.
Er wapperde een vlag van de steng, maar de kleuren
waren wegens den afstand nog niet te onderscheiden.
,,'t Is de Nederlandsche Driekleur!" zei Sellyei, die
scherpe oogen had, en de kommandant der galei, die
de sloep met aandacht opnam, wendde zich tot zijn
luitenant met de opmerking: ,,Een sloep van de
Hollandsche oorlogsvloot ! Nu kan de vloot ook niet ver
weg zijn!"
Hij scheen schik te hebben van de ontdekking en
begon een vroolïjk deuntje te neuriën, terwijl er een
siddering ging door de ziel der martelaren.
De Nederlandsche vloot! De Driekleur! De redding!
0, het was haast te ontzaglijk, om het te gelooven.
Het hart van Szomodi klopte, alsof het bersten zou, en
de oogen star van spanning, staarde hij naar de sloep,
die vaardig tusschen de andere galeien doorvarend,
recht op de ,,St. Januarius 11 aanhield.
,,'t Is, of die sloep ons wil praaien 1 11 meende de
luitenant.
Er zat een man aan het stuur der sloep; hij had een
grijzen baard en was blootshoofds. En toen de sloep
dicht langs den ,,St. Januarius" heenscheerde, rees hij
eensklaps op.
Het was een reus van een man. De wind waaide door
zijn grijze haren, en zijn onrustige, flikkerende oogen
schenen iets te zoeken op de galei.

Toen verhelderde een glimlach zijn verweerd gelaat.
Hij had de martelaren en Szomodi herkend.
,,Houdt moed !" riep hij: ,,houdt moed ! Nog ëën dag,
en ge zijt vrij ! De dag van morgen brengt u de
vrijheid !"
De dag van morgen . ...
De martelaren duizelden er van; de tijding was als
de beker koel water, die den versmachtenden woestijnreiziger wordt toegereikt. Zij keken elkander aan en
zeiden geen woord. Zij bewogen den voet en hun
5
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ketenen rinkelden, doch in hun vreugde behoorde dat
droeve gerinkel reeds tot het verleden, terwijl de toekomst met de gulden vrijheid hen tegenwenkte.
De sloep voer snel heen naar de haven van Napels,
om brieven van admiraal De Ruyter over te brengen
aan den Onderkoning, en de reus stond daar nog rechtop
aan het stuur, met de vrije hand een triomfantelijk
gebaar makend het was Kinski ... .

Zoo brak de onvergetelijke dag, de 1 l de Februari ' )
aan. Het was een koele morgen met weinig wind; en
die wind was niet gunstig, want hij kwam uit het Noord
Maar wat hinderde dat? Was De Ruyter niet-osten.
aan boord ? En werd hij in de zeemanskunst door éen
zeeman overtroffen?
Te tien uur in den voormiddag kwam de Neder
oorlogsvloot langzaam, statig opdagen. Napels-landsche
geraakte in een vroolijke opwinding; men wist elkander
te vertellen, dat de Onderkoning zich . gereed maakte,
om den beroemdsten vlootvoogd van zijn tijd aan boord
van diens admiraalsschip te verwelkomen, terwijl de
vlaggen werden uitgestoken.
De ballingen van Hongarije zagen de oorlogsvloot
ook. De zon scheen, en de Driekleur scheen in vuur
gedoopt. Zij naderde .... zij naderde .... Ze had stormen
en orkanen op haar baan ontmoet,. maar toch was ze
gekomen, en in haar schaduw zou de bloem der vrijheid
ontluiken voor deze gemartelde zielen 1
Te twee uur in den namiddag werden de Hongaren
aan het bureau van het bagno ontboden. De ketenen
aan hun voeten werden geslaakt, en in het sombere
Doodenboek werden hun nummers doorgehaald. Zij
zouden weer leven ; hun namen zouden worden overgebracht in het boek des levens ; zij zouden terug
worden gegeven aan hun vrouwen en hun kinderen;
aan hun gemeenten ; aan hun vaderland ... .
Deze dag, vol rumoer en feestgedruisch, terwijl de
Baai was bedekt met honderden bevlagde vaartuigen,
1)

1676.

GEBROKEN KETENEN 193

om de vloot te begroeten, terwijl de ankerkettingen
ratelden, en de zeilen der Nederlandsche vloot werden
gereefd, en het Wilheimus
Wilhelmus over de haven daverde, deze
dag zou voor die afgepijnigde harten de schoonste dag
buns levens worden. Ze waren verachten en vertrapten,
verschoppehngen, als melaatschen uit de maatschappij ge
driewerf vervloekten, omdat zij getrouw waren-toen,
gebleven aan hun Heiland Mdaar wat hinderde die vloek
e waren gezegend, driewerf gezegend , ze waren Gods
uitverkorenen, en Zijn hand zegende hen en zou hen
uitredden.
Nu werd hun mond vervuld met lachen en hun tong
met gejuich. Geen schaduw v iel op hun vreugde ; het
was een wolkelooze hemel vol smettelooze klaarheid,
die zich boven hun hoofden welfde.
-

was er dan geen schaduw ? Waren er dan geen
wolken ? 't Was voor hun oog verborgen, opdat hun
vreugde onvermengd zou zijn. Maar die schaduw was
er , die wolken waren er ook, en de ketenen, die van
hun voeten waren los esc .akeld, bleven dicht bij de
hand, zooals de vlootvoegd De Ruyter met bitter zielsverdriet bemerkte. Het waren duistere machten, die hem
tegenwerkten, en de Onderkonen wankelde, om de
ballingen in vrijheid te stellen.Hijij deinsde er voor
terug.
Het was in den avond, dat de Onderkoning zich met
een stoet van de machtigste poorters van Napels aan
boord van het admiraalsschipliet roeien.
De oogen
g en van den Onderhoning schitterden van blijde
geestdrift, toen hij vol eerbied de hand drukte van den
grijzen held, maar het hart van :fie Ruyter was droevig
gestemd.
„Ik breng u den groet van deze groote en volkrijke
stad," zei de Onderboring : , en zij zal het zich een hooge
eer achten, U binnen hare muren te mogen begroeten."
Er was geen twijfel aan, maar De Ruyter dacht aan
zijn geloofsgenooten in de gevangenschap.
„Excellentie," antwoordde de vlootvoogd : „u doe, t mi
de eer aan, mij met vele blijken vaan achting en toe es

y
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negenheid te verwelkomen, en ik behoor mij daarover
te verblijden."
Maar hij kon niet blijde zijn. De ketenen waren weggenomen, doch de gevangenschap was niet opgeheven.
,,Ik kan niet blijde zijn," ging hij voort: ,,zoolang de
Hongaarsche predikanten, mijn geliefde geloofsgenooten,
in de gevangenis zuchten."
Het was de gemeenschap der heiligen, het was de
gulden broedertrouw, die uit deze woorden sprak.
Doordringend rustte het oog van den vlootvoogd op
den Onderkoning. Hij worstelde thans om de vrijheid
der predikanten, en in zijn ziel was een gebed.
,,Excellentie," vroeg hij: ,,is u me waarlijk genegen ?"
,,God weet, dat ik u genegen ben, mijnheer De Ruyter!"
Toen kwam er een teedere smeeking in het oog van
den grijzen held.
,,Toon het dan, Excellentie, door deze ellendigen, mijne
gelièfde broeders in Christus, in vrijheid te stellen!"

Br waren tranen in zijn stem, en de oogen van den
Onderkoning werden vochtig.
,,Mijnheer De Ruyter," was zijn droevig antwoord:
,,het doet mij bitter leed, dat u iets van mij vergt, dat
buiten mijn bevoegdheid ligt. Slechts de Koning van
Spanje en de Keizer van Oostenrijk hebben daarover
te beslissen."
Diep geschokt keerde de Admiraal zich ter zijde.
Noemden hem zijn matrozen niet Bestevaer ? 0, teeder
was zijn hart I Hij gaf geen antwoord, maar zijn gelaat
weerspiegelde zijn harde teleurstelling.
Er volgde een diep stilzwijgen, en de Onderkoning
dacht na De onovertroffen held had bij Stromboli met
onversaagden moed stand gehouden tegenover een overmachtigen vijand, om de kusten van Italië te vrijwaren
tegen het Fransche geweld, en hij zou straks de ankers
lichten en den vijand weer slag leveren, zijn eigen leven
niet achtend.
Het werd den Onderkoning te machtig.
,,Mijnheer De Ruyter t" zeide hij met een bewogen
stem, ,,gij zijt de beschermer en de behouder dezer
landen, aan wien wij zoo onnoemelijk veel verplicht zijn.
Is
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;fik kan u niets weigeren en willig uw verzoek in,
eenend, in den geest van mijn Koning te handelen.

Aan de Hongaarsche predikanten zij de vrijheid geschonken!"
„Mijn innigen dank l" antwoordde De Ruyter, en hij
ate de hand van den Onderkoning.
Het was laat in den avond van denzelfden dag, dat
de Hongaarsche ballingen de aanzegging ontvingen, de
galei te verlaten. Toen haastten zij zich om heen te
gaan : bleeke schimmen, in vodden gehuld. Maar zij
tegen de vrijheid tegemoet .... De beide Nederlandsche
vlootpredikanten Westhovius en Viret wachtten hen op en
geleidden
den hen naar de. drie sloepen, die hen zouden
overbrengen naar de Nederlandsche vloot.
Er stond een matroos , aan de loopplank, met een
Ogmbog'w in de hand. Hid was groot en sterk, en de
hand, die anders nooit beefde, sidderde thans.
Welkom in de vrijheid i" zeide hij.. ..
Iet rossige
rossige licht der flambouw viel op
g
p zijn gelaat.
Het was een gelaat om nooit te vergeten ; het glansde
van een verheven en heilige vreugde.
Mijn vriend K inski !" zeide Szomodi,
n de leeraar weende ; het waren tranen, aan de
vreugde, de dankbaarheid en de verlossing gewijd.
De riemen plasten in het water, en voor den laatsten
keer wierpen de martelaren een blik naar het bagno
en naar die verschrikkelijke galei en naar den doodena. ker, waar hun broeders rustten in vrede.
De Driekleur ruischte ; de Driekleur riep hen. En de
sloepen schuurden tegen den wand van een oorlogsschip,
dat uit de donkerte oprees.
. Uitstappen 1" riep kinski.
'oen beklommen de martelaren het oorlogsschip en
zetten hun voet op het dek. En dat dek was het land
&r. vrijheid ... .
,

,

XXIV.
DE BALLING THUIS 1
Wees nu kalm, Anna heel kalm ! Ge weet niet,
of hij zal komen uit het Noorden of uit het Zuiden, maar
op dezen dag zal hij komen. Uw hart zegt het u, en
Gideon Raday heeft het ook gezegd.
Gideon is op den burg te Raudnitz gebleven, totdat
zijn heer, vorst Lobkowitz, overleed.
Het schijnt, dat machtige staatslieden, die neertuimelen
van hun hoogen zetel, over dien val niet heen kunnen
komen ; zij gaan kwijnen en sterven. En in de Capucijnerkerk te Raudnitz isde eenzame, verlaten man begraven.
Gideon was er bij tegenwoordig. Hij is er toen niet
lang meer geweest; hij is gehuwd, en heeft zich als
groenteboer gevestigd te Szendi, terwijl de oude meester,
zijn vader, thans bij hem inwoont. Hij heeft de
kweekerij geleerd te Raudnitz en heeft goed zijn
zijn brood.
Voor eenige dagen heeft Gideon den predikant Szomodi gesproken op de Oostenrijksche grens. Er waren
nog een aantal lotgenooten bij den dominee. Ze kwamen
uit Amsterdam, en Otrokocsi was er ook bij. Hun
passen moesten worden geschreven, en daar de Oosten
staatsmachine uiterst langzaam werkt, moesten-ri,ksche
de ballingen wachten.
Maar Gideon heeft den predikant toch gesproken, en
de verwachting uitgesproken, dat hij heden thuis zou
komen. En Anna gelooft het, want haar hart zegt het haar.
Versiert ge -zijn leuningstoel met groen eikenloof,
Anna, en met rozen en leliën?
0, dat is goed ! En vlecht er blauwe korenbloemen
door heen, want hij houdt van korenbloemen.
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Daar klopt een man met een langen, grijzen baard
tegen de ruiten. Hij stond er vroeger ook een keer;
het was in den avond ; het sneeuwde, en grauw waren de
luchten. Toen was hij de verworpeling ; de vogeivrij
verklaarde ; de galeiboef; maar thans zit de vrijpas in
zijn leeren wambuis, en er is niemand, die hem iets
maken kan.
Toen kwam hij te voet, de voeten stuk geloopen, en
thans komt hij te paard.
Hij heeft de plechtige begrafenis bijgewoond van
zijn onvergetelijken vlootvoogd Michiel de Ruyter. Hoe
droevig klonken de trommen, met zwart laken bekleed!
Amsterdam was in rouw, en de kerkklokken riepen het
kiagend uit : Bestevaer is heengegaan!
Kinski klopt tegen de ruiten, en Anna ziet verwonderd op.
,,Is Mevrouw thuis ?" roept hij, en nu herkent ze de stem.
,,Beste vriend 1" roept ze in blijde veii,azing : ,,ben jij
daar ?"
En zij snelt naar buiten, terwijl hij daar staat, met
Olah aan de hand. Olah is groot geworden, en hij houdt
de hand van Oom vast.
,,Nu moet Oom nooit meer van ons weggaan," zegt
hij : ,,heb ik niet een mooi pakje aan, Oom ?"
Het is zijn Zondagspakje, en een korenbioem prijkt
in het knoopsgat.
Kinski heeft hard gereden ; zijn paard is bedekt met
schuim.
Jk ben de voorrijder," zegt hij : ,,en meld u de komst
van uw man; hij is dicht bij."
Ze zinkt neer op een stoel en barst in tranen uit:
tranen van ontroering ; tranen van vreugde. Eens heeft
ze zijn ketenen gekust, en nu zijn de ketenen gebroken.
Hi1 komt . . . . hij komt . ...
Sta nu op, Anna, en wisch uw tranen af en ga hem
tegemoet, den geliefde uws harten!
En zij staat op en wischt de tranen weg. Hij zal haar
zie
n als op den bruiloftsdag : met den glimlach om haar
. lippen.
,,Welken weg moeten wij nemen, Kinski ?"
,,Volg mij maar !" zegt hij.
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Hij. heeft het paard vastgebonden aan een acaciaboom, en hij heeft Olah aan de hand. En als het kind
moe wordt, neemt hij -het op den arm, want hij is groot
en sterk.
De menschen in het dorp vragen, of de dominee op
komst is, en het dorp raakt in opwinding. De man aan
de schaafbank werpt de schaaf neer, en de winkelier
verlaat de toonbank, en de oude meester en Gideon
ijlen naar het nieuwe Gereformeerde kerkgebouw, en
de klok begint te luiden.
Hedenmorgen luidde ze over een doode, en hedennamiddag roept zij het welkom toe aan een man, die
dood was voor zijn gemeente, en zie 1 hij verrees uit
het graf der galei ... .
In de verte rijst een stofwolk op.
Dat is hij 1" zegt Kinski.
kn Anna It vooruit,
.. vlug als de ree der bergen. En
haar hart.
er is een lied
lied en gejuich inng
Bij een schamele hut, waar een oude moeder zich in
het tuintje zit te koesteren in den warmen zonnegloed,
staat de wagen stil. Vader Zadorski, die onderweg was
opgenomen, zit op de voorste bank, het oude, verweerde
gelaat glanzend van vreugde...
Naast hem zat Szomodi. Hij kon het oogenblik niet
afwachten, dat de wagen stilstond, en sprong er af. En
bij die hut, waar de oude vrouw zat, ontmoetten man
en vrouw elkander.
Geen schaduw van het verleden viel op dit oogenblik,
en heerlijke, lichtende gedachten vervulden beider
harten. Maar toen kwam toch de schaduw op Anna's
gelaat, want op deze aarde is er geen licht zonder
schaduw.
Zij zag naar Szomodi's haar. ; het was verbleekt van
kommer, gebrek en ellende. .
..
,Je lijden is bitter en vreeselijk geweest," fluisterde zij.
,Het wederzien weegt er tegen op,'' was zijn antwoord.
Kinski naderde en zette Olah op den grond, en . de
jongen nestelde zich om den hals van zijn vader.
„M'n lief, dierbaar kind 1" zei de vader. „'t Is een
vreugdedag, Olah -- wat wensch je nu?"
.
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„Dat Oom bij ons blijft."

k wensch hetzelfde, m'n jongen."
hoorde het aan. Hij was een zwerver, zonder
tehuis, en hij voelde zich aan deze menschen verbonden
door een sterken band van lijden, smart en uitredding.
Ga je er mee accoord, Kinski ?" vroeg de leeraar.
e hebt je leven gewaagd, meer dan eens, om een
druppel. lafenis te doen vallen in mijn bitteren beker.
Het zal ons levensgeluk verhoogen, als je zit aan onze
tafel ; als je slaapt onder ons dak !"
Twee groote tranen bigelden over het gelaat van
den éénzamen zwerver. Zijn ziel smachtte naar een
rustige haven, maar hij kon het voorstel niet aanvaarden.
Ik kan geen genadebrood eten, dominee."
§zomodi
, g ulle
was weer de
lachte luid. Hetvroegere
die Anna s hart zoo goed deed. Hij vond het gewoonweg bespottelijk, dat Kinski sprak van genadebrood, terwijl de ank, dien de leeraar verschuldigd
was, nooit kon worden afbetaald.
Maar Kinski lachte niet, en hij zeide met een droeve
stem : Het blijft in mijn oog genadebrood. Vergunt mij,

Kinski

^

.,

'

.

Sij^n
te
uw vreugde
twee
ma en g
deelen
'
g
^?
^ dan neem
ik den zwerversstaf weer op.

Szomodi zuchtte moest dat het slot zijn?
Daar kwam de oude pastoor Baczay in volle glorie
aanrijden op zijn witten schimmel, om den dominee te
verwelkomen. Hij zat nog rechtop in het zadel, en die
donkere oogen tintelden van een verheven vreugde,
toen hi den leeraar de hand drukte.
Hi deed druk ; het was de opwinding der blijdschap.
En ineens zei hij : „Zoo, marskramer van Leopoldstad,
zie ik jou ook weer ? Wat kijk je bedrukt wat scheelt
er toch aan?"
Szomodi vertelde het geval.
„Zoo," zei de geestelijke : ,zit de vork zoo in den steel?
Nu, Kinski heeft schoon gelijk ; ik zou ook geen genadebrood willen eten. Maar dat behoeft toch ook niet?
Broeder Szomodi heeft een grooten tuin, die een tuinier
tergend noodig heeft, en voorts bezit de Gereformeerde
Pastorie een paar reuzenakkers, die zoo goed als braak
!
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liggen. Kinski is een duizendkunstenaar en zal die
karreweitjes wel opknappen. Laat hem werken voor zijn
brood, broeder, dat zijn leden kraken!"
De moeilijke knoop was in eens ontward, en Kinski's
gelaat blonk van plezier.
„lijft Oom nu bij ons ?" vroeg de kleine Olah.
„Ik blijf bij je, hoor 1 ik blijf bij je."
Toen ging Olah op zijn teenen staan, en Kinski bukte
zich. En den arm om Kinski's hals slaande, kuste hij
den zwerveling.
En de klok luidde en luidde met vroolijke klanken,
alsof er een koning op komst was.
Er wachtten het Hongaarsche volk nog zware tijden,
maar dit was een dag der vreugde, der uitredding, der
gebedsverhooring.
Het was Szomodi als een, die droomt, toen hij den
drempel zijner woning overschreed, maar het was geen
droom, het was de werkelijkheid. En in bloemenletters
prijkte daar de tekst , aan den wand : „Ten dage, als ik
riep, zoo hebt Gij mij verhoord."
De pastorie was dien avond net een bijenkorf van de
begroetende mensehen, die hun dominee de hand wilden
drukken. De pastorie werd veel te klein. Toen zei vader
Zadorski : „Laten we naar ons bedehuis gaan !"
Ze gingen er heen, en het gebouw stroomde vol. En
van het altaar der harten rezen de lofliederen en de
dankliederen op ter eere van Hem, Die luistert naar
het gebed des ellendigen.
.

.

HISTORISCH AANHANGSEL.
Het waren 21 Gereformeerde en 5 Luthersehe predikanten en rectoren, die door Admiraal Michiel de Ruyter
werden verlost uit de ketenen.
Van deze ballingen gingen er 7 naar Nederland;
onder dezen bevonden zich de Gereformeerde predikanten
Szomodi en Otrokocsi. Zij verschenen den 8sten Augustus
1676 in de vergadering der classis Utrecht van de
Gereformeerde Kerk, waar zij met groote hartelijkheid
werden ontvangen. Vader Sellyei, Gereformeerd leeraar
te Papa, begaf zich voorloopig naar Zwitserland.
Het paspoort, voor de Hongaarsche ballingen door
Admiraal De Ruyter geteekend, was gedateerd 25 Maart
1676. Het bevatte een warme aanbeveling aan alle
vrienden en bondgenooten der Vereenigde Nederlanden.
De ballingen gingen over op een Engelsch schip, terwijl
zij door de goede zorgen van den Admiraal, van de
gebroeders Weltz en andere geloofsgenooten ruim van
kleeren en proviand waren voorzien.
Den 22sten April 1676 leverde Admiraal De Ruyter
zijn laatsten zeeslag en behaalde hij zijn laatste overwinning. Den 29sten April 1676, in den avond, overleed
hij aan zijn wonden. Het dankbare Hongarije heeft hem
een fraai monument ter eeuwige gedachtenis opgericht
te Débreczin, maar schooner nog is het monument, dat
hij zich heeft opgericht in de harten van het Nederlandsche
en het Hongaarsche volk.
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