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EDWARD
I.
KINDERJAREN VAN EDWARD.

Graaf van Westmore, een rijk Engelsch
edelman, was, na met eere zijn land te hebben
gediend tijdens de lange oorlogen die heinde
en ver over de zeeën den roem der Britsche
vlag verspreidden, in zij n kasteel \Vestmore
teruggekeerd. Daar leefde hij, zooveel mogelijk van de wereld afgezonderd, met zijne echtgeno0te en de twee zonc:n die de Hemel hem
geschonken had.
Gedurende gansch zijne onrustige loopba;\n
bad hij zijne godsdienstige plichten geheel verwaarloosd. - En nogtans, veel meer dan de
krijgsman van het landleger,ziet de zeeman zich
menig\verf i!l de tegenwoordigheid van God
geplaatst. Op die plechtige stonden dat de
mensel}, bij het besef zijns onvert:1ogens om
tegen de ontketende natuurkrachten in te
gaan, erkennen moet hoc ijdel zijne verwaandheid was, neêrg,edrukt onder het gevoel
zijner zwakheid, buigt hij den knie en verheft
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zijnen geest tot Hem, Die alléén, door één
woord uit zijnen mond, de woedende golyen
perk kan stellen en hem aan den klauw des
doods ontrukken. - Graaf van \Vestmo re
was een dier hooghartige karakters die het zich
tot eenen plichr der eere stellen voor geene
macht het hoofd te buigen; evenwel, tegelijk
met den ouderdom, hadden zijne denkbeelden
veranderingen ondergaan welke hem voor al
zijne vrienden onkennelijk maakten; hij was,
onder godsdienstig oogpunt, tot inkeer gekomen en niemand vervulde nauwkeuriger dan
hij zijne Christelijke plichten. Hij, vroeger zoo
hoogmoedig, werd nederig van hart, zachtaardig, geduldig en gelaten in plaats van opvliegend, en hij maakte mevrouw Westmore, die
vroeger van zijn onstuimig karakter had te lijden gehad, volkomen gelukki.~.
Des graven oudste zoon die, volgens gebruikelijk is in Engeland. krachtens zijn recht als
eerstgeboren, alléén de goederen des gezills,
wiens naam het dan ook zijne taak was met
glans op te houden, zou erven, had een zachten
en zelfs onverschilligen aard.
Edward, de jongste, daarentegen, bestemd
om de wereld in te gaan zonder andere hulpmiddelen dan de voorspraak zij ner familie,
zonder hij ook maar de minste aanspraak op
cenige der onmetelijke goederen zijns vaders
maken kOI1, was het levend afbeeldsel van graaf
\Vestmore - zoowel wat de inborst als de ge-
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laatstrekken betreft. - Hij was een lichtzinni.
ge, oploopende jongen. en die geen ander gezag
dan alléén dat zij 115 vaders herkennen wilde.
Ten gevolge dezer uiteenloopende geaardheid, mochten de twee gebroeders elkander
niet lijden - hetgeen lady Westmore des te
meer verdriet veroorzaakte, daar zij gewenscht
had dat Edward - in het belang der toekomst
dezes laatsten - op de bescherming van zijn
broeder hadde kunnen rekenen. Doch al hare
pogingen om dit doel te kunnen bereiken leden
schipbreuk; hare beide kinderen wilden van
elkander volstrekt niet weten, daar hunne
tegenovergestelde neigingen elk gevoel Van samenneiging tusschen hen onmogelijk maakten.
Graaf van Westmore, die In Edward zijn
evenbeeld erkende, koesterde voor dezen eene
yoorJiefde, welke hij vruchteloos poogde te
yerbergen, vertroetelde hem op de beklagenswaardigste wijze, en antwoordde telkens aan
lady Westmore, die hem dikwijls, met de tranen in de oogen, klachten over z1jnen zoon
kwam te doen :
« Laat hem begaan, ik ben ook zoo geweest.
- Met de jaren zal deze: lichtzinnigheid wel
overgaan. »
«( Mocht de Heer uwe verwachtingverwezenlijken ! )) zuchtte zijne echtgenoote. « Ik vrees
dat dit kind ons nog veel verdriet aandoen
zal. »
De geliefkoosde droom van lady Westmore
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was vroeger dat Edward zich tot den geestelijken stand zoude bestemmen; doch zijn driftig
karakter strookte al te weinig met de gevoelens
van ootmoed welke alle andere neigingen in
des priesters gemoed uitroeien moeten, dan dat
zij konde blijven deze hoop koesteren. - vVat
haren echtgenoot betreft, deze wilde liefst hem
de krijgskundige lo:::pbaan zien intreden. In
des konings omgeving telde hij vrienden genoeg
die zijnen zoon den weg tot het fortuin zouden
openen. Hij was te wege om dit plan te verwezenliJken, toen hij door een plotselijken dood
getroffen \verd.
Groot was de drodheid van Edward bij dit
verlies, dat hij dieper wellicht dan zijn broeder
betreurde. Doch nu kon hij zich ongehinderd
aan zijne neigingen overleveren. In ondadigheid groeide hij op, en werd, in den waren zin
des woords, de plaag van de gansche streek. De
onderhaarigen der heerlijkheid van vVestmore
maakten,wanueer zij hem van verre zagen aankomen,eenen omweg om eene ontmoeting met
hem te vermijden. Niet dat hij boos of slecht
van natUL1rwas; doch zijne onbezol1l1enheiden
opvliegendheid, welke door den minsten hinderpaal werd opgewekt, konden hem de grootste
misslagen doen begaan. Had hij iemand leed
of kwaad veroorzaakt, zoo was hij steeds bereid
er verschooning 0111 af te smeeken - doch 0111
een oogen blik daarop weder aan dezelfde feilen
zich plichtig te maken.

EdJVt1rd.

STEENBROqpE

Lady \Vestmore, ziende dat het verbllJnvan
haren jongsten zoon onder hetzelfde dak als
zijn broeder niet langer mogelijk was, besloot
den eerste te verwijderen. Buiten zijn weten
vroeg zij voor hem eene benoe<ning tot vaandrig aan; en toen zij dezelve bekomen had,
deed zij, op zekeren morgen, Edward bij haar
I;.omen.

Ir.
ÈDWARD EN BOB.

« Ik zie wel, Edward )j zeide lady \Vestmore
tot hem, toen hij, op hare uitnoodiging, nevens
haar plaats genomen had, «dat de bevende hand
uwer arme moeder te zwak is om uwe onbe20nnenheid in toom te houden en om uwe
trotschheid en opvliege::ldheid, welke bij de
minste gelegenheid wordt opgewekt, te beteugelen ... Ja, mijn zoon, wij moeten van elkander scheiden; noodig is 't dat ik u naar de
strenge school di:s levens zende, opdat gij mij
bet verdriet besparet dat mij ne moederlijke
liefde als eene schuldige zwakheid mij verweten
worde en wellicht de eerste oorzaak weze tot
uw verderf. - 0, Edward, zoo gij wist dat
lichtzinnigheid, hoogmoed, onbezonnenheid,
dikwerf, wanneer men ze niet uitroeien kan,
ergere gevolgen na zich slepen dan kwaadaar.
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digheid en verstokking! - Hij die zich zclven
niet beheerschen kan; die niet, van zijne
kindschheid af, er op gewaakt heeft zij ne driften in te toomen, staat voortdurend op den
boord des afgronds: een enkel oogenblik van
onachtzaamheid is voldoende om hem daarin
neder te storten, voor zijn gansche verder leven
ongelukkig te maken en zijn hart aan al de bitterheid des berouws over te leveren... Luister
toch naar de raadgevingen uwer moeder, die
u met de tranen in de oogen smeekt u van uwe
gebreken te ontmaken vààr het daartoe mocht
te laat wezen. Bedenk dat ik niets anders voor
u doen kan, dan den Heere bidden dat hij
mijne vurige beden verhoore. Uw broeder
koestert geene genegenheid voor u ; door uwe
lichtzinnigheid hebt gij hem tot vijand gemaakt, en gij zijt de jongste onzer zonen. Gij
alléén kunt de aanlegger uwer fortuin worden;
door uwe vlijt en uwe volharding moet gij
eenen stand machtig worden welke u eene eervolle plaats in de wereld inruime. Arm zijt gij,
Edward, arm en van alle hulpmiddelen ontbloot, ofschoon uw broeder in overvloed
zwemt. Het ligt dus aan u eene voordeelige
lotsbestemming te gemoet te gaan; ik, ik kan
enkel den weg bereiden welke u tot een eervol einddoel geleiden zal. II
Aldus sprak Lady \Vestmore, wier stem me
beefde en wier oogen met tranen waren gevuld,
een opgeschoten jongeling toe,die zijn ~estiende
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jaar bereikt had. - Hij hoorde haar aan In
stilte, d:." oogen nedergeslagen, de wangen met
een gloeiend schaamterood bedekt.
Toen zij opgehouden had te spreken, vatte
hij haar de hand, drukte op dezelve een eerbiedigen kus en antwoordde:
« Moeder-lief, wees gerust: het zal niet ge·
beuren waar gij voor beangst zijt: ik wil mij
beteren. 't Is wd waar, zoo als gij zegt, ik ben

een loshoofd en een hectkop,doch geen kwaad-

aardig menseh. Ik zal mij beteren, plechtig beloof ik het u; alle mogelijke pogingen zal ik
aanwenden om mijne verkeerde neigingen te
overwinnen, en van dees oogenblik afwil ik mij
er op toeleggen u zooveel blijdschap en troost
te bezorgen als ik u tot 11 eden droefheid veroorzaa kte. Vergeef mij al het verdriet dat gij
om mij geleden hebt. moeder-lief. ))
Lady Westmore vestigde hare droefgeestige
blikken op het jeugdig en schitterend gelaat
haars zoans, die zich voor haar op de knieën
had geworpen, en opnieuw kwam de glimlach
heur aangezicht beglansen. Zij drukte zacht de
hand des jongelings en sprak:
u Mijne vergeving zij ti geschonken, mijn
zoon; want het hart eener moeder is niet geschapen om onmeêdoogend te wezen. Mochten mijne woorden in uw gemoed geprent
blijven, en u'sterken in uwe goede voornemens!
Ik vergeef u het verdriet: dat gij mij veroorzaaktet, de tranen welke ik om u heb geschreid,
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indien gij werkelijk van heden af er u op toelegt uwe vurige driften te beteugelen. Zich zeIven eenen dwówg op te leggen voor welken
onze geest terugdeinst, is eene moeilijke kunst
voorzeker; met volharding echter zult g.j, lieve
Edward, dien uitslag bekomen, welke mij met
vreugde vervullen zal en de droetheidswolken
van mijn voorhoofd doen verdwijnen. Eén enkele toevlucht blijft u over, mijn duurbare zoon,
wanneer gij verre van mij verwijderd zult weien en ik u niet meer ter zijde zal staan om uwen
wankelenden moed op te beuren: die toevlucht
is het gebed. God zal uwe wenschen verhooren,
indien zij Hem met een zuiver en berouwhebbend hart worden toegestuurd. Vestig uwen
keus, om u in dezen strijd tegen uzelven te ondersteunen, op een eerbiedwaardigen geestelijke,die door zij ne deugden uw volle vertrou wen
waardig zij, en stort in zijn vaderlijk hart het
geheim uwer droefheid en uwer zwakheid uit.
Indien gij de kracht hebt om niet voor de bekentenis van eenen misslag terug te deinzen,
zoo zult gij den eersten en voornamen stap ter
uwer genezing hebben gedaan; doch indien uw
bart opstaat tegen het gezag dat de priester van
God ontvangen heeft; indien gij uit hoogmoed
de raadgevingen der wijsheid en de teedere
verwijten der vriendschap versmaadt, dan zijt
gij voor immer verloren. l)
« Ik beloof u, liefste moeder, uit den grond
mijns barten, dat ik uwe aanbevelingen zal
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naleven. Ik wil mij uwer liefde waardigtoonen,
en de troostende gedachte dat ik dusdoende
een einde kan stellen aan het verdriet dat ik u
zoo menigmaal berokkende, zal mij den moed
geven om mijne kwade neigingen te overwinnen. »
« Ik weet dat gij wenscht u naar Londen te
begeven; doch wat zijt gij zinnens daar te verrichten ~ 'ti
"Wat ik zinnens ben? Raadt gij dat niet? De

hechtste vriendschapsband vereenigt mij immers met den zoon van kolonel Seymour: mijn
eenigste wensch is deel te maken van hetzelfde
regiment als mijn vriend . Ik voel mij tot den
wapenstand geroepen, en een edele trots vervult mij het hart bij de gedachte dat ik mijn
vaderland met eere zal kunnen ten dienste
staan. ))
Lady \Vestmore nam uit een werkmandje
dat op de tafel stond een in vieren gevouwen
papier en bood hetzelve haren zoon glimlachend aan.
« Daar, Edward, lees» zeide zij « uwe wenschen zijn vervuld. Kolonel Seymour, tot wien
ik mij richtte, was zoo goed de hem gedane
vraag in te willigen. !)
Edward doorliep htt papier en zag met ver,,,ondering dat het eenc aanstelling tot vaandrig
in Scymour's regiment behelsde. Zijn oog schitterde van blijdschap, een glimlach van geluk
zweefde op zijne lippen, e'cne levendic;e glans
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kleurde zijne wangen. Hij vloog zijne moeder
om den hals.
(( Dank, dank! mijne goede moeder; hoe
gelukkig maakt gij mij! Nimmer zal ik dit blijk
van teederheid vergeten.Mijn hart zoude waarlijk van elk gevoel moeten verstoken zijn, zoo
ik niet alle mogelijke pogingen inspande om u
al het verdriet dat mij ne lichtzinnigheid u ver·
oorzaakte te doen vergeten. Nooit zult gij eenigc
klacht over mij vernemen; gij zult ondervinden
dat uw zoon uwer liefde waardig is. »
« Ik wil hopen, mijn kind, dat gij woord
houden zult. Aan uw goeden wil twijfel ik
geenszins; ik weet immers dat,niettegenstaand~
de lichtzinnigheid uws geestes, uw hart met de
edelste gevoelens is bezield. Er hoeft u slecht;
zielskracht: deze ontbreekt u, naar ik vrees,
ongelukkiglijk nog; doch ik zal God bidden dat
Hij u de noodige volharding schenke om den
duurbaarsten wensch mijns harten te vervullen. ))
Edward was al te zeer door de blijdschap
vervoerd dan dat hij naar de woorden zijner
moeder hadde geluisterd. - In den g~est za;j
bij zich reeds te midden der pracht van Londen
verplaatst; de tallooze vermaken en genietingen die den jongen officier in de hoofdstad verbeidden, maakten hem op voorhand dronken.
Op hetzelfde oogenblik dat hij aan zijne moeder
beloofde dat hij zich zoude beteren, hielden
gansch andere gedachten hem bezig, en bracht
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zijn mond. schier buiten zijn weten, woorden
uit waar zijne koelbloedigE: rede voor niets russchen was.
In plaats dat hij de plichten zoude overpeinsll
hebben welke de stand di(:n hij bekleeden ging
hem oplegde, dacht hij enkel aan de vermak\!l1
die bij elken stap onder zijne voeten ontluiken
zouden; en zonder zich er zelfs rekenschap
over te geven dat hij zich aan meineed schuldig
maakte door aldus plechtige geloften van beterschap aan zijne moeder tE: doen, verheugde hij
zich, weldra geene lastige bewaking meer te
moeten vreezen en ten la.atste toch zijn eigen
meester te zijn, zonder iemand de minste rekenschap van zijne daden te moeten geven.
Ofschoon zijne woordtm het tegendeel uitdrukten van hetgeen in 7..ijn hart plaats greep.
lazen de doordringende blikken zijner moeder
in zijn gemoed de gedachten die hem bezighielden; de opgewondenheid waarin hij vcrkeerde sprak overigens duidelijk genoeg.
Zij liet zich op haren zetel nedervallen ,
voegde de handen te samen en bad in stilte
voor haren zoon.
(I Mijn God!» zeide zij (daat op dit ongelukkig kind een meêdoogenden blik rusten; ver.
hoed dat hij door zijne onmatige denkbeelden
zich late medeslepen; doe de kalmte terugkecren in dit hrrt waar zoovele onbesuisde driften
gisten; ondersteun hem in de doornige loop.
baan welke hij doorloop~:n gaat, en, welkdanige
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ook de beproevingen zijn aan welke het u belie~
ven zal hem te onderwerpen, doe hem gelukkig
in de ha\'en der reddinf; landen. ))
Edward verliet het vertrek zonder eens de
droefheid zijner moeder te hebben opgemerkt
en ging Bob, den zoon des hoveniers van het
kasteel, opzoeken, om hem dit blijde niemvs
aaa te kondigen.
Deze jongeling,al was hij dan ook in een veel
nederigeren stand geboren dan Edward, moest
echter voor dezen volstrekt niet ond(lrdoen
onder oogpunt van onderrichting en gezond
verstand. Graaf Westmore, die vroegtijdig in
hem den meestbelovenden aanleg had opgemerkt, had er voor gezorgd dat hij een opvoed1l1g ontvinge welke hem den weg tot de Yrije
standen in de samenleving openen kon. Zelfs
was Bob te Londen de rechtsgeleerdheid be~
gOI1l1en te studeeren, en enkel de onverwachte
dood van Edward's vader was hem in zijne
loopbaan kemen stuiten.
Bob was in het park. des adellijken kasteels,
aan den oever eens vijvers gezeten en bezig
met de hengclroê te visschen, toen Edward als
een dwaas aangeloopen kwam en naast hem
ging nederzitten.
« Hurrah! vriend Bob II zeide hij, «( een
vroolijk nieuws! - \Vees blijde; ik vertrek
toekomende week naar Londen. Daar zal ik dat
leventje van vrijheid en vermaak dat ik steeds
gedroomd heb, eens yolop kunnen genieten !-

Edward.

17

Ik ben vaandrig in het regiment der SeymoUt-'s»
« Gij wilt dat ik mij daarover verblijde! »
antwoordde Bob op een ijskouden toon terwijl
hij van zijne hengelroede eenen visch, dien hij
daareven gevangen had, losmaakte. «Gij zijt er
dus over verheugd, gij? »
« Zeer zeker, Bob; bedlenk toch eens dat ik
naar Londen ga, dat ik er aankomen zal met

den titel van officier, in krijgsgewaad, met

eene pluim op den hoed en eenen sabel aan
de zijde. Is het mogelijk zich itts mooiers voor
te spiegelen 1 ))

« Inderdaad» zeide Bob met de hem eigene
kalmte, terwijl hij zijne hengelroede op het
gras leî en Edward half spottend, half medclijdend bezag. « Gij zult mij veroorlooven,
mijnheer Edward, in mijne hoedanigheid van
ouden speelmakker, u ronduit te zeggen wat ik
denk. Gij zijt een zotskap, en een zotskap
zult gij, vrees ik, uw leven lang blijven. Gij
vindt dat er niets schooner is dan te Londen
de vermaken te gaan genieten welke de jonkheid derwaarts lokken -- meesttijds tot haar
verderf. En wat zal, denkt gij, het ei nde van <:l
uwc schoone verwachtingen zijn? Tranen en
tandengeknars-en dan, dan zult gij het vreedzaam leven betreuren dat gij hier leidt. Thans
schijnt u dat leven smaakloos en eentonig; later zal het u wenschelijk schijnen. - Ik ken
2
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u beter dan gij u zelven kent, mijnheer Ed.
ward; gij zijt een dwaas. »
« Een dwaas zijt gij zelf» wedervaarde Ed·
ward schaterlachend, zonder zich boos te maken
over de vrijmoedigheid waarmede Bób hem
behandelde en welke in iedere andere omstandigheid hem tot gramschap hadde vervoerd:
- zijn hart Vlas thans te zeer met blijdschap
opgekropt, dan dat hij aan iets anders dan aan
zijn geluk kon denken. « Verheugt gij u niet
over de vreugdevolle tijding welke ik u aanbreng, dan is het dat gIj mij benijdt, groote
ezel daar gij zijt! - Weet gij dan niet dat ik
officier ben! »
« Ja wel» antwoordde Bob, «ik weet zulks,
ik weet dat gij met een schoon en roodp-n rok
met boordsels op al de naden versierd, zult ge·
kleed gaan; dat gij door de eenen - uwe
opperhoofden namelijk - zult beheerscht worden, en door de anderen - uwe ondergeschikten - gehaat en benijd. - En daarom bedank
ik alle dagen den Hemel dat hij mij een nederig
en vreedzaam bestaan heeft geschonken; want
veel verkieslijker vind ik het mijn eigen meester
te ,vezen dan er toe gedv;ongen te zijn den rug
te moeten krommen voor onbekende lieden. »
« \Vat raaskalt gij daar, sukkelaar? Hebt gij
dan toch werkelijk het verstand verloren ~
Meent gij dat ik naar Londen ga om er de nederige dienaar van een of ander groot heer te
wezen ~ - Ik ga er heen, om mijn eigen
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meester te zijn, verstaat gij! - Ben ik zulks
hier 1 Kan ik, in dit huis, een enkelen stap
verzetten, zonder dat mijne moeder mij op de
hielen zit? Wel is waar ben ik ten volle overtuigd dat hare inzichten jegens mij volkomen
welwillend en het gevolg zijn harer genegenheid tot mij; doch ... ,
Doch» onderbrak Bob glimlachend «zij
waakt er op dat haar zoon niet te veel domme
streken aallVange; en zulks mishaagt aan mijnheer haren zoon. zulks zit hem in den weg.
maakt hem ongeduldig, schijnt hem de onverdragelijkste dwingelandij toe! - Thans weegt
u het moederlijk juk te zwaar op de schoude!'s,
en snakt gij naar het oogen blik waarop gij het
zult kunnen afwerpen, En gij denkt misschien
dat gij te Londen naar hartelust uwe parten
zult kunnen spelen? - Men zal u dat anders
leeren ! of denkt gij dat, wanneer gij van uw
regiment zult deel maken, men u zeggen zal:
« Beste Ed\vard. wilt gij zoo goed zijn dit of
dat te doen?» Ofwel: 'I Mijn vriend, gij hadt
ongelijk aldus te handelen? »- Denk dat maar
niet! neen, men zal u zeggen: « Mijnheer, zijt
gij dan enkel bekwaam om dwaze streken uit
te voeren? Drie dagen kamerarrest! Ga heên,
geene tegenspraak: gij zijt een slecht soldaat.»
- Die harde woorden zullen u wellicht zwaarder op het hart wegen dan de liefdevolle verwijten uwer moeder. Wat denkt gij erover?))
,Gij zijt gek. Ik g(~ef aan niemand den
(!
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raad tot mij te spreken zoo als gij het doet. »
a Dat echter zal ti meer dan eens gebeuren,
zelfs dan wanneer gij niet de minste laakbare
daad zoudt begaan hebben. - Ik ben een jaar
ouder dan gij. Gedurende den t:jd dat ik in
Londen verbleef, heb ik meer gezien dan gij
zien zult; \\'ant, in mijne hoedanigheid van
student in de rechtsgeleerJheid, heb ik met
alle s~anden, hooge en lage, verkeerd. Later,
wanneer gij door ondervinding geleerd hebt.
zult gij erkennen moeten dat mijne opmerkingen juist waren. - Uw l\ilpitein of zelfs uw
luitenant moet maar in een kwade luim zijn:
't is de rampzalige vaandrig die de gevolgen zal
dragen van hunne misnoegde of brutale stemming: zooveel te erger voor hem indien hij
zich te dichtbij bevindt, op het oogenblik dat
de bom barst. Gij meent wellicht dat de krijgsdienst niet zwaar is 1 Maak ti daaromtrent geene
verkeerde voorstelling. Des morgens, als gij
zoo gaarne een uurtje langer in uw bed zoudt
blijven liggen, zult gij moeten opstaan om ter
oefening te gaan, om het even bij welk weder,
't zij dat het regene. sneeuwe. dondere, dat de
zonnestralen branden of dat de scherpe noorderwind in het aangezicht snij de: uw plicht is
de rekruten te vormen-en gehoorzamen moet
ge,al vielt gij ook van vermoeienis neder. In plaats
van het overige des dags te ku:men rusten, zult
gij 's namiddags herbeginnen moeten; de eene
dag zal op den andere gelijken.-Spoedig zal u
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dat leventje vervelen, mijnheer Edward; in
uwe stonden van wanhoop zult gij het vaderlijke hUlS, het vreedza::ne bestuur dilt hier de
wet geeft, en uwen speelmakker Bob meer dan
eens betreuren. 11
Deze woorden, door Bob, met de aan zijn
karakter eigene kalmte en ernstigheid, uitgesproken, hadden een beetje den geestdrift van
Edward bekoeld; evenwel nam zijne gewone loshoofdigheid weder de bovenhand, en lachende
antwoordde hij aan zijnen vriend:
«Gij overdrijft, mijn arme jongen; uit uwe
woorden kan ik de spijt afmeten welke gij ondervindt omdat gij niet als ik het krijgsuniform
zult mogen aantrekken; dat begrijp ik zeer
wel. Gij zijt verdrietig omdat ik u hier alleen
moet achterlaten; doch wees getroost, ik ben
niet tot een eeuwige ballingschap veroordeeld:
nu en dan zal ik mijne moedpr een bezoek
komen brengen, en zullen wij elkander wedervindellom te jagen, te visschen en ons te vermaken. »
Bob aanzag zijnen vriend met verwonderden
blik.
u Gij meent dus, mijnheer Edward, dat uw
vertrek mij leed doet om de eenzaamheid waarin hetzelve mij dompelen gaat 1 - Denk zulks
toch niet; om uwentwil alléén is 't, dat ik er spijt
over gevoel; uit louter medegevoel voor u is
het dat ik spreek zoo als ik gedaan heb, met
éene warmte welke niet met mijne gewone
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geestesgerustheid strookt. Thans zie ik - en
het doet mij grootelijks spijt - dat gij een nog
grooter gek zijt dan ik meende. D
« Bob! »viel Edward op heftigen toon uit,
terwijl hij woedende blikken op zijnen tusschenspreker wierp « gij vergeet dat ik officier
ben! »
« Ik zeg u dat gij gek zijt! »
« Bob, zwijg - zwijg, of ik doe u het gewicht mijner gramschap gevoelen!
Bob beantwoordde Edward's uitdaging
slechts met een spottend gelach.
Deze laatste voelde het bloed in zijne aderen
koken, zijne oogen schoten vuur, en zijne gewone lichtvaardigheid dreigde de bovenhand
te nemen.
« Gij zult» zeide hij «mij onmiddellijk vergiffenis vragen wegens uwe kwetsende gezegden; nimmer zal ik mij laten beleedigen, zoo
min door u als door anderen. »
« Gij zijt gek, ik zeg het u nog eens» bejegende Bob op ijskouden toon, terwijl hij zijne
hengelroede weder in de hand nam even als
het blikken emmertje waarin hij de vangst van
dien morgen had geborgen.
Hij stond op en scheen bereid heen te gaan.
Toen hij dit zag, kende Edward's gramschap
geene palen meer. Hij vloog op Bob toe,
sleurde den stok, wnraan de hengelroê bevestigd was, hem uit de handen, brak dezelve aan
twee stukken, en Zw,Hlide het dikste eind ervan,
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dat hij in de hand had gehouden, dreigend
boven zijn hoofd, als om zijnen makker daarmede te slaan.
Plotseling kwam het rood der gramschap het
tot dan toe onbewogen gdaat des Jongen visschers kleuren. Hij zettecle zijnen emmer ten
gronde, greep Edward zonder groote inspanning bij den arm en wierp hem onzacht voor
zijne voeten neder.
"Ziet gij ,... el, mijnheer Edward, dat gij een
cl waas zijt? Is het geene dwaasheid inderdaad
u aan een' sterkere dan gij te wagen? - Neem
u steeds in acht voor di e dwaze oploopendheid, welke u aan de genade van den sterkste
overlevert en tot de vernederende verplichting
brengt, met schande den aftocht te moeten
blazen. De les welke gij daareven ontvangen
hebt blijve in uwen geest geprent; want te
Londen zult gij nog veel gemakkelijker omgeworpen worden dan u zulks door mii geschiedde, en de gevolgen daarvan zouden wat anders
erg zijn. - Nog één enkel woord, 't zal het
laatste wezen. - De krijgsmansstand is deftig
en edel; de schouderkwast is een eervolle onderscheiding; doch u gelijkt hij allerminstzoolang gij, wel te verstaan, niet zult geleerd
hebben uw grootsten en onverzoenlijksten
vijand - u zelve n bedoel ik- te overwinnen;
want die lichtzinnigheid en opvliegendheid des
hoogmoed~ welke u verblindt, stelt al uwe
goede hoedanigheden in het duister en ver·
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vormt dezelve tot zoovele gebreken. Ik heb u
thans het be,vijs gegeven van hetgeen ik u vMr
onzen twist poogde aan 't verstand te brengen:
namelijk dat de zwakkere immer onder den
aanstoot des sterkeren bezwijkt: welnu, de
krijgstucht en de geest van ondergeschiktheid,
welke vooral bij het leger vereischt worden,
zullen immer sterker wezen dan gij. - Vaarwel, ik wensch u een goede reis! »
Bob verwijderde zich bij het uitspreken
dezer woorden.
Edward was zoo rood als een haan van
schaamte, en zond hem eenige bedreigingen
achterna.
Toen echter de bedaardheid in zijn gemoed
was wedergekeerd, zeide hij tot zich zclven :
« Nu, waarover heb ik mij te beklagen ~ Bob
heeft het betoog gevoegd bij de zedeles die
mijne moeder mij voorhield, en beide zijn even
goed. Zij hebben gelijk, het is volstrekt noodzakelijk dat ik pogingen aanwende om mij te
beteren. Moeder heelt mij teeder lief; en Bob,
niettegenstaande hij wat ruw is in zijne doenwijze, koestert ware vriendschap voor mij; hij
heeft volkomen gelijk, ik wil het niet ontkennen. - Nu, geduld maar: ik zal wel beter
worden. »
Onder het vormen van dergelijke goede
voornemens, keerde hij huiswaarts en maakte
hij 2.ijne toebereidselen tot de reis.
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IJ I.
EENE ONAANGENAME KENNISMAKING.
't Was op een schoonen zomermorgen dat
Edward het moederlijke huis verliet, na een
koei üfscheid van zijnen broeder Henry te
hebben genomen en de Liefderijke, met tranen
vermengde afscheidswenschen zijner moeder
te hebben ontvangen.
Hij had het beste paard uit de stallen van
Westmore gezadeld om de eerstbijzijnde pleisterplaats te bereiken, alwaar hij de huurlwets
zoude nemen welke tot Londen voerde.
Gedurend~ de eerste oogenblikken vervorderde hjj zijnen weg in stilte en met een beneren hart: hij ondervond namelijk alsdan dat
gevoel van onuitsprekelijke droefenis 't welk
den boezem verengt wanneer men voor de
eerste maal in zijn leven afscheid neemt van
de p~aatsen waar men het daglicht aanschouwde en waar de eerste, onbekommerde dagen
der kindschheid voorbijvlogen.
Toen hij den laatsten heuvel was opgestegen welke dl') hooge torens der adellijke v:Jderlijke burcht aan zijnen blik zoude onttrekken,
voelde hij een brandenden traan onder zijne
wimpers; zijn hart, dat gemakkelijk tot weeke
gevoelens gestemd kon worden, werd diep geschokt; hij wierp een laatsten handkus door
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de ruimte tot zijne moeder, die ongetwijfeld
voor het venster des hoogen kaste els stond en
met de oogen den weg betrachtte dien hij, zich
verw;jdcrendè. doorloopen had.
Op dien plechtigcn stond, wanneer de stem
cld' driften tot zwijgen wordt gebracht, legde
hij bij zich zelven Je heilige gelofte af met
volharding te arbeiden tot het verbeteren zijns
gedrags, ten einde zich de genegenheid zijner
moeder waardig te maken. 111 zijn binnenste
stuurde hij zich bittere verwijten toe, omdat
hij door zijne loshoofdigheid haar zoo dikwijls
tranen had gekost. Hem scheen het onbegrijpelijk hoe hem ooit de noodige standvastigheid

van karakter had kunnen ontbreken om nimmer van het pad der braafheid af te dwalen.
Thans scheen die taak hem zoo gemakkelijk,
dar hij zich bitter verweet dezelve vroeger niet
te hebben beproefd.
« Doch geduld iJ zeide hij, bij wijze van besluit; « met den bijstand des Hemels, zal ik
alle hinderpalen uit den weg ruimen, en de
tranen die mij ne licbtzinnigheid heeft doen
vergieten in vreugde veranderen. ~
Dit lotTeiijk voornemen ontlastte Edward's
hart. Hij wisschte zijne .)ogen af, liet zijn
paard de sporen voelen en daalde gezvvind den
btrg af.-Het kasteel van Westmore verdween
uit zijne oogen, - en terzelfdertijd ook de
gevoelens van berouwen droefheid.-Waaro m
toch zoude hij altijd treurig blijven L. De
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dampkring was zoozuivcr,dc hemd zoo schoon,
de aarde met zulk schitterend groen bedekt, de
zon was zoo glansend en de vogeltjes sprongen
zoo vroolijk van tak tot tak onder het murmelen
hunner lieve liedjes, dat het onmogelijk was
niet in die algemeene vreugde te deelen. Edward ademde de \ucht met volle teugen in,
zag om zich heen en mompelde:
« Het verleden bestaat niet langer voor mij.
Er is nog slechts in mijn leven het tegen woordige en de toekomst! Wie heeft niet, in zijne
jonkheid, eenige kwade streken aangevangen 1
Waarom zoude iK mijnen geest kwellen met
verwijtingen, welke tot niets dienen, wanneer
ik mt::t vertrouwen eenen blik in de toekomst
kan slaan 1-Vooruit, mij n goed paard, 't is voor
de laatste maal dat gij mij op uwen rug voelt,
en gij moet nu nog eens uwen plicht doen zoo
goed als uwe krad1ten hettoelaten .Voorwaarts!
De weg is als een spiegel zoo effen: 't is het
beeld der toekomst welke mij is voorbeschikt.
Reeds ontwaar ik tussch(~n het loover het
ker~Horentje van het stadje waar ik de reiskoets naar Londen moet nemen. - Londen !!
Wat moet het leven aangenaam wezen in die
prachtige stad 1 wat zullen mijne oogen daar
voorwerpen ter verwondering ontmoeten! 'Vooruit! Bess, 't schijnt mij toe dat gij heden
luier zijt dan ooit te voren .. »
Het paard draafde nogtans uiterst gezwind
voert, doch Edward, in zijn ongeduld, hadde
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wel gewild dat het vleugelen hadde en met de
ra ph cid der zwaluw over het pad \vare gevlogen.
'vVaarwas thans zijn berouw, waarzijne droef·
h eid, waar zijne edelmoedige voornemens ge··
bleven?.. Venh\'cncn, gelijk het stof dat door
den adem der winden wordt weggevaagd. In
den geest wa3 hij reeds vooruitgesneld naar
Londen, dat bij zich als eene tooverwereld
voorstelde, en alles wat daartoe niet behoorde
boezemde hem luttel belang in.
Toen hij voor het posthuis was aangekomen,
haastte zich Edward van zijn paard te springen,
om zonder verwijl het doel zijner reize nader te
komen.
Hoe echter was hij teleurgesteld, toen hij
vernam dat hij nog wel een groot uur moest
wachten alvorens de reiskoets vertrekken zou!
Het scheelde maar weinig of, in het ongeduld
dat hem folterde, hadde hij het postrijtuig
genomen en aldus tien maal meer aan n:isgeld
verteerd, om een beetje vroeger ter bestemmingsplaats te zijn.
Gelukkig da t het postrijtuig reeds volgeladen
was; en daar zijn krijgskleed in zijn koffer was
gepakt en de postmeester weig~rde hem hetzelve
terug te geven, was hij wel gedv.rongen te wachten, daar hij ten geenen prijze anders dan in
krijgsmansgewaad te Londen zijne intreê wilde
doen.
Het eenigste wat hem bij deze weigering
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troostte, was dat hij thans aan vermaken van
allerlei aard het geld, dat hij dus als het ware
had willen wegwerpen om eene plaats in een
postrijtuig te betalen, zoudl! kunnen verbruiken.
Hij gaf dus zijn paard aan eenen bediende
over, wien hij verzocht voor hetzelve goed
zorg te dragen, tot de stalmeester van Lord
Westmore het zoude komen halen, en trad
daarop de wachtkamer voor de reizigers binnen.
Eén enkel mensch bevond zich in deze
kamer: een bejaard man namelijk die even als
hij het vertrek der huurkoets afwachtte.
Edward gunde hem ter nauwernood eenen
blik en strekte zich onachtzaam op eene bank
uit, onderwijl een deuntje fluitende om de
verveling te verdrijven.
De bejaarde reiziger aanschouwde eene wijl
glimlachend het jonge loshoofd en ging daarna
voor het venster staan, zonder meer om te zien
naar eenen medegezel dil! ongetwijfeld niet
bijdragen zoû om de reis aangenamer te
maken.
Dan, Edward was al spoedig het fluiten
moede en deed, om den tijd te dooden, eene
poging om een samenspaaak met zijn aanstaanden reisgezel aan te knoopen.
« Vindt gij niet. mijnhl~er» zeide hij u dat
het hoogst wonderlijk, zells hoogst belachelijk
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is, dat men gcd .,vongen zij op het vertrek der
kocts te wachten? »
« Die haastig zijn, kunnen immers vooruitloopen)) antwoordde de grijsaard glimlachend,
« niemand zal er zich a:1l1 storen: schoon is de
weg, en er bestaat geen het minste gevaar
voor slecht weder: elkeen mag vertrekken als
het hem belieft. ))
Ed \\'ard was geraakt door dit spotachtig antwoord, en gevoelde grooten lust om zich hoos
te maken; doch de onverstoorde en waardige
houding des grijsaards hield hem daarvan
terug, en hij behield genoegzame zelfbeheersching om juist bij tijds eene onbetamelijke
uitdrukking welke dreigde hem te ontsnappen,
tegen te houden.
Daar zijne poging om een gesprek aan te
kIloopen was mislukt, vergenoegde hij zich
met door eene bruske beweging zijnen makker
den rug toe te keeren.
vVeinige stonden daarop, werd de deur met
geweld opengewol'pen, en drie jonge lieden
traden of liever stormden het vertrek binnen.
Deze jonge lieden bleken kennissen van
Edward te zijn. Hij stond van de bank waarop
hij, bij het einde van het vorig tooneel, weder
was gaan ?itten, op, stak eenen der aangekomenen zijne hand toe, knikte tegen de beide anderen even met het hoofd bij wijze van groet
en riep uit:
«'t Is de Hemel die u hierhenen zendt, beste
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vriend Jamcs; ik was juist te wege om te sterven van verveling. »
« Ja, dat valt wel» antwoordde de andere,
ti Het ware recht spijtig geweest een zoo hoopvol jonkman, door de schuld der verveling, te
moeten verliezen. - Zeg mij eens op wie of
wat gij hier wacht 1 ))
« Ik wacbt naar het vertrekuur der huurkoets. Ik moet naar Londen, waar het regiment
van Seymour in garnizoen ligt; ik ben officier
in dat regiment. - Hedt Bob u daar dan niets
over gezeid 1 ))
(; Geen woord. »
Gedurende dit onderhoud had de grijsaard,
die nog altijd bij het venster gezeten was, een
onderzoekenden blik op Edward gevestigd.
« Nu, dat heet ik eens een kansje! )) vervolgde James « ik ook ga naar Londen. Vader
wilde dat ik in zijn eigen rijtuig de reis zoude
maken; maar ik verkoos de huurkoets, dat is
veel aardiger, er is altijd middel om zich te vermaken; men ontmoet soms zulke zonderlinge
reizigers, die u het middel aan de hand doen
om eenige genoeglijke uren door te brengen. »
Edvvard duidde met eenen oogwenk den bij
het venster gezeten grijsaurd aan en fluisterde:
« Daar hebt gij zoo eCn'èl1 : wij moeten eens
een weinig met hem den gek scheren. Hij heeft
mij daareven een zeer onbeschoft antwoord
gegeven. Zoo-1ra wii in het rijtuig zijn, zullen
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wij hem zijne onmanierlijkheid betaald zetten.
Gij zult meêdoen, niet waar, James h
CL Ongetwijfeld; maar, tot het zoover zij, wat
willen v;ij aanvangen? Ik stel voor dat wij een
paar fiesschen Bordeauxwijn bestellen. »
(dk heb er vrede meê,»antwoordde Edward,
die nogtans de gewoonte niet had veel wijn of
sterke dranken te gebruiken.
J ames riep den buffet jongen en bestelde
wijn.
De beide vrienden dronken, het een na het
andere, verschillende glazen leêg. - Ofschoon
Edward niet het minste genoegen er in vond,
zoo onmatig wijn te drinken. durfde hij toch,
daar James hem met uitbundige vroolijkheid
het voorbeeld gaf, uit valscbe scbaamte niet
anders te doen dan hij. - Daarbij kwam nog
deze nog al zwaarwichtige omstandigheid dat
James, die eenige jaren ouder was dan Edward, op dezen natuurlijk eenig gezag uitoefende.
Hoe het zij, op het aandringen zijns vriends,
dronk. hij ettelijke glazen meer dan hij verdragen kon, en zijn hoofd begon te draaien op
het oogenblik dat men de reizigers verzoeken
kwam in bet rijtuig te stappen.
Hij verliet de zaal al wankelende en zoude
bij na van de trede gevallen zijn, badde de voerman bern niet ondersteund. Zoo zwaar en zoo
lomp liet hij zich op de zitbank nederzakken,
dat hij den grijsaard, naast welken het geval
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hem had doen plaats ncrnen, duchtig in de
zijde stootte.
« Mijnheer» zeide de ouderling tot hem,
(! neem toch acht, als 't u belieft; gil
zijt nÏct
alleen in het rijtuig, en mijne ledemaren zijn
niet van hout of staal. »)
« Dat elkeen voor zijn eigen zorge en zich
schikke zoo als hij wil» antwoordde Edward
onbeschaamd « ik ga zitten zoo als het mij belieft, op de plaats welke ik betaald heb, en de
wijze waarop ik dezelve in bezit neem gaat mij
alléén aan. »
« Gij zijt zeer los van tong, jonkman» zeide
de grijsaard tot hem. ti Zoodra wij elkander beter zullen kennen, zuit gij, wil ik hopen,
meer eerbied en aanzien voor mij hebben.
Intusschen vergeef ik IJ gaarne uwe onbeleefdheid, daar ik erken dat gij, in dit oogenbJik,
moeilijk u\ve rcchter- van uwe linkerzij zoudt
kunnen onderscheiden. Eens dat gij in het
regiment zult aangekomen zijn, zal men het u
spoedig leeren, dat verzeker ik u. l)
0: Ik bekommer mij thans niet om het regiment
van Seymour, noch om hetgeen ik doen zal
wanneer ik er in dienst zal wezen. Overigens,
sedert wanneer kent gij den ouden Seymour~»
«Dat doet hier niets af. Al v,'at ik van hem
weet is dat hij, met de nauwkeurigste strengheid, er aan houdt dat zijne jonge officiers zich
wel gedragen en goede manieren hebben, en
zij, die als gij, er onbedacht op aan razen, ge-
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nieten zijne gunst niet. Gij zult er u weldra
zelf van overtuigen kunnen, jonge heer. Tn
afwachting, verzoek ik u mi; met vrecie te
laten; ik ben te oud om twist te zoeken met
jongelieden die van alle ondervinding ontbloot
zijn gelijk gij. - Hoort gij 1 jongeling, nu zijt
gij verwittigd. »
De strenge toon waarop de grijsaard dit
zeide, bracht Edward dermate in verlegenheid dat hij' geen antwoord wist te vinden op
de aanbeveling, welke hem zoû op gebiedende
wijze werd toegevoegd. Over zich zelven en
over al wat met hem in betrekking was misnoegd, dook hij weg in eenen hoek van het
rijtuig en verkropte stilzwijgend de schaamte
die hem vervulde, ofschoon hij het eerst de
harde les, welke hem was toegediend geworden, uitgelokt had. J ames glimlachte spottend,
en eenige woorden welke hij Edward ter sluiks
in het oor murmelde, schenen dezen volstrekt
niettotbedaren te brengel1.Hij woelde op zijne
zitplaats en begon met zijnen wandelstok tl.!
spelen, met zooveel onbedachtzaamheid dat hij
er meer dan eens den grijsaard bij na meê in het
aangezicht had geslagen. 't Was blijkbaar zijn
plan, het dezen zoo ongemakkelijk mogelijk te
maken.
James deed al wat mogelijk was om zijnen
vriend behulpzaam te zijn bij de klei'Jgcestige
en kinderachtige wraak welke hij op den grij~aard uitoefenen wilde.

EdlVard.

35

Dan, niettegenstaande de onbeschofte handelwijze der beide jonge dwazen, scheen niets
de volkomen kalmte van den bejaarden reiziger te kunnen storen. Hij had de voor zij ne n
ouderdom gemakkelijkste plaats in de koets
ingenomen en hij liet cI:e beide makkers hu 11
onbeschaamd spel voortzetten, zonder zich er
in 't minst om te bekommeren. Daar zijn indrukwekkend uiterlijke hen binnen de palen
des eerbieds terughield, liet hij zich aan die
werking van stokken en voeten niet gelegen,
daar dezelve hem niet raakte.
De onverstoorbare houding des ouderlings,
in plaats dat zij Edward het ontzag, dat zijne
grijze haren verschuldigd was, zoude ingeboezemd hebben, werd door het jonge loshoofd
als een teeken van zwakheid beschouwd, en
dan dorst hij zooverre te gaan met zijn rietje
een onvriendelijk toeg(:brachten slag op den
schouder zijns rustigen reismakkers te geven ...
Langgenoeg had dit boosaardigspcl geduurd
om het geduld des grijsaards te doen uitgeput
geraken.
Hij wendde zijn door de verontwaardiging
berimpeld gelaat tot Edward, ontrukte hem
het wandelstokje, brak: het aan stukken en
wierp het door de portel.
« Jongmensch! » riep hij hem toe met eene
donderende stem «eerbiedig mijne grijze haren.
Gij gedraagt u '0\15 een school knaap - niet als
een welopgevoed mensçh. Een officier dc;) ko-
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nings onteert zijn uniform door zich te gedragen
zoo als gij doet, sir Edward Westrnore! -Geen
tegenspraak: mijn geduld is ten einde. Indien
gij voortgaat u zoo onbetamelijk te gedragen,
dan doe ik bij het eerstvolgende oponthoud u
buiten het rijtuig zetten. Draag zorg, eens voor
altijd verwittig ik u, dat gij u stdhoudt; want
ik beloof u dat het streng toegaan zal in het
regiment van Seymour, en dat gij u schandelijk eruit zult ·'ioen wegjagen, indien gij u ooit
weder aanstelt zoo als heden. - Is 112t u nog
niet genoeg uwe goede m02der reeds zooveel
verdriet te hebben aangedaan 1 \Venscht gij
haar nog meer, veel ergere droefheid te berokkenen? »
« Maar, Mijnheer ) stotterde Edward « wie
zijt gij die mij aldus aanspreken durft 1 Ik begrijp niet hoe ... »
I( Hoe ik uwen naam, uwe familie en tot zelfs
uwe gebreken kenne 1 Ik wil u zeggen dat uw
vader mij onder het getal zij ner leste vrienden
rekende; het overige werd mij bekend gemaakt
door mijnen zoon. die met uw karakter en uwe
hoedanigheden, zàà goede als slechte, bekend
is, toen uwe moeder voor u eene plaats als
vaandrig in mijn regimE'nt aanvroeg; met een
woord, ik ben kolonel Seymour, en uw vriend
kapitein William Seymour is mijn zoon. 3
Edward verbleekte toen hij den grijsaard
aldus hoorde spreken, en zijn makker James
was zoo terneêrgeslageo als hij. Deze haastte
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zich zijnen wandelstok, welke een zoo werkzaam aandeel had genomE:n in het door Edward,
om den kolonel te plagen, uitgevonden spel, van
kant te maken, en dook in zijnen hoek, waar
hij zoo onbeweeglijk ble'cf zitten als eell muisje
in zij n hol.
«Mijn God! » murmelde Edward bij zich
zelven «( in welken moeilijken toestand zie ik niij
nu gebracht! Wat Zet! William wel denken
over mij, wanneer hij uit den mond zijns
vaders vernemen zal hoe ik jegens dezen mij
gedragen heb. ))
Kolonel Seymour beschouwde cenen stond,
in stilte en met den glimlach op de lippen, het
verlegen uitzicht der beiide jongelieden, op wie
de les welke hij hun gegeven had, eert voortreffelijk uitwerksel had teweeg gebracht. Dan
eindelijk de stilte brek.ende, zeide hij tot
Edward:
« Kom, kom, jonkman, dat n de les welke gij
ontvingt toch niet te zeel' ter harte ga: ten aanzien uws vaders, zaliger gedachtenis, wil ik
uwe loszinnigheid vergeten. Enkel raad ik u
aan, een volgende maal meer eerbied voor
grijsaards te hebben, zelfs dan wanneer zij uwe
oversten niet zouden zijn. Ik zal over u waken,
en wil van u een onderscheiden officier maken. Thans hebt gij mij verstaan: gij weet nu
VvC\t gij te doen hebt om u mijne goedheid
v/aardig te loonen. })
Edward ontving deze vad~r1ijke bestraffing
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met onderwerping en bracht niet zo nder moeite
eenige verontschuldigende woorden uit. Gedurende al den tijd dat de reis nog duurde, bleef
hij, zoo stil als een muisje, in ee nen hoek der
huurkoets gedoken, terwijl zijn geest zich met
gansch andere gedachten bezighield als welke
hem bij den aanvang zijns tochts door het
brein warrelden; derwijze dat hij Londen in
veel treuriger stemming bereikte dan hij zich
bad voorgesteld.
Hij stapte uit het rijtuig, neêrgebogen onder
het gewicht der vernedering, en begat zich aanstonds naar zijn hotel.
Toen hij zich alleen in zijne kamer bevond,
liet hij den vrijen loop aan zij ne smartelijke
gepeinzen.
« Wat noodlottig samentreffen! )) zuchtte
hij. «Wie hadde, onder zulke nederige ldeeding. kolonel Seymour kunnen raden? Een
andere maal moet ik beter over mij zelven
waken. Nooit hadde ik gedacht dat het zoo
moeilijk is eene begane dwaling te herstellen,
dan zelfs wanneer men daarbij met de meeste
goede trouw tè werk gaat. God weze mij behulpzaam tot het volbrengen mijner goede
voorn emcns ! )l

Edward.

39

IV.
WAT ER KOMT VAN SLECHTE VOOR-

BEELDEN
Zijne ontmoeting met den kolonel Seymour
scheen op Edward's gemoed eenen heiizamen
invlotd uitgeoefend te hebben; gedurende de
eerste weken, ten minste, dat hij werkelijk
deel uitmaakte van het legerkorps, beging de
jonge vaandrig geen enkele feil; het liet zich
aanzien als ware hij inderdaad tot betering gekomen.
Ongelukkiglijk behoorde Ed ward tot dit
slach van menschen die tot standvastigheid
onbebvaam zijn; ook werd hij de speelbal van
gebeurtenissen welke er toe bijdroegen hem op
het verkeerde pad te brengen.
Spoedig verging met den tijd de heilzame
invloed welken de wijze en vaderlijke raadgevingen van kolonel Seymour hadden teweeg
gebracht. De schaamte en het berouw ruimden
weldra de plaats weder in voor de kwade neigingen welke zij een oogenblik hadden kunnen
tot zwijgen brengen.
« Ik moest mij toch zoö niet laten over den
hekel halen» zeide dan Eet ward tot zich zelven.
« Waarom ook maakte de kolonel zich niet onmiddellijk bekend ~ Hadde ik gewéten wie hij
was, ik badde hem natuurlijk ongemoeid ge-
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laten; hij alléén dus is oorzaak van hetgcl: ..
er is voorgevalIe n en waarover hij zich boos
heeft gemaakt. D
In deze slechte gepeinzen werd hij versterkt
door eenigen zijner jonge makkers, met welke
hij, van de eerste dagen af van zijn verblijf te
Londen, kennis had gemaakt en die bij ongeluk
niets beter waren dan hij - integendeel.
'Wanneer zijn dienst, welke dagelijks slechts
eenige uren duurde, was afgeloopen, ging hij
deze jongelieden opzoeken en verspeelde zijn
geld met hen derwijze dat hij noch bij zijne
oversten, noch voor zijn eigen geweten goedkeu'
ring erlangde. Gansche nachten bracht hij met
drinken en tuischen over. Volslagen dronken
keerde hij dan 's morgens ten zijnent weder,
en was geheel den dag zoo ziek, dat hij niet in
staat was om zijnen dienst te doen j en het
onvermijdelijk gevolg van zulk gedrag was ,Lt
hij zich eerst vaderlijke, en later strenge en
zelfs vernederende verwijtingen op den hals
haalde.
Ofschoon hij de eenigste oorzaak was van
hetgeen hem overkwam j kreeg hij al spoedig
eenen walg van den dienst. De ie ver vcr·
keerde in onverschilligheid, vervolgens in
afkeer, en eindelijk overkwam hem wat Bob
hem voorzegd had ...
Dan begon hij met treurnis aan zijne moeder
terug te denken, en zich er over te beklagen
dat hij de vrijheid welke hij bij haar genoot
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tegen de slavernij van den krijgsdienst had
verwisseld.
Hadde de schaamte hem niet weder houden,
hij zoude heimelijk zijnen post verlaten hebben en in de armen zijner al te liefhebbende
moeder zijn teruggesneld
Doch wat zoude hij haar wijsmaken ~ Hoe
zoude zij hem ontvangen, vermits hij zdf had
begeerd haar te verlaten om in dienst te
treden 1 -- En Bob, wat ;wu die zeggen 1 Hoe
zoude hij schertsen en triomf kraaien! Edward
hoorde reeds zijne spottende stem hem toevoegen:
« Had ik hetG niet juist zoo voorspeld?»
Voor niets ter wereld zoude hij zich aan die
vernedering hebben blootgesteld.
Hij bleef dus bij het korps en knoopte zoo
goed en zoo kwaad als het ging den eenen dag
aan den anderen, tot eene gebeurtenis voorvid welke aan zijn leven eene gansch verschillende richting gaf.
Eens dat hij ziin k.rijgsmansgewaad had aan.
getrokken om - tegen dank, zoo als altijdzijnen dienst te gaan verrichten, trad een
zijner kennissen binnen, die hem voorsloeg een
pleiziertochtje op de Teems te gaan medemaken.
a Ik kan niet, mijn waarde John; ik ben van
dienst heden en stond zelfs gereed om heen te
gaan. 't Is luitenant Harding die bevel voert,
en die spot er niet mede. Het pleiziertochtje
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dat gij mij voorstelt zoude mij eenige weken
arrest kunnen kosten, en ik geloof niet dat het
de moeite waard is om aan zulke straf mij bloot
te stellen. »
« Dat is spijtig genoeg, hoor! Al de kameraden zijn erbij; alléén gij ontbreekt, en gij weet
wel dat zonder u, onze partijtjes onvolledig
zijn. \Vect gij wat te doen? Schrijf een paar
,'cgels om te latcn weten dat gij ziek zijt en ga
met ons. »
« Ja, maar indicn men achter de waarheid
komt? ))
« Neem zelfs dat dit gebeure. Misschien zult
t;ij dan eene berisping oploopen; \vat scheelt
u dat? - Zie eens wat schoon weder! Zou het
waarlijk niet spijtig wezen dat gij uwen tijd in
de kazerne gingt verslijten,in plaats van eenige
uurtjes pleizier te hebben? Uw lieutenant HarL: ing zal u zeker toch niet achterna loopen om
te weten of gij ziek of gezond zijt; hij heeft,
zou ik denken, wel wat anders te doen. »
« Zelf zal hij niet komen, dat vermeen ik
wel » antwoordde Edward, die reeds maar al
te zeer bereid was om de stem der verleiding
eerder dan die der plicht gehoor te geven
« doch zoo hij eenen bode zond! »
« Zeg aan mven oppasser dat hij hem afschepe
met te antwoorden dat gij in een diepen slaap
ligt en niet moogt gestoord worden. De bode
zal heengaan gelijk hij gekomen is, en daarmede is alles uit. - Kom maar aan ! »
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Edward aarzelde een oogenblik, doch ten
laatste nam hij zijn besluit en sloot bet oor
voor den kreet des gewetens en der plicht. Hij
riep Jemmy, zijnen bediende, en legde hem Je
les op. Deze beloofde stipt zich naar de onderrichtingen van Sir \Vestmore te gedragen.
Johl1 en Edward verlieten stilletjes het huis
door de achterdeur en begnvcn zIch flaar de
Teems waClr de schipper en eenige vroolijkc
makkers reeds op hen wachtten.
De nieuw-aangekomen(' \verd met een blij
gejuich begroet.
« Dat is mooi van u, Edward. dat gij ons
{liet in den steek hebt gelaten ) zeiden zij tot
hem. « Spoedig in het bootje, en van wal geroeid !»
Nogmaals aarzelde Edward gedurende eenige stonden: zijn hart bonsde geweldig en zijn
geweten riep hem toe dat hij zich plicbtig
maakte aan eene fout wdke hij zich spoedig
berouwen ZOll. Hadde hij die geheime stem,
welke hem voor eenen misslap behoeden wilde, aanhoord. hii zoude teruggëkeerd zijn: doch
hij gehoorzaamde den geest des kwaads en
sprong in het bootje.
Het lichte vaartuig koos het ruim en zette
koers naar een eilandje dat door deze jonge
loshoofden was uitgekozen om er eee. blijden
dag door te brengen.
In den eerste bleef Ed\vard zwijgend; hij
kon het niet over zijn gemoed krijgen zich aan
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die vroolijke stemming over te geven zonder
dewelke geen wezenlijk vermaak denkbaar is.
De zelfbewustheid dat hij aan zijne plicht was
te kort gebleven. was hem een dourn in het
hart. Het baatte niet dat de hemel glansde als
een gewelf van het reinst azuur, - dat de zon
helder schitterde, - dat de oever der rivier met
een groen tapijt was overdekt - alles wat tot
lustighcld stcmmen kan, vermocht niet de wol·
ken, die zijn gemoed versomberden, te ver·
drijven.
Dan, de spotternijen zijner makkers, die
geene schimpredenen spaarden, om zijne droef·
geestige stemming te verdrijven, gelukten er
eindelijk in de treurige gevoelens welke hem
bezighielden, te verbannen ; hij verdrong alle
ollilangename denkbeelden met geweld en leverde zich over aan eene buitensporige luchthartigheid die niet uit zijn binnenste voortsproot en hem de kalmte niet terugschonk. De
eenige uitslag welken hij bekwam was dat hij
zij ne makkers nopens zijne ware gemoedsgesteltenis bedroog, en hunne plagerijen deed ophouden.
Na een uur gevaren te hebben, zettede men
voet aan wal en de vroolijke gezellen zochten
aanstonds een overschaduwde plek waar zij
ongestoord zich aan het vermaak konden overgeven.
Edward, door zijne kameraden en meer nog
door den overdadig rondgeschonken wijn op-
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gewonden, verjaagde ten laatste elk onaangenaam gepeins uit zijnen geest; hij liet zich
aldra tot eeae dolle uitgelatenheid vervoeren,
en scheerde ten laatste zelf den gek met zijne
gewetens bezwaren.
« Gedane zaken hebben geen keer» riep hij
in zijne lichtvaardigheid uit. « Wat drommel!
de wereld zal immers niet vergaan omdat ik
eene domme streek beging! )
Reeds liep de dag op zij n einde, de zon nei,~
de ten westen - en nog verlustigden zich
Edward en zijne medegezellen, met uitbundig
gelach en gezang, onder de boomen w"èlke het
gezelschap met hun dichte loover overscha·
dl1\\'den.
Edward legde meer uitgelatenheid nog dan
de anderen aan den dag; hij zong veel harder,
lachte veel luider en ving allerlei grappen aan.
Zijne oogen glinsterden, zijne vvangen waren
met een' purpergloed ov~rdekt ; hij scheen on·
uitputtelijk in het jokken en schertsen, en zijne
spitsvondige gezegden werden door zijne mak·
kers met daverende toejuichingen ontvangen.
Zoo druk hadden zij het, dat zij niet bemerkten hoe een jong officier hen tot op eenigen
afstand genaderd was en met een snellen oogslag hen allen in oogenschouw nam. Eensklaps
teekende zich de verrassing op zijn gelaat af.
en hij naderde dichterbij.

John, die het eerst van allen hem bemerkte,
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zeide zachtjes in het oor van Edward, die naast
hem gezetelt was:
« Gauw! maak u weg; daar is de luitenal!t
Harding, die er alles behah'e gevleid uitziet.
u, dien hij te bed waande, te dezer plaatse te
vinden. »)
Edward sloeg de oogen or en ontmoette de
strenge blikken van zij nen overste.
Hij verbleekte, werd rood, stond haastig op
en was t," wege om heen te gaan, toen de luitenant hem teekcl1 deed dat hij blijven zoude.
«Sir Westmore, » !iPi'ak hij op een strengen
toon « ik ben beschaamd in uwe plaats. Gij
hebt gelogen, en, wat nog erger is, uwe plicht
verwaarloosd. WaarachIig, gij zijt onwaardig
de uitrusting van 's Konings soldaten te dragen,
want gij onteert dezelve. Ga thans heen,
Mijnheer, morgen zullen wij elkander spreken. 'I)
Schaamte en gramschap voerden een harden
strijd in Edward's gemoed. Hij stond als verpletterd en zoude ongetwijfeld, zonder een enkel woord te spreken, van daar zijn gegaan,
hadde niet Jobn hem in het oor gefluisterd:
« Dit zal, hoop ik, toch zoo gemakkelijk niet
vergaan; zie eens hoe uwe makkers met u den
gek scheren. Zeg den luitenant vlakaf zijne
zaligheid. Hij is immers thans niet van dienst
en heeft het recht niet u te vernederen zoo als
hij daareven gedaan heeft. ))
u \Vdnu !Mijnhecn hernam de luitenant
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(oen hij zag d,~t Edwud aarzelde om zich te
verwijderen. (, Ik hoop toch dat gij niet vermetel genoeg zijn zult om mij te trotseeren ? ))
Edward sloeg de oogen op, wierp eenen blik
op zijne makkers en ontmoette niets dan
schertsende aangezichten en smalende glimlachen. Zijn hart bonsde op van verontwaardiging, hij kon niet verdragen aldus als eenen
schooljongen behandeld te worden in bij wezen
van zijne kameraden, en was meer beducht voor
dezer bespottingen dan voor de rechtmatige
strengheid zijns oversten.
« Laat mij gerust! lieutenant Harding» antwoordde hij op een hooghartigen toon. cc Gij
hebt mij hier geene bevelen te geven, en ik heb
er evenmin van u te ontvangen. Tijdens de
diensturen, dat is iets anders: doch hier mat;
ik niet lijden, dat gij u bemoeiet met wat II
niet aangaat. ))
cc Wèl zoo! wèl zoo!» riepen zijne makk.ers,
«dat moogt gij snuiven, luitenant! »
Daarop werd het een koor van spottend
schaterlachen. De heer Harding geraakte er
door buiten zich zelven. Bleek van gramschap
narierde hij Ed \vard en voegde hem toe:
cc Mijnheer! ik herhaal u dat gij eene schande
zijt voor ons regiment. I ndien gij niet op sta anden voet - op staanden voet, hoort gij 1 van hier wegkomt, laat ik u heden no~ gevan·
gen nemen en morgen voor eenen krijgsraad
brti13cn. - Vertrcl\, ellendige leugenaar! i)
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Bij deze beleediging liet Edward - het7.ij
ten gevolge der verontwaardiging welke hem
aangreep, hetzij dat de dampen van den wijn
h'~m naar het hoofd stegen of bet bijwezen
zijner kameraden hem tot razernij vervoerdezich verleiden tot het plegen eener daad welke
hem voor altoos de mihtaire loopbaan afsluiten
moest. - Nauwelijks had luitl!nant Harding
de aangehaalde woorden uitgesproken, of Edward diende hem eene duchtige oorveeg toe.
De gekrenkte officier stiet een' kreet van
woede uit en trok zijnen degen uit de schede
om aanstonds wraak te nemen over dezen
smaad.
Edward, die begreep in waT ernstigen toestand hij geplaatst was en besloot dè gevolgen
zijner daad te ondergaan, sloeg insgelijks de
hand aan zijnen degen en wachtte onverschrokken zij nen tegenstander af.
Gelukkig kwamen thans zijne kameraden
tusschenbeiden, en beletteden hun gebruik
van hunne wapens te maken.
Te laat begrepen zij dat Edward te verre
was gegaan.
Zij zochten luitenant Harding te bevredigen,
doch vruchteloos. Al \vat zij bekwamen was
dat deze officier, die het onmogelijke zijner pogingen, om op het oogenblik zelf Edward te
straffen, inzag, zich verwijderde, bij zich zelven
onderwijl de plechtige gelofte afleggende, geene
rust te nemen alvorens dit onvoorzichtig jong-
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mensch, dat de hand tegen zijne oversten opheffen durfde, voor eenen krijgsraad zoude
gebracht, volgens de strengheid van het militaire wetboek gestraft en schandelijk uit het
korps verjaagd zijn geworden.
De makkers van Edward ademden dàn eerst
vrij, wanneer zij den luitenant een goed eind
ver zagen. Voor het overige hoopten zij dat
zijne bedreiging geene gevolgen zoude hebben,
en dat Edward de uitwerksels daarvan zoû we·
ten te voorkomen.
«Vrees niets» zeide John tot Edward. « Wij
allen waren getuigen van de u door Harding
aangedane beleediging en verpanden ons woord
dat wij u niet in den steek zullen laten. Zonder
eenigen twijfel zal de luitenant wel tot andere
gevoelens gebracht worden, en een verzoenend
woord van u zal een einde stellen aan dien
twist. Kom, en denk niet meer op dit alles. »
Edward poogde de zaak langs de gunstigste
zijde in te zien en hervatte den toon van vroolijkheid welken hij vOàr dit tooneel had aangeslagen. Hij werd nogtans zich zelven niet weder
volkomen meester: het was duidelijk te zien
dat zijne blijmoedigheid niet oprecht was. Het
voorval van den avond had overigens op gansch
het gezelschap een al te diepen indruk teweeggebracht dan dat de vroegere uitgelatenheid
opnieuw hadde kunnen heerschen.
Al spoedig ging men dan ook uit elkander en
keerde men naar Londen weder in een gansch
4
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~ndere stemming dan men des morgens vertrokken was. Edward was stil en droefgeestig
geworden. Toe~ zijn bloed bekoeld was, overzag hij in gansch deszelfs omvang den misstap
welken hij begaan had, en begreep wat nood·
lottigen invloed deze op zijne toekomst zoude
kunnen hebben. Wederom verwenschte hij
rechtzinnig zij ne loshoofdigheid en opvliegendheid.
« Hoe zal dat afloopen 1)) vroeg hij zichzelven
af, wanneer hij zijne kameraden verlaten had en
met loome schreden den weg naar zijne woning
was opgegaan.
« Hoe zal dat afloopen 1» herhaalde hij toen
hij zich ter rust had begeven en vruchtelooze
pogingen aanwendde om den slaap, welke zijn
oog ontvluchtte, te vatten.
"Hoe zal dat afloopen 1)) was zij l1 eerste gepeins des anderendaags, alswanneer hij duidelijker nog dan 's avonds te voren zijnen toestand
inzag.
«Mijne arme moeder») dacht hij verder «hoe
groot zal haar verdriet wezen als zij verneemt
aan welke laakbare daad ik mij weder, door de
bandeloosheid mijns karakters, liet verleiden!
\Vaarom luisterde ik naar heure raadgevingen
niet 1 \Vaarom bleven hare wijze voorschriften
onvruchtbaar voor mij 1 Te laat ondervind ik,
eilaas! dat de lichtzinnigheid noodlottigere gevolgen kan na zich slepen dan de verdorvenheid des harten. Ik zweer dat, zoo ik, ditmaal
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nog, de straf welke mij boven het hoofd hangt,
afwenden kan, ik mij nooit weder tot zulkdalligen misstap zal laten medeslepen. 't Is wel
zeker de allerlaatste maal dat ik zulke on bedachte streken, welk een zoo bitter naberouw
opleveren, uitvoeren zal. »
Dusdanig waren Edward's gepeinzen, nu hij
meer dan ooit reden had om zich over zijne
on bezonnenheid te beklagen; doch het berouw
kwam te laat. - Nog was hij niet aangekleed,
toen reeds een detachement soldaten verscheen,
om hem aan te houden. Edward werd naar de
gevangenis gebracht, en daar had hij tijd genoeg om op de gevolgen zijns misstaps na te
peinzen en goede voornemens voor het toekomende te beramen.
Hij verscheen voor een' krijgsraad en werd,
na een spoedig afgc100pell rechtspleging, buiten
het leger gesloten, om zijnen overste beleedigd
te hebben.
Dit vaderlijk vonnis mocht hij danken aan de
edelmoedige tusschenkomst van kolonel Seymour en aan de stugge en tergende wijze
waarop luitenant Harding zich gedragen had,
en waardoor deze eigenlijk aanleiding gegeven
had tot hetgeen later gebeurd was.
Edward werd onmiddellijk in vrijheid gesteld en keerde ten zijnent weêr met een gebroken hart en het gemoed met de treurigste
overpeinzingen overkro pt.
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v.
EENE NIEUWE ONVOORZICHTIGHEID.

(( Edward, ware ik in uwe plaats, dan zou ik
nietgedoogen, dat hetdaarmedeafgedaan ware))
zeide John tot hem, na uit zijnen mond vernomen te hebben wat er W'lS voorgevallen. ( Het
gedrag van luitenant Harding is allerberispelijkst : groot ongelijk zouJr gij hebben met Z00
maar goedschiks aUes te laten gebeuren. Wel
hoe dan! straffeloos zoude hij u op de bloedigste wijze in bij wezen uwer vrienden gehoond
hebben! en wanneer gij u tegenover hem in
den staat van wettelijke zelfverdediging stelt,
doet hij u voor eenen krijgsraad verzenden in
plaats van op een eervolle wijze den twist te
beslechten! Het ware eene schande voor lI,
zoo gij deze zaak vallen liet zonder van hem
eene eerherstelling te eischen. Geloof mij, beroep hem in tweegevecht en geef hem eene
duchtige les, opdat bij in 't toekomende wijzer
zij. Ik ben bereid om uw getuige te zijn en
uwe uitdaging aan den schurk over te brengen. »
\( Maar .... » wilde Edward zeggen.
« Er komt geen «maafJ) bij te pas» onderbrak
J ohn heftig. ( Ik en al uwe vrienden zullen
u als een lafaard beschouwen. zoo gij dien on··
peschoften kerel geen lesje geeft Mocht echter
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u we vreesachtigheid of eene lafhartige gehecht.
heid aan het leven u terughouden, welnu! dan
spreken wij er verder niet over. »
Deze woorden gingen met zulk eene verach·
tende houding gepaard, dat de gramschap van
Edward cr door werd opgewekt. Hoedanig ook
zijn misslag mocht geweest zijn, het was gecne
lafbeid welke hij begaan had, en in zijnen
boezem klopte een moedig en vastberaden
hart.

« Spreek zoo niet, mijn waarde John)) zeide
Edward met neêrslachtigheid. « Er kan geC:le
spraak van vree5 wezen, doch mij dunkt dat
luitenant Harding - al kon hij dan ook met
meer gematigdheid te werk zijn gq!aan- toch
maar doodeenvoudig zijne plicht deed. De
bekediging, door mij in bijwezen van getuigen
hem aangedaan, was al te erg dan dat hij daclve
kon ongestraft laten. ))
« Nu dan, kon hij ze niet over het hoofd
zien, zoo vergde de betamelijkheid dat bij er u
rekenschap over vroege; zijne eer ware voldaan geweest, en hij had niet van noode u van
den dienst te doen wegjagen: dat is het wat
ik afkeur, en waarover gij u volstrekt wreken
moet. ))
«Doe wat gij wilt I) riep Edward uit « 't is
mij onverschillig dat ik met hem vechte of
niet. ))
0: Is u dat onverschillig! uwe vrienden den·
ken er anders over, en, wees zeker, zij zouden
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u miszien, indien gij geene voldoening vorderdet van hem die u zoo zwaar beleedigd heeft. n
« Ga dan tot hem en schik het alles naar uw
best gevoelen. »
Joho vertrok in allerhaast en kwam spOedig
terug Edward berichten dat luitenant Harding
de uitdaging aannam en bereid vvas, ten vijf ure
's namiddags van den zeIlden dag, m'et hem te
vechten. De plaats welke tot de ontmoeting
was uitgekozen, was juist die waar de beleed iging werd aangedaan.
« Zooveel te beter! » riep Ed ward «hoe spoediger die zaak uit de voeten is, hoe beter; \vant
ik kan niet lang hier blijven. })
« Waar wilt gij heen h vroeg J ohn.
« Bij mijne moeder wederkeeren» antwoordde Edward « ongetwijfeld zal zij zeer ontevre"
den zijn over de oorzaak welke mij terugvoert:
doch ik zal door mijne onderwerping en door
mijn onberispelijk gedrag haar ongenoegen
weten te verdrijven. »
J ohn glimlachte spottend en scheen heel
geneigd om zijnen jongen vriend eenen gansch
verschillenden raad te geven; doch Edward,
\"iens hart op dit oogenblik door berouw was
vervuld, was niet in eene luim om hem aan te
hooren; daarom zweeg hij, doch deed hem
begrijpen dat hij een ander besluit nemen
moest.
« Spreken wij daar niet van, mijn waarde
John; het tweegevecht dat gij mij allen hebt
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opgelegd en waaraan ik niet dacht, zal wtl
stellig de laatste dwaasheid wezen waaraan ik
mij wil schuldig maken, en ik heb het alleen
aanvaard om u te bewijzen dat ik niet bang
ben. Laat mij thans alleen, en, daar gij u met
de regeling dezer zaak hebt belast, zorg dat
alles in gereedheid zij. I k zal u volgen, zoodra
uwe toebereidseis gemaakt zijn.»
John vertrok en liet Edward overgeleverd
aan zijne gedachten. De jonge Westmore was
ontevreden over zich zelven : hem speet het
dat hij zich had laten overhalen tot dit tweegevecht, alhoewel hij vastbesloten was tot het
uiterste te gaan, daar hij de uitdager was. Tot
dan toe had hij over de gevolgen dezer ontmoeting niet nagedacht; nu echt"r hij alleen
was, begon hij die gevolgen te overwegen, en
dit gepeins deed hem huiveren. « Wat zal het
wezen indien ik mijnen tegenstander dood, of
gevaarlijk kwets 1 - En zoo ik zelfs eens gedood werd 1 )) Die dubbele gedachte deed hem
de haren te berge rijzen. Welkdanig ook de
uitslag van dit gevecht mocht zijn, in elk geval
zoude het hem ongunstig wezen.- Zegevierde
hij, dan zoude hij gedwongen zijn het vaderland te verlaten, om aan de strengheid der
wetten te ontsnappen; werd hij daarentegen
overwonnen, welk verdriet bereidde hij dan
zijne moeder! - Aldus de vreeslijke kansen
van dit duël overdenkende, kwam het hem
voor dat die barbaarsche gewoonte een wezen-
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lijke heiligschennis is; dat het Godtergend is,
op die wijze zijn leven en dat zijner medemenschen op het spel te zetten: want de wet des
Heeren veroordeelt dit beweenlijk vooroordeel. Hij zoude thans met genoegen zijne uitdaging hebben ingetrokken. Doch het was te
laat.
Bij hem kwam het denkbeeld op, te vluchten
en aan luitenant Harding te schrijven om de
redenen zijns besluits bloot te leggen, zonder
zich er aan te storen wat John en dezes kameraden over hem peinzen zouden. Doch dit
lofbaar gedacht, hem door zijn geweten en
door een gevoelen van inkeer ingeboezemd, ge-

raakte aan den slag met een ander aan den
geest des Godsdienstes tegenstrijdig gedacht:
de menschelijke hoogmoed rees voor hem op
en vertoonde hem den schandnaam « lafaard 11
welke als een brandmerk op hem zoude drukken. - Dit gepeins verhinderde hem zij ne
goede voornemens door te drijven.
N a aldus langen tijd op duizend tegenstrijdige wijzen de zaak bedacht te hebben, kwam
hij tot het besluit: wat hem betrof, zijne pistool in de lucht af te schieten.
Dit voornemen bracht zijnen geest tot bedaren, en hij dacht niet meer op het tweegevecht
dat ging plaats grijpen.
Nogtans schreef hij eenen brief aan zijne
moeder om hare vergiffenis af te smeek en nopens het gebeurde, verder rechtzinnig betui-
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gende dat het hem diep berouwde haar zooveel
verdriet berokkend te hebben, maar dat hij, in
de huidige omstandigheden, niet anders konde
handelen dan hij gedaan had; deze misstap,
verklaarde hij eindigend, zou stellig de laatste
zijn, en voortaan zoû hij zich er op toeleggen
haar verdere redenen tot droefbei d te besparen.
Hij verzegelde dezen brief en sc hr eef op den
omslag het adres van Lady "VV estmo re, opdat
dezelve, ingeval hij gedood werd, haar zoude
opgezonden worden. Toen bij daarmede klaar
was, meende hij alles gedaan te hebben wat in
zijne macht stond om de eer met de plicht
overeen te brengen. en met eene gedwongen
bedaardheid wachtte hij het uur af waarop het
gevecht - dat, bedrogen hem zijne voorgevoelens niet, voor een der beide tegenstanders
noodlottig zou wezen - moest plaats grijpen.
De troostredenen waarmede hi j zich paaide,
en de oorzaak zijner geruststelling waren dezelfde die alle menschen van een onbezonnen
karakter inroepen om, wanneer een gevaar hen
dreigt, de bedaardheid in hun hart te doen wederkeeren; zij betrouwt.:n op hunne gelukster
en versmoren de stem huns gewetens onder
een II Bah! alles zal wèl afloopen!» Edward
redeneerde insgelijks zoo; hij zeide bij zich
zelven: (( Alles zal wèl afloopen, l)-en bekommerde zich verder niet om de gevolgen dez.er
noodlottige ontmoeting.
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Omstreeks vier ure, kwam John met e~nige
jongelieden van zijne kennis hem afhalen.Allen
zagen er luchthartig uit, en schenen dit duël
enkel te aanzien als een pleiziertochtje dat bestemd was om hun eenige uren op eene aa ngename "vijze te laten doorbr~ngen. Zij loofden
Edwr.rd wegens zijn « mannelijk voornemen,»
h::1alden zijnen tegenstander over den hekel en
gaven hem allerlei raad opdat hij zijn schot niet
zoude missen.
« Die raadgevingen moogt gij liefst voor u
houden )j antwoordde Edward hierop « ik heb
volstrekt geen plan om luitenant Harding te
dooden; door mijne toestemming tot dit duël
te geven, wilde ik u enkel toonen dat gij ten
onrechte mijnen moed betwijfelt. Hadde Johl1
mij niet aan het lij f gez'telJ zoo als hij gedaan
heeft, nooit hadde ik er aan gedacht met Harding te vechten. »
6 Nu, dat is wat schoons!» riep een der zoogezegde vrienden van Edward uit. « Gij spreekt
zoo maar, omdat gij wel weet dat gij hem niet
raken zult, ten gevolge uwer onbehendigheid
in het schieten, en gij zoekt een voorwendsel
om uwe onbekwaamheid in den vuurwapenhandel te bewimpelen. »

«Gij beweert dat ik niet schieten kan 1 ))
zeide Edward, trot5ch zich oprichtende. « Op
staanden voet wil ik u een oewijs leveren, dat
ik het, zoo niet beter. dan toch wel zoo goed
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kan als de behendigste onder u.-Geef mij een
pistool, John. Is zij geladen ~ ))
« Ja. »
«Opgelet dan » hernam Edward en bracht
zijne vrienden naar een venster dat uitzicht
gaf op eenen tuin.
Hij wees op een boompje dat op dertig'passen van daar zich verhief.
« Duid mij een blad van dien boom aan; ik
durf wedden dat ik het neêrhalen zal. »
«Onmogelijk! » riepen allen.
En zij duidden hem een blad aan, eerder om
om hem te vernederen en wegens zijne verwaandheid te straffen, dan met het inzicht om
de weddingschap aan te nemen.
Edward echter was een behendig schutter en
zeker van zijn schot. Hij mikte op het blad en
drukte los.
« Inderdaad! hij heeft het afgeschoten» riep
John uit. I! Nu, dat is een toeval. »
Edward laadde opnieuw zijn wapen, duidde
een tweede blad aan en haalde het neêr zoo als
het eerste.
« Gij ziet wel» sprak hij thans op zegepralenden toon «dat gij ongelijk hadt te twijfelen
aan mijne behendigheid. Ik raak alles wat en
waal' ik begeer. »
« \Vij erkennen inderdaad» antwoordde
John « dat gij een geoefend oog en eene bedreve.ll hand bezit. Maar op eenen mensch te
schieten is toch heel iets anders. Eens in
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tegenwoordigheid van Harding geplaatst, zal
uw arm wel beven, en zoudt gij zelfs geen
paard kunnen raken. ))
« Dat is waar» riepen al de anderen als in
koor Cl met een weinig oefening kan men wel
er toe geraken een boomblad met een pistoolschot neêr te schieten; doch eenen menseh,
dat is een groot verschil. ))
Edward werd rood van spijt.
Cl Gij begeert dus een bewijs?» riep hij uit.
\( Stellig ') hervatte John« en gij hebt er thans
de gelegenheid toe. Eene kleine les zal aan
Harding wel verdiend zijn; hij is de oorzaak
dat gij uit het leger verjaagd werdt. I n het
openbaar heeft hij u als ltugenaar en bedrieger
gescholden. Waarlijk, mijn arm:; Edward,
1110et gij ren lam zijn om dat alles, zonder
eenige wraak te willen nemen, te verdragen. »
« Zeker, hij verdient gestraft te worden»)
voegden de anderen er bij. « Niemand zal u iets
te verwijten hebben indien gij hem treft zonder
hem te dooden. Laat hem een kleine gedenkenis van u achter: blaas hem maar een stukje
van zijnen neus weg, of een lapje vleesch uit
den arm of uit eenig ander lichaamsdeel; doch
laat hem niet geheel straffeloos heêngaan ...Doch het z~ll u wel aan koelbloedigheid
mangelen om meester te zijn over uw schot. »
« Gii meent het?») riep Edward met hevigheid uit. Cl \Velnu, gij zult zien wat er van is.
- Eene wonde hem toebrengen wil ik niet,
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ofschoon hij het meer dan verdiend heeft j doch
ik wil, om hem eens wat bang. te maken, de
epaulet van zijnen linkerschouder schieten.
Over dit laatste kunt gij u verzekerd houden. »
d a, als het maar waar is !» riepen al de anderen lachend.
« Ik zeg u dat gij het zien zult» antwoordde
Edward gestoord.« Laten wij thans vertrekken:
het is tijd, en het moet niet gezegd worden dat
wij mijnen tegenstander hebben laten wachten. »
Toen zij op het eilandje aankwamen, was
Harding er nog niet, doch bijna onmiddellijk
verscheen hij met eenen getuige en eenen geneesheer. Hij groette zijnen tegenstander met
beleefdheid en verzocht zijnen getuige zich te
h:1asten om de noodige aanstalten te maken,
ten einde deze zaak spoedig zoude afgedaan
zijn.
Onderwijl de wederzijdsche getuigen elkander verstonden over de voorwaarden van het
gevecht, werd Edward door zijne vrienden
aangespoord om zij nen tegenstander, die, daar
hij de uitgedaagde was, het eerste schieten
moest, schrik aan te jagen; want, raakte het
schot van Harding zijn doel, dan zou er niets
komen van de grap welke men voorhad; terwijl daarentegen de luitenant, als hij een
bewijs gezien had van Edward's behendigheid,
ongetwijfeld 7-ijne hand zoude voelen beven.
Edward greep eene der pistolen en deed
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eene zwaluw die op dit oogenblik in de lucht
boven zijn hoofd voorbij vloog, voor zijne
voeten nedertuimelen.
Daarop wierp hij de pistolen een eind weg
en zeide glimlachend tot luitenant Harding,
dien de vdstheid van het schot zjjns tegenstanders lichtelij~ had doen verbleeken:
IS. Gij ziet dat mijne hand bedreven is ; ook
raad ik u aan wel op uw schot te passen;
want laat gij mij op mijne beurt schieten, dan
zijt gij een man des doods.»
« Dat zal het vervolg ons leeren » antwoordde Harding met eenc gemaakte zelfbeheersching.
Bij deze woorden keerde hij zijnen tegenstrever den rug toe, als om zijne volstrekte
onverschilligheid te laten blijken.
Edward merkte echter eenige ontroering bij
hem op en zeide tot zijne kameraden:
«Alles gaat wel: ik ben zeker dat hij mij
niet raken zal. »
Wanneer al de toebereidselen gemaakt waren, werden de strijders door hunne getuigen
verzocht zich in positie te zetten.
Beiden gehoorzaamden met de meeste bedaardheid, ofschoon Harding zeer bleek en
Edward een weinig ernstiger was dan gew00nlijk.
Het schot van den luitenant ging af en de
kogel vloog zoo dicht voorbij zijn oor dat hij
denzelven hoorde fluiten.
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Hij bewaarde zijne koelbloedigheid, alhoewel zijn aangezicht eenigszins verbleekt was.
Nu was het zijne beurt: hij gr.::ep met eene
onzt'kere hand naar de pistool.
Op het oogenblik dat hij den arm v~rhief,
trad N ed, een zijner vrienden, die hen gevol gd
was zonder zij het bemerkten en die het volle
bewustzij n had van de aangelegenheid van
hetgeen stond plaats te grijpen, tot hem en
sprak als volgt:
« Edward, raak hem niet; gij zoudt uwe behendigheid duur bekoop en ; ik smeek er u om 1
speel niet met het leven uws evennaasten. De godsdienst» ging bij voort, terwijl hij hem
bij de handen vatte de « veroordeelt, gij weet
het wel, de barbaarsche gewoonte welke toelaat dat men zich door eigen hand wreke.
Schonk de stervende, door smaad en hoon gedrenkte Christus, zijnen vijanden niet Vérgiffenis? Heeft Hij ons niet geboden dat wij de
ons aangedane beleedigingen zouden vergeten ~
- en gij, gij denkt er aan u te wreken over
eenen mensch die misschien, ja, zijn gezag
misbruikte, doch in alle geval enkel eene plicht
vervulde! Hadt gij d:ln geen en misstap begaan 1 Hadt gij het vermaak niet verkozen
boven het volbrengen eener zending welke gij
zelf hadt begeerd? Hadt gij niet gehoorzaamheid aan uwe oversten door eede beloofd? Wat
wordt er van de in een leger zoo noodzakelijke
regeltucht, in geval de minste terechtwijzing
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uwe gramschap opwekt~ - Gij verwijt aan
Mijnheer Harding dat hij u te stug heeft aan·
gesproken en u eene diep,; vernedering deed
ondergaan door u in bijwezen uwer makkers
als eenen slaaf te behandden 1 Maar hoe dik·
wijls hebt gij zelf, Edward, - ik was er menigmaal getuige van, - uwen titel als officier
,niet misbruikt en uwe onderhoorigen met
Deleedigenden trots behandeld 1 - Vergelijk
uw gedrag met het zijne, en gij zult moeten
bekennen dat hij slechts gedaan heeft wat gij
zelf honderdmaal deedt zonder zulke billijke
redenen er toe te hebben. Keer tot u ze1ven in
en ga den man die door u beleedigd werd de

hand reiken. Indien gij mijnen raad wilt volgen, kom dan, alvorens uw afschuwlijk besluit,
dat eenen menscheneter waardig is, ten uitvoer te brengen, met mij aan den voet der
altaren bi.dden: de Heer zal dan het berouwen
de vergiffenis in uw hart laten nederdalen, en
gij zult u in de armen van Harding, die u niet
verstooten zal, gaan werpen. »
«( Achteruit! gij)} riep J ohn, terwijl hij N cd
bij den arm greep en van Edward wegstootte.
</, Edward I luista niet
naar dien babbelaar.
Schiet maar stoutelijk : hij ook heeft u niet
gespaard. »
Met stille stem voegde hij er bij:
«( Zoo gij uw woord niet houdt, zult gij u
zelven belachelijk maken. Kom aan, moed gehouden! »
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« \Velnu, dat Gods wil dan geschiede» riep
Ed \Yard uit, terwijl Lij weder den arm ophief. 11
Doch, op het oogenblik dat hij den trekker
zoude overhalen, aarzelde hij nogmaals en liet
zijnen arm nedergaan Er was als eene wolk
voor zijne oogen en zijne hand beefde. Ned's
aanbeveling had eenen diepen indruk op zij n
gemoed gemaakt. Liever nog zoude hij zich
aan de spotternijen zij ner vrienden blootstcllen dan eene laakbare daad te begaan. Zelfs

was hij er toe besloten zij ne pistool in de lucht
af te schieten, zoo als zijn eerste gedacht was
geweest.
Doch een uitroep van luitenant Harding gaf
eensklaps aan zijnen wil eeoe andere richting.
((\Velnu!)) riep hem deze toe «zijt gij nu nog
niet tot een besluit gekomen 1 Mij dunkt, ik
wacht reeds lang genoeg. ))
De aanmatigende toon waarop dit gezeid
werd, deed Edward opvliegen.
«Welnu! hij wil het - hij we ze voldaan. »
Het volgend oogenblik ging het schot af:
de linker schouderkwast des luitenants vloog
aan stukken, en Edward riep, terwijl hij zijn
wapen wegwierp:
(( N u geloof ik dat hij genoeg heeft. »
da, genoeg I1 stotterde Harding die eenige
stappen voortschreed en plotseling ten gronde
zakte.
Ontzet en zijn gevoelen van haat gansch
vergeten, richne Edward de oosen op zijn"
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egenstander en ziende dat het bloed overvloedig uit zijne borst golfde, riep hij met schrik
uit:
« 0 Hemel! ik wilde u geenszins wo nden.
Zeg mij, mijnheer Harding, zijt gij erg gekwetst1 »
« Doodelijk » antwoordde de luitenant met
eene zwakke stem.
Inderdaad, zijn aangezicht vertoonde reeds
de kenteekenen des doods.
I! 0 mijn God! hoe heb ik dat toch gedaan 1
Ik was zoo zeker van mijn schot) kreet Edward met eene uitdrukking van droefheid
welke aanduidde dat het hem ernstig gemeend
was. Hij liet zich op het lichaam des lijders
nedervallen en overdekte zijne handen met
kussen en tranen.
De heelmeester stootte hem hilastig achteruit, opende Harding's uniform, scheurde dezes
hemd en ontdekte eene kleine wonde waaruit
bet bloed bij beken stror mJe.
Edward was als verplelterd; hij wrong dc
handen wanhopend en kreet op h'lrtscheurenden toon:
u 0 N ed I waarom sloeg ik uwe raadgevingcn
in den wind I Ja, gij hadt gelijk, en uwe wijze
lessen hadde ik moeten volgen. - Vergeving!
Harding, ik had geenszins het inzicht om u
leed toe te brengen.»
John en zijne vrienden poogden vruc:1teloos
11em tot bedaren tI' brengen; zij gelukten
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enkel er in, hem van dc plaats waar het lichaam
zijns slachtoffcrs lag te verwijdc'·en. Edwarcl
liet zich op het gras nederzakken en gaf zich
aan zulk eene hevige droefheid over, dat de
getuige zijns tegenstanders, die in den eerste
hem met eene stilzwijgende verachting had bejegend, cr deernis mede kreeg.
(\ Laat u toch zoo erg niet ontstellen» sprak
hij op meêwarigen toon « misschien is (Je wonde
niet zoo erg als zij schijnt. Dit vreeslijk ongeval strekke u tot een altijddurende les; speel
niet met het leven uws evennaasten; het is een
goddeloos spel dat over u den vloek des Hemels zoû doen komen. - Doch daar komt de
heelmeester die de wonde heeft gepeild en ons
zal kunnen geruststellen. »
EdwarJ liep tot den dokter.
« Is hij in leven?» vroeg hij op een angstigen
toon.
« Hij leeft» antwoordde de heelmeester met
eene verzvvakte stem Cl doch alléén God ,:veet
of het zal mogelijk zijn hem te redden; wat mij
betreft, ik koester slechts weinig hoop. De
kogel is op de plaat der epaulet gekaatst en
heeft, in stede van dezelve te doorboren, een
andere richting genomen en den armen Harding in de borst getroffen. »
(\ 0 Hemel! is het mogelijk! Dit ware een
groote troost voor mij, want ik begeerde
niet Harding te treffen. maar enkel zijne
sdlOudcrkwa 't stuk te schieten 1>
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«Deze omstandigheid maakt uwe schuld een
weinig minder groot)) antwoordde de heel.
meester; «ter geruststelling van uw geweten
moogt gij u verzekerd houden dat het de waarheid is wat ik u openbaarde. De wonde loopt
van boven naar beneden: iets wat alleen maar
mogelijk is in de veronderstelling dat c!c kogel
de metalen plaat der epaulet. welke gebroken
is, heeft getroffen. Ik betreur dat gij, zoo het
uw inzicht ,vas enkel den schouderkwJst van
Harding te raken, uw doel niet hebt bereikt.
Thans zal de arme Harding moeite hebben om
er door te komen. l)
Bij het hooren dezer woorden, slaakte Eclward eenen zucht; uit den grond des harte a
vloekte hij thans het tweegevecht en de gevolgen zijner onbezonnenheid. Zijne vrienden
hadden al de moeite van de wereld om hem tot
bedaren te brengen. Hij wilde, kost wat kost,
Harding nog eenmaal zien en hem vergeving
afsmeeken; doch, met het doel om 2en gekwetste hevige en smartelijke gewaarwordingen
te besparen, wilde de heelmeester daar niet in
toestemmen. Men wa~ genoodzaakt Edwurd
met geweld te wederhouden, tot Harding. dien
men voorzichtig in eene boot had gelegd, verre
van de plaats des gevechts was weggebracht.
Slechts dan kon men hem aan zich zelven
overlaten, en de heelmeester was genoodzaakt
hem te troosten.
{/, I k kan u verzekeren )) zeide hij" dat ik aan
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Hardillg uw berouw met de levendigste kleuren
zal afscb ilderen, en ik ben zeker dat ik van hem
verkrijgen zal dat hij L1 vergiffenis schenke. Denk
thans aan uwe eigene veiligheid en vlucht uit
dit land, waar gij op iederen stond in de handen van 't gerecht, dat u met de uiterste strengheid behandelen zou, kunt vallen. Doch vergeet niet dat u slechts dezen raad geef in de
hoop dat gij voortaan zoo iets nooit meer zult
uitvoeren. Pas in 't vervolg op dat gij u niet
meer door uw karakter, tot uwe twee overheerschende gebreken. lichtzinnigheid en
hoogmoed, laat medeslepen, want gij ondervindt nu wat al ongelukken uit een aanvankelijk geringen misstap kunnen geboren worden.
Vlucht naar Frankrijk of Duitschland j want
hier zijt gij niet veilig meer. »
« Ik wil mij nogtans niet verwijderen zonder
te weten of het leven van Harding gevaar
loopt. »
«Ik zal het u laten weten, in geval gij mij
uwe verblijfplaats openbaart; thans echter
moet gij vluchten zonder eene minuut te verliezen. »
Nog aarzelde Edward, doch zijne vrienden
sleepten hem mede. Derwijze was hij ternedergeslagen. dat hij niet eens merkte wat rondom
hem plaats greep.
Toen hij ten zijnent was aangekomen, verwijderden zich al zijne vrienden zonder zich te
bekommeren om wat cr van hem geworden zou;
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N ed alléén, dezdfde die hem aangeraden had
niet te schieten, verliet hem niet, doch hield
zich zorgvuldig bezig met al wat voor zijn ver·
trek noodig was, voorzag hem vsn geld, beo
loofde hem zijne moeder te onderrichten over
het gebeurde, en vergezelde hem tot aan een
schip dat het anker stond te lichten en met
koopwaren en passagiers voor Frankrijk gela.
den was.
Toen liet deze ware vriend hem over aan de
zorgen van den kapitdn en aan zijne éigene
gedachten, welke alles behalve vroolijk waren.
Beweegloos bleef hij, vele uren hll1g, in de
kajuit zitten, welke de kapitein hem aangewezen

had: 't was als waren zijne leden versteend:
zijne oogen waren immer op hetzelfJe punt gevestigd en aan zijne lippen ontvielen van tijd
tot tijd uitdrukkingen als deze:
( Rampzalige die ik ben! ziedaar de geval·
gen mijner onbezonnenheid! Als een moordenaar ben ik genoodzaakt mijn vaderland te
ontvluchten, en mijne moeder - die ik misschien nooit zal wederzien - te verlaten.
\Vaarom werd ik tot zooverre door de Voor·
zienigheid verstooten dat Zij mij liet zulke
misdaad bedrijven? - Rampzalige daar ik
ben! God heeft mij gestraft, en rechtmatig gestraft. \Vaarom, eilaas! luisterde ik naar de
raadgevingen van N ed niet? Hadde ik eenen
priester opgezocht om in zij nen boezem de
smarten welke mijne borst doorreten te open-
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baren, om den toestand mijns harten hem
bloot te leggen, - hij haddc mijnen opgeheven
arm tegengehouden om den noodlottigen slag
af te weren, en verhinderd dat ik heden als
een moordenaar zoû vluchten! Zoo vergaat bet
dengenen wien de Heer zijne beschermende
hand onttrekt; sinds mijne aankomsot te Londen vluchtte ik het gezelschap der godvruchtige
menschen, ik liet mij door den hoogmoed misleiden, en de Heer vernedert mij, en vertoont
mij in alles mijne ellendige minderheid. 0 mijn
God! ik dank ti, te midden mijner smarten, dat
Gij mijn hart voor het berouw hebt geopend D
Zoo sprak Edward; op dit oogenblik vervloekte hij zijne lichtzinnigheid en gedurig
zag hij voor zijne oogen het bloedig beeld van
hem dien hij getroffen had oprijzen. Het bleek
gelaat van Harding, zijne door den dood reeds
verkrampte lippen, vervolgden hem overal,
zelfs in zijne droomen, en dan schoot hij schielij k wakker, uitroepende:
« Mijn God! waarom toch hebt gij mij verlaten! »

VI.
DE BASTILLE.

Twee jaren waren verloopcn sedert Edward
deze schrikkelijke les ontvangen had, toen op
zekeren avond, vijf of zes jong~ officiers van het
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l"ransl..he kger vereenigd war.::n in een kkoorlijk lustboschje, op nauwelijks een half uur
afstands van Parijs. Zij spraken, zoo als bet
in Frankrijk de gewoonte is, over den koning
en de staatszaken, en vonden, naar het bleek,
veel af te wijLen op hetgeen er gebeurde. Een
hunner was een jongmensch van ongeveer
achttien jaren, die, zonder ophouden schier, op
den koning, de ministers en de raadshecren
uitviel.
«Was ik maar eens één enkelen dag koning»
riep hij uit « ik wude die slechte raadslicdèn
uit bet land verjagen, te beginnen met de heeren ministers. Doch wat wilt ge er aan doen 'I
De koning heeft niet meer verstand dan zij
zelven en de zaken zouden er niet te beter om
draaien. »
« H oor eens, \Vestmore, pas op hetgeen gij
zegt ») zeide Armand PIessis, die, te oordeelen
naar bet u niform dat hij droeg, in hetzelfde
regiment diende als de vorige spreker. «Al
zulke dingen mogen tusschen vrienden gezeid
worden, als men geen verraad te duchten heeft:
maal' vergeet niet dat hier de muren, ja zelfs
ieder boornblad ooren hebben. »
«Als dat waar was») antwoordde de jonkman met driftigheid «en ik die ooren, welke
zoo goed weten te luisteren, konde betrappen,
zonder genade hieuwe ik dezelve met eenen
sabelslag af! Neen, ik vrees zulke ooren niet,
en luide, zoo dat ieder hFt hooren kan, wil ik

Edward.

73

herhalen dat in Frankrijk alles wat tot h~t
gouvernement behoort verre beneden mijn
land is. Het volk is goed, doch het bestuur
deugt niet. »
« Aan dit bestuur waartegen gij gedurig uitvalt zijt gij nogtans de positie verschuldigd
welke gij in ons regiment bekleedt ij zeide
Armand daarop, terwijl de anderen hem met
een somberen blik aanschouwden; « om die
reden, dunkt mij, zoudt gij wel een weinig
minder rad van tong mogen zijn. »
Op \Vestmore's gelaat steeg eensklaps een
roode kleur; hij antwoordde met heftigheid:
« Hadde ik geweten, toen mij de epauictten
en de degen werden overgereikt, dat men het
vrije woord mij in den boezem wilde versmachten, ik hadde noch het een noch het ander aanvaard. Ik ben Engelschman en zoude in mijn
eigen oogen verachtelijk worden, indicn ik
niet vrank en vrij mijne meening uit te. ))
Armand bereidde zich om te antwoorden, en
de w00rdenwisseling dreigde tot verbittering
over te slaan, toen een bejaard officier, die
sedert een oogenblik was ter plaatse gekomen,
hem voorbvam en op ernstigen toon zeide:
« Geenen twist, kameraden, wat ik u bidden
mag; wij weten allen dat Vvestmore, wiens
goede hoedanigheden ik op prijs stel, niet altijd
zijne woorden overweegt. Daarom moeten
zijne gezegden ons niet tegen hem boos maken,
te meer daar wij onder ons geen verraad te
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vreezen hebben. Vergeet dus dit klein geschil
en laten wij over iets anders spreken. »
De drift waarmeê de beide jongelieden hadden geredetwist, verging weldra en zij wisselden een goeden en hartelijken handdruk, !vlen
begon toen over paarden en honden te kouten,
en vijf minuten later dacht niemand meer aan
het onderwerp dat bijna eenen twistappel tusschen hen geworden was.
Een hunner echter vergat het gebeurde niet.
ofschoon hij in den grond er weinig belang
aan hechtte, zoo wel als aan de onvoorzichtige
woorden welke Edward tegen den :wning en
deszelfs ministers had uitgebracht.
Onderwijl de jonge officiers vroolijk praatten
over min ernstige zaken dan de staatkunde.
bewoog eensklaps het loover, en uit het
boschje verwijderde zich met spoed eene schim
die niet tot het gezelschap behoorde.
De on bekende trad voorzichtig op de teenenj
toen hij buiten bereik was geraakt en zich verzekerd had dat men hem niet gewaar was geworden, wrèef hij zich de handen en zeide
zacht - zoo zacht dat hem niemand hadde
kunnen verstaan :
« Ziedaar stellig eene openbaring welke de
heer minister mij niet anders dan tegen goud
betalen kan! Sedert lang reeds bespiedde ik
dien jongen Engelschman; ik zal wel zorg
dragen dat hij voortaan niet meer in het openbaar op den koning en dezes ministers vitten
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zal, zooals hij daareven deed, en bovenal niet
dreige de ooren af te houwen aan hen die hem
afluisteren. \Vacht wat! jonge heer, om
iemands ooren af te houwen, moet men ze
eerst onder handen hBbben. Wij zullen er voor
zorgen dat dit al te driftig bloed een beetje verkoele. »
De onbekende verdween bij deze woorden
onder de groote boomen en heggen welke de
baan bezoomden in de richting van Parijs.
Keeren wij thans weder tot onze jonge officiers, die intusschen aldoor vroolijk in het priëci
aan 't praten waren, zonder in de verste verte
er aan te denken dat men hunne w00rden had
kunnen afluisteren. - De lezer heeft alreeds,
uit hetgeen wij mededeelden, kunnen opmaken
dat de harde lessen welke hij vroeger ontvangen had, hem niet wijzer hadden gemaakt.
Sinds hij uit Engeland vluchtte, was hij
een geheel jaar lang, een wezenlijk toonbeeld
van omzichtigheid gebleven. De herinnering
aan Luitenant Harding leefde voort in zijnen
geest, en de brieven, geschreven onder de
smartelijkste indrukken, welke Lady Westmore
hem gestuurd had, maakten hem ernstiger en
voorzichtiger; en zulks was ongetwijfeld ee n
groote stap tot verbetering.
Doch langzamerhand verdwenen deze heilzame indrukken, en toen hij, tot zijn groat genoegen, de tijding ontvangen had dat de toestand viln Harding geen gevaar meer opleverde,
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ademde hij vrijer en zag de toekomst met min
donkere blikken te gemoet. Op nieuw zocht
hij het gezelschap zijner evenmenschen, dat hij
tot dusverre met de grootste zorgvuldigheid
vermeden had, op en begon toen eerst gebruik
te maken van de aanbevelingsbrieven, welke
zij ne moeder hem geschonken bad.
Daar hij geen plan had om onverwij id naar
zijn vaderland terug te keeren, waar zonder
twijfel eene strenge straf hem wachtte wegens
zijn duël - daar tweegevechten in Engeland
stipt verboden zijn - maakte hij zich het vermogen zijner nieuwe kennissen ten nutte om
eene aanstelling als officier in het leger van den

koning van Frankrijk te erlangen; al spoedig
werd deze hem toegestaan en wij hervonden
hem in eenen kring van ernstige en achtingswaardige mannen, met dewelken hij zich in
den eerste op de lofbaarste wijze gedroeg.
Wezenlijk koesterde hij alsdan de vaste begeerte zich te beteren; ook waakte hij, toen
hij in het korps, dat hem werd aangeduid, getreden was, zoo streng op zichzelven dat hij in
den eerste geen enkelen, ook maar den geringsten, misstap beging.
Wij hebben gezien dat hIj in zijne goede voornemens niet kon blijven volharden en zich,
even als vroeger, liet vervoeren tot die onbedachtheid in het spreken, welke hem reeds
zooveel kwaad had berokkend. 't Scheen inderdaad als was hij een onverbeterlijk loshoofd,
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en veel water moest er nog door de zee loop,;n
alvorens hij zich van zijlle gebreken mocht
ontban rekenen. Wederom echter stond hij
eene les te ontvangen, welke hij volstrekt niet
voorzien had.
Nauwelijks was een uur verloopen sedert de
spion het boschje verlaten had waarachter hij
zich verborgen had om het onderhoud del'
jonge officiers af te luisteren, toen aan den ingang des tuins een twaalftal politiedienaars
verschenen, aangevoerd door den bespieder
zelven, die hen rechtstreeks naar het lustpriëel voerde.
Hij deed hen stilhouden bij den eenigen uitgang waarlangs het mogelijk was te vluchten
en trad, met een spotachtigen glimlach, op de
officieren toe, die bij zijne verschijning als versteend bleven.
G Wat ik u bidden mag, heeren» sprak hij
met eene gezochte beleefdheid, toen hij hunne
ontsteltenis zag «laat ik u niet storen; mijn
plicht vereischt dat ik u eenige stonden slechts
lastig valle met mijne tegenwoordigheid; doch
zoohaast mijne zending volbracht is, zal ik m~
haasten om te vertrekken. »
« Spreek, mijnheer» zeide Armand, die het
eerst de spraak terugbekwam, tot den bedienaar der politie. « 'vVelke is de reden die u
herwaarts voert 1 »
« Met die reden u bekend te maken zal ik
.spoedig gedaan hebben. Een uwer heeft met
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oneerbiedigheid over den Koning gesproken.
en Zijne Excellentie de luitenant van politie
heeft zulks vernomen. - Mijnheer Westmore.
gij zijt de schuldige: wees zoo goed mij te volgen, om, zoo mogelijk, u te verrechtvaardigen.
Kom aan, Mijnheer, haast u, het zou mij
spijten zoo ik genoodzaakt ware tegen u geweld
te gebruiken. - "Vat u betreft, Mijnheeren l)
zeide hij tot de andere officiers « gij moogt
uw onderhoud voortzetten, ik heb hier niets
meer te maken en het spijt mij enkel u te hebben moeten storen. l)
Armand wierp eenen medelijdenden blik op
zijnen vriend en murmelde aan zijn oor:
« Mijn arme Edward, het eenigste wat gij

doen kunt is dien schurk te volgen. Ik heb het
u wel gezeid dat te Parijs niet alleen de muren,
maar ook de bladeren der boomen ooren hebben. Reken op onze vriendschap; misschien
zal het niet moeilijk gaan spoedig uwe vrijheid
te bekomen. »
« 't Is eene schande! » riep Edward, die zijne
verontwaardiging niet bedwingen kon, uit.
« Dit hatelijk verraad rechtvaardigt maar al te
wel wat ik gezegd heb.vVat te denken over een
land waar men niet eens met zijne vrienden
het onnoozelste gesprek van de wereld kan
voeren zonder dat men afgeluisterd warde?
0, Kende ik maar die Doren die ons aldus laf
heb~len uitgehoord, spoedig zouden ZIJ hunnen
verraderlijken dienst bekoopen! ))
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« Om de liefde des Hemels! waarde Edward,

volg dezen man en voeg er geen enkel woord
meer bij" fluisterde Armand «want gij zoudt
uwen toestand nog erger maken, en de kwaadwilligheid kan reeds genoeg partij trekken uit
uwe onvoorzichtige woorden om u te schaden. »
«Vermits het onmogelijk is tegen het geweld
in te gaan» antwoordde Edward « gehoorzaam
ik. Vaartwel, makkers; gij. Armand, schrijf

aan mijne moeder om haar gerust te stellen,
en gij allen, indien gij den naam te weten komt
van den verrader die ons is komen beluisteren,
laat hem mij weten: ik wil mijnen naam verliezen, indien ik hem niet het verdiende loon
voor zij ne lafheid geve! »
« Er zal worden zorg gedragen, Mijnheer,
dat de door u bedreigde ooren buiten het bereik uwer wraakneming gesteld worden » zeide
de bedienaar der politie met een spotachtigen
glimlach. « Kom aan! vertrekken wij: want ik
zie dat deze jonge heeren niet erg ophebben
met mijne tegenwoordigheid. »
Hij greep Edward bij den arm, nam hem
zijnen degen af en verwijderde zich met zijnen
gevangene, dien hij door zijne soldaten deed
omringen.
Aan de deur des tuins stond een gesloten
rijtuig te wachten. In dat rijtuig moest Edward
plaats nemen. De bedienaar der politie ging
nevens hem zitten. De soldaten der maré·
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chausséc (I) steg~!1 op hunne paarden, en thans
ging het in snell(! vaart den weg op naar
Parijs.
Een half uur later, reed het ri,ituig eene
brug over, daarna onder een donker geweif
dcor en een met hooge muren omringden koer

m.
De portel werd geopend, en Edward erkende
toen hij uitstapte, dat hij in de Bastille (2) was:
iets wat op zijn gemoed een hevigen en diepen
indruk te weeg bracht.
De politie-overste wisselde eenige woorden
met eenen der bedienden dezer vreeswekkende gevangenis en vertoonde hem den
gezegelden lastbrief welke aanbevool dat de
gevangene met strengheid behandeld werde.
Voor dezen laatste maakte hij, alvorens te vertrekken, eene diepe buiging, terwijl hij zeide:
« Gij hadt het op mijne arme ooren gemunt,
Mijnheer; ik hoop dat gij tusschen deze muren
tot menschlievender gedachten zult komen,
Daar ik mijne ooren zoo lang mogelijk wensch
te behouden, zal ik de noodige stappen doe:1
om dezelve buiten het bereik van uwen sabel
te stellen. Zoolang gij hier zijt, mag ik wegens
het lot mijner bedreigde ooren gerust wezen.
Goeden dag en veel genoegen! D

(1) Gendarmen.

(2) EertIjds de Staatsgevan;;en is te
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«Gij zijt een ellendeling, daar gij den man
dien gij verraden hebt nog in zijn ongeluk
durft bespotten! II voegde Edward hem toe op
verachtendell toon, en hem den rug toekeerende.
De andere stoorde zich niet in 't minst aan
deze woorden. Hij glimlachte spottend en verliet de gevangenis onder het neuriën van ecn
vroolijk liedje.
« Weest gerust, mijne arme ooren» hoorde

men hem nog bij zich zelve mompelen « voor
die schurk zijne onbeschaamde bedreiging
tegen u uitvoere, zullen zijne bruine haren met
zilver doormengd zijn. - ó, De deugniet, die
van niets minder spreekt dan van ooren af te
houwen, en dat nog al de mijne! Wij zijn hier
niet in Turkijë, vriendje, en Jean Dupuis is een
al te getrouw dienaar dan dat men er niet aan
houde hem heelhuids te bewaren. Niets heb
ik van u te vreezen, onbeschofte en laatdunkende Engelschman ! »
Terwijl de politiebedienaar aldus in de vroolijkste stemming van de wereld het gevang
verliet, werd Edward naar een der afgrijslijke
koten gebracht van dit afgrijslijk gebouw, dat
een algemeenen schrik inboezemde en het
voorwerp van den openbaren afschuw was ge·
worden.
a 't Is dus hier dat ik een lichten misstap ga
boeten!» zuchtte Edward, op het oogenblik
dat de cipier eene kleine met ijzer beslagen
6
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deur opende;-en hij voelde hoe eene vochtige
lucht, als uit een graf komen zou, uit bet kot
kwam gewaaid.
«'t Is atschuwlijk 1>, riep hij uit.
« Afschuwlijk of niet)) sprak de gevangenbewaarder « naar men gezaaid heeft, zal men
maaien. Ga binnen, als 't u belieft. »
Edward bezag dien man in wiens macht bii
zich thans bevond en aan wiens bevelen hij
gehoorzamen moest, en slaakte eenen zucht.
Geen de minste samenneiging las men op de
verharde trekken diens mans, wiens kleine
grijze oogen geen hoegenaamde gevoeligheid
aankondigden; zijne dunne en geknepen lipgen lieten klaarblijkelij Ic nooit een woord van
troost ofvan hoop ontsnappen.
Edward begreep dat elke poging om het medelijden van dien mensch op te wekken nutteloos zoude wezen; dat zijne woorden niet méér
indruk zouden te weeg brengen op dit cipiershart dan indien zij tot eene rots waren gericht;
dat het onmogelijk was bij dien man de minste
zedelijke hulp te ontmoeten. Stilzwijgend overschreed hij dan ook den drempel zijner gevan·
genis, en de deur viel achter hem dicht. Het
geluid dat de grendels voortbrachten, toen de
cipier, weggaande, dezdve toeschoof, brak
hem als het ware het hart. Hem scheen het
thans als was hij voor immer van het overige
der wereld afgescheiden.
« Nooit» dus sprak hij bij zich zelven « zal
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ik het licht der zonne, het groenend loof der
boomen terugzien, het gezang der vogelen zal
ik nooit meer hooren, den geur der bloemen
zal ik niet meer inademen. Terwijl de andere
menschelijke schepselen de vrijheid genieten,
zal mijn pas begonnen leven langzaam uitdooven in de doodsche eenzaamheid des gevangs,
waar ik van wanhoop sterven zal, zonder
dat ooit een vriendelijk woord mijn oor bereike. »
Het kot waarin Edward was opgesloten,was
verlicht door een eng venster, niet ongelijk aan
een keldergat, en door dikke ijzeren staven beschermd. De spinnen hadden het hunne bijgedragen om het daarbinnen zoo duister mogelijk te maken, doordien hare dichtgeweven
netten het daglicht onderschepten, en het venster was te hoog dan dat de gevangene eenen
blik naar buiten kon slaan en den hemel beschouwen. Doch, al hadde de ongelukkige naar
buiten kunnen zien, niets hadde hij ontwaard
dan de muren van andere koten, zoo somber
en zoo treurig als het zijne.
Het eerste gevoel dat den gevangene beving
was doodelijke neêrslachtigheid; langzamerhand herstelde hij zich en begon dan met
groote stappen op en neêr te wandelen. Vervolgens werd hij een woedenden leeuw gelijk
die briescht bij het geheugen der hem ontnomen
vrijheid: hij slaakte eenen razenden kreet en
sprong op de deur zijner gevangenis toe en
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trachtte dezelve uic hare sterke hangseis "te
rukken. Natuurlijk bleven zijne pogingen zonder uitslag; hij verspilde daarbij de weinige
hdTI nog overblijvende krachten en viel ten
laatste uitgeput in eenen hoek van zijn akelig
. verblijf neder.
Hij verborg het aangezicht in de handen en
stortte overvloedige tranen, welke zijne vereng. de borst een weinig ontlastten.
De schaamte, het berouw, de gramschapal deze gevoelens te zamen bestreden elkander
in zijn binnenste en d 'Jen hem vreeselijke
pijnen lijden"

Hij trachtte niet meer, gelijk hij zoo menigwerf gedaan had, de opwellingen zijIIs harten
te verdringen; de verwijten welke hij zichzelven toestuurde, waren rechtzinnig en nimmer
was hij de waarheid zoo nabij gekomen. Moest
hij niet het ongeluk dat hem overkomen was
wijten aan de lichtzinnigheid zijns geestes,
welke hem dingen deed zeggen die hij veeleer
hadde moeten zwijgen1 vVas zijn misstap gering,
zoo was ook de daarvoor opgeloopene st1"<\[
schrikkelijk genoeg om er onder te bezwijken;
doch kon hij het zich niet ontveinzen dat hij
dezelve verdiend had, niet alleen om de onvoorzicbtige bewoordingen waarin hij zich had
uitgelaten en door dewelke hij de strengheid
van het gouvernement Jes Konings over zijn
llOofd had getrokken: maar 001< om zijne on-

Edlvard.

8S

vet:beterlijke loshoofdigheid, welke hem steeds
van den goeden weg had doen afdwalen.
De dag streek om; langzamerhand verspreidden zich de sçhaduwen des nachts in zijne
gevangenis, en spoedig heerschtte daarin de
volledig~te duisternis. Edward werd zulks niet
eens gewaar; hij lag uitgestrekt op den kouden
vloer, met het boofd in de handen geborgen,
ars konde hij, door aldus zijne oogen te bedekken, zichzelven den algchec1en omvang zijns
ongeluks verbergen.
Daar krijschten de grendels der deur; deze
werd geopend en Edward, opziende, staarde
met dwalende oogen op den gevangenbewaarder, die met eent lantaarn in de hand was
binnengetreden, zonder een ('nkel woord te
spreken eene kruik water en een stuk zwart
brood in eenCi1 hoek nederzette, en daarop we.
dtr vertrok zoo als hij gekomen was, zonder
een enkelen blik op den rampzalige te werpen.
Deze stond langzaam op en dronk eenen
teug water om zijne brandende keel te verfrisschen.
De verkoelende drank deed de koorts welke
hem verteerde een weinig bedaren. Hij g.;voelde zich kalmer en zag den t0estand waarin hij
zich bevond met minder wanhoop in .
• Wat kan er mij overkomen? II dus vroeg
hij zich af. (I Men zal mij gedurende een paar

dagen in de gevangenis laten; dan zal ik voor
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de rechters gebracht worden en wil voor hen
rechtuit bekennen wat ik onvoorzichtig mij
ontvallen liet; met eene berisping zal ik er
afkomen en dan in vrijheid worden gesteld.
Hoe kleinmoedig ben ik, dat ik mij ontmoedigen laat om een paar dagen dat ik in de gevangenis zal moeten doorbrengen 1 Geduld maar;
morgen of overmorgen zal ik vrij zijn. ))
Deze troostende gedachten waren voor Edward als een zonnestraal in zijn bedroefd gemoed. Hij vervloekte niet langer het lot en
trachtte zijne bedaardheid gansch terug te
winnen. Hij dronk een tweeden teug water, en
had daar nog meer deugd van dan de eerste
maal. Hij legde zich te rusten en sliep vast tot
's anderendaags. Toen hij de oogen opende,
verlichtte de dag zijne cel met een zwakken
gbns welke tenauwernood de duisternis verminderde. Hij stond op. Zijne leden waren
stijf en verkleumd,doch zijn hart was met hoop
vervuld. De cipier zou ongetwijfeld spoedig
komen om hem voor zijne rechters te brengen.
Reeds meende hij voor hen te staan, beleefd,
nederig, rechtzinnig zijne schuld belijdende,
nederig vergiffenis vragende en belovende dat
hij niet meer in zulke afdwalingen zoû hervallen. Dit alles kon niet langer dan een halfuur
duren, en hij was wel stellig besloten om, eenmaal dat hij uit dit wespennest zoude ontsnapt
zijn, nooit meer aan zulkdanige gevaren :ûch
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« Ja, thans zie ik wet)) zoo besloot hij ( dat
all één het ongeluk ons wijs maakt. De Konin g
mag handelen zoo als hem goeddunkt, ik zal
er mij niet meer mede moeien. Overigens, daar
ik een vreemdeling ben in dit land, gaat mij
dit ook niet aan. ))
Hij nam het brood dat de cipier in eenen
hoek had gesmeten, en at hetzelve, minder omdat hij honger had dan om den tijd over te
brengen. Dan, al etende kreeg hij wezenlijk
honger, en weldra had hij al het brood opgegeten, en zelfs zoude hij nog meer hebben gewild. Hij dronk ook al het water dat nog in de
kruik was en begon dan op en neêr te wandelen, alleenlijk denkende aan zijne plannen tot
verbetering, waartoe hij meer en meer besloten
was.
Nu en dan staakte hij zijne wandeling, legde
het oor tegen het sleutelgat en luisterde, in de
hoop dat hij de stappen des gevangenbewaarders in de verte zoû hooren weêrgalmen.
Vruchteloos echter overspande hij zijn gehoor:
alles was en bleef stil: geen hoegenaamd gerucht van de buitenwereld drong door in dit
akelig verblijf.
« Geduld maar» zeide Edward «ik ben niet
alléén tusschen deze muren, en ieder zoû, even
als ik, reeds voor den rechter willen verschenen
zijn. ))
Hij hernam zijne wandeling en van tijd tot
tijd hield hij op en luisterde, doch even vruch·
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teloos als vroeger. Hij bracht de hand aan zijn
horlogezakje ten einde zijn uurwerk voor den
dag te halen; hetzelve was echter verdwenen,
en thans herinnerde hij zich dat hij den dag te
voren genoodzaakt vvas geworden aan den
cipier zijn horloge en zijn geld af te geven.
« Bah! men zal mij dat alles wedergeven»
dacht hij «er hoeft slechts een weinig geduld.
Het is nog vroeg, want toen ik wakker werd
was het nog maar heel weinig licht. Ik kan
wel een beetje tegen 't wachten, »
Wachten - in een donker kot - op de vrijheid - dat hoogste goed: - ziedaar eene marteling welke alléén diegenen wel begrijpen
kunnen, die van de vrijheid beroofd zijn geweest!
« Ged uld ! » herhaalde ged urig Ed ward - ofschoon hij sinds lang niet meer hoopte, wanweer hij Joor eene heete koorts werd verteerd,
zijn hoofd gloeide en de adem brandend uit
zijne borst ontsnapte.
Hij wandelde steeds met groote stappen op
en neêr, luisterde vervolgens weêr met aandacht - met angst - of hij niet eenig gerucht
daaabuiten vernemen zoû. Hij stampte ongeduldig op den vloer, daar hij voortdurend niets
hoorde, en de stilte des doods bleef heerschen
in dit onmeetbaar graf. Het eenige geluid dat
zijn oor trof was het kloppen van zijn hart,
dat in zijne borst klopte als ginge zij barsten.
Edwal'd gevoelde weldra levendiger wat bet

Edward.

89

aan eene vurige natuur als de zijne kostte, afgezonderd van de wereld te zijn. Heillooze gedachten bestormden zij nen geest en versmachtten ten laatste de hoop welke hem 's morgens
had vervuld. Het licht des dags verdween eene
tweede maal, en hij werd gedwongen zicl1Zelven
rekenschap over zijnen toestand te geven: van·
daag zoude hij nog niet in vrijheid worden gesteld.
Schreiend liet hij zich in eenen hoek zijner
gevangenis ten gronde zakken en riep uit:
« 0 mijn God I welke schrikkelijke beproeving! Hoe zal ik dezelve doorstaan zonder te
bezwijken 1 »
Eensklaps treft een verwijderd gerucht zijn
gehoor? Wat mag het wezen 1 Zoû het de
cipier niet zijn 1...
Edward verhief het hoofd en voelde zijn hart
van vreugde kloppen. - Ditmaal was het geen
droom; de stappen kwamen naderbij en duidelijk onderscheidde hij de richting daarvan.
« Ik zal mij bedrogen hebben)) zeide Edward
Cl het is nog geen nacht, enkel zie ik dat de zon
door eene wolk verduisterd is. ))
Zelfs scheen het hem - zàà sterk zijn de begoochelingen des geestes - dat het min donker
was dan eene poos geleden.
Al duidelijker onderscheidde hij het gerucht
der st~ppen, en dat gerucht weêrgalmde in ZijlT
hart als de welluidendste harmonie; want het'
was voor hem het iein der vrijheid.
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Het schuiven der grendels bewees hem weldra dat hij zich niet bedrogen had; de deur
rolde op hare verroeste scharnieren en de doffe
glans der lanta,,-rn verdreef de duisternis in zijn
somber verb~ijf.
Edward stond haastig op, ging den cipier te
gemoet '!il sprak tot hem:
«Vriend, gij komt mij zeker halen om mij
voor de rechters te brengen '? - Zooveel te
beter! wane lOO afgrijslijk is het aldus alléén
te wezen, dat het een geluk heet voor mij dit
kot te verlaten, welkdanig ook de reden zij welke mij daaraan ontrukt. II
De cipier hief zijne lantaarn op om het aangezicht des gevangenen te beschouwen, en bij
het zien van dezes bleeke trekken, glinsterende
oogen, bevende lippen, voelde hij eenig medelijden dalen in zijn hart, dat gewoonlijk zoo
vreemd was aan elk menschelijk gevoel.

« Wat spreekt gij van onderzoek, van vonnis, wat spreekt gij van verlossing, goede
vriend! » mompelde de cipier met eene heesche
stem. ( Gij zijt reeds veroordeeld, beste; anders
zoudt gij niet hier zijn. Misschien zult gij mij
nu vragen hoelang deze gevangenschap duren
zal ~ Daarop zal ik antv,oorden dat ik het niet
weet; doch ik denk dat er eenige jaren verlQopen zullen alvorens gij losgelaten word et. Wees
niet al te ongermt en vooral laat U niet tot
wanhoop vervoeren, het zal u gaan zoo als den
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anderen gevangenen: spoedig zult gij aan uw
kot gewend geraken. ))
Een wilde kreet, hem door de ontzetting en
de smart ontwrongen, was Edward's antwoord.
« Neen! het is niet mogelijk dat ik aldus
veroordeeld weze zonder ik onderhoord zij geworden! 0 Mijn God! ik voel wel dat ik spoedig sterven zal, zoo ik niet weldra in vrijheid
word gesteld. YJ
Men sterft zoo lichtelijk niet» zeide de
cipier. « U hlijft niets over dan u te schikken in
het lot dat gij niet veranderen kunt. Ik. ik zeg
u dat gij, met den tijd, aan de eenzaamheid zult
gewend geraken. ))
En zonder verder aandacht te maken op Edward's tranen, zettede hij, gelijk den dag te
voren was geschied, een brood en cene kruik
Water in eenen hoek neder. De ledige kruik
nam hij mede en verliet het kot. De deur werd
gesloten, slot en grendels krijscbten, en de
stappen des cipiers stierven weg in de ruimte.
Toen alle gerucht had opgehouden en bij
zich weder te midden der doodsche eenzaam·
beid bevond. slaakte Edward eenen laatsten
kreet der wanhoop en viel buiten kennis op
den vochtigen vloer zijner vangems neder.
(I
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VII.
EDWARD IN DE GEVANGENIS.

De dagen volgden elkander op voor Edward
met de wanhopendste gelijkvormigheid. I n den
eerste liét hij zich door de razernij vervoeren,
en vervulde zijn kot met gelmil ; daarna poogde
hij, doch te vergeefs, de deur in te loopen; ten
laatste \verd hij gelaten in zijn lot. De razende
wanhoop ruimde de plaats in voor de bedaarde
smart. Geheele dagen bracht hij over in eenen
hoek zijns gevangs, met de oogen ten gronde

gevestigd of, meer nog, in de ruimte gericht, en
het brein slechts met zijn ongeluk bezig. Op deze tijdperken van kalmte volgden wederom wezenlijke aanvallen van waanzinnigheid;
hij krabde zich de nagels ten bloede bij het
aanwenden van pogingen om de steenen af te
rukken welke de wanden van zijne gevangenis
vormden, om de vrijheid, waar hij vroeger
nooit zoo levendig de waarde van gevoeld had,
terug te winnen. Ten gevolge dezer pogingen
viel hij ter aarde neder, van gevoelen beroofd,
en ontsnapte slechts aan dezen toestand van
dolzinnige opgewondenheid om in eene dCJffe
smart te vervallen - waarop nogmaals een
aanval van woede volgde.
Weder bevond hij zich in zulken hevig bewogen toestand als gewoonlijk door eene vJaag
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fan razernij eindigde, toen hem, als door eene
beschikking des Hemels, eene vertroosting werd
overgezonden aan dewelke hij zich volstrekt
niet verwachtte.
Eene spin kwam toevallig over zijne hand,
welke hij onachtzaam op zijne knie liet rusten,
gekropen en bleef, na eenige kringen te hebben
beschreven, in het midden rusten.
Het kwam eerst bij Edward op, het diertje
ten gronde te smijten en te vertrappen; op het
oogenblik dat hij de hand omhoog hief om
deze daad te volvoeren, schoot hem een ander
gedacht te binnen.
</. Ik zou haast wel gelooven dat gij deernis
met mij hebt, kleine medegezellin mijner gevangenschap» riep Edward uit. «Laten wij
zien wat gij in den zin hebt. »
Hij liet de spin vrij in hare bewegingen;
aldra verliet zij zijne hand, steeg langs zijnen
arm op, klom van daar op zijnen schouder en
bereikte den wand, alwaar zij in eenen hoek
stil bleef, als om eens in 't ronde te zien ten
einde de plaats te verkennen, en daarop rechts
en links draden begon uit te werpen, om eene
woning te maken. Zij werkte met eene onafgebroken vlijt, zonder zich aan de tegenwoordigheid van Edward te storen.
Deze ging hare werkzaamheden aandachtig
na. Hij bewonderde de behendigheid en het
geduld van dit klein diertje, dat, bij het opbouwen van zijn zijden huisje, zulk een bewonde-
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renswaardig vernuft aan den dag Jegdc,cn deze
beschouwing deed bem eenige verzachting in
zijne smarten ondervinden.
De uren yerliepen, en steeds arbeidde de spin
voort. Edward volgde voortdurend met belangstelling haar werk. Dien dag kwam de cipier
"weger dan naar gewoonte hem het brood en
water brengen - de eenigste spijs welke dcn
gevangenen der Bastille werd toegestaan.
« Voorzichtig! )) zeide Ed ward tot hem toen
hij hem zag binnentreden en den hoek naderen
welken de spin had verkozen om er haar net
te spanncn «( ik verzoek er u om, zie toe dat
gij den arbeid van mijn vriendinnetje niet vernietiget. »
«Wat is aat vriendinnetje ~)) vroeg de cipier.
Edward 'wees hem de rpin.
« Kindervermaak )) mompelde de gevangenbewaarder, die echter wel oppaste dat hij niet
te dicht het weefsel naderde en in eenen anderen hoek het brood en water nederzettede,
waarna hij het kot verliet.
Edward bleef staan waar hij stond om den
voortgang van het werk der spin te kunnen
blijven gadeslaan en hield zich daarmede bezig
tot de duisternis van den nacht hem niet langer
toeliet de hem omringende voorwerpen te onderscheiden. Zuchtend nuttigde hij dan zijn
sober maal en legde zich te slapen.
Des anderendaags was zijn eerste gedacht
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om te gaan zien hoever het zijne spin had gebracht. Zij had gedurende den nacht voortgewerkt, en het weefsel waar zij den avond te
voren de eerste draden hud van geworpen, wus
nu geheel voltooid.
« W elke bewonderenswaardige arbeid! D riep
hij uit. « Waarlijk, de mensch, dat hoogmoedig
schepsel, dat oneindig verre al de andere wezens
meent te overtreffen, mag van dit kruipdiertje
le~sen

van geduld en volharding ontvangen,

en door deszelfs voorbeeld leeren wat men tot
stand kan brengen wanneer men deze beide
hoedanigheden vereenigt. Ware het mogelijk
dat ik de vriendschap kon winnen van dit
diertje, dat vrijwillig de verveling mijner gevangenschap deelt, mij dunkt ik ware niet zoo
ongelukkig meer. »
Hij herinuerde zich in zijne jonkheid te
hebben hooren zeggen dat de spinnen van muziek houden. Hij besloot thans te onderzoeken
wat daar van was; niets was gemakkelijker.
Hij begon zachtjes een deuntje te fluiten en
bemerkte met verwondering dat de spin, die
tot dusverre zich schuil had gehouden in het:
achter haar nest gemaakte zijden pijpje, in beweging kwam en hare pootjes voor de opening
bracht. Hij ging voort met fluiten en nu vertoonde zij zich geheel aan den ingang harer
woning waar zij zitten bleef. Aldoor fluitende, ,
hield Edward nu haar het uiterste van zijnen
vinger voor. De spin trok zich eerst vreesach_
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tig terug, doch verscheen spoedig opnieuw,
blijkbaar dobbf.rend russchen de vrees welk!
haar tot vluchten aanzettede en het aanlokkende der muziek; de vrees hield eindelijk de
bovenhand eu zij vluchtte met de vlugheid van
den pijl dje den boge ontschiet.
11 Arm diertje)) zeide Edward, die met aandacht al de bewegingen der spin had nagezien
(I gij
vlucht voor mij; ik ben nogtans U\y
vijand niet, daar ik integendeel uwe vriendschap zoek te winnen. Gij moogt mij zonder
vrees naderen. »
Weder begon hij te fluiten, en de spin ook
ging op dezelfde wijze te werk als te voren ;
doch bij elke maal werd zij blijkbaar stouter;
want bij de eerste noten kwam zij op den rand
der opening. Edward hield haar weder zijm:n
viüger voor, en ditmaal scheen het diertje zooveel schrik niet meer te gevoelen ; zelfs scheen
het te willen plaats nemen op de brug welke
zich zoo natuurlijk voordeed. Na eenige oogenblikken geaarzeld te hebben; kroop de spin
werkelijk op Edward's vinger, doch werd ongetwiJfeld op nieuw beschroomd, liep haastig
terug en spoedde zich naar heur nest. Edward
wachtte zich wel eene poging te doen om haar
met geweld te dwingen om op nieuw te verschijnen. De spin deed zulks uit eigen beweging, zoodra zich het deuntje weder liet hooren,
en Edward's vinger ziende, welke niet langer
yoor haar een voorwerp van schrik was, kroop
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zij, na een korten stond op den rand van haar
nest te hebben stilgehouden, op zij ne hand,
van daar op de mouwen op den kraag van zijn
kleed, waar zij bleef zitten zoo lang hij floot;
doch toen hij ophield, scheen zij, eerst dan. te
begrijpen dat zij eene onvoorzichtigheid had
begaan en haastte zich te vluchten. De schrik
waarvan het arme diertje thans klaarblijkelijke
teek enen gaf, deed den rampzaligen gevangene
lachen. 't Was de eerste maal, sinds hij in dit
akelig kot was opgesloten, dat de glimlach op
zijne lippen verscheen. Om zich te vermaken
met den angst zijner beschermelinge, hield hij
eene poos zijnen vinger op zulkdanigen afstand
Viln het nest verwijderd dat zij hetzelve niet
bereiken kon, en nu was het werkelijk grappig
om zien hoe zij radeloos om en weêr draaide;
zij werd dan eerst gerust wanneer hij haar weder toeliet hare woning in te treden.
Gedurende al den tijd dat dit tooneeltje geduurd had, was Edward zijn verdriet vergeten,
en dacht hij zelfs niet eens meer aan den ongelukkigen toestand in welken hij zich bevond.
Hij dankte God omdat Hij hem een levend
weznn had gezonden op hetwelk hij een deel
kon overbrengen van den voorraad van
genegenheid welke in het hart van eIken
mensch is gestort en krachtens welke de eenzaamheid en de afzondering hem zoo treurig
en onverdragelijk toeschijnt. Nogtans had hij
altijd een grooten afkeer voor de spinncngehad.
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en tot dusverre had hij die diertjes steeds vertrapt, waar hij ze vond. Deze echter was h~m
lief geworden, omdat hij in de droevige eenzaamheid behoefte had aan een wezen dat
hem eenige afleiding kon bezorgen.
Van dit oogenblik af, hield hij zich dagelijks
met zijne spin bezig: zoodra hii floot, verscheen zij buiten haar nestje, kroop zonder te
aarzelen en gemeenLaam op tie hand welke hij
haar toestak; na eene wandeling over het lijf
van haren jongen vriend gedaan te hebben,
trad zij in hare brooze woning terug.
De cipier zelf, ondanks zijn somber karakter,
werd getroffen door de vertrouwelijkheid van
dit diertje; meermalen dreef hij de dienstwiL
ligheid zoo verre dat hij vliegen mede bracht
voor de spin, welke aanstonds door deze werden verslonden, want zij scheen uitermate op dit
gerecht verlekkerd, en daar het haar door eene
vrienden hand werd aangeboden, werd zij al
stouter en stouter met EdwarJ, die haar dagelijks te eten gaf.
Eene spin, dit ruige dier dat voor zoovele
menschen een voorwerp van schrik en walg is,
was dus de troosteres van den gevangene
geworden; zij verzoende hem met het lot
en misschien zelfs ware hij zijne opsluiting
werkelijk geheel gewoon geworden, hadde hij
niet aat1 zij ne spin zelve het geluk te danken
gehad dat hij de vrijheid wederbekwam.
Aan zijne spin ~ zult gij vragen. - Ja, aan
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zijne spin: zij was de eerste geneesheer van
Edward : zij heelde de wonden welke de vervolgingen der menschen en zijn eigene loshoofdigheid hem geslagen hadden. Zonder dus
het onmiddellijke werktuig zijner verlossing te
zijn, droeg zij in de daad haar aandeel daartoe
bij.
Op zekeren avond kwam de cipier als naar
gewoonte om zijnen gevangene het water en
brood te brengen. In deze laatste tijden was
hij zeer vriendelijk voor hem geworden. en
zelfs gebeurde het meer dan eens dat hij schier
een gansch uur met hem kwam kouten j iets
wat hij in den aanvang, alswanneer Edward,
terneêrgedrukt onder de smart, het oor voor
alle vertroosting sloot, niet had willen doen.
Dien dag was hij zilll1ens den gevangene voL
gens gewoonte gezelschap te houden, toen hij.
het kot naderend, kreten van wanhoop daaruit hoorde opstijgen.
«Wat is er? Wat gebeurt erh riep hij haastig de deur openend.
Hij stond verbaasd Edward, overvloedige
tranen stortend, op den grond uitgestrekt te
zien liggen.
« 'VVat is er u dan overkomen ~ » ondervraagde hij nogmaals.
Edward antwoordde niet, maar wees met
zijnen vinger den hock aan waar zich het welbekende spinneweb bevond. De cipier bemerkte dat de spin verdwenen was, dat het
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web zelf vernietigd was en dat te nauwernood
hier en daar eenige draden aan den wand waren bevestigd ge bleven.
« vVaar is uwe spin?» vroeg hij aan Ed wad
«wat hebt gij ermede gedaan? »
« Ik heb haar gedood - gedood! » riep hij
op wanhopigen toon uit.
En onmiddellijk daarop barstte hij uit in
eenen schaterlach, die het welfsel van zijn kot
weêrgalmen deed.
De cipier bleef hem een oo~enblik onbeweeglijk aanstaren, en zeide dan bij zich zelven :
«Die knaap is krankzinnig; klaarblijkend is
't dat hij in eenen aanval van waanzinnigheid
zijne spin gedood heeft. Dat was overigens te
verwachten: hij is niet de eerste die in dit
vochti ó kot het verstand verloren heeft. Arme
jongen! Eigenlijk heb ik er spijt over. Hij was
zoo zacht en zoo goed geworden. Waarlijk, het
kan niet anders of hij moet gek zij n geworden,
anders zoû hij zijne spin, die al zijnen troost
uitmaakte, niet gedood hebben! Nu is het gedaan met onze kleine samenspraken; waut nu
hij .. ÎnneJoos is, zoû het onnoodig wezen
hem nog iets te zeggen. »
Zonder verder zich om Edward te bekommeren, zette de cipier het meêgcbrachte eten
als n:1ar gewoonte op den vloer neder en verliet het kot. Onderwijl hij de deur sloot, zeide
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« De sukkelaar is zinneloos geworden; het is
\V<wrlijk spijtig,»
Het ongeval dat den armen Edward met zoo
diepe droefheid had geslagen, en aan den cipier
gelooven deed dat hij het verstand verloren
had, was volgenderwijze gebeurd:
Ed \",'ard speelde, als naar ge\voonte, met
zijne spin, die nu gansch gemeenzaam geworden was, toen deze eensklaps aan zijne hand
ontsnapte en tot op den grond rees. Edward,
meenende dat zij gevallen was, had haar willen
opvangen; te dien einde slingerde hij den
draad waara~n zij vasthing, doch veranderde
aldus de richting der spin en verpletterde haar,
door de snelheid zijner beweging, langsheen
zijn been. Hij merkte niet aanstonds het ongeluk dat hij had veroorzaakt. Nog altijd denkende dat de spin ten gronde zat, zocht hij,
riep hij haar, floot om haar te doen wederkeer _n, en ziende dat zij niet verscheen, dacht hij
dat ze misschien ergens aan zijne kleederen
vastgehaakt was. Hij begon, zoo nauwkeurig
als de in zijn kot heerschende duisternis zulks
toeliet, over geheel zijn lichaam te zoeken en
ontdekte ten laatste, tot zijn grooten schrik,
dat hij zijne troosteres, de medegezellin zijner
gevangenschap, had verpletterd. Hij was aan
dat verlies gevoeliger dan hij aan grootere ongelukken geweest was, en gedurende een
oogenblik verloor hij wezenlijk het verstand.
In die eerste vlaag van wanhoop, vernietigde
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hij het nest der spin en wilde uit razernij zijn
hootd tegen den muur verbrijzelen. Hij verkeerde nog in dezen toestand toen de cipier
was gekomen, en de man was door die groote
wanhoop van Edward zoodanig getroffen dat
bij dezen voor krankzinnig aanzag.
Het verdriet dat de gevangene ondervond
omdat hij nu de medegezellin zijner eenzaamheid verloren had, duurde verschillende dagen
lang. De cipier, die hem meermaals 's daags
kwam bezoeken, vond hem schreiend en beweegloos in den donkersten hoek van zijn kot
gedoken; en daar Edward hem niet meer toesprak -zoozeer was deze in zijne bittere overpeinzingen ingekeerd - herhaalde hij telkenmale, bij het uitgaan:
Cl Hij is krankzinnig geworden! Nu is er geen
helpen meer aan; het wordt tijd dat ik mijn
verslag indiene, opdat ik van hem ontslagen
warde; want ik kan hier niet met krankzinnigen
belast blijven. ))
Edward hoorde deze laatste woorden en
voelde eenen straal van hoop voor zij n verstand
lichten.
« Welhoe!» sprak hij tot zich zeI ven
«zoo gij wezenlijk krankzinnig waart, zoudt gij
uit dit afgrijslijk kot verlost worden! Niets i3
gemakkelijker dan dat ik !Dij ne rol voortspeie,
daar mijn cipier overtuigd is dat ik in de hersens geraakt ben. Welnu! beproeven wij dit
middel en pogen wij uit deze gevangeil is te
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g-eraken, waar bet mij nog akeliger geword cr
is sinds mijne kleine medegezellin mij nier
meer vertroosten kan. »
Het was een geluk voor Edward dat dit denkbeeld hem voor den geest kwam. Nu had hij
opnieuw een onderwerp ter bepeinzing, dat
de gedachte aan het geleden verlies uit zijnen
geest kon bannen - een verlies dat hem anders
werkelijk hadde kunnen doen krankzinnig
worden: want waarlijk kon iemand die eenen
zij ner evenmenschen het leven benomen heeft
niet meer droefheid hebben dan Edward ondervond om zijne spin den dood berokkend
te hebben. - Nu hij zich met een plan tot
verlossing konde bezighouden, herkreeg hij
spoedig al de werkzaamheid zijns geestes, welke schier was uitgedoofd in deze eenzaamheid,
en aldus kon hij aan een der grootste onheilen,
welkeden menschoverkomen kunnen, ontsnappen: namelijk beroofd te worden van het verstand-de kostbaarste gaaf die God aan de naar
Zijn beeld gevormde schepselen vergund heeft.
De cipier werd zonder moeite misleid, en
Edward, wiens geest met ééne enkele gedachte
vervuld was ~ de vrijheid te herkrijgen~peelde voortreffelijk zijne rol. De geneesheer
werd geroepen om zijnen toestand te constateeren, en, onderricht als hij was door den
cipier, verklaarde dat Edward wezenlijk zinneloos was. Reeds des anderendaags kwam het
bevel om den rampzaligen gevangene uit de
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Ba::tille over te voeren naar het krankzinnigengcsti..:ht Bicêtre.
Het geschiedde zoo inderdaad. Edward werd
uit zijn afschuwlijk kot gehaald en voorloopig
gepláatst in eene kleine, doch heldere kamer,
en die een fraai uitzicht had. Eigenlijk had hij
nog slechts het eene gevang tegen het andere
verruild, doch het laatste was ten minste oneindig verkieslijk boven het eerste, en in stilte
zegende hij het toeval dat deze verandering bewerkt had. Nu zag hij ten minste de zon, den
blauwen hemel, de boomen met hunnen schitterenden tooi; hij ademde eene zuivere en
frissche lucht in en dagelijks mocht hij gedu-

rende eenige uren in een fraaien tuin wandelen,
- terwijl hij in de afgrijslijke Bastille niets zag
van dit alles en iedere wandeling hem verboden was.
\rVat hem zijnen toestand nog veel dragelijker
deed vinden, was de omstandigheid dat hij,
na een grondig onderzoek van de plaatselijke
schikkingen, de mogelijkheid om Ie vluchten
inzag. Eens dat hij weder op vrije voeten zoû
wezen, was niets gemakkelijker dan, met behulp
zijner vrienden, naar Engeland weder te keeren, waar hij zijne goede moeder, die hem
ongetwijfeld met de meeste ongeduldigheid
verwachtte, zou terugvinden.
Wat zegende hij dikwijls de kleine spin die,
gedurende haar leven, hem in zijne eenzaamheid ten troost was geweest en l1Ll heuren dood

EdlJ/l~rd.

105

het middel had bezorgd om uit de Bastille te
geraken! - Want het is ontegensprekelijk dat
zonder haar hij nooit de vrijheid hadde wederbekomen.

VIII.
TOCH NOG NIET GENEZEN.
Zoolang Edward onder het gewicht des ongeluks was gebogen geworden, had hij niet een
enkel blijk gegeven van zijne ingewortelde ondeugd - die lichtzinnigheid welke hem reeds
zooveel kwaad had berokkend.
Eveneens verging het hem te Bicêtre.
Zoo wel mat hij zijne woorden en daden,
nam zulke wel berekende maatregelen van
voorzichtigheid, sch.;en zoo voldaan over zijn
lot en legde zoo weinig verlangen om veranderingin zijnen toestand.aan den dag, dat na vcrloop van weinige dagen de opzichters hem
meer vrijheid dan aan de overige krankûnnigen
lieten. Niet moeilijk viel het hem dus, eene
gelegenheid te vinden om te ontsnappen. Met
koelbloedigheid en besluit benuttigde hij deze
gelegenheid.
Niets verhinderde zijne vlucht en zonder
onraad bereikte hij de woning van zijnen vriend
Armand PIessis, door wien hij verwelkomd
werd met eene vreugde als ware hij uit het
graf opgestaan. Hij vertelde in 't kort aan
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Armand wat he;ll wedervaren was, er bijvoegende dat hij op dezes vriendschap rekende
om hem te helpen aan alle opzoekingen te ontsnappen.
« Vooral» zeide de officier « is het noodig
dat gij u niet te Parijs latet zien: blijf op
mijne kamer tot de nacht gevallen zij. Ik ga
mij onmiddellijk bezighouden met u geld en
eenen reispas voor Engeland te bezorgen:
zoodra gij zulks hebt, kunt gij volkomen veilig
in uw vaderland--dat gij nimmer badt moeten
verlaten - wederkeeren. Enkel verzoek ik u,
om den wil van uw eigen behoud, mijne kamer
niet te verlaten. »
Edward beloofde al wat hij wilde en vernam
door Armand hoe alle pogingen, aangewend
om hem uit de Bastille te verlossl~n, vruchteloos waren geweest; hoe de officier van politie
J eao Dupuis - wellicht uit vrees voor de hem
toegezegde wraak - alle mogelijke listen had
in 't wr.rk gesteld om de middelen, gebruikt
om hem in vrijheid te doen stellen, te verijdelen,
en hoe het dus aan dezen Dupuis alléén te
wijten was dat zijne opsluiting zoo lang had
geduurd.
« Hoe lang ben ik wel in de Bastille gebleven 1» vroeg Edward benieuwd.
« Een volle jaar» antwoordde Armand. « Het
heeft u voorzeker wel schrikkelijk lang en
treurig toegeschenen, arme vriend! Schep
moed: na lijden komt verblijden, en uw
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lijden is naar 1k hoop voortaan nog slechts een
droom: gij hebt niets meer te vreezen, op
voorwaarde dat gij voorzichtig wezet. »
«\Vees niet bang» verzekerde Edward« deze
laatste beproeving heeft mij voor altijd van
mijne loshoofdigheid en hoogmoed genezen.Zeg eens, Armand, welk nieuws hebt gij over
mijne moeder? »
Armand haalde de schouders op.
<l

Uwe moeder leeft» zeide hij «doch is in

diepe droefheid gedompeld, niet alleen wegens
uw treurig lot, maar nog daarenboven ten gevolge van een schrikkelijk ongeval dat haar
getroffen heeft. \Vees bereid om eene slechte
tijding te vernemen. Sinds vier maanden is uw
oudere broeder dood. »
« Mijn broeder! » riep Edward uit, « Hoe is
dat gebeurd? ))
( Op jacht is hij van zijn paard gevallen en
bekwam in deze omstandigheid eene zoo gevaarlijke wonde dat hij twee uren later stierf.
- Wees niet al te bedroefd, Edward. Meer
dan eens zeidet ge mij dat uw broeder geene
~roote genegenheid voor u koesterde, en zijn
dood herschept u tot een rijken erfgenaam:
gij volgt ht:rn natuurlijk in al zijne goederen
op. »
« Hij had mij niet als een broeder lief, dat is
waar» antwoordde Edward (( doch niettemin
was het mijn broeder. - Mijne arme moeder,
hoe moet gij lijden! _. God zij gedankt, dat ik
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nu weldra hare smarten zal kunnen lenigen en
haar door mijne liefde al de erkentenis too,nen
welke de teederheid waar zij mij zoovele blijken van gaf mij heeft ingeboezemd. Armand,
spoed u toch, ik verzoek er II om; bezorg mij
geld en eenen reispas. Al de uitgaven wèlke gij
doen moet zullen u terugbetaald worden zoodra ik in Engeland zal aangl'komen zijn; want
mijns broeders dood maakt den armen jonger:::n broeder tot een rijken grondeigenaar.
\Vacbt niet langer, ik verzoek er u om. Gij
zoudt nooit gelooven met wat ongeduld ik
Frankrijks bodem verlaten zal. »
Armand vertrok, na Edward nogmaals ver-

zocht te hebben de kamer niet te verlaten en
zelfs niet voor het venster te treden voor hij
teruggekeerd was. Hij verwijderde zich met
spoed en liet Edward aan zijne gepeinzen overgeleverd.
Een uur verstreek. Armand was nog niet
wedergekeerd. Het was nu omtrent den
middag, en Edward, die des morgens, zeer
vroeg, uit het zinneloozengesticht was ontsnapt, kreeg honger. Daarbij verveelde hij
zich. Hij wandelde de kamer op en neêr, wachtende met het grootste ongeduld op de wederkomst zijns vriends.
Het sloeg één uur - nog verscheen Armand
niet.
Dezes aanbevelingen uit het oog verliezende,
trad Edward verschillende malen voor het
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venster om te zien of hij nog niet aankwam.
« Hoe is het mogelijk dat hij zoo lang wegblijve?:l sprak hij bij zich zelven. «( Hij begrijpt
dus mijn ongeduld niet1»
De onvoorzichtige gaf zich geene rekenschap
over de moeilijkheden welke Armand ondervonden had om zich eenen reispas te verschaffen.
«Ik zoude wel willen beproeven» hernam
hij (( of het niet mogelijk is een stuk te eten.
Juist hier tegenover is een restaurant; ik kan
daar gemakkelijk binnensluipEn zonder opgemerkt te worden; met de haast zal ik eenige
mondsvollen eten en aanstonds wederkeeren. »
Zoo gezeid, zoo gedaan. -Op het oogenblik
dat hij den trap afliep, schoten hem Armand's
aanbevelingen nogmaals te binnen. Nogtans,
hoe zoude men hem kunnen herkennen, hij
die te Parijs schier met niemand bekend was 1
Armand kwam hem al te vreesachtig voor.
«Gekheid!)) dacht Edward « in eene zoo
groote stad als Parijs, is er niets te vreezen.
Overigens, ik zal slechts eenige minuten weg
blijven. »
Werkelijk bestonden er weinige redenen om
te vreezen, niet alleen omdat het een wonder
zou mogen heeten dat Edward eene kennis
ontmoette - die hem overigens niet zou
verraden; maar ook omdat zijne langdurige opsluiting hem dervvijzc veranderd had dat hij
schier gansch onkennelijk was geworden.
Om deze redenen, welke inderdaad op zeer
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waarschij nlijke gronden berustten, meende
Edward dat hij volkomen gerust zijn ontwerp
kon uitvoeren. Hij stak snel de straat over, trad
het restaurant binnen, bestelde eten, en nut·
tigde het maal dat hem werd voorgezet - ofschoon het uiterst eenvoudig was - met de
grootste smakelijkheid.
Nog was hij bezig met eten, toen de deur geopend werd, en....... oordeel over de ontzetting van onzen armen vriend: zijn doodsvijand,
Jean Dupuis, dien hij bedreigd had de ooren
af te houwen, zelf trad de zaal binnen.
Het was eene ontmoeting waaraan Edwad
zich volstrekt niet verwachtte, en zoo zeer geraakte hij van zijn stuk, dat zijne verwarring
aan het geoefend oog van den officier van politie niet ontsnappen kon.
Echter hadde deze ontmoeting hoegenaamJ
geene gevolgen gehad, zoo Edwal'd de aandach t
van zijnen vijand niethadde op zich getrokken.
In stede dat hij gerust en onbew'eeglijk, enkel
met het aangezicht een beetje afgewend, op zijne
Dbats ware blijven zitten, staarde hij Dupuis
~trak aan en stond op om de zaal te verlaten.
De politieoverste bezag hem met verwondering; tot dusverre had hij hem niet herkend:
want de arme jonkman zag er nu bleek en
mager uit en geleek volstrekt niet naar den
jongen en schitterenden officier van vroeger.
Eens dat hij hem opgemerkt had, beschouwde
hij hem mN verwondering Een oogenb:i:,

Edward.

111

scheen hij zijn geheugen met eene uitdrukking
van twijfel te raadplegen; dan op eens trad hij
op Edward toe, maakte eene diepe buiging en
sprak hem aan op een schamperen toon:
«Zie, dat is een oude kennis van mij 1 Dat
mag nu eens een zonderlinge ontmoeting heeten! Sinds wanneer, mijnheer Westmore, zijt
gij uit de Bastille gekomen ~ Vergeef mij mijne
nieuwsgierigheid. »
Edward was eerst zinnens geweest - het
eenig5te overigens dat in deze omstandigheid
doelmatig was - zich te verwijderen zonder
antwoord te geven, en het was niet eens bij
hem opgekomen de door hem gedane gelofte,
dat hij zich over zijnen vervolger wreken zoude, te volbrengen. - Toen hij echter zag dat
er geene mogelijkheid meer bestond om dit
eerste voornemen uit te voeren, behaalde de
opvliegendheid welke eigen was aan zijn karakter de bovenhand, en in hem ontvlamde
eensklaps een brandende haat tegen dien man
welke zij ne loopbaan verbrijzeld en een volle
jaar van zijn leven vergald had. Zijne oogen
schoten vuurstralen; zijne vuisten wrongen
zich struiptrekkend, zijne zoo bleeke wangen
werden roodgekleurd, en met eene van woede
trillende stem barstte hij los:
« Achteruit, ellendeling! of ik zweer, bij den
levenden God, dat u een ongeluk zal overkomen I»
Jean Dupuis trad eerst met schrik terug;
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doch zIjne omgeving schonk hem zijne beradenheid weder. Hij overdacht dat hem niets
overkomen kon en dat hij overig,ens niets te
duchten had van eenen man die nog in de
macht der wet was en alles integendeel van
hem te vreezen had.
«Halte-là! » schreeuwde hij, Edward bij
den arm vattende.« Ik houd u aan in naam des
Konings. als een misdadiger die zijne gevangenis ontloopen is! l)
Dan voelde Edward eene woede zonder
palen zich van hem meester maken. Welhoet
bij die de vrijheid, de verlossing zoo nabij was,
hij moest nogmaals bezwijken onder de vervolgingen van den kerel die hem reeds zoo
rampzalig gemaakt had!
« Neen» riep hij uit « ik zal mij niet weder
laten gevangen nemen zonder gewroken te
zijn! »
Met geweld stootte hij de hand van Dupuis
weg. zoodat deze genoodzaakt was hem los te
laten, en vervolgens een dikken knuppel, welke
onder zijn bereik stond, grijpende, bracht hij
zijnen vijand daarmede een zoo geduchten slag
op het boofd toe, dat de ellendeling, als door
den bliksem getroffen, ten gronde stortte.
Een kreet van angst steeg op uit den mond
van al de omstanders, en velen sprongen op
Edward toe, die, zelf verschrikt over de daad
welke hij daar begaan had, geen enkele poging
deed om te vluchten en sidderend op zijnen
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vijand, voor zijne voeten uitgestrekt, neêrzag.
Terwijl sommigen hem vasthielden om hem
het vluchten te beletten, brachten anderen
Dupuis hulp toe en poogden dezen tot het
leven terug te roepen. Nog anderen gingen
gerechtsdienaars halen om den dader te doen
in hechtenis nemen.
Hadde Edward zijne tegenwoordigheid van
geest behouden, hij ware zonder moeite, te midden dezer wanorde, uit de voeten geraakt;

doch zijne koelbloedigheid was gansch geweken en alle zijne geestvermogens schenen met
lamheid geslagen. Hij stond als versteend, de
oogen onophoudelijk op het lichaam zijns
vijands gevestigd, onderwijl men dezen vruchteloos tot het bewustzijn poogde terug te roepen. Zijn geweten riep hem toe: « Gij zijt een
moordenaar! » en dat vreeslijk woord kwam
onwillens op zijne lippen zweven.
« 0 God! wat heb ik toch gedaan ~ » riep hij
uit. « Erbarm U over een armen zondaar!
Mijn God! hebt Gij Uwe hand van mij afgetrokken! 0 Moeder onzes Heilands ! spreek Gij
ten beste voor mij! »
God verhoorde zijne bede. Dupuis opende
de oogen - stond langzaam op - en wierp
op zijnen vijand eenen blik van haat waarin
men het genoegen der wraak kon lezen.
Edward haalde vrijer adem toen hij bemerkte
dat hij niet, zoo als hij aanvankelijk vreesde,
eenen doodslag begaan had.

o
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Dupuis - van wien Edward geen genade of
medelijden kon verwachten - zeide tot dezen
met eene verbeten woede:
« Het zal u berouwen wat gij heden gedaan
hebt, en tot uw laatsten snik zult gij het uur
vervloeken waarop gij de hand tegen mij verhieft. - Men brenge hem weg! I) zeide hij tot
de agenten die op dit oogenblik de zaal binnentraden. «Men binde hem handen en voeten
en werpe hem in de gevangenis. Wee u, zoo
hij mocht ontsnappen! I)
Aanstonds werd dit bevel volbracht: de
rampzalige werd met ketenen beladen en naar
de gevangenis gebracht, in vollen dag, en de
nieuwsgierise blikken der verwonderde menigte
moetende ondergaan.
Onderweg ontmoette hij Armand. Deze verbleekte van droefheid toen hij zijnen vriend
zag.
« Ongelukkige! )) zeide hij «wat hebt gij gedaan 1 J)
« Alles is verloren, tot zelfs de hoop! » antwoordde Edward op een smartelijken toon.
« Met mijne gewone onbezonnenheid verliet ik
uwe kamer, zonder de gevolgen te berekenen;
en gij ziet wat mij overkomt! Ziedaar wat eene
enkele onvoorzichtigheid kan na zich slepen!
Vaarwel, vriend! Dank voor de moeite welke
gij om mijnentwille gedaan hebt: gij kunt mij
niet meer helpen. »
Zij scheidden met tranende oogen.
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Te huis gekomen, verbrandde Armand den
reispas welken hij zich voor Edward had aangeschaft, en waarvan hij thans geen gebruik
meer kon maken.
Intusschen werd Edward in de gevangenis
opgesloten, om zijn vonnis af te wachten. Hij
rekende volstrekt niet op toegevendheid van
we ge zijne rechters,en twijfelde er geen oogenblik aan dat zijn vijand, meer dan ooit op
hem verbitterd, niets zoude venvaarloozen om
hem zoo streng mogelijk te doen straffen.
(,( Rampzalige loshoofdigheid !)) riep hij uit.
Cl Waarom toch wachtte ik niet op Armand's
terugkomst! Heden zoude ik vrij en gelukkig
geweest zijn - daar ik nu integendeel weder
in eene gevangenis gev·;orpen ben, niet wetenJeofhet lot, dat mij zoobittervervo)gt, mij ooit
nog gunstig zal worden I Mijne arme moeder
had duizendmaal gelijk, toen zij mij voorhield
dat de loshoofdigheid en onbezonnenheid dikwijls erger zijn dan de verdorvenheid des harten! »

IX
DE GALEISLAAF.

Ditmaal bleef Edward niet lang in de gevangenis en in de onzekerheid nopens zijn lot ..
Dupuis stond er op, dat hij het zoo spoedig
mogelijk vername. Die ellendeling reikhalsde
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er naar, om zich met de smart zij l1S vijands te
verlustigen, en zijn hart klopte van vreugde
wanneer hij aan dezes vernedering dacht. De
invloed welken hij op den geest van den
Litenant van politie uitoefende, was van iedereen gekend. Het kostte hem hoegenaamd geene
moeite om de rechters er toe over te halen,
Edward met de meeste strengheid te bebanhandelen, en op voorhand wist hij tot welke
straf deze zoude veroordeeld worden. Des anderendaags reeds na zij ne aanhouding, verscheen de jonge vVestmore voor de rechtbank.
Dupuis, die nog leed aan de gevolgen van

den slag welken hij ontvangen had, verscheen
als aanklager, het hoofd met doeken omwonden. Spoedig was de zaak afgeloopen, daar Edward niet loochende wat hij gedaan had. Hij
zat met ongerustheid het vonnis at te wachten,
terwijl Jean Dupuis de oogen op hem gevestigd
hield en zich verlustigde in de folteringen waaraan hij ter prooi was.
Na eene korte beraadslaging, spraken de
rechters het volgende vonnis uit: (I Edward
Westmore werdt veroordeeld om gegeeseld,
gebrandmerkt en voor het leven naar de galei
gestuurd te worden. II
« 0 God! l> bracht de rampzalige uit.
En hij viel buiten kennis ten gronde.
't \Vas erger nog dan hij verwacht had, of·
schoon hij wel wist dat van de rechters - op
wier geest zijn vijand een grooten invloed
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zoude hebben uitgeoefend - geen sprankje
toegevendheid mocht verwacht worden.
De galei voor het leven! -- dat is: voor altij d
gebannen uit het gezelschap der deugdzame
lieden en veroordeeld om te leven met het uitschot der samenleving, gekoppeld te worden
aan dieven en moordenaars! op een en kelen
dag zijne eer, zijne faam, dè hoop op eene betere
toekomst te verliezen - alles wat het leven
benijdbaar kan maken! -Liever ware Edward
den schrikkelijksten dood gestorven, dan de
straf, waartoe hij verwezen was te moeten ondergaan! - Men was genoodzaakt hem buiten
de zaal te dragen waar het vonnis was uitgesproken geworden.
Toen Edward uit zijne bezwijming ontwaakte, zag hij hoe hij met zware ketenen aan handen en voeten gebonden en in eene kar, doot
soldaten der maréchaussée (I) omringd, geplaatst was; naast hem bevonden zich vijf of
zes mannen die insgelijks tot de galei waren verwezen. Welk gezelschap voor den
ongelukkigen jongeling! Men kon op het gelaat zijner makkers de diepste verlaging lezen:
hunne plompe taal was doormengd met de
meest goddelooze vloekwoorden.
Edward begreep, toen hij de ellendelingen,
aan welken hij voor zijn gansch leven toege-

(1)

Politieruiterij, allders geiegd gçndarmen.

II8

Edward.

vocgd was, beschouwd had, beter nog dan hij
tot dusverre gedaan had, den ganschen omvang
zijns ongeluks. Zijn geheele leven met zulke
wezens over te brengen, te iederen stond met
hen in betrekking te moeten komen, gedurig
met hunne eerIooze gesprekken zijn gehoor te
voelen bezoedelen! - dat was verschrikkelijk!
- Thans vond hij nog velkieslijker zijn kot in
de Bastille en het gezelschap zij ner onschuldige
spin. Hij begreep nu dat het minder smartelijk
is zijn leven in de afzundering, zonder eenige
gemeenschap met andere menschen, dan in het
gezelschap van misdadigers die niets menschelijks meer hebben. over te brengen. Hij sloeg
zijne oogen hemelwaarts, zonder eens te blozen
over de gevoelens die hem bezighielden, en
zonder aandacht te maken op de beleedigingen
welke zijne medegezellen hem onophoudelijk
naar het hoofd wierpen.
Toen de eerste uitbarsting van droefheid
voorbij was, verviel hij in eene volledige neêr·
slachtigheid en kwam slechts tot zich zelven
om het diepste stilzwijgen te bewaren. Hij
luisterde hoegenaamd niet naar hetgeen om
hem heên gesproken werd en scheen geen enkele der grove spotternijen zijner makkers te
hooren; kortom, hij trad niet in betrekking
met hen dan voor zooveel zijn ongelukkige
toestand zulks mede bracht. Hij opende den
mond niet, liet geen enkele klacht ontsnappen,
smeekte geen enkele genade af. De moed waar
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mede hij zijn rampzalig lot scheen te dragen,
maakte een nog al diepen indruk op zijne medegezellen, die van hunnen kant, niettegenstaande hunne grootspraak, slechts eene gemaakte
kloekmoedigheid bezaten; en ten laatste lieten
zij hem gerust, ofschoon van tijd tot tijd nog
wel eenige grove scherts hem toegestuurd
werd.
.
Men kwam te Brest aan, alwaar diegenen
der veroordeelden, die niet onmiddellijk op de
galeiën zouden dienen, verblijven moesten. .
Edward onderstond met moed de lichamelijke straf waartoe de boosheid zijns vijanJs
hem had doen verwijzen, even als de onteerende
foltering van het brandmerk, dat hem, voor
heel het overige zijns levens, het zegel der verworpenheid op den schouder drukte. (1) Gedurende deze foltering, verraadde zijn mannelijk
en sterkmoedig gelaat geen het minste gevoel
van smart, doch schaamte en verdriet knaagden
aan zijne ziel en deden hem onuitsprekelijke
pijnen lijden. Hij riep den dood te zijner hulp
en smeekte God met de tranen in de óogen,
dat Hij hem uit dit dal van tranen verlossen
zoude. - Ditmaal echter verhoorde de Heer

(1) Thans zijn al die barbaarsche gewoonten - geesebrandmerken, enz. - afgeschaft. Doch t;:n tijde
waarop dees verhaal voorvalt, waren dezelve zeer gebruikelijk.
I~n,

120

Edward.

zijne bede niet; en nu begon eerst voor goed
een leven van vernedering voor hem.
Onnoodig zou het wezen langer uit te weiden over de gevoelens die den ongelukkige
beknelden; hij leed zooveel te meer, daar hij
begreep dat hij aan zichzelven slechts al het
lijden dat hij moest doorstaan te wijten had, en
zijne onbezonnenheid hem dit op den hals had
gehaald. De dagen verliepen zonder dat een
enkeloogenblik van verademing zich voordeed
in zijn bestaan. Even als zijne medegezellen in
het ongeluk, werd hij den ganschen dag aan
zeer harden arbeid gebezigd en iederen avond
werd hij in zijne gevangenis teruggeleict met
een afgemat lichaam en het gemoed verbitterd
door de vernederingen welke zijne plompe bewakers hem deden ondergaan.
Hij sliep op de koude stcenen van het gevang
zonder ander oorkussen dan zijn arm; de
schaamte- ot goddelooze gesprekken zijner makkers maakten zijne eenigste verstrooidheid uit:
ook hoopte hij nog enkel in den dood; in het
graf alléén zag hij nog eenen straal van redding
blinken. Hij zonderde zich af van zijne medegezellen in het onheil, gedroeg zich alsof -niemand zich bij hem bevond en richtte niemand
het woord toe; dit gedrag verwekte bij dezen
een diepe verachting en zij waren onverbiddelijk ruwen, waar de gelegenheid zich voordeed, wreed voor hem.
Eenige maandC:!l lang reeds leidd';! Edward
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dit treung leven, toen op zekeren avonll ecn
der gevangenen, op welken hij tot dusverre
geen de minste acht geslagen had, hem nader·
de en uit zijne mijmeringen opwekte door een
lichten klop op de schouders. Edward hief het
hoofd op en vraagde hem met zachtheid:
«Wat wilt gij van mij 1 George. Wilt gij mi;
kwellen gelijk de anderen? II
« Dat verhoede God» antwoordde de andere. « Ik gevoel een diep medelijden voor u ;
wilt gij vrij worden gelijk uwe makkers ~ Zij
wenschten zich om u niet te bekommeren,
omdat gij hen met verachting schijnt te bejegenen; doch ik heb het niet gewild. »
Een twijfelmoedige glimlach kwam op Edward's lippen zweven.
« Gij spot met mij II zeide hij. cc Wat ik u
verzoeken mag, scherts niet met mijn verdriet. »
« Ik verzeker u dat ik in vollen ernst spreek.
Mij schijnt het toe dat gij, aan de wijze waarop ik mij tegenover u gedraag, reeds haddet
moeten zien dat ik niets kwaads tegen u in den
zin heb. Wilt gij, neen of ja, met ons vluchten 1
Zoo neen, moet gij beloven dat gij ons niet
verraden zult. »
« 't Is u dan toch ernstig gemeend?» zeide
Edward, in wiens oogen de glans der vreugde
lichtte. « Vluchten! 6, ja, zeker, dat wil ik I
tot aan het einde der wereld zou ik willen
vluchten om aan de boosheid der menschen te
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ontsnappen. Ja, vluchten-laten wij vluchten,
George, uit deze onreine gevangenis .... II
« Drommels! gij zijt zoo haastig! Dat gaat
zoo spoedig niet, hoor! Daar, neem deze vijl
en zaag uwe boeien door tot nog slechts eene
geringe dikte overblijve, opdat gij dezelve op
t:t:n gegeven oogenblik kunnet breken. 'vVees
intusschen voorzichtig en bescheiden; het
minste onbedachtzaam woord, de minste onbezonnen daad zoude aan ons ontwerp den
bodem inslaan. Morgen avond, zoo alles wel
gaat, zullen wij vrij wezen. Een gedeelte der
krijgs bezetting verlaat morgen vroeg de stad
en zal door andere troepen afgelost worden;
de posten zijn onvolledig en licht te overrompelen. Nu zijn wij juist aan de havenwerken
gebezigd. Zoodra ik dus roepen zal: « Makkers,
het is tijd) moet gij uwe ketenen verbreken en
u meester maken van een der talrijke bootjes
welke in de haven liggcn; wij zullen dan den
koers op de Engelsche kusten richtcn. - Dit
ontwerp moet onfeilbaar gelukken, zoo wij
maar ons zelven niet verraden. Moesten wij
daarentegen onzen slag missen, dan ware het
met ons voor eeuwig gedaan.»

Edward beloofd\! met voorzichtigheid te
werk te gaan en begon op staanden voet met
blijden moed zijne boeien door te vijlen. Spóe.
dig was hij met dez\!n arbeid klaar. Ook was
bet voor de eerste maal dat hij thans zijne door
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de vermoeidheid gebroken leden met een gevoel
van vreugl~e ging te rusten leggen.
Ofschoon door de !:trengheid der wetten getroffen, 'was het hem toch toegelaten te pogen
de hem ontnomen vrijheid door de vlucht
terug te winnell, te meer daar de pem opgelegde straf alle verhouding met de uitgestrektheid zijner misdaad te buiten ging.
Hij sliep rustig en vast, en gedurende den
nacht droomde hij van zijne moeder, van zjjn
vaderiand; ook stond hij 's anderendaags
morgens op met een van zoete hoop vervulde
hart.
Dezen avond misschien zoude hij vrij wezen!
D.::ze gedachte maakte hem schier dronken
van vreugde.
Zijn aangezicht straalde, en hij hadde kunnen
opgemerkt worden door de opzichters; doch
daar hij gevoelde dat het welgelukken van het
stoutmoedig ontwerp vooral afhing van de geheimzinnigheid waarmede het zou ten uitvoer
gebracht worden, verborg hij zoo wel de gevoelens welke hem bezig hielden, dat geen der
opzi,:ht~rs iet> ongewoons bemerken kon. De
jongste les welke hij ontvangen had, moest
hem eindelijk bewezen hebben dat de voorzichtigheid een der deugden is die den mensch
het meest noodzakelijk zijn; hij begreep dat
het beter was aan de stem der rede dan aan de
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onbezonnen aandrift cener opgevoerde verbeelding te gehoorzamen.
Ongelukkig waren al de galeislaven niet met
dezelfde gevoelens bezield. Tusschen hen beo
vonden zich mannen diE- ouder waren dan Edward, doch niet zoo rijk aan bittere ondervindingen: dezulken hadden een zegepralend
voorkomen: zij schenen, door hunne hooghartige en trotsche blikken, te zeggm :
« Weldra zullen wij niet meer genoodzaakt
zijn het hoofd onder een ijzeren juk te buigen:
vrij zullen wij wezen! Wie zal weten, morgen,
waar wij zijn zullen 1 D
Het baatte niet dat George hun verpletteren-

de blikken toewierp om die onvoorzichtige opwellingen van hoogmoed te bedwingen en hun
te doen begrijpen dat de geringste onbescheidenheid niet alleen het welgelukken van hun
ontwerp in de waagschaai stellen, maar nog
hun lot harder zelfs, dan het nu reeds was,
maken kon- zij hielden geene rekenschap van
deze stilzwijgende aanbeveling.
Dan, de opzichters hadden geen dè minste
lucht van onraad, en de onvoorzichtigheid var
enkele heethoofden hadde voor de samenge
zwoornen geene noodlottige gevolgen gehad,
ware niet een voorval hunne plannen komen
in duigen slaan.
Zoodra zij in de haven aangekomen waren,
hernamen de galeislaven hun werk van den
vorigen dag met hunne gewone onbezorgd.
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heid. Een enkel hunner, die zich veel meer
bezighield met de verlossing zelve dan met de
voorwaarden welke voor het welgelukken
daarvan onontbeerlijk waren, beging eenen
misslag welke hem, van wege de opzichters.
niet alleen beleedigende woorden, maar nog
daarenboven stokslagen, op den hals haalde.
H ij wierp gramstorige blikken op zij ne beu·
len, doch bracht de gevoelens welke hem
bestormden, tot zwijgen. De soldaten waren
nog daar, ofschoon zij weldra vertrekken zouden en zelts op het sein tot den aftocht wachtten.
Daar roffelden de trommen, de trompetten
schalden, en de oversten kommandeerden
« voorwaarts )) - en de geheele kolom stelde
zich in beweging.
Nauwelijks waren de laatste uniformen uit
het oog en liet de krijgsmuziek zich nog slechts
in de verte hooren, of de jonge overtreder, die
scherp toeluisterde of zij wezenlijk aftrokken,
bleef op zijne spade staan rusten. De opzichter
kwam to~geloopen, viel op de tergendste wijze
tegen hem uit en stoorde, door een krachtigen
zweepslag, de heerlijke droomen welke den
gevangene bezighielden. Deze overmeesterde,
door eene krachtdadige beweging, de gramschap welke bij hem opkwam en hervatte den
arbeid zonder eenige tegenspraak, ten einde
getne vermoedens op te wekken. - Doch een
zij nel' medept~zel1en, die met verontwaardiging
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de brutale handelwijze van den opzichter had
nagezien, was zoo voorzichtig niet en mom.
pelde half binnensmonds:

« Geduld maar! over een uur zullen wij eens
zien wie het laatst zal lachen I »
De opzichter hoorde deze woorden en werd
er door getroffen. Klaarblijkend was het thans
voor hem, dat er eenig komplot bestond en dat
de galeiboeven, om hun ontwerp uit te voeren,
wachtten tot de soldaten een eind verre zouden
wezen. Nu hield hij de gevangenen aandachtiger in het oog en bemerkte dat zij menigwerf
blikken wisselden, welke thans voor hem eene
bepaalde beteekenis kregen; die doffe onverschilligheid en zorgeloosheid welke het hoofdzakelijke kenmerk van het slaven karakter uitmaakt, was niet langer bij hen te ontwaren;
hun aangezicht teekende zekeren ernst, zekere
kalmte welke eenig gewichtig voornemen aanduidden. Al werd ook de arbeid als naar gewoonte verricht, klaarblijkend was het dat hunne gedachten elders zweefden. Het argwanend
oog des opzichters vattcde onmiddellijk den
draad dezer samenzwering: hij twijfelde niet
meer of zij was ernstig.
Na ged urende t:en ige stonden in gepeins te
zijn gebleven, deed hij een' der hulptoezichters
komen en zeide tot dezen, luid genoeg om
door de galeislaven gehoord te worden:
Cl Jacques, neem voor een oogenblik mijne
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plaats in; ik ga in gindsche herberg een glas
wijn drinken. ))
Hij begaf zich inderdaad naar de aangeduide
h;!l'berg; doch in plaats van de gelagkamer
binnen te treden, trad hij langs eene verborgen
deur weder uit en ging den militairen bevelhebber der stad mededeelen .vat hij gehoord
had, dezen verzoekende de soldaten, die niet
verder dan een vierendeel uurs van de stad
konden verwijderd zijn, terug te roepen.
De bevelhebber deed aanstonds een paard
zadelen en zond zijnen wachtmeester het in
aftocht zijnde detachement achterna om den
kommandant te verzoeken op zijne stappen
wederte keeren. Intusschen vereenigde hij een
klein korps van grenadiers, ten einde de uitbarsting van het komplot te kunnen voorkomen en aan het detachement den tijd te I'lten
om terug te komen.
Onderwijl was de opzichter naar zijnen post
wedergekeerd.
Niets duidde vooralsnog aan dat de gevangenen eenig belangrijk voornemen in den zin
hadden. Zij werkten met den grootsten iever
voort.
De opzichter telde de minuten en vond dat
de soldaten lang wegbleven.
Ondertusschen hadde een aandachtig toeschouwer in aller oogen een kwalijk on,'e:drukt ongeduld gelezen. Van tijd tot tijd sloeg
men de oogen naar den kant waar zich George
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bevond. Deze scheen niet h<11stig om het sein
te geven, hetzij dat hij in de haven nog geen
schip ontdekt had dat hem diç'lmig kon zijn bij
de uitvoering zijns antwerps, hetzij dilt hij
wilde \vachten tot de soldaten veider verwijderd zouden zijn; want de toezichters konden
wel eens een krachtdadigeren wederstand
bieden dan men verwachtte, en er moest gezorgd worden dat men niet daarenboven nog
de soldaten op den hals krege. Dan, spoedig
scheen het oogenblik hem gunstig. Plotseling
stond hij recht en riep op een snijdenden toon,
terwijl hij zijne spade wegwierp:
« Het is tijd, makkers, vooruit! ))
Een wild gebulk was het antwoord der galeislaven.
De werktuigen, welke zij in de hand hielden,
werden weggeworpen, de ketenen verbrijzeld.
De wachters stonden als versteend.
Eerst toen zij de galeislaven op hen zagen
toestormen met het inzicht om hen aan te
vallen, hervatteden zij moed en stelden zich te
weêr.
De stoutsten onder hen schoten hun geweer
af in het dichtste van den hoop en liepen in
allerijl naar den ingang der haven, om aan de
wachters het bevel te geven deze onmiddellijk
te sluiten.
Deze maatregel, welke George voorzien had
en waartegen hij voorzorgen genomen had,
zoû doelloos geweest zijn, waren niet juist op
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dat oogenblik de soldaten in den stormpas op
het tooneel des gevechts verschenen.
De trommels sloegen den aanvalmarsch, de
soldaten mikten op de oproermakers, en de
o\-ersten reden tegen de vluchtelingen in,
dreigende dat al de galêislaven door den kop
zouden geschoten worden, indien dezen zich
niet onmiddellijk overgaven.
Schrik en verwarring hadden zich van het
hart der gevangenen meester gemaakt.

George alleen gelastte zich met het antwoord.
« Makkers» riep hij « alles is verloren. Het
beste is dat wij ons onderwerpen; want het
ware eene gekheid het gevecht aan te vangen.
Wee hem die ons verraden heeft! ))
De wachters die ten gronde waren gesmeten
geworden, stonden meestal met wonden overdekt op. De soldaten trokken eenen dichten
kring rond de opstandelingen, en deze werden
naar de gevangenis teruggebracht, welke niemand hunner gemeend had nog te moeten
betreden. Versche boeien werden hun aangedaan, en na een nauwkeurig onderzoek, werd
de viJl ontdekt welke gediend had om de ijzers
door te zagen.
De wanboop stond op aller wezen uitgedrukt. Vooral Edward was als vernietigd. Zijne
duurbaarste hoop was vervlogen - ditmaal
stellig voor eemvig. Niet alleen was déze poging mislukt, doch alle verdere poging om te
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ontsnappen, voortaan nutteloos; het was te
verwachten dat de maatregelen van strengheid en bewaking zouden verdubbeld worden.
De galeislaven bevroedden lichtelijk dat een
hunner eenige onvoorzichtigheid moest begaan
hebben welke op het spoor der samenzweering
had gebracht, doch zij wisten niet wie. Edward
'llleen kende hem. Niettegenstaande zijn ongenoegen, verraadde hij den ongelukkige niet,
wel wetende dat de wraak zijner makkers
dezen onvermijdbaar zoude getroffen hebben.
Daar hij de stilzwijgendheid bewaarde, kon
niemand te weten komen op welke wijze de
militaire overheid zoo juist op tijd was verwittigd geworden van deze poging tot ontsnap
ping; niemand anders dan Edward en de plichtigc zelf kenden daarvan de ware oorzaak.

x.
DE SCHIPBREUKELING.

Voor de bewoners van de landstreek was het
ongetwijfeld een geluk dat de galeiboeven,
allen deugnieten, falsarissen, stroopers, moor·
denaars-- ter uitzondering van Edward-hul1
ontwerp om te ontvluchten hadden zien mislukken, want zij zouden stellig hunne betrenrens\vaarciige levenswijze herbegonnen zij n.
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Doch voor de galeislaven zelven was het een ongeluk, en spoedig ondervonden zjj zulks.
George, als het hoofd der samenspanning
aanzien, werd gegeeseld en ten dood veroordeeld. De anderen werden naar Marseille of
naar Toulon gestuurd, om er aan boord der
galeien gebruikt te worden - een dienst welke
nog wat anders drukkend is dan die welken zij
vroeger op den vasten grond verrichten moesten.
Ook Edward onderging dat lot. De jonge
WestmOl'e aanvaardde met onderwerping deze
ongunstige verandering in zijn reeds zoo beklagenswaardig bestaan.
Het was wezenlijk een aUerpijnlijkste arbeid,
aldus den ganschen dag, aan eene bank vastgeklonken, de roeiriemen te moeten behandelen! Het eten was slechter nog dan vroeger in
de gevangenis, en het ergste was dat hij in meer
onmiddellijke aanraking met verharde boos.
wichten zijn moest. - Dit was een voortdu·
rende reden tot diepe droefheid voor hem, en
weder riep hij den dood te zijner hulp.
De rampzalige vergat dat Hij die aan de
stormwinden gebiedt, ook het lot der zwakke
stervelingen in zijne handen houdt en dikwijls
de zwaarste beproevingen aanwendt om hen
op den weg der zaligheid te brengen. Dit was
thans het geval met Edward: de Heer had
gewild dat hij doorheên dezen verpesten
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dampkring eindelijk de verlossing nabij zoû
komen,
Nauwelijks sedert eene maand-welke hem
eene eeuwigheid toescheen-- was Edward op
zijne galei, toen deze bevel ontving op de kusten van Portugal te gaan kruisen.
De dag was stikkend heet en de zonnestralen
vielen loodrecht op het bloote hoofd der arme
roeiers. Al stroomde het zweet van hunne
slapen af, toch zèttede de kapitein hen tot nog
meerderen spoed aan, en de zweep der toezichters bewees dat het hem ernstig gemeend was.
Nu, hij had ook goede redens daarvoor: de
wolken pakten zich aan het Westen samen, en
alles kondigde de nadering des storms aan.
«Vooruit, vooruit, galeiboeven! gauwer,
gauwer neg!» riep hij, terwijl hij een ongerusten blik in de richting van het Zuiden
wierp. - «François, sla zoo hard! gij maar
kunt op die schurken, indien zij niet gehoorzamen. Bij Sint-Jan, mijnen patroon, allen zijn
wij verloren, zoo wij binnen een uur de haven
niet bereikt hebben. - A/lons! moed gehouden, wat duivel! -- De zon zal spoedig den
gezichteinder verlaten, en wij zijn nog drie
mijlen van de kust af. -- Sla er op, François I
sla er op, zeg ik u; die ellendelingen willen
niet vooruit en zullen ons allen doen verdrinken. ))
En de zweep herkaatste op de schouders det
rampzalige gevangenen, die roeiden al wat zij
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maar konden en wier handen bij dit harde
werk van het bloed dropen. Allen waren zij
met schuim bedekt, hijgend, schier buiten staat
om langer nog het roeien vol te houden.
De galei vloog licht als eene zwaluw over de
baren, en naderde meer en meer de haven.
Doch de storm maakte meer spGled nog dan de
galei, en de Westen... ind blies met geweld; de
golven verhieven zich en werden verkeerd in
bergen van schuim; het schip, in de flank aangevallen, ging op zijde liggen; op hetzelfde
oogenblik verscheurde de bliksem den schoot
der wolken en langwerpige vurige slangen
doorkruisten den hemel; in de verte hoorde
men het gebrom des donders, en de woedende
zee deed al de spanten der galei krassen en
kraken ....
De kapitein scheen weldra al zijne or.beschroomdheid te verliezen; nimmer had hij
zulken vreeslijke:l storm gezien.
«Wij zijn allen verloren! » schreeuw::le hij
ede Y>'Ïnd waait naar de kust, en het schip zal
ongetwijfeld langsheen de rotsen verbrijzeld
worden. »
Hij rukte zich de haren uit het hoofd. en
daalde in zijne kajuit neêr om aan eene flesch
rhum, welke dikwijls door hem werd aangesproken, den moed die hem ontbrak te;: gaan
putten.
(c De lafaard! de ellendeling I» mompelde
Fran~ois die op zijn bevel de rampzali~en, é\ao
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de roeiersbanken vastgeklonken , meêdoogenloos geslagen had.
« De lafaard, de wreedaard 111 dachl Edward.
«'t Is altijd in het hart van zulke mannen
zonder moed dat men wreedheid ontmoet. »
De roeiers hadden bun werk gestaakt en
aanschouwden met angst de kust waarheên de
wind het schip met bliksem snelheid stuwde.
Zij schuddeden met woede hunne ketenen,
cn vraagden met verschrikkelijk getier dat men
hen losmaken zou.
François, Itot wien deze smeekingen gericht
waren, bezag Edward met besluiteloosheid.
Hij werd getroffen door de bedaardheid waarmeê deze jonkman den storm en den naderenden dood te ge moet zag.
« Hoe komt het dat gij nict weeklaagt gelijk
de anderen 1» vroeg François; «hebt gij dan
eenige hoop op redding 1 »
« Niet de allerminste; doch ik aanzie den
dood als min vervaarlijk dan het leven dat ik
hier leid. )
« Wat moet ik met uwe kameraden doen1 »
«Hen ontketenen, ten einde zij hun leven,
zoo mogelijk, zouden kunnen renden. Zij werden tot de galei - niet wt den dood veroordeeld, en zouden echter onvermijdelijk allen
omkomen, zoo zij aan hunne bank moesten
vastgeklonken blijen. »
« Gij hebt gelijk I) fiep François uit {{ zoo het
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'schip strandt, mogen zij trachten den oever te
bereiken. »
Zonder de bevelen des kapiteins te vragen,
ontdeed hij een voor een - daarbij aanvangende met Edward - al de galeislaven van
hunne boeien.
Voor die rampzaligen was dit een vreugdedag, alhoewel hunne verlossing in alles behalve
'
blijde omstandigheden geschiedde.
Edward daarentegen gaf geen enkel teeken
van vreugde.
Rechtop, met de armen over elkander geslagen, stond hij op den voorsteven der galei
en aanschouwde de branding welke met donderend geweld omhcên de rotsen klotste, en
het geluid van den storm zelf overheerschte.
De galei vloog met eene verschrikkelijke
snelheid haren ondergang te gemoet.
Edward kon - ofschoon hij redenen genoeg
had om niet aan het leven te houden en bereid
was om te sterven - eene siddering niet 011derdrukken bij het aanschouwen dezer vreeslijke natuurstuipen.
De galei, als een notendop door de golven
geslingerd en waar te eIken stond de sch u imende baren over heên sloegen, gehoorzaamde niet
meer aan het roer, was de speelbal der woedende zee ge\\'orden en rolde over de wateren
als ware het een ledige ton ge,veest.
PlotseJing- daar kondigde een schrikkelijke
kreet, uit aller mond opgestegen, aan dat het
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schip door den storm overwonnen was! - Na
verloop van enkele stonden, bleef. nog slechts
hier en daar een vlottend stuk hout van de galei
over: de bemanning was in de schoot der
golven verdwenen ...

De zon steeg glanzend op aan den gezichteinder en jaagde voor zich de enkele wolken
weg, welke nog in de lucht vlotteden. toen een
jongeling, bleek als een do ode en die te iederen
stond overdekt werd door de laatste baren
welke zwak op de kust kwamen breken, met

uiterste moeite opstond, een ondervragenden
blik over de wijde oppervlakte der zee stuurde,
en, na eenige oogenblikken met het hoofd op
de handen geleund re zijn gebleven, als zocht
hij verwarde herinneringen op te wekken, uitriep:
« Waar ben ik 1 groote God! Nog leef ik! De
diepe kolk der zee is mijn graf niet geworden!
Zoude ik gered wezen 1 - Ja, ik ben gered! »
schreeuwde hij op den toon der vreugde. «Eene
mededoogende golf bracht mij ongetwijfeld op
het strand, vermits mijne lendenen niet gebroken zijn. - Wat is er van de gab geworden f Waar zijn mijne kameraden gebleven11l
Hij mocllt al zij ne blikken ondervragend over
de wijde oppervlakte der zee sturen - niets
ontdekte hij nabij de kust, noch wrak, noch
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spoor van menschelijke schepsels, dood of
levend. - Hij ging den oever langs, overal
zoekende of hij niet eenig overbl:jfsel zou vinden van de schipbreuk, waaraan hij alleen
was ontkomen.
Hij vond niets.
Neêrgezeten op eene rots en het hoofd op
de borst latende zakken, zuchtte hij:
« Ik ben gered.- alléén gered van 2loovele
levende schepselen die tegen den dood worstelden, terwijl ik alléén denzelven als eene
weldaad beschouwde. Groote God I ondoordringbaar zijn Uwe raadsbesluiten! De
zwakke stervelingen moeten met eerbied voor
U nederbuigen en U stilzwijgend aanbidden;
want al wat Gij doet, is welgedaan, omdat Uwe goddelijke Wijsheid het alzoo beschikt heeft. Mijn plicht is dus den knie te
buigen en U t~ bedanken omdat Gij Mij uit de
schandelijkste slavernij bevrijd en Uwe weldaden volledig gemaakt hebt door mij het leven
te redden. "
Edward - want hij was het - deèd een
plechtigen eed voor het aanschijn des Eeuwigen, in wiens tegenwoordigheid hij zich thans
bevond, dat hij nimmer weder zich plichtig
zoude maken aan de misslagen welke hem
reeds zoovele onheilen op den hals hadden gehaald.
Dan ging hij bet land in en kwam voor de
dCl,lr een er armoedige hut: hij klopte aan el)
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hem werd opengedaan door eenen grijsaard,
die hem zijn klein vertrek deed binnentreden,
waarna hij hem te eten gaf - want door eene
langdurige onthouding waren Edward's krachten schier gansch uitgeput - en vervolgens
zijn bed afstond, waarop Edward zich nederwierp, en ook spoedig insliep.
De grijsaard beschouwde hem glimlachend
en verheugde zich dat de jongeling aldus door
eene zachte rust zijne krachten herstelde.
Daar het nog vroeg was, strekte hij zich uit
op den vloer der stulp, dekte zich met zijnen
mantel en sliep insgelijks weldra in.

XI.
DE TERUGKEER.

Ten einde zijnen edelmoedigen gastheer niet
te wekken, stond Edward zachtjes op; doch,
welke voorzorgen hij ook nam, de grijsaard had
het gehoord. Deze stond aanstonds zelf op,
bereidde een ontbijt, uit meer versterkende bestanddeelen dan het eetmaal van den nacht,
en beiden aten met goeden eetlust. Vruchteloos poogden zij elkander te verstaan, toen
Edward, die tot dan toe zich steeds in het
Fransch had uitgedrukt, hem eenige woorden
in de Engelsche taal toestuurde.
«Ah 1 gij spreekt Engelsch? » vroeg hem de
grijsaard. « Wij moeten in dit geval geenc
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moeite meer doen om elkander met teekens te
verstaan; ik heb langen tijd als matroos aan
boord eener Engelsche fregat gediend en ben
die taal niet vergeten. ]I
Edward was er over verrukt dat hij met den
grijsaard in 't Engelsch kon spreken; hij zeide
aan dezen dat hij Engelschman was en verhaalde hem vervolgens op welke wijze hij op de
kust was terecht gekomen, geenszins daarbij
verbergende ten gevolge van welke gebeurte-

nissen, aan zijne loshoofdigheid te wijten, hij
zich aan boord van het Fransch schip had bevonden.
«Wie zijne misstappen bekent is te wege
om zich van dezelve te on tm aken ]I zeide de
grijsaard. « En thans, wenscht gij zonder twijfel vurig uw vaderland weder te zien. j)
Q Eilaas! ja;
want veel kwaad moet ik herstellen, vele misstappen doen vergeten. De
tranen mijner arme moeder moet ik drogen:
zij heeft sedert vele jaren zooveel om mij geleden! Ik weet niet of God mij ondersteunen
zal in mijne goede voornemens en ik vrees nog
dat mijn karakter mij nieuwe ongelukken op
den haL hale. »
{( Vrees niets, mijn zoon. God onderwierp u
slechts aan zoo harde beproevingen om in u
eene omkeering teweeg te brengen, welke onmogelijk langer uitblijven kan, op voorwaarde
dat gij u steeds in uwe gebeden aan Hem bevelet en niet vergetet ooit eene diepgevoelde
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hulde te brengen aan de Moeder Gods, die
troosteres der bedrukten. »
(I Nooit zal ik nalaten mijne ziel tot den Heer
te verheffen en gedurig wil ik Hem bedanken
dat Hij mij zoo wonderdadig gered heeft. D
l( Thans, mijn zoon, moet gij uwe ellendige
en verscheurde kleeding tegen een eenvoudige,
doch goede zeemansplunje verwisselen. Vooral
moet gij zorg dragen dat men u niet herkenne,
want, moest dat gebeuren, dan waart gij ver_
loren. Het beste wat gij doen kunt, geloof mij,
is naar Lissabon (r) te vertrekken: daar zult
gij Engelsche schepen vinden welke u kosteloos
naar uw vaderland zulien overbrengen ; ook
zult gij den overtocht kunnen bekomen door
eenigen dienst aan boord te bewijzen. Moed
gehouden! jongeling, begeef u op reis, ik zal
God bidden dat Hij over u wake. ))
Edward zeide den goeden grijsaard vaarwel
en stelde zich op weg. De oude matroos kon
hem geen geld bezorgen, doch gat hem eenige
mondbehoeften mede, opdat hij niets zoude
moeten verteren.
Vroolijk stelde Edward zich dus op weg, en
legde de honderd en twintig kilometers af welke hem van Lissabon scheidden, etende, wan.
neer de honger zich liet gevoelen, een stuk van
zijn hard brood, drinkende het water der beken

(1) De hoofdstild van PortugaL
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welke zich onderweg voordeden en des nachts
onder den blauwen hemel slapende. Daar hij
nog eenigszins lijdende was aan de gevolgen
zijner schipbreuk, doorliep hij den hooger
aangeduiden afstand slechts binnen vier dagen.
Te Lissabon gekomen, begaf hij zich rechtstreeks naar de haven om te vernemen of er
ook een of ander schip zeilklaar lag.
Er was slechts een dat voor Engeland was
bestemd.
Il Wanneer vertrekt dat schip 1»
« Morgen» antwoordde de matroos tot wien
Edward zich gewend had.
\! Waar kan ik uwen kapitein spreken 1 ))
« Kapitein Wilson is in de taverne welke gij
van hier ziet, in gesprek met kooplieden die
waren aan boord hebben. »
« Heeft uw kapitein een meêwarig hartî »
« Hij is zacht als een lam, wanneer men zijne
plicht doet, doch kwaad als een wolf, wanneer
men zich niet gedraagt zoo als het behoort. ))
Daarop vergezelde de matroos Edward naar
de taverne en sprak ten gunste van dezen
aan zijnen kapitein alvorens hij hem verliet.
De kapitein verzocht Edward te wachten tot
de kooplieden vertrokken zouden zijn, opdat
zij dan ongestoord samen konden kouten.
~ \Velnu, mijn vriend D zeide de heer \Vilson,
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toen zij zich alleen bevonden « welken dienst
kan ik u bewijzen ~ "
{( Ik wenschte naar Engeland weder te keeren 1 ))
« Best! dat kunnen wij wel schikken. Hebt
gij geld 1 »
« Niet eenen schelling (I); zoodra wij echter
aangekomen zijn, zal ik u betalen wat gij begeert. ))
« Hoor eens, man, ik ben al zoo dikwijls
door zulke beloften bedrogen geworden, dat ik
er geen geloof meer aan hecht. Wel schijnt gij
mij toe een eerlijke jongen te wezen, doch het
spreekwoord zegt: de kat die haren poot gebrand heeft, is zelfs voor koud water bang.
Het spijt mij, doch ik kan u niet aan boord
ontvangen. D
« Zou ik, als matroos, u niet eenigen dienst
kunnen bewijzen? »
« Mijne manschappen zijn voltallig. »
« Ik zal dus moeten hier blijven! Wat moet
ik er aanvangen? ))
« Zoo gij moed bezit, zult gij niet van honger
sterven. - Kom, er schiet mij een gedacht te
binnen: schrijf eenen brief aan uwe moeder,
ik gelast mij denzelven te bezorgen, en zal u
bij mijne eerstvolgende reis medenemen, indien
het bewezen is dat gij waarheid spreekt. ,

(I) Engelsche munt.
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Edward schreef dan eenen brief, tot zijne
moeder gericht, waarin hij deze in het kort liet
weten wat hem wedervaren en hoe hij wonderdadig gered was: Hij voegde er bij dat hij
ditmaal voor altijd genezen was van de misslagen zijns levens en niets meer verlangde dan
haar zooveel genoegen te bezorgen als hij haar
tot dusverre verdriet had veroorzaakt.
Toen hij daarmeê gedaan had, overhandigde
hij den brief aan den kapitein, die hem een
smakelijk noenmaal deed voorzetten en hem
daarop verliet, zeggende dat hij spoedig terugkeeren zoude.
Na verloop van een uur, kwam hij weder
binnen; hij reikte Edward met beleefdheid de
hand en sprak :
«'t Is besloten: ik neem u mede. Ik wil u
rechtuit bekennen dat ik, in uw eigen voor-'
deel, uwen brief gelezen heb. Al wat gij daarin
zegt, strekt u tot eer; gij zijt een brave jongen, enkel wat loshoofdig, doch voor alle
zonde is vergiffenis te bekomen, en ik geloof,
beste vriend, dat gij nu inderdaad voor goed
genezen zijt. »
Nog denzelfden dag zettede het schip naar
Engeland koers, en landde weldra veilig te
Londen aan.
Edward ontving van zijne liefhebbende moeder het hartelijkst onthaal.
En sedert dien tijd heeft hij bewezen dat de
lessen welke hij ontvangen bad niet voor hem
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verloren zijn geweest. Hij is de trots en de
vreugd van Lady Westmore gc\vordcn, en
heeft deze goede vrouw meer tranen van vreugde doen vergieten dan hij haar vroeger tranen
V:lO droefheid had gekost.
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