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HOOFDSTUK I.

.Do roeiers hadden. ,de homdsmonwen hoog opgestroopt.
Voortgest uwd door krachtige riemslagen, stoof do lan.ge,
smalle boot nit de bocht vooruit in het diep-groene water
van het Konin.gsmeer.
De passagi.ers slaakten een kreet van verrukking bij het
aanscho uwen. van het verrassend-schoone tafereel, dat zij,
na de wending der boot, plctseling voor oogen hadden.
Betooverend, en overweldigend mocht dan ook inderdaad
dat schouwspel heeten,
Hooge, duizelingwekkende rotsgevaarten ter reciter, ter
linlierzijde en recht vooruit, rotsen wier witte steenhellingen het felle zonlicht nog .feller terugkaatsten en wier omtrekken zich duidelijk en scherp tegen den wolkeloos-blauwen hemel afteeken.den. Als een machtige, to midden van
een, geweldigen storm, plotseling versteende zee, zoo vertoonden zich in grillige onregelmatigheid de kale rotsen,
-

-

-
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waarvan schuimend en bruisend een breede waterval zich
in de diepte neerstortte, en waarop, zonderling duidelijk
op milk een af stand, het schrikaanjagend. pad van den gemzenjager zich afteekende. Het geheele tooneel was grootsch,
indrukwekkend, majost u.ens I Fn in die steenen reuzen-armen lag het donker-groene, bijna zwarte meer, op welks
vlak duizend zonne-vlammetjes Ituppelden, terwijl de diepte
ondoorgrondelijk scheen, peilloos, een diepte, waarvan men
zich zelfs geen denkbeeld vormen kan. — Verschillende
booten vlogen langs dien effen plas, hier en daar werden
schoten gelost door de echo's' der bergen weerkaatst, er
werd gelachen, gejoedeld, gezongen en giejubeld en tech
Meek niets van dat alles in stoat to zijn de majesteit der
stilte to verbreken, die dirt stukj e wereld beheerschte.
Be menschen waren immers veel to klein en *to nietig
em deze natuur hun leven to kunnen opdringen. Er lag
in haar iets,, dat niet uitgesproken, .slechts gevoeld kon
worden en bij langena niet door iedereen.
In de boot, waarvan wij spraken, was men reeds den
eersten indruk to boven gekomen.
De lange zijbank was bezet door een gezelschap vroolijke
Salzburgers, die, van eon stevig ontbijt gekomen, in de
beste luim van de wereld verkeerden en elkander in het
-

,

debiteeren van aardigheden niets wilden gewonnen geven.
Tegenover hen, zat een Noord-Duitscher met vrouw en
dochter en bij hen een jonginensch in de schilderachtige
kleederdracht der Alpenbewoners, een kleeding, die bij
hem wel eenigszins deed denken aan een maskeradepak,
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claw alles zoo nieuw was en daar enkele stukken hunne
lierkomst uit den een of onderen winkel eener residentieplaats, maar al to duidelijk verrieden. Maar 't jongemensch
kwam zichzelf in dat pakj.e bepaald onwederstaanbaar voor,
dat kon men zien aan do manier, waarop hiji zijn hoed met
de spitse haneveer op een oor had gedru.kt en aan de min
of meer pedants wijze, waarmede hij het overige reisgezelschap opnam.
Op het smalle hankie, dicht bij hem, met het heele panorama in al zijn pracht tegenover hen, zaten nog twee personen, doch die blijkbaar niet bj elkander behoorden ;
een dame en een hoer.
De eerste was van top tot teen elegant en door den gedikingeerden indruk, door haar gemaakt, had zij .onwillekeurig de zeer opmerkzame aandacht van den gecost umeer-

de tot zich getrokken. Het bovenlijf van haar reistoilet
een klein ruitje van wollig-grijze stof — was eenvoudig
naar 't model van een heerenfrak vervaardigd, "waarbij de
marine-blauwe, met .een groote paarl versierde heerendas,
volkomen paste. Een eenvoudig, klein hoedj, met donkerbla uwen reis-sluier, die strak over 't gezieht gespannen,
aan de eerie zij do tot eon .groote sleep was saamgebonden,
een tasehje van juehtleer aan een riem outer ,den schouder
gedragen en een paar lange handsehoenen van peau de
Suede, voltooiden haar toilet.
Op 't gezelsehap, waarmede het toeval haar had saanagebracht, lette zij volstrekt niet. Ze cscheen slechts oogen to
hebben voor hare :grootsehe omgeving, terwij!. heimelijk
-
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of ongegeneerd — menige bewonderende blik op 't interessante figuurtje geslagen werd.
Zij had een van die gezichten, die onwederstaanbaar aantrekken en boeien, zonder evenwel regelmativ schoon te
mogen heeten. Het haar dat glansde als larons, was' misschien het eenige, dat jets vreemds aan het uiterlijk gaf.
t Gielaat was paarlemoerachtig wit en glad, zonder bolos nagenoeg ; de oogen, die zij op de Bergen Meld gericht, groot,
griis, van ondoorgrondelijke diepte en door lange, donke re
wimpers overschaduwd. Er lag op dat gezieht een zekere
hardheid en het kleine rimpeltje, tusschen do beide wenkbrauwen, droeg er waarlijk niet toe bij, om die uitdrukking eenigszins te verminderen. Bovendien lagen in de
houding, in elke beweging van dat hoog-gebouwde, slanke
lichaam een trots en een voorname terughouding, die 'elke
ioenadering moeilijk maakten.
Hij, die met doze dame het dwarsbankje deelde, was (wit
man, die, zoo op 't oog gezien, minstens vijf-en-dertig jaar
oud moest zijn, een reuzen-gestalte, een karakteristieke kop,
een type van ernst, wilskracht en vastberadenheid. Van
bet beneden-gedeelte van 't gelaat was weinig te zien, door
den vollen, donker-blonden baard, de neus was scherp geteekend en de uitdrukking der oogen, hoe eerlijk ook, was
minder open dan wel in zichzelf gekeerd te noemen. Ook
hij was elegant gekleed, maar gemakkelijk, zooals dat voor
remand, die gewoon is veel te reizen, dan ook verreweg 't
verkieslijkst is. Hij: behoorde tot die menscben, naar wie
men onwillekenrig omziet, als men hen ontmoet.
:

.
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D.at was ook met -dit reisgezelschap het geval, want evenals de dame de blikken der heeren boeide, trek hij. die van
de dames tot zich, en omtrent hem, werd missehien ook
meer dan eene merkwaardige opmerking gefluisterd..
Maar de twee menschen, die in niet geringe mate de
nieuwsgerigheid der anderen hadden opgewekt, letten,
vreemd genoeg, daarop al evenmin als zij 't op ,elkander
d eden.
Zij namen absoluut geen notitie van .elkaar. hoe;wel ze
zoo dicht bijeen zaten, dat, bij een onverwa:chte wending
der boot, een botsiing haast niet had kunnen uitblijven.
En terwijl zij opzag naar de rotisgevaarten, staarde hij in
't groene water, zoo weinig doorschijnend en zoo geheimzinnig, dat men van de roeispanen, die onder de oppervlakte
kwamen, nagenoeg niets meer zien kon.
Beider zielen moesten wel vervuld zijn, of van de saloonheid van dit la.ndscha.p, Of van eigen gedachten, dat ze zoo
volstrekt Wiens bemerkten van het. luide gelach en al het
gezwets van 't overige gezelschap.
De boot word vastgemeerd aan een smalle landtong, die
het Ober/leer van het Koningsmeer scheidt en de reizigers
ste:gen uit om ook dit land in oo:gensehouw te. nemen.
Met uitzondering van de twee. zwijgenden, had men intusschen onderling kennis gemaakt en zoo ging men in
kleine groepjes pratend. voorwaarts.
De dame kwam het laatst aan wal. Met een gracieuse,
snelle beweging, ,sprong zij Eclat en luchtig op den never,
de ter hulp uitgestrekte hand van den schipper -versma-
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dend, en terwijl zij met veerktachtigen tred den korten afstand aflegde, hield de buurman van daareven voor het
eerst zijn ooge,n op haar gericht en volgde hij hare bewe,gingen.
Oak zij scheen getroffen door de meilancholie van dit
cord, dat bijna, voor elkeen, die 't ziet, jets weemoedigs
heeft, .en liet voortdurend rechts en links hare oogen wa•ren, terwijl zij, zoo dicht den oeverra,nd naderde, dat de punten van het sierlijke schoeiser door het water werden bevochtigd.
De anderen hadden plaats, ge,nomen op de groote, siteenen,
die da.ar overal verspreid lagen en lieten de ze omgeving op
hu.nne wijze ook alle opmerkzaamheid wedervaren. Het
jonge meisje liep bloemen zoekend, rond, altijd in de
naaste omgeving van den gecostumeerde, en deze zat, schilderachtig een geruite plaid om de schouders geworpen, met
hoog opgetrokken knieen op een rotsblok en deelde zijn
opmerkzaamheid — heel eerlijk, zouden wee willen zeggen.
— tusschen de natuur, de kleine coquette, die da,ar juist
met een gilletje van schrik van een wankelenden steen
sprong, en d e hem vreemde dame, die in hare kalme, zelfstandigheid ,en rust, bepaald ongenaakbaar scheen to zijn.
Langs de bloeie,nde bloemen van het kleine strookje
gronds, bewoog zich met deinende wiegeling een gele vlinder in het zonnetje. Minuten, lang volgden de oogen der
dame, onder dro-omerig staren, dat diertje in zijn vlucht.
't Was gevangen ondanks alle vrijheid, 't moest op dit kleine
stukje land, waar 't geboren werd, ook sterven, want het
,
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water rechts en links, met het hemelhooge gebergte, verhinderde een verdere vlucht, en toch zweefde het zoo vroolijk door dien bloemengeur, alsof alleys, wat het slechts begeeren kon, het zijne was.
De beide dames nit Salzburg zaten stil met ,elkander to
praten ; ook zij hadden ten slotte de eenzame, die 't
baar niet de moeite waard vond zich om het gezelschap of
de gunst der eerzame huismoeders to bekommeren, tot het
voorwerp van hunne beschouwingen en van hun gesprek
gemaakt.
,,Zij is heel alleen ; zij is ook alleen in den trein geweest,"
zei de een tot de ander en bestudeerde daarbij de onberispelijke gesialte en den ke urigen, eleganten snid van het
-

grijze reiskleedje. „Een dame alleen op reis... hoe ongepast !"
„Ze toont one tinders duidelijk genoeg, dat zij gem aansluiting wenscht. Aan gelegenheid tot kennismaking heeft
het Naar waarlijk niet ontbroken. Maar... zij zal wel drammels g oed weten, waarom zij maar 't Refit alleen blijft !"
:

„Haar japon zit prachtig ! Let eens op die taille! Zoo
kunnen, jammer genoeg, .onze kleeimaaksters het niet!'
meende de goedhartigste van het tweetal weder.
„O, al hadden wij zulke kleeding, mijn, lieve, we zouden
er toch nooit zoo uitzien Ons, fatsoenlijke dames, gelukt
het immers niet, om altijd en overal de opmerkzaamheid
to trekkers. Niet, dat ik zoo iets zou verlangen, dat, Goddank, niet, clod' ik wou maar zeggen —"
Zij meende iemand in have onmiddellijke nabijheid to
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hooren, wendde even het hoofd om en zag then ineteen in
de oogen van den stilzwijgenden passagier, waaruit zij onverholen spot meende te lezen, net alsof hij 't gezegde ook
gehoord en nu bezig was om voor zichzelf daarop een
scherp-ironische kanttelekening te maken.— Met een waarschuwend stootje nam zij haar vriendin ter zijde.
Op 't zelfde moment wendde de vreemde man zich om.
Zijn blikken zochten de zoo gauw onder verdenking gekomen dame ,en vestigden zich vol belangstelling op de eenzame, en die belangstelling was alleen te wijten, aan het
scherpe oordeel barer mede-zusteren.
't Is waar, zij reisde alleen. Dat mocht misischien een
beetje in 't oogloopend zijn, maar was 't niet mogelijk, dat
daarvoor bizondere beweegredenen bestonden? En dat haar
kleedje elegant was afgewerkt, het mooie figuur voordeelig
deed uitkomen, ja, lieve deugd, dat mocht haar toch niet
als een misdaad worden toegerekend. En dat, dat was het
toch hoofdzakelijk geweest, wat de booze tongen in beweging had gebracht. In 't eerst gleed een vluchtig lachje
langs, zijn gezicht, maar toen ook nerd hij somber bij eigen
o verpeinzin gen :
Aloest dan ales in 'tleyen door leeliike, lasterlijke
praatjes bezoedeld worden? Zou 't werkelijk onmogelijk zijn,
een stukje aarde te vinden, waarop de najd geen wortel
schiet, waar de eene mensch den ander met goedgemeende
behulpzaamheid te gemoet komt, of bleef de beele schepping, daar, waar mew chen te zamen zijn, zich in dat op,

zicht gelijk?"

13
Innaiddels was in de situatie eenige wijziging gekomen.
De gecostumeerde, die niet zoo heel Lang op zijn rotsblok
-was blijven zitten, was ook al bloemen gaan plukken. Met
een ruiker in de hand, trad hij op de eenzame dame toe en
sprak daarbij nee U een air van zelfgenoegzaarnheid, waarvan
trouwens zijn heele persoon, al zijn doen en laten, getuigde :
„Verg -an mij, mejuffrouw, u doze eigenhandig geplukte
bloemen aan te bieden, als een souvenir van de heerlijke
natuur, die wij heden met .elkander genoten hebben."
Bij die onverwachte toespraak week de dame ,een weinig
-verschrikt, of beter gezegd, verbaasd, terug. Op Naar gezicht kwam een trek van afwilzende koelheid en zij antwoord d e, milder hare hand op te heffen:
„llw opmerkzaa,mheid verrast mij, mijnheer !"
,,Kom, kom, neem 't maar gerust aan," zei hij. „'t Be..
hoeft immers geen herinnering te :zijn aan den gever, sleehts
aan 't oord waar we vertoeTen."
Het rimpeltje tusschen de fraaie wenkbrauwen werd iets
dieper.
„Ja, dat spreekt van zelf," zei ze met nadruk en om ver(lire woordenwisseling to voorkomen, nam ze tamelijk onverschillig de bloemen, in ontvangst. ,,Ik dank n!"
Daarop keerde zij zich weder naar het water op een wijze,
die duidelijk genoeg aangaf, dat zij 't gesprek als geeindigd
besehouwde.
De onwederstaanbare, ieen weinig ,gedeeontenanceerd door
't 'conge, flat hem gegeven werd, deed 't verstandigste wat hij
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under de. gegeven omstandigheden doen kon, en ging heen,
onmiddellijk omziende naar 't andere jonge m.eisje, bij wie
hij, veel meer kans had, dat zijne attentie's in beter aarde
zouden vallen.
De klein.e coquette scheen inderdaad met zijne toenadering wel gediend, want ondanks de verruk kelijke omgeving,
verveelde zij zich op dit oogenblik uitermate en weldra ging
het paartje lachend en praten.d samen op en neer.
Daft alles beschouwde de ernstige man nit de verte en
tevens bermerkte hij, hoe .er een somber waas lag op het
gezicht der dame, terwijl zij. weder in het water staarde,
zich bukte en (een klein vochtig steentje opnam, dat zij, na
een oogenblik bekeken to hebben, in haar tasch liet
glijden.
Ook de gecostumeerde had dat opgemerkt en ,straTfte ha,ar
van dat moment of met zijn minachting. Gedurende den
geheelen terugtocht verspilde hij .00k een enkelen blik
aan haar .en de onbegrijpelijke zottin merkte het niet eens.
Zij zat bij het teru,gkomen, evenals bij. 't heengaan, voortdur.end stil en in zichzelf gekeerd. Alleen voor de, grootschheid der natuur-omgeving scheen, zij oogen te hebben.
Toen later het op .de boot toevallig saamgekomen gezelschap zich in de eetzaal van 't logement te goed deed, was
de dame daar niet bij, (loch werd door niemand gemist ;
voor eon oogenblik, misschien door den vreemdeling, dien
wij in de boot met haar op 't zelfde bankje hebben zien zit.
ten .en die thans, van de anderen afgezonderd, een open
cog had voor het drukke gewoel in de zaal, terwijl hij zich
-
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het voor hem opgedischte goed let smaken en daarbij eon
verkoelend glas rijnwijn igenoot, dat dan ook werkelijk, na
de hitto van dozen voormiddag, niet to versmaden viol.

HOOFDSTITK II.

Niet alleen afgezonderd, maar ook tameliik verborgen,
zat hij daar in een hook der ruime eetzaal, luisterde naar
't gezang en 't citerspel van de Tyrolsche meisjes, zag door
bet breede venster naar de zon, die met gloeiende stralen
binnen drong en menigeeu letterlijk dwon om van plaats
to veranderen en zoo verzonk hij, die heerlijk in de schaduw gezeten was, zonder dat hij 't zelf wist, in den bekenden dommelenden toestand tusschen slapen en waken, die,
na eon good diner zoo m.nig heel' der schepping recht aan-

,

genaam is.
Op eons was 't hem, als riep iemand hem bij zijn naam,
angstig, waarschuwend en dadelijk stond hij recht overeind.
Een droom moest 't wezen, wat hem begoocheld had. De
zaal was nagenoeg leeg, de zon had haar hoogtepunt overschreden en was reeds duidelijk zichtbaar in den dalenden.
tak. Hoe vast en hoe lang had hij zitten slapen? Geen der
kellners scheen 't gewaagd to hebben, den voornaam-uitzienden gast te waken, welke attentie hij met eon ruime
,

fooi beloonde. Geheel versterkt en verkwikt liep hij met
vasten tred door de zaal, drukte zich den slappen vilthoed
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op 't hoofd en vroeg naar den jongen, die hem tot geleide
moest dienen, den gids, die terstond verscheen en met rappe
handen naar zijn weinige bagage greep, terwij1 hij zelf alleen het lichte reistaschje omhing en met veerkrachtigen
pa.s den jongen man naar buiten en op den breeden .stra.atweg volgde.
Maar niet zoo heel lang bleef het tweetal dien weg,
Weldra werdi zijwaarts een smaller voetpad ingeslagen.
langzaam stijgend tusschen glooiende weilanden. Rechts en
links waren koeien op 't veld, met de bekende klokjes, die
bij elke beweging zoo aardig klingelden; bier en daar lagen enkele gehuchten verstrooid of wel geheel, op zichzelf
staande boerderijen, omrven door vruchtboomen, welker
rijk beladen takken„ door eigen zwaarte neerbogen.
Nadal men .een poosje den weg opwaarts gevolgd was,
stood de vreemdeling stil en beschon wde het schoone, rijke
land aan zijn voet. Wellicht verwachtte de jongen. met de
bagage een lofspraak of zoo iets, waarop men wel graag
heeft dat eenig antwoord volgt, want hij bled in de onmiddellijke nabijheid, maar de ander was zeker niet bijzond.er spraakzaam van aard, daar hij. ook thans het stilzwijgen
bleef bewaren, dat hij onderweg ook niet een enkele maal
,

e

-

verbroken had.
Tom men een uur verder was, werd de weg
maar ,00k nog mooier. In de misschien reeds eeuwem uitgedroogde bedding van een voormalig stroompje, ging 't nu
steil opwaarts. Boven, de hoofden der bergbeklimmers
ruischten de boom:en en 't melodisch gefluit van eon vogel
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drong door de plechtige .stilte hen:.
De vreemdeling hield voor eon oogenblik noginaals halt.
Ilij schoof zijn hoed van 't voorhoofd, dat door de inspanning vochtig geworden was en haalde diep adorn.
't Was merkwaardig om te zien, welke verandering hij
had ondergaan. Hoe hooger hij kwam, des to meer schenen
du, donkere wolken weg to zinken, die tot dusver 't gelaat
verduiste.rd hadden ; de o-ogen begonnen te schitteren en
cm den mond vertoonde zilch zoo lets als eon lachje.
,,Nu, nu, we zijn flink vooruit gekomeni, mijn jongen,"
2'ei hij met een kl.ankrijke stem tot den gids. „Hoe ver is
' nog?"
„Tot op den Joch (zoo iets ,als een bergrug) nog twee
wen, mijn.heer. 'Door zullen we dienen nit te rusten, conk
1k, om den nacht bij Stasi door to brengen."
De vreemdeling knikte : „En dan morgen in do vroegte
weer verder !"
„Ja, tot aan den top, mijnheer ! We zullen ons dan geducht moeten inspannen."
„En vandaag ook nog, naar 't.schijnt. Vooruit clan maar !"
In 't bosch zong eon morel reeds zijn avondlied, altijd
:zachter on zachter, tot het eindelijk uitstierf. Het bosch had
.men weldra achter den rug. en men kwam aan lichtgroene
hellingen., die een blik vergnnden op hot dal, hoewel het
nog altijd tamelijk steil. bergopwaarts ging.
De zen was weg. Haar laatste weerschijn gloeide nog als
rood vuur op de kale steentoppen in het rend. De lucht was
licht, maar tamelijk koel geworden ; als een glazen klok
KRITISDOORN.
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zoo spande zich de heldere, doorzichtige hemel over het
majestueuze, zwijgende gebergte uit, en in deze lichte lucht
klonken de trillende klokketoonen van de een of ander°
koe, die de anderen voorging naar den stal, duidelijk door.
Langzaam steeg in witte, lichte nevelslniers de woudmist
op uit het dal, terwiji de avond daa 1_,de. Alpenrozen

den in groepen voor de voeten van, den bergbeklimmer,
losse steenen lagen wijd en zijd versperd en hier en daar
verhief zich nog een enkele denneboom. Met den plantengroe

't nagenoeg

Met helderen jnichtoon snelde de onge gids op de
Alpenhnt toe, nit de donkere vensters waarvan het viammend licht van 't liaardvuur hem tot spoed en blijds . chap
scheen aan te zetten, terwiji de vreemdeling diep ademhalend buiten bled staan am het betooverend tooneel zijner
omgeving met voile tengen te genieten.
Maar hij was verhit van 't yoortdurend stijgen, hier
boven was 't koud en teen hem een lichte huivering overviel, zcht hij eveneens het beschermend dak op, waaronder
hij den nacht zou mooten doorbrengen.
Be dew van do but was zoo laag, dat hij zijn hooge gestalte diep moest neerbuigen em binnen to komen en teen
hij zich daarbinnen weder in zijn voile lengte nitstrekte,
was Ireerste, waarop zijn verbaasde: blik viol — de dame
uit de boot.
Zij zat op een ruwe honten bank hij den haard, er hing
een ketel over 't vuur met versche melk en de bewoonster
der but zat daarbij neergehurkt met een grooten aarden
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schotel tusschen de, knieen, waarin zij het bruine brood
sneed, dat, met de melk, de eenige amndmaaltijd uitmaakte,
then zij hare gasten kon aanbieden.
Be weenchijn van 't haardvuur vie l op he witte, een
weinig zijwaarts gewende gezicht der dame en op de kleine,
van handschoenen ontdane, aristocratische handen met
schitterende ringen, die achteloos op haar schoot lagen.
Eerst bij 't sonore geluid van des vreemdelings groet zag
zij op en hem in 't gezicht.
„Pardon," sprak hij, zich bij haar neerzet•tend op dezelfde
ruwe bank, daar in de heele but nergen8, anders eenige
gelegenheid bestond om plaats to nemen. „Dat's een merkwaardig toeval, u bier wader to vinden, op den Joch, in.
dezelfde Alpenhut, die ook mij moot dienen tot nachtkwartier. Denkt u er over om nog hooger to gaan ?"
Ilij had nog heel goad haar manier van doen voor oogen,
waarmede zij zich van den gecostumeerde had afgemaakt
en was nu wel een we.inig benieuwd, hoe zij zich tegenover
hem zou gedragen.
Zij wendde hem vol het gezicht toe, aarzelde een beetje,
maar zei daarop, waarschijnlijk rekening, houdend met den
exceptioneelen toestand, met een prachtig timbre, dat hem
verrukte, in hare stem:
„Ja, morgen in de vroegte. Ik had eigenlijk gedaeht
vandaag den top nog te kunnen bereiken maar 't werd to
laat en zoo was ik wel gedwongen, hier te overnachten."
„En dat —" vroeg hij niet zonder eenige bevreemding,
„dat onderneemt u zoc heel alleen ?"
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• „O neen, ik heb can gds."
,Ja natuurlijk, maar 't verwondert mij, dat u zoo geheel
zonder verder geleide zijt."
De dame sloeg, zonder daarop iets to antwoorden, de
oogen neer naar het haardvuur. Hij voelde, hoe hij daar
onwillekeurig een pijnlijke snaar had aange•oerd en dat
speet hem zeer. Hij zelf gevoelde zich hier boven zoo vrij,
zoo ontheven van alles wat hem anders ter neder drukte,
dat bij hem wat nieuwe levensmoed was .ontwaakt, en ten
'eindo goed te maken wat hij miszegd moat hebben, sprak
hij 'eenigszins haastig:
„Misschien vergunt ii mij het voorstel em to zamen
een partij nit to maken? Ontloopen kunnen wj daarboven
mekaar toch niet," voegde hij ner bij met een zekeren plaaglust, die hem in eons, hij wig zelf niet hoe dat mogelijk
was, kwam overvallen, „al zoudt u ook een uur later den
tocht beginnen. Misschien kan ik u ook we:l met 't een of
ander van dienst wezen, want hepaald zonder gervaar moet
de weg niet zijn."
Pat laatste werd weder met zijn gewonen ernst gezegd.
Zij zag hem daarop een oogienblik onderzoeken.d en zwij
gend aan.
Eerst thans bemerkte hij, dat zij nog Jong was, vier- of
vijfentwintig jaar missehien, on daarbij van e'en zeer
eigenaardige schoonheid.
Toen, alsof haar onderzoek een bevredigend resultaat
had opgeleverd, antwoordde zij met een lachje, dat het gelaart zonderling verfraaide:
,

,
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„Ik merk al, u verkeert ook in de niet nit to delgen dwaling van, de manners, dat elke vrouw vreeselijk onvoorzichtig handelt a's zij 't waagt om heel alleen enkele sehreden
slechts door het leven to doen."
„Hazoo," dacht hij, teleurgesrteld„,eene geemancipeerde !" en met alle belangstelling was 't nagenoeg gedaan,
want hij, had een afkeer van geemancipeerde vrouwen. Maar
-

zij, als had ze zijn gedachten geraden, ging -voort :
„En dat is toch waarlijk niet zoo verkeerd. Het leven
pat ongestoord, heel willekeurig zijn gang en bekommert
zich allerminst om de vooroordeelen der mensehen. Men
behoeft nog •geen geemancipeerde to zijn, als men wellieht
in de noodzakelijkheid verkeert, .om. heel alleen zijn weg
door de wereld to volgen."
„Dus — mijn voorstel is van de hand geslagen, niet
waar?"
,,Dat heb ik daarmede niet willen zeggen, mijnheer !
't Was, als u 't precies wilt weten, het minder noodzakeHike van uw steun, uw beseherraing, wat ik, op 't oog had."
„Welnu, lateen we dan als goede kameraden pan," zei
hij weder met opgewektheid, „en geloof gerust, dat ik me
daarbij niet zal schuldig maken aan de font van in u een
hulpbehoevend wezen to zien_"
„Spot er maar mee," antwoordde zij, lachend, „ik ben
toch blijde met mijn, zelfs ►tandigheid en — hoe aanmatigend. het ook klinken mag — met mijn overtuiging, dat
ik op eigen. beenen kan staan. Maar on.s avondmaal is,
geloof ik, al klaar ! Zie nu eons hirer, hoe weinig, alles en
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alles bijeen genomen, de mensch volstaan kan, en hoe de
verfijning, die gekunisteldheid in ooze maatschappij, hem
tot datgene gemaakt hebben, wat hij limns geworden is."
Hij bracht zijn tinnen lepel in de dampende me lk en
greep naar 't brood, hem door Stasi toegereikt.
„Zou u met zoo jets altijd genoegen nemen?" Van ter
zijde sloeg hij met spottend oogi een bilk op haar elegant
toilet en fonkelende ringen. „Floor eens, hoe idyllisch het
vee, daarginds slechts door een planken wand van de menschen gescheiden, brult en loeit; dat is Li elk geval zoo
ongekunsteld ;110 g,elijk !"
„Wie 't gewoon is, blijft ook daarbij tevreden," meende
zij met onverstoorbate kalmte.
,Maar wie 't niet gewoon is, lijdt er onder. zooals denkelijk met onsi van nacht het geval zal zijn. Weet u ook al
iets van uw nachtkwartier?"
„O, ja!" En ditmaal kwam een hartelijke lad], over de
roode lippen. „Op den hooizolder is 't. Die oude Stasi was
wel zoo vriendelijk mij haar eigen bedstede aan te bieden,
maar ik wil u eerlijk bekennen, dat mij, daarbij vergeleken, het versa.° hooi nog verkieslijker voorkwam. Ik kon
op dat oogenblik natuurlijk nog niet veronderstellen —"
aarzelend held zij een oogenblik op.
„Dat u 't met remand anders zoudti moeten deelen," voltooide hij den zin. „Het spijt me vreeselijk, u Bien overlast
te zullen motten aandoen, maar ik kan 't met den besten
wil van de wereld toch niet veranderen."
Stasi, die met lodderige oogen, half slapend, tegenover
-

,
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hem op den grand zat neergehurkt, en de beidei gidsen, die
ook al in zit ►ende handing, de knieen opgetrokken, de
handen ander 't neergezonken hoofd, in, luide neusklanken
snorkten, vermaanden zoodoende, dat het tijd was voor de
nachtelijke rust.
De vreemdeling stond op, legde zijn hand op den schonder van een der snorkers en nep hem daarbii toe:
daar, mijn jongen, haal jij, even do reisdeken van
de dame en slaap dan in Gods naam maar verder !"
De toegesprokene sprang overeind, rekte, zich, slaapdronken nit en haalde het verlangde. Stasi zette de ladder terecht, het eenige middel om op wider te komen, en de
heer trok zich met: een hoffelijke bulging zijwaarts terug,
oln voor zijn reisgenoote plaats te maken.
Zij kleurde een weinig en zag hem met verlegenheid
,

aan•
„We hebben geen keus," zei hij schouderaphalend. „Als
men den toestand niet beheerschen kan, moet men zich
n.aar de omstandigheden voegen."
Met eon snel beslnit, begon, zij den voor haar minder
gebruikelijken weg tee volg► n, on eerst nadat zij, in haar
-

rooden plaid gewikkeld, 't zich boven zoo gemakkelijk had
gemaakt als 't met de bekrompen middelen, waarover zij
to beschikken had, was te doen geweest, zag zij het gebaarde hoofd van den reismakker als een silhouette boven
de baiken verschijnen en dadelijk daarop weder wegduiken.
Zelfs geen „goeden nada" had hij haar toegewenscht, wel
begrijpeDd, hoe hier elk wooed pijnlijk had moeten. zijn.

-

-
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Maar de ruimte was daarboven zoo akelig, beperkt, dat een
onvoorzichtige beweging van zijn. arm voldoende ware geweest om haar aan te raken en dat hinderde hem bij zijn
pogingen .am in slaap te komen.
De dakbedekking was alleszins onvoldcende saamgevoegd. Hier ien daar waren gaten en, spleten, waardoor
't matte licht van den sterrenhemel heendrong, zoodat
overal de omtrekken. duidelijk zichtbaar werden.
De scherpe hooilucht, het snorken van de. gidsen, het
zacht geloei van can der koeien in den droom, al die dingen verbraken hier alle stilte ien hij was ten slotte overtuigd, dat hij, all een paar uur lang doodstil had gelegen,
:

zonder dat het hem gelukt was ook maar enkele minuten
tie slapen. Integendeel, hij was nu klaarder wakker dan hij
't bij. het zich voorzichtig neervlijen op den zonder was geweest,
Van de dame hoorde hij haegenaamd niets, geen ademhaling, geen beweging; zij, scheen al veer zacht te slapen.
De positie, waarin hij, lag, werd hem op 't laatst onverdragelijk. Zachtjes keerde hij zich op de alidere Teen
hij dat gedaan had, kon hij 't gezicht van de dame zien,
wat hij dan ook voorzichtig, met half gesloten oogen,
deed. Zij sliep evenmin. Haar oogen, groot en wijd-geopend,
schenen g:evestigd te zijn op een ster, die juist haven haar
hoofd aan den hemel stond. In hare blikken lag wader
die eigenaardige uitdrukking van droefenis en hardheid,
die hij bij de bootvaart op he meer van haar had waargenomen. Hij zag nu ook de edele vormen van 400ld
,
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gelaat, het vreemde, bronsachtige haar, .schaamde zich toen
over eigen nienwsgierigheid en shoot de oogen dicht met
het vaste voornemen om nu eindelijk to gaan slapen.
Maar of hij ziju oogen open dan wel toe hield, zijne godachten bleven hun gang gaan, zich, onverpoosd bezig
h.oudend met do onbekende, die daar naast hem lag. Wie
of wat zou zij eigenlijk wel
Merkwaardig toch ! Hij, die deze reis had aanvaard met
het vaste besluit om alles, wat mensch beet, te ontvluchten
en to vergeten, hij lag daar n u nauwelijks twee passen gescheiden van een dame, die hem niet aanging, die hij niet
kende, met wie hij uit beleefdheid eon paar woorden had
gewisseld, die door hot to-eval met hem in dezelfde Alpenhut was aangeland:; dat was immers aides, wat hij wist —
en toch lag hij maar to peinzen over do vraag, 't wel
wezen mocht, die zoo op haar eentje de wereld doorkruiste.
„Onbegrijpelijk, hoe jij je daarvoor zoo interesseeren.
kunt !" vermaande hij zichzelf. „Ga, Never slapen, dwaze
man !"
En alsof hij slechts gewacht had op die eerlijk verdiende
berisping, zichzelf gedaan, sliep hij eindelijk in, maar then
begonnen aan den oostelijken hemel reeds lichtere tinten to
verschijnen, en hij sliep daarbij ook zoo vast, dat hij niet
eens hoorde, hoe de dame opstond, om beneden in allerij1
een weinig to gaan, maken.
Teen hij ontwaakte was de plaats naast hem leeg en zou
hij, met wat goeden wil, alles als een droom hebben kunnen beschouwen.
,

-

,

,
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Haastig sprang hij. overeind en daalde de ladder af. Daar
stond zij, in haar rooden plaid geh -uld, in de ochtendkoelte
en zag naar verwonderlijke, dag, aan dag terugkeerende
schouwspel van het opgaan der zon.
Een beetje Meek was zij missehien wel, maar overigens
frisch en elegant, zooalc zij dat den vorigen daz op de boot
was geweest, en hij bewonderde haar in alle stilte.
Bij wijze van morgengroet hood hij haar de hand en zij
iegde zonder een zweem van aarzeling de hare daarin. Er
was dan ook jets, dat onwillekenrig 't vertrouwen •opwekte
in dien man met zijn hooge gestalte en zijn ernstig gelaat.
Met gouden tint vielen de eerste zonnestralen op de( toppen der bergen, de morgenwind bracht versterkende frischheid aan, en fonkelend, in gropte droppels, lag de dauw op
de Alpe,nrozen en het gran,
„Hoe heerlijk schoon !" riep zij met een blijden oogopslag nit. „Ik verheug mij al op 't groote genot van onzen
tocht !"
,,Hebt u ook wel gedacht aan de moeielijklieden daaraan
verbonden? Men telt die hij 't begin zoo vaak to Eclat."
„Een wijze bexhikking, zou ik zeggen! Ook dat wij ze
weer vergeten, die , moeilijkheden, zoodra wij ze to boven
zijn gekoinen, zoodat alleen de herinnering aan het schoone bewaard blijf 16."
„Dat is niet altijd het geval. Be herinnering aan bittere
teleurstellingen verlaat ons in 't algemeen ook zees zelden.
Maar zie eens, de gidsen staan al to wachten en bet mooie
vergezicht. dat we hier hebben, zullen we zekeri nog heel
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lang kunnen blijven genieten, al komen wij wat hooger."
De weg, dien zij nu volgden, begon eerst eenige, moeilijkheden op te leveren, toen het denachtige mos ophield.
Met den plantengroei raakte 't meer en meer gedaan, links
of rechts lag nog wel een klein yield van roodbloeiende
Alpenrozen in den morgenda uw, maar rime steenen bedek-

ten in grootere massa's den bodem. Men bemerkte dat natuurlijk wel en then ook de bloemen ophielden, bleef hij bij
de laatste staan, sneed ier enkelen of en bond ze als een ruiker to zamen. Daardoor was die dame met de gidsen een
eind vooruit gekomen, en terwijli hij haar trachtte in te
halen, beschouwde hij haar, zooals zij claw voor hem nit
liep in het heldere morgenlicht met de grootste oplettend,

heid.
„Haar voet, hoe zeker en elastisch, zich ook voortbewegend, neemt haast geen dauw van den hodem op," dacht
hij ,en hoe recht blijftbij 't voortbewegen hare houding !"
Haar ter zijde tredend, bond hij haar glimlachend de geplukte cozen, waarnaar zij met blijdschap de hand nit,

strekte.
„O, hoe mooi! Ik dank u wel!"
vingers niet nat ze zijn zeer vochtig," waar,.Maak
achuwde hij.
ik voor natter vingers bang was, had ik waarlijk
beter gedaan met thuis te blijven. Geef ze mij maar gerust."
Hij bleef haar ter zijde, tervil de gidsen voor liepen. De
opwaarts, zoo, dat 'tvoeren van eenig geweg ging
,

sprek haast onmogelijk

Af en toe zag hij naar haar
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um, of hij geen teekenen van vermoeidheid bij Naar bespeurde, maar, behalve dat de wangen hooger getint
waren, bemerkte hij niets van dien aard.
Een plechtige stilte heerschte alom in de grootsche natuur. Slechts nit de, verte hoorde men soms een klagend
en doordringend dat, gelijk een der gidsen, very
klaarde, van een soort marmot moest afkomstig zijn.
De verschillende toppers in 't gehergte waren door lichte
witte en purpere sluiers omhuld, die, hoe hooger de zon
steeg, meer en meer dalwaarts trokken, fladderend en gol.
vend, om onder allerlei fantastische gedaanten zich ten
slotte in de dampkringslucht op to lossen.
Van lieverlede werden de to beklimmen rotsen hooger
en steiler. Do weg, dien men volgen moest, was zoo smal,
-

dat men niet meer zij aan zij kon gaan, maar aehter elkander moest loopen. Aan de rechterhand had men nu een3
onafiienbare afgronden, dan weder gapende kloven, met
welke een kook!) luchtstroom scheen op to stijgen ; aan de
linkerhand verhi even zich, vaak duizelingwekkend hoog,
de loodrechte, witte wanden. In splete n en Moven glin.

.

-

sterde de eeuwige sneeuw, voor de oogen der bergbeklimusers thans glinsterend in den glans der zon met liehtreflexen, als 't kieurenspel van eon prisma, hier violet, daar
doorschijnend blauw, ginds weder purper.
Bij dien oogverblindenden pracht bleef de dame een
oogenblik staan.
„Willen wij hier rusten ?" vroeg hij bezorgd. ,,Ik geloof
werkelijk, dat u je to veel forceert."
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Zij zag hem aan met een stralend gezicht.
„O, ik heb geen behoefte aan rust. Is 't niet, hoe hooger
men komt, alsof de ziel vleugels had gekregen en slechts
tut barmhartigheid het lichaam met zich opvoerde in de
lucht? De 9lechtste mensch, verbeeld ik mij moest goed
worden in zulk eene omgeving. Hoe zinken
deze oneindigheid onze gevoelens, de heele armzalige mensch in het
niet !"
Hij nam zijn hoed of en streek zich met de hand langs
het voorhoofd. „Ja, ik voel ook jets dergelijks. Maar ier is
wel voor gezorgd, dat de boomen niet in den hemel
groeien en dat de boeien, die ens om de voeten zijn gelegd,
ons weder neertrekken tot de alledaagsatheid."
Hot klonk bitter wat hij daar zei, hoe bedaard hij ook
sprak.
Ze zetten hunnen weg voort. Het jammerend geluid van
het murmeldier, dat in deze streken huist, klonk reeds in de
onmiddellijke nabijheid ; 't waren zenuwverscheurende tonen. Hier was zelfs geen spoor meer te vinden van groen
of mos en het pad, dat nu zeer steil was, scheen nauwe}ijks meer voor menschen, slechts voor gemsen of klipgeiten begaanbaar te zijn.
Heel wat inspanning wend vereischt om het doel te bereiken. De zon brandde hier niet, eondanks al haar gloed,
het bleef koel en de lichte lucht verlichtte ook het adornhalen on niettemin vole We de vreemdelingi zich, then
hij het halt-geroep der gid,sen hoorde.
De rotsvlakte, waarop zij stonden, was niet groot, maar
,

-

-

Uv

voornit springend, als zwevend in de lucht en slechts achter hun rug was 't male pad, als een trap zoo steil, dat
zij daar juist hadden verlaten, en waar een enkele misstap onvermijdelijk den dood ten gevolge zou hebben gehad. En voor een oogenblik drukte Lona de hand tegen het
luid-bonzende hart.
Daar lag nu het land diep onder hen, badend in zonneZoover 't oog maar reikte, Bergen, dalen, rotsen en
heel, heel in de diepte eon green tapijt ; de enkele Alpenhutten waren kleine stipjes, de watervallen smalls strookjes zilverlint. Morgenwolken dreven als doorzichtige nevelen, diep onder hunne voeten en wtierpen vluchtige slagschaduwen over het landschap ; met uitmespreide vleugels
hing onbewegelijk een arend hovers den bergtop in de lucht.
„Het doel bereikt 1" zei. Werner, op haar toetredend.
Blijft toch altijd iets moois, jets grootsch, zulk een bewustzijn !"
En naast dat trots► he bewustzijn hebben wij ook volop
hot loon der zegepraal."
,O, zeker ! Maar nu, willen wij uitrusten, en heel ernstig
ook ; ik was al bang, dat de al to groote inspanning u
zou kiinnen benadeelen."
„Wees daarointrent onbezorgd;' ik ben volstrekt niet
zwak van gestel."
Ze zei 't gli mlachend, overmoedig schier ; hij kon niet
weten, en behoefde dat ook niet to doers, hoezeer zij in
waarheid getroffen werd door zijn teedere zorg, hoe fang en
hoe smartelijk zij al dergelijke dingen reeds had geraist
1/

-
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Het was al zoo lang geloden, dat iemand zich deelnemend
om haar bekommerd had, haar een vriendelijk woord had
gezegd.
„En nu gaan wij dejeuneeren !"
Met opgewektheid wees, hij op den voorraad, die de gidsen intusschen al hadden uitgepakt en waarbii zij uit de
medegebrachte dekens een werkelijk vrij voldoende zitplaats hadden geimproviseerd.
,EeD, beker wijn zal •ons na, de doorgestane inspanning
bepaald goed doen. Overigens, moot mij de bekentenis van,
t hart, dat ik n onderweg bewonderd heb. Dat flinke volhouden van u deed mij inderda,ad minder aan een dame,
dan wel aan een good kameraad denken."
„0, ik zou er niet toe komen, iets to ondernemen, wat
ik mij ook niet in staat gevoelde door te zetten," antwoordde zij eenvoudig, terwijl zij den meegebrachten zilveren beker met wijn Het vullen. ,Mijn lichaam is ironwens van ijzer en staal."
„En dat beschonw ik als een groot geluk."
naar dot men 't nomen wil," oordeelde zij en zette
daarbij 't een .en ander, dat de gidsen hadden uitgepakt,
een weinig terecht, terwijl hij oplettend de, bewegingen
hares slanke handjes volgde.
,,'t I,s tech wonderlijk," sprak hij plotseling op peinzenden toon en zags haar daarbij vol in 't gelaat, „hoe wij menschen, veel meer dan wij zelf wel denken, speelballen van
het toeval zijn ! Dozen keer ben ik op reis gegaan met den.
vasten wil om de menschen te ontvluchten, met goon ster-
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veling kennis te maken, doof en, stow tae zijn voor alles om
.mij peen. en..."
„En nu zit ge hier op een bergtop, zoo ongewenscht mogelijk, toch met een ander schepsel, dat uitdru.kkelijk
verlangen en uw g-evoel van ridderlijkheid met mekaar in
conflict heeft gebracht ! Ik moet u zeggen, dat het mij
spijt, zoo geheel onwillekeurig de oorzaaik van die disharmonie, in uw binnenste te zijn geweest, maar..."
,,Pardon, ik moot u even in de rede vallen," sprak hij met
een lachje. „Als u mij hadt laten, uitspreken, zoudt u gehoord hebben, dat uw slotsom heelemaal verkeerd is. Ik
had willen zeggen : en hoeveel minder genot zou ik dan,
heel alleen, van dien verrukkelijken tocht hebben gehad I
.Neer, de mensch is nu eenmaal voor de gezelligheid gehij geniet dubbel als remand anders met hem
schapen
is het
geniet. Of — wees eerlijk, wat ik u bidden magi !
toeval u onaangenaam geweest ?"
„Volstrekt niet !" antwoordde zij openhartig, „ook ik
ben hot dankbaar ! Hoewel," voegde zij er ,een beetje
schalks aan toe, „hoewel ik zeker niet tegenover iedereen
tot een dergelijke bekentenis in staat zou zijn geweest."
„Viet tegenover dien ► costumeerde van de boot,
voorbeeld?"
,,Ja, die gecostumeerde !... Neon, dan liever altoos
alleen."
,,Nu," meend.e hij., „dat geeft mil, mood tot het stellen
van een vraag : Waarheen wilt ge uw reis ri chten ?"
,,,,Ins Blaue hinein" !" antwoordde zij glimlachend en.
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zuchtend tegelijk. ,,Het „waarheen" is mij. vrij onverschil-

Jig."
„„Ins Blaue hinein" ?" herhaalde hij vroolijk. ,,O, dat is
heeriiik ! Zoo was ook mijn plan. Zonder eenig bepaald duel,
voortdrijven door den wind.
zich als een blad maar
Als
.goede kamraden natuurWillen we samen blijven?
4k," voegde hij er ha astig bij, „claw u geen .steun behoeft.
Wat ik u bidden mag, zeg niet dadelijk neen."
Ernstig onderzoekend sloeg zij nogmaals de oogen naar
hem op; zit moest erkennen, dat hij ,e en fatsoenlijk. man,
was, iemand, wiens uiterlijk onwillekeurig vertrouwen in.boezemde. — Hoe droef en eentonig was Loch 't
vergeleken bij zulk een morgen onder gezellig gekout doorgebracht ! — En het gezicht, haar gisteren zoo ernstig
voorgekomen, had nu iets openhartigs, lets tevredens, zeils
lets dart aan guile blijdschap deed denken, die niettemin
steeds binnen de perken der welvoegelijkheid bleef.
„O, ge kunt het moedig wagon," zei hij overredend en
blijkbaar vol hoop, terwijl hij haar de hand toestak.
Zonder aarzeling legde zii de hare daarin.
„K.omaan, dat's goed !" riep hij uit. „Weet u wel, dat u
me daar een groate vreugde bereidt? U z ult ,er nooit berouw van hebben, wij, hopen! En nu, om het kort
to maken, ik heet Werner. — En a?"
Zij 9loot de lippen aaneen, nadenkend, overleggend wat
ze zeggen moest, en antwoordde then met gemaakte koel.

,

-
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heid •
„W4 hebt u aan een naam?
iiituispooR,N

mij den mijnen maar
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veer mij, houden, mijnheer Werner !"

Hij zag haar verwonderd aan .en herhaalde then: „Rijnheer Werner? Neen, dat meet u niet zeggen. Werner is
niet mijn „van", maar mijn voornaam. Verder ben ik van
raeening, dat wij hier, zooveel duizend voeten boven de oppervlakte der zee wel een weinig de banden der conventie
kunnen laten glippen en op onze eigenaardige kennismaking ook wel een ander stempel mogen drukken dan daar
beneden, gebruikelijk is."
Hij sitrekte met een beweging benedenwaarto de hand
uit naar 't land, dat zich onafzienbaar var uitstrekte en des
ondanks zoo nietig, zoo poppig scheen te zijn.
„Ik heb ook genoeg aan uw voornaam, dat is to zeg
gen, als u mij, vergunnen wilt, u daarmede aan te
ken."
Een somber en droevig lachje gleed haar langs het.
.

gelaait.
,,Gaarne," zei ze kort en bondig. ,,Ik heat Lona."
„Op onze goede kameraadschap dus — Lona !"
Hij reikte haar den beker en zij, bracht dien „sans-gene"
aan de lippen.
„'t Is maar goad, dat hier geen 001119 'en tantes, geen nevan of nichten in, de nabijheid zijn, em getuigen te wezen
van ons vreemd verbond Mijn God, wat zouden wij over
den hekel gehaald worden !"
Ralf spottend, met de lippen boven, den bekerrand, sprak
zii Werner toe en zag hem daarbij met vastheid in de heldere, bruin oogen.
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„Onze lieve evennaasten," voegde zij, er bij, ,,beschouwen
altijd, niet waar, als onze meek bevoegde rechters!"
Hij haa4le zijn schouders op, als iemand die .zich om het
oordeel der wereld al heel weinig bekommert, maai daarbij dacht hij geheel onwillekeurig aan de twee Salzburger
vrouwen, welke gedachte hem een glimlach op de lippen
bracht.
Zij zag hem nog altijd onderzoekend aan .en toen hij op
zijin beurt naar den beker greep, dien vol schonk en, tot
den bodeni toe ledigde, stond zij, met snelheid op.
„O, we hebben nog alien tijd veer het afdalen," riep hij
haar' toe en strekte zich welbehagelijk in het zonnetje nit.
„De rust is welverdiend. Ik blijf nog een beetje. —En u?"
„Ik? O , ik, zou nog hooger willen, altijd hooger tot —"
Zij zag opwaarts naar den hoogsten, kalen top, die nog ver
,

.

,

boven het kleine berg-plateau uitstak.
Het heldere zonlicht vormde een prachtigen achtergrond
voor de islanke gestalte, zoodat ziji er uitzag als een heerlijk
beeldgeschilderd op een gouden fond; het haar aan hals
en slap en had een metaalachtigen glans, maar uit have
oogen warren, in 'spilt vani aide Licht ien ale helderheid um
.

haar peen, de som_bere ischaduwen nog niet geweken.
Toen zij: den naar haar opgeslagen blik van Werner zag,
waaruit tegen wil en dank, haar eenige bewondering tegenstraalde, liep haastig weg tot aan den uitersten rand van
het plateau.
Zoodra hji die beweging zag, betrapte zichzelf op
den gedachtengang, dien, zonder dat hij het moist, zijn blik-
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ken moesten weerspiegeld hebben en om haar niet in het
onzekere to laten, niet het gezamenlijke reisplan in gevaar
'co doen verkeeren, bleef hij zitcten, waar hij zat. Hij achtte
het verreweg 't verstandigst haar een oogenblikje aan haar
lot over to laten, wat nochtans niet wegnam, dat hij met
half-gesloten oogen de zich, als altijd, giracieus voortbewegende gestalte, op dien hemelschen achtergrond bleef
nastaren.
Plotseling sperde hij wijd de oogen open ; 't was hem,
al sof hij haar zag wankelen.
Met een snellen sprong, zonder daarbii to denken aan
inbeelding, of werkelijkheid, was hij bij haar en rukte haar
verschrikt, bepaald met ruwe hand, naar zich toe. Een
groote steen was van den plateau-rand losgeraakit en viel,
van tijd tot tijd met enkele uitspringende hoeken van 't
rotsgevaarte in aanraking komend, met dof geluid in de
diepte.
Werner was zoo bleek als een dock geworden, en nagenceg even bleek stonden de gidsen achter hem, terwi jl ale

len in ademlooze stilte naar het springen van den .steen
luisterden.
Alsof hij Lona nog voortdurend tegen een ontzettend gevaar bescherinen moest, hield hij haar vast, bijna krampachtig, tegen zijn luid en onstuimig kloppend hart gedrukt.
Toen 't eindelijk daar beneden sail was geworden, hief zij
't gelaat naar hem op en sprak zeer zacht:
„Dat zou ik nu geweest zijn ! Ik dank u voor je hulp."
,
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Huiverend, en alsof hij zoodoende het vreeselijk, tooneel
dat zij met een enkel woord in zijn verbeelding had opgeroepen, minder goed kon zien, drukte hij zijn eene hand
tegen de oogen en nu eerst liet hij haar nit zijn armen los.
„111ijn God, hoe onvoorzichtig, Lona !"
„Wees niet boos," bad zij. ,,Hoe had ik zoo iets ook kunmen vermoeden ?"
Zij deed weder een pas zijwaarts 't doekje, dat van
hoar hals was afgegleden, op to rapen, maar wederom
sloeg hij zijn arm met gejaagdheid om haar middel en
frok haar terug.
,,Ik kan n daar niet meer zien goon," riep hij driftig
uit. „In '.8 hemelsnaam, go zitten !"
En of 't hem eene behoefte was zich te vergewissen, dat
zij werkelijk nog leefde Meld hij hare hand in de zijne
vast. ,,Te moeten denken, dot daar ni verpletterd... o,
't is allerverschrikkelijkst!"
vrees den dood niet al te zeer, mijn vriend," sprak
zij vol ernst„,maar z66, van afgrond tot afgrond te storten, tot in de diepste diepte, ja, dat is afschuwelijk. Overigens moat het bier tusschen die majest utens-zwijgende
rotsgevaarten heerlijk rusten zijn."
„En uw familie dan?" vroeg hij verwijtend. „Al is het
dan misschien voor den persoon zelf niet, voor de achterblijvenden heeft, dunkt mij, ZOO rti plotseling uiteinde iets
verschrikkelijks."
„Mij zou niemand beweenen."
Hij zag hoar aan, met een gevoel van innige deelne-

'
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ming, met oprecht medelijden.
„Zoo heel alleen?" vroeg hij zacht.
Zif knikte bevestigend en zag weder zijwaarts naar het
dal. Hij, had geen moed haar iets meer to vragen, maar,
nog .geheel onder den indruk van het pas gebeurde, welde
zijn hart een nameloos gevoel van warmte voor haar op
en 't was hem zooveel waard geweest, als hij haar nu, juist
nu, een woord van troost had kunnen en durven geven.
„Op onzen terugtocht moet u mij vergunnen u to geleiden, zoo niet om uwent- dan om mijnentwille. In gedachten en in werkelijkheid beef ik nog voor u."
,,Hazoo !" zei ze, en daar gleed zoo waar weder een lachje
langs haar gelaat. „IT wilt mij aan hot verstand brengen,
is 't niet, dat ik, ondanks al mijn tegenspraak, wel degelijk, hulpbehoevend ben ?"
„Stil maar, ik dank God, dat het zoo is afgeloopen! En
we moesten, met uw goedvinden, nu maar weer opstappen.
't Is mij nu, hier in de hoogte zoo angstig geworden. Het
dal lijkt mij veiliger toe."
Zj antwoordde niets, maar op eens kreeg 't gelaat .een
vaalbleeke tint en was 't, alsof zij zelve minder vast op
baar beenen of haar knieen knikten.
Hij bemerkte dat en liet alle voorbereiding tot den terugtocht onmiddellijk varen.
„We gaan nog niet weg! TT moet eerst wat rusten, eerst
wat slapen," zei hij zeer beslist en tevens zeer bezorgd, terwijl den reeds half opgerolden deken op nieuw voor
haar uitspreidde, om haar vervolgens een beker wijn aan to
,

,
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bieden. Zij poogde nog hem uit te lachen en schudde wel
van neon, maar dat hielp haar nits. Werner bezat oak een
wil en wist dien door te zetten. Zij voegde zich ten ,slotte
naar zijn uitdrukkelijk verlangen, trouwens zelf wel beseflend, dad na dien slapeloozen nacht, na die inspanning van
't berg-bestijgen en na de zenuwschokken van den doorgestanen ,schrik hare krachten zoo verminderd waren, dab zij
den terugtocht niet goedschiks 7,011 mogen aanvaarden, ais
zij niet ,eerst behoorlijk had uitgerust. Ja, Werner had
groot gelijk!
Zij lag heel stil met den rooden plaid over haar heen,
zijn opgerolden reisdeken als kussen wider het hoofd, • en
bet, nadat ziji haar hoed had afgezet, den wind vrijelijk
door hare lokken spelen. Juist over haar gezicht viol de
breede schaduw van Werners gestalte, die op eenigen afstand bij haar was komen zitten, zoodat hare oogen tegen
de zon heschermd. waren. Zij znag, teen zij even opkeek,
siechts een zoer klein gedeelte van zijn profiel, maar
daarentegen bijna den geheelen rug. Dat juist schonk haar
een! onbeschrijfelijk gevoel van veiligheid en weldra was zij
in .een vasten ns:laap gevallen.
Professor Werner Helmbrecht was anders volstrekt niet
iomand, die zich ooit uit nieuwsgierigheid met anderm.ans
zaken zou gaan bemoeien, maar terwijl hij, bekoord en geboeid bleef door 't zeker niet alledaagsehe natuurtafereel,
datthans voor oogen had, v-erwijlden voortdurend
gedachten bij de jonge vrouw, die daar achter hem lag te
rusten. Hij verbeeldde zich nagenoeg een zeker recht op
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haar te hebben verkregen, nu hij haar voor den doodelijken
val had behoed ; verbeeldde zich, dat hij haar verder beschermen, dat hij verder voor haar zorgen moest, tot dat

Hij zuchtte en streek zich met de hand langs de oogen.
0 die gezegende vacantiereis! Nu reeds ging hem het bloed
sneller en lichter door del aderen en kwam er weder leven
in den neergezonken mood. Neon, het bestaan was Loch niet
zoo ondragelijk, als 't hem tot dusver had toegeschenen
Bij alle disharmonieen gaf het tech op ems een echten,
vollen klank, die den lust tot het verder voortleven kwam
opwekken.
Borst en longen zett'en zich uit — de lucht hierboven
was zoo rein, de zon zoo zacht-koesterend. hij wilde aan
niets anders denken dan aan, 't gelukkig doorbrengen van
•ezen dag, hem door het lot goedgunstig geschonken, wat
dan verder komen mocht — — „Alij zou niemand beweenen-" triide het plotseling in zijn gedachten na, diep in zijn
binnenste — Hem evenmin? — Ja, dat wel. Er waren
zelfs nog menschen, voor wie zijn bestaan eon levensvoorwaarde was ; hij moest derhalve gelukkiger zijn dan die
arme, jonge vrouw het wezen kon...
Heel voorzichtig wendde hij zich om .en zap haaii in 't
gezicht ; onder dien blik sloeg Lona de oogen op en zag
omhoog.
„Ik heb werkelijk geslapen,"

ze lachend.

„Dat hebt' ge en, nu wordt het tijd om op te breken."
••n••--4.

„Wees heel eerlijk, Lena," zei hij des avonds, toen zij
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aan den voet van 't gebergto een klein dorp hadden bereikt ;
„is 't u good, dat ik bij u WA in hetzelfde herbergje mijn
-

intrek neem, kortom, dat wij voor Toog der wereld, en ook
in werkelijkheid, te zamen op reis zijn? Wees eerlijk, herhaal ik u, ik kan een „neen" verdragen."
Zij zag hem ernstig in 't gezicht.
„Een „ja" ook?" vroeg zij onderzoekend
„Een ,,ja" evengoed."
Hij zei het in vollen ernst, zonder zelfs te glimlachen
over de gevatheid, waarvan haar wedervraag getuigde, zonder dat ook maar een trek op zijn gezicht van bijzonder
geluk of van hulde, zij 't .00k van .eerbiedige hulde, tsprak.
„Komaan, dan willen wij, het wagen," zei zo op kam.eraadschappelijken Loon. „Maar voor een ding ben ik bang,
en 't is, dat u mij al to veel zult verwennen."
natuurlijk wil ik dat doen ! Dat is to zeggen, voor
zoover u 't mij veroorlooft."
„En daarna ?" vroeg zij.eigenlijk meer in zichzelf dan aan
-

,

hem,
„Het „daarna," laten. we rusten, Of is 't niet verkeerd,
zich den zomer te, vergallen door voortdurend aan den
winter to denken ?"
Erie dagen lang woonden zij in de kleine herberg, die
Bleats aan de allereeiste eischen van 't comfort voldeed,
cloth zij verlangden niets beters. Werners kamer was klein,
schraal gemeubeld, daarbij bijzonder warm: en vervuld van
een scherpen gear van gedroogde kruiden. Lona had het
beter getroffen ; lamp haar vensters liep de houten veran-
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waar zij heerlijk lion zitten en waarvan het overha,n
gende dak den geheelen dag de zon nit ,haar kamer hield,
maar naar comfort vroegen beiden weinig, nu de om.ge.
ving zoo paradijsachtig sehoon mocht heeten en de menschen, bij wie zij inwoonden, zoo vriendelijk en voorkomend
,

waren.
Met een tal van-bloemen en mooie gewassen keerden zij
van hunne gemeenschappeliike uitstapjes wader Lona's
veranda terug en zij maakte daar bouquetten, die den ge;

meenschappelijken avonddisch sierden.
Nooit werd de vraag gesteld, wanner zij verder zouden
reizen. Ze wisten beiden, dat het gebeuren moest, mawwoekerden met elk uur, hun thans zoo goedgunstig ver,

leend.
Op zekeren dag, dat zij1 weder van hun wandeling waren
thuis gekomen en Lona bezig was hare bloemen to rangschikken, terwijl Werner tegenover haar zat en de beweging der vlijtige vingers volgde, vroeg hij, op eons na een
korten stilstand in het gesprek :
„Ge helot mij eons gezegd, niet waar, dat er niemand
wezen zou, die u beweende? Welnu, daaraan twijfel ik. Elk
mensch op de wijde wereld heeft voor 't minste een wezen,
dat belong in hem stelt, hem liefheeft. Zoudt gij alleen.
,

daarop dan een uitzondering maken?"
„Misschien !" antwoordde zij losjes weg. , Misschien is
dat ook we i mijn eigen schuld. Wat weet u van mij em
gerechtigd to zijn tot een min of meer gunsti oordeel ?"
Zij greep, zonder op kleur of vorm to letters, naar de
,
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bioemen, die roar haar op de tafel lagen, en bleef under
't ,spreken strati voor zich neer zien„
„Ik behoef niets van iemand anders te hooren om mij
over uw persoon ,een, zelfstandig oordeel to vormen."
lachte .eenigszins gedwongen :
„Dat is zeer humaan van u, mijn waarde Werner! Fin ik
verbeeldde mij nog wel, dat juist u alle redenen moest
liebben om mij. voor dwaas, lichtzinnig, ja, wat al niet meer
aan te zien Of is 't niet reeds onze omgang, die u tot
dergelijke veronderstellingen moet leiden ?"
Hij rimpelde het voorhoofd :
„Lona, ik verbied u om op die wijz:e over jezelf te spreken. Ik ken u beter, dan ge vermoedt."
Zij wierp de reeds gerangschikte bloemen weer voor zich
neer,
„Neen, dat doet ge 'niet!" riep zij, driftig nit. „Zooals u
mij kent, ben ik anders zelden — nooit !"
nam spelenderwijs eon klein grasbloempie van de tafel en trok, voorzichtig 11am het ischeen, blaadje voor
blaadje uit den kelk.
„Ik geloof nu eenmaal aan het goede in u, Ilona, en
eigenlijk in alle menschen. We zijn werkelijk niet zoo
slecht van hart als de pessimisten ons afschilderen. Ieder-;
een bezit wel jets, wat hij hoog houdt, wat hij lief heeft,
waaraan zijn hart verknocht is, en als hij dat maar tot
grondslag neemt, komt 0°k wel een goede gedachte bij hem
op, een gedachte, die in elk geval: tot op zekere hoogte
ouzo sympathie verdient."
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Zij zag naar hem op, terwij hij zoo sprak .— Met nog
doorzichtige sluiers daalde de avondschemering en zooals
hi daar naast haar stond, speelde er zon, gleed er schaduw
lungs het edele gelaat, dat op dit oogenblik meer dan ooit
van groote goedhartigheid getuigde. Zij voelde, dat hij
dacht zooals hij sprak en zonder dat zij wist, hoe het zoo
kwam, sprongen haar de tranen in de oogen.
sprak zij daarom met gewilde
„Bat zijn maar
hardheid, „en ill asie's hooren eigenlijk bij de nog onervaren jeugd thuis. Maar om nog eens op mijzelf terug te konien, moet ik u waarschuwen, dat gij a in mijn persoon
,

,

-

-

wel eens deerlijk kondet vergissen. 1k hen niet goed, niet
edel, niet weldenkend, integendeel, kleingeestig, lichtgeraakt, niet in .staat om vergiffenis te schenken. Bij mij is
het altoos oog one I om hand, zooals 't in den
bijbel heet."
Iij zag haar peinzend aan en began te lachen.
„Waarom maakt ge a zelf slechter dan ge zijn, Lona?
Als ge eens zult leeren liefhebben —"
Zij richtte zich op en zag hem met fonkelende oogen
aan
,Nooit Dat wil ik niet! Gelooft u, dat de mannen die
algeheele overgave van de vrouw verdienen? wij, vrou,
wen, we zijn de gepersonifieerde dwaasheid om in onze
verbeelding den man of te ,schilderen en op to sieren met
mooiste kl►euren, die we maar kunnen vinden. Zijn wij
eindeiijk met ons heiligenbeeld gereed en hebben wij daarvoor in ons hart een altaar opgericht, dan zien wij pas,
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hoe, de een na de andere, alle kleuren verbleeken, dat onze
afgod een leelij k gedrocht wordt, en dan zouden wij maar
onze liefde moeten. vasthouden, omdat het zoo hoort?
Neal, neen, weg met alle weg met alle gevoeligheid, die trouwens niet eons van ons verlangd wordt ! Het
eenige ware in het 'even is de nuchtere werkelijkheid zonder sneer !"
„Als u dat ernst is, moogt ge mij veilig in mijn gezicht
nitlachen," meende Werner zeer bedaard. „1\.Tiet de werkelijkheid gun ik de eerste plaats in ons bestaan, maar den
plicht, en onmiddellijk daarop het zoozeer door u versmade
gevoel, dat ge in uw wrevel hebt verbasterd tot „ge voeligheid", waaraan wij een geheel andere, zeer inferieure beteek enis toekennen. Bestaat er jets heerlijkers dan zich voor
eenig geliefd wezen op te offeren en dan to zien, dat het
offer goede vruchten draagt, dat men voor eigen toewijding dag aan{ dag honderdvoudig wordt beloond?"
ij zag hem met onmiskenbare verwondering aan.
zou daartoe in ,staat zijn, u hebt het misschien Lre-

,

-

daan?"
„Ja, en dat wil ik u verklaren, op het gevaar af, van
in uw oogen een bespottelijk mensch te zijn. Ik heb een
broer, die tiers jaar jonger is dan ik. Die broer is tot op
dezen dag — hoe zal ik het zeggen? — de inhoud van
mijn leven geweest. Ik dacht voor hem, ik zorgde voor
hem ; hoe Gong ik zelf ook wezen mocht, ik beschouwde
dat niet alleen als een onafwijsbaren plicht, maar ook als
een taak die ik met liefde en opgewektheid zou kunnen.
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vervullen, en van mij, dat wist ik, moest voor hem al het
goede komen. Onze ouders waren gestorven. Nagenoeg onbemiddeld stonden wij met ons beiden alleen op de wereld.
Ik kwam aan de universiteit en werkte hard. Ik had immers voor mijn broer to zorgen, nu en later. Het werd mij
hoe Langer hoe meer een zoete plicht. Geen moeder kan
trotscher zijn op den lof, Naar lieveling toegezwaaid, dan
ik het was, als ik hand aan hand met Felix door de straten van Berlijn liep en de voorbij gangers naar hem omzagen met woorden van bewondering, waar hij niet op lette,
maar die mij als muziek in de ooren klonken, want hij
was een beeld van een kind om zoo te zien en is ieen nog
mooier jongeling geworden. Een echte Apollo-kop, zooals
je dien in verschillende museums vindt.
,,We hadden mekaar hartelijk lief, natuurlijk ik, hem
veel weer en gansch anders dan hij. Bij hem, die
geeft, niet waar, is de liefde altijd grooter, dan bij hem die
,

ontvangt, maar vraagt ge mij, wie zich daarbii het gelukkigst acht ik geloof istellig de eerste. Dat was althans
bij ons 't geval, denk ik.
„Zoo verliepen enkele jaren, ik deed geregeld mijn examens en had het vooruitzicht binnen korter of imager tijd
in rode verdiensten te zullen komen, maar, o, hemel, het
wachten duurde zoo lang en ik had zooveel noodig om voor
mijn broer te zorgen.
„Op zekeren dag kwam hij naar mij toe, Meek en ontdaan. Ilij bezwoer mij met tra-nen in de oogen hem to verlossen uit den werkkring, die ik, na lang overleg van
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weerskanten, voor hem gekozen had. Die werkkring, zei
hij, was een zedelijken moord aan hem en zijn talent gepleegd ; hij voeldo de roeping in zich om artist, om
der to worden.
„Ik gevoel voor de kunst een hooge vereering, maar ik
heb daarbij ook het meer practisch idee, dat men haar
evenals verschillende deugden, slechts uit zuivere
liefde moet gaan beoefenen. Men meet zich aan haar kunnen wijden, zonder door' loodzware zorgen als 't ware vleugellam te worden geslagen, zonder in zijn vlucht to worden weerhouden door de gedachten aari loon-arbeid, aan
.stuk-werk. Wie dat niet kan, blijve liever op een afstand.
„Zeer bezwaard van gemoed hield ik Felix al die dingen
voor. Hij moest mijF gelijk geven en was er wanhopend on-.
der. Hij zat te snikken als eon kind en beschouwde zichzelf
als de ongelukkigste mensch op de heele wereld.
„Waartoe diende ik dan eigenlijk, vroeg ik mijzelf af,
als ik niet eons in staat kon zijn om den veelgeliefden
broer de levensvreu. gde weer to geven, hem zijn neiging„
zijn roeping to laten volgen? Dag en nacht was ik aan 't
peinzen en ik had daarbij zeker niet minder verdriet dan
mijn arme Felix.
,,E:indelijk toonde het toeval — 't kan ook wel de duivel
zijn geweest — mij een uitweg. Toen word mij voor 't eerst
een ernstig offer gevraagd, toen stond ik voor het eerst in
tweestrijd, of ik het ter liefde en voor het welzijn van mijn
broer al dan niet mocht brengen.
„Hij had intusschen ook van die zaak gehoord en kwam
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doodelijk bleek naar mij toe om mij te zeggen, dat ik het
niet moest doen. En niettemin las ik in zijn oogen, in zijn
.geheele wezen de hoop, dat ik mij toch over hem ontfermen zou.
„Terwitil hij zoo met mij aan 't praten was, maakte hij
de banden los van een groote portefeuille, die hij had medegebracht en legde mij proeven voor van zijn work, zoo
goed geslaagd, dat ik wel blind had moeten zijn ,om daarin do vonk van het genie te zien.
„Moest ik hem dan uit zelfzurcht laten ten onder pan?
Ik was een mensal als honderd anderen, niet meer of niet
minder, wat was er op ,stuk van zaken aan mij gelegen,
waar 't de vraag gold om wellicht het nageslacht iets
grootsch, jets heerlijks to vermaken, door mijn lamer ge-

-

wrocht?
„Then hij van mij vandaan ging, zag hij mij met bezorgdheid, met onrust aan ; hij moest weer naar zijn, kantoor, naar de hem zoo hatelijk geworden kasboeken en
journalen en zei op 't la,atst ,,Wat ik je bidden mag, Werner, doe niets in overijling, zie er veel liever van of ! Doe
je 't evenwel tech, laat het mij dan dadelijk weten."
De indruk, door hem op dat woordje ,,toch" gelegd,
't wel geweest zijn, wat mij 'tlaatste overschot van mijn
aarzeling benam; ik gaf hem de hand en antwoordde rustig „Ik moet alles nog eons bedaard ,overlegyen en wat
ik dan doe, Felix, geloof me, dat zal wel het beste zijn !"
„Ja, ja, ik weet wel,t dat jij de edelmoedigste mensch
van de wereld bent !" riep hij hartstochtelijk uit en was
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cop 't zelfde oogenblik verdwenen.
„Zoo was hij, nu altijd, die lieve jongen, dadelijk ontroerd, zoowel het goede als het kwade dat hij ondervond,
veel to hoog schattend, heden „himmelhoch jauchzend,"
morgen „zum tode betriibt." Als iemands karakter kon
worden bepaald door zijn wilskracht onder ,allerlei omstandigheden, zou ik Felix al heel weinig karakter moeten
toekennen, maar dat was en dat is dan ook zijn eenige
schaduwzijde."
,Ik, geloof eigenlijk, dat het karakter alleen gevormd
wordt door wat de menFch beleeft, door 't geen van hem
vereischt wordt om zichzelf een weg door 't levee te banen. — Maar vertel nu verder ! Tjw offer word gebracht,
niet waar?"
Mijn broer kwam op de kunst-academie en is op dit
oogenblik in Italie. Hij heeft mijn verwachtin.gen niet teleurgesteld."
„En giji? En -awi offer?" vroeg Lona geja,agd.
„Ik tracht mij, te schikken in de omstandigheden, wat
niet altijd zoo gemakkelijk gaat. Daarvoor zijn we maar
zwakke menschen."
„Heeft de tijd, die, naar men zegt, alle wonden heelt,
niet veel verzacht ?"
- „Neen," antwoordde Werner met een, zucht. „Wat gezegd wordt van den tijd mag in 't algemeen waai zijn, maar
u de boeien knellen, neemt met den tijd de pijn toe,
voortdurend the."
„En vermoedt uw broer jets, van het groote offer, hem
KRIIISDOORN
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gebracht ?"
„Wat zal ik u daarvan zeggen ? Hij is Jong en gelukkig
in zijn beroepskeus, dan denkt men niet zooveel aan wat
ander& Ook ben ik .er de man niet naar om zich gauw te
beklagen. Bat ik 't nu doe, zit hem, geloof ik, in de lucht,
de stilte, de eenzaamheid, wellicht ook in 't luisterend
oor, mij verleend !"
„Wien de grootste offers gebracht warden, verdienen
dat doorgaans het minst," oordeelde Lona, vol bitterheid.
Zij begon afkeer te gevoelen voor den broeder, door
wrens toedoen deze man in boeien geslagen was.
„Neen, Lona, zoo moogt .ge niet spreken," vermaande
Werner. „Felix heeft mij lief, ik ben hem alles. Hij stela
in mij een onbeperkt vertrouwen y een blind geloof. Zooals
ik heel goed weet, staat menig vermanend woord van mij
hem diep in 't geheugen gegrift, wat hem dan ook van een
tal van jeugdige dwaasheden terughoudt. Ware dat niet
het geval, ik zou menigmaal, zijn temperament in aanmerking genomen, in grooten angst omtrent hem moeten verkeeren, maar zoo lang hem de liefde ,en de achting voor
,

zijn broer bijbliift,, ben ik onbezorgd. — En nu? — Wilt
ge mij nu ook jets van u-zelf vertellen ?"
„Neen, neen, vandaag niet," sprak zij haastig. ,.Zeg mij
van uw kant nog maar dit eene: Heeft het offer, door u
-

gebracht, u nooit berouwd ?"
Hij was onder het praten gaan zitten met de hand onder
het hoofd,. zoodat ze thans ook zijn gnicht niet kon zien.
„Wat ik u bidden mag, vraag mij dat liever niet," ant-
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woordde hij, na eenig stilzwijgen, op somberen toon. „Ik
ik heb er nooit berouw van will en hebben."
„Dus zijt gij werkelijk in .schier alle opzichten een uitzondering op uw geslacht ?" sprak Lona bitter.
,,Hebt gij dan nu reeds' zulk een droevige levenservaring
opgedaan, om dam-LTA het recht te putten, zoo to spreken ?"
„Ja !" antwoordde Lona kort en snel. „Ik wist indertijd
niet, dat het huwelijk ook een vernedering kon zijn, dat
de z.g. heilige band een verachtelijk ding kon wezen, dat
spot en schimp verdient."
Werner was eensklap,s opgestaan. 't Was nu donker
om hem heen. Zijn gelaat was niet kalm meer met zachten
mist,/ zooals kort te voren, integendeel, zijn trekken schenen scherper te zijn geworden en de groote oogen omfloerst.
„Goeden nacht !" sprak hij toonloos en wendde zich of ;
.„ik moet nog schrijven en het is al laat; blijf her ook
maar niet te lang, anders zoudt go nog verkouden worden."
Zij reikte hem de hand er, wenschte hem op hare beurt
een gooden nacht. Zij zag in dat snelle afbreken van het
gesprek niets kwetsends of beleedigends voor haar. Misschien had zij onbewust een wond van zijn binnenste aangeroerd en onttrok hij zich aan haar bijzijn om dat niet te
verraden,.
Zij gevoelde medelijden met hem. 'Maar me delijden, neen,
dat was het stellig niet, wat zulk een man kon noodig
hebben. Veeleer verdiende zij zelve medelij den, omdat zij
op haar levenspad nooit to voren een zoodanig mensch had
ontmoet. Ware dat vroeger geschied...
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„Ja, vroeger !" herhaalde zij, als in droomend gepeins
en wierp achteloos de bloemen dooreen.
Toon ging zij naar Naar kamer, zette het venster open
en zag op naar het zwijgend, majestueuze gebergte en naar
cue flikkerende sterren in het doorschijnend duister van
dezen zomernacht.
Terw iji het overal stil was, hoorde zij den gelijkmatigen
trod van een man, die maar bedaard op en neer liep. Zij
moest er naar luisteren, of zij wilde of niet, en daarbij
voortdurend de vraag overwegen, waarom hij niet ging slapen in zijn bed.
,

.

HOOFDSTUK III.

Het gezamenlijk op rein zijn kan een onuitputtelijke bron
van genot wezen,, wanneer, zooals hier, twee menschen elkander vinden, die elkander van het eerste oogenblik af,
sympathiek, zijn, elkander, als het ware aanvullen.
Dat beseften, dat gevoelden Werner en Lena, zonder nu
juist die zaak veel to bespreken. Ze genoten van elkanders bijzijn, zooals men van een langen lentetijd geniet met
onbewolkten hemel. Men weet wel, dat het niet altijd zoo
kan duren, dat het met het tmooie weer ga,u.w zal gedaan
zijn, doch daaraan wil men maar liever niet denken, om
zich niet de blijdschap van het heden to vergallen. Men
tracht te woekeren met de weinige uren van 't ischaarsch

53
andere gedachten van zich
gegunde genot en daarbij
of te zetten.
„Ik wist niet, dat het zoo .schoon op de wereld was; ik
wist .niet, dat er zulk een boil verspreidende kracht in
lucht en Eat zat," zei Werner dikwijls to midden. van eenig
d.iscours en beschouwde dam als met liefkoozende blikken
de groene bergen am hem heen, door reusachtige steenmassa's gedomine.eird, on den zonnigen hemel boven het
-

hoof d.
„Ik wist niet, welk een groote heelmeesteresse de natuur
was," zeide ook Lona, wier ,ernstige teruggetrokkenheid
wel verplicht was geweest voor wat kalme opgewektheid
het veld te ruimen.
Maar beiden vergisten zich. Niet alleen de natuur verrichtte in hen dat wonderwerk; daar kwam jets anders bij,
wat tot dusverre geen van beiden, zij 't ook in stilte, zichzelf had bekend.
„Waaraan denkt ge zoo .ernistig, Werner?" vroeg Lona
aan haar tochtgenoot, teen beiden .onder het wandelen een
oogenblik stil stonden op den smallen houten weg in een
enge bergkloof, met het schuimend water aan hunne voeten..
Hoe dat bruiste en parelde I Hoe de waterdroppels als
een .stofregen apspatteden, alsof de Nixen hare doorzichtige sluiers uitsloegen. Koel en vochtig drong 't omhoog,
tusschen ruwe rotsblokken, waartegen het schuim hoog
opsprong,, terwijl vau boven door sidderende, groene bladeren van 't geboomte, gulden zonnestraaltjes heen
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gen. Maar tot in de diepte kwamen die stralen nooit. Als
met schuwheid keerden ze halverwege terug Jen lieten
daar ben.e.den de wateren hun eigen donker rijk. Die laatste
misschien -dier stralen dartelde eon wijl in Lona's vreemdsoortig haar en wierp haar plagend een aureool om het
hoofd, om daarop eveneens to verdwijnen.
Ze waren alleen in die eenzaamheid, ze genoten alleen
de grootschheid hunner omgeving. Ze hielden gem van
Leiden .er van om met de anderen to wandelen en keerden
in den regel huiswaarts, ais dezen. op 't punt stonden van
nit to pan,
„Waanraan denk je zoo ernstig, Werner ?" had Lona
g►evraagd.
Ja, hij stond daar werkelik, peinzend sail,. de diepte
to beschouwen, alsof hij, bezig ware nit dat .schuimende
vocht zijn levenslot to lezen, in zelfvergetelheid, op de
jonge vrouw al even weinig acht slaande als op de zachte
lokstem van een vogel, heel in de verte. Hij was inderdaad
zoo absent, dat hij zelf ,schrikte bii het hooren van 't geluid harer stem. Vaster omklemde zijn hand, den dunnen
-

scam van het rustieke hek.
„Ik dacht aan velerlei zonden van den mensch en meter
bepaald aan eerie zonde, die al heel gering schijnt to zijn
en Loch van onberekenbare gevolgen kan wezen. Ik bedoel het verzwijgen en achterwege laten van dingen, die
we wisten, dat het beset van eerlijkheid ens voorschreef to
zeggen of to doen."
„O, ik begrij p u! Ge maant me daar aan een Dude
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schuld. Nu goed, vertrouwen om vertrouwen. Ge zult van
mij hooren, wat mij terneer drukt. Ik wil 't u zeggen,
zelfs op gevaar af, dat ge alto belangstelling in mijn persoon verliest. Ik heb ,nog noolt in eenig mensal zooveel
vertrouwen gesteld als ik het doe in u; wees, gij, dan ook
mijn reehter."
„Ik dank u voor die lieve woorden, Lona; uw rechter
wil ik .evenwel niet zijn, wel uw raadsman."
Zij rukte een klein krom takje weg, dat zich tusschen
het steep, een uitweg had gebaand en liet het over de le aning heen in het water vallen. Met de oogen volgde zij
dat takje in allerlei draaiingen en k ronkelingen., zag hoe
-

-

het her- en derwaarts werd geslingerd en eindelijk met den
stroom word meegesleept.
„Komaan, laten wij, dan eerst weer in het licht komen,
zorgen, dat we het zonnetje om ons heen hebben en in de
afgelegen herberg die we bij 't hierheen, komen hebben
gezien, een beetj e uitrusten. Daar wil ik spreken. Hier"—
70 huiverde, terwijl ze zei — „pier is 't mij daartoe to
eng, to beklemd."
Zoo zaten .ze dan een, half uurtje later onder een grooten
appelboom, die de functie van tuin moest waarnemen,
naast elkander, als behoorde dat zoo en niet anders. Ze
had haar hoed voor zich op haar 'schoot gelegd en boorde
met do punt van haar parasol, gaatjes in den met Bras,
begroeiden bodem.
Nog bewaarde zij het .stilzwijgen en Werner verstoorde
dat niet.
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Hem was 't een genot, haar intusschen van ter zijde te beschouwen. He fine profiel teekende zich duidelijk op den
helderen, zonnigen hemel af, vonkjes van licht speelden
als dartelend op het voorhoofd, het haar en de wangen,
waarop slechts een zwakke schaduw van de lange wimper$
vielt
14j zag haar aan met zijn liefde voor het schoone, die
hem altija eigen was geweest, zonder er zich bewust van
zijn, dat reeds Binds Lang een aindere belangstelling
daarbij was gekomen.
Eindelijk hied, zii. het hoofd op, als bezield door een ploten begon :
seling
„Ik ben een getrouwde vrouw, Werner ! Als ik u dat
nooit heb gezegd, was 't, omdat ik .overtuigd meende to
kunnen zijn, dat gi.j; 't uit u zelf begrepen hadt. Maar ik
ben een van die ongelukkigen, wie, met de vritheid hun
weergegeven door de rechterlijke uitspraak, tegelijkertijd
in 't oog der wereld een smet wordt aangewreven, die hun
le venslang bij. ik ben eon gescheiden vrouw!... En
vie werpt niet ondoordacht op zoo remand eon steen, zonder zelfs to vragen, wat aan die wettige ischeiding is vooraf gegaan? En de wereld weet niet eens, hoe hard, hoe
,

,

-

cnrechtvaardig vaak haar vonnis is! 0, wraak zou ik willen roepen over zoo'n huwelijk, dat men aangaat met het
blind, het onschuldig vertrouwen van een kind, om het
maar al te spoedig, helaas, met wreed geopende oogen, vol
cntzetting to moeten aanzien, hoe menig .00rspronkelijk
good karakter in zulk een edit wordt bedorven, hoe de
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genius der menschheid schreiend nederblikt op zulk een
bond, die al zijn goede gaven vernietigt, in stede van ze
te vermeerderen en te verfraaien.
„Wat eene ongelukkig-gehuwde vrouw lijdt, is slechts
haar zelve en God bekend. Zulk een vrouw was ik, Werner ! Op zestienjarigen leeftijd reeds trad ik voor het altaar, bereid om gelukkig te maken en gelukkig gemaakt
te warden, maar geheel in 't onzekere omtrent den vorm,
-waaronder dat gesehieden kon.
„lViijn man was jong en knap, zelfs inooi van uiterlijk.
Bij wilt, dat ik hem zeer lief had, .en achtte het misschien
j uist daarom at spoedig minder noodig, zich veel om mij,
te bekommeren; ik behoorde hem immers toe voor .het leven en zulk een bezit is zekerheid, is macht.
„Hij was lichtzinnig en genotziek van aard. Stoorde men
hem in zijn genoegens, in ,zijn welbehagen, dan kon hij in
zijn, drift onbegrijpelijk r aw to werk gaan ; ik begon in
•

-

-

't eerst bang voor hem to warden welhaast hem te haten.
„Nu begint uw afkeurend oordeel al, Werner, ja, ja, nu
begint het al !... Maar zoo 't voor het geluk in den edit
al niet noodig is, dat men elkander bij het doen der keuze
reeds bemint, 't is zeer zeker noodig om daarna, wel van
elkander te houden, voor elkander wederzijds althans eel].
zekere achting te gevoelen.
„Slechts zelden hebben wij, vrouwen, voor gewiehtige
taken een steun noodig, maar daarentegen zooveel te meer
bij ontelbare kleinigheden, week aan week, dag aan, dag.
We moeten kunnen rekenen op voortdurende belangstel-
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ling, op een zekero eensgezinclheid, al uit die zich ook niet
elk oogenblik in woord of daad.
,,Men kan over de groote vraagstukken van het „pier"
en het „pier namaals" een geheel tegenovergestelde zienswijze hebben, en dat is zeker ,ongelukkig to noemen, maar
onverdragelijk wordt de toestand, als 't verschil in meening zich dag aan dag, ook in het igeringste bagatet open-

baart.
„En ik had .niemand om mij road to geven, niemand
ien ik vragen kon : Wat moet ik doen?
voelde, hoe ik slecht word onder voortdurende vernederingen, hoe bitter gestemd tegenover de heele wereld,
want iedereen was tegen mij. Men zei mij, dat ik mijn man
Diet wist to vatten, maar hij, wilde in 't geheel niet .gevat
zijn, althans niet door mij. Hij was zoo'n beminnelijk mensch
in gezelschap, do beste ziel van de wereld voor anderen,
,

niet voor mij
„Soren verliepen op die wijze, tot ik eindelijk de droe,

vige ,ervaring moest opdoen, dat hij 't ook voor de buitenwereld niet meer noodig achtte, zijn, vrouW als zoodanig to
respecteeren. Men locate en fluisterde en de wereld vergaf
i

haar troetelkind, den „Diooien Ernst" ook die 'din.gen. —
Maar ik, ziet ge, ik ,kon me dear niet over heen zetten, ik
was niet zoo licht tevreden ge:steld. Mijn God, ik was ook
nog zoo jong, zoo weinig .ervaren en op dat punt voistrekt
Diet toegevend of inschikkeliik. — 1l stood op mijn rechten en ,er vielen horde woorden van mijn. leant. bleef
mij aanzien, lachend, zooals hij 't steeds gewoon. was to
,
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doen, als hij mij, het diepste krenkte.
„Lona," zei hij schouderophalend, „wat ben je toch een
dwaas m_ensch! Heb ik .er sours lets tegen, dat jij je amuseert? Leven en laten leven, kind ! Inschikkelijkheid is in
cnze tegenwoordige maatschappij het wachtwoord. Je bent
je tijd nog een beetje achter !"
„Verbeeld a, mijn eigen man was 't, die zOO tot mij spreken dorst ! — Van dat oogenblik of gaf ik opzette4k mijn
oc.gen wat meer den host en, ik zag bijna overal hetzelfde :
gemeenzaamheid, onverschilligheid, verregaande inschikkelijkheid. Ik leerde de menschen verachten, mannen en
vrouwen, altemaal.
,,Mijn man had eon, vriend, die 't zich tot taak scheen to
hebben gesteld, de verlatene to troosten, en 't was mijn
man zelf, die hem; daartoe zooveel mogelijk in de gelegenheld stelde, wat ik eerst veel later met afschuw ens huivering begreep. Maar teen had ik, om zoo to zeggen, al de
grond onder mij voelen wegzinken, en ik vluchtte nog ter
-

gooder tijd.
„Mijn familie keerde mij den rug toe, begreep niet, dat
ik mij voor eigen endergang had moeten redden, begreep
niets van mijn handelwijs. Warren was toch zulk een
goede partij geweest ,en eon, goscheiden vrouw wordt als een
schandvlek voor de famili6 beschouwd. Ik Wilde van mijn
kant evenmin iets weten) van de menschen, die mij niet
verstonden en ging op mezelf women. Zoo leid ik dan een
eenzaam Leven en ben een onnut lid, een ending in de
maatschappij. —Ziedaar, nu weet ge 't !"
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zweeg plotseling istil en ook hij bled een tijdlang het
stilzwij.gen bewaren. Maar toen, in plaats van jets to zeggen, greep hij hare hand en kuste die. Zijn vingers beefden, zijn lippen eveneens. Een groote ontroering, •die hij
niet in staat was tebeheerschen, had zich van hem meester gemaakt.
„Ik la.s in die dagen van. spanning en striid een_. zekere
uitspraak, die mij een richtsnoer werd : „Gedenk den sabbath van uw hart, dat gij dien heiligt, en wilt gee hem behouden, zoo maak u vrij of ga ten gronde !" En zeer zacht,
als ,sprekend in zichzelve, voegclie Lona da,ar aan toe: „Ik
maakte mij vrij, maar bij die Vrijheid sta ik als op een
ijsklomp."
,Of ga ten gronde !" herhaalde Werner, naar scheen
werktuigelijk. Toen sprong hij op van de bank, wierp het
,

.

haar van 't voorhoofd terug en begon, op stormachtige
wijze heen en weer to loopen. Nu eens. was hij in de felle
zcn, dan weder in de koele ,schaduw van den appelboom,
maar zoowel in de schaduw als in de, zon, zag zij op zijn
gelaat een uitdrukking van diepe ontroering, zoo niet van
toorn., die zich niet eons de moeite gaf, haar to verbergen. Toen stand zij op en gaf hem ziin hoed aan, zeg,

gen.de:
„Laten wij pan, Werner ! Zulke gespre-kken deugen
niet op zoo'n heerlijken herfstmorgen. GenieteA wij het
heden. — —"
In den laten namiddag gin.gen zij gewoonliik wieder een
beetie sa,men wandelen als een paar goede kameraden.
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Lona stond al een paar minuten buitenshuis op hem to
achten. Het d.uurde langer dan gewoonlijk, voordat de
professor beneden kwam.
,,Vergeef mij," sprak hij, ,,ik moest aan miju broer
schrijven. Maar nu, niet waar, willen ook geen, oogenblik moor verliezen?"
Ze gingen door het dorp met zijn rechts on links verspreidde huizen en sloegen vervolgens een hollen weg in,
die hen eindelijk op een eenzaam plekje met steenachtigen
bodem bracht. Aan 't einde van dien hollen weg stond een
bank en daarboven king een snort van heiligenbeeld, een
bont geschilderd ding, betrekking hebbend op 't een of ander ongeluk, dat daar in vroeger tijd moest hebben plaats
gehad, met de uitnoodiging er bij om to bidden voor de
zielen der afgestorvenen. Voor die bank lag een nude
vrouw neergeknield en bewoog mummelend de ta.ndenlooze
kaken. Om 't mensch niet to storen, liep ons tweetal zachtjes verder en daar zag Lona, midden tusschen de steenen
opgegroeid, een grooten struik, overal vol bloesem.
Ze kwam naderbij om, er eon takje van af to broken,
n:aar gemakkelijk ging, dat niet, want de taaie twijgen, ja
zelfs de bloemen hadden harde, scherpe doornen.
„Ben oogenblikje!" zei Werner ien sneed teen met zijn
mes een massa takjes voor haar af. „maar woes voorzich,

tig, 't is kruisdoorn."
Zij nam de takjes, waarvan Werner enkeie doormen) met
zijn mesje voorzichtig verwijderd had, in de hand en keerde toen naar de bank terug.
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Het was intusschen al schemeravond geworden, aan den
hemel vlamden de laatste strepen van het avondrood en
,

berg en dal waren in lichte nevelen gehuld.. Lona vond
het heerlijk, juist op dezen tijd van den dog buiten te wezen en om met hewustzijn het kalme en vredige in de natuur op zich te laten inwerken.
net oude vrouwtje kwam hen al te gemoet met leen bos
sprokkelhout in een oude lap gebonden op den sterk gekromden rug, hijgend en wankelend, zooals dat de leeftijd
meebrengt, voorai in dien stand. Terwijl zij langs Lona
kwam, sloeg zij hare roode, onnoozele oogen op, sloeg .een
kruis, teen zij de bloemen ontwaarde en sprak op geheimtoon :
„Gooi dien 'kruisdoorn weg, jonge vrouw! 't Brengt je
ongeluk aan, als je dat bij je houdt."
Lona moest er om lachen : „Ik ben niet bij geloovig, oud
m oedertje !"
„Nooit, nooit wil de jeugd lets leeren van oude menschen," zei de arme sprokkelaarster en schudde daarbij
meewarig het hoofd. ,,Ik rood u ten beste, gooi dien kruisdoom weg ! Na zonsondergang geplukt, brengt hij niets dan
cnheil, .en heel erg ook! Ik heb het al zoo dikwijls beleefd. En u, meneer, als je die dame lief hebt, bewaar ze
dan voor groote rampen en gooi die dingen weg !"
Lona haalde uit hear zak een pear geldstuk jes en stopte
-

,

die in de dorre, von rimpels doorploegde hand :
,,Wei bedankt voor je waarschuwing, hoor, moor aan je
voorspelling geloof ik niet."
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Met haar wezenlooze oogen zag het oudje van haar naar
Werner en mompelde daarbij :
„Het iced komt toch, kind, het komt
ontziet niemand.
Dat God u voor het minst uw goeden man lag behouden."
Toen sjokte ze maar weer verder.
„Zelfs die arme, oude vrouw leest de goedheid uit uw
trekken, Werner," zei Lona half schertsend en zag een
einig blozend naar hem op. „Kan 't u. dan. nov verwonderen, dat ook ik een blind vertronwen in u heb leeren
stellen ?"
„Gooi die dingen weg, Lona," sprak hij, in suede van
&nig antwoord te geven., „Ik mag ze niet meer in uw hanJen zien."
„Mijn hemel, ‘zijt gij, een, geleerde van onzen modernen
tijd, nog in ,staat om aan zulke bakersprookies geloof te
hechten?"
„Niet voor mijzelf, Lona! Maar als 't iemand. anders betreft; voor wie ik de oprechtste vriendschap gevoel, dan
zou ik, ik weet niet wat willen doen om, ook maar de kans
"N an elk gevaar of to wenden. Gooi die dingen weg !"
Zij lachte en hield de takjes vaster omklemd.
„Schaam te, Werner! Dat had ik niet achter u ge-

,

zocht."
„Ala men iemand tegen eenig leed wil vrijwaren, verdient dat spot ?"
„Maar wie zegt u, dat die onschuldige bloesems het leed
aantrekken, zooals de magneet het ijzer ?"
werkelijk, je doet ,er mij een genoe„Dat niet, maar
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gen mee, als je dat struikje wegwerpt."
„Nu, goed! Zoo vane dan al dat moois als een offer der
vriendschap! Arme bloemetjes!"
Ze stonden nu op een kleine, houten brug die over een
zeer smal, maar snelvlietend bergstroompje leidde en
Lona wierp een voor een hare takjes in he beweeglijke
water. Zij zag toe, hoe de' kleine, schuimende golfjes die
dingen ophieven en ze dan met zich weg voerden, zwakke,
onbeduidende dingetjes, zonder eeniz weerstandsvermogen,
die onmiddellijk voor het recht van den sterkste moesten
zwichten.
Werner stond vlak naast Lona en zag zwijgend toe, hoe
zij een voor een, drie takjes wegwi.erp van haar eigenaardig veldbouquet.
De maan was reeds haar rondgang begonnen en bracht
wat zilverglans op het water aan hun voet, de krekels
piepten en een geurige hooilucht woei uit het dal hen
to gen. Daar gleden onverwachts at de andere takjes nit
Lona's handen, haastig greep ze daarnaar, en als door dezelfde aandrift gedreven, deed ook Werner dat. Nog voor
Been seconde kwamen beider handen in zeer vinchtige
aanraking.
Toen geschiedde het wonderbaarlijke. De twee menschen, die dag aan dag, 's morgens en 's avonds, elkander
vertrouwelijk en zoo onschuldig magelijk de hand hadden
gedrukt, voelden plotseling bij die onverwachte aanraking
eel], electrischen stroom door de aderen gaan, die hun voor
een oogenblik sehier alle bezinning ontroofde. En ze zagen
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daarbij elkander niet aan, beiden hadden de oogen zijwaarts afgewend, maar het gelaat van den man werd vlammend rood en haar hart begon wild en hartstochtelijk te
kloppen.
Van dat oogenblik of vermeden zij 't angstvallig om
elkander de hand te reiken.

HOOFDSTITK IV.

Een in 't .00g loopende verandering kwam: er overigens
niet in het ,underling verkeer, mans van weerskanten deden
beiden wat ze maar doen konden om het voor elkander te
verbergen, hoe de ander alle eigene gedachten beheerschte.
En zoo werd ,onwillekeurig beider houding meer gereserveerd dan ze vroeger was geweest, maar dat (scheen n.och
hij, nosh zij te bemerken.
Wanneer zij evenwel, .elk voor zich, op hun kamer zaten,
dan was dei phantasie sterk genoeg, en ook beleefd genoeg,
duidelijk alsof het werkelijkheid ware, het beeld van den of
de afwezige voor het ,geestesoog te doen.. ,verschijn.en..
Dan sprak zij met een diepen zueht:
„Zulk een man! Ja, zulk een man! Een benijdenswoardig lot, een lot uit duizenden !"
En hij :
„Dat is nu eon vrouw Wat de vrouw ons wezen kon en
wat de vrouwen zelf ons dikwijls genoeg hebben ontnomeu
,
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of verspeeld, hier leert men 't wedervinden in al zijn grootheidr
verder kwam Werner in zijn overpeinzingen niet. Zijn
gedachten, onderworpen, aan zijn wil, mochten geen wen.schen worden, mochten niet verder ,gaan. althans. Hij wilt
wel, waarom niet,
Maar ,elke dag, die voorbii ging, bracht hem dichter
den scheidensdag. Eindelijk moest het ophouden, dat genoeglijk samenzijn, beiden. in 't eerst zoo nieuw, later hun
tot cell levensbehoefte 'etworden. Ze waren toch niet veel
meer clan een pacer arme woestijngangers, die, zich zelf
,

steeds voortslepend, een oase hadden ontdekt met verfrisschend bronwater, waar ze een korte rust mochten genieten. Als zij de oogen maar hadden opgeslagen, zou.den ze
weer de eindelooze woestenij voor zich hebben gezieni met
het dorre zand, waarlangs zij verplicht waren maar verderte f ►ekken, doch dat wilden ze niet weten, niet zien ze
wilde,n gelukkig ,zijn, zoolang 't sle:chts mogelijk was.
Die vluchtige beroering, die electrische schok daarbij:
door alto leden gevoeld, ze hadden hun, 't is waar, nog een
an.der,, een hooger .geluk doer beseffen, maar daarnaar
mochten, durfden de hand niet uitstrekken.
Weldra kwam toch het uur, dat de gedachte aan de op
han.den zijnde scheiding hen overviel.
Zeer warm was 't dien namiddag geweest en bloedrood
zonk thans de zon achter .een wand van zwarte: wolkgordijnen weg. Lona en Werner zagen naar het avondrood,,
dat, als onheilspellend, zich tern den somberen hemel
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afteekende. In hun ziel heerschte bedruktheid als in de
natuur.
„Hoe lang nog, en ook voor ens is 't scheidingsuur daar,"
zei Lona, zonder haar blik van den gezichteinder of to
wenden.
„Misschien nog eer wij denken," antwoorddei Werner
ernstig. ,,Maar wanneer 't ook komt, niet wa,ar, Lona, dan
reikt ge mij deg hand en belooft me, dat wij elkander niet
zullen vergeten? Nooit ! En al'a er voor ons een uur van
droefenis of eenzaamheid komt, dan willen wij aan mekaar
denken, ik aan u, ,gij aan, mij !"
„Ik heb vole droevige, vele eenzame uren en ge weet het
toch ook, dat er haast, geen grooter bed kan bestaan dan
zich hij smart betere uren to herinneren."
„En die wij gezamenlijk hebben doorgebracht, telt ge
die onder de betere ?"
„Ja"
Hij zag ,bij den zachten town halt. stem naar Lona om
en bemerkte zoodoende twee kristalheldere droppels, die
aan de donkere wimpers ,hingen.
„Lona, riep hij buiten zichzelf, „weent ge? Weent ge
om mij ?"
„Ja."
Zij zag op, bolder blikken ontmoetten elkander. Be tranen lieten los en ,vloeiden langzaani lamp, hare wangen
hem ontroofde het zien daarvan alle weerstand, alle overleg.
Silzwijgend strekte+ hij haar zijn armen to gemoet en eer
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hij 't had kunnen denken, lag zij aan zip Borst.
„Werner, ik heb je lief !"
Toen was 't hem, of duizend , vonken dwarrelend zijn
brein doorkruisten, of hij nooit weder tot bedaard nadenken in staat zou zijn, en van hare lippen gingen vlammen uit, die hem verteerden, die alle geketende hartstochten ontboeiden en de heele wereld om hem heen deden
wegzinken in het niet. 114 kuste haar op mond en oogen
met eon gevoel, alsof zijn brandende ziel en adem
van haar lippen moesten opvangen.
Werner Helmbrecht had nooit eenige vrouw bemind,
ook nooit datgene gevoeld, wat men zoo in 't algemeen
met den naam van liefde bestempelt. Al 't warmere gevoel
van zijn hart gold zijn jongeren brooder en .plan, nog een
klein, onbeduidend wezentje, dat de aarde voor hem droeg.
Maar beminnen had hij nooit gedaan; ook nooit gepeinsd
over de vraag, waarom hem do natuur een gevoel onthouden had, dat torch de ,grondslag heette to zijn van alles wat
goed en groot was, en tevens van zoo heel veel slechts, dat
ten verderve leidt; hij was tot op zekero ,hoogte .steeds tevreden geweest met wat wij de gematigde dampkringslu_cht
van zijn temperament willen noemen en had nooit naar
den verzengenden zonnegloed der tropen verlangd.
En daar grad ,onverwachts, ongezocht, een vrouw op zijn
levenspad, die hem belang inboeze.mde, wier karakter hem
de moeite van 't ontleden waard scheen, tot zij ten siotte
zelve voor zijn eigen .zielerust maar al to gevaarlijk was
geworden. En die vrouw lag, aan zijn hart en zeide hem:
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„Ik heb je lief !"
Waar waren nu al zijn grondstellingen gebleven, al zijn
verstand, ja zelfs het bewusctzijn van plicht, op dit oogenblik? Ook hij beminde en voelde hare wederliefde.
Hoe lang zij zooo hadden gestaan, borst aan borst en
mond aan mond, had geen hunner later ooit kunnen zeggen. Het dof gerommel van den donder bracht beiden
eerst tot de werkelijkheid terug. Toen verbleekte Werner,
sloeg zijn hand tegen de oogen, liet Lona los en keerde
zich af.
Zij volgde hem met tevreden blik, weinig vermoedend
van wat .er omging in zijn ziel, en hij keerde terug, legde
haar hand op zijn arm en zei daarbij:
„Lona, het noodlot heeft ons saamgebracht zonder ons
toedoen —"
„Neen," viel zijn hem in de redo. „God s elf ! — Zie ik
ben vroom geworden, nu. ik u gevonden hob, nu ik u heb
leeren liefhebben. Het geluk maakt good."
kromp ineen, alsof zij hem niet ,eigen oogen had
verheven, maar getuchtigd.
„Weet je nog wel," vroeg hij, nadat beiden een poosje
stil hadden doorgeloopen, „weet je nog wel, hoe ik u eens
gesproken heb van de zonde, die in 't verzwjjgen gelegen
is? Als ik nu, tegenover u zulk eon zonde eens op het geweten had als ik nu eons geen rust of duur ken hebben,
t

zonder eon yolledige biecht?"
Zij zag hem met stralende .00gen aan.
Floor eons, Werner : Er moeten harten bestaan, die al
',
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ae diepte van het geliefde wezen kennen en daarop zweren
durven, al zou ook de heele wereld daartegen in ,opstand
komen. Zoo vertrouw ik u! Zeg geen woord meer, biecht
mij niets! Ik heb je lief en dat is mij genoeg."
,Mar mij niet," sprak hij ernstig, met innige overtuiging, terwijl hij zijn hand op de hare legde.
,„Ik bid je, zwijg !" viel zij hem nogmaals in de rede,
thans nagenoeg met hevigheid. „Ben spinneweb is sterk,
vergeleken bij het zachte weefsel,, waaruit veer de menschen het aardsch geluk omsponnen wordt. Dal weefsel
verbreekt bij 't geringste zuchtje der lucht. En ik wil vandaag gelukkig zijn, heel gelukkig zijn ,en blijven ; die zaligheid toch had ik nooit to voren gevoeld. Gun ze mij dan
een korten tijd, weer genadig ! Morgen, als je dat wilt,
morgen zal ik naar u luisteren, wil ik alles van u hooren, maar laat nu mijn geluk ongemoeid Bederf vandaag
met geen enkel woord het groote Neil, waarvan mijn ziel
is vervuld, en de uwe eveneens !"
Lona zag hem in 't gezicht en tom zij daarbjj een wolk
op zijn voorhoofd vond, streek zijn met zachte. liefkoozende
vingers daarlangs om ze weg to wisschen.
„Ben je boos ,op me ?" vroeg zij teeder.
,,Neen, zeer zeker niet, maar tegenover u kwelt mij een
drukkende last! Als een man een vrouw bemint, Naar dat
bekent en met zijn hart niet tegelijk zijn hand aanbiedt,
dan is mengerechtigd om to twijfelen aan zijn waarheids,

zin. Zoo handelde ik tegenover u, Lona — —"
„Ge hebt boeien, die u drukken, dat weet ik immers al,
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inijn lieveling !"
„Ja," hokte het hem in de keel. ,.0, Lona, een galeislaaf is er niet slechter aa.n toe dan ik, niet beklagenswaardiger dan ik !"
„Ge zult uw ketenen verbreken, en, zoo niet, dan zal ik
ze u helpen dragen. Ze mogen zijn, wat ze ik bid
u, zwijg — want ik vertrouw u ten voile !..."
,,Ik kan het niet."
„Missehien toch wel. Slechts 'voor een dag, sleehts voor
ciPzen nacht gun mij to leven, te lieven en, te droomen!
Morgen, als het moot, wil ik alles aanh.00ren. Zeg mij, nu
maar dit eene : Heb je mij lief ?"
„Duizendmaal meer dan mijn 'leven Voor eeuwig, o voor
eeuwig, Lona !"
„Dat wil ik hooren, verder niets."
Zij legde het hoofd onder 't langzaam voorwaarts sehrijden
tegen zijn schouder, haar hand bleef rusten in de zijne.
Slechts of en toe spraken zij, een enkel woord ; verder keerden
ze zwijigend huiswaarts. De dander ratelde, bliksemflitsen
irokken door de lucht, maar het bleef daarbij drukkend
warm en bladstil.
Zij voelden, dat alles niet, ,alleen .elkanders n.abijheid, het
kloppen van 't eigen hart, de betoovering van 't geluk.
Gekonien bij. de eerste dorpshuizeu bleef Lona plotseliug
hid- het hoofd op en legde hoar arm out
stil staan.
zijn
„Werner, mijn Werner, ik heb je lief !, Van dit uur of
behoort ge mij toe en nooit, nooit moor sta ik u af... Hoor,
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hoe het dondert ! Ik doe u mijn gelofte ,voor alien tijd
alle :eeuwigheid en die tone:he stem daarboven bezegelt
mijn ,eed!"
De professor antwoordde niet. Zijn hoofd zonk eenigszins neer op zijn borst en bij den schemersehijn van 't
hemellicht zag hij. ontzettend Meek.
Zij bemerkte dat niet. Haar eigen gevoel was to machtig
dan dat het haar nog gegeven zou zijn, to letten op andere
dingen, die buiten dat gevoel, om gingen.
De vrouw is in die mate voor liefde geschapen, dat
haar leven eerst dan tot volkomenheid komt, als: zij 't, bewustzijn met zich omdraagt, met hart en ziel to beminnen.
Van dat oogenblik af, wordt het stil, komt .er ruk, in haar
gemoed, want dan heeft zij de hoofdvoorwaarde van haar
lofsbestemming vervuld.
Misschien zou Werners voortdurend stilzwijgen Lona ten
slotte toch nog hebben verontrust, maar daar ging op .eens
eon machtige suizing, door de lucht en op datzelfde oogen.
blik begon 't In eens geweldig to regenen, met groote,
zware droppels. Zij spoedden zich voort om toch zoo gauw,
mogelijk in hun herberg onder dak to komen. 't Ging niet
zonder moeite gepaard. De wind rukte Lona den hoed van
't hoofd, dien zij kort to voren onder de kin had vastgebon.
den, zoodat hij thans op den rug bled h.angen. Zoowel
door dien wind als door 't snelle loopen dat ze deed, ging
de haarwrong los en viol welha.ast in breede golvingen.
-

laugs rug en sehouders. Naar adem hijgend stond zij bij de
deurpost der herberg stil, en wilde omzien naar Werner,
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die trouwens dieht haar, vlak achter haar was. Zijn oogen
hingen vol verrakking aan de roo'dbruine massa van 't
achterhoofd neergezonken, en ear zij er iets van begreep,
eer hij zelf zich bewust was‘,van 't geen hij deed, had hij
met beide harden dat haar gegrepen en daarin met een
gebaar vol hartstochtelijkheid het heele gezicht begraven.
Zij kreeg een kleur als blood 'en maakte zich vrij, maar
d i e hulde van d i e n man, ze was haar eon nieuwe bron
van vreugde geweest.
Als in stroomen, sloeg de regen tegen do vensterruiten,
geweldig huilde de stormwind, zelfs geen oogenblik hot
het onweer het uitspansel in rust en de aarde zelve scheen
nit haar voegen to zijn gewenteld, toen Lona en: Werner
gezamenlijk in de gelagkamer verschenen, want ze wilder
,

-

zich nog niet van .elkander scheiden.
De jonge vrouw hield hot over den schouder getrokken
haar met de ,eene hand vast,, in do andere droeg zij den
thaw losgestrikten. hoed. Haar oogen schitterden en op
hare wangen lag een diop inkarnaat. — Zoo zag hot geluk
en de liefde ser nit !
Ook Werner was veranderd. Die laatste oogenblikken
waren niet spoorloos hangs hem heengegleden.. natuurlijk
niet !
Daar binnen had een klein gezelschap voor het booze
weer een toevlucht gezocht en gevonden en zat nu met govulde glazen, ondanks den regen, in de beste luim van de
wereld, aan de groote tafel, die in het midden der gelagkamer stond.
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Aller oogen vestigden zich geltiktijdig op het tweetal,
dat in de geopende deur verscheen, en then sprongen twee
heeren op, zagen met verraste blikken naar des professors
hooge geatalte en riepen als uit eenen mond :
„Helmbrecht ! Is 't mogelijk, u hier
De aldus toegesprokene trad op de heeren toe en schudde
de hem, toegestoken handen.
ook, Waldow? Hoe drom„Ei kijk, Kurzmichel, ,en
-

-

mels, komt gij, b► iden juist hierheen?"
„Ja, dat weten we zelf niet goed," gaf de kleine, dikke
beer, die als Kurzmicbii was aangesproken, Werner ten
antwoord. ,Ons heel toevallig saamgekomen reisgezelschap
bier, had het zoo beslis'c en ik voor mij, had erg hoegenaamd niets tegen. Ge weet, ik ben a ltoos tevreden, Helmwaarachtig geen
brecht ! Maar u bier aan to treffen,
gekheid, en daarenboven in gezelschap
Hij, knipte een beetje ondeugend met zijn kleine oogjes
.

en keek then zoekend de zaal, rond.
Dat laatste deed Werner onwillekeurig insgelijks, maar
met een zucht van verlichting bemerkte hij, dat Lona zich
langs de deur, die tegenover de ingangsdeur was, weder
moest verwijderd hebben.
„Ik nioet u dringend verzoeken, mijn waarde collega,
-

om, uit de omstandigheid, dat je mij met een dame hebt
zien binnen komen, peen verkeerde gevolgtrekkingen to
ma,ken."
Werner zei dat zoo gedecideerd, zoo scherp. dat de ander
een beetje sussend inviel :
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,,Een toeval dus, een bloat toeval ? Nu, net zooals je wilt,
ik ben niet indiscreet, de hemel beware me, volstrekt niet
indiscreet, daarvoor kent ge mij toch ook, is 't niet, mijn.
brave Helmbrecht ? En — hoe maakt 'mevrouw het ?"
,Goed, your mover ik weet."
Thans was Werners gezicbt geheel bewolkt en vast hield
hij de lippen aaneen gesloten.
„Enkele weken .geleden vertelde zijn aan mijn vrouw, dat
gij zoo zonder bepaald doe' op reis waart gegaan, alleen ter
ontspanning. Ze wist niets van u, het arme, kleine vrouwtje !" En zich weer door zijn plaaglust een beetle tee ver
wagend: .,O, ze zou durven zweren op je trouw, en intusschen —"
De kleine oogies van Kurzmichel. werden nog kleiner,
nog glinsterender, en met een zekere vergenoegdheid wreef
het manneke zijn dik-gevulde han.den. ineen.
,Ik moot u nogmaals verzoeken, om je corabinatie-vermogen wat meer onder bedwang to houden," vermaande
Werner en sterk zwol daarbij de toornader op zijn voorhoofd. ,,Die dame staat veel to hoog voor uw spot en ik
mag werkelijk niet toestaan"...
„Nu, nu, professortje, wordt maar niet boos! Jo weet
immers, dat ik veel van een gra* houd. Maar, dit moet
gezegd warden: Een beeld van een. vrouw, boor ! Zulk
prachtig haar heb ik van mijn leven,nog niet gezien ! —
Ja, ja, lieve deugd, ik zwijg immers al, je hoeft mij dus
zoo boos niet aan to zien. Op je welzijn, Helmbrecht, en op
dat van de lieve kennissen, met wie wij zoo heel toevallig
.
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op reis kennis maken!"
„De vacantie'tijd heeft u. merkwa.ardig veel. geed gedaan,
Werner," zeinu de jonge privaat-docent, hij de hand
op Helmbrechts schouder legde. „'t Is haast niet to zeggen,
hoeveel better ge er nu uitziet dan. v6Or de vacantie. Jammer genoeg, dat die tijd nu alweer zoo gauw om is, en dat
we opnieuw weer in 't getouw moeten."
Werner nam den privaat-docent, met wien hij zoo bevriend was, dat ze elkander bij den voornaam noemden,
ander den arm .en liep met hem door de gelagkamer een
-

eindje op en neer.
Hoewel van binnen de luiken, gesloten waren, zag men
daar schier onophoudelijk het bliksemlicht, door de spleten
flikkeren, langs de vensters kletterde en stroomde de regen
en in 't vertrek zelf heerschte een drukkende warmth. Bij
herhaling wischte, zwaar ademhalend, Werner zich het
zweet van het voorhoofd.
„Zeg, Rudolf, hoe kom je eigenlijk in Kurzmichel's gezelschap?" •
„Nu, als je denkt, Werner, dat ik het prettig vind, vergist ge u zeer ! Wij ontmoetten hem to Salzburg toevallig
,

in Peterskeller 'en! met zijn gewone gemakkeliikheid sloot
hij zich onmiddellijk bij ons aan. Nu, dan is 't een toer om
hem. weer kwijt to Taken, dat kunt ge u. voorstellen. Van
-

uw oponthoud in deze omgeving hadden we zelfs niet het
flanwste vermaeden. Van van middag drie uur af, waren
wij, in het gebergte, toen dreef het op handen zijnde noodweer ons hierheen. 't Is je niet aangenaam, dat zie ik wel,

en het spijt mij geducht..."
„0, wat mij persoonlijk betreft, behoeft u niets te spijten, Rudolf, maar..." Hij brak haastig den zin of om daaraan op veel bedaarder toon toe te voegen „Heb je mijn
vrouw1 tusschenbeiden nog gezien ?"
,Maar twee keer ; ik verliet Berlijn een paar weken na
u. De eerste maal zag ik haar wandelen in de Tiergarten,
en de tweede maal was zij bij Kroll."
„Aileen ?"
,,Neen, de kamerjonker chaperonneerde haar."
Werner lachtei vol bitterheid : „Juist het meest passend
gezelschap voor Luitgart."
„Vriendlief. de wijze draagt zijn lot met kalmte en waardigheid."
De professor hief het hoofd op.
„Waar het individneele vrijheid geldt in doen en later,
erkent hij Been noodlot, zou ik daarop kunnen antwoor.
den, Rudolf, maar ik hen voor het oogenblik niet gestemd
tot polemiek. Ik wil je alleen zeggen, dat die toevallige
ontmoeting met Kurzmichel, mij Loch min, of meer bezorgd maakt ; je kent zijn babbelzucht , die hem onwille.

keurig er toe brengt, veel meer dan zijn geaardheid dat
doet, om de menschen in een kwaad daglicht to stellen, en
wat zijn dierbare wederhelft betreft..."
„O, die! Ik moet je zeggen, Werner, dat ik telkens als
ik met die fameuze Eufemia in gezelschap ben geweest,
opnieuw tot de overtuiging ben geraakt, dat de heksen, die
men vroeger to vuur en to zwaard vervolgde, van hair ge-
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halte moeten zijn geweest en dat men eigenlijk het verbranden veel te vroeg heeft afgeschaft."
„Wat zullen die twee hun mondje gaan roeren, om Luitgart een heel zonden-register van mij op te disschen !"
„Trek er je niets van aan, Werner ! Dot het toeval, een
van de lastigste en boosaardigste dingen is, waaraan wij: nu
eenmaal onderworpen zijn, weet je natuurlijk al lang, en
overigens zal mevrouw Luitgart zelve wel haar goede redenen hebben om het stilzwijgen te bewaren."
„O, neen ! Jij beoordeelt haar verkeerd, omdat je haat
niet kunt uitstaan."
Rudolf Waldow gaf daarop maar geen antwoord.
leende luisterend het oor naar den regen, die sterk aan het
afnemen was. Van den donder hoorde men niet4 meer eu
slechts of en toe zag men nog het blauwachtig schijnsel
van het weerlicht door de luikreten.
',Hoe lang blijf je nog hier, Werner ?"
,,Drie dagen."
„Ik heb gelukkig nog een voile week vrij."
„Tot weerziens dan to Berlijn, Rudolf 1" sprak de professor en reikte zijn vriend de hand. Toen trad hij; weder
naar de ronde tafel en kreeg 't van zichzelf gedaan —leder
welopgevoed mensch is in meerdere of naindere mate een
slaaf der conventie om oak met collega Kurzmichel een
-

handdruk to wisselen.
En toen hii, weg was, zei de babbelzieke professor tot
Waldow met een spottend. lachje:
„ileb ik het niet altijd gezegd, amice? Stine waters heb-
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ben diepe gronden ! Die goede Helmbrecht verstaat don
wonderwel de kunst om iemand het spoor Mister to maken
— tot op een gegeven oogenblik .god Toeval hem 't masker van het gezicht rukt. Dat arme, kleine vrouwtje thuis!
Overigens" — hij wees met zijn duim over zijn schouder — „een prachtige vrouw, die daar, dubbel de zonde
waard, ha, ha, ha! — Heb je wel. de vreeselijke opgewondenheid van die twee ,gezichten gezien? — En welk prachtig 'haar ! Die Helmbrecht is nog zoo dom niet !"
„Het •preekt wel van zelf, dat in dien stortregen de
menschen hard hebben geloopen om onder dak to komen
en er derhalve zeer verhit uitzagen! Ik geloof niet, dat wij
onze hersens bizonder behoeven in to spannen em tot dat
,

resultaat to komen."
Dit zeggend, nam Waldow zijn plaats aan de tafel weder
in, maar Kurzmichel ging voort mei in zijn dikke handjes
to wrijven en daarbii ondeugend to giegelen.
Lona sliep. Met de beide handen ond.er het hoofd, het
loshangende haar op het witte kussen, lag zij: zeer stil. Zon
de-14 droomen sliep zij vast en diep ; het hemellicht, dat of
en toe nog door he venster brak, verlichtte hear gelaat.
Om de mondhoeken was hear zelfs in den sloop een lachje
bijgebleven, dat van .geluk en vrede vertelde. Voortaan zou
zij iramers niet meer alleen zijn, niet meer
lTij was er, dien zij liefhad, voor wien. zij leven mocht t
Nog maar een korte spanne tijds, don. zou er niets meer
,

-

zijn, wat hen scheidde.

SO

HOOFDSTUK V.

Aan het open venster van zijn kamer stond Werner en
zag naar buiten in den nacht. Het weerlicht, dat nog -abortduurde, hulde, bijwijlen de toppen van 't gebergte, dat hij
voor zich had, in ieen blauwachtigf schijnsel, van de boomen
droop het water af, en, als een zachte windvlaag kwam en
ze heen en weer schudde, viel ,er eensklaps een massa water met doffen slag op den gond. Die hemel, begun alweer
op te helderen ; achter lichte wolken bleef de maan nog
als door een sluiergaas ge,dekt, de heele natuur seheen in
die he erlijke, verfrissch,ende koelte tot verademing t€ zijn
gekomen. Van geuren bezwangiercli trok de; nachtwind het
vensterraam binnen en streelde zacht en liefelijk Werners
verhit gelaat en het moede geworden voorhoofd.
Zijn gedachten waren niet zoo vredig als het landschap
daarbuiten het was. Nu ien dan ontwelde zijn borst .een pijn.
hike, zware zucht. Eindelijk liep hij naar de tafel, waarop
een kaars stond te branden, tastte in zijn borstzak en bracht
daaruitrk een brief to voorschijn.
Het begin van dieni brief interesseerde hem niet, maar
op de laatste bladzijde bleven zijn oogen gevestigd. Daar
;

;

stand in klein kriebelschrift van eon vrouwenhand, met
onregelmatige letters, die, in de haast voor 't meerendeel
sle,chts half voltooid, eenk gejaagden aard en een wankelmoiedig karaktor verriedeu
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„Ik zie maar al to geed in, dat wij. niet passen voor me...
kaar, dat het van mijn leant een vergissing moet zijn geweek toen ik daeht inr u mijn ideaal to zullen vinden.
gingen en gewoonten bezitten een veel greeter macht dan
wij wel veronderstellen. Gij zijt de pedante geleerde gebie-.
ven, die van mijn denkwijzie niet het minste begrip hebt,
dien niemand mij benijdt — want ik schat mijn .echtgenoot
even goed met de oogen van andere vrouwen als met de
mijne — de man, die mij in de maatsehappij niet de positie
heeft verschaf L,. waarop ik gemeend had to kunnen rekenen. Gij zijt tevreden met de plaats door u bekleed, zooals
ge zegt, maai1 ik ben dat niet, volstrekt niet, en dat zal
cook nooit het geval. zijn. Sedert ik druk omga met neef
Rolf, ben ik weer dezelfde geworden, die ik vroeger was. —
Onze levenssferen, Werner, zijn daarentegen geheel ver.
schillend. — Is .em ooit eenige vrouw, die mij dwingt tot
jaloezie op mijn man, 00it teenige vrouw, die mij. benijdt?”
Werner liet de hand met den brief zinken, Leunde achterover in zijn steel, keek naar 't fiikkerend kaarslicht en
daarachter verscheen voor 't oog van zijn geest — Lona,
.zoo .edel van hoofd en hart, de vrouw, die hen beminde,
•zooals teen man maar verlangen kan, bemind to worden,
-en daarnevens Luitgarts smalle gestalte met haar ZigeuDerachtig voorkomen, met haar hartstochtelijk, elk oogen.blik veranderend temperament, de luimzieke onbestendigheid in eigen persoon, daarbij steeds vervallend in uitersten,
koppig als een kind, en in verregaande drift veer geen
enkel verstandig woord vatbaar, een vrouw kortom, slechts
,

,
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gesehapen voor een man, die ter wereld niets anders to
doen had dan hare luimen bevredigen. Hem, Werner,
maakten ze nervous, die luimen en grillen ; ze stoorden,
hem in zijn rustig nadenken, legden zijn verstand aan
boeien en verbitterden 'zijn heele leven. Voor de buiten.wereld was hij; tot dusverre steeds do wilsgeer geweest, die
om der lieve vrede wile alle onaangenaamheden maar stilzwijgend gedoogde. Hoe diep ongelukkig hij was met zulk
eon vrouw, geen sterveling was er die het -vermoedde, dat
wist -niemand buiten hem.
En hij las weer verder in dien lan,gen, slordig geschreven
,

brief :,
„Voel Hever wit ik mij vernederen tegenover mijn fame
lie, die zic:h indertijd met hand en Land heeft verzet, toen
ik hemel en aarde dorst bewegen om mijn, eigen zin to volgen en met u to troll wen, dan nog longer geketend blijven
in de boeien van eon huwelijk, waarvan wij allebei ruim
,genoeg hebben..Neef Rolf, die slechts uit egards voor mijn
persoon al uw onbeleefdheden tegenover hem wel over het
hoofd heeft willen zien, geeft mij, groot gelijk. Een ,echtscheiding is voor ons het allerbest. Gii zult u daartegen
wed niet verzetten, want al liepen ook altijd onze meeningen uiteen, omtrent dit punt zullen wij, bij, wijze van ,uit-

zondering, 't wel, volkomen eens zijn. Onmiddellijk na uw
terngkomst gaan wij van weerskanten de noodige stappen.
doen. 1Viiin hesluit is trouwens onherroepelijk, muurvast
— Leonard moogt gij behouden, als ,ge van 't bezit van het
kind uw toestemming tot de scheiding mocht willen af-
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bankelijk maken. Apropos, het ventje is weer ziek geweest,
zal wel altijd een brekerbeen blijven.
Ik keel. terug
tot mijn familie en gjj moogt mijnentwege op uw eigen
maniee trachten gelukkig to wezen. Antwoord op dit schrijvon wordt mijnerzijds niet verlangd. Wat er gedaan
to worden, kan 't best geschieden na mondelinge overeenkomst. Gij kunt er u alvast op voorbereiden, mijn neef Rolf
handelend voor mij to zullen zien optreden.
Luitgart."
Dien brief had de professor ontvangen, juist toen hij zich
uitrustte voor het tochtje Tangs het Koningsmeer, op den
zelfden dag, dat Lona voor 't eerst zou to zien krijgen.
Hij had hem dikwijls gelezen, dien brief, en nog- vaker over
den; inhoud nagedaeht, en toen hij nu weer gekomen was
aan den ziu: „Mijn besluit is trouwens onherroepelijk,
m uurvast!" sprak hiji voor zich heeni met een zucht van
)

-

verlichting:
„Welnu, het zij, zoo! Jij hebt den band geknoopt, je
wilt hem losmaken, Luitgart, en daarvoor ben ik je dankbaar ! Nu oak geen teru eden meer, noch van uw-, noch
van mijn kant !"
En toen zat hij ieeni geruimen tijd met de hand onder 't
hoofd, terwiji vriendelijker beelden versehenen, die al , zijn
-

denken in beslag names.
Hij zag Lona, a,an zijno zijde, die ,hem lief had en verstond; geen hindernis meer voor zijn werken en streven,
maar eon gezellin voor 'tleven, die met hem me ► ken gevoelen, met wie hij zelf sympatieseeren kon. En daarbij
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het bleeke, lieve gezichtje van zijn armen jongen, niet
meer aan dienstboden overgelaten, maar aan hartelijke
handen toevertrouwd, door teedere zorgen omringd. —J a„
morgen wilde hij, 'haar alles vertellen !
Maar als Lona nu zijn huwelijk eens anders opvatte, als
zij beducht was door hare tusschenkomst een band to vernietigPn, die hem slechts hinderlijk was geworden, als zij
.

— de vrouwen zijn zoo onberekenbaar tegen de bitterheden opzag, die een echtscheiding tengevolge heeft. Als
zij hem Never ,verliet em niet op het door hem to nemen
besluit to influenceeren? Ze was zoo fijngevoelig. Gesteld,
dat zij, zich eens tegen hem ,.keerde...
Werner kreeg het benauwd ander de kwellende gedachten, die hem bestormden. Hij sprong op en trad weder aan
het venster.
Welk eon vrede daarbuiten„ welk een vrede wiellicht
ook in. 't gemoed van haar, die hij lief had! Moest hij daar
d.an worsteling brengen en tweestrijd? Was het niet genoeg, dat hij alleen heed? Waren zijn boeien eenmaal verbroken, dan mocht hiji op haar toetredeu en. zeggen : ,,Zoo
was hot aanvaard nu de omstandigheden zooals ze zijn !"
Bij, de, zwijgende duistemis van' den n.acht, MI de stilte
die hem omringde, ging hem .op-eens met snijdende pijn de
gedachte door het hoofd aan een mogelijke scheiding —
van haar. Hoe zou hij dat kunnen verdragen, nu zij hem
ien alles geworden was? Neen, neen, dat ging zijn
krachten to boven! En hij deed zichzelf de gelofte van to
blijven zwijgen.
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Ze wist, dat er hindernissen waren en dat hij die uit
den weg wilde ruimen. Wat deed het er dan toe, tot welken aard ze behoorden, die hindernissen?
Zoo bedroog hij dan.zichzelf met allerlei sophism-en en
Werner Helmbrecht, de anders zoo waarheidlievende man,
weird in zekeren zin ieen huichelaar uit vrees.
Toen de nieuwe dag was aangebroken, tegelijk met zonnestreeling en frischheid, en Lona, stralend van geluk, op
de veranda verscheen, herhaalde hij nog eons voor zichzelf :
,,Zwijg van al die dingen !" en met het oog op die gelofte,
begon hij onmiddellijk:
„Hoor eens, liefste, ik he:b vannacht ernstig de vraag
omtrent mijn Meat overwogen. Maar ik .geloof nu, dat
bet onnoodig is die pijnlijke dingen aan te roeren. Zeg
mij maw, of je mij vertrouwt, of je in mij gelooft, ook
als ik zwijg en u zoodoende een wetenschap onthoud, die
u toch tot niets zou dienen."
Zij zag hem aan vole, hartelijkheid en blijkbaar ondierworpen
,,Werner, ik 'heb je lief en in de lief de is het geloof in
elkander het allerhoogste ! Hoe kunt ge dan nog vragen,
of ik dat in r u bezit ?"
„Gre moogt mij ten voile vertrouwen. Ik vraag u slechts
eon korten : tijd voor mijzelf. 0, Lona, nog nooit is eenige
Nronw bredrogen geworden, als ik uw vertrouwen niet
waard ben. Maar ik beef terug voor het denkbeeld om u,
die ik gedukkig wil doen zijn, in mijn strijd mee te sloepen. Wees gij mijn sster, waarnaar ik zal kunmen opzien,

86
als donkere wolken mij omgeven."
Zij le,gde het hoofd aan zijn borst.
„Alles, mijn Werner, alles wat ge wilt ten zooals ;gij het
wilt ! Een vrouw, die waarlijk btmint, is zoo deemoedig,
good en offervaardig ; zij wil nets voor zichzelf, voor
den geliefden man ! Spreek, Lwijg, doe wat je wilt, maar—"
zij richtte zich eensklaps hoog op en zag hem aan met
eon gezicht,' dat zonderling was verbleekt — „maar mismij niet !"
„Om Gods wil, Lona, hoe komt ge op die gedachte?
Acht je mij daartoe dan in pstaat?"
„Neen, neon, Werner, vergeef mij dat woord! 't Was de
laatste stuiptrekking van den twijfel, die zoo lung de opperheerschappij in mijn binnenste heeft ,gevoterd ien nu nog
etenmaal het neergedrukte hoofd durfde opheffen. Ik geloof in jou meer dan in mij zelf, meer dan in mijn leven
— zooals ik God geloof !"
Eer hij 't had kunnen vermoeden, had ze zijn hand gegrepen en daarop een hartstochtelijken kus gedrukt. De
zon scheen op het prachtige hoofd ten Werner shoot
;long° vrouw in zijne armen.
„Dat is het geluk, hot geluk dat ons nadert, Lona! Nog
maar eon weinig geduld! Ik heb le lief en wil de uwe zijn!
Of zou je mij misschien afwijzen ?"
Zij lachte slechts; maar die trek van overmoed en
scherts, die zijn gezicht zoo vreemd verhelderde, verrukte
haar en verhoogde haar geluk. Arm in arm wandelden zij
eon eindje op.
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„Kijk eens," zei hij, naar beneden ziende, „wat zit daar
voor moois aan uw japon ?"
Zij bukte even en greep naar een vierdord takjc, dat aan
haar volant was blijven hangen, om 't weg be nemen. Het
ging niet eens zoo heel gemakkelijk en toen zij het in handen hield, liet zij 't Werner zien.
„Ben kruisdoorntakje, neen, wel twee! Kijk .toeh eens,
hoe ze in mekaar zitten gestrengld. Het oude moedertje
had ongelijk, om ongeluk uit die dingen to profeteeren,
geluk hebben zij mij gegeven, een nameloos geluk !"
„Op mijn woord, '.t is kruisdoorn, en die takjes zijn maar
trouw bij u gebleven, al dien tijd! Gooi ze weg, Lena !"
„Neen, dat zou jammer zijn ! Ik ben ook bijgeloovig,
maar op een andere manier dan dat .oudje. Ik wil deze verdorde dingetjes bewaren ads eon herinnering aan het
toen wij beiden met bewustzijn gevoelden, wat wij
voor elkander waren,, wat wij voor elkander kunnen zijn..
Zoo dikwijls ik ze besehouw, zal ik uwer gedenken."
,,En wie weet, of juist dat denken aan mij. je niet on.ge,lukkig maakt, Lona ?" Hi" zei het lachend, wel een bew ijse,
(

-

dat, zijn waarschuwing niet ernstig gemeend ken zijn.
„Weet je wat " riiep Lona overmoedig uit, ,,we zullen
geluk en ongeluk deelen. Hier hebt gij het eene takje, ik
behoud het andere. Later leggen wij ze weer mekaar.
Vindt je dat good?"
Hij nam wat zij• hem aanbood en legde 't zorgvuldig in
zijn portefeuille.
„Nu hebt ge uw zin !" sprak hij. „Wat er van komt, wij
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dragen het beiden."
•„Ach, ooze heerlijke, ramie zomertijd, hoe gauw zal hij
nu -weer voorbij zijn !" zuchtte Lona.
„Ja, heel gauw. Vrijdag meet ik weg, want a.s. Maandag begint voor mij weer het werk."
Zij. werd bleek en omklemde zijn, arm.
,,Zoo gauw al? Ik had niet gedacht, dat ons afscheid al
zoo na op handen was, Werner, hoe zal ik nu do eenzaamheid verduren?"
„Met de hoop op de toekomst. Weldra, Lona, weldra zal
niets ons meer scheiden."
Ben tranenfloers verdonkerde ,het licht harer oogen, de
scherpe omtrekken van 't gebergte tegen de lucht gingen
voori haar dwarrelend been en weer, alles Elcheell met haar
om to we,ntelen. Maar zij wist zich to beheerschen, te vermannen em hem. Hij had toch ook te lijde.n onder het afscheid, misschien, nog meer dan zij,, want hij: ging zeker
moeilijke dagen to gemoet en zij slechts de eenzaamheid.
„Ik zou maar 't liefst met u tenigkeeren naar Berlijn.
Willen we samen reizen, Lona?"
,,Ja, graag !"
Onverbiddelijk doorliepen natuurlijk aarde .en zon de
haar voorgeschreven banen. Ze konden niet medelijdend
aarzelen,om die twee gelukkig► menschen, die zoo gaarne
den tijd hadden willen doen stilstaan, em des te langer van
het samenzijn te ku.nnen genieten ze hadden geen besef
van geluk of onheil, van smart of vreugd., zelfs niet van de
armzalige schepsels, die ze lieten meewentelen in haar
,
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onverstoorbaren gang.
En toen ten slotte op den kerktoren van 't stille dorp
het uurtje van seheiden sloeg, hield de zon zich schuil,
omhulden ,grijze wolksluiers de toppen der bergen en hin.gen doorzichti . ge newels in de lucht.
Terwijl zij langs den breeden straatweg reden naar het
naastbijzijnde spoorwegstation, keerde Lona zich nog eenmaal om.
.

„Vaarwel !" riep zij, wuivend met haar hand, „vaarwel
Bij u heh ik voor 't, eerst van mijn le aven gevoeld, wat het
zegt, gelukkig to zijn ; met een bezwaard hart ga ik weg,
want slechts wat wij bezitten, mogen wij het ooze noemen."
Stilzwijgend nam Werner Loma's hand in de zijne en
bled die den heelen weg over vasihouden. Ook zijn hart
was bedrukt en van zorgen vervuld. De korte zaligheid
was voorbij en raw de weg,, die voor hem lag. Dat sloot
ook hem den mond.
Op een killen, re,genachtigen herfstavond kwamen zij in
Berlijn. Het eentonig getik van de neervallende droppels
op het koepeldak, van het station was hun ,een droevige
welkomst-muziek. Ze bracht Lona aan het huiveren. Rillend vlijde zij zich in 't rijtuig aan de Borst van haar geleider., Met de snelheid van den wind, naar het scheen, rolde
het gesloten koetsje langs do straten der stad in eene westelijke riehting. Vliegensvlug, zoo verbeeldde Lona zich,
en tech liep de sleepersknol met neergebogen kop zijn heel
gewoon sukkeldrafje, en soezend als 't paard, was ook de
man op den bok, in zijn natte pak op zijn vochtigen zetel.
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Langs de beide portierraampjes liep het water stralensgewijs weg, en hoewel Lona niet hoorbaar schreide, liep
ook 'hoar traan voor traan langs het bitter bedroefde gezicht. Maar toen zij bemerkte dat het rijtuig al dichter en
dichter hare mooning naderde, then zij. begreep „dot het
oogenblik van scheiden, over een minuut of nog minder
daar zou zijn, then ,sloeg zij in een gebaar val hartstocht,
beide armen om den hals van den vurig, beminden man en
riep zij snikken uit :
„Werner, Werner, ik kan het niet verdragen, het is to
veel. 0, mijn God, als ik jou verliezen moest, als ik zou
moeten sterven zonder jou..."
Hij, streek met de hand longs het vochtig geworden hoar,
langs het van tranen doorweekte gelaat.
„Schrei niet, liefste! Geen menschenmacht kan ons
,

sclteiden; wij behoove-n elkander voor eeuwig !"
,,En hoe long zal het wel niet duren, voirdat ik u weer
zie?" vroeg zij .op klagenden Loon.
„Tot ik vrij ben, liefste, van alle boeien verlost, tot ik
voor u kan treden, zonder dat er mij of bij u ook maar
van eenig zelfverwijt sprake zou kunnen zijn."
Zij, gad .geen antwoord op dat gezegde, maar begon opnieuw hevig to snikken.
ik kan niet !"
„Ik kan 't niet verdragen
Het rijtuig stond stil. Z-e waren aan het opgegeven adres.
„Vaarwel, liefste! Geloof in mij, en wacht op mij !"
Zij drukte hare lippen zoo stork op de zijne, dat zij er
bboedig-rood van werden en sprong toen haastig op straat.
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.De koetsier liet den wagen wenden, die ratelend weg
reed. Lona stond nog onbewegelijk op dezelfde plek en
staarde het rijtuig na. De wind sloeg haar den regen in het
gezicht, maar zij, scheen .dat niet eens to voelen. Met wijd
geopende oogen ging ziji het koetsje na en toen het aan
haar gezicht was onttrokken, bled ze net zoo lang luisteren, als zij: het ratelen der wielen no.g meencle to hooren.
De straat was geheel verlaten, het Halt der gasvlammen
weerspiegeldo zich in de natte trottoirs, en op 't midden
van den weg .stonden overal z vvarte plassen. Daar overviel
-

haar iopeens een akelige Tilling. Had zij koude gevat of
kwam dat door hare vreeselijke opgewondenheid?
„Aileen!" prevelde zij toonloos, trok den mantel vaster
om hare schouders en trad in huis.
Zoodra zij, de deur van haar appartement geopend had,
kwam haar .dienstmeisje, verschrikt en bezcrgd near haar
toe. Ziji had mevrou,w nu niet meer verwacht..
„Help me maar gauw dat natte good uitdoen en breng
me dam een kop thee, Marie !"
Het meisje was vol ijver om mevrouw van dienst to zijn,
dock Lona vermocht niet, het gevoel van veriatenheid van
;

zich of to zetten.
Het deed haar misschien wel eon weinig goed, dat zij
th uii was, omringd door al de haar welbekende dingen,
thuis en op haar gemak: maar 't gevoel van welbehagen
-

bleef achterwege.
Zij liet de groote hanglamp aansteken„ wierp zich in haar
peignoir op de chaise-longue, luisterde haar het eentonig
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gekletter van den regen,

voordat zijn het zelve wist, waren, al hare gedachten weder bij hem, die thans; Naar heels
}even vervulde.
,

HOOFDSTUK VI.

In de nabijheid van het Universiteitsgebouw stond een
aanzienlijk huis, welk s eerste: etage werd bewoond door
-

professor Helmbrechti 'en voor de deur waarvan thans het
rijtuig halt hield, waarin de professor zelf slechts4 .enkele
minuten geleden zij aan zij met Lona gezeten had.
Ook Werner steeg huiverend uit, ook zijn gezicht stond
ernstig en pijnlijk ontroerd.
To hij, gekomen waar hij wezen moest, de. bel Net overgaan, moest hij, .een heelen tijd wachten, voordat de dienstbode kwam om hem open to doen.
„Goede hemel, mijnheer de professor !" riep het mensch
versehrikt nit. „Door had ik heelemaal geen gedachten van.
En mevrouw — mevrouw, niet thuis, professor !"
„Weet je niet, waar zij naar toe is?"
naar de Opera."
t„Alleen?"
„Teen, mijnheer de' kamerjanker is mevrouw komen.
afhalen."
„'t Is .geed," zei Helrnbrecht, tem41 hij zich naar zijn
studeerkamer begaf. Hij stak daar zijn lamp met 't greene
-
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1ichtstcherra op en zette zich, aan zijn schrijftafel.
Nu was 't evenwel niet meer de lust tot werken, de
scheppingsdrang, die hem aangreep, bij 't zien van de
zware folianten en cahiers met eigen aanteekeningen. Hij
schoof al die dingen weg ien ging met de hand wader het
hoofd zitten peinzen.
Zijn .„te huis" was hem drukkend als altijd, thans nog
meer dan vroeger. Hij had het gevoel, als behoorde alleen
zijn persoon niet bij al de weelderige dingen, waarmede
zijn vrouw 't behaagd had, zich te omringen ; overal was
alles op zijn plaats hij alleen niet. 'Foch lieten overal
orde en netheid te wenschen over.
Ook bier op zijn studeerkamer waren tijdeng zijn afwe,
zigheid allerlei dingen binnen gesmokkeld. Hij moist 't wel
van o uds, dat Luitgart, als haar jets in, het hoofd was gekomen, letterlijk niets respecteerde. Onordelijk weggeschoyen, met een van de pootjes op een vel leelijk-verkreukeld
papier, stond een kostbare inktkoker van cnivre-poli, en
de inktvlekken op het met groen bekleede tafelblad, bewezen duidelijk genoeg., op welk eene slordige wilze van
zijn sehrijfgerij) was gebruik gemaakt, Loch bezat Luitgart zelve een sierlijk boudoir, toegerust met alles wat zij
maar noodig had. Vruchteloos had Werner, toen hij pas
getrouwd, was, tegen. dat niet ontzien van anderer goed
krijg gevoerd, maar nu had hij: al zoo lang leeren inzien,
gelijk n.
in
datgoede of kwade woorden. in dat opzicht
-

velerlei andere opzichten trouwens — niet de minste uitwerking hadden.
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Zijn werkzame phantasie tooverde hem thans een ander
„tehuis" voor oogen, met een vrouw, die belang stelde in
wat hij dacht en deed, die in ontwikkeling van den geest
zijn evenknie zou zijn. Een diep en innig verlangen
naar Lona kwam plotseling in deze maar al to ,goed bekende en nooit geliefde omgeving zoozeer zijn ,geest hes:tormen, dat hij de oogen nog meer met de hand o-verschaduwde, en dat zucht na zucht zijn Borst ontwelde.
Daar kwam over het donkere vloerkleed zachtkens op
hem toe een wit, klein schepseltje, op bloote voetjes •ern
met lokkig blond haar. Zijn zoon !: Een oo.genblik aarzelde
het kind, zag met de groote, .ernstige oogen, die 't bleeke
gezichtje nog teederder. maakten, naar den peinzenden
man, alsof hi.j, wilder wachten, tot deze nit zichzelf hem had
opgemerkt, maar teen dat niet gebeurde, liep hij weer verder en legde eindelijk schuchter zijn hall* op vaders
knie.
„Papa!"
De professor werd uit zijn drooiu wakker.
„Leo, mijn lieve, kleine Leo, ik dacht, dat je al heel
Lang goed en wel lag to ,slapen."
Hij tilde het kereltje op zijn knie, kuste de fine lipjes,
die hem werden aangeboden en streelde liefkoozend het
lokkigo hoofdje.
,,,Ik sliep niet, papa, ik hoorde u, thuis komen en praten, maar Mina wou niet, dat ik naar u toeging. Toen zij
weg was, ben ik alleen uit bed gekropen. Hoe heerlijk, dat
u weer hier bent, mijn lieve, lieve papa !"
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De zwakke armpjes we rden vol teedorheid om vaders
hails .geslagen en het smalle wangetje vlijde zich tegen Werner's vollen baard.
„Altijd een zoet kind geweest, Leo?"
„Ja, maar mama was altijd uiit en ,00m. Roll ook en dan
zat ik alleen."
Werner zuchtte. Voor alle antwoord drukte hij den knaap
vaster aan zijn borst.
,.,Hoe good, dat u weer thuis bent, papaatje," herhaalde
bet kind op zachten fluistertoon en wederom met 't hoofdje
tegen vaders Borst aangevlijd, vernied weldra zijn ademhaling, dat hij was ingedommeld, alga slechts gewacht
had op die eenige, veil* plaats voor 't moede, kleine
hoofd, om het de zoo noodige rust1 te ,gunmen..
Heel voorzichtig tilde de professor het jongske op en
droeg hem naar zijn bedje terug. Met bezorgdheid beschouwde hij een tijdlang de zwakke trekken van het kind,
dat hij: zoo innig lief had, en hij vend nu, dat het gezichtje
er nog smaller uitzag, dan voor zijn vertrek ; met zachte
hand streek hij, langs het witte =kussen ; daar kreeg het
kind plotseling eon schok, midden in zijn slaap, then de
Bel met ruwe hand zoo krachtig werd; overgehaold, dat het
geluid daarvan door het heels huis weerklonk.
Werner moist wie daar had gescheld; gelijk de scherpe
belklank hard door de stilte van het huis dreunde, zoo deed
hare geheele -persoonlijkheid, al Naar doen! en later het zijn
lever;, en daartegen was .hip al die lange jaren machtelooa
.

gebleven.
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Werner boog zich nog eens over het kind peen, dat
weer ,gerust was ingeslapen ; zoo hield hem dan niets terug
om zijn vrouw te gaan begroeten. Ilij opende de deur van
hot eetvertrek en trad binnen.
.,,Goeden avond, Werner !" zei met haar hoop stemgeluid
de jonge vrouw, die haar opera-mantel reeds had afgeworpen en4 thans in groot toilet aan den disch zat.. en ze deed
het op een onverschillig-slependen Loon, zonder daarbij, op
to staan of haar man de hand te reiken. „'t Verwondert
me, je nu al te zien; ik dacht dat je vacantietijd larger
duurde."
„Ileb je dan mijn brie$ niet gekregen., waarin k je
meld had, dat ik vandaag zou, thuis komen ?" vroeg hij
heel bedaard, doch met gefronste wenkbrauwen.
„Ik? ja, dat' s waar ook, jet sprak daarin, also ik het wel
heb, van Zondag 4 October ! Is 't vandaag do vierde ?"
Die laatste vraag gold meer bepaald den hear, die achter de tafel naast haar stond en die met den heer des huizes slechts een buigenden groet had gewisseid.
,,Zeker cousine! Althans voor zoover ik weet."
„Dan maak ik je mijn excuses, Werner, dat ik niet
thuis was, maar, niet waar, je mij wel niet erg gemist
hebben? Wil je niet plaats nemen, Werner? Blijf jij ook
maar zoo staan,, Rolf? Ik moot je zeggen, dat ik een. bonger Pals een wolf heb !" En L uitgar4 begon met de kleine,
-

-

.

-

scherpe tandj es eon kippeboutje to bewerken, dat zij, reeds
op haar bord had genomen, waarbij haar ,glansende, bruine,
oogen rechts en links door 't vertrek vlogen, alley omvat-
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tend, bij geen enkel ding verwijlend. 'Then h.aar blikken
Tangs het gelaat gleden van haar man, kwam 'een, tegelijk
imeewarhig en spottend trekje om haar mond.
Eindelijk, haar boutje nov, in de half opgeheven hand
houdend, en het hoofd tegen den arm geleund, sprak ziji
aasti g
„Waartoe overigens dat comediespel? kept mijn plannen en le bent het natuurlijk daarmee eens. Een huwelijk
als het onze, wordt op den duur onuitstaanbaar, dus is de
Hoe eer hoe
verbreking daarvan het allerverstandigst.
vind ik. Ik lijd, in overdraehtelijken zin gesproken natuurlijk, gebrek aan jou zijde. Al wat ik mij van een
huwelijk met u had voorgesteld, is anders, o, geheel anders
uitgekonien en ik wil mijn heele ,overige leven niet in
droefheid wegkwijnen, ik, die geschapen ben om een plaits
in de wereld to bekleeden„ waarop ik aanspraak kon maken, waarop ik 't volste rech.i had. Je hebt mij indertijd
genomen em mijn geld, dat is 1!"
„Luitgart !" riep Werner uit, terwijil hen het bloed naar
het hoofd steeg. ,.,Ik bid je, kies voor dergelijke intieme
.onthullingen van uw kant voor 't minst een oogenblik,
waarop wij alleen zijn."
„Rolf is mijn neef, mijn naaste bloedverwant, Voort wien
ik geen geheimen heb. Aan zijn invloed dank ik den moed
om een scheiding to provoeeeren., opdat wij. beiden verlost
taken van het .ellendige juk, dat ens neerdrukt, want —
ik geef 't je dadelijk gewonnen ik was voor jou ook niet
Ale passende vrouw. Jou zal tronwens geen enkele vrouw
KRUISDOORN
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kunnen voldoen, geen enkele vrouw op de heele wereld
ku.nn.en lief hebben !"
Zwijgend had Werner toegeluisterd, werktuigelijk spelend met het mes, dat hij in de handen Meld. Slechts teen
er sprake was van den baron Von Luchsingen, hadden zijn:
oogen zich plotselin ► op dien man gericht, had hij hem vol
in 't gezicht gezien en de anders zoo hoffelijike man, die
zich heel wat Net voorstaan op zijn diplomatiek beleid, had
onder dien blik een kleur gekregen als; bleed en in pijnlijke verlegenheid met zijn sierlijken puntbaard gespeeld.
„Onaangename dingen meet men maar zoo gauw mogelijk afdoen.," oordeelde Luitgart weer en ze schoof daarbii
haar stool; achteruit om in 't volgend oogenblik door de
kamer op en neer te gaan loopen. ►erbeeld mij, dat,
men een eenmaal begane font niet beter kan goed maken,
dan door te erkennen, dat het een, font geweest .en door
de gevolgen van die font zooveel mogelijk en zoo spoedig
mogelijk to niet to doen. Toen ik indertijd mijn goede
mama het verdriet aandeed van; met u te trouwen, kon ik
leeren, dat
weinig vermoeden, hoe de ondervinding mij
,

het een g;roote domheid was, die ik beging. Lief heb je mij
nooit gehad, want als dat het geval ware geweest, zou je
veel meer egards voor mij, gehad hebben. Fit berekening
heb j er mij getrouwd !"
Voor de tweede maal speelde zij die trod nit en haar on
rustige oogen bleven daarbij, zij 't ook voor een halve seconde, op Ilelmbrechit govestigd.
„Als ik j,e niet gelukkig heb gemaakt, Luitgart, lag dat
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buiten mijn macht. Je hebt daareven immers zelf erkend,
dat het een dwaling van uw kant is geweest. Daaraan heeft
het gelegen."
„Zeker, 't was een dwaling, 't was een font, ien nu weet
ik wel, wat daarvan de hoofdoorzaak was : Men spot maar
al te vaak met de vooroordeelen van den add_ tegenover de
andere standee der maatschappij, maar zij zijn. volkomen
,gegrond, die vooroordeelen. Slechts de aristocraten weten
him vrouwen op te heffen tot do plaats, die haar rechtens
toekomt, slechts de aristocraten huldigen voor hung vrouwen dd liberale denkbeelden. Eerst in mijn huwelijk heb
ik tot mijn schade en schande de klove leeren kennen, die
de vrouw van een professor Helmbrecht van hare standgenooten scheidt. Maar jiji waart allerminst in staat, die klove
,

-

te overbruggen."
„Ja, ja, je hebt gelijk," bet u.igde hij en thaw voor het
eerst op dien avond, speelde een lachje ono zijn mond. ,,En
daarom zal het inderdaad het verstandigst gehandeld zijn,
ails de geboren barons Von Luchsingen, zoo spoedig mogelijk er naar tracht, de verloren plaats opniefuw to veroveren, the zij eens nit vrij en: wit voor den bescheiden ge.

-

;

leerde verliet."
„Je bewilligt dus in een..echtscheiding?"
Ja"
Dat kleine woordje werd zoo kort, zou ijzig-koud gezegd,
dat alle verdure woordenwisseling overbodig scheen to zijn.
,,,Over Leonard zullen wij 't wel eens worden," meende
Luitgart evenwel nog to moeten zeggen.
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,,Vergeet niet, dat gij het waart, die de scheiding hebt
verlangd."
„O, zeker niet, mijn besluit is onwrikbaar vast als een
rots."
„Dergelijke rotsen staan bij u niet vaster clan het oeverriet in den wind."
Hij zei dat ironisch en stond tegelijkertijd op.
schat mij te min," antwoordde zij gepikeerd.
„Des te beter voor u, want nu legt ook mijn wil een gewicht in de schaal en hij, weegt zwaar in zoo'n geval."
Hij liep met een vluchtigen groet van 't hoof naar de
gangdeur, .loch daar gekomen, keerde hij, zich nog even
om:
„Van dit oogenblik of hebt gij, geheel onbelemmerd, alle
beschikking over uw tijid en uw woning, ik reserveer mij
slechts mijn studeerkamer. Wat het middageten betreft,
acht ik het — met het oog op de ,dienstboden — wienschelijk, wij 't geza,menlijk blijven gebruiken, totdat — nu,
totdat alles beslist is. IT, baron Von Luchsingen, laat ik,
met uw goedvinden natuurlijk, de verantwoordelijkheid
voor 't welzijn van uw nicht."
hij was weg.
De deur viol achter hem dicht
Voor een oogenblik hield Luitgart met het peen- en weer
geloop op, steunde met haar kin op de rugleuning van een
der gebeeldhouwde stoelen en vroeg daarbij
„Ben je over mij tevreden, Rolf ?"
„Zeker. Je hebt correct gehandeld."
,En jij hebt daarentegen goon enkel woord gezegd, het

103.
toonbeeld van een 'Chineesche pagode."
,,Je vergeet, dat ik in z ij n huis was; een, derde speelt
bij dergelijke echteliike scenes altijd de jammerlijkste rol."
„In m ij n Inds,. Rolf," verbeterde des karaerjonkers
nicht. „Werner was een•arme privaat-docent, teen ik met
hem trouwde."
,,Des to erger voor hem, des to beter voor u nichtje !"
„En
geloof jij, dat hij, zoo bedaard in do scheiding zal
bewilligen ?" vroeg zij weifelend. „Ik kan het nog niet
aannemen."
„Zijn „ja" klonk antlers gedecideerd genoeg."
„Als 't ernstig gemeend is geweest, dan zeg ik : God.
dank !" sprak zij met een diepe ademhaling en drukte daarbij de handen tegen de borst.
„1:Tw rotsen zijn niet vaster dan oeverriet in den wind !"
had Werner tot haar gezegd en daarbiji was hij zich, geenszins bewust geweest van het profetische in die woorden
geleden.
,

-

,

HOOFDSThK VII.

Zoo was dan een voile weeki onverkwikkelijk genoeg,
over de hoofden van het iechtpaar Helmbrecht heengegaan.
Zij, Luitgart, had echter niet al to veel geleden onder die
scheeve Verhouding tusschen man en vro uw. Theater-bezoeken waren afgewisseld door kleinere of grootere partijen

,

-

-
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bij verschillende familie's, want overal had men het arme
kleine vrouwtje willen hebben om haar een beetle verstrooiing to bezorgen.
Iedereen wist imniers, dat de professor, die ongezellige
man, zich heelemaal niet weer om haar bekommerde.
't Was waar, dat Werner zich. voor 't uiterlijk, weinig
genoeg bet gelegen liggen aan zijn vrouw, cloth ze konden mekaar niet zien, of vol ongerustheid poogde hij telkens ,opnieuw to lezen op dat grillige gelaat, steeds in de
verwachting, eindelijk daarop wat verandering teee zullen
ontdekken, een beetje ernst, jets kortom, waaruit hij had
kunnen afleiden, dat zijn een begin van uitvoering had
gegeven aan datgene, wat zij hem zoo nadrukkelijk mogelijk had gezegd to zullen. doen. Dat Luitgart een .echtscheiding verlangde, die zou provoceeren, ze had het Werner
met rondo woorden gezegd, maar van den eersten stop door
haar in die richting gedaan, benierkte hij letterlijk niets.
Dag aan dag was hij getuigo van haar nervositeit, van
haar jagen naar verstrooiingen en genot, alsof or op de
wereld ook niet wat an.ders wat beters to doen viol, maar
verder letterlijk niets.
Als 't haar Joel was geweest, Werner zooveel mogelijk to
martelen om hem op stuk van zaken toch zijn zin niet to
geven, had zij niet beter kunnen 'handelen da,n zij het nu
in onwetendheid, in lichtzinnigheid ,deed.
Met knarsende tanden en met bonsende slapen, zag Wer.

ner den eenen dag na den anderen voorbijgaan, terwiji
op zijn vingers bijna kon narekenen, dat zij eigenlijk nog
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geen tijd kon hebben gehad om den eersten stop to doen,
tot het verkrijgen van eerie echtscheiding, die z iji, zooals
ze had gezegd, zou provoceeren en waarnaar hij, Werner
Helmbrecht, met hijgend verlangen bled uitzien, al was hij
ook voorzichtig genoeg geweest dat verlangen voor haar
to bemantelen.
Vrijheid! Voor de eerste maal in zijn heele levee mis.

ischien, was thans dat woord geen hone klank meer voor
hem. Een heimwee naar geluk. naar liefde, naar Lona's
bezit, kon hem thans met zulk een overweldigende macht
overvallen, dat hij bang was het verstand, alle bedaardheld althans, daarbii to zullen verliezen.
Dan .sprong hij eensklaps op, zwaaidei met zijn amen
door de lucht, verstikte den kreet, die hem op del lippen
kwam en vloog op de deur toe, om zelf de eerste tel wezen,
die den vernietigenden slag toebracht aan de thans meer
dan ooit gehate boeien.
dan — dan gingi 't hem weer verm.anend door het
hoofd, hoe die boeien van goud waren. geweest, eon ladder
voor zijn. broer Felix om zich meer en meer op to heffen,
dan ging 't hem door het hoofd, dat, zoo zijn broer nog
altijd zorgeloos. kon blijven levee, voor zijn ideaal, het in
elk geval Luitgarts geld was geweest, dat hem den daartoe
verlangden weg had ontsloten, dat Felix haar niet dankboar gen,oeg kon zijn.
Ja, Felix ! Hij, Werner, dan niet? Had hij , Werner, hot
recht om den eersten stap to doen tot het verbreken van
:

de boeten? Wat hij indertijd, met Luitgurto hand, wilde
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verwerven, het was hem ten deel gevallen ; hij. had gebruik gemaakt van Mar geld en zich zoodoende de megelijkheid benomen, uit eigen initiatief zich weder vrij, to
maken, want wat hij haar had ontnomen,, hij kon 't haar
met ,den be.sten wil van de wereld niet terupzeven en zich
daarmede loskoopen. Zij alleen had derhalve wanneer
Werner eon eerlijk man wildne blijven — het recht, om den.
band, die beiden thans tegen hun zin verbo:nd, to verbreken en zi.j) dat ook ,doen. — En dam — Werners armen zonken weder neer en een nameloas zachte trek verspreidde zich over zijn gezicht.
„,,Nog maar een poosje geduld, liefste," prevelde hij in
zichzelf, en met gedwongen kalmte ging hij weer aan zijn
sehrijftafel zitten cm dag en nacht to werken.
Hiji had een groot, wetenschappelijk werk onder handen en zijn uitgever drong aan op spoed, want de lan.ge vacantie had den professor wel goed gedaan, cloth geen
vruchten van zijn arbeid voortgebracht.
Hij wist, dat hiji in de wetenschappelijke wereld een man
van beteekenis zou kunnen worden, door het in het Relit
verschijnen van zijn work, maar zijn lichaam feed ander
zijn stille, door niemand opgemerkte inspanning. Hiji bego afgemat to gevoelen en lusteloos; zelfs het denken aan Lona ging thans vaak met smartelijke gevoelens
gepaard en hoe vucrig 'hij ook naar de echtscheiding verlangde, ze had voor hem: tech ook hare versehrikkingen. De
groot man bezat, bij ale gestrengheid tegenover zichzelf,
bij alle wilskracht, tech ook het weeke hart van een kind
,

,

,
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en als hij aan het gewelddadig versch.euren der 1161*
banden, als hij aan zijni zoontje dacht, kwam moor al to
dikwijils het gevoel van zelfverwijt hem folteren-. Zelfs
de z.g. mannen nit een stu.% vinden, also zij. met zichzelf in
't gericht treden, een weifeling en een zwakl pid, wqatvan
dd b ultenwereld. niets vermoedt. Bijna al onze verhoudingen, warden op den langen duur een deel van ons zelf
zoo 't ons ook mogelijk is om zeer beredeneerd tot eenig
be.slnit te geraken, dat het "verbreken dier verhoudingen
geldt en zoo we met on,geduld den tijd der uitvoering wa,
nen of to wachten, worden wij toch van angstige gevoelens vervald, wanneer die tijd eindelijk is genaderd. Zoo
iets vreemds is het hart van den mensch,, dat hij niet zonder ,smart datgene verlaat, waaraan. hij gernimen tijd zonder eenige vreugde is verbonden .geweest.
De kleine Leonard was dikwijls om en bij zijn, vader.
Het stille, bleeke kind hinderde hem niet, zelfs niet als 't
met zekere bedeesdheid tegen vad:erg knie stond aangeleund uren lang de bewegingen der werkzame hand
bled volgen. Soms via hij:, zoo staande, in slaap en dan
nam Werner hem op en legde hem voorzichtig op de sofa.
Van de overige huisgenooten zag hij zelden remand.
L uitgart was er de vrouw niet naar om, ,00it de diepte
van eenig besluit to peilen, om ooit over eenigq zaak ter
wereld diep en ernstig no to denken. Even lichtvaardig en
ondoordacht als zij, vijf jaar geleden de voltrekking van
dat huwelijk had doorgezet,, zou zij er thans toe ,overgaan.,
-

-

,

-

het weer to verbreken, zonder dat het 'hoar eenig hoofd-
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breken had gekost.
In dezen tijd had wel niemand in haar de getrouwde
vronw gezien, die dacht aan den smartelijken stap, zoo belangrijk, oak voor heel het volgend leven.
Zij stond voor een spiegel. De zware zijde van haar
robe boog met krakend elke beweging, die zij
deed, terwij1 de glinsterend-donkere oogen onderzoekend
op hoar, spiegelbeeld gevestigd bleven. Hare smalle, rustelooze handen plukten zenuwachtig aan de roode veeren
van een hoedje, eerst onlangs nit Parijis ontvangen, en daarbij babbelde zij maar ;onophondelijk door tegen n.eef Rolf,
die in een zeer gemakkelijke houding achter haar op de
sofa zat en zijn sigaartje genoot.
„Se zult toch moeten erkennen, Rolf, dat die hoed een
waar meesterstukje is!, Ik kan haast niet gelooven, dat
uw gravin de Pont-Croix, nai.j zoo dikwijls ten voorbeeld
gesteld, jets mooiers bezit,"
,,Heel licht mogelijk, cousine 't kleedt a in elk geval
voortreffelijk, dat hoedje."
,,Denk je, dat Werner voor, zoo lets nu ooit eenig oog
heeft? Zijnentwege had ik gerust een zwarte kaper op mijn
hoofd kunnen zetten, zonder dat hij er iets van gemerkt
had,"
,„Ja, de man heeft zich onverantwoordelijk weinig om u
bekommerd ,en toch, cousine — ik wil niet plant worden,
dot's tusschen neef en nicht geheel overbodig tochi had
hij alle redenen om trotsch op je to zijn. Menigeen, o' menigeen heeft hem om zijn pikant klein vro u.wtjei benijd."
-

-
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Luitgart 'haalde onverschillig de schouders op.
„Als ik een geel gewothen, uitgedroogd stuk perkament
was, had hij mij, heel wat weer belangstelling getoond, nu
ben ik maar een vrouw — de zijne toevallig ! — Dat die
mooie man (want mooi is hij, dat zou zelfs de nijd moeten
bekennen) zulk een blinde pedant zou kunnen zijn, wie had
dat ooit gedacht ?"
,,Zeg, Luitgart, als je nog naar Kranzler wilt gaan, kan
ik je mededeelen, dat het al een kw artier over tijd is."
„Doe mij een pleizier, Rolf, en let daar niet op. Ik heb
-

geen plan mij to reppen. Ze kunnen daarginds wel wat op
mij wachten. Ja, dat ales stipt op zijn tijd, dat was oak
altijd zoo jets onuitstaanbaars van. Werner. Waarom zou
iemand als ik, net als een rekruut, op zijn tijd moeten. passen? Kom ik een beetje later dan de afspraak was, wel,
dan stel ik zoodoende Eufemia prachtig in de gelegenheid
om eerst ,een beetje kwaad van mij to spreken."
„Waarom heeft zij u eigen4jk bij Kranzler op de koffie
gevraagd, en niet in Naar eigen h uis?"
.„Beste jongen !" riep Luitgart, terwij1 zij de handjes ineen sloeg, lachend nit, ,dat raadseltje kan ik je, geloof ik,
wel oplossen. Ten huize van den hooggeeerden professor
Kurzmichel moeten geen zes kopjes van een snort bijeen
zijn. to brengen en hoe de woning overigens ingericht is,
een groote vraag. Verbeeld je, ik zelf, die Loch al vijf
jaar met de Kurzmichels omga, heb nog nooit een voet in
hun heiligdom gezet. De goede kennissen to recipieeren op
neutraal terrein, is altijd Eufemia's grondstelling geweest."
-
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„Zij moet een geducht lastertongetje zijn, diezelfde
Eufemia!"
„Ja, maar bepaald amusant ! Aan haar scherpe oogen en
ooren ontgaat niets; weet ze yen dat is juist zoo prettig. Voor mij heeft zij altijd .de zoetste vleiwoordjes over
en toch hen ik overtuigd, dat zij mij achter mijn rug ook
volstrekt niet spaart. En wat haar zoo'n. samenkomstje
Kranzler of ergens anders kost, woes verzekerd, d.at zij
zich daarvoor heel voldoende schadeloos stelt met de tal'ooze visites, die zij zelf maakt en die toevallig altijd op
het koffie- of theenucrtie. uitvallen. Kom, ik ben kla.ar
Tot bij de deur van Kranzler moogil ge mij cha.peronneeTen, Rolf !"
„Wel, wel, mijn lieve mevrouwtje, wat hebt u ons fang
laten wachten wel gelooven, dat ik. ,er wanhopend
onder werd ?"
Zoo .sprak op allerzoetsten toon_ de vrouw van professor
Kurzmichel Luitgart toe, nadat zij haastig was opgestaan
ona de bezoekster to verwelkoraen.
,,Welzoo, en heeft nu mijnheer det kam..erjonker ua geconduis.e.erd? Hoe beleefd, hoe galant !"
„Niet waar? ApEropos, tegen hoe laat, laat u je door je
man afhalen?" vroeg Luitgart, terwij1 zij daarbij mevrouw
Eufemia's hand schudde.
,,Tegen zeven uur, dacht ik."
„Goed! Zeg, Rolf, als tegen die/1 tijd uw weg je onder
de linden voert, mag i.e. mij ook weer naar huis brengen."
„En als dat toevallig eens niet zoo was, cousine, dan
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kunt ge er foal, verzekerd van zijn, dat ik tegen dat uur
natuurliik Bien weg zou kiezen. Tot weerziens, dames!"
Mijnheer de kamerjonkeii groetie .en ging been.
De dames waren geschaard aan een tad., dicht bii de
twee lumen, die he-8 uitzicht hadden op de Friedrich
sfras9e. Ze waren al druk aan; de gang met het gebruik van
koffie en banket en met hunne lleve evennaasten zoo'n
beetje over den hekel te
,

Eufemia Kurzmichel was groat van postuur en had bovendien hare plaats zoodanig .gekoze n, dat zij voor het
minst de hoofden van ale voorbijgangers kon zien. Wanneer haar lets interessants in 't zicht kwam., bleef zij nooit
in gebreke, de door haar gein viteerde dames op hare eenige
wijze aange:naam bezig to houden.
-

-

,,,Wat een mooie man om zoo te zien," sprak zij. met
blijkbaar welgevallen den kamerjonker na-oogend en daarna hief zij met eene lachende waarschuwing den dorren
wijsvinger tegen mevrouw Helmbrecht op. Alles aan haar
was — in tegenstelling met haar, man — dor en lang:
„Luitg.artje, Lnitgartje, pas op je hartje, mevrou.wtje!"
Met groote, verbaasde oogen keek de ander n.aar
Eufemia op.
„Maar, beste vriendin, hoe meet ik dat nu verstaan?
Rolf is immers mijn neef, wij zijn broers kinderen. Neen,
zoo lets snag je niet tegen, mij zeggen."
„O, het was zoo erg niet gemeend, mijn hartje Je weet
tech wel, hoeveel ik van je hand !" meesmuilde Eufemia,
maar daarbij bleven toch hare scherpe, grijzie oogen. :spion-
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neerend op Luitgarts half terneer gebogen gezieht gevestigd.
,,Een neef is in mijn oogen eigenlijk in, 't geheel geen
man, slechts een goede gelegenheid om bier of daar, naar
toe to pan," laehte Luitgart met haar scherp klinkende
stem, o voor4 als je zoo'n ongalanten man hebt als ik."
„Lieve hemel, ivat .een goddelijke nalveteit ! Op mijn
woord, Luitgartje, zulk een vrouw ads gii zijt had juist
man noodig. Hij kan ziehzelf nu nog daarmede niet genoeg geluk wenschen."
„Hoor evens, beste Eufemia, ik zou iedere vrouw wet eon
man kunnen toiewenschen, die zoo weinig egards verlangt
als de mijne.het do et, lachte zij. „Zijn boeken — dat's nu
precies zijn eenige hartstocht !"
De vrouw van professor Kurzmichel raspcte zich op eene
zees hoorbare wijze de keel.
„Wat .een beeld van een hoed je heb je 'claw op! Ja, ja,
je bent Well maar in alto opzichten een lief, charmant,
klein. vrouwtje !"
Als peinzend staarde zij een tijdlang mevro uw Helmbrecht aan en mompelde daarna, hot hoofd .afwendend :
„Onbegrijpelijk is 't !"
„Wat is onbegrijpelijk ?"
,,O, niets, niets, mijn. Hew. , jonge vriendin, hoegenaamd
niets !" suste mevrouw Kurzmichel en .daarbii streelde zij
de door haar opgevatte hand zoo lief, zoo innig, alsof zij
de naast haar zittende dame troosten moest bij, 't afsterven
yam een teer-geliefde. „'t Verwondert mij, alleen maar, dat
-

-
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u je man op zijn groot vacantie-reis niet hebt vergezeld!"
„O, foei„ neen Dat was niets voor mij, veel to vervelend," zei Luitgart en ziji knabbelde daarbii aan haar bitterkoekje, zooals een eekhoorntjel dat doet aan een noot.
,Werner is mid op reis veel to saai."
„Zoo? Nu — uw nicht„ plod ik, dacht daar anders
over." Eufemia doopte een biscuitje in haar kop, koffie en
gebruikte dat als een lepeltje, „en K urzmichel vend, dat
-

hij ier zoo patent uitzag — zoo opgewekt zit was zoo
mooi —"
,„lk bezit heelemaal geen nicht," lachte Luitgart. „ITW
man moot dus spoken hebben ,gezien."
„Geen nicht? — Geen vro uwelijke bloedverwante ? —
Zoo — zoo !" meende Eufemia en even uitgerekt als dat
laatste „zoo" was, zoo lang werd ook haar gezicht.
-

„Neon, werkelijk niet !"
,,St — Stil ! Spreek niet zoo luid !" En, we'derom omklemden: Eufemia's .dorre vingers het pas losgelaten en,
weder opgevatte handle der jon.ge vrouw ,,niemand hoeft
jets van ons gesprek to hooren — en — niet waar, je
vergeeft mij. mijn verregaande onbedachtzaamheid, lief ste
Luitgart! 0, ik kon in de verte, niet vermoeden neen,,
natu urliik niet—"
wat dan toch ?" vroeg Luitgart en ongeduldig
tamelijk hard zelf s, begon zij, daarbij1 to stampyoeten.
kon zich tegenover do wereld dikwijls gedragen als eon bedorven kind en de wereld zag dat, vreemd genoeg,. van
haw. steeds door de vingers. Zit mocht weer doen dan leder
-
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ander.
.„Als ik ►preken won —al ik, zeggen durfde, wat ik vrees
maar kindlief, jij wordt dadelijk zoo heftig, je bent zoo
vreeseli jk licht geraakt !... Ilw man, Luitgart, -verdient
niet zulk een vrouw te hebben, neen, op mijn wooed, mijn
schat, hij verdient dat niet."
„Lievet mevrouw, zou; het niet 't allerbest zijn," stelde
Luitgart met gedwongen kalmte voor, ,„dat je mij alles
verteldet, wat j e op het hart hebt ?"
M•vronw liurzmichel beet zich op de lippen alg iemand,
wien 't geweldig :spijt, .da ► hij tegen wil en ,dank te ver is
gegaan en sloot toen met verdubbelde hartelijkheid de
-

hand harer buurdame in *hare beide handen.
„Ja, 't is zoo," verklaarde zij daarbij, „je hebt grout gelijk ! Wie, zij. 'took bij, vergissing, A 'heeft gezegd, is wel
verplicht aok B te zeggen, en ik ben this genoodzaakt om
eerlijk tegenover u te zijn, mijn lief mevrouwtje Vergun
mij eerst deze vraag : Heeft de professor, voor hij u leerde
kennen, wellicht een andere liefde of zoo iets van dim
aard gehad ?"
,„Werner ?" riep Luitgart uit, en zij, begon daarbij schier
onbedaarlijk te lachen. „Eer zou de hemel boven zijn
-

hoofd instorten, dan hij 't in zijn hoofd kreeg naar deze

of gene vrouw om to zien!..."
„O, sancta simplicitas !" sprak de vrouw van professor
Kurzmichel met de grootste meewarigheid. .,.,I1oor ems, je
moet er niet boos on worden, maar ik geloof nu zelf, dat
het maar betel' is voor ie, om alles to hooren. Wat
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blijft op de wereld ook verborgen ?,
Wees ,sterk, wat ik
je bidden mag, lieve Luitgart !" — Nagenoeg op een, graftom zei ze dat, die medelijdende ziel ! ,,Toen je dacht
dat je man op refs was om op zijn, verhaal to komen na al
zijn inspanneude studie, zonder eenig zweem van kwaad
vermoeden, en toen vol hartelijk verlangen zijn teru.gkomst
door u. werd verbeid, toen — teen was hij; theft alleen ! Met
een dame reisde hij het land door. Kurzmichel heeft hem
gezien en gesproken ! Hem kwam de geschiedenis zeer, —
hoe zal ik 't zeggen? zeer suspect voor, en Kurzmichel
vergist zich nooit —"
Luitgarts gezicht was geheel en al naar de kwaadspreekster toegekeerd, ma.ar geen drift of toorn was 't, wat daar
lag in die glansende, thans zonder eenige berekening wijdgeopende oogen, op die niet geheel en al gesloten roode
lippen, veeleer was 't benieuwdheid, de ademlooze nieuwsgierigheid van een, mensch, die eenig wonder aanschouwt.
,,Ah !" was het eenige geluid, dat zij voortbracht.
Tevreden met den. eersten indruk door hare interessante
mededeeling verwekt, .ging Eufemia aldus voort :
„En — ik mag 't u, niet verzwijgen — Kurzmichel beschreef mij die dame als zeer sichoon. Hij geraakte daarbij
zelfs in een extase, die voor mii beleedigen.d had kun.nen
zijn, ware het niet, dat ik van zijn gehechtheid, en trouw
de volste .overtuigin.g had. Bijz-onder dweepte Kurzmichel
met het haar, dat zij, naar bet .scheen, los om de sichouders
droeg. „Vloeibaar brans" noemde mijn dwaze dweper dat
haar."
KIIIIISDdOltN
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„En zij, — ze was in het gezelschap van mijn man,
zegt u ?"
„Ja, in 't gezelsehap van den professor Werner Helmbrecht."
Daar viel met krakend geluid achter de spreeksteir ,een
groot nieuwsblad op den grond. Be vrouw, die ,daar heel
alleen, half verscholen bij reen vensternis zat, bukte en
raapte de neergevallen courant weder op, maar vreeselijk. was.
't, zooals daarbij hare handen, beefden. Zij verschanste zieh
nu behoedzaam achter het wijd-uitgeslagen papier, maar
lezen deed zij niet meer. Onstuimig was haar hartslag geworden. Wild dansten de letters, als kleine kabouterties
Werner Helmbrecht ! — En twee, drie schre.den slechts,
van haar verwijderd zat Werners vrouw. Hij was dus ge
trouwd en dat had hij haar verzwegen ! Neon, daartoe had.
,

,

hij het recht niet gehad, daartoe niet !
Ja, hij. had 't is waar, gesproken van boeien, die hij
verbreken wilde. Maar indien door zijn vrouw zat, lachte en.
schertste, clan kon zich ten zijnent immers geen drama,
afspelen, dat welhaast met eon echtscheiding zou moeten.
eindigen ! Onmogelijk ! Die nog jonge vrouw met hare on.gedurige, donkere oogen, haar heldere, zij het ook seherpestem voelde geen smart. -- Zij alleen wam de bedrogene, de
verblinde !.
Hoe alle booze herinneringen weder ontwaakten on haar
met roofvogelsklauwen in het hart grepen, hoe al haar oudetwijfel aan alles wat edel en goei was weder met kracht
het hoofd durfde opheffen en haar hoonlachend toevoegde
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„Verlangt .ge nog meer bewijzen?" !
0, zij had zich op die kleine, elegante, blijkbaar wereldsche
vrouw kunnen storten, op leven en dood met haar kunnen
worstelen am het bezit van dien eenen, dien zij beiden
liefhadden. Maar de getronwde vrouw had hare rechten en
zij, wat was zij voor Werner geweest?
Een voorwerp van verstrooiIng en vermaak, een speelbal
voor zijn luim? Was zij dan werkelijk niets anders, niets
beters wa,ar d,?
,

„Ja, natuurlijk, mevrouwtje, zij. een avonturierster,
maar uw man, liefste, uw man kan zijn. identiteit niet loochenen ! Hemel*, nog toe, welk een wonder van zelfb:eheersching toont ge u vandaag to k unnen zijn, mijn acme Luit-

gart ! Wil je niet teen beetje eau-de-cologne?' Hier, hier heb
je mijn flacon !"
„Neen, ik dank u !" Lachend wierp Werners vrouw het
hoofd in den reek. „Ik ben niet zoo zwak van zenuwen.
Daar heb je trouwens den professor reeds, die u komt afhalen. Hem willen wij maar onmiddellijk de biecht afnemen."
„En zeg nu, mijn liefste Luitgart, verzeker mij, dat
niet boos op mij bent geworden, omdat ik u. nit plichts-

besef, nit vriendschap zooveel leed heb aangedaan ?"
„O, in het minst niet, E ufemia! — Professor ! Professor
Kurzmichel !" riep Luitgart met eenige stemverheffing nit,
-

,

,,kom eens gauw hier naast mij ! Neen, neen, ik verzeker
't u, je vrouw wordt er niet jaloersch van, als ik u een
oagenblikie in alle stilte bezig ho ud ! Vertel u mij nu eens
-

jets readers Kurzmicheltje, omtrent het reisgezelschap van
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mijn man !"
De kleine professor kwam met geheimzinnig gebaar naar
Luitgart toe, plaats nemend op den leegen stoel, dien zij
reeds met uitgestrekten arm naar zich toe had getrokken.
„St, st, met zoo laid mijn hoog-vereerde ! — bedoelde
,

dame zit toevallig op dit eigen oogenblik juist achter u !"
Of 't door 'een electriskchen schok kwam, zoo sprong Lutgart plotseling overeind — op 't zelfde moment legde Lona
haar nieuwsblad ter zijde.
De staalgrijze oogen met den ein.deloos diepen blik en
met den glans van nog) bedwongen tranen kruisten zich
gedurende eene seconde met de glinsterend-zwarte oogen
tegenover de hare, zooals twee geslepen degens mekaar plegen to kruisen, voordat de kampvechters nog het
staal in, beweging brengen tot het doen van den doodelijken koot.
Toen sloeg Lona hare oogen nudes en ruimde zij voor
hare mededingster het veld.
,,Hebt u je werkelijk niet vergist, professor ?" vroeg
Luitgart met den grootsten aandrang.
„0, neen, Kurzmichel vergist zich nooit, Kurzmichei
heeft zulke scherpe oo,gen, al draagt hij dan ook een bril,
en daarbij een verbazend goed geheugen voor gezichten !
Daaromtrent kan de lieve, kleine mevrouw gerust zijn !"
En toen verscheen ook neef Rolf in het deftige café. Van
alle kanten werden heel lief en heel minzaam afscheid
genomen. Luitgart was vroolijker en nitgela bener dan ooit ;
hare oogen 6traalden, hare wangen gloeiden.
-
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„Wel, wel, je schijnt je goed geamuseerd to hebben,
cousin !" zei zelfs de kamerjonker, niet zonder eenige
verbazing.
„Goed geamuseerd ?" herhaalde zij. „Abah, we hebben
den ti jd verpraat, weet je, en nu wij van mekaar of zijn,
heeft iedereen nog stof genoeg meegenomen am over datgene, wat anderen gezegd hebben, nog heel interessante
opmerkingen to wisselen. Ik zou op 't oogenblik die Kurzmichels wel eens willen hooren !"
Maar zoodra zij dat had gezegd, werd Luitgart, tegen
hare gewoonte, peinzend stil en then neef Rolf, gekomen aan het door professor Iielmbrecht bewoonde huffs,
met zijn nicht naar boven wilde gaan, sprak zij haastig
„Neen, neef, vandaag niet ; ik heb hoofdpijn !"
,,Ni is 't mij toch een raadsel, hoe iemand 't bewiis van
ontrouw van haar man zoo luclitigjes kan opnemen, Kurz-.
michel !" Eufemia onder het naar hnis gaan tegen haar
man. ,,Maar zij is ook door en door een loszinnig, oppervlakkig schepseltje, die Luitgart Helmbrecht ! Als mij, zoo
lets overkwam, Kurzmichel, ik haalde je de oogen uit het
hoofd! Overigens geloof ik wel, dat ik de redenen voor haar
-

onverschilligheid heb geraden en je zult eens zien, dat ik
mij daarin niet vergis Die kamerjonker is immers bepaald
haar schaduw en die schaduw zal gaandewegl zoo dicht bij
komen, dat ze zich met de persoon vereenzelvigt, zoodat zij
samen een groote, donkere, onafscheidelijke vlek vormen.
-

Hoor wel, wat je daar zeg, K urzmichel?"
Het lange, droge gezicht scheen to stralen van bewonde.
-
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ring over eigen scherpzinnigheid, maar toen kwam er op
datzelfde gelaat ook een uitdrukking, zoo zacht en week,
ails waartoe wij 't nauwelijks in .staat hadden durven rekemen.
„Arme, kleine Leo !" sprak zij vol deernis.
„Eufomia, je bent eer. Kassandra, een ware profetes,"
meende professor Kurzmichel, en grinnikend knikte hij
daarbij net zijn dik hoofd zijn lange wederhelft toe.

HOOFDSTITK VIII.

Be FriedrichArasse doorloopend, nagenoeg instinctmatig haren weg vervolgend, spoedde Lona, zich huiswaarts.
Het was haar, alsof huizen ,en muren op haar neer moes.
ten storten om haar te verpletteren, alsof ze geen uur langer meer zou kunnen leven.
Hij was een huich.elaar geweest, hij had haar bedrogen
Wanneer ievenwel zijn stem, zijn oogen konden liegen,
wanneer het woord, dat hem uit het diepst van het hart
scheen opgeweld te zijn, toch niets ,anders was geweest dan
,

,

,

bedrog, waar bestond dan nog de waarheid, waar had dan
nog het geloof recht van bestaan op deze erbarmelijke
wereld?
De lust bekroop Lona, luidkeels te gaan lachen om de
onzinnige dwa.asheid, die zij had begaan van nog in eenig
man haar vertrouwen te srtellen. Maar in plaats van 'te

,
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lachen, viel zij, op haar kamer gekomen, op de k nieön neer,
om daar lang en vol weemoed to blijven schreien.
0, ware hover de onverbiddelijke dood gekomen en had
hem van haar weggerukt, dan zou zij in elk geval zonder
eenige bitterheid hem haar heele leven lang kunnen betreurd hebben. Nu evenwel had het even onverbiddelijke
leven hem aan haar ontrukt en, met hem, al haar geloof,
al haar hoop, al haar liefde !
Thans hadden wanhoop en bitterheid zich van haar meester gemaakt ; haar wrok grensde aan haat en schier onophoudelijk herhaalde zij dezelfde vraag:
„Waarem heeft hij niet gesproken ?"
Nog klonk haar de helle .stem in de ooren van zijn
vrouw, nog hoorde zij dien scherpen lach.
Zij sloeg de handen voor 't gelaat en zei kort en beslist:
„De droom is nit !" — —
Teen Luitgart was thuis gekomen, had zij zich laten
verkleeden, het korte, zwarte haar los .gemaakt en een
peignoir aangetrokken van hoog-rood cachemir, een kleedingstuk, dat zij bij voorkeur droeg. Zij wilt wel, dat Werner die schelle kleuren en inzonderheid dat harde rood
niet ken verdragen; hij beweerde zelfs dat het hem agiteerde en hoofdpijn bezorgde, maar er was slechts ,een heel
-

,

korte tijd geweest, dat zij zich zoo eenigszins aan zijn verlangens had gestoord en die tijd lag nu al lang achter hen.
Later had zij hem eenvoudig uitgelachen en was zij op elk
uur van den dag of van den avond als een vlammend vuur
zijn studeerkamer komen binnen vliegen.
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Thans had zij zich, na van kleeding to hebben verwissedd, op een fauteuil laten neervallen, de knieen hoop opgetrokken, de voeten gesteund op een hard-gevuld kussen,
de ellebogen op de knieen, de kin in de beide handen gesteund.
Hare donkere, anders zoo rustelooze oo ►en, bleven gevestigd op deg figuren van het vloertapijt en de witte tandjes
drukten diep in 't vleesch van de onderlip.
De uitdrukking van het gelaat verried een inspannend
n.adenken,
Op .eens sprong zij evenwel met gejaagdheid op, de roode
sleep van haar peignoir slierdef langs den grond en verdween in 't zelfde oogenblik met de draagster van dat
huistoilet achter de kamerdeur. Met dezelfde haast stormde
Luitgart 't studeervertrek binnen.
Werner wendde het hoofd om, uit een diep gepeins opgeschrikt, maar eer hij, nog gezien had, wie hem zoo kwam
storen, stond zijn vrouW al naast hem hij de schrijftafel.
„Ik wil je niet hinderen, Werner! Work gerust door
tot le aan een halt gekomen bent, da,n wou ilk je iets
zeggen."
Zij ging zitten op den stoel, die naast het schrijfbureau
stond en hield gedachtenloos het oog gericht op het edele
profiel van den geleerde. Die linker voet, gestoken een
met gouddraad geborduurd pantoffeltje, sloeg zij over haar
knie ten hield dat voetje met de rechterhand, vast, terwijl
zij met het andere voetje voortdurend bleef trommelen op
den grond.
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Na enkele vluchtige aanteekeningen gemaakt to hebben,
schoof de professor zijn work ter zijde, en keerde zich tot
zijn. vrouw
„Wat hadt je?"
Haar donkere oogen schenei hem tot in de ziel to willen
lezen.
„Je bent met de vacantie in 't Beiersche gebergte, in
Berchtesgaden geweest, is 't niet zoo ?"
„Als je dat interesseert, ja !"
,,Je hebt daai 00k Kurzmichel ontmoet, niet waar?"
,

Een bitter lath je kwam op Werners gezicht.
„Hazoo, ik begrijp het al."
„Je was daar niet alleen," ging Luitgart voort en kwam
zoo dicht naar hem toe, of het haar doel ware, het diepst
van zijn ziel to peilen.
zweeg een oogenblik, in zichzelf overleggend, of die
vrouw noo wel het recht had tot het stellen van zulke
-

,

vragen.
„Als je 'tweet," sprak hij daarop zeer bedaard, „waarom het dan nog to vragen?"
Zij sprong op en omklemcle zijn arm met beide handers.
„Omdat ik weten wil, of jij haar lief hebt."
Nagenoeg onwillekeurig schudde hij, zeif opstaande, haar
met r u.w geweld van zich af. Zijn gezicht was rood gewor,

-

den, zijn oogen vlamden.
„je hebt het recht verbeurd, Luitgart, in het heiligdom
van mijn hart to wroeten! Onze wegen zijn, gescheiden, gescheiden volgens uw verlangen ik ben je geen rekenschap
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meer schuldig."
Opgewonden als hij was, begon hij door de kamer op en
neer to loopen ; Luitgart volgde hem een korten tija met
hare oogen, om zich daarop weder bij hem te voegen.
voldoende
„Goed," verklaarde zij, „dat antwoord is
heeft zij jou ook lief?"
Maar zij -zeg
In spanning, met ingehouden adem, zag het smalle gezicht met de glinsterende oogen naar hem op, en Werner
voeide, dat hi in dit oogenblik Lona niet verloochenen
mocht.
„Ja," zei hij vol eenvoud. En in dat eeme, korte woord
lag zooveel uitdrukking, dat het werkelijk niet meer noodig was, er nog lets bij, te voegeni
„Zij is mooi, veel mooier dan ik, ondanks al mijn opalleen?"
schik, en zij bemint u, zeg, je?
Luitgart sprak zacht en nadenkend;' haar oogen hadden
al het, bewegelijke, al het flikkerende verloren en zagen er
nu zacht uit en omfloerst.
„Hoe weet je dat?" vraeg hij, met verbazing.
„Omdat ik haar bij Kranz1er heb zien zitten ; Kurzmichel heeft mij. haar gewezen."
Werner ontstelde er van. De zonde wand 't moedwillig
verzuim begon reeds gevolgen te krijgen.
„Vermoedde zij van haar karat, wie en wat jij was?"
„Als zij niet doof is, moet zij dat .hebben gedaan.
0, zeker, zij heeft DU, wetend wie zij voor zich had, de
vrouw van professor Helmbrecht gezien."
„Arme Lona, !" mompelde hij droe.vig en sloeg daarbij

-
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de hand voor zijn oogen.
„Zeg ems, Werner, wat heb je eigenlijk zoo lief in
haar ?"
Ze klonk hem weder schril in de ooren, die schelle,
scherpe ,stem, die hem al zoo vaak gekweld had, en scheurde
zijn gedachtenga,ng vaneen.
„Wat? —Jiji kunt dat vragen, omdat je van zulke din-.
gen Been begrip hebt ! 't Is de ademtocht der wondervolle
eindeloosheid, het innig-onvergankelijke, de ziel, slechts
voor ingewijden, verstaanbaar, kortom al datgene, wat zich
beter van mg tot 00g dan van mond tot mond voortplant.
Begrijp je nu eenigszins, wat mij met zooveel magnetische
kracht tot hair heeft aangetrokken,? Waarom zou ik dan
nog weerstand geboden hebben, met uw brief in mijn zak,
met den brief, waarin je mij. uw vasten wil zoo duidelijk
mogelijk had verkaaard?"
„Mij heb je nooit lief gehad," sprak zij, en werkelijk,
daar klonken tranen door 't geluid harer stem heen. „Ik
was 't u niet waard, dat je mij uw ziel, ging blootleggen.."
Het verwijt trof voor een oogenblik doel. Hij zag Luitgart in 't gelaat, dat er bij het schijnsel van de met groen
overdekte lamp, zeer Meek uitzag.
„Onze wegen waren van het begin of niet dezelfde."
„Ik klaag .00k niet," riep zij uit en wierp daarbij het
hoofd in den nek ; „ieder mensch heeft rekenschap to houden met zijn individualiteit. En toc,h, zou zoo heel veel andersi zijn, geworden, als ik maar de overtuiging had kunnen hebben, dat slechts een wezen mij mijn man benijdde."
,

,
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Bijna wezenloos zag Werner haar in 't gezicht de gedachtenloop van zulk eene dwaze kleinzieligheid was hem
ten eenemale onbegrijpelijk. Zij voelde dat wel en voegde
er haastig bij :
„Jii vat dat niet ! Maar, Werner, ik ben nu etenmaal
je vrouw, ik wil 't ook blijven ; en cm je dat te zeggen,
kwam ik hierheen."
Ware de blikslem voor hem in den grond, geslagen, Werner had niet plotselinger kunnen blijven stilstaan dart hij
het nu deed.
,,Wat meet dat beduiden, Luitgart?"
„Dat ik niemand anders de plaats aan uive zijde wil afstaan, de plaats, die ik eens in ze1fvernedering heb gekocht, dat ik mij niet stilzwijgend en gelaten wil gaan terugtrekken, nu een ander komt, die met hart en ziel
bereid is mij weg to dringen, jou gelukkig te maken."
,Tagend gin g haar Borst op en neer, hoorbaar knarsten
de kleine, witte tanden. Nu eerst begreep hij de beteelienis, de bedeeling van wat zij daareven had gezegd, en
met dat begrip maakte een geweldige toorn zich van, hem
meester. Hij greep de tenger° gestalte bij die schouders en
terwijl zijn Borst hijgde en zwoegde, riep hij dreigend uit,
met een van drift heesche stem :
,,Vrouw, pas op! Niet voor de tweede maal duld, ik, dat
jij, zelfzuchtig en ondoordacht, bieslissend zult ingrijpen in
mijn leven ! Een keer was genoeg! Teen{ destijds uw moeder tot mij kwam, mij sprak van al u w liefdeslijden en mij,
-

.

bezwo •er, u toch to redden van zelfmoord, 'then kwam ik
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't is waar, zonder liefde tot u, maar .dan toe"' met een hart
dat van den besten wii, van de beste voornemens was vervuld. ji j, 110A de kunst v!erstaan, al 't goede, waarmee ik
voor u bezield was, stuk voor stuk te vernietigen, tot mijn
hart als ijs zoo koud voor u werd ! De ongelukkige galeislaven, die aan kettingen worden gekoppeld, voelen het
gewicht van hun keten filet zwaarder dan j ii en ik het
doen, bij vie nooit een gelijkluidende hartklop heeft bestaan. 't Is, dunkt me, valkomen noodeloos, no te spreken
van .onze grieven, die nooit te verhelpen waren, omdat onze
karakters al te zeer vlerschilden. Wat het noodlot mij had
opgelegd, het moest gedragen worden, dag aan dag, jaar
aan jaar, tot het haar vergrijsd en de rug gekromd zou
zijn. 1k Meld mij; overtuigd, dat voor mij van eenig hnwelijksheil nooit meer sprake kon wezen. Door kwaamt gij
op eens, uit eigen beweging, met uw voorstel, neen, met
uw besluit, om ons huwelijk te doen ontbinden, mij mijn
vrijheid weer te geven, zooals ge mij vroeger in boeien
heid op een oogenblik,
hadt geslagen. Gij gaaft mij de vrijheid
-

-

-

toen ik voor 't allereerst tot het beset kwam van wat het
levensgeluk ons in waarheid wezen kan. Nu drijft u weer
een andere gril! Geloof je dan werkelijk, dat je mij maar
weer goedsmoeds achter slot en grendel kunt sluiten en
dat ik daarmee maar weer tevreden zou moeten zijn.? Ik
zeg je, vrouw, pas op !"
Zijn handen lagen zwaar op de smalle schonders en het
beven daarvan deelde zich mede aan heel de tengere ge,

stalte, die trilde als een oeverriet in den storm.
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Do aderen aan de slapen van zijn hoofd war,en akelig
,opgezwollen, zijn oogen gloeiden, hij zelf zag .er uit ais
iemand, die een wanhopigen strijd voert voor 't geen hem
op de wereld het liefst en het dierbaarst is.
Onafgewend bleven have oogen naar hem opzien en ze
getuigden evenmin van schrik as van vrees. Maar voorhoofd, en wangen waren, doodelijk bleek, de lippen smachtend half geopend; de nensvleugels trildien naar het scheen
in hartstocht en 't was alsof uit ,de glansend-donkere oogen
vuurvonk op vuurvonk .spatte.
net bieeld; van den man, die dux voor haar stond, werd
voor hare verbaasde blikken reuzig- en reuzig-groot.
Tot dusverre had zij steeds gewaand, laag op hem to
kunnen neerzien, 'ondan.ks al zijn geleerdheid, omdat zij
rijk was ren van adel, en in elk gezelschap, waar zij verscheen, werd gevierd, terwijl hij feitielijk op niets anders
dan op zijn plaats aan zijn schrijftafel aanspraak maakte.
Dientengevolge verbeeldde zij zich inderdaa.d, dat hij
ook geen andere plaats bekleedeu kon, dat haar snel vervlogen liefderoes haar met blindheid geslagen had. Zij was
h.a.ar man gaan minachten, haar gewone amu_sementen weer
gaan najagen en hoe rustiger hij zieh hare luimen en grillen. had laten welgevallen, des to meer was zij hem van
haar kant gaan kwellen.
En was dat nu dezelfde man, die thans voor haar stond,
met zwoegende borst, de hartstocht in eigen persoon?
Al het vurig ' gevoel van liefde, eons voor dien man gekoesterd, kwam haar plotseling opnieuw overweldigen, nu
.

-
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zij zag, dat zij hem had verloren ; verloren zelfs het eenige,
wat zij ooit op hem had kunnen veroveren, ten koste van
't jonkvrouwelijk kieschheidsgevoel — zijn naam, zijn
bezit.I.
„Doe wat je wilt, ik hat me niet van je scheiden, Werner ! Je zoudt mij veeleer kunneni vermoorden !"
Zij barstte in hartstochtelijke snikken los, greep hare
verwarde, zwarte haren en wischte daarmede de; tranen nit
hare oogen weg.
Haastig trok hij beide ha.nden, van hare sehouders af,
beinierkte hij nu .eerst, dat e lets leelijks, lets verfoeielijks
hadden aangeraakt.
„J e zult wel weer ta bezinning komen," speak hij koel.
„TN' besluiten, zijn Ida onwrikbaar,. dat weet ik wel. Ga
naar bed en. tracht wat te .slapen."
„Ik wil niet slapen, ik wil hier bij; jou zitten, om
met eigen oogen te zien, dat ik je nog bent," .speak zij met
een heesch stemgeluid, hijgend naar adem. „O, men zegt
zooveel, men gelooft ,allerlei .dingen, maar dan gaat er op.
eens een licht op en is alles in de werkelikheid heel, heel
-

tinders !"
„Neen, men, ga weg !" gebood Werner en duwde haar
terug. ,,En nog eens, Luitgart, 'geloof maar niet, mij door
nieuwe luimen naar je hand te kunnen zetten ; die tijden
zijn voorbil ! Het blip nu, bij onesbeider nit vrijen wil, genomen besluit, om het onverdragelijk geworden juk af teschudden, en al mocht jij ook weer gaan aarzelen, mijn wil
staat onwrikbaar vast."
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Met een niet te beschrijven blik zag zij hem aan en
zweeg.
„Goeden nacht, Luitgart !"
Hij ging weer zitten aan zijn schrijftafel en zonder eenig
antwoord op zijn laatste gezegde, verwijderde zij zich, zooals hij 't had verlangd.
Op haar zijden, met karat omzoomde kussens, lag zij met
wijd-geopende oogen, onbewegelijk naar het lichtcirkeltje
van de in matglas gehulde lamp op het plafond te staren.
Ze lag maar te peinzen en allerlei verwarde gedachten
doorkruisten haar brein. Maar droevig was zij niet, verve
van diem, zij had meermalen e'en_ gelukkig lachje om de
lippen.
0, hoezeer had zij niet naar wat strijd, naar wat emotie
verlangd, al die Lange jaren door, in haar kieurloozen echt !
Hoe dikwijls had zij niet met zichzelve geworsteld om voor
het minst het begin to krijgen van een roman in haar
koud en ledig bestaan, dat voor haar geen zweem van bekoorlijkheid ineer bezat. Daarom was zij besloten tot die
echtscheiding en nu, op het laatste oogenblik, bood haar
juist diezelfde echt datgene aan, waarnaar ze zoo lang
vruchteloos had gezocht: opwinding, hartstocht en strijd I
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HOOFDSTTIK IX.

Evenmin als Luitgart kon de professor' dezen nacht rust
en elaap vinden.
Hij dacht met bange zorg, met angst .eri huivering aan
al e gewaarwordingen,, die Lona zou gehad hebben, toen zij
op zulk eene onverwachte wijze moest te weten komen, van
welken. aard de boeien waren, die hem gekluisterd hielden.
Dat zij. aan hem zou twijfelen, vreesde hij niet en .Luitgarts woorden, dreigend genoeg overigens veer hem, bekommerden hem 00k al te ernstig ; daarvoor kende hij al
-

,

te good haar luimzieken .aard. •
Wat hem het meest terneer drukte, 't was, dat hij toch
iniet open genoeg tegeno ver de vrouw zijner liefde was geweest. Hij had haar dan den .schrik kunnen besparen one.
die netelige dingen uit den mond van anderen to hooren en
moo hate hij. zich ?client nacht weder aan zijn lessenaar en
schreef hij haar wat hij op hot hart had.
„O, mijn lief ste, ik dacht zoo stellig, u dat te kunnen
besparen, u 't eerst dan te- kunnen meedeelen alsk het eon.
.afgesloten book was, als bet tot he verleden behoorde.
Daarin deed ik verkeerd, dat is thans ,gebleken, en ik weet
er nets anders op dan u em vergeving tei bidden voor mijn
.stilzwijgen. Lona, woes niet streng, veroordeel mij niet !
Laat, in Godsnaam, geen wantrouwen sluipen in. uw hart ;
gieen ,00genblik heb ik mij bezondigd aan u, aan de heilige
-

,

,

•
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liefde, die wij elkander toedragen."
0, zij moest immers wel gevoelen, met hoeveel innigheid
hij daarbij aan haar dacht, Belk woord moest haar den bilk
wedergeven, dien hij daarop rusten liet, en bij die gedachte
vond Werner eindelijk zijn gemoedsrust weder en viel hij
tegen het aanbreken van den dag in een diepen, droomloo
zen slaap.
Maar 't was nu eenmaal besloten, dat hij zich niet in
een betrekkelijk langen rusttijd verheugen mocht.
Vroeg in den dag word hem reeds een brief bezorgd met
een postmerk, nit Italie, blijkens het adzes, als „spoedbrief" verzonden,
Deg vingers van den sterken man beefden, teen hij het
convert en de zegels verbrak en daarna staarde hij met
verwarden blik op die wild en ordeloos daarneer geworpen
woorden, waaruit hij in 't eerst alleen dit begreep, dat de
schrijver in de grootste opgewondenheid moest hebben
verkeerd.
Maar langzamerhand begon veer zijn oog zich toch lets
nit dien, chaos te ontwarreli, en met een diepen, zwaren
zucht, verborg de professor het hoofd in beide handen, toen
hij aan den waren inhoud, van dien brief niet longer twij-

felon kon.
,„Ik heb weer gespeeld, Werner, hoewel ik je zoo heilig
had beloofd, het niet weer te zulleni doen. Ache. ik ben zoo
zwak, zoo klein en zwak bij u vergeleken, dat voel ik met
-

vertwijfeling in het hart. Kunt ge 't mii nog vergeven, gij,
mijn beste, gij, de edelmoedigste breeder op de heele we-
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reld ? Had ik gewonnen, ik zou u niet het verdriet hebben
aangedaani, je mijn zwakheid te bekennen, maar ik heb veel
,

verloren, eereschuld aan den „principe Marini" je, weet,
wat dit woord beduidt — en ik heb niemand, die mij redden kan, buiten. u! Werner, die bekentenis kosi mij ; zoo
ontzettend veel ! Al eens hebt gij u em mijnentwille opgeofferd en ik ben je daarvoor zoo vneeselijk dankbaar ! Ik
voel, dat ik de erbarmelijkste lafaard, onder de zon ben, en
beschouwde ik mij zelf alas alleenheerscher van mijn bestaan, ik had er al stilzwijgend een eind aan gemaakt.
Maar u ben ik mijn toekomst schuldig, u, die mij door al
uwe opofferingen den weg tot die toekomst hebt geopend.
Ik moest u althans mijn biecht doen.
„Help mij ! Be prins wacht acht dagen ; is binnen dien
tijd het geld er niet, dart; — onder 't bereik, van mijn hand
ligt een geladen pistool. Die zal dan de wereld bevrijden
,

van eon zwakkeling !
„Werner, broer ! Ik ben in wanhoop, de .som is zoo
groot, twee duizend thalers! Misschien helpt Luitgart ! Ik
heb nog zooveel to volbrengen, ik voel in gelukkige uren
zulk een. Titanenkracht in mij, dat het zonde en jammer
zou zijn, als ik het leve n, moest afsluiten, zonder iemand
van beteekenis te zijn. geworden. Help me! Vergeef me!
-

Zonder u ben ik niets, Werner! Laat mij terugkomen,
dan, zult gij weer mijn .steun en staf zijn. her is 't heele
leven zoo luchtig, hier vloeit het blood zoo snel door de
aderen, bier Itebben de dingen op 't onverwachtst al eon
noodlottige wending genomen, vocrdat men 't zelf goed

,
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weet. En ik ben -geen persoonlijkheid zonder u, Werner !
Vloek mij niet te hard, beklaag Teeleer uw ongelulikigen broeder Felix."
De professor beet zich zoo op de onderlip, dat zijn tanden daar een bloedrood spoor achterlieten en sprak to

-

-op doffen toon:
„O, jongen, jongen, dat je mij dat hebt kunnen aandoen, dat je 't vertrouwen, door mij in jou gesteld, zoo
moest vermoorden !"
En Werner las opnieuw ,enkele regels : „Had ik gewonnen, ik zou a niet het verdriet hebben aangedaan, je mijn
zwakheid te bekennen."
Felix feed klus niet door zijn -woordbreuk, alleen door de
gevolgen van die daad.
Pijnlijk haalde Werner Helmbrecht adem. Hoe was hij
met alle vezelen van zijn hart aan dien broeder gehecht !
Zijn afgod had hij van Felix gemaakt, zichzelf op den
achtergrond geplaatst, weggecijferd als 't ware, om den
veel geliefden broeder diens, neiging te laten volgen. Eerst
nu, ver van elkander verwijderd, was hij langzamerhand
tot het inzicht gekomen, dat Felix' kara,kter niet zoo was,
als hij, Werner, 't ,zich had voorgesteld. Zijn eigen rechtschapenheid had hij, onbewust, den breeder toebedeeld, en
nu vond hij in hem niets dan, zwakte, toegeeflijkheid voor
zichzelf, ja, karakterloosheid I Zoo hij dat ten slotte niet
had gezien, ware hij wel met blindheid geslagen geweest.
Hoe hem nu evenwel te helpen? Want geholpen moest
hij worden. Felix was nog jong, al zijn minder goede
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eigenschappen waren misschien van voor,bijgaanclen aara
en zouden ook wel voorbijgaan, al het troehele in doe& en
denken zou wel opgehelderd worden, zoo hij Law eer&t
den vurig-begeerden la uwerkrans op de slapen voelde, ens
dat zou zeker spoedig het geval zijn.
Werner zag met het oog van zijn geest den kouden,
len pistoolloop reeds op 't voorhoofd van zijn lieveling ge,
richt, om dat bloeiende Leven te vernietigen, om de schoon,
held van dat edel gevormde gelaat, dat hij zoo lief had, te
verstoren, om het genie te dooden, dat zich reeds solo?,

•

-

pend begon te verheffen.
Een gevoel van ontzetting greep Werner aan en bracht
het heele lichaam in hevigen koortsgloed. Hij sprang op,
ischoof het raam hoog op en boog met het bovenlijf over de:
vensterbank heen, om de fri ssche herfstlucht in te ademen.
i

Berlijn was reeds ontwaakt en in voile bezigheid. Het
rollen en ratelen, het hijgen en dreunen, al het oorverdoovend rumoer, dat een wereldstad in hare millioenen aderen
met zich brengt, klonk hem uit de verte verward in de
ooren .e ► belastte het bedrukte gemoed nog veel zwaarder.
Wat was een e,enling in dien chaos van mensehen, dag aan
dag worstelend om het bestaan? — Welk recht had hij em
te verwachten, dat juist zijn wanhoopskreet zou verhoord,

zijn lijden zou verholpen worden?
Be professor ging in zijne gedachten de kansen na, die
hier tot redding bestonden. 't Waren er niet veel, helaaes !
Het vermogen zijner vrouw moest, zooals de zaken thans
stonden, natuurlijk geheel buiten spel blilven. Ja zeifs als
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man en vrouw niet tegenover elkander geplaatst waren,
zooals nu het .geval was, zou Werner het toch beschouw'd
hebben als ,een onrecht tegenover Luitgart giepleega., zoo
hij. zijn broer op hare kosten ging helpen. had bij het
61 Ili ten van zijn .echtverbintenis 't met zichzelf uitgemaakt,
gerechtigd te zijn, Felix maandelijks een bepaalde som
voor zijn studien nit to keeren van het ,geld zijner vrouw.
Daarvoor had hij, Werner, zich verkocht, maar die som
had hij nooit, onder welk voorwendsel dan ook, overschreden ; ja, in den laatsten tijd, then .zijno eigene verdiensten
zooveel beter waren geworden, had hij zelfs bij herhaling
,

-

-

het stucliegeld van Felix nit eigen middelen bestreden.
Luitgart had gees fla uw begrip omtrent de waarde van
-

het geld ; zij beschouwde het aileen als een. middel om hare
wenschen te hevredigen .en wierp het met voile handen weg,
zonder dat Werner daarop ooit eenige aanmerking maakte.
In het begin van zijn huwelijk, had hij het een enkele
maal beproefd ; maar toen zij hem daarop met hare groote
oogen aanzag, half vroolijk, half geergerd, begon nit te
lachen en hem toevoegde : ,,Maar, mijn waarde, 't is im.
mers m ij n geld en daarraede kan ik, dunkt me, do en wat
ik wil," toen had hij zich beleedigd van haar afgekeerd en
later ook nooit meer een woord van mad of van berisping
,

dienaangaande aan haar verspild,
Wie Werner Helmbrecht het best zou kunnen helpen,
was waarschijnlijk zijn uitgever. 11.1aar ziou die uitgever be-

reid worden bevonden .een slechts half voltooiden arbeid
zoo schitterend to honoreeren? En gesteld dat .de man het
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wagen wilde, afgaande op llelmbrecht's naam in de geleerde wereld, met over- en weer geschrijf verliepen :tech zeker
eenige dagen, misschien wel .een paar weken — en dan was
het te laan
Werner streek zich met de hand langs het vochti g geworden voorhoofd. Zoo hij helpen wilde, dan zat er niet
veel anders op, dan de beuoodigde som to leenen bij. dezen
of genen woekeraar en 't-verschuldigde later bij gedeelten
terug to betalen. Maar ook deze zaak had hare moeilijkheden en leelijke schaduwzijden, dat spreekt van zelf, en de
professor wist niet geed tot wien hij zich in het onderhavige geval had te wenden. Kleingeestig stipt, zoo men wil,
in geldzaken, gaf hij altijd,slechts zooveel uit, als hij onvoorwaardelijk missen kon. Zelfs als jong student met zeer,
zeer beperkte geldmiddelen,- was 't hem nooit overkomem,
dat hij in tijdelijke geldverlegenheid zat.
Als Felix of en toe over beider al to isimpele levenswijze
hadgemord, had Werner hem steeds herinnerd aan het
,gezegde hunner moeder, dat hem eveneens een richtsnoer
in het leven geworden was: „Bergen maakt zorgen."
En nu, als man van diep in de &A*, geplaatst i n eerie
maatschappelijke positie, die hem, zooals hij, stellig geloofd
had, tegen dergelijke vernederingen moest hebben gevrijwaard nu werd hij door de ijzeren n.eedzakelijkheid gowan en om en.trouw te worden aan zijn prin.cipes, dan wel
om zijn breeder aan vertwijfeling ten proof. to laten.
stolid maar to peinzen.
Daar kwam 't hem plotseling in .de gedachten, hoe hij
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eens, in zijn studententijd, voor een zijner goede kennissen,
die door een val van 't paard ernstig verwond was, een
dergelijken stap had gedaan als dien hij nu moest doers;
Felix te kunnen helpen, en oak, hoe de oude Rosenthal,
die hem heel bereidwillig het gevraagde geld had verschaft,
er tens slottei nog bjj had gezegd :
„Als je later somas wat mocht noodig hebben, mijnheer
Helmbrecht, kom dan gerust naar mij toe. Ik geef 't u,
waarachtig, ik geef 't u, alleen op uw eerlijk gezieht !..."
Hij had destijds met een even vriendelijk als slim lachje
het welwillend aanbod van de hand 'geslagen, hoewel het
pak kleeren, waarmede hij zich teen nog een heelers tijd zou
moeten behelpen, bijlang niet nieuw of elegant meer was,
en hoewel Felix dien eigen morgen nog onaangenaamheden
met hem had gehad over een bruitenpartij, aan de deelneming waarvan hij, zees tegen zijn zin, door gebrek aan contauten had moeten afzien.
Werner maakte geen schulden, want hij wist niet, waarvan hij ze later zou moeten betalen, maar nu dacht hij tech
op eons aan dien ouden Rosenthal en aan de vriendelijke
ontvangst, hem daar indertijd to beurt gevallen.
Met een zwaren 'z ucht kwam hiji tot het besluit den verrem weg te gaan afleggen. Wellicht gaf de geldschieter hem
de benoodigde som, zoo hij intusschen althans niet tot zijn
,

-

vaderen vergaderd was.
Werners gelaat werd gloeiend rood. vend in den
stap, dien hij ter wille van zijn brooder moest don, iets
beschamends, jets vernederends.

13t
zette zich daar niettemin overheen en verlietf haastig
zijn, waning. Hoe eer jets onaangenaams achter den rug was,
des te beter,.. vond
Ook Luitgart was dien dag veel vroeger bij de hand dan
gewoonlijk. Zij zag Werner uit zijn kamer komen en hoorde
hem 't huis verlaten. Waar ging 14 heen ? Naar haar, die
hij zoo vurig ben:Linde? Op dit uur?
Eene niet te beteugelen nieuwsgierigheid maakte zich
van de jonge vrouw meester ; haar phantasie was in
hoage mate gespannen. Hoe vertoonde haar man, dien zij
slechts als bedaard en pedant kende, zich wel als minnaar?
En — hoe gedroeg zich tegenover hem de vrouw, die 't zoover had gebracht, dat hij haar was gaan beminnen?
Gejaagd liep Luitgart van het eerie raam naar het andere,
bij zich zelve overleggend of 't niet mogelijk, zou zijn, zich
omtrent de wederzijdsche verhouding eenige inlichtingen
te verachaffen. Hoe zij dat Joel zou kunnen bereiken was
haar am 't even. Kieschheid van het hart, dat niet te om,
schrijven besef van hetgeen geoorloofd of niet geoorloofd
is, tusschen 't Been recht en onrecht heeten. moet, zij had
het nooit bezeten. Al haar denken en gevoelen was instinctmatig en al haar doen en laten 't gevolg van een oogenblikkelijke aandrift.
Zoo greep zij, nu op eens naai haar sleutelring, liep hasstig door de beide op elkander volgende kamers en opender
behoedzaami de deur van Weraefs studeervertrek.
Zij was daar alleen, niemand kan haar bespieden. Na
elkander probeerde zij al hare sleutels in de hoop, dat er wel
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eên bij zou zijn, waarmed e zij 't slot van zijn ,schrijftafel. zou
kunnen open krijgen, het slot, dat haar scheidde van sommige dingen, waarnaar zij vreeselijk benieuwd was.
In half staande houding zat zij daarbil op de zijleuning
van de stoel, dien Werner steeds gebruikte. Haar zwart
haar hing nog ordeloos om het bleeke gezicht en het vale
Licht van dezen herfstdag maakte dat het gezicht er nog
•

-

kleurloozer uitzag dan ander&
Daar knarste het slot onder hare steeds bezige hand en
sprong open. Nagenoeg met een gil bemachtigde Luitgart
zich van den eenigen brief, die in de schuiflade lag, vlak
bovenop, rukte hem uit 't geopende convert en begon te
lezen.
't Was niet, wat zij gedacht had, te'zullen vinden, ma • ar
toch wel lets zeer interes:sants. Hoe verder Izij kwam met
lezen, des te grooter werden hare oogen, des 'te dieper
haalde zij adem. Een oogenblik zat zij met het hoofd in de
hand, om op hare wijze diep door te denken ,en reeds in het
volgend sprong zij op. Zij was .er! Zij gunde zich nauwelijks den tijd den brief weer in zijn omslag te doers, weer
te leggen waar ze hem gevonden had en den lessenaar of
dreven
door
de nu weer bij
to sluiten, zoo werd
zij
voortge
ij
haar opgekomen gedachte, door bet nieuwe plan, dat ze
ook terstond wilde uitvoeren. Om haar mond kwam een
eigenaardig lachje, en weder lag iets onbeschrilfelijks in de
,

uitdrukking harer oogen. •
Be kamenier kon haar niet gauW genoeg naar haar zin
in de kleeren help en. Geen blik wierp zij zelfs in den spie-
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gel en bemerkte dus niet eens,, dat het nieuwe Parijsche
hoedje haar scheef op 't hoofd zat. Zij jachtte zich maar
weg te komen, hoe eer hoe beter.
Met rassche schreden, heel wat sn_eller dan Werner, die
bij zijn moeilijken gang lood in de schoenen scheen te hebben, kwam zij „Onder de linden," 'waar zij ,een groot, elegant huis binnen ging, op de tweede etage waarvam de baron Von Luchsingen twee weelderig gemeubelde ka Iners
.

-

bewoonde.
Zij liet zich door den bediende aanmelden, lette niet op
's mans verbaasd gezicht en maakte elke afwijzing onmocielijk door met hem tegelijk dezelfde kamer te betreden.
Rolf lag op de sofa, een ,sigaar tusschen de lippep
het overschot van eel\ keurig ontbij C op het tafeltje voor
-

hem. Hij sloeg eerst ,een hdogst verwonderden blik op de
onverwachte bezoekster, maar, zoodra hij. Luitgart had herkend, sprong hij met blijde Verrassing ,overeind.
„Jij hier, cousine? Waaraan ben ik de -eer verschuldigd ?"
„Laat je niet storm, Rolf," sprak zij op ongedwongen
toon en maakte daarbij met de hand eene beweging, alsof
ze hem weer op zijn sofa wilde neerdrukken, terwijl zij met
een lachie van iemand die zich blijkbaar goed amuseert, de
zijden, Russischen chambercloack monsterde, van den kamerjonker, die zijn heele lichaam omhulde.
„Ma.ar je staat me tocb. toe, Luitgart, dat ik eerst een
beetje toilet maak, is 't niet ?"
,Doe niet zoo mai, Rolf ! — Ik ben hier niet gekomen
om je in salonkleedij te bewonderen, maar omdat ik lets
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met je te bespreken. had. Ga weer zitten en luister !"
Zij wierp zich zoo sans-gene in den diepen fauteuil, dat
haar zijden kleedje er van kraakte, sloeg de voetjes over
elkander en beschouwde heel verdiept den punt van haar
eenen voet, die onder den met kant en gitten bezetten volant te voorschijn kwam. Maar zij, bleef nog zwijgen.
Rolf beschouwde haar intusschen van zijn, kant met een,
zekere opgewektheid. Hem beviel dat kwikzilveren, pikante
persoontje uitnemend, hoewel zij niet mooi mocht heeten,
en zoo hij zich als haar beschermer en ridder had opgeworpen, moist hij zelf zeer goed waarom.
„Daar zit ras in !" placht hij in zichzelf te zeggen
past net even weinig bij Naar burgerlijken man, als een
,

colibri in een kippenhok."
Wat haar betreft, zij had tot dusverre al zijn attentie's
opgenomen als de egards van een neef tegenover een nicht,
die ,er niet al te slecht uitziet,'maar verder oak heelemaal
niet over hem gedacht.
Eindelijk sloeg zij de oogent op, fixeerde haar neef een
poosje zeer scherp en zei teen op eens:
„Rolf, ik heb geld noodig; wil jij 't mij leenen ?"
Sprakeloos van verbazing staarde haar aan.
„Geld?" herhaalde hij eindelijk. „Ileb A geld noodig,
Luitgart? Maar dat is immers onmogelijkl Gisteren nog
heb je een heel aardig sommetje aan intrest ontvangen,
,

waar heb je dat gelaten ?"
Zij fronste de wenkbrauwen en trappelde met haar voet.
„Dat kan u, dunkt me, onverschillig zijn ! Als ik mij wou
-
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laten uithooren, behoefde ik mij niet tot u to wenden. Wil
dat'-s de vraag?"
je of wil je
.„-Hoeveel moot er zijn ?"
„Twee duizend thalers !"
,,Dat's een groote som, Luitgart! Waarvoor? —"
„Lieve hemel, ja," viel zij Rolf schouderophalend in de
rede, „'t komt er nog al op aan, waarvoor ! Nu, voor jou
is 't niet en voor mij ook niet." •
„En moet je 't dadelijk hebben?"
„Onmiddellijk ! Anders had ik 't wel van mijn kapitaal
kunnen nemen, maar het 'duurt me to lang, voordat zoo'n
,

effect gerealiseerd is."
„Ik wil j e 't geld geven, als je mij maar zegt, waarvoor
;

het is."
„Geen haar op mijn hocifd, dat ex aan denkt," antwoorclde zij lachend. „Die nieuwsgierigheid is heelemaal misplaatst, Rolf ! Ik heb die twee duizend thalers noodig, of,
als je dat liever hoort, ik wil het geld hebben, en daarmee
basta!"
„En als ik 'tje niet geef?"
„Dan zal ik, het doet er niet toe waar, mijn juweelen,
mijn hypotheken en de hemel weet wat, gaan verpanden."
„'t Is goed, je zult je twee duizend thalers hebben."
Hij stond op; zij volgde hem tot bij zijni secretaire en
zag toe, hoe hij de blauwe papiertjes voor haar uittelde. zij
beet zich op de tanden daarbij en een bijna bevende zucht
ontwelde haar Borst.
„Ik wist niet, dat het geld zooveel macht bezat," sprak
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zij eindelijk op peinzenden toon. „Overigens behoef je niet
to denken, Roll, dat ik die som zoo maar van je hebben
wil. Slechts voor een half jaar moet mij het geld leenen
en ik zal je een schuldbekentenis geven."
Hij lachte.
,,Laat maar, cousine! Ik ben immers aan niemand van
wat het mijne is, eenige verantwoording schuldig."
„Neen, Rolf, order op zaken moet ier zijn, is miji al zoo
dikwijls voorgepraat."
Zij zette zich aan zijn schrijftafel en begon naar papier
en pen to zoeken. Hij hield haar handje vast.
,Foei, dat's niet gehandeld als onder edellieden, cousine
handslag voldoende."
Daar is woord
Hij bukte zich en beroerde haar voorhoofd met de lippen.
„Dit voor mijn bereidwilligheid ! Heb je 't nageteld,
Luitgart?"
„Keen, neen, 't zal wel in orde zijn. Ik dank je !"
Zij stond op om heen to gaan. Hidden in de kamer bleef
zij evenwel staan en keerde tom naar haar neef terug.
,

Door de purperkleurige raamgordijnen brak een bleek
zonnestraaltje en wierp haar een rooskle urig licht over wangen en voorhoofd hare oogen schitterden met donkeren
gloed en terwijl hij nog verrukt zijn kleine cousine be-

schouwde, opende zij de lippen om hem heel bedaard en als
ter loops toe to voegen :
„Ja, wat ik je ook nog zeggen wilde, Rolf, ik laat me
niet van mijn man scheiden, ik wil bij hem blijven."
„L uitgart, ben je dol geworden.? Je wilt niet, zeg je?"
-
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Hij sprak gejaagd en omkle•de haar pols, zoo dat
haar zeer deed.
„Ja, zoo is 't, ik wil niet ! Wat mankeert isou eigenlijk,
dat je 't op die mauler opneemt?"
„Spreek ‘een oogenblikje verstandig, als je kunt," zei
hij, met zware ademhaling. „Dat was maar een van je gewone aardigheden, niet waar? Dat kan je immers Been
ernst zijn?"
„Waarom niet? Wie of wat zou mij beletten mij. weer
met Werner te verzoenen? Neem maar aan, dat de oudeliefde opnieuw is ontwaakt. Je weet, „on rev gent tout ours"
Afaar wat ter wereld gam u eigenlijk die clinger': aan,
Rolf, dat je daarvoor een, paar oogen opzet als... als... als
ik weet zelf niet wait?"
„O, die vrouwen, die vrouwen.!" riep ,de kamerjonker
uit en hij greep daarbij met beide handen in het keurig
,

gefriseerde blonde haar,
Luitgart had de amen_ gekruist en zag hem lachencl,
dock tevens met onmiskenbare onverschilligheid aan.
„In die pose, neef, zou je ongetwijfeld op de planken
enorm veel s ucces hebben," zei ze spottend. „Jammer, dat
-

nu niemand anders clan ik je bewonderen kan !"
„O, vrouwen, men schat iel ui allemaal veel te hoog!"
hernam de kamerjonker en liet daarbij de 'opgeheven ar-

-

men zinken. „Jelui bent goed beschouwd, nog minder dan
niets
„Vaarwel, tot ziens !" antwoordde zij kalm en hood; Rolf
hare hand aan. „Wat mij verwondert, is, dat zulk eeni goed
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besluit met zwarigheden schijnt gepaard to moeten gaan,
en dat men een leelijk besluit maar onmiddellijk redkeurt "
„En mijn troost is 't, sLuitgart, dat dit 00k wei niet je
laatste woord zal zijn geweest."
„Zoo ? Geloof je dat ?" vroeg zij en wederom speelde dat
,

eigenaardig lac* om haar mond.
Bij de deur keerde zij, zich nogmaals om :
„Je zult, ,ondanks alles, nu tool" je „neeflijk" gevoel
tegenover mij niet geheel en al gaan verloochenen, wil ik
hopen ! Wilt ge in mijn hemel met mij leven,. zoo dikwijls
als je maar komt, zult ge dien voor u .geopend vinden.
Adieu, Rolf !"
Daarmede was zij tangs de deur verdwenen, even vlug
en gracious' een eekhoorntje tusschen de takken verdwijnt. Slechts de geur van het Oostersch parfum, dat zij
altijd placht te g•ebruiken, was in de kamer achtergebleven
als een herinnering aan de .on.gehoorde din gen, die zij op
-

't allerlaatste gezegd had.
Baron Von Luchsing:en beet, zich op de tanden. en begon
woedend op en neer to loopen.lHij had zich de vervulling
zijner wenschen als heel 'nabij voorgesteld en nu lager.ze
als een puinhoop aan zijn voeten.
Wie had over hem gezegevierd? Die man, dien hiji had
kunnen hater, zoo n.l. de ziel van den zeer gepolijsten kamerheer voor 'tgevoel van haat in staat ware gewees ►t, die
,

man, wiens naam in de geleerde wergild een klank had,
welken z ii n naam n.00it zou kunnen bereiken, maar niette-
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min de eenige b urgerlijke man was in zijn zeer voorname
familie.
0 zeker dat huwelijk van Luitgart was een mesallianoe
geweest ! De echtscheiding was door hem, baron Von Michsingen, in zekeren zin, geprovoceerd. — en zou. daar nu weer
niets van komen? Was de verandering in 't besluit Helmbrechts werk geweest? Al deed de kamerjonker ook al zijn
best, dat to gelooven, hij moest toeh ,daaraan twijfelen. Zoo
Luitgart zelve van idee was verander ► — des to erger was
-

't voor hem!

HOOFDSTUK X.

„Mijn vader is niet thuis," zei het jodenmeisje, dat reeds
in den leeftijd van het aftakelen was, op Werners vraag
naar den heer Rosenthal. „Hij is nit de stad en komt stellig
niet voor morgenavond terug. Als u overmorgen, in den
voormiddag, zoudt willen terugkomen, zal ik wel zorgem,
dat u hem hier kunt to Eitpreken krijgen."
Hoe zwaar de laatste schreden van Werner Helmbrecht
ook mochten geweost zijn, waarmede hij de wooing des
geldschieters genaderd was, wat hij nu hoorde, viel hem nog
veel zwaar. der. Van de acht .d.agen uitstel aan Felix verleend, zouden er dan al, drie om zijn yen dan was 't nog
altikl de groote vraag, of de verlangde h ulp inderdaad zou
-

worden verleend. 't Zou overmorgen niet meer dan een poKRUISDOORN
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ging zijn om aan 't benoodigde geld te komen en wat moest
gedaan worden, als Rosenthal weigerachtig bleek te zijn
Zeer ter neder gedrukt keerde de professor huiswaarts en„
oudanks alle inspanning, mocht het hem niet gelukken,
zijne troostelooze stemming dien 'dog te beheerschen.
De vroolijkheid van Luitgart, die aan tafel met den
kleine Leo speelde door hem een, mooien tros druiven voor
,

te houden en die telkens weer weg te trekken als het kind
er naar greep, stond in scherpe tegenstelling met Werners
zwaar bewolkt voorhookl.
Eindelijk begon het arme kereltje te huilen, dikke, tranen
vloeiden longs zijn bleeke, magere wangen en, hoewel hil
daarbil nets zei, zag hij. toch allerwelsprekendst met zijn
groote, donkere oogen naar zijn. vader op.
„Domme jongen !" riep mama uit ; ,,dat jij ook geen gek,
held velen kunt !" en zij wierp dit zeggend den druiventros:
op Leo's bordje.
Werner zag zijn vrouw aan ; maar als hij daarbij eenig
woord op de lippen mocht hebben gehad, bestierf daar dat
woord op den uitdagenden blik, waarmede zij hem aanza,g.
Eindelijk verliet het dienstmeisje de eetkamer, nam het
kind 'nee en( de ouders bleven onder vier oogen.
Anders stond de professor, als men zoover gekomen was,
eveneens op om zich onmiddellijk terug te trekken ; een
,

tete-a-tete kon onder de bestaande omstandigheden immers
voor beiden slechts pijnlijk zijn.
Toen hij dezen keer zijn stoel terugschoof en opstond om
volgens gewoonte de kamer te verlaten, •sprong Luitgart
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eveneens overeind en versperde hem den weg.
,,Een oogenblikje ! Ik wou je jets laten zien," sprak zij
haastig en kreeg daarbij een kieur op voorhoofd en wangen,
,,Waar heb ik het ook weer neergelegd ? Wacht, op dit
tafeltje geloof ik."
Zoekend en tastend liep Luitgart rond, terwijl Werner in
afwachtende houding stil stond. Na vruchteloos op een toe.
geslagen speeltafeltje en op het boekenhangertje te hebben
gezocht, keerde Luitgart zich om, tastte, als iemand die
zich plotseling bezinI, in haar zak, bracht daaruit een toegevouwen papier te voorschijn en liep .daarmede, langs Wer,
ner heen, op een der lumen toe.
„Ja, dit is 't ! Lees het maar eons."
Werner volgde Luitgarts verlangen en beschouwde de
weinige woorden, die op 't papier stonden. Maar hoe klein
de inhoud ook was, hij las dien twee-, driemaal over, als
ware 't hem onmogelijk den zin ,er van te vatten, streek zich
toen met de hand langs het voorhoofd e n zag ten slate
zijn vrouw met een onzeker-vragenden blik aan.
,,Wat moet dat beduiden, Luitgart ?"
„Wat dat beduiden moet ?" herhaalde zij, lachend en
schreiend tegelijk. „Werner, domme man, zie je dat dan
,

niet? 't Is het bewijs, dat ik tweeduizend thalers heb opgezonden aan het adres van uw broer in Italie, die dat geld
700 spoedig mogelijk moost hebben om zijn schulden to
betalen."
„En — hoe wist je dat?" Werner dacht niet anders, of
Felix had zich in zijn flood ook tot zijn schoonzuster geCi*
KR.trisDoo-RN
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wend en bijna bekroop hem .een gevoel van berouw, toen
hij hare edelmoedigheid zoo geheel onverwachts zag te
voorschijn treden.
„Ik heb de laden open gemaakt van je sehrijftafel, Wer..
ner, met een, van mijn eigen sleutels, die daar toevallig op
paste. Eigenlijk hoopte ik iets anders te zullen vinden clan
Felix' brief, maar teen hij daar toch eenmaal lag, las ik
hem en kwam ik tot het besluit van mijn dadelijke hulp,"
vertelde Luitgart met volkomen onbevangenheid, zonder
dat 't haar zeive duidelijk was, welk een getuigenis die
handelwijze voor haar karakter aflegde.
Hem was 't medegedeelde als een zweepslag in 't gezicht.
Iiij had moeite genoeg, dat niet te verradeni en nochtana
Ns, as zijn stem niet vrij van bitterheid, teen zijn vrouw
ten antwoord gaf :
„Ham°, nu, begrijp ik wel ! Maar op welke mauler
hebt ge u zoo gauw .dat geld verschaft ?"
„Van Rolf geleend."
,,Hem ook verteld, waarvoor het was?"
„Welzeker, waarom niet? 0, neen, ik vertelde hem heel
wat anders, dat zult ge zoa meteen ook wel begrijpen."
„Je hebt zeer grootmoedig gehanaeld, Luitgart, ik dank
je," zei Werner eindelijk een weinig aarzelend, en bood
haar daarbij de hand aan. Zij greep die, hield ze vast en
zag hem strak in 't wit zijneP oogen.
„Overigens zal ik er voor zorgen, Luitgart, dat je door
dien dienst aan mijn broer bewezen, zelf geen schade lijdt."
„Ik had lets anders tot dank verwacht," antwoordde
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haastig, ,,maar zoo moet het nu •ok maar goed zijn. Felix
is dug gered, maar mij — maar mij ben je daarvoor iets
schuldig geworden. Begrijp je dat ?"
„Ja,"%ntwoordde hij met een gevoel, alsof hem een loodzware last op de Borst werd gelegd.
„En wil je die schuld voldoen ?" Zij hield, haar adem in,
terwijl zij opzag naar zijn gezicht, dat, bij de reeds invallen.de schemering van den .scheidenden dag zonderling vaal
werd verlicht, zoodat alle trekker er van dieper en Slcherper schenen to zijn geworden, terwijl zijn Borst met gejaagdheid op en neer ging.
„Wat verlang je?" — Het was op een igedrukten, doffen
toon, dat hij 't haar vroeg.
,,Jou zelf, Werner, jou zelf !" riep zij en sloeg hare armen om hem hem, „mijn man wil ik behouden, zooals
hij mij voor God en de wereld toebehoort. Niets zal .ons,
scheiden, noch uw liefde voor haar, noch hare liefde voor
u.! Beproef toch, of ik u niet hetzelfde kan zijn als‘ zij
en zoo niet" zij wierp het hoofd in den nek en zag in
hartstochtelijke opgewondenheid naar hem op — „zoo niet,
dan wil ik althans tusschen jelui staan, opdat jelui niet gelukkiger wordt dan ik het ben! Ik en mijn geld, want dat
heeft mij aan u verkocht en daarmede houd ik je vast ! 0,
ik weet wel, wat je denkt" — ging zij voort in haar drift,
zoodra zij zijn schier onmerkbaar hoofdschudden gewaar
werd „maar toen ik vandaag Felix' brief vond, dacht ik
bij mijzelf dat is een -vingerwijzing van het lot, dat is de
eenige band, waaraan je hem vasthoudt! En ik wil je vast-
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houden, Werner, nu en in eeuwigheid !"
Zij kon niet verder ,spreken. Zij trilde van ontroering,
alsof zij een harde koorts had.
De professor zag haar aan, hief de armen ten hemel en
riep daarbij uit :
„O, Prometheus, arme, beklagenswaardige Prometheus,
uw boeien zijn van goud en daarom onverbrekelijk! On
verbrekelijk en tegelijkertijd vernederend en bespotteliik!"
Op Luitgart maakten die woorden, nit het doodelijk-gewonde hart geweld, weinig indruk. Ze bevatten immers
voor haar slechts een bevestiging van 't vermoeden, dat
ten slotte door haar de strijd moest gewonnen worden.
Nog altijd hidden hare beide handen hem krampa,chtig
omklemd en met haar oogen, tintelend als het dwaallicht,
bleef zij hem een paar se,conden onafgebroken aa,nzien.
Hij zag van zijn kant neder op haar verlokkend gebarenspel, dat hij maar al to good kende, en een even ondoordachte as machtelooze toorn greep hem aan. De kleur
van zijn gezicht ging over tot een nog valer grauw,
tanden knarsten en tot blauwe koorden waren de aderen
epgezwollen aan de slapen van het hoofd. — God, zoo hij
.

,

haar ems verworgde !
Hij balde de kooit,sig bevende handen tot vuisten one in
's hemels raam de vingers toch niet uitgespreid to houden,
terwij1 een bloedkleurige nevel hem voor de oogen kwam.
Hoe had dat schepsel hem gepijnigd! En nu wou ze hem
weer vasthouden, was zij 't weder, die met hare fijne, rustelooze handen voor de tweede maal zijn rust en zijn geluk
,
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verstoren moest.
,,Vrouw !" riep hij in de martelende worsteling met zijne
ontzettende gedachten uit, „vrouw, laat mij alleen, of —"
zoudt mij willen vermoorden, niet waar ?" vroeg zij,
hem nog altoos strak aanziende, as kon zij raden, wat .er
omging in zijn binnenste.
Heesich van stem, sloeg hij met een slechts half bedwongen kreet de beide handen voor 't gezicht. Met zijn vreeselijke gedachte was 't plotseling gedaan, toes. Luitgart ze
onder woorden had gebracht en hij, huiverde over hot heele
lichaam. Grauw, ellendig, keg, troosteloos en hopeloos lag
eensklaps de toekomst weer voor hem open. Voorbij alle verwachtingen, elk,e strijd ter bereiking van het doel, weg al
zijn liefde, al zijn gel uk ! Als een trillende iofferande
legde hij die liefde, ja, 't geheelel hart op het altaar, dat hij
zijne:n broeder had opgericht. Bovenmenschelijk was het
schier, dat offer, dock hij zag ook nergens een reddenden.
uitweg, geen brug die hem .00it had kunnen brengen over
de diepe Move, die hem scheidde van Lona's bezit. Van
allegedroomde vooruitzichten moest hij afstand doers —
hij en ziji — ter wille van zijn broer.
En intussehen sloten zich Luitgarts vingers steeds vaster
om zijn, arm. Hij voelde he koorsachtig beven dier handen.
En teen yreeg zij met een scherpe, haast schreiende stem:
„Je antwoord! 1k wil je antwoord hooren !"
„Vii' blijft natuurlijk maar een antwoord Ik zie van
-

de echtscheiding af."
Mat en krachteloos klonken zijne woorden als die van
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een. stervende.
Zij jubelde het nit en wilde hem omhelzen, dock hij
duwde haar van zich af, niet meer met drift, veeleer met
gelatenheid, zoo dat woord gebruikt mag worden een
daad, die clan, toch getuigde van verzet.
„En — en — zul: je haar nooit weerzien ?"
,Nooit."
„Geef mij je woord daarop."
„Als je
beter kendet, zou je dat niet van, me verlangen. Maar 't zij zoo, je hebt mijn eerewoord."
Luitgart zag hem een oogenblik, nog altijd een beetje
twijfelend, onderzoekend in de oogeu.
Opnieuw deed zij een poging om zich tegen hem aan te
vlijen, maar toen weerde hij haar af, alsof hij bang, voor
hare aanraking ware geweest.
„Laail me alleen !" herhaalde hij en wei op zulk een
Loon, dat zij, zonder nets meer gezegd te hebben, het vertrek verliet.
Tusschen de plooien van haar zijden itleedje was, zonder dat Luitgart 't bemerkt had, het postbewijs van 't verzonden geld blijven hangers en4 viel, toen zij zich bewoog om
vveg te gaan, voor Werner's voeten neer, waar 't bled liggen. Hij Fukte zich, raapte het) op en terwij1 knarsetantend het vodje papier, dat zoo veel beteekenis had, beschouw&J, zag hij met het verwrongen gelaat er uit, alsof hij
met kracht en geweld de jammerkreet moest onderdrukken,
die uit zijn binnenste naar de lippen was opgestegen.
voor zich. peen : .„Yerkocht ! Voor de
Eindelijk sprak
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tweede maaj verkocht ! 0 Felix, jongen, hoe kun je
ooit
vergelden, wat ik voor je heb gedaan?"
Hij ging naar zijn .studeerkamer, zette zich aan zijn schrijftafel en begon :een brief aan Lona.
Alles wat zijn ziel verborg aan kwelling en wanhoop,
liefde, smart en bitterheid, al de off ervaardigheid van zijn
hart, hij toonde haar alles ronomwonden, ieerlijk, in alle oprechtheid. Hij, toch was tegenover haar niet veeii anders dan
een scheidende, een stervende. Bladzijde na bladzijde .schreet
hij vol met zijn groot, duidelijk en karakteriseerend handschrift en tech had hij, haar nooit genoeg gezegd.
Het bleeke ochtendlicht van den herfstdag speelde reeds
met vele thaten door 't vensterglas zijner studeerkamer, toen
hij eindelijk den langen brief afsloot. Nog geruimen
daarna zat hij. in onbewegelijke houding voor zijn lessenaar
en vocht met zijn weerbarstig hart den strijd uit tusschen
zijn eerste, zijn eenige liefde en zijn gevoel van plicht.
Toen hij opstond lagen diepe rimpels in 't voorhoofd,
scherpe lijnen om den mend — hij was jaren ouder ge,

worden.
Bi j, het grijpen naar den brief om hem zelf op de post to
gaan doen, overviel plotseling den sterken man milk cell
duizeling, dat hij zich aan de menbel's moest vastklemmen
-

-

om niet tegen den grond te slaan.
Alvoreu evenwel op de sofa te gaan liggen, gaf hij de
dienstbode, die hij in de gang had gehoord, zijn brief met
de opdracht, Bien, onmiddellijk in de .naastbij, zijnde bus te
doen. Hoe eer hij het idyllisch hoofdistuk van al zijn ver-
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wachtingen en zoete droomen zou hebben afgesloten, des to
beter voor hem, dacht hij, want die tiiden, kwamen nooit
weeromi,
Even eindje verder op de gang ontmoette Luitgart het
meisj met den brief, nam haar dien doodbedaard of en
ging hem op haar 'korner zitten, lezen.
Van tijd tot tijd kwam haar een kreet van toorn dan wed;
van verrassing op de lippen ; die ieerste liefdesbrief van
Werner Helmbrecht toonde haar, hoewel ziji zich den inhoud
daarvan heel anders had voorgesteld, zoo duidelijk mogelijk, wat zij zelve zou bezeten, hebben met dien man, indien
hij haar had liefgehad.
Hoe vergoe1ijkend haar eigen doen en laten in diem brief
ook werd voorgesteld, de r'disharmonie, door haar in ziju
leven, gekomen, klonk door ones heen ; Luitgart beet zich
;

op de lippen en dacht daarbij vol toorn
„Dien, tiomf zal zij. niet hebben, neen, diem I Hij zal
haar later anders schrijven, mij .misschien beter leeren, beoordeelen, hoewel" hier zuchtte het vlinderachtige schepseltje een oogenblik met werkelijk gevoelde smart — ,,hoewel liefde nooit voor geld, te koop is. Al wat men daarvan
,

ook zegt, 't is een van de grootsteileugens, die de menschen
verzonnen hebben 1"
Zij wierp de losse velletjes van Werners langen brief in
de onderste 'schuiflade van haar lessenaartje. Zoo 4, evenwel in dit oogenblik op haar .eigen hart 'een beter licht
had laten vallen, meer overeenkomstigi de waarheid, zou 't
hoargebleken zijn, dat de drijfveer van eigen handelwils
,

-

,
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ook geen liefde was, maar ijdelheid, jaloezie, kleinzielige
wangunst om vast to houden, wat door anderen werd begeerd.
Dat zij. een brief had onderschept, was iets, waarvan
haar geweten haar allerminst een verwijt maakte.
„O, ze zullen mekaar nog we meer schrijven," was de
gedachte, waarmede zij zich troostte.
Om karakters als die van Werner en Lena to kunnen
beoordeelen, miste Werners vrouw elken maatstaf.
Zoo werden de dagen tot weken, de wekeni tot maanden,
zonder dat Lona eenig bericht kreeg van den geliefden
man ; haar, onrust werd steeds pijnlijker, hare gedachten
steeds donkerder.
Zeif den eersten stap to doers, was jets waar hare fijngevoeligheid tegen opkwam. Wat ook zo % 't haar gebaat heb-

ben ?
eenig antEn de professor ! Hij, die vruchteloos ook,
woord van haar wachtte, dacht in zichzelf : „Zij is verbitterd; zij tegribt het offer niet."
Ofschoon tegenstrevend en aarzelend, legde •hij van lieverlede ook dat bewustzijn bij den last, dien hij reeds to
torsen had en kromde hij meer .en meer den rug ondr het
al to harde lot
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HOOFDSTUK XI.

Prins Carnaval had to Berlijn zijn vroolijken intocht
gedaan..
Wie trouwens niet in de gezelligheid leefde, vernam
siechts 'teen en ander van hem{ uit de lange annonee's van
de openbare bats in de mural:den en kc a 't bewijs van zijn
oponthoud misschien hooren in 't aanhoudend been en
weer gerij op bepaalde avonden ; dat was het .eenige kenteeken, dat de .groote stad voor he uiterlijk van de vastenavond-pret vertoonde.
Wie de reeds ,schaarscher wordende huurrijtuigen door
de Tiergarten volgde, kreeg ook spoedig het van Duds bekende, nu feestelijk en prachtig verlichte etablissement van
Kroll in 't gezicht, van waar of en toe enkele ruischende
toner" der dansmuziek door 't zwijgende park drongen,
thans met een dikke laag ,sneeumi bedekt.
Daarbinnen heerschte een bont gewoel van maskers,
domino's en zwart-gerokte heeren. Tegen .een der stijlen van
de wijd • openstaande dubbele deur, die de groote balzaal
met .een der kleinere nevenzalen verbond„ recht in. het voile
kaarslicht, dat van weerskanten op haar viel, stond een
slanke vrouwengestalte geleund, gehuld in ieen domino van
zwart atlas, waarvan de met roodel zijde gevoerde kap over
't hoofd was getrokken en zoover over 't gezicht viel, dat
het zwart-fluweelen masker daardoor nagenoeg geheel werd
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bedekt,
In de ieene hand hield die dame een waaier, in de andere
een, bouquet witte rozen, doch hare houding wekte 't vermoeden, dat zij. zich verveelde, terwiji inderdaad hare oogen
met een zekere vermoeienis en met den meest-onverschilligen Mik van de wereld weggleden, Tangs al 't gewoel om
haar keen.
Zij was heel alleen, niemand naderde haar en zoo onder
't voorbijgaan of ,en toe deze of gene haar gekscherend toesprak, was een stilzwijgend hoofdschudden haar eenig ant-.
wo ord.
Eensklaps hief zij klaarblijkelijk luisterend, het hoofd op
en wendde 't gelaat met het zwarte masker geheel en al
naar het zijvertrek.
Wat haar nit hare lusteloosheid had gewekt, wat haar
plotseling het hoofd had doen omwenden, 't was het geluid
geweest van een volle, sonore mannenstem, hoewel zij van
't gezegde, waarop een vroolijk gelach was :gevolgd, ook niet
een. woord had verstaan.
Aan een klein rend tafeltje hadden drie heeren. plaats
,genomen, niet gemaskerd, doch gecostumeerd en wel als
Duitsche land sknechten. Kleeding, houding, manier van
doen, inzonderheid de lange lokken, die zerhadden., alley
deed reeds op 't eerste gezicht de veronderstelling ontstaan,
dat die menschen intieme vrienden waren en tot de kunste-.
naarswereld behoorden,
Hij, dies de vrouw ins haar zwarte domino het eerst in 't
gezicht kieeg, was een jonge man van meer dan alledaag-
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sche schoonheid. Hij moest stellig en zeker ook buitenge.
WOOn knap zijn zonder die flatteerende kleederdracht met
het pensO-kleurige wambuis van fluweel en den breedge.
randen vederhoed, dien hij trouwens ook dadelijk afzette en
naast zich neerlegde.
Een Apollo-kop was 't, 'zooals men dien in vele museums
vindt, een sterk-sprekende kin, hoog-overwelfde .00gen bo.
yen ,een onberispelijk gevormden neus. Het zwarte haar
droeg hij achterover geworpen, licht golvend in den nek.
Maar hoe zegepralend ook de schoonheid van 't ,gansche
gezicht, hoe stralend .00k de uitdrukking der oogen was,
er lag daatin niets mannelijks. Zoo de trekken slechts een
weinig fijper waren geweest, zou datzelfde hoofd op het
teederste vrouwenlichaam niemand onvro uwelijk zijn voor.
gekomen. (peen trek van energie om den vollen mond, theta
wat van geest- of wilskracht scheen te getuigen.
De dame in haar domino bescho uwde, zonder van plaats
-

-

te veranderen, dien jongen man met de grootste aandacht,
trek voor trek bestudeerde zij dat gelaat bij 't heldere
waardoor het beschenen word.
Eindelijk, nagenoeg zeker van haar zaak, ging zij, als
magnetisch aangetrokken, tot hem, dien zij feitelijk in ham
heole levee thans voor het eerst had gezien.
„Zeg, Lammetje," riep de klankrijke stem van daareven,
op zeer jovialen toon den vis-à-vis toe, „waar zit fe toch
zoo over te suffen? Loot loopen, nude jongen ! De eenige
schoone, met wie ik 't liefst altijd op .goede voet blijf, is
,,veuve Cliquot" en daarom pals ik haar maar dadelijk bij
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den gouden hats."
Dit zeggend greep hij natuurlijk naar
de champagneflesch.
„Die domino heeft mij snood verlaten, Felix ! Op mijn
woord, daar steekt lets bijzonders achter," bew•erde de als
„Lammetje" aangesproken jonge man en daarbij dwaalden
zijne heldere, blauwe oogen nog eens zoekend door de zaal.
„Och wat ! Wat men net kent, chat men zoo licht te
hoog."
„En wat men bezit, veelal te laag — een mule waarheid,"
zoo mengde de dame met haar zwarte domino, ongevraagd,
ongeweigerd, zich ,eensklaps in het discours, terwijl zij haar
hand legde op de stoelleuning van hem, dien zij als Felix
had hooren aanspreken.
„Oude waarheden behoeven ook niet meer herhaald te
worden ! Maar wie zijt gij, sehoon masker, dat ge geen,
betere gelegenheden zoekt iom u.we fraaie stellingen aan den
,

-

man te brengen dan zoo'n carnavals-avond?"
,Wie ik ben?" herhaalde de zwarte domino op een spottenden toon en zij zag daarbij den ander met vastheid in
't gelaat. „Wellicht een dwalende ziel !"
,,Wat meet hier onder dat „dwalend" verstaan worden ?"
„Een ronddwalen om te .zoeken; misschien heb ik evenwel thans gevonden, wat het noodlot mij bevolen had op to
sporen. Hoe komt, vraag ik u als een, gevolg van mijn mogelijke vondst, hoe komt Telemachus zonder zijn raider
Odysseus hier in dit Sodom verzeild?"
„Hazoo, u schijnt mij dus nog niet voor mondig aan to
zien, dat u zoo dadelijk een Mentor voor mij noodig oor,
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deelt?"
„Ik weet in elk geval, dat gij er een bezit, Felix ! Die
man is uw wil, uw werkkracht, uw voorzienigheid —
waarom zoudt gij hem dan verloochenen ?"
De schilder keerde zich nu geheel naar de vrouw, die
achter zijn stoel was blijven staan:
gij, die daar dingen ophaalt, welke niet zoo
„Wie
algemeen bekend .zijn? Kent ge soms ook mijn z. g. voor,

zienigheid ?"
„Ik wil u alleen zeggen dat zulk een voorzienigheid ook
niet zonder bedrog, ook niet onfeilbaar is."
,,Dan kent gij de mijne zeer zeker niet. Die is smetteloos
zou ik haast zeggen, boven alle aanvechtingen verheven."
,,Een misschien al te vleiend oordeel !" meende de domino
c'p spottenden toon. „Maar zeg mij; eens, hoe staat het met
uw kunst?"
„Daar gij mij schijnt te kennen, schoon masker, hoewel
ik zelf in de vertu niet vermoed, wie gij. wezen kunt, verzoek ik u bij, ons plaats to nemen en met ons een glas
schuimenden wijn to ledigen op de trouw, waarmede wij
aan ooze uitverkorene, aan de kunst, blijven gehecht."
,,,Keen, ik drink niet op de trouwheid, want die is leugenachtis!," sprak de domino en schoof haar glas terug.
,,Nu dan, op de liefde, de hoop, op onze vooruitzichten,
op onzen room!"
„Keen, 00k daarop drink ik niet. Ik geloof aan al die
dingen niet als men mocht afgaan op uw woorden, die veryulling zouden uitmaken van seen heel menschenleven."
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„Masker, mensch, zijt gij van vleesch en bloed en looclient gij zelfs de liefde?" vroeg Felix en greep naar de
hand die, stank en elegant, keurig in zwart glac6 geschoeid,
op de tafel rustte.
Een tikje met den waaier was de bestraffing voor die
vermetelheid :
,,H'oewel ik inderdaad van vleesch en bloed ben, leen ik
mij allerrainst tot speelbal van allerlei narregrappen."
„Welnu, breng dan zelf ieen drank nit, schoon masker !
Noem ons icts, wat, volgens u waarde genoeg bezit om,
,

daarop n w glas te ledigen."
„Het vergeten !" Monk het diep en vol, van achter het
-

fluweelen masker.
,Neen, dat gaat niet! Waartoe leven wij, als 't niet is
om ervaring op te doer, ?"
„De meeste van die ervaringen ervaart men beter niet,
of men doet verstandig, zee zoo gauw mogelijk weer to vergeten," oordeelde de zwarte domino opstaande.
Felix sprong eveneens op.
„Nem, neen, zoo ontkomt gij ions niet! Ik wil weten,
wie gij, zijt — ik moet dat weten !"
,,Vruchtelooze moeite, hoor — Tegenover uw ,,moet"
staat mijn
„En aan dien wil denk ik mij, niet to storen," riep hij
met opgewondenheid nit, waarop hij, de zwarte domino
volgde in de groote zaal, waar men juist bezig was een
quadrille to dansen. Door 't gedrang werd de dame het
voortgaan belet en zoo kwam Felix haar weer ter zijde
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,,Weer barmhartig !" vleide hij, „en zeg me, van waar
gij mij kent!"
„Ik ben uw noodlot," antwoordde
schertsend, zelf
geenszins verm.oedend, hoe profetisch die woorden zouden
'blijken to ztj.n. „Reeds toen gij. in Rome waart, zag ik u met
de oogen van mijn geest."
„Gun mij dan nu voor 't
eon blik op uw' gelaat."
„Neen, ge kent mij toch niet," antwoordde zij onverschillig. gezicht zou u niets moor verraden dan nu
mijn masker het duet."
„Alijn broeder is u toch niet vreemd? Of Luitgart ?"
,,Houdt ge veel van uw broer ?"
„Sa, hij is de beste, de edelste man, die er leeft."
„En — zijn vrouw ?" — Be stem klonk dieper en doff er
bij die vraag.
,,Zijn vrouw? Nu, al staat zij, wat geest en gemoed be
ze blijft toch
treft, ook mijlen ver bij hem ten achter
pikant persoontje."
een alleraardigst
„Hij, he eft hair zeker zeer lief, die vro aw?"
,,Ze leven althans heel good met mekaar. L uitgart is
altijd vroolijk en opgewekt en met Naar kleinen jongen kan
zij spelen, soms ook kibbelen, alsof zij zelve nog een kind
.

.

,

-

-

was,"
De zwarte domino drukte in, een haastige beweging de
tot een vuist gebalde hand te,gen het hart.
„Een jon.gen? Hoot heet
„Lieve± deugd, wat zijt ge nieuwsgierig," zei Felix en
nam daarbij de gemaskerde van ter zijde op.
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,Is niet 't familiegeluk eeni zeer geschikt onderwerp voor
een balgesprek ?" Scherp en snijdend waren, woordi en toon,
waarmede zij daaraan toevoegde : .„Mij ten minste heeft het
uitstekend onderhouden."
Felix zag haar met groote oogen aan en als om den
indruk weg te wisschen, door haar onwillekeurig bij hem te
weeg gebracht, vervolgde zii op een weeker toon, die waarlijk niet geheel en al gemaakt mocht heeten :
„Voor mij dat een gesloten paradijs en daarom is 't wel
mogelijk, dat ik, .onbewust, wat afgunst in den toon van
rnijn spreken heb gelegd."
„Wat komt u eigenlijk hier doen ?" vroegi Felix met een
belangstelling, die iets meet beduiade dan de oppervlakkige nieuwsgierigheid van menschen, die op een gemaskerd
bal door het toeval met elkander in aanraking zijn gekomen
en zulk een voorbijgaande intrige voor enkele minuten wel
eens aardig vinden. „Mij dimkt, 't is hier geen plaats voor
Nrouwen, die spreken en denken zooals gij, het doet."
„Ja, dat geef ik u onmiddellijk gewonnen," antwoordde
zij, weder op haar koelen, kalmen toon. ,,Hierheen te komen was een, dwaling mijnerzijds. Maar moet een mensch
dan. .00k elke poging om zich een weinig te verstrooien laten varen ui vrees van te vervallen in de een of andere
clwalin.g?"
„Wat hadt ge ,dan gehoopt hier te zullen vinden ?"
„Wel, verstrooiing, zooals ik u reeds heb gezegd, een
beetje levenslust, kortom al do dwaasheid, die de mensch
gerechtigd is, zoo of en toe door 't hoofd to laten gaan. Ik
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wilde mij door de carnavalspret laten meeslepen, maar
zooals ik zie, is dit gewoel allermin ►t in stoat, mijn wensch
te bevredigen en ik spoed mij dan ook regelrecht weer
naar huis."
„Zonder dat ik ben te weten gekomen, wie gij zijt ?"
,Natuurlijk ! Ik wil volstrekt niet hebben, dat op uw
toch al te voorbarig oordeel over mijn persoon, mijn bezoek
aan dit hal van invioed zal zijn."
„En hue wegwerpend moet uw oordeel over mij niet zijn,
schoon masker, als ge mij niet eens in staatl acht tot het
maken van onderscheid."
,,De jeugd kent zich het privilegie van snel te mogen
oordeelen toe en 't zou waarlijk ook jammer zijn, als dit
,

anders was."
„Van snel oordeelen niet alleen, .00k van snel handelen!
Luister eens: Vergunt u mij, u binnen vierentwintig uur
te komen, bezoeken, als ik in lien tijd ben te weten gekomen, wie gij zijt?"
„Ja," antwoordde zij, met een spottend lachje achter haar
masker, ,,maar vergeet niet, dat ik een dwalende ziel ben
en die is later lasrtig to verbannen."
„Mijn levensgeluk, wil ik er op zetten om u te vinden,"
riep hij in geestdrift uit.
,,Uw levensgeluk? Weet gij dan, of 't vooruitzicht de
moeite loont, of de waar den prijs verdient?"
„Hamm, weegt gij ook in, dat opzicht waar en prijs tegen
elkander of ? Dat mag heel verstandig zijn, maar kunstenaars hebben 00k dit privilege — het woord is van u,
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cm, als het ons lust, erg onverstandig, erg dwaas te han.
delent"
„Gij niet !" meende zij nog altijd spottend. „Gij wordt
geleid door een .sterkere hand dan de uwe is."
Hij. .stampvoette ,ongeduldig en geergerd:
,,Wat gaat u toch in Gods naam mijn broer aan ?"
Zij lachte, trok hare hand van zijn arm, richtte zich op
.

en zeide als een koningin die haar vazal zijn afscheid
geeft :
,,Goeden nacht ! Ik verwacht van uw ridderlijkheid, dat gij.
mij niet volgt. De scherts is afgeloo:pen.."
„Tot weerziens !" riep hij.
Hsj zag de vertrekkende na, die zich niet dan, met moeite
een baan wrist te breken door de menigte: Toen. aan zijn
,

00g onttrokken was, werkte hij met ellebogen en han.den„
wat minder poll et dan de zwarte domino 't bij haar
vertrek had gedaan, om zich zoo gauw mog:elijk te begeven.
.naor het 2ijvertrek, waar de vrienden nog aan hun tafeltje

,

gezerten waren.
Warm en opgewonden als hij was, slechts door eene gedachte beheerscht, wierp hij, zich op ,een leegen stool en
drank •stilzwijgend in een teug zijn glas champagne. leeg.
„Welnu, Felix, wat is er gebeurd, waar hebt ge uw inleressante domino platen?" vroeg eindelijk Lammetje
met het eigenaardip:: uithaaltje van sommige voorzangers
en met groote benieuwdheid zag hij daarbii, zijn vriend
aan. ,,Alle duivels, zij moet, afgaande op uw uiterlijk, je
geducht geIntrigeerd hebben."
KBATISDOORN
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gaf e,en jaar van mijn levee er voor, kerel, as ik
wise, wie dat is geweest, maar ik moest mijn eerewoord
geven, haar niet te zullen volgen."
„Abate, de vrouwen willen allemaal gefopt en be drogen
worden en zij, die de hardiesse hebben om heel alleero zoo'n
bal te komen, bezoeken, stellig in de eerste plaat ► . Ik wed,
dat zij nu al zoekend naar jou omziet, Felix, en zich ergert,
dat je haar verbod zoo ernstig hebt opgenomen."
Maar Felix schudde het hoofd: „Neen, nem, dat's een
veronderEtelling, waarmede je haar miskent ! Maar, Lammetje, beste, brave vent, Loon jiji nu evens,, dat je nog met
andere talenten begaafd bent dan om weidende, schaapskudden en springende bokken te schilderen. Zoek jij eens
to ontdekken, wie of `vat zij is; jou bindt geen enkel
woord."
.

,,Nu, gued ! Een half uurtje rond te boemelen in nacht
en duisternis kan mil zoo heel veel niet schelen. Zoo helpt
de eene hand de andere, is 't niet?, Maar jelui hebt ma,ar
te zorgen, boor, dat ik je in elk geval hier weer vind."
„Ja, in elk geval ! Maar rep je nu, kerel, anders is zij
weg, spoorloos verdwenen !"
Toen Lammetje — met zijn werkelijken naam Friedrich
Fischer geheeten — in de reeds tamelijk gevulde garderobe kwam, zag hij de zwarte domino net nog' onder een
langen mantel verdwijnen. Daar hij bijzonder klein van
stuk was, gelukte het, hem om, heelemaal niet door de bewuste dame opgemerkt, zijn grijs, kort manteltje om de
schouders to werpen, zijn grooten flaphoed op 't hoofd to
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drukken en over het hoofd tea trekken en om, schijnbaar
met de grootste onverschilligheid, bijna gelijktijdig met de
zwarte domino op de buitenstoepen van het etablissement
to komen. Toen nam hij ter dege het rijtuig op, waarin, zij
ging zitten. 't Was gelukkig een huurrijtuig met een nommer er op.
,,Koetsier !" riep hij een anderen rossenmenner toe, die
half lag te, slapen op zijn bok. „Een thaler extra-fooi, als
jij nommer 6639 zoo Lang volgt, totda t het koetsje halt
hondt ! Maar zonder opzien to wekken, hoor !"
De brave man op zijn bok smoezelde zoo'n beetje hij
had het goed begrepen.
Zoo reden da,n de beide voertuigen op korten afstand van
elkander door de breede lanen van de Tiergarten en gingen
Tangs de Branderburger poort in westelijko richting, tot
eindelijk het voorste rijtuig halt hiela.
Met zekere agitatie sprang Lammetje uit zijn koets, liep
teen als een nachtelijke boemelaar langs het trottoir en daar
hij de deur, waarlangs de dame verdwenen was, drommels
goed in het oog had gehouden, lette hij, nauwkeurig op de
vensters, die verlicht zouden worden. E'en poosje wachtte
.

hij to vergeefs.
Ha, daar kwam wat licht op de eerste etage ! Een schaduw
werd zichtbaar door de neergelaten roulea:u's. Lammetje had

.

er op durven zweren, dat het de dame van de zwarte domino
was die rich daar bewoog, die hij met een gebaar van verlich.ting, zooals hij meende, een masker zag wegwerpen om
vervolgens de handen tegen de beide oogen to drukken.
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Heel tevreden met het resultaat, herhaalde hij, sprekend
in zich zelf, de naam van de straat en het nummer van het
huis en keerde toen op een drafje terug naar het etablissement van Kroll, waar hij met bijna stormachtig gejubel
werd ontvangen, zonder dat hij zelf of een der vrienden ook
maar op 1 vermoeden kwam, hoe het noodlot zich dien
nacht had bediend van z,ijn persoon tot een geheel ander
doel dan hij had kunen verond,erstellen.
Maar het scha,duwbeeld, dat hij door 't verlichte venstergordijn had gezien, had niet, zooals Lammetje dacht, de
handen tiepin de oogen gedrukt ,omdat het masker hoar gehinderd had, doch wel om zware, bittere tranen weg to
wisschen.

HOOFDSTUK. XII.

Door de straiten van Berlijn huilde de wind en sloeg met
woestheid de zorgvuldig zijwaarts geschepte sneeuw den
voorbijgangers in 't gezicht. 't Was daarbuiten veil_ en
akelig en wie een gezellig tehuis bezat, gevoelde zich welbehagelijker dan ooit aa,n eigen haard.
Hoewel 't een heelen tijd donker was, bleef Lona maar
steeds werkeloos zitten in de duisternis. Hoofd en oogen
deden haar nog zeer na al 't rumoer en het verblindende
licht van den vorigen dag. Waartoe zon zij zich zelve ook
tot eenigen arbeid geforceerd hebben, er was tocli niemand,
i
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wien zij daarmede van eenig nut kon zijn.
E:en troosteloos bestaan was 't, dat acme vrouwenleven;
slechts voor zich zelf op de wereld, niemand tot vreugdo,
zonder .een zweem van gehechtheid met, wile dan ook ! Ver.
vuld was haar hart van •bitterheid, verraden in zijn beste
en edelste gevoelens. Zonder liefde, zonder hoop, zonder plod aan het goede was zij altijd eenzaam .en verlaten, dag
in, dag uit. En zoo zou. 't jaren achtereen hetzelfde blijven
tot eindelijk de dood kwam, om. haar te verlossen.
Met het hoofd op de hand gesteund, in meer liggende
dan zittende hou.ding rustte hare gestalte op een laag stoel.
tje van haar boudoir. Tegen het plafond teekende het licht
,ee.ner straatlantaarn een onregelmatig figuur, dat steeds
hetzelfde bleef, een heldere vlek, en daarop bleven hare
oogen gevestigd, half droomend, half peinzend, totdat hare
gedachten, geheel onbewust, zich als vereenzelvigden met
die plek,
Dar gang de bel over en het. geluid daarvan voerde Lona
tot de werkelijkheid terug. Maar van houding verandereli
deed zij niet. Om dezen tijd kwami zeker niemand haar bezoeken, of 't zo u. ju efrouw Vollmar moeten zijn van de
vierde etage, die zij toevallig had leeren kennen, teen er
sprake was geweest. van ,een twistgeding tusschen beider
dienstbodeu en die het na dien tijd als een sta.altje van haar
plicht scheen to hebben beschouwd, de veel jongere vrouw,
die ook zulk een eenzaam leven leidde, bij herhaling to
komen bezoeken en dan ,een beetje to blijven. praten.
Eerst teen Lona's meisje de kamerdeur open had gedaan
-

-
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en op twijfelachtigen thou had gezegd : „Mevrouw, daar is
iemand, die u wenscht te spreken," en then zij, achter hare
gedienstige, in het deurraam de hoogere ,donkere gedaante
van een man had ontwaard, richtte zij zich haastig op met
de vraag, wie daar was.
„Iemand, wien u zelf het recht hebt gegeven, u binnen
vierentwintig uur op to zoeken, zoo hij daar kans toe zag,"
zei Felix Helmbrecht, met iets zegevierends in het stemgeluid.
Zonder op een woord van goedkeuring te wachten, dan
wel op eon woord van afkeuring, waartoe, gelijk hij, wel begreep, grooter kans bestond, trail; hij het donkere vertrek
binnen : ,Wees zoo goed, u het eigen woord to herin,
neren !"
Ook Lona was opgestaan, voor een oogenblik besluiteloos
in hetgeen Naar te doers stond.
„Wees niet boos," bad Felix met vleiende stem ; „ik zou
u wel geschreven hebben met het verzoek bij u mijn opwachting te mogen maken, maar — brieven worden zoo dikwijis
ter zij de gelegd, ten slotte geheel vergeten. En ik wilde niet
vergeten worden, daarom kwam ik persoonlijk. En nu dat
weer daarbuiten Niet waar, u stuurt mij niet onbarmhartig
weer weg?"
,,Daar ge mij overvallen hebt als een roover, moot ge mij
maar nemen, zooals ik op 't 00genblik ben," zei Lona, die,
,

de hanglamp naar beneden trok en 't licht ontstak.
Het kunstnaarsoog van den bezoeker werd aangenaam
getroffen door de schoone lijnen harer gestalte, de harmo-
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nisehe bewegingen en het find profiel. Een peignoir van,
wit casimir met echte, nude leant gegarueerd, viol in foreede
plooien om hare leden en dat gevvaad schonk haar eenige
overeenkomst met een modern, fraai gemodielleerd beeld;
het goudkleurige haar werd door een eenvoudig pijltje
bijeen geh ouden,
„Wat zijt ge schoon !" kwam ook wel onwillekeurig over de lippen, gedeeltelijk ook wel als verontsehuldiging voor het lange aanstaren, dat hij haar had gedaan.
„Geen dwaze dingen zeggen, alsjeblieft," spra,k, zij, koel,
waarna zij plaats nam op haar kleine sofa. ,,Ge zijt nu, eenmaal bier, ik heb u ontvangen, dat zijn altemaat dingen,,
waaraan ik zelfs in de verte niet gedacht had, maar nu nog
-

een toon aan te slaan, alsof wij in een balzaal waren, is
groote gekheid. Ook verwacht ik van uw kant, dat gij. het
uwe zult bijdragen om mij de situatie to vergemakkelijken."
„I_Vlijn God," stamelde Felix, uit het veld geslagen door
den toon harer terechtwijzing, ,,ik sprak slechts mijn innigst gevoelen nit! Men moet den kunstenaar niet den,
algemeenen maatstaf aanleggen: schoonheid doet ons hart
ontvlammen."
,En hoe zijt ge te weten gekomen, waar ik woon? Ik
had uw woord, dat ge mij niet zoudt nagaan."
,,Dat heb ik ook niet gedaan, maar mijn vriend „Lammetje" volgde uw spoor als een. ,good gedresseerde jachthond."
„Op uw aanmaning, door uw toedoen?"
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„Ik mag 't niet ontkennen, dat ik van zijn seigenaardig
talent heb geprofiteerd," antwoordde hij, een weinig aarzelend.
„Nu goed, we zullen hiermede dat thema besluiten.Iieeft
uw vriend werkelijk dien zonderlingen naam? Ik keek ecr
gisteren al vreemd van op."
„O, neen, hij dankt hem aan zijn manie om schapen to
schilderen, altijd schapen en bokken, nooit nets antlers, zoodat het ten slotte tamelijk vervelend wordt, zijn kunstgewrochten to zien."
Lona moest even lachen, wat haar dadelijk veeli mooier
maakte; „In elk geval een heel onschuldige passie."
„En Friedrich Fischer, zooals zijn ware naam luidt, heeft
ook in. zijn karakter nets van het lammerengeduld, van hun
zachtmoedigheid enzoovoorts. Overigens is hij een van mijn
beste vrienden... Maar, mevrouw, verzeker u mij nogmaals,
wat ik u verzoeken mag, dat ge niet boos op mij zijt."
„Neen, neen, ik ben niet boos meer. Wait, verder ?"
„Verder zou ik zoo heel graag van u willen weten, hoe
ge mij of mijn broer kent !"
„Van wat men zoo over 't algemeen onder „elkander
kennen" verstaat, is hie/4 geen sprake," antwoordde zij,
't gelaat afwendend, alsoi plotseling het licht, waar
tegenover zat, haar hinderde aan de oogen. „Ik weet alleen,
dat uw broeder een groote geleerde is .en in zijn yak een bem
roemden naam heeft. Zoo interesseerde mij de zaak ; het
meeste hebt gij zelf verraden."
„Ja, Werner is inderdaad a1 om bekend, mevrouw, maar
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ik maak mij dikwijls ongerust over hem ; hij werkt te veel.
Ik wind hem tegenwoordig zoo moede en afgemat, some
prikkelbaar, dan weer lusteloos, kortom heel anders dan hij
vroeger placht te zijn, ens daarom, ziet u, daarom ben ik
zoo bang, dat hij zich al te zeer overspannen heeft."
Met haar eene hand greep Lona krampachtig in 't roodfluweelen kussen van haar sofa: „Dan rust, dunkt me, op
u de taak om to zorgen, dat hij zich wat meer ontziet;
gestadige arbeid met den geest mat den mensch al te
veel af."
,,Ja, beproef 't eens om, bij hem op iets aan te dringen.!
Hij heeft een hoofd van staal ,en gaat bedaard, zonder
iemands invloed to dulden, zijn gang."
„Zou dan de dringende bede van zijn broer zelfs geen invloed op hem uitoefenen?"
,Hoegenaamd geen. Zijn doen en laten is steeds bij, hem
't gevolg van. eigen overtuiging."
„Zoo? Dat is jammer !" zei Lona en haar stem begon
weder bitter to worden. „Jammer vooral voor vrouw en
kind."
,O, Luitgart maakt zich geloof ik, nooit ongerust over
hem; zij let er niet op, of Werner bleek ziet."
„Fen zeer benijdenswaardig temperament," meende
Lona nog scherper en 't was haar een ware verliehting, dat
er nogmaals word gebeld; anders had zij haar gevoel van
wee niet langer kunnen verkroppen.
Kort daarop verseheen in de ,geopende kamerdeur een,
klein, schimachtig menschje, dat aarzelend den drempel
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overschreed.
„O, hebt u bezoek, lieve mevrouw. Warren ? Pardon, dat
wise ik niet — dan wil ik u niet storen."
stoort mi.j in 't minst niet, juffrouw Vollmar ; integendeel, ik verheug me, u mijnheer Helmbrecht, een veelbelovend kunstenaar, te kunnen voorstellen. Toe, neem
plaats !"
De oude jongejuffrouw, aldus uitgenoodigd, trad met
een ouderwetsche en diepe neiging naderbij, terwijl hare
oogen nieuwsgierig op den vreemden heer gericht werden.
Teen zij ein.delijk, met heel veel omslag, had plaats genomen, een groote kluw wol op haar schoot had gelegd en
't geenszins fijne haakwerk begonnen was, sprak zij, het
kleine hoofd een beetje zijwaarts nikend:
,,Dus kunstenaar, mijnheer Helmbrecht? Waarin, als
ik vragen mag? Is u musicus, schilder, beeldhouwer? Als
ik raden moest, zou ik stellig het eerste noemen."
,,En waarom mejuffrouw?"
„Omdat mevrouw Warren zelve eene kunstenares op het
klavier is. Haar te hooren spelen is mijn grootstei genot en
voornamelijk cm haar te verzoeken, aan den huilenden
storm daarbuiten een werkzaam „paroli" (een krachtigen
tegienstand) te bieden, was ik van avond naar beneden gekomen. Niet waar, die vreugde schenkt u mij?"
„Mag ik mij aansluiten bij die bede, mevrouw Warren ?
— Ik vermoedde niet", voegde Felix op zachter toon er aan
toe, „dat mij nog nieuwe verrassingen zouden te wachten
staan, mevrouw !"
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„Later, later !" sprak Lona met afwerend gebaar. „Voorshands wil ik de heel vergeef]ijke nie u.wsgierigheid van juffrouw Vollnaar bevredigen en haar zeggen, dat ge een schilder zift !"
„O, hoe aardig ! En welk yak beoefent gij bij voorkeur
in uw kunst, mijnheer Helmbrecht? Ik heb wel eens gehoord, dat elke artist zijn .speciaal yak heeft."
„Zeker, en het mijne zijn de menschen," antwoordde Felix, met een, klein lachje em den mond. „TT weet toch, hoe
Jean Paul zegt, dat de menschheid de groote gedachtengang
vertegenwoordigt in het boek der natuur."
„Hm !" kwan3. de 'oude jongejuffer met ,een verlegen keel.
geluidje, terwiji zij. met -een harer haaknaalden een figuurtje
op het tafelkleed natrok. „Dat's zeker heel moth gezegd,
maar neem nu. eens 'aan, dat men de menschen voorstelt,
zooals b. v. Makart het doet, dan kunt ge toch niet verwach.
ten, dat men met zulk een onderwerp vrede kan hebben.
-

'Met mij is dat althans het geval niet."
,,Dus u zoudt je afwenden van het schoone, omdat het
-

toevallig naakt is?"
„Het naakte kan nooit schoon zijn !" zei juffrouw V-o11mar geagiteerd, terwijl zij van haar klnwen met een ruk een,
langen draad afspon. ,,Ik bid u, als ik mij schamen moet
bil de beschouwing van eenig beeld, waar blijft dan de
geestdrift voor de • kunst?"
„Ik ben oveituigd, dat mijn vriend Lammetje wel 't geluk
zo u, hebben, ten voile door u to worden gewaardeerd, metuffrouw," zei Felix en zijn oogen tinteiden daarbij van
-

176
spotlust ; ,,hij schildert altijd blauwe uchten., groene weiden en grazende kudden."
„Ik heb een beetje zwak voor het z. g. stilleven," verklaarde de nude jongejuffer. „Een zonnestraal, die door een
half gevuld wijnglas, speelt en den rooden schijn op 't
sneeuwwitte tafelkleed toovert, schijnt mij meer poezie
bevatten, dan de doeken, waarvan men zich schaamrood
moet afwenden ; ik hoop dan ook van haste, dat het met
het scabreuse genre gauw zal gedaan zijn ; het ondermijirt
de moraal ! Men kan onze jeugd haast niet meer naar een
schilderijen-tentoonstelling brengen, zonder zich aan
•enig onrecht schuldig to makers."
Felix lachte : „Van zulk een standpunt heb ik, orn, u de
waarheid to zeggen, mijn kunst nog niet leeren beschouwen.
Wij vragen slechts naar het ideale, naar het schoone.i En
mevrouw Warren, hoe denkt u. over dat thema?"
„Ik ben van nw idee! Elke beperking is immers de
,

phantasie aan boeien leggen."
„Maar, mijn lieve mevrouwtje !" riep juffrouw Vollmar
in opgewondenheid uit, waarop zij evenwel vergoelijkend
bet volgen ; „Ja, ja, van u ben ik 't wel gewend, dat gij
geheel anders denkt dan andere dames, maar ik was jaren
en jaren lang onderwijzeres en opvoedster der jeugd
daardoor zijn natuurlijk mijne beschouwingen iets strenger
geworden en zullen dat ook weT altoos blijven."
Lona lachte even en legde kruiselings hare handen in
den schoot „Misschien wil mijnheer Helmbrecht wel zoo
vriendelijk zijn ons. het ontwerp mee to deelen van zijn laat.
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ste doek, zoo 't althans niet geheim moat bliiven.?"
„O, ik ben in die dingen niet zoo geheimzin.nig! lets
anders is 't evenwel, mevrouw, dat ik 't als een ,eer en eon
geluk zou beschouwen, als u ,er toe zoudt kunnen besluiten,
dat doek eens met eigen oogen te zien. Ik ken u onvoorwaardelijk ,een scherp oordeel toe, hoe dat komt weet ik
eigenlijk zelf niet, en ik zelf ben op dit oogenblik in een
toestand van weifelen en twijfelen, die mij in de war brengt,
mijn vertrouwen in mij zelf op het dwaalspoor. Dat zijn, ge
kunt het u zoo voorstellen, booze dagen voor remand, die
iets to scheppen heeft; wellicht duet uw meening de neve.
len opklaren van mijn geest."
„O, in dat opzicht stelt gij mij ontegenzeggelijk veel te
hoog. Het eenige wat ik doers kan is mijn ,subjectief gevoelen uitspreken en daarmede kunt ge toch bezwaarlijk
,

-

gediend zijn."
„Daarmede misschien juist het meest."
„En wat stelt de schilderii voor ?" zoo mengde juffrouw
Vollmar zich vragend in het discours.
,,Een Nixendans op eon nevelachtige heide bij maanlicht ;
op den achtergrond het water, waaruit ze zijn to voorscliiin
gekomen. Ik verzeker u, geachte mejuffrouw, zelfs u. zult
zondor .een zweem van gewetenswroeging het motief kunnen aanzien. Het vallen van het Licht, dat is 't, waarop ik
al mijn kracht concentreer."
„Mooi! Ik beloof u, we komen allebei kijken," zei Lona,
die daarbij opstond om in de suite de kaarsen van haar
piano te gaan opsteken.
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Felix volgde die hooge gestalte met zijn.e blikken, of hij
betooverd ware. Er lag jets eigenaardigs, jets afzonderlijk3
in haar heele persoonlijkheid, in haar wijze van. doen, in de
houding van het hoofd, in elke beweging, in elken toon:
harer stem, al bleef ook haar zeggen heel gewoon en .eenvoudig. Niet alleen de man in hem was door die persoonlijkheid geboeid, de kunstenaar, do artist, was 't in nog
hoogere mate.
En toen da.arop de nocturno van Chopin met teedere en
hartstochtelijke klanken, door meesterhand gespeeld, door
de kamer ruischte, zat hij er biji met het hoofd in de hand
en geraaktei hij verdiept in droomen, die, zijn temperament
in ,aanm_erking genomen, niet zonder gevaar veer hem
,

in.ochten heeten,
Bij 't slotaccoord sprong hij op van zijn stoel, trad onder
de portieres en zag van daar neder op de pianospeelster,
die, met de handen in den schoot, mijmerend bleef zitten
waar ze zat, aldoor starend naar 't flikkerend Edit van 'een
der kaarsen,
Daar zji volstrekt niet had gemerkt, dat hij opgestaan en
tot .op den drempel van het tweede vertrek gekomen was,
trad hti nog dichter nader ,en sprak op gedempten toon.:
„Wat daar langs die toetsen zweefde ,en stormde, was
meer dan medegevoel, was jets, dat zelf doorworsteld werd,
en daarvoor zwijgt alle lot Gii zijt artiste, mevrouw, .en ge
zult mij dus begrijpen, de betoovering verstaan, die mij:
tot u trekt. Maar nu moet ik weg. Ik voel wel, hoe
door langer to blijven, misbruik zou maken van uw goed-

,
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heid; maar, wat ik bidden mag, .sta mij toe terug te komen, ik ben zelfs zoo onbescheiden .er te voegen, di kw ij 1 s terug te komen.
Lona sloeg met een paar wingers enkele zachte accoorden
aan, Meld 't gelaat .een weinig voorover gebogen en zat Coen
nadenkend een poosje den grond te beschouwen.
„O, zeg niet neen," smeekte hij vieiend.
„Welnu, onder eerie voorwaarde dan." Zij sloeg de oogen
op en zag hem ernstig onderzoekend
„Met elke voorwaarde van u, mevrouw, neem ik bij voorbaat reeds genoegen."
,,Hoe dwaas! Wie zegt u, of die van mij wel voor vervulling
is?"
„Waar een vaste wil bestaat, mevrouw, daar komt men
ook alley to boven,"
„Wanneer u aan de zaak zooveel gelegen is, zult ge ook
wel mijn voorwaarde accepteeren. Zij Tegenover
iedereen, wie 't ook zij, het stilzwijgen. bewaren over uw
bekendheid met mij."
Felix lachte even, want hij meende te raden, dat zij van
hem alleen dit stilzwijgen verlangde om hem niet aan,
anderen to laten verraden, dat zij op dat carnavals-bal was
geweest.
voor — uw
„In de allereerste plaats voor uw
broer."
”Voor mijn, broer ?" herhaalde hij verwonderd.
„Of zijt ge van hem zoo afhankelijk, dat ge 't niet waagt,
eenig gieheim voor hem te hebben?"
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Die spot prikkelde zijn gevoel van ijdelheid :
„Afhankelijk ? Ik weet niet, welk een zonderlingen indruk
ik op u moet gemaak hebbent dat ge mij zoo jets vragen
kunt !"
„Wat staat dan mijn heel eenvoudige voorwaarde in den
weg ?"
„Niets, mevrouw, letterlijk niets. Ik vind ze alleen een
vreemd !"
beetje
„Dat neemt niet weg, dat ik mijn goede redenen heb,
die ik u later misschien wel eens verklaren zal. Voorloopig
blijft u alleen de keus, of ge u al dan niet naar mijn vIer-

langen wilt schikken."
„Natuurlijk wil ik dat. 0, dat spreekt van zelf ! Met wat
u mij toestaat ben ik immerse al te gelukkig. Van mij krijgt
niemand ook maar de geringste aanduiding."
„Tot weerziens clan !" sprak zij vriendelijk glimlachend,
waarb5 zij opstond en hem de hand reikte, die hij, op een
even eerbiedige als hoffelijke wijze kuste. ,,Mij vindt ge
.oltoos thuis."
„Een charmant jongmensch," oordeelde de gewezen institutrice, na het beleefde afscheid door den schilder genomen.
„Maar zeg eens ronduit, mijn lieve mevrouw Warren, vindt
ge niet, dat hij een beetje al te veel de moderne ideeên
huldigt ?"
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HOOFDST1TK XIII.

Sedert dien avond kwam Felix Helmbrecht Lona bij her..
haling bezoeken. Zoo onwederstaanbaar werd hij door haar
aangetrokken, dat hij welhaast de dagen, dat hij haar niet
gezien of gesproken had, als voor hem geheel verloren dagen
ging beschouwen.
Een zees merkwaardige aantrekkingskracht lag voor hem
juist in de wijze, waarep zij de wenkbrauwen ken fronsen
en hem vierkant de waarheid in 't gezicht kon zeggen,
hem, die tot dusverre met veel te veel egards door de heele
wereld was bchandeld.
Al moest hij zich sours op de lippen bijten van toorn, al
had zijn gevoel van ijdelheid ook menigen harden stoot te
verduwen, hij moest telkens op nieuw erkennen, dat zij .een
superieure vrouw was, die in vele opzichten, boven hem
stond, en alleen het feit, dat hij bij haar mecht kernen oploopen zoo dikwijls als hij zelf moor verkoos, was al voldoende om hem met heel veel dingen te verzoenen.
Wat den artist het meek hinderde, was, dat Lona van
zijn verschillende stemmingen niet de minste notrtie nam.
Voelde hij zich beleedigd, zij merkte het niet, was er, bij
,

.

wijze van uitzondering, in, den teen ziiner stem een grootel
warmte of begonnen ender spreken zijn oogen te glinste.
ren, het ging alles voor haar verloren. Zij bleef zich wive
in hare stoicijusche rust volkomen gelijk.
KIWISDOORN

11
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In zijn hart noemde hij haar al spoedig een berekenende
coquette, nu eens een vrouw zonder gemo,edsleven, een
mormerbe,eld, en dan weder doclit hij na over het raadsel,
dat op stuk van zaken ach{er die kalmte kon schuilen en
deed hij ziehzelf de gelofte, niet te zullen rusten voor hij
't had opgelost.
Genoeg, Lona, legde, zonder 't zelf te weten, veel te veel
beslag op zijn gedachten en Meld bij voortduring zijn phantosie bezig, zeer ten nadeele van zijn, werkzaamheid.
Lona was van haar kant tegenover den jongen en vuri.
gen kunstenaar niet zoo ongevoelig, als hij vaak in zijn
vertwijfeling cia,cht, moor haar belangstelling was ook van
,een zeer bijzonderen •ord.
Zij bestudeerde zijn karakter, zijn woorden, zijn doen en
laten, loch alleen om daarin de sporen van Werners geest
te ontdekken, van Werner, dien zij zoos hoog had gesteld
en die daardoor nog dieper was neergeploft van zijn voetstuk, then 't haar duidelijk was gew,orden, dat hij ook al
niet beter was dan 't meerendeel van 't mannelijk geslacht.
Fn met dat al scheen, het haar een troost te: wezen, zij het
ook een troost met smartgevoel gemengd, Werner zoo laij
herhaling in zijn jongeren broeder weder te vinden. Lona
sloot vaak in zelfvergetelheid minuten achtereen de oo gen
om 't persoons-bedrog vast to houden en dan beefde haar
hart weer opnieuw door de pijn van die oude, nooit meer
to genezen wonde.
Aileen uit. vrees, Werner te .ontmoetem, had ziij tot d u.sver
ook nog geen bezoek gebracht op 't atelier, hoewel Felix
-
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't haar reeds sedert weken met aandrang had verzocht.
Toen het evenwel eens toevallig trof, dat juffrouw Vo11mar noodzakelijk op dej markt moest wezen en toen het
voorjaarszonnetje zoo verlokkend door het venster scheen,
hadden de beide dames den schilder haar bezoek doen aankondigen en zich, na de ontvangst van Felix' antwoord,
ook onmiddellijk op weg begeven.
Juffrouw Vollmar had een heele vracht aan, het goed gevulde sluitmandje. Met een kleur als vuur en heelemaal
buiten adem bereikte zij, na vier trappen hoop te zijn geklommen, de deur van het atelier, die Felix Helmbrecht
reeds met een stralend gezicht voor de dames geopend hield.
,,Eindelijk dan toch gekomen !" riep hij opgetogen nit
en nam daarbij vol-ijverig Lona de parasol uit de hand.
„Ik begon al te twijfelen, of 't wel ooit gebeuren zou."
„Beter laat dan nooit," gaf juffrouw Vollmar te kennen,
en zij bet zich doodelijk vermoeid neervallen op den stool,
die het dichtst onder haar bereik stond.
„Om het large wachten goed te waken, heb ik don ook
,

iets meegebracht — de eerste lenteboden."
Lona hood den schilder een bouquet viooltjes aan, dat zij
tot nog toe in de hand gehouden had en zij deed het met
een veer vriendelijk lachje. Hij greep de bloemen, drukte ze
met ontroering aan de lippen en legde ze toen voor zich
neer op den breeden ezelrand.
„Wat hebt u 't hier lief," zei juffrouw Vollmar en alle
vermoeienis vergetend, stond zil op om de waarlijk artistieke omgeving met grooten aandacht te kunnen beschou-
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wen. „Mijn hemel, welk een prachtige collectie van kostbare stoffen, wapens en planten ; wezenlijk, zoo had ik, mij
nooit een schilders-atelier voorgesteld !"
De twee anderen hadden niet veel aandacht, voor hetgeen
zij sprak of deed. Lona stood voor het nieuwe doek en beschouwde het vol aandacht. Zijn oogen bleven gevestigd op
haar gelaat, als wilde hij daarop het oordeel lezen, voordat
zij 't nog yonder woorden had gebracht, wat nochtans zeer
moeilijk ging, omdat ook niet een enkele, spier van dat gelaat zich bewoog.
„Welk een groot, welk een heerlijk talent !" sprak Lona
eindelijk zeer zacht. ,,Hoe verrukkelijk moet niet het bezit
zijn van zulk .een scheppingskracht !"
,,Vandaag voor het eerst maakt een mij gegunde lof
trotsch en gelukkig," verklaarde Felix op een even zachten
toon. „IT acht mij dus wel tot iets groots in staat?"
„Ja en neen," antwoordde zij weifelend. „Het talent is
er, o, zeker, maar hoe staat het met de werkkracht?"
„O, men heeft good praten over werkkracht en viijt in ons
metier !" sprak hij en daarbij verspreidde zich een. wolk op
het klassiek gewelfde voorhoofd. „Beleef 't maar ems aaai
uzelf, wat het zeggen wil. om je gedachten, je oppermachtig gevoel, uit het diepst der ziel opgeweld, van het hoofd
over to brengen naar de hand. Hoeveel, en van het beste,
op dien weg verloren gaat ,en hoe wij eindelijk met een
snort van vertwijfeling •staren op het werk, dat de hand
wel heeft volbracht, maar toch niet meer het godenbeeld
onzer phantasie is — dat weten wij alien."

„Toch komt het mij voor, dat het met echteni niannenmoed onvereenigbaar is, zich al te zeer door zijn stemmingen te laten beheerschen ; vlijt en harde arbeid leiden ten
slotte toch tot het doel."
Lona was langzaam gaan zitten op een ouderwetschen,
gebeeldhouwden stool, die zijwaarts voor het schildersezel
stond, voortdurend met de grootste oplettendheid het doek
,

beschouwend.
Een h-eldere straal van het maanlicht, zijwaarts door 't
geboomte dringend, lag breed op 't water en op het hoofd
van een der Nixen, die, nit het oeverriet opgedoken en
met beide handen daarop steunend, den reidans gadesloeg
van hare zusteren op den nevelachtigen bodem. her
viel het
lichtte die straal de helft van een gezicht,
zilverlicht slechts over rug en schouders.
Eindelijk zag Lona op naar den schilder, die stilzwijgend
achter haar was blijven staan.
,Wanneer denkt ge met dit doek gereed te zijn? 't Is
zeer, zeer mooi en 't zal u een tat van lauweren brengen.."
Wederom begonnen zijn oogen te schitteren.
„Denkt ge dat? Ik ben anders in den. laatsten tijd hard.
gaan twijfelen, of ik hiermede wel bereiken kon, wat ik zoo
gaarne bereiken wilde."
,Dat wil met andere woorden zeggen, dat gij den lust
verloren hebt voor uw schepping en daarmede de voor die
schepping onmi9bare kracht?"
„Ja, ik geloof, dat ik anders geaard ben dan de meeste
menschen,"gaf hij Lona onmiddellijk gewonnen, hoewel
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niet zonder een zekere opgewondenheid, zonder een gevoel
van trots. „Ik beschouw 't also een goddelijk streven om te
scheppen, zonder daaraan het denkbeeld van doel of nut
te verbinden, iets voort te brengen, dat, heel en al onafhankelijk is van de wereld, in eigen .schoonheid prijkt."
,,Ach, mijnheer Helmbrecht," viel juffrouw Vollmar in,
„wat vied ik hier een menigte van nauwelijks afgewerkte
Bingen, die toch z66 mooi zijn, dad ik het zonde en jammer
noem, dat u ze niet voltooid hebt! Waarom het niet gedaan?"
,,Omdat ze niet aan mijne verwachtingen beantwoordden." En toen, zich tot Lona wendend, hernam Felix:
„De goede God behoede alle menschen, die arm zijn, vooi
't bezit van eenig waar talent, In volle vrijheid meet het
genie kunnen scheppen. En stoute, heldere ideeen, die u
zelf en anderen in geestdrift brengen, kunnen slechts geboren worden in een fielder brein, dat, ten eenemale onafhankelijk, boven alle zorgen van het Leven staat."
Wat werd hij mooi, als hi; zoo sprak, als de overtuiging
van eigen kracht-bezit hem van 't gelaat straalde ! Voor de
Baste maul begreep Lona thans, hoe Werner zoo blindelings in dien broeder had kunnen gelooven.
Zij reikte hem haar hand ten of Scheid, en zei daarbij :
„Mage uw weg de rechte zijn, die tot het doel voert !" —
Slechts enkele minuten later werd wederom aan Felix
Helmbrechts atelierdeur geklopt. Hij had intusschen steeds
werkeloo9 op denzelfden stoel gezeten, dien Lona had gebruikt. Allerlei plannen en ontwerpen waren hem door het
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hoofdi gegaan. Maar daar er telkens nieuwe kwamen, geloofde hij ook, nog altijd niet het ware te hebben gevonden,
dat de faam van zijn kunstenaarsroem had kunnen opvoeren tot de stenen, zooals hij dat voor 't minst verwachtte.
Hij wilde iets scheppen, dat de wereld in verbazing, in verrukking bracht. Niet van het nieuwe van het denkbeeld
meende hij 't ongehoord succes to mogen verwachten, maar
de uitvoering moest grootsch zijn, overweldigend, onnavolgbaar. — Hoe meer hij naar die dansende Nixon keek,
des to minder schenen ze hem geschikt toe, datgene to worden, wat hij verlangde. Lammetje had hem al zeer dikwijls een dwaas en een droomer genoemd en hem altijd en
eeuwig aange.naand om toch to werken. Nu, hij werkte
immers ook, zelfs met vurigen ijver doch altijd maar
voor korten tijd.
Heelemaal ledig behoefde hem evenwel niemand pier to
vinden, daarom greep hij haastig palet en penseel en riep
hij zijn. „Binnen !" uit, terwiji hij een paar streken deed
met zijn droge penseel aan den achtergrond van het doek.
„Hazoo, druk aan den arbeid ! Ik stoor jo toch niet,
Felix?" vroeg Werner, die, een oogenblik bij de dour blijvende stilstaan, den blik met teederheid en welgevallen op
den jongeren brooder liet rusten.
„In 't minst niet, Werner ! Ik ben blij, dat jo komt, want
ik voel me wel een beetje vermoeid."
„Span le dan ook niet al to veel in, mijn jongen! Overijling to niets. Je hebt immers allen tijd om iets
moois te sch?,ppen."
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„Ach, Werner," — Felix viel weer neder in den (stoel
€11 lief het hoofd op de eene hand rusten — „je kunt niet
gelooven, hoe moedeloos dikwijls mijn „willen" tegenover
mijn ,,kunnen" staat."
„Nn, dat zal met jou wel niet alleen het geval zijn. De
phantasie siert zoo niet meer de dingen op, die we met ooze
oogen zien, de zelfverbinding houdt op, waar de zelfcritiek
begint."
,,En voordat ik met mijn doek voor de heele wereld vow
den dag koin, moet ik in mijzelf de overtuiging hebben,
dat het goed, dat het onberispelijk is."
„Verlang in dat opzicht niet te veel, Felix, maar als je
van mij een raad wilt aannemen, zorg dan voor een betere
verdeeling ,van je arbeid. 't Schijnt me toe, dat je in den
laatsten tijd niet veel verder gekomen bent."
„Zeg gerust ,,volstrekt niet verder", dan heb je het ware
woord genoemd. De geestdrift voor dit werk is weg, de hand
is ,er voor verlamd," zei Felix diep ineerslachtig.
,,En dat is 't juist, broer, wat ik in jou, misprijs ! Als je
voelt, dat de lust je gaat begeven, moet je door Plink te
,

werken die iusteloosheid bestrijden."
„Dat kan ik niet," bekende Felix mismoedig. „Noem
dat, mijnentwege, traagheid van den geest ik kan er niets
aan de en."
,,Maar, kerel, dan ben je niet veel meer dan, een boot zonder riem of stuur. G-eloof me, Felix, ik ken zulke booze
dagen ook, maar dan neem ik mijn pen op, oefen wat ,dwang
op mezelf nit, en — het gaat weer."
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„Bij jou misschien ! Jij werkt ook aan nets positiefs, jets,
waartoe jij jezelf dwingen kunt ! Ik moet geestdrift en phantasie hebben of alles staat .stil. Eenvoudig met maar door
te werken, kom. ik er niet."
„O, het komt niet bij mij op, le .eenig verwijt te willen
maken," zei Werner, „maar mijn eerzucht voor jou is stellig voel grooter dan jou .eigen eerzucht is."
Zo o pratend zat hij al .een heelen tijd aan de tafel, waarop
.

de geurige viooltjes lagen. Hij bukte zich nu en .raapte een
met kant -omzoomd zakdoekje op, dat op den grond had gelegen, grootendeels verborgen tusschen de breede hoek.
plooien van het zware, afhangende tafelkleed. Spelenderwijs liet hij het doekje door zijn vingers gaau en. begon, het
toen eensklaps te beschouwen, alsof 't jets heel bijzonders.
voor hem was.
„Och, laat mij maar met rust," zei Felix, niet lettend op.
't been Werner deed. „Je moet het mij niet kwalijk: nemen,
maar jij begrijpt dat zoo niet. LW me in 's hemels naam
mijn eigen weg maar volgen en als je dat mogelijk is, heb
dan nog een beetje geduld met me! Je zult wel eens leeren
inzien, dat de menschen, waar jets bij zit, versichillend
moeten zijn, ieder volgens eigen individualiteit."
„Nu. goed," antwoordde Werner lachend, „met dat bewustzijn laat jij het onverstand maar schreeuwen en schreien.
en ga jij bedaard je eigen gang. Ik beloof je, dat ik je niet
meer /21 lastig vallen."
Werner hield den toevallig opgeraapten zakdoek bij 't
gezicht. Een zachte geur als van veldbloemen en versch ge,
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rna aid hooi steeg, naar hij meende, daaruit op, .een geur, die
.

hem deed denken aan een heerlijken zomeravond in 't
Beiersch hooggebergte. Neen, weg, weg met die gedachten ! Op die herinneringen had hij zelfs geen recht
meer.L
,,Beste, brave broer," zei Felix, vertrouwelijk zijn, arm
op Werner's schouder leggend. gelooft in me en je
zult ook niet bedrogen uitkomen. Zoo long ik jou onbereikbaar voorbeeld voor oogen heb, ben ik gevrijwaard tegen
verleiding en lichtzinnigheid."
Zoo, wederkeerig met de armen op elkanders schouders,
bieven de beide breeders nog een, tijdlang voor 't schildersezel staan, totdat Werner eindelijk verklaarde, dat hij naar
huis moest om te werken en het atelier verliet.
„Werner heeft gelijk," mompelde Felix, then hij weder
alleen was, met zwaar bewolkt voorhoofd. ,,Hij heeft veel
grooter dan hij zelf wel vermoedt. 1k ben een, makkeling, boot zonder stuur of riem. Wanneer zal eindelijk eens voor mij de bevrijding komen?"
Daar deed Werner van den buitenkant de deur weer open.
,

Hij hield het zakdoekje in de hand.
,Kijk, daar vergat ik haast, dat dingetje hier weer neer
te leggen," zei hij, met ,een weinig gejaagdheid „ik had
het daar bij de tafel op den grond vinden liggen, en in gedachten bij mij gestoken. Van jou is 't zeker niet, Felix, het
moet van een rouw afkomstig zijn, naar de fijnheid en de
kleinheid te Leoordeelen. Misschien heeft deze of gene, die
je atelier bezoeht, 't hier verloren en zal wel blijde zijn, als
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't vondelingetje weer terecht is. Alsjeblieft, daar ligt het I
't Heeft een zeer aangename geur !"
Bijna aarzeiend legde de professor het zakdoekje nedeT.
Dat kleine stukje batist had zeer zonderling op Werners
zenuwen gewerkt.

HOOFDSTITK XIV.

't Was lente geworden. In de Tiergarten stond het gras
,al zeer mooi begonnen de boomen te ontluiken.
Lona zat gaarne uren lang in de vrije natuur, lezend of
peinzend, en then Felix Helmbrecht haar meermalen zoo
had aangetroffen, was 't ook voor hem een gewoonte geworden, zijn wandelingen zoo lang uit te strekken tot hij
haar had gevonden om dan gezamenlijk naar de stad terug
te keeren.
Zij was zoo iets als zijn geweten geworden, iemand, aan
wie hij, zonder eenige terughouding, a11ee wat hem kwelde
of deerde eeriijk opbiechtte.
Tot haar sprak hij van zijn plannen, verwachtingen en
wenschen, van zijn twijfel en van de moedeloosheid, die hem
zoo bid herhaling overviel.
Zij nam hem dan terdeeg onder handen en zei hem onomwonden. dat die lusteloosheid op den duur ook den geest
ongeschikt moest maken voor den arbeid. Dan beloofde hij,
:getroffen ook door de juistheid harer verwijten, wel beter-

schap, doch de zaak bled bij 't oude.
,,Geloof me," sprak zij dikwijls hoofdschuddend, ,lichtzinniotheid en lusteloosheid zijn de dingen, die u 't meest
in den weg staan, en 't is best mogelijk, dat, het een uit het
ander voortvioeit, Lichtzinnigheid is een heel ongelukkig
gebrek, een z vakte, die men of en toe slechts bij kinderen
door de vingcrs nag zien."
„Ta, ja, kapittel me maar," antwoordde hij daarbij dan
heel nederig en boog in schuldbesef het mooie: hoofd ter
neder. „Ondanks alles en alles, zijt ge toch mijn muze geworden. Ik wou maar dat ik het u op deze of gene manier
bewijzen kon."
Zij lachte er om. Zij was van hem die overdre venheid wel
gewoon en lette daarop niet meer.
De kleine bank, waarop zij 7aten, lag heel aardig verscholen tuscchen 't hout, hoewel daar vrij dicht langs de groote
wandelweg was, dien men een heel eind kon overzien, zonder zelf gezien to worden.
Lona had het boek, waarin zij had zitten lezen, dicht gedaan en op haar schoot gelegd ; Felix, met den ,arm over
de rugleuning van de bank geslagen, ,zag naar het groene
blader-gedwarrel, waar de zon doorheen speelde en licht en
schaduw wierp op het gras ; met verrukte oogen beschouwde hij de onderscheidene tinten, die zoo harmonisch aaneen sloten of in elkander smolten, terwij1 hij verk laarde
,De natuur is de eenige, de nooit to evenaren Jeermees,

:

-

,

teresse voor ons, ,en tegenover haar blijven wij altemaal
annzalige stumperds. Zij is eeuwig schoon, altijd bekoorlijk,
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fiaar ze veel 1€ grocrt is om oak maar hij benadering te worden weergegeven, te rijk, te afwisselend en te veelzijdig. Zie
eens dat helle groen en dat zongewiegel er door keen; — is
't net almaclitig mooi ?"
Zij antwoordde niet en heel natuurlijk zag hij naar haar
o

•

Ze had haar hoed afgezet, een fijn zonnestraaltje viel op
't haar, de haitden waren gevouwen anti een der knieen geslagen, het bovenlijf voorover.

Op de half-geopende lippen scheen de kreet van smart, die
ze had willen uiten, bestorven te liggen, de fijne neusvleugels stenden geopend, de oogen waren starend, zonder lichttint nagenoeg, een diepe rimpel lag tusschen de wenkbrauwen, bet gelaat was doodelijk bleek.
„Lona !" wilde Felix Helmbrecht uitroepen, maar onmiddellijk, drong zich een ander woord op zijn lippen en eerst
sprak hij het zacht, toen, met een jubeltoon nit :
„Ariadne !"
Zij kreeg een schok en zag hem aan. iBlijkbaar viel het
haar moeielijk, zich terstond weder in de ,werkelijkheid te
verplaatsen, maar dat bemerkte hij niet ; hij had hare hand
gegrepen en ging met opgetogenheid voort:
„O, ik wist immers, dat gij mijne mum zoudt zijn, dat
Tan u de openbaring zou komen! Ge hebt ,mijn geloof niet
beschaamd, Lona! Teen ik u daar zoo ,zag zitten, ik weet
,

niet door welt: gevoel van angst overvallen, dat uit het
diepst van uw hart moet zijn opgeweld, verscheen miji op
eens de land; verwachte openbaring : Fen Ariadne op

i4
Naxos wil ik schilderen, met de gelaatsuitdrukking, die ik
daareven van u heb gezien, met die half geopende lippen,
waarop de smartekreet naar den gescheidene scheen versteend te liggen, met dien diepen rimpel tusschen de wenkbrauwen, waarmede gij den zwakkeling dreigt, die bedrog
heeft gepleegd aan uw geloof ! Op den achtergrond het wegdeinende schip. Ariadne zelve1 tusschen de kale, naakte rotsen, waartegen het zeeschuim spat. 0, 't moet mij gelukken,
want alle kracht, alle verrukking die in mij is, wil ik op
die eenzame vrouwengestalte; concentreeren, die uwe trekken hebben meet ! Ja, ja, Lana, ik wil de heele wereld bewijzen, dat ik werkelijk een groat artist hen, dat ik kans
zie de hartstochten, het diepst, het innigst gevoel op het
doek te tooveren, zooals maar weinig van onze hedendaagsche schilders dat kunnen. Met allen twijfrl en alle gezoek
is 't nu gedaan, ik heb mijn grondidee gevonden. 't Is niet
te zeggen, hoe gelukkig ik ben ! Nieuwe moed, nieuwe lust
stroomt mij door de aderen, ik zie het doel voor me en ik
zal het bereiken."
Met de grootste bevreemding zat Lona er bij en toen hij
diep ademhalend stilzweeg, vroeg zij half droomend:
,,Waar heb je 't over, Felix?"
„Waar ik 't over heb ? Wel, mijn God, over 't schilderij
van uw beeld, zooals ik 't daareven heb gezien als
Ariadne. (1)
(1) Theseus, de Atheners willende bevrijden van den in
het Labyrinth wonenden Minotauros, versloeg het ondier
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„Als Ariadne !" herhaalde zij op smalenden toon.
,Neen, neen, ge moogt niet weigeren," bad hij, vol aandrang. „Ge moet nlij enkele seances toestaan, want ik stel
op den voorgrond, dat gij althans zooveel vriendschap voor
mij over hebt, om niet een luim of een gril de poort
voor mij gesloten te houden, waarlangs ik het voorportaal
van den tempel des roems moet binnentreden. En ik zeg u,
dat het beeld alles in zich vereenigen zal, wat den waren
kunstenaar kenmerkt, als gij mij maar helpen wilt."
„Mar wie zegt u, dat ik weer in staat zal zijn, datgene
to leggen in mijn trekken, wat u daareven zoo bizonder
schijnt te hebben getroffen?"
„O, ge kunt het stellig, als ge maar in uw geest de
gedachten van daareven, hoe smartelijk ook, weer terugroept. Zeker, dat moet u gelukken, en mocht, daaraan nog
iets ontbreken, dan zal mijn verbeelding, mijn herinuering
en mijn gevoel dat wel aanvullen."
,,O, je weet zelf niet, hoe wreed je bent," meende. Lona
met een zwak lachje.
Zij stood op, haar boek gleed in 't zand en als machteloos
king hare hand in de plooien van haar kleed.
Biddend zag Felix naail haar op bij 't aanbieden van het
en mocht met behulp van den draad, dien Ariadne, de
dochter van koning Minos hem gegeven had, den terugtocht nit het doolhof volbrengen. Theseus schaakte Ariadne
om haar met zich mede te nemen naar Athene, maar tusschen de rotsen van het eiland Naxos liet hij haar ver] aderlijk achter.
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opgeraapte boek,
,Wees grootinoedig, het doel in aanmerking nemend !"
Daar richtte zich hare slanke gestalte op, ,een onbeschlfelijk-hard lachje lag: om de hoeken van haar mond en ook
haar stem klonk hard, toen zij, den schilder antwoordde:
„Goed, je zult je zin hebben ; beeld mij maar af als de
verlaten Ariadne. Maar niemand, versta me wel, niemand,
mag het dock zien, voordat 't geheel af is ; 't blijve tot
zoolang uitsluitend uw en mijn eigendom."
„Ja, uitsluitend. Ge zult tevreden over me zijn, Lona, dat
weet ik wel vooruit, en kunnen wij nu morgen al de eerste
seance hebben ? 0, ik brand van verlangen naar het doen van
de •eerste penseelstreken ; daarom smeek ik u, stel 't niet
nit."
„Welnu, morgen dan !" liet den' stroom van zijn in
geestdrift gesproken woorden langs zich heengaan, zonder
veel meer dan den klank direr woorden to hooren. Hij was
zoo vol hoop, vol plannen en sch eppingslust, vol van geloof
•

aan eigen kracht en vol cooed, dat zij heel gevoeglijk
gen kon.
,,Ariadne !" dacht zij in haar smart. ,,Ben ik ook eigen.lijk wel iets anders in het 'even? Ja, zoo moet hij mij schilderen en Werner moet, als het af is, het beeld zien, dat beschuldigend hem zal grijpen in 't hart, hem moet doen denken aan wat hij mij heeft aangedaan !"
Indien Felix Helmbrecht vO6r het oogenblik ,van zijn.
enthousiastisch ontwaken niet zoo volkomen afwezig ware
geweest, bij 't bestudeeren van zonlicht en schaduw, maar
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meer had gelet op de dame, die bij hem was, dan had hij
moeteu zien, waaraan Lona's groote ontroering moest worden toegeschreven.
Op den breeden, in het zonlicht badenden promenadeweg,
achter de boschjes, doch van daar zeer goed zichtbaar, waren
een paar wandelaars verschenen en verdwenen, die Felix
zelf e veneens van zeer nabij kende : Een groote, ietwat, statige man, met een klein, sierlijk uitgedost vrouwtje aan den
arm en aan de hand een kieinen jongen, die, naar het
scheen, hem iets te vragen k of te vertellen had, waarnaar
-

hij, blijkens de gebogen houding, met teederheid luisterde.
Daarna, dan wel gelijktijdig, moest de dame aan zijn arm
hem iets gevraagd hebben, dat hem minder aangenaam was,
want hij schudde weigerend het hoofd. Zij liet zich evenwel
niet ontmoedigen, drukte biddend en vleiend bij herhaling
haar gezichtje tegen zijn arm aan, daarbij bijzonder levendig
met de vrije hand gesticuleerend. Eindelijk scheen de dame
haar zin te hebben; gekregen, want de man knikte, dat het
goed was. Zij drukte een kus op zijn arm, liet dien los en
rsprong, ,zoo blijde als een kind, zou men zeggen, naar het
bleeke jongetje, voor wien zij neerhurkte om den strik van
zijn das vast te knoopen, waarop zij weder biddend of smeekend de handen uitstrekte naar den man, die zich haastte
om haar uit hare al te deemoedige houding weder op te
beffen.
Een. blik was Lona voldoende geweest om Werner en Luitgart te herkennen ; met een tweeden blik meende zij de
vriendelijke vertrouwelijkheid te hebben ontdekt, die, vol.
KRUIP30011,1i
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gens haar, tusschen dat echtpaar moest bestaan.
Len martelend gevoel van jaloezie greep haar aan en
steeds grooter wend in hare oogen de zonde van dien man s
die haar hare laatste gevoelens van goedheid had ontstolen,
die haar bedrogen had ondanks het feit, dat hij zelf verbonden was
Tegenover Felix hield Lona woord. Den, volgenden morgen verscheen zij, vergezeld van juffrouw Vollmar, in het
atelier om aan de te scheppen Ariadne hare trekken te leenen. Die :jonge schilder had in zijn ijver reeds alles in orde
gebracht, zoodat niets belette om reeds dadelijk met het
nieuwe dock te beginnen.
Juffrouw Vollmar zat met haar haakwerk een beetle zijwaarts, lettend op arks wat om haar heen gebeurde en
niet weinig gestreeld door 't verzoek haar gedaan om bij de
wording van het beeld te assisteeren.
Felix had in het eerst wel protest aangeteekend en bewe er d, dat het schimachtige persoontje hem de heerlijke
uren, die hij zichzelf reeds bij zijn werk had voorspeld, geheel zou bederven, maar Lona had 't eenvoudig zoo bepaald,
eh daar viel verder niets aai te doen. Zij zag nu, hoe hij,
voor zijn ezel staande, met ,schitterende oogen, geheel en al
opgaande in zijn idee, de verschillende lijnen met houtskool
aangai .en zijn luisterde oplettend toe bij 't zich hooren ontwikkelen van zijn gedachtengang.
zij nu het merkteeken van 't genie
Voor 't eerst
en
dacht daarbij na over de zonder
op het mooie voorhoofd
linge aaneenschakelingen, die vaak het leven medebrengt,
.

,

199
die thans t usschen haar en de beide broeders waren out.
staant
In het atelier was 't warm en hoeveel moeite ,juffrouw
Yollmar zich ook gaf om het, telkens voor een longer of
korter poos afgebroken gesprek tusschen de twee anderen
-

(

te blijven volgen, een zware, regelmatige ademhaling was
wel het duidelijkst bewijs, dat zij, ondanks wol en haaknaalden, ondanks de inspanning om te blijven toeluisteren,
ten clothe zachtjes was ingedommeld.
Felix wendde het hoofd naar haar om en een spottend
lachje krulde den zuiver-gevormden mond.
„Is 't mogelijk, dat u, u het noodig vindt, om je door
zulk een bescherming te omringen?" zeiThij.
Zij haalde de schouders op:
,Daeht je dan, dat ik mijzelf zoo hoog (of zoo laag) stelde,
dat ik mij heelemaal niet meer bekommerde pm den
schijn ?"
„En ik vind, dat gij werkelijk minter, begrippen moest
hebben, Lona, ! Een vrouw, die zulk een invloed uitoefent op
den man, als gij 't op mij doet, zij behoort ook een anderen
maatstaf te bezitten dan de alledaagsche lui."
,,Wil ik u eens zeggen, Felix, wat ik eigenlijk onbegrijpelijk vind? Dat helaas ieder ontwikkeld en met een (link
verstand toegerust menslch onder den invloed schijnt te
staan, schijnt te moeten staan van iemand anders, die
misschien even veel of even weinig geest bezit als hij zelf,
die misschien niet meer of minder ontwikkeld is clan hij
zelf en dat hij, daar ook openlijk voor uit durft komen, zon-
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der dat zelfs 't idea bij hem opkwam, dat hij tegen een dergelijke voogdijschap tin verzet behoorde te, komen, alleen
door zijn besef van eigenwaarde. Eerlijk gezegd, Felix, begrijp ik — ziedaar mijn slotsom als je zoo wilt — uw verhouding tot je broer ook niet al te best."
,.floor eens, Lona, als je Werner van nabij kendet, zoudt
ge met mij overtuigd wezen, dat alles ,wat hij denkt en
doet, voortkomt nit een edel hart, dat men niet beter kan
do,en dan naar hem luisteren, en zijn voorbeeld volgen, dat
er niets is, v,-aarin hij niet duizendmaal hooger staat dan
ieder ander."
„Maar zoodoende. mijn vriend, verklaart ge hem tot een
heilige, met wien natuurlijk ( geen sterveling zich meten
kan. Weet je, wel, dat het afgodendienst is. die voor anderen iets walgends heeft?"
Zij sprak op een toon van drift en de walging ,stond op
haar gezicht te lezen: ,,Stel nu, dat eens iemand komt, die
w godheid door 't slijk sleurt en je met de .stukken bey, ijst, dat hij geenerlei ,aanbidding verdient wat dan ?"
Hij streek met een ruk zich 't haar uit het voorhoofd weg s
zag Lona een oogenblik nadenkend aan en antwoordde
toen :
geloof en vertrouwen ,zijn vriendschap, eer, liefde en
alle andere verhoudingen tusschen de menschen onderling
gebaseerd, op vertrouwen ,en geloof beschouw ik mijn broer
als een der baste mensichen, die er leeft. Werd die grond
ondermijnd, ,zag ik hem anders dan ik hem nu zie, dan
moest alles wankelen, tot een puinhoop ineen zinken."
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„Je bent een onnoozel kind," zei zij toornig en trappelde
daarbij met de punters harer voeten op den grond.
,Wat ik veuzir alle dingen het meest in Werner bewonder," ging Felix voort, zonder zich van zijn stuk te laten
brengen, „het is, dat hij kara kter bezit, dat liij door consequent bij zijn, principes te blijven, alles wat in zijn bestaan
minder mooi, minder goed en verward is, binnen de engste
grenzen beperkt. llij zou dat onmogelijk zijn."
„En mij dunkt, Felix, dat „gamy vergeten" de gemakkelijkste manier is oml dat gedaan te krijgen !" riep Lona met
.

een hard oordeel nit,
Zij stond op en legde haar hand tegen 't voorhoofd. „Maar
ik heb hoofdpijn, Felix, 't is hier ook zoo warm en bedompt — we kunnen morgen, is 't niet, de zitting wel
vervolgen ?"
Die schilder was er toe bereid, hij ,wilde niet op eens te
veel vorderen van 't niet zonder moeite verkregen model.
Felix Helmbrecht kon in de verte niet vermoeden, dat
en waardoor Lona hier de grond zoo warm onder de voeten
geworden was, niet vermoeden, hoe zij daareven ,gevochten
had met haar verlangen am den .heilige het bedriegelijk
masker van 't gezicht te rukken, opdat zijn. broer met
eigen oogen zou zien, hoe 't eigenlijk met de hoog-geroemde eer van dien ander gesteld stond.
Pas op 't laatste oogenblik had Lona zich ingehouden,
of beter gezegd, was haar het onthullend woord op de lippen bestorven. Hoe kwam dat? Zij ware niet in staat ge;

weest, zichzelve daarvan behoorlijk rekenschap te geven.
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verbeeldde zich, dat zij maar gezwegen had uit schaamte
over eigen lichtgeloovigheid, die haar er toe had gebracht,
om, ondanks alle vroegere ondervinding, z6Oveel vertrouwen to gaan stellen in een man, dat zij met heel haar hart
hem was gaan beminnen. Be et raf, , daarop gevolgd, was
immers heel natuurlijk. Zij zelve was ook niet zijn eenig
slachtoffer, zooals nu, nit de blinde ingenomenheid van zijn
broer, Lona maar al te duidelijk gebleken was.
t

HOOFDSTTIK XV.

Naast de schrijftafel van professor Helmbrecht stolid zijn
kleine jongen jammerlijk to schreien. Hij hield het bleeke
gezichtje in beide handen verseholen en aldoor druppelden
de tranen Tangs de teedere vingers, die zoo dun en smal
waren, dat zijn vader ze vaak met deernis besehouwde.
Werner legde zijn pen ter zijde :
„Wat is ier gebeurd, Leo ?"
Reeds 't geluid van ,zijn stem werkte bedarend op het
weenende kind, dat nu tot zijn vader opzag ; Werner
merkte met schrik, ,hoe op 't oogenblik dat smalle gezichtje
donkerrood was gekleurd en hoe de oogen dik opgezwollen waren van de tranen.
„Mama heeft mij geslagen," zei het ventje bedeesd.
„Ben je dan stout geweest?" Hij boog zich even, tilde het
kind op zijn knie en zag het ernstig aan.
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„Neen, pa, heusch niet !" Weder welden nieuwe tranen
ir de oogen op en vloeiden langzaam langs de wangen.
„Ik wou alleen met mama spelen, net zooals we gedaan
hadden, voordat oom Rolf er was; maar teen Meld hij
mama vast, tot zij erg boos werd en hem op zijn hand
sloeg. En then ik weer naar haar toelie ► om haar opnieuw
te vangen, zei mama, dat ik al haar kant bedierf, dat ik
een nare jongen was, dat zij mij heelemaal net meer kon
uitstaan, en" — Leonard onderdrukte heldhaftig de snikken in zijn keel — „en ik had toch niets gedaan !"
De professms zuchtte en drukte het blonde kopje tegen
zijn Borst. Teen er in 't geheel Been; antwoord scheen to komen op zijn .gezegde, vroeg Leo schuchter :
„Ben ik een nare jongen, papa? Ik hebi heusch niemendal gedaan!"
,Mama zal wel weer goed op je zijn, als ik haar zeg,
hoe het i.e spijt, dat je bij toeval die kant een beetje hebt
bedorven. Ga nu, mijn kereltje, en zeg tegen Mina, dat het
,wan.deltijd" is."
„Mina kan vandaag niet, pa! Ze m04 voor mama zitten
naaien."
„Iqk dam zoolang in dit prentenboek tot ik terug kom."
Inwendig veel meer ontroerd en ontstemd dan zijn uiterlijk ging Werner naar de kamer van zijn vrouw.
Hij vond haar alleen en in een slecht humour. Zij stand bij
het raam en scheen 't niet noodig te vinden„ zich naar hem
toe te keeren.
„Leo is naar mij toe gekomen om me zijn nood te klagen,
.
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dat je zoo boos op hem bent ! Wat heeft hij, eigenlijk gedaan om zoo voorbeeldig gestraft te worden?. Je weet toch,
hoe de dokter bij herhaling gezegd heeft, dat wij bij hem
tegen alle opgewondenheid moesten waken."
„Komaan, is hij weer .bij jou aan het klikk en geweest?
Een allerliefste jon.gen op mijn woord, en jij, Werner, je
weet maar niet, hoe gauw je naar mij toe zult komen om
mij een, zedepreek te houden."
-

„Dat nu juist niet, Luitgart ! .Jij bent immers zijn. moeder, maar daar ik uw temperament ken en de nervositeit
van 't kind, wil ik je alleen er aan herinneren, dat jij je
tegenover hem een beetje in acht moet nemen. Deed hij
iets verkeerds, dan ,heeft hij dat nu in ,elk geval in onwetendheid gedaan."
,,Natuurlijk, en ik ben .een ontaarde moeder," antwoordde
zij vol bitsheid.
,,Dat wil ik daarmede niet zeggen. Maar Leonard is onti.,genzeggelijk .een eigenaardig kind, dat begrepen moet
worden."
„Natuurqk ! En ik begrijp hem in 't geheel niet. Trek jij
je dan maar wat meer van hem aan. Maar de vadero weten
er wel raad op; die sturen de kinderen. -weg, zoodra ze
lastig worden."
„Ik wou werkelijk, dat ik wat meer tijd had om mij met
den kleine te bemoeien. Ik zou hem stellig niet onbillijk
behandelen."
„Onbillijk behandelen?" herhaalde Luitgart driftig.
„Waaruit maak jij op, dat i k dat zou doen?"
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,,Uit je luimzieken aard."
Zij stood te stampvoeten.
„Dus — je komti bepaald hier om mij to ergeren, is 't
niet? Ga jij jo gang maar, Werner, palm jij maar heelemaal het hart van mijn kind in, zooals je al meer van mij
hebt ingepalmd ; ik wil je niet in den weg staan, als je mij
maar met rust laat."
Er kwam een bitter lachje om Werner's mond.
,,Ik wou je alleen vragen, Luitgart, waarom de kleine
vandaag niet met Mina naar de Tiergarten mag."
„Omdat Mina wat voor mij: heeft te doen."
daar z oo'n haast bij? Kan dat later niet even goed
•

gebeuren ?"
„Keen."

„Waarom niet ?"
,,Omdat het mij nu schikt en later niet. Overigens hindert het niets, of ,Leo eens een enkele: maal thuis blijft."
„Dat ben ik niet met je eens."
wanneer ben jij eignlijk wel wat met mij eens? 't Zou
bespottelijk zijn, ooit daarop te rekenen."
„Luitgart !" vermaande Werner ernstig ,en daarop jets
zachter van toon : „Zou 't niet beter van je zijn, om elk
woord van mij niet zoo onvriendelijk, zoo onheusch op te
nemen ?"
, Natuurlijk, om nog minder hier in huffs te zeggen to
heliben dan nu al 't geval is, ,hoewel alles en alles toch van
,

mij afkomstig is of van mij moet komen."
Hij haalde even de schouders op.
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„Het oude liedje ! Ik dacht, dat ik dat nu al meer dan
genoeg had gehoord."
„Op verre na niet genoeg ! Of misschien is dat het eenige,
waarvoor jij een slechte memorie hebt. Ik heb hier te bevelen, zeg ik je, en ik zal mijn wii weten door te zetten,
ook zonder jou toestemming."
„Luitgart, hoe kom je er toe, zoo zonder aanleiding,
zonder eenigen .grond, dien twist te provoceeren? Is dat
de rust, is dat de vrede, die je mij zoo stellig had beloofd ?"
„Ja, ik leek wel gek, jou en die andere zoo absoluut van
mekaar te willen afhouden ! Je hebt gelijk, dat was allerbelachelijkst van me ! En hoe was 't resultaat? Etat zij, jou
doodhedaard opgaf, zonder woord, zonder strijd, dat zij mij
heelemaal zonder Tom den prijs der overwinning gunde,
die haar toes zeker al waardeloos voorkwam en dien ik,
juist om harentwille, zoo hoog had gesehat."
Zij had het hoofd in den nek geworpen, en zag hem toornig, hoonlachend aan. Hij verbleekte een weinig, en omklemde haar mageren arm:
„Vrouw, jij hebt geen begrip van datgene vat men plicht
noemt."
Zij rukte zich los.
„Wat een brutaliteit !" riep zij met fonkelende oogen nit,
het onopgehelderd latend, of ze daarmede Werner's gezegde of den druk van zijn hand bedoel.de. daarop begon zij laid en op schellen Loon een paar maten te zingen,
.zich verder om haar man in het rninst niet meer bekommerend,.
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Schouderophalend liep Werner heen. Luitgart belde en
beval het rbinnenkomende dienstmeisje, om, zoodra hij thuis
kwam, den jongenheer Felix bij haar te ,sturen.
Maar Felix Helmbrecht kwam dien dag in het geheel
niet thuis.
Met de Ariadne op Naxos ging het goed vooruit. Bijna
in levensgrootte teekende het hoofd, nagenoeg voltooid
reeds, zich van den donkeren achtergrond af. Wie dat had
gezien, zou 't bewonderd moeten hebben, maar Felix Helmbrecht verborg als in afgunst zijn (schat voor aller oogen.
Wanneer hiji niet werkte — en tot zijn eer zij gezegd dat
hij het tegenwoordig deed, met een ,bijna onrustbarenden
jjver — dal/ was het doek met ,ezel ,en al achter een groot
groen gordijn verborgen.
Lammetje voelde zich door die geheimzinnigheid beleedigd .en kwam haast niet meer bij Felix oploopen, wat hij
vroeger bijna dag aan dag placht te doen, maar Felix wist
hem steeds met een paar glinsterende oogen te troosten door
bet vooruitzicht op de eerst-volgende kunsttentoonstelling,
als wanneer men Jiem, Felix Helmbrecht, wel den eersten
-

prijs zou moeten toekennen.
De ionge schilder miste tegenwoordig den jovialen omgang met de andere kunstbroeders ook niet al te zeer. Vermoeid van den ingespannen arbeid, was nu dagelijks zijn
gewone gang naar Lona. Haar bijzijn deed hem vrijwel elk
gemis vergeten. Volkomen helder waren hem daarbij zijn
eigen gevoelens niet. Steunde het veriangen, dat hem tel-
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kens opnieuw tot haar trok, op ideate vriendschap, of was
bet de vrouw alleen, die hem met zulke vaste banden gekluisterd ihield? Waartoe trouwens al dat gepeins over die
dingen? Hij nam wat hem door haar zoo ongezocht werd
gegeven en leefde zonder in eigen vest dieper te willen
doordringen, vroolijk en luchtig van hart, van den eenen
dag in den anderen, in dubbele mate opgewekt, omdat hij
in zijn verbeelding reeds den lauwerkran s der overwinning

.

.

zag, die hem op de slapen moest worden gedrukt.
Er broeide onweer in de lucht, die boven de stad ping,
then Felix tusschen licht en donker op een seer ,varmen
,

,

zomeravond voor de zooveelste maal Lona's kamer binnen
kwam. Ze had hem niet hooren aankomen en zat, in gedachten verdiept, met het hoofd in de hand aan haar schrijftafel. Voor haar op het roode laken lag een klein en verdroogd takje.
Felix trod ,met opgewekten groet op haar toe en zij reikte
hem de hand ; have oogen, vochtig en glansend als3 spraken ze van pas vergoten tranen, zagen zoo week en zoo teeder naar hem op als nooit te voren en de vingertoppen,
die hij gegrepen had, beefden lichtelijk in zijn hand.
Die ontvangst verraste den jongen schilder ; het bloed be
gun hem met stormachtige snelheid door de aderen te
vloeien ; then hij naast haar plaats nam, streek hij 't haar

nit zijn voorhoofd, alsof hij zoodoende wat verkoeling mocht
Alden.
Zij had, gelijk veelal met dat warme weer, haar witte
peighoir aan, die haar jonger maakte dan ze was en haar
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het voorkomen gaf .eener Vestaalsche maagd ; van den
mooien vollen arm viel de moues terug en onthulde dien tot
bij den elleboog.
Felix zag haar aan met de schoonheidsdorstige blikken
van den artist en van den man, die alles tegelijk ,omvat,
haar, die zijn vurigen blik niet ontweek, ja, hem dien zelfs
als in een Broom terug gaf. Zij herinnerde zich ►lechts, dat
hij de veel-gellefde broeder was van den man, dien ze had
bemind, hem alleen in heel haar leven.
.Hij greep naar 't verdorde takje kruisdoorn, dat op het
tafelblad lag, om het spelend ter hand to nemen, naar gejaagd wilde Lona 't hem weer afnemen en zoo vast Meld
zij het met hare vingers omklemd, dat zij zelf ► het steken
van de dooms in de toppen meende to voelen.
,,Laat ,stil liggen !" gebood zij zuchtend. „'t Bezit daarvan brengt ongeluk aan !"
,,Ik ben niet bij geloovig," antwoordde hij zooals zij zelve
het indertijd zijn broer had gedaan, „en. al was dat ook zoo
een ongeluk, met u gedeeld, kan niet zoo zwaar wezen."
hoorde niet het zenuwachtig vibreeren in zijn ,stem ;
hare gedachten waren ver weg gedwaald, naar een drukkend warmen zomeravond, zooals deze het was, waarop zij
-eensklaps tot de erkenning ,kwam, dat zij haar hart verlo
ion. had, onherroepelijk verloren. Met zware ademhaling
bewoog zich ;haar horst en ze wist niet eens hoe Felix aldoor hare hand bleef vasthouden, en toen zij dat eindelijk
bemerkte, was 't haar opeens, alsof die gloeiende, jonge hand
,de eenige band uitmaakte, die nog tusschen haar en den
-

-

,
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geliefden man bestond.
Hoe dikwijls zou deze hand niet den handdruk van den
broeder hebben ontvangen en weergegeven ? Hoe kort gele.
den misschien ; wellicht daareven nog ! En daar sloten zich
hartstochtelijk vast, hare vingers om de zijne, of ze die
eeuu-wig wilden vasthouden.
„Lona!" fluisterde hij en 't was, alsof de; bloedklopping
ti an zijn polsen hoorhaar was in 't geluid van zijn stem, en
hij legde daarbij liefkoozend ,zijn arm om haar middel.
Daar stond zij onmiddellijk recht overeind, schoof Felix
ter zijde, zoo, dat hij er geheel onthutst van opzag, en begon door de kamer op en neer te loopen.
„Ivlijn God, wat is 't benauwd en drukkend," zei ze sprekend in zichzelf. ,Zou 't daarvan komen, dat iemand allerlei domme dingen door het hoofd gaan? Ga nu been,
Felix — alles duizelt me, ik wil, alleen zijn. 0, je weet
niet, waaraan ik al niet te denken heb! Zoo heel veel dingen, waaraan een ander misschien waarheid nooit heeft
gedacht. Geloof me — wij vrouwen zijn zwakke schepsel9 — we komen .een bittere teleurstelling zoo moeilijk te
boven eigenlijk ,nooit — ze komt ons telkens weer over-vallen en opnieuw beheerschen !"
Zooals zij, nu was, had de schilder Lona nooit gezien. Ook
nooit had hij gedacht, dat de koele vrouw imet haar fielder
doorzicht, die hij tot nog toe altijd in haar had gezien, geheel nit zichzelve i n zulk een trillende opgewondenheid
kon 1.geraken.
Zij had hem verbaasd, in de war gebracht, hem al het
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bloed naar het hart doers vloeien, want thans was zij immers ook niets meer of niets minder dan een vrouw, ,een zeer
begeerenswaardige vrouw voor den man, maar geen gevoelloos beeld meer, waarvoor hij Naar had gehouden, waartoe
hij 't slechts gewaagd had op to zien als de kunstenaar, die
voor all es de schoonheid' bemint.
Zij staakte het ,heen- en weer geloop, kwam voor hem
staan, en dwong zichzelf tot een loch.
„Jelui mannen zijt er vrij wat beter aan toe," sprak zij
met onder de Borst gekruiste armen. Jelui hebt je alle
rechten, althans het leeuwendeel daarvan toegeeigend, en
met een beetje gewetenloosheid en een bee* genotzucht
kora jelui heel goed door het leven heen, terwijl wij, dat is
to zeggen, het beste wat in ons is, dikwijls •llendig ten
,

gronde uaan."
Op den zin parer woorden lette hij om zoo ke zeggen niet ;
zijn oogen werden geboeid door de heerlijke gestalte, op zijn
lippen kwamen woorden, welker gloed hem zelf zou hebben
vers► hrikt, ,als hij ze had uitgesprokeu.
Lona bemerkte van dat alles niets. Zij streek een wederspannigen lok van zijn voorhoofd weg, zoo zacht en zoo
lief, of ze zijn moeder ware, en zei dan ook in den ,geheel
daarbij passenden toon, vol welwillen.dheid :
„En ik verheug me zoo in 't vooruitzicht, dat jij' nu gauw
je doel zult hebben bereikt en dat door 't heele land de
faam je roem zal verspreiden.! Zie je, daar schuilt bij mij
Ns at zelfzucht onder, want dan zal ik 't bewustzijn hebben,
dat ik ook een beetje er toe heb bijgedragen om u grout en

gelukkig te doen zijn."
Hij vatte haar nu weer afhangende hand en kuste ze.
.„Lona!" stamelde hij, „en dan?"
Zij schudde langzaam het hoofd en liet weder glijdend
hare hand gaan Tangs Felix' koortsachtig gloeiend voor-hoofd.
Voor hij zichzelf weder rneester geworden was, was zij
verdwenen in een andere kamer, waarvan zei de deur achter
zich afsloot.
Een paar minuten later stond de schilder op straat en
liep, allerminst aan den weg denkend, maar voort, vreeselijk opgewonden, 't hoofd vol gedachten.
Eensklap9 bleef hij staan, bemerkend, dat hij instinctmatig, uit gewoonte, in de richting van zijns broeders huffs
gekomen was. Wat zou hij daar doen? Met dat kokende,
bruisende bleed in de aderen dood bedaard te zitten tegenever die ernstige oogen van Werner en, bovendien allerlei
verlangetjes van Luitgart te bevredigen —neen, dat ging
immers heelemaal niet! Dan bleef hem ook gem tijd tot
denken ,en, denken wilde hij juist, nadenken over de thans
vervlogen oogenblikken, die hem zoo raadselachtig bezig
hielden, of daarachter een geheim schuilde, dat hij verplicht
was op te lessen.
Van kindsbeen of was hij door de vrouwen verwend en
Ledorven geworden en daaraan was 't misschien wel tee te
schrijven, dat bij hem het heele vrouwelijke geslacht vrij
Bering stond aangeschreven.
't kon onder zulke omstandigheden moeiHij had zich
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iijk anders ook wel geamuseerd met de vrouwen, die
hem meer hadden gezocht dan hijl 't haar had gedaan, maar
d.aarna was hij ze gladweg weder vergeten, zooals met meer
verwende jonge manners 't geval pleegt te zijn. Ze hadden
in den regel al heel weinig indruk gemaakt op zijn hart
en op zijn gevoel en of zij hem meer hadden geofferd dan
hij van zijn kan.t had begeerd, dat waren van die dingen,
waaraan hij zich n.00it veel had laten gelegen liggen.
En toch toch bewaarde hij in het diepst van zijn hart,
daar, waar zijn geloof aan het ideale, waar zijn kunst, zelfs
voor zijn beste vrienden verborgen, leefde, nog eene zuivere
voorstelling van wat een vrouw moet zijn — zijn kan.
Hij sloeg een anderen weg in en ging naar zijn atelier,
stak een cigarette op en wierp zich languit op den divan,
de handers onder het hoofd saamgevouwen.
Hij bleef een beetje rooken, maar nip t lang, sloot de
oogen en verviel welhaast, half slapend, half wakend, in een
-droomerigen toestand.
Door het openstaande raam drong de nog altijd zware
onweerslucht naar binnen en verhitte meer en meer zijn
bloed, en tegelijk daarmede een smalle strook maanlicht,
die eerst achter 't schildersezel op den grond scheen, toen
steeds langzaam stijgende bleef en eindelijk viel op het
dock, waarvan Felix reeds bij zijn komst het dekkend gordijn had weggeschoven.
Met een helderen streep scheen het licht op het voorhoofd
en de oogen, die daardoor als levend nit de diepe duisternis
te voorschijn kwamen.
Kaanovo OB.N
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Felix had zich onrustig op zij geworpen en onbeweeglijk
bleven daarna zijn blikken hangen aan cite innig-bedroefdeoogen, die hem alleen schenen aan te, zien.
Kort daarna viel 't licht ook op den fijnen neus, op den,
edel-gevormden, mond en 't zag er uit, alsof die trekken._
zich heel, heel langzaam begonnen te bewegen.
De schilder sprong op en trad voor zijn schepping.
Ja, zij was 't, die hij liefhad, van wier wederliefde
sedert dezen avond zeker meende te zijn. ZOO had hij vanavond die oogen niet gezien, maar zij was 't toch, ja, ja,,
zij was 't !
„Lona!" riep hij hartstoclitelijk nit en nauwelijks meer
wetend wat hij deed, drukte hij zijn lippen op haar beeld.,
Alles en alles zou zij hem wezen, zijn muze, zijn geliefde,
zijn vrouw ! Buiten haar bestond geen geluk meer voor
hem.,
rren lang zat hij met zijn plotseling en vurig ontwaakteliefde voor he beeld, aandachtig, biddend bijna als voor
lets heiligs. Wel verdween het maanlicht van het doek,
maar hij had geen verlichting noodig om ze toch te zien,
die trekken, want hij. droeg ze met zich om in zijn hart.
Ze moest de zijne worden, want hij had haar lief, dat
stond bij hem onwrikbaar vast. Zij moest de zijne worden.,..
want dan zou hij de wereld geven, wat de wereld recht had
van hem te verwachten, te eischen. Zonder haar, dat voelde
hij maar al te goed, was hij een armzalig bootje op de
levenszee, zonder lien% of stuur.
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„Felix, beste jongen, je hebt me erg bezorgd gonaakt
door den heelen nacht buitenshuis te blijven. Er is je toch
niets overkomen ?" vroeg Werner, die den voigenden dag
reeds vrij vroeg op 't atelier kwam, met de onrust nog op
het gezicht. „God dank zeg ik, dat ik je levend en gezond
weerzie ! 't Is haast onbegrijpelijk, hoe kinderachtig bang
en bezorgd je kunt zijn voor iemand, van wien je heel veel
houdt ; de onmogelijkste dingen zijn mij, al door het hoofd
gegaan. leg, Felix, waarom ben je eigenlijk niet thuis ge.
komen ?"
„je moet het mij maar niet kwalijk nemen, Werner, maar
ik had zoo veel te denken, te peinzen en dat gaat eigenlijk
nog het best heel in je eentje en in een omgeving, waar
een mensch zich zoo heelemaal thuis gevoelt."
De professor zuchtte even.
„Ja, daaraan heb je gelijk ; oak hierin, dat je dit atelier
bij voorkeur je „thins" noemt. gewerkt? Kom je
goed vooruit met je doek? Laat het mij toch eens zien, ik
ben er zoo benieuwd naar."
Felix schudde het hoofd, geep naar palet en penseel, liep
onrustig door 't atelier en legde de dingen, die hij had opge
nomen, weder gedachteloos uit de hander ;. 't was hem aan
te zien, dat hij in tweestrijd verkeerde.
Ein.delijk bled hij met den rug naar het beschermend

216
doek gekeerd staan, 't gezicht gewend naar den ouderen
broer, die intusschen was gaan zitten aan 'een ronde tafel,
waarop allerlei curiositeiten stonden.
„Werner," begon Felix met een gejaagdheid, alsof hij
zich zelf tot spreken wilde dwingen, „als iemand op de we-.
reld recht heeft op een openhartigheid van mijn kant dan
ben jij 't, jij, die tot nu toe alles voor mij gent zeweest, wat
de eene mensch maar voor den ander wezen kan, jij, die
voor geen offer, dat om mijnentwille naoest gebracht Ivorden, ooit bent teruggedeinsd, die steeds, in mij en in mijn
toekomst hebt geloofd, altijd voor mij hebt gezorgd:
Daarom zal jij ahem ook weten, wat in mijn geheel
slapeloos doorgebrachten nacht voortdurend heeft bezig gehouden, en ik weet ook heel goad., hoe jij met je liefdevol
hart mij veel beter begrijpen zult dan ieder ander. 't Geld
ditmaal niet een weer of minder geIdealiseerd ontwerp, 't
geld een groot be sluit voor het leven."
In Werners oogen was, toen. Felix zoo begon te spreken
gloed en warmte gekomen. Ja, 't is waar, hij, had hem ontzettend veel ten offer gebracht, maar hij voelde ook nu de
heerlijkheid, gelegen in het feit dat al zijn doen en laten
zoo ten voile werd erkend door hem, dien hij, had beschermd
en geleid, zoolang hij heugenschap had. Hoe zwaar ook vele
van die offers waren geweest, hoe hij zelf daaronder had
geleden en nog leed, ze waren althans niet te vergeefs ge-

.

bracht.
Eerst toen Felix, ademhalend, ophield te spreken, kreeg
Werner de overtuiging, dat hij andere dingen zou hooren
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dan hij in 't eerst had verwacht.
Op zijn bedaarden toon, die steeds tot vertrouwen, tot
mededeelzaamheid wekte, zei hij alleen :
„Ga voort, beste jongen, ga voort, Felix !"
Maar dat voortgaan scheen den ander niet zoo gemakkelijk te vallen. Hij streek 'een weinig drukkend de hand
langs het voorhoofd, haalde hoorbaar adem. greep then met
de linkerhand een tip van 't groene dekkleed, waarachter
't schildersezel stond verborgen en begon daarop, alsof die
aanraking hem wat moed ha:J. gegeven, toch nog op weifelenden, welhaast stokkenden toon :
„Ik wil je niet vragen, Werner, of jij ooit het zalig gevoel en tegelijk het verterend :vuur van de liefde hebt gekend ; jij, met je rustig temperament, zult wel nooit 't begrip hebben gehad van een hartstocht, die zich bemachtigt
van je heele wezen, waaraan. , geen ontworstelen mogelijk
is. Hartstocht ! Mijn God, hoeveel menschen schermen niet
met dat woord, zonder de geweldige heerschappij daarvan
te kennen, zonder bij eigen ondervinding te weten, hoe dat
een macht is, die alles in je neersabelt, geen denkbeeld heeft
van plicht, geen bew u.stzijn van gevaar ! — 0, ik weet wel,
jij begrijpt me niet, Werner ! Er zijn menschen, wier bloed
dag aan dag met gelijke regelmatigheid door de aderen
gaat, die door niets in vuur en vlam kunnen gebracht worden en die derhalve strenge rechters zijn, omdat ze geen
maatstaf bezitten voor 't afmeten van dat gevoel. Hoe ter
wereld moet ik 't je duidelijk makers, wat in mijn bloed
klopt, wat bij, mij koortsig trilt in hoofd en hart, jou, den
-
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altijd kalmen, helderdenkenden geleerde, van wien. 't ook
heeten kan : Hij werd geboren, nam een vrouw en stierf.
Ik kom daarbij in vertwijfeling I"
Moedeloos liet de jonge schilder het hoofd zinken en zag
zoodoende niet den vreemden blik, dien zijn broeder op hem
gevestigd Meld.
„En stel nu eons, dat je blinde hartstocht je ',omtrent het
voorwerp van je liefde misieidt ! Je bent nog zoo Jong,
Felix ! Ik zal je niet zeggen : hoed je voor; elken hartstocht,
maar wel : Kijk uit je oogen en laat nooit, door welken
hartstocht dan ook, je verstand aan banden leggen."
„O, als jij haar kendet, Werner, alle tegenwerpingen zou
je overbodig achten. Groot, goed en edel is ze, zoodat je
haar wel moet liefhebben, zelfs bij eon oppervlakkige, kennismaking, en hoe beter je haar leert doorgronden, des te
meer krijg je ze lief, hoewel dat in den regel juist andersom_ is bij. vrouwen, die reeds in het eerste oogenblik een
gunstigen en diepen indruk op je maken. Ik weet, dat ze
verdriet heeft gehad, wellicht droevige ervaringen heeft
opgedaan, maar haar dat alles doen vergeten en van
haar mijn godheid maken — want zij zal mijn muze zijn en
blijven in der eeuwigheid !"
Werner schudde het hoofd :
„Heb je wel bedacht,, Felix, hoe licht men in opgewon.
denheid of — om het ware woord te noemen — in begeerte
geneigd is, de waarde van menschen en dingen te overschatten
„Ik ken haar al lang genoeg, Werner — dat heb ik je
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claarerven al te kennen gegeven —om 't met mijzelf eens
te zijn omtrent den invloed, die door haar op mij wordt
nitgeoefend. Ik heb haar lief, daarmee is alles gezegd. Maar
jij, natuurlijk, jij kunt dat niet vatten."
Op dat oogenblik zag Werner in zijn verbeelding eeu
handvol kruisdoornbloesems, zag die bloemen vallen en
meende nog eens den electrisehen stroom te voelen, die hem
bij de geheel onwillekeurige aanraking dier warme vingers
door 't lichaam voer. Neen, Felix sprak waarlijk niet tot
een blinde van kleuren, doch dat behoefde niemand to
weten.
„Voor dat je eenig oordeel) velt, Werner, moet je haar
eerst zien, eerst haar voile, weeke stem hooren, haar volgen
in haar gedachtengang — want zij: heeft gedachten, eigen.
gedachten, geen citaten van dezen of 'genen, en dat wil bij
de vrouw tegenwoordig zoo jets zeggen — en dan, Werner,
dan zul je er wel niet aan twijfelen, dat ik mijn levensgeluk
-

-

.

heb gevonden !"
„Ik herhaal, Felix, je bent nog zoo jong, zoo enthousiast,
zoo overdreven in alles. Als nu later eens het berouw
kwam ?"
„Berouw? Berouw bij. Lona's bezit?"
Daar. stond Werner Helmbrecht op eens als een kaars
zoo recht achter de tafel, op het blad waarvan hij zich met
beide handen. steunde. In 't eerst kon hij, geen woord over
-

de plotseling wit-geworden lippen krijgen. — Eindelijk vermocht hij darn toch te stamelen :
„Welken naam noem je daar ?"
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Felix lette ,allerminst op de houding, op het ontstelde
gezicht en op de heesche stem van den ander.
„Zie 'ze zelf !" sprak hij. „Je bent mijn broer en voor jou
geldt in dit oogenblik gees geheimhouding !"
Hij trok het gordijn weg en helder, als van goud doortinteld, viel de morgenzon op de Ariadne van Felix. De kostbare vazen en de fijn-geslepen Venetiaansche glazers, die
naast en tegen elkander op de .tafel stonden, begonnen op
een te beven en te tikken, de groote sterke man, wiens
beide handen nog altijd rustten op het tafelblad, sidderde
als in een geweldige koorts, het koude zweet parelde hem op
het voorhoofd, een floers kwam hem voor de oogen en waggelend zonk hij in zijn stoel .terug.
„Mijn God, Werner, wat overkomt je? Ben je ziek?"
Doodelijk verschrikt, vloog Felix naar hem toe en zijn
eerste, onwillekeurige beweging was om het op de borst
neergezonken hoofd weder op te heffen.
een duizeling, maak je niet ongerust -„Niets, niets
hard gewerkt in de laatste weken —" zei Werner, al zijn
best doende om zijn zwakte weer meester te worden.
„Ik heb je al, ik weet niet t hoe lang, gewaarschuwd, Werner ! Op mijn woord, je overwerkt je !"
Felix was inderdaad gauw gerust gesteld. Hoofd en hart
waren trouwens ook van andere dingen vervuld.
„Vertel mij nog iets meer van — van die jonge vrouw
daar, Felix !" zei Werner en hij ging daarbij met de hand
onder het hoofd zitten, doch zoo dat hij het beeld niet meer
kon zien. „Je zegt, dat zij je liefheeft, niet waar ?"
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„Ja, sedert gisteren kan ik daarvan overtuigd zijn. Er
zijn van die onbedriegelijke kenteekenen, bagatelles zoo
je wilt, waardoor men onwillekeurig zijn gevoelens verraadt. En geloof jij, Werner, dat een vrouw werkelijk op
den duur in staat zou zijn om tegenover oprechte liefdeblijken ongevoelig to blijven, als zij komen van een man,
die dan toch een klein beetje boven het niveau van de alledaagsche menschen staat? Ik niet !"
„Ken je haar al lang Felix?"
„Sedert den gepasseerden winter."
„En heeft zij tegenover jou niets van haar verleden gezegd?"
„Gees woord. Ik heb haar trouwens nooit naar dat verleden gevraagd. Ik wil haar, zooals zij is op 't oogenblik,
haar persoon, al 't andere is mij glad onverschillig."
„En geloof je, dat zij jou lief heeft ?"
„Kerel, wat vraag je dat daar vreemd — Felix streek
zich lachend het haar uit het voorhoofd. „Zie ik er uit, of
het een totale onmogelijkheid ware, dat iemand zin in mij
had? Onder ons gezegd en gezwegen, broer; ik heb in die
richting andere ervaring opgedaan."
De professor zag naar den, mooien Apollo-kop met het
zegevierende lachje om de zwellende lippen. Een bijna
hartstochtelijk gevoel van wee greep hem aan, toes hij bij
zichzelf naging, wat hij zelf daartegen in de weegschaal
kon ieggen. Haastig stond hij op.
„Welnu dan, Felix — tracht je geluk vast te houden !"
-

Hij reikte hem de beide handen. Hartelijk en innig was
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van weerskanten die dubbele handdruk. Werner zag Felix
in het van geluk stralend gelaat en uit den grond van zijn
onbaatzuchtig hart kwam de wensch op 4 dat de jongere
broer mocht ten deel vallen, wat helaas niet voor hem zelf
was weggelegd geweest.
De zon stond reeds hoog aan den hemel, het driftig vleu.
gelgeklep der vogels had opgehouden en licht en schaduw
vormden scherpe lijnen op de heldere wegen van de Tiergarten, toen Werner Helmbrecht nog altoos roerloos op
een bankje in een van de dicht-begroeide boschjes zat.
Van de reusachtige boomers langs den grooten weg zag hij,
de bladerkronen haast doorschijnend in het gloeiende licht,
de bijen soemden om hem heen, goud-getinte torren kropen
dicht langs zijn voet en de altijd bezige.,mieren liepen haastig heen en weer. Verzwakt , door den afstand, drong het
geruisch en gegons der groote stad tot zoo, ver door, doch
geen menschenoog was daar, dat kon zien of beseffen, hoe
die eenzame, sterke man op zijn bank zat te worstelen met
een vreeselijk bezwaard gemoed.
Zijn broer had de vrouw gevonden, aan wie alleen op de
wijde, wijde wereld, heel zijn hart ping. Zijn broer, wien
hij alles had geofferd, had hem thans ook het liefste on.troofd, zonder, 't is waar, van dien roof eenig begrip te
hebben, maar toch — het was gebeurd
Hij, Werner, zou Lona wederzien, .maar als de verloofde
van zijn broer. Haar liefde, hare gedachten, ze golden
voortaan dien broeder alleen.
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Altijd, zoodra hij. naar jets gestreefd, zoodra hij jets verlangd had, op 't een of ander had gehoopt, was hij door de
schoone gestalte van zijn broer weer weggedrongen, van
zijn broer, die een offer, een daad van toewijding eischteen steeds had de broer zijn zin gekregen ! Tot tweemaal
toe had hij, Werner, om zijnentwille, eigen vrijheid prijs
gegeven, een vrouw als Luitgart getrouwd en het vooruit.
zicht op hooger huwelijksheil vernietigd. — En nooit was

hij in opstand gekomen tegen zijn lot als verworpeling.
Maar nu, nu kwam het hem toch haast al te zwaar voor, al
to onrechtvaardig, dat hij steeds de gevende, Felix steeds de
bevoorrechtende, de genietende moest zijn.
En daarop dacht hij weer aan Lona. Hoe gauw had zij
hem, ter wine van zijn broer, niet vergeten ! 't Is waar,
Felix was jong, knap van uiterlijk, welbespraakt en vol
van zijn scheppingskracht ; kon dit een met het ander niet
een vrouw zoozeer boeien, dat zij ten slotte haar hart aan
hem verloor ? Wat stond daartegenover ? Ben onhandige
geleerde, een man zonder innemende manieren of conversatie-toon, iemand, die niet in staat was om op den duur
het vrouwenhart te boeien. Luitgart had het hem immers al
zoo heel tang, dag aan dag gezegd, en nu zag hij het hier
ook weder bewaarheid. — En, God, hoe had hij Lona bemind ! De herinnering aan haar was als het allerheiligste
in het diepste van zijn hart bewaard. Die herinnering alleen had hem over zoo menig verdriet been geholpen,
want waren ze ook door de ruimte an elkander gescheiden, hunne harten — zoo had hij altijd gewaand ble-
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yen toch vereenigd. En nu moest hij ook dat opgeyen !
„De laatste weelde in mijn leven is daarheen, ik heb niets
meer te verliezen, ik heb in mijn ziel geen plekje meer,
waar 't noodlot mij nog zou kunnen treffen," dacht hij in
gelatenheid. '„Aroge zij, gelukkiger wezen dan ik het ben !
Fen ding is er, dat ik weF tot mijn dood toe, tot mijzelf zal
kunnen ,blijven zeggen, en het is, dat ik steeds gepoogd
heb om te doen wat mijn plicht was, zelfs ten koste van
het eigen
Maar die plicht kwam hem thans zoo hard en zoo koud.
voor. Mans voor het eerst was hij tot morren geneigd, er
niet verre van af, ziehzelf een grooten dwaas te noemen,
omdat hij niet voor zichzelf had begeerd en g ,enomen, wat
toch zoo begeerenswaard was geweest.
,

De laatste schaduwen waren na het geheel ongezochte
onderhoud met Werner, nit Felix' gemoed verclwenen.
Werner was ook altijd even goed en even verstandig ; hij
had veel minder bezwaren . tegen dat huwelijk geopperd,
dan Felix wel had verwacht. Arme kerel ! Hij gunde .zich
veel te weinig rust. Hoe hard moest hij in den laatsten tijd
niet gewerkt hebben, dat hij zoo op eens die duizeling
kreeg. En Luitgart bekommerde zich om zulk soort van
dingen niet veel; maar Lona, Lona moest maar hoe eer,
hoe beter eens met hem spreken, ernstig: op zijn gemoed
werken. Zoo iemand, dan was zij juist de aangewezen persoon om de ware snaren aan te roeren.
En zoo was Felix Hehnbrecht weder aangeland bij haar,
.
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die al zijn gedachten beheerschte.
Nog nooit was hem een dag zoo lang voorgekomen als
de dag van heden, nog nooit, zoo verbeeldde hij zich, was
de zon zoo laat en zoo langzaam onder gegaan, nu hij
daarop met een gevoel van heimwee wachten moest ! —
Het dienstmeisje, dat hij tegen kwam op de trap, keerde
zich haastig om en deed de deur voor hem open, zoodat
Lona, nu er niet gebeld was, zelfs niets vermoedde van zijn.
komst.
Hij vond haar neergeknield met een massa bladen muziekpapier om zich heen, die zij uit den standerd had gehaald om naar jets te zoeken. Zij hield een klein en geel
geworden muziekblad in handen, met geschreven tekst en
geschreven noten, waarvan zij. de melodie, zonder van houding te veranderen, zachtkens voor zich heen neuriede.
henael, wat voer je nu1 uit ?" vroeg Felix, verwonderd over 't ongeivone van dit tafreeltje.
„Ha, ben jij 't, Felix? Dat's goed ! Verbeeld je, ik heb
hier tusschen oude muziek een ding gevonden, waarvan ik
mij volstrekt niet meer lierinnereni kan, hoe ik er i eigenlijk
aan kom. Het schijnt een ballade te wezen of jets van
dien aard. Wil je even luisteren ?"
Lona stond op en zette zich aan de piano. Hij kwam achter haar staan. Woorden en muziek waren zoo verbleekt,
dat de speelster zelve moeite genoeg ,had om ze te lezen en
terwijl zij met eene hand zachtkens de melodie aangaf, zong
,

zij eveneens zacht :
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Be menschen, die haar zagen gaan
hangs 't molenpad naar de heide,
Ze bleven alien verwonderd staan :
Wat moet toch dat kind op die heide?
Hoe is 't met dat dwaze meisje gesteld,
Wat zoekt zij alleen op de heide?
We deden het voor geen handen vol geld
In den nacht zoo alleen op de heide.
Wat of wel die deerne gebeurd mag zijn,
Dat zij wegvlucht alleen naar die heide ?
Aileen met den zilveren maneschijn,
Aileen
alleen op de heide!
Felix had zich een beetje voorover gebogen om insgelijks
de woorden to kunnen ontcijferen ; zijn borst was daarbij
met haar linker schouder in aanraking gekomen, de gear
van 't haar naar hem opgestegen. Sneller werd zijn ademhaling, jagend en kort.
„Wat een vreemd lied !" zei hij.
Zij zag van ter zijde naar hem op. „Hoe is 't met dat
dwaze meisje gesteld, wat zoekt zij alleen op de heide?"
herhaalde zij nadenkend — en kort daarop: „Wat of wel
die deerne gebeurd mag zijn ?" „ja, wie dat moist, niet
waar, wat al die dwaze deernen overkomen is? '
„O, maar zoo ben jij nooit geweest," meende hij met een
poging tot scherts.
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„Komaan ! Weet jij, dat zoo zeker, vriendlief ?"
„Ik denk 't toch ! Tot het doen van dwaasheden behoort
ook een talent, en wel een zeer eigenaardig !"
„O, ik zou er je heel. wat kunnen opdisschen."
„Zonder dat ik ze evenwel verkoos aan te nemen. Maar
waarom, zeg mij dat eens, waarom laat de dichter die deerne
eigenlijk zoo alleen gaan ?"
„Omdat het alleen-gaan het lot der meeste menschen is."
„Ja, wanneer ze 't zelf niet anders willen. Maar 't is een
onrecht tegenover de heele schepping, een zonde tegeno ver
zichzeLf. Niet tot „alleen-zijn" zijn wij menschen geschapen, maar om te 'even in gelukkige vereeniging."
„Lieve hemel, schei uit, schei uit !" vermaande Lona, die
lachend opstond om naar 't hoekje te gaan, waar zij gewoonlijk zat. „Ik kan er volstrekt niet toe komen om in het
dualisme een zaligheid te zien."
„Foei, dat is spot," meende Felix, toch ontroerd door 't
gezegde. „En uw spot hindert mij des te meer, omdat ik
juist vandaag tot u kom met een hart, dat tot berstens toe
is gevuld en dat ik bij u wilde uitstorten."
„Dan maar hoe eer hoe liever, dunkt me Ik beloof je,.
Felix, dat ik mijn best wil doen om ernstig te zijn, al kan
ik ook nu wel zoowat raden wat er volgen moet. Beken 't
maar, uw Ariadne is weder niet datgene geworden, wat ge
daarvan hadt verwacht en gehoopt ?"
Of hij plotseling verstomd was, zoo zag hij haar een
oogenblik aan. Maar opzettelijk haar woorden nemend in
anderen zin dan zij blijkcaar had bedoeld, antwoordde hij,
.

-
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de stilte verbrekend :
Juist om dat te hooren, dat te vernemen ben ik hier !"
„Hoezoo ? ik begrijp je werkelijk niet, Felix !"
„Niet? Maar Lona, voel je dan niet, hoe ik je liefheb ?"
zonk voor haar op de knieön neer, had in 't zelfde
ooge:nblik haar middel omvat en drukte het gezicht in de
weeke plooien van haar kleed.
Haastig, toornig bijna zocht zij zich te bevrijden. Haar
voorhoofd stond gerimpeld, de fijne neusvleugels trilden.
„Maar, Felix, ben je dol? Wat is dat voor kinderachtigheid ?" Ook haar stem klonk geirriteerd.
ik heb je lief !" her„Ik heb je lief — ik heb je lief
haalde hij maar, alsof met die vier woordjes alles gezegd
was, wat te zeggen viel. En then zij zijn handen, van haar
taille had losgemaakt, omvatte hij nog vaster hare knieen.
Zij begon te stampvoeten.
Zijn we dan allebei gelc, gewor„Sta op, ik wil het !
den om zoo'n comedie te gaan vertoonen?"
„Zoo'n comedie? God, wat een hard woord, Lona! Hoe
is het mogelijk, dat je mij z66 kunt behandelen ? En ik
sprak toch de zuivere waarheid, ik sprak van den al maanden lang in mijn hart rustenden, van den sinds gisteren
met bijna verterend vuur ontwaakten hartstocht, die mij
in het verderf stort, als mijn beden onverhoord moeten
blijven ! Lona, ik heb je lief met alle vezelen van mijn hart,
met alle gedachten van mijn hoofd, met al het gevoel van
mijn. ziel ; de lucht, die ingeademd wordt door u, bedwelmt
me, het geluid van je stem is mij de zoetste melodie, elk
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ding, dat door u wordt aangeraakt, is een reliquie voor
!"
Op haar bevel was hij werkelijk uit zijn knielende houding opgestaan en nu stond hij voor haar, inwendig gloeiend, in duizend angsten, zoekend naar hoop nit een blik
harer oogen.
Met de eene hand had zij de rugleuning gegrepen van
den gebeeldhouwden stoel, die toevallig het dichtst bij
haar stond, en zoo bleef zij hem een langen tijd aanzien.
Langzamerhand effenden zich de verwrongen trekken.
„Felix, je bent een kind, en kinderen zijn onverstandig
dikwijls zoodat men niet boos op hen mag worden als ze
de maan van den hemel verlangen. Vergeet alles, wat je
daar gezegd hebt maar heel gauw, mijn jongen !"
„Waarom?" vroeg hij op zijn beurt toornig,, „waarom
zou ik dat moeten vergeten? Verdient de algeheele toewijding, de algeheele overgave van een hart, niets meer of
niets beters dan zulk een spottende afwijzing? Ik zweer het
u, Lona, mijn woorden waren altijd eerlijk gemeend! Ik
heb je lief, lief als de betere helft van mijzelf, die ik tot
<elken prijs zou willen bemachtigen. 0, ik voel 't zoo diep,
wat jij mij zoudt kunnen zijn, wat jij voor mij wezen. zoudt,
.als je zelf maar wildet, wat ik u eenmaal Z011 to danken
,

.

-

hebben, als je gehoor wildet geven aan mijn vurig gebed."
„En wat zou dan de plaats zijn, die 'je voor mij hadt be,stemd in je plannen voor de toekomst ?"
Als Felix Helmbrecht niet zoo vree.selijk opgewonden
ware geweest, moest hij den bitsen toon hebben gehoord,

-
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die vroeger meermalen, doch in den laatsten tijd in 't geheel. niet meer in haar stem had geklonken.
„Welke plaats ?" herhaalde hij. „Die van mijn muze, mijn.
liecfste, mijn vrouw en mijn koningin !"
Zij, lachte weer spottend :
„Je schijnt heelemaal te vergeten, Felix, dat ik ouder
ben dan jij ! Een vrouw kan niet voorzichtig genoeg zijn,
als zij zich voor 't vervolg tegen bittere teleurstellingen
wil vrijwaren."
„En is dat nu de eenige reden van je verzet? Hoe erbarraelijk, hoe kleinzielig voor een vrouw als jij ! Wees wat
minder achterdochtig en raadpleeg het eigen hart, Lona!
Spreekt daarin hoegenaamd niets voor mij ? Ik, ben zoo
vermetel, daarop althans te hopen."
„Zou je broer het met die keuze eens zijn, als hij iets
daarvan moist ?"
Zij deed die vraag langzaam, loerend als 't ware. Haar
oogen zagen Felix aan, of zij poogden tot in het diepst
van zijn hart te lezen.
„Hij is 't al, Lona ! 0, je kunt je niet voorstellen, hoe
goed Werner is. Hij wil slechts mijn geluk en ik heb hem
gezegd, dat alle geluk op aarde mij toeschijnt verpersoon
lijkt te zijn in uw bezit."
„Weet hij, wie 't is, aan wie jij waant, het hart te hebben verloren ?"
„Verged 't mij, Lona, maar ik heb hem de Ariadne laten
zien."
„Hem? — De Ariadne ?"

Zij preste de beide handers:
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tegen de slapen van haar hoofd en werd beurtelings rood
en bleek -- „En then ?"
„Nu, toen begreep hij mij ; des te beter, daar ik hem al
zoo veel van u had verteld."
„En wat, wat heeft hij toen eigenlijk gezega?"
„Aileen dit, dat hij, van harte hoopte, dat ik gelukkig
zou mogen zijn."
Met een beweging van woestheid wierp Lona het hoofd
in den nek en begon te lachen, hard en dreigend te lachen.
De witte tanden schemerden tusschen de roode lippen door
en 't was, alsof haar oogen in vuur en vlam stonden.
Felix stond versteld, voelde zich wanhopend bij dien
plotselingen aanval van vroolijkheid, die Loch weer jets
geheel anderS scheen to zijn. Ziji deed zoo vreemd, dat hij in
zekeren zin medelijden met haar kreeg.
„Lona," bad hij en vatte hare hand, „geef mij antwoord,
waarom beleedig je mij zoo ?"
„Een antwoord? Wou je ,een antwoord van mij hebben
Nu goed ! Zeg tegen je broer, dat hij mij geleerd heeft, hoe
vast op de liefde, den z.g. hartstocht der mannen te bouwen
valt, dat hij mij 't geloof ontstal, dat er werkelijk zoo jets
als geluk op de wereld kon bestaan en dat het voor de
menschen bereikbaar zou zijn. Zeg hem verder, dat mij
den lust heeft beroofd om bij. den jongeren broer dezelfde
ervaringen op te doen, die de oudere mij. indertijcl heeft
bezorgd."
„Lona, Lona !" riep Felix uit en greep daarbij haar arm.
,

,

,,Om Gods wil, loud op! Het kan niet waar zijn, dat je op
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dit oogenblik van Werner spreekt !"
„Sa, ik spreeek van hem, van niemand anders. Vraag 't
hem zetf, of 't niet de waarheid is, wat ik daar heb gezegd !
schijnheilige hield, 't is waar, zijn masker goed vast, en
ik was te trotsch, 't hem of te rukken. Maar nu wil ik niet
langer zwijgen, nu hij mij de grootste beleediging durft
aandoen, die een vrouw kan aangedaan worden, n u, hij zich
om zoo te zeggen, door zijn broer tracht los te koopen."
„Werner weet niet, wat liefde beduidt ; hij kent maar
een begrip, n.l. plicht, en hij is aan zijn vrouw, aan Luitgart, gebonden."
„Sa, door zulke oogen wordt hij door u gezien, niet
door mij. Ik was hem een aardig speeltuig, toen hij ongestraft hoopte te kunnen zondigen, en ik beken 't je eerlijk, Felix, dat ik van mijn kant al te lichtgeloovig was, in
al zijn woorden een blind vertrouwen stelde. Bitterlijk heb
ik daarvoor geboet en uit mijn liefde is haat ontstaan, haat
voor hem, minachting voor mezelf, en..."
„En wat voor mij?" vroeg Felix in deemoed.
„Meelijden met je dwaasheid ! Als je hem in mijn bijzijn
prees en bewonderde, moest ik inwendig lachen, dan wel
mij driftig maken over zooveel huichelarij. En zelfs nu
heeft hij je niet eens de waarheid gezegd. Hij liet het maar
over aan mijn edelmoedigheid, of ik spreken of zwijgen
zou. — Nu dan, ik heb gesproken I"
Felix antwoordde niet en Lona begon opnieuw, nu toch
iets kalmer
-

„Werp jij gerust je godheid neer van het altaar in het
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stof, waar ze thuis hoort ! Ongeloof is 't resultaat onzer ervaringen en daarom onveranderlijk ; wat helpt het, of wij
daar al of niet om treuren ? Bovendien ben jij een. man.
Wat je vandaag overkomt, zult ge morgen iemand anders
aandoen."
Hij zweeg nog altijd en zij begon blijkbaar vol ergernis
door de limner op en neer te loopen.
„Waarom moest jij je ook zulke dwaze dingen in het
hoofd halen? Zooals 't geweest is, was het immers veel beter ! Gek Loch, dat haast niemand genoegen neemt met de
dingen, zooals ze zijn, maar altijd naar wat meer verlangt,
tot hij eindelijk daarbi.j, het hoofd stoot en tot de droevige
wetenschap komt, dat hij door eigen toedoen meteen datgene wat goed was, ook al heeft verloren. Zeg, Felix, gaf
ik u ooit .eenige aanleiding tot het stellen van de onzinnige vraag, die je nu hebt gedaan?"
„Ik dacht van wel, Lona! — Ik dacht het, omdat ik het
hoopte
Hij was zoo oprecht, zoo geheel en al ternedergeslagen, zoo werkelijk bedroefd, dat zij iets voelde, wat nauw
verwant was aan verbittering op zichzelve. En dat gevoel
legde Naar woorden in den mond, die van een geheel andere verbittering schenen te getuigen :
„Dat jelui mannen, ook nooit een zuivere vriendschap
van een vrouw op den, waren! prijs kunt stellen ! Mijn, God,
moet jelui jezelf voor zoo onwederstaanbaar houden, dat
je altijd opnieuw maar liefde van ons eischt ?"
„'t Is alleen om Werner, dat ge mij zoo slecht behan.
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deli, mevrouw," sprak hij verdrietig en verontwaardigd,
„anders zoudt ge een beter oordeel over mij hebben. Maar
zulk een wraak is onedel. Beken voor het minst, dat ik de
dupe ben, zoowel van u als van hem, en dat uw houding
tegenover mij, uwer onwaardig is. Een van de twee, of gij
hebt hem nog lief, en dan mocht ge mij niet toestaan, zooveel en zoo ongedwongen met u om te gaan, Of gij haat
hem, en dan dan zijt ge te vroeg nit uw rol gevallen."
Zij lachte hoonend :
„Ik dank je voor de terechtwijzing, maar je vergeet een
andere mogelijkleid : hij is mij onverschillig geworden !
Want een man, die in mijn oogen alle achting heeft verlo-

ren, is mij zoowel voor mijn hart als voor mijn liefde te
min."
„En met mij heb je gespeeld !" — Felix zei het bijna
knarsetandend. Toen sloeg hij zijn armen om haar keen met
onwederstaanbaar geweld en trok haar naar zich toe. „Met
hem reken ik later of en 't wordt — weer daarvan verzekerd
een geduchte afrekening, waarbij zoo heel veel zal verbreken en ten gronde gam ; maar eerst doe ik 't met u. !"
Zijn fonkelende oogen waren vlak bij haar, zij voelde zijn
warmen adem op haar voorhoofd.
Hoe schemerdonker 't ook reeds in de kamer geworden
was, zij zag Loch dien mooien Apollo-kop, trek voor trek,
en ook den demonischen lach op 't gelaat, een lach, die haar
deed ontstellen. Haar overviel een gevocl van angst voor
wat zij had gedaan en tegelijkertijd was haar dat een. verlichting.
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„Zou je mij soms willen dooden ?" vroeg zij spottend en
daarbij bood zij een krachtigen tegenstand.
„Neen, maar kussen, eens althans, voor een enkele maal
die lippen beroeren, waarnaar ik gedorst en gesmacht heb
en die mijn broer zeker bij herhaling op de zijne meet gevoeld hebben, mijn broer, wiens kussen Judas-kussen zijn.
geweest. Hij kreeg waar 't hem om te doen was,, en ik, die
het eerlijk meen, ik word weggeschoven als een stuk huisraad, dat in den weg staat ! Neen, daar is geen deugd, geen
geloof, geen eerlijkheid meer op de wereld ! Een dwaas die
daarnaar zoekt of daarnaar streeft."
Werd stil in de donkere kamer. Met een geweldigen
ruk had Lona zich uit Felix' omarming bevrijd en zij stond
daar nu als een silhouette tegen 't meer verlichte ven.sterraam ; ritselend viol 't geel geworden stuk muziekpapier
dat op de open geslagen, piano was blijven staan, op den
grond en kwam terecht tegen een der pooten van den stoel,
lien Lona kort te voren had vast gegrepen. Then drong
door de stilte peen de troostelooze jammerkreet van 't gefolterde menschenhart, gevolgd door de niet minder troostelooze klacht
„En zoo heb ik dan vandaag, nu ik alles dacht te winnen, alles verloren, mijn broer, mijn liefde en mijn geloof !
God, o God, wat een erbarmelijk leven !"
„En13eklaag je je daarover met tranen? Lachen moet je,
Felix, lachen zooals ik het doe over al de comedie's en tragedie's, die het leven met ons speelt ! Kan er iets dwazers
zijn dan de „geschichte", die wij i daareven zelf hebben. af-
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gespeeld? En kun jij 't, met wat nadenken, een vro uw wel
kwalijk nemen, dat zij, van de ondervinding opgedaan bij
den eenen broer, tegenover den anderen broer partij trekt?
Zie toch de dingen in 't ware licht, Felix, 't is een vroolijke
wereld, een aardige comedic en daar wij Been ander audit°.
rium hebben, lachen we zelf maar en klappen in de handen,
omdat het zoo in-grappig is !"
En Lona begon te lachen, luid en schel, als kon zij zoo.
doende wat anders overstemmen. Zij bleef maar lachen,
hoorde niet, hoe Felix „Hartelooze vrouw !" mompelde, en
bemerkte niet, hoe hij de kamer en vervolgens het huffs nitstormde.,
Zij viel neer op een stoel en bleef maar lachen, akelig i
zenuwachtig, niet in staat om tot bedaren te komen.
dat laChen bleef den vluchteling vervolgen, in de gang, op
de trap, en toen hij op straat was, hoorde hij het nog door
het openstaande raam, en zich voortspoedend, meende hij
het te blijven hooren, als moest het hem vervolgen, waar-

heen hij ook ging.
In 't westen hingen zware onweerswolken, donker en
dreigend, de lucht was nog altijd drukkend-benauwend.
Maar Felix rende als een bezetene door de stad en lette nergens op.
Op de kamer van de eenzaam wonende jonge vrouw was
van lieverlede dat akelig lachen toch in snikken overgegaan, en Lona borg het vp,n tranen doorweekte gelaat
de sidderende handen weg.
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HOOFDSTUK XVII.

De studeerlamp met den groenen kap wierp een rustig
licht op Werners schrijftafel, op de open liggende boeken,
op een tal van potlood-aanteekeningen en op het witte papier, dat nog onbeschreven voor hem lag.
Ook op hem zelf vied dat licht, hoewel hij niet aan het
werk was, maar in ledigheid met de hand onder het hoofd
in nadenken scheen verzonken te zijn. Zijn borst ging gestadig als hijgend op en neer, zijn voorhoofd 'was' vochtig
geworden, het denken dat hij deed kon met zijn studie in
geenerlei verbaid staan.
Op 'de straat was 't stil geworden, slechts zees' zelden
drone de klank, van eel' voetstap tot het studeervertrek
door, en terwijl of en toe een nog altijd warme luchtstroom
door de openstaande vensters drong, trokken bliksemschichten langs het nachtelijk donker van den hemel, gevolgd door een langzaam rollenden donder, heel uit de
verte.
Het stille uur van den nacht was anders voor Werner
ste ,ids de meest geschikte tijd voor zijn ingespannen arbeid,
maar nu was 't hem letterlijk onmogelijk om de wederspannige gedachten in de gewone banen te drijven, kon hij
de dingen, die hij noodig had, niet vasthouden en kwam hij
met zijn geest telkens weer terecht, juist waar hij niet wezen wilde, bij zijn broer en bij Lona.
,,
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Eindelijk gaf hij den strijd maar op, wel gevoelend dat
hij daarbij Loch de nederlaag zou lijden. En waarom, waarom zou hij oak met alle geweld de beelden verdrijven, die
voor het oog van zijn geest verschenen ? Was het niet verstandiger om datgene, wat nu gebeuren moest, met de
grootst-mogelijke bedaardheid vooruit te zien en na to
gaan
Ms zij hem zoo geheel en al had kunnen vergeten om
aan Felix de voorkeur te schenken, wat baatte hem dan
nog al zijn smart om. haar ? Toch slaakte hij zucht op
zucht. Het was zoo hard, zoo hard, alles te moeten missen,
tot zelfs de berinnering.
De lucht, al zoo lang van onweer manger, begon zich to
ontlasten. Het bliksemlicht werd feller en harder werd elko
donderslag ; met zware, dikke droppels begon het to regenen ; de wind stak op en, nog altoos van Felix, geen spoor/.
Ja, dat was waarlijk geen wonder ! Hij zat nu zeker bij
haar, hand in hand, mond aan mond misschien, en die
harde regenbui kwam hem maar al te good to pas ; zij kon
nu niet zoo wreed zijn, hem weg te sturen, de straat op.
Bij die voorstelling werd het gloeiend heet in Werners
hoofd. Hij liep naar 't venster en boog het bovenlijf ver naar
buiten om door de koude waterdroppels het al te verhitte
hoofd te laten afkoelen. Onwillekeurig balden zich zijn
handen tot vuisten.
0 zulk een worsteling met het eigen hart is zoo zwaar
en de eenzame man moest ze telkens op nieuW beginnen.
Hij hoorde het plassen van den regen op straat en bene-
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den op het trottoir en deed eindelijk zuchtend de beide
vensterramen dicht.
Het duurde zoo lang, voordat Felix thuis kwam en toch
wilt hij, Been rust te zullen vinden voordat hij zekerheid
had. — Was hier de twijfel dan nog geoorloofd ? Zijn broer,
dat troetelkind van 't geluk, had immers nog nooit de ondervinding opgedaan, hoe onze vurigste wenschen kunnen
schipbreuk lijden, hoe al onze hoop plotseling in duigen kan.
storten.
Eindelijk hoorde hij daarbuiten opnieuw een voetstap,
ja, hij was 't inderdaad ; de lang verwachte keerde eindelijk
huiswaarts.
Zoodra Werner beneden de huisdeur door Felix had hoo.
ren openen en afsluiten, .liep hij naar zijn openstaande ka.
merdeur en riep met gedempte stem in het donkere portaal
bij de trapleuning :
„Ben jij 't, Felix ? Kom even hier ! Ik heb op je gewacht."
Een oogenblik was er aarzeling in Felix' beweging,
merkbare aarzeling, als stond hij in twijfel wat te doen,
dock in 't volgend voldeed hij toch aan Werners oproeping
en trad 't studeervertrek binnen.
Werner was weer aan zijn schrijftafel gaan zitten, maar
thans met den rug van zijn stoel daarnaar toegekeerd, de
lamp achter hem, zoodat Felix hem minder goed in 't gezicht
zou kunnen zion.
Deze verscheen doornat op den drempel, zoodat het water
hem van de kleeren droop en van den breedgeranden hoed,
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dien hij, zonder nog lets gezegd te hebben, in den dichist
bij hem zijnden hoek van de kamer smakte.
Op elk ander oogenblik zou Werner zich ongerust hebben gemaakt over Felix' gezondheid, als hij, hem in zulk
een toestand had gezien, maar daaraan daeht hij ,nu niet.
Met een stem, waaraan hij vruchteloos eenige vastheid had
pogen te geven, begon hij :
„Welnu?"
Felix beschouwde hem met gefronste wenkbrauwen. Zijn
leven lang had hij tegen Werner opgezien, hem tot voorbeeld genomen, hem geraadpleegd zooals men 't zijn; gewe.
ten doet, zich gewillig en gaarne ondergeschikt aan hem
gesteid, zijn gezag in alle dingen erkend. En dat was nu
alles op eens gedaan ! Felix voelde, hoe hij, jaren van zijn
leven zou willen missen, wanneer alles maar had kunnen
blijven zooals 't vroeger was geweest. Maar dat was helaas
een onmogelijkh.eid geworden. De vrucht van den boom der
kennis, door hem geplukt, was niet meer aan hare vroegere
plants te hechten en deed hare rechten gelden.
„Vraag jij dat ?" zei hij smalend. „Durf jij dat nog vragen ? Waarom heb je mij nooit gezegd, dat je Lona kendet ?"
„lleeft zij daarvan. gesproken? Ik won haar niet vooruit
loopen, Felix, haar de beslissing, latend, hoe in deze zaak
te handelen."
„Dat is een lamme verontschuldiging !" riep Felix uit.
„Jij hebt je doodgewoon geschaamd voor zulk e-en biecht,
dubbel geschaamd omdat je tegenover mij altijd 't woord.
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„plicht" in den mond halt, terwijl jou doen en laten
recht met alles wat naar plicht gelijkt in strijd was."
„Felix, wat beduidt dat ?" vroeg Werner, daarbij de
hooge gestalte nog hooger oprichtend. „Wie of wat geeft
jou het recht, zoo tegen mit te spreken ?"
zelf, jou handelingen ! Of zou je mij sours willen heeten liegen, dat jij IAina hebt bemind, dat jij op een listige
manier haar wederliefde hebt weten te verwerven, terwijl
jij, man en vader was?"
„Ik heet niemand iets liegen, Felix, jou 't allerminst !
Maar weet je wel, dat tot dusverre nooit eenig.mensch had
gevraagd naar mijn hart, had gevraagd, of ik er vrede mee
kon hebben om mijn leven door te lever( zonder een enkele
straal van geluk, onder omstandigheden, die mij diep ter
neer drukten? Wien ging het aan, dat ik ook eens een poging heb willen doen om gelukkig te weten, zij 't ook
slechts voor korten tijd ?"
„Mij !" riep Felix in woestheid uit, „want zoodoende
heb je mijn geluk vermoord !" Driftig trad hij op Werner
toe. „Jij, hadt het recht ilia', jou hart te verpanden aan
iemand anders, het hart van iemand anders te pan. veroveren, want jij hadt de vrije beschikkin.g over je hart en
je hand verloren. 't Is kortai slecht, om, als je gebonden
bent, alien zelfbedwang to vergeten. Er is een tijd geweest,
Werner, dat ik jou voor good en edel hield, op jou eer en
jou eerlijkheid zou gezwomn hebben, en nu zie tik, dat je
een laffeling bent, die, na een vrouw ,schandelijk te hebben misleid, zich in het diepste zwijgen. hult en niet meer
t
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voor den dag durft komen."
Werner legde zijn hand zwaar op ,een der schouders van
den driftigen jongen man ; hij was zeer bleek geworden en
bestraffend, bijna dreigend, voegde hij zijn broer toe :
„Pas op je woorden, jongen ! Niemand, dus ook jou niet,
ken ik het recht toe om te twijfelen aan mijn eer !"
Felix lachte.
„Haar misschien toch wel, die jij hebt voorgelogen en
bedrogen, die mij de deur wees, omdat ze bang was bij
den jongere4 broer dezelfde ervaringen op te doen, die zij
had ondervonden van den ouderen. Alles in en om mij is
vernietigd ; ik heb niets meer, geen liefde, geen geloof,
geen vertrouwen. Jij, jij hebt mij alles ontnomen !"
Werner was weer naar het venster toegeloopen, had het
zoo wijd mogelijk open gezet en ademde nu de vochtige
nachtlucht met gretige teugen in. Then hij zich omkeerde
scheen hij weder kalm te zijn geworden.
„Het is zoo gemakkelijk om een oordeel te vellen, om
maar te beschuldigen," sprak hij langzaam en ernstig.
„Maar nu wij er eenmaal toe zijn ,gekomen om van weerskanten onze rekening op te maken zeer tegen mijn zin,
geloof dat vrij ! — moet je ook naar mij luisteren ! Je hebt
er nooit naar gevraagd, wat mij mijn huwelijk kost, een
huwelijk, dat ik, toen 't mij aan de hand was gedaan, om
jouwentwille heb gesloten, om jou de middelen te versehaffen, die je noodig hadt om je geheel aan de kunst
te kunnen wijden. Ik zelf had al heel weinig behoeften.
Wat ik toentertijd reeds verdiende, was mij voldoende. Bij
e ,
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het brengen van dat offer vermoedde ik evenwel niet, dat
het zoo groat zou zijn. Dat werd mij eerst later duidelijk,
het allerduidelijkst, nadat ik Lona had leeren kennen.
Maar then droeg ik een brief in mijn zak van Luitgart,
waarin zij mij, de vrijheid teruggaf en eigen vrijheid terug
eischte. Zij, let wel, zij wilde het zoo en ik had daar vrede
mee, ja, beschouwde haar scherp-geformuleerden wil als
een uitredding, toen ik begon te begrijpen, welk een geluk
mij daardoor zou kunnen ten deel vallen. Om kort te gaan,
onze harten hadden elkander begrepen, we hadden elkander lief gekregen. Ja, Felix, ik zeg het met trots, ook zij
had mij innig lief en van angstig 'of weifelend zelfonderzoek is noch bij haar, noch; bij mij ooit sprake geweest. Ik
gaf haar te kennen, dat nog zware hindernissen moesten
worden opgeruimd, eer wij den onverbreekbaren band voor
't leven konden sluiten ; en zij, ze vroeg niets, ze vertrouwde mij blindelings, omdat ze mij lief had."
Werner hield een oogenblik op, zijn voorhoofd was weder
vochtig geworden en 't was hem aan te zien, dat het ademhalen hem moeielijk viel. Bijna roerloos stond zijn broer er
bij, steeds in dezelfde houding, de wenkbrauwen gefronst,
't voorhoofd gerimpeld, zich toornig op de ,onderlip bijtend.
„Ik kwam in Berlijn terug., Slechts een dag of wat, enkele weken misschien, scheidden mij van de vurig verlangde vrijheid daar kwam jou brief ! Je hadt speelschulden, die, gedekt moesten worden. Luitgart stuurde,
geheel buiten mijn voorkennis om, toen ik alle redenen
had om overtuigd te zijn, dat zij niets wist van dien. flood-
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lottigen brief, jou het verlangde geld. Zij stelde mij als
voorwaarde — de oude boeien maar weer verder te blijven.
dragen. Zeg, Felix, begrijp je welk een folterbank dat voor
mij was ? Heb je eenig vermoeden van den inwendigen
strijcl bij 't oplossen van de vraag of ik de broer moest prijs
geven, dan wel de liefde moest opgeoflerd worden? God
moge je zulke uren sparen, ze knagen aan iemands levensmerg."
,,En verwacht jij nu, dat ik jou, na alles wat ik ondervinden moest, daarvoor nog dankbaar zal zijn ?" vroeg
Felix vol bitterheid en hoe grooter zijn broer daar voor
hem stond, des te meer voelde hij in zijn binnenste lets
aangroeien, wat op haat geleek.
,,Op dankbaarheid heb ik nooit ,gerekend," zei Werner
koel, en zag daarbij Felix met zijn ernstige oogen verwijtend aan. „Ik heb het als mijn taak beschouwd voor jou
te doen, wat ik maar kon, en daarbij nooit gevraagd, hoe
dat zoA werken op jou gemoed. Hadt je mij vandaag niet
tot spreken gedwongen, waarachtig al die dingen waren
met mij de kist in gegaan."
„1141aar nu zijn wij quitte, Werner, ja, God betere 't, meer
dan quitte !" riep Felix nit, terwijl hij de beide handen
tegen zijn oogen drukte. „Wat ik jou, zonder het te willen
of te weten, heb aangedaan, ik kon daarvoor niet zwaarder
gestraft worden dan ik 't nu ben : Zij heoft de verklaring
van; liefde met spot en hoongelach aangehoord en mij verwezen naar jou, om van jou het spoedig vergeten te leeren_
0, razend, razend ben ik! En waarom niet vroeger te spre,
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ken, waarom mij niets te zeggen, then je uit mijn mond
ladt gehoord, wat mij op het hart lag ?"
„Omdat het niet alleen mijn geheim gold."
„Jij hebt voor alles machtig mooie uitvluchten. ! Lona
had gelijk. Jij weet je heiligen-masker voortreffelijk vast
ate houden. Jammer voor jou, dat wij niet meer aan die
heiligheid kunnen gelooven —zij niet en ik niet."
De professor richtte zich in zijn. voile lengte op, maar
wist toch nog zijn thorn te bedwingen.
„We zullen 't voorloopig hierbij laten, Felix I" sprak hij
met gedwongen bedaardheid. ,Diep gevoelde smart maakt
de méeste menschen zoo licht onbillijk en zoolang men
,zichzelf nog niet kan beheerschen, zegt men van die, harde
dingen, waarvan men bij rustiger nadenken pas berouw
krijgt. Morgen zult ge kalmer wezen en dan, zal 't je misschien een troost zijn, te weten dat ik 't zelfde leed moet
dragen, maar zwaarder, veel zwaarder nog dan jij, want
;

jij bezit je kunst."
„Morgen.?" herhaalde Felix en kwam daarbij. met gekruiste armen tegenover zijn broeder te staan, then hij met
een paar nijdige oogen aanzag. „Denk je dan, dat ik een
kind ben, dat zich in een nacht troost over een. gebroken.
stuk speelgoed? Wat vandaag in mij vernield en vernietigd
is, kan in gem enkel uur van mijn volgend leven ooit weer
hersteld worden. Ik heb gebroken met alle hersenschimmen, die men het goede, het edele, het ideale noemt ; alle
mooie gevoelens hebben bij mij uitgediend De twee menschen, van wie ik gewaand had, dat zijt mij alles op de
KRUISDOORN
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wereld waren, ze hebben mij geleerd, hoe dom en belachelijk het is om van het leven jets meer of jets beters te vragen, dan het plat-alledaagsche. Geloof me, ik ben klaar
met jelui, met de heele wereld ben ik klaar !"
„En wat blijft je dan over om verder voort te leven,
Felix ?" luidde Werners vermanend gedane vraag.
„Wie uit de wolken is gevallen •en zijn vleugels gebroken
heeft, hem schiet niet veel anders over, dan zichzelf 't zoo
aan.genaam mogelijk te maken in het slijk," antwoordde
Felix met een cynischen lach. „ja, dat kan best, is 't niet,
vooral zoo hij de ondervinding heeft opgedaan, dat het in
die hoogere gewesten ook niet veel zaaks is ! Ik zal leven
— leven", herhaalde hij met knarsende tanden, „dat bij 't
heele ploertendom de haren ervan te berge zullen rijzen ;
dat zal het beste zijn !"
Werner schudde het hoofd.
„God geve, Felix, dat je nog bij tijds tot bezinning
.

,

komt !"
„Is 't nu nog al niet uit ?" vroeg Felix hoonlachend.
dacht althans, dat het nu met dat zedenpreken van jou gedaan moest zijn ! Van mijn kant heb ik je alleen nog dit te
zeggen, Werner, dat natuurlijk in onze onderlinge verhouding een leelijke, nooit meer te herstellen breuk is ontstaan. Waarachtig, ik zou je kunnen haten ! Verwonder je
dug niet, dat ik van dit oogenblik of met jou elke ontmoe
ting ontwijk, die mij, altij'd aan de bitterste uren van mijn
leven zou doen denken."
„Zooals je wilt ! Je bent oud genoeg om zelf te beslissen,
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wat je te doen staat. Als de opoffering van een heel levee
jou niet genoeg is, om je onbillijken wrok te overwinnen,
dan moet het zoo oak maar goed zijn."
„En ik heb er genoeg van, mij, telkens weer die offers
onder mijn neus te laten wrijven," riep de jongere broeder
uit en sloeg daarbij, buiten zich zelf van drift met zijn vuist
op de tafel. „Maak me niet gek, Werner, of, bij God, ik
bega een ongeluk !"
De professor haalde de schouders op, ging een eindje ter
zijde en sp rak met gewilde koelheid
„Zoek wat rust, dat is het beste wat je doen kunt. Voorloopig kan ik je zeggen, dat je van n4 geenlast meer zult
hebben, in den eersten tijd zelfs geen kans op een toevallige
ontmoeting, want morgen ga ik voor zes weken op reis."
„Vaarwel !" zei Felix toonloos, raapte zijn van den regen
doorweekten hoed op en verliet zonder om te zien het vertrek.
Zwaar en aanhoudend zuchtend drukte de professor een
geruimen tijd achtereen het verhitte voorhoofd tegen het
koele vensterglas. 0, ontzettend pijnlijk was hem dat stormachtige tooneel geweest met den driftigen jongen., dien hij
altijd veel meer als wader dan als broeder had liefgehad,
en, ondanks dat, was et in het diepst van zijn hart een gevo31 ontstaan... van bevrijding, van rust. Lona was niet verloofd ! Misschien leefde toch zijn beeld nog in haar hart,
zelfs tegen wil en dank, en was zij daarom zoo vreeselijk
boos op hem ! Oo1 hierom kon het zijn, dat hij, Werner,
meer bedacht was geweest op het welzijn en de toekomst
.

,
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van zijn broer dan op himne wederzijdsche liefde, dat hij,
Werner, om zijnentwillo had afstand gedaan van haar
bezit.
Een vurig, hartstochtelijk verlangen naar haar overviel
hem plotseling met zulk een hevigheid, dat hij op een gegeven oogenblik niet weer kon ademhaleii. 0, heel zijn leven
had hii er voor willen geven om haar then aan het hart te
drukken, haar stem te mogen hooren. Alles vergeefs natuurlijk ! Slechts de nachtelijke wind streek langs hem heen
en koelde het brandend gelaat een weinig af.
Na een rusteloozen nacht viel Felix eerst tegen het aanbreken van den morgen in den loodzwaren slaap, die op
zulke gemoeds-aandoeningen pleegt te volgen.
Hij stond laat op, sloop stil de trap af en het huis nit
om enkele minuten later zijn atelier te bereiken, waar Lammetje reeds zijn komst stond af te wachten.
„Lieve deugd, wat een ijver, Felix ! 't Is al twaalf uur
gepasseerd en jij komt daar maar op je dooie-gemak aange.
slenterd, een onbetwistbaar bewijs, dunkt me, van een goed
gevuide beurs."
Felix — hij had wel meer van die rare buien en de ander
verontrustte zich dus volstrekt niet — deed zonder iets te
zeggen de deur open en het tweetal trad binnen.
Heldere zonnegloed viel door de hooge, slechts gedeeltelijk met gordijnen gedekte vensters in het atelier en verlichtte de groote, fraai-gedecoreerde ruimte tot in de diepste hoeken. Het ontsluierd gebleven beeld van Ariadne
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straalde hun met een betooverende uitdrukking! en in voile
kleurenpracht het allereerst tegen.
„Felix !" riep Lammetje nit en greep daarbij met alle tien
zijn vingers in 't wollige blonde hoar, wat bii hem een teeken van de grootste opgewondenheid was, „Felix, is dat
van jon? Van jon alleen? Groote goden, wat ben jij voor
een gebenedijd kunstenaar !"
Met een ruwen vloek vloog de schilder naar zijn ezel,
rukte het doek er of eni slingerde het tegen den grond. De
Ariadne kwam met 't gezicht omlaag te liggen en Felix
lichtte zijn eenen voet op om het dock te vertrappen daar
viel Lammetje zoo bleek als een doek hem op 't lijf.
„Mijn God, wat wil je doen? Dat is je bezondigen aan
den heiligen geest, kerel !" riep hij uit en duwde daarbij
den ander zoetjes aan meer en meer op zijde. „Dat zou op
mijn woord van eer zonde en jammer zijn !I Heb jij alle redenen om vertoornd te zijn op die daar, goed, verban ze
dan nit je nabijheid, maar vernietig dat ding niet ! Waarachtig, je zou, er later spijt van hebben, want een meesterstuk is 't, den hoogsten lof waard !"
Bij zijn laatste woorden had hij het doek, nog een stuk
grooter dan Lammetje zelf was, van den grond getild en
balanceerde het mishandeldo beeld naar den wand, waar
hij 't voorzichtig, neerzette met de Ariadne tegen den muurkant, doch niet zonder eerst, zij het ook tersluiks, nog een
bewonderenden blik op het werk te hebben geslagen.
Toen hij weer terugkwam bij zijn jongen vriend, die met
afgewend gezicht op een stoel was neerge vallen, legde hij
-

250
de beide handen op diens\ schouders en sprak toen op een
dringenden, bijna biddenden toon :
„Kerel, probeer nu toch eens, of jij je niet voor een
enkele maal kunt vermannen om dat daar te voltooien !...
Doe dat en je zult zien, dat elk succes oak gepaard gaat
met nieuwe scheppingskracht en lust. „Ce n'est que le premier pas, qui colite"."
„Dat daar? Neen, nooit ! Van mijn leven niet !" riep Felix in woede uit.
Lammetje kwam stilzwijgend tegenover hem te zitten.
„Hazoo, dat snap ik."
„Wat snap jij ? Cfeen lor, zeg ik je, geen. for !"
lie „vis-à-vis" haalde even zijn schouders op.
Ver„Niets gemakkelijker dan dat : Hoofdstuk een.
liefd geraakt ! —" Lammetje tikte met den rechterwijsvinger tegen den rechtstandig gehouden duim van de linkerhand. „Hoofdstuk twee..." De tweede vinger van diezelfde hand kwam aan de beurt — „hoofdstuk twee —
,

afgewezen !"
Felix Helmbrecht slingerde een palet, dat hem eigenlijk
volstrekt niet in den weg lag tegen den grond :
„Debiteer toch niet zulken klinkklaren onzin !"
„Neen, dat lijkt heelemaal niet op onzin, mijn waarde.
Als iemand het recht heeft om uit eigen ervaring mee
te spreken van verliefdheid, dan ben ik het, maar laat ik.
tot je troost er bijvoegen, Felix, dat het miserabele gevoel
-

niet zoo heel lang aanhoudt."
Felix haalde zijn schouders op. „Bij wien niet ?" vroeg

251
spottend, „bij, jou of bij mij ?"
„ja, natuurlijk, jij bent een heel andere keret dan ik,"
zei Lammetje heel goedaardig, ja, bijna op een zich verontsch uldigen.den toon, „maw juist daarom, Felix, juist
daarom mag jij je allerminst door een vrouw laten ringelo
ooren."
-

„Als jij nou tech maar eens wou uitscheiden !" bromde
Felix stampvoetend en stopte zijn beide ooren dicht. „Ik
heb al meer dan genoeg van die raadgevingen en onderrichtingen voor de jeugd ! Satanas met Beelzebub nitdrijven, dat wil ik doen, zie je, en daar zullen alle vrienden en kennissen pleizier van hebben ! Ik voor mij, zal
dat ellendige bestaan met zooveel lovertjes en klatergoud
behangen, dat het de mooiste arlekijnsmantel wordt, die
de wereld ooit heeft gezien. Hoe doller, hoe beter !"
Lammetje hemde een paar keer en hield verder zijn
mond maar. Hij kende het karakter van Felix Helmbrecht
veel te_ goed, ona' niet to weten, dat op dit oogenblik elk
verstandig woord maar olie in het vuur zou zijn geweest.
„Ik was tot nu toe heelemaal vergeten, waarom ik
eigenlijk bij je gekomen ben," begon eindelijk de kleine
schilder opnieuw, terwijl hij opstond om ordelievend als
hij: was — het tegen den grond geslingerde palet weder op
zijn plaats to leggen. „Mijn laatste doek is verkocht, ik heb
daarvoor een betrekkelij1 heel aardig sommetje gemaakt,
en nu wou ik jou dadelijk in mijn blijdschap doen deelen."
„Nu, ik feliciteer je wel," antwoordde Felix onverschillig. „Jij hebt met je schaapjes in zekeren zin je carriere
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gemaakt. Ik neem 't mij niet kwalijk — ik begrijp eigenlijk niet, hoe die dingen nog altijd koopers vinden."
ook niet," bekende Lammetje heel eerlijk. „Maar het
doet me toch pleizier, dat ik daardoor in staat ben nog al
fatsoenlijk rond te komen en mijn oude moeder een beetje
bij te springen."
„En ik zou liever mijn doeken en penseelen gaan verbranden, dan de kunst tot een handwerk te verlagen."
„Sa, jij hebt goed praten ; jij bezit oneindig veel meer
talent dan en voor wat jij overigens noodig hebt, zorgt
je broer. Dat's heel wat anders. Toen ik schilder werd,
droomde ik ook van grootsche kunstgewrochten — historische tafereelen, dat was mijn ideaal doeken, die door
verschillende museums zouden aangekocht worden en mijn
naam onsterfelijk zouden hebben gemaakt. Maar toen ik
al heel gauw leerde inzien, dat mijn krachten nooit zoo
ver zouden reiken, dat ik in het historische genre levenslang een stumperd zou blijven en dat er daarentegen een
heel draaglijke dieren-schilder in mij stale, nu, toen liet ik
alle droomen varen en bepaalde mij tot de schapen, die althans zorgen, dat ik mij vrij wel kan kleeden en voeden."
„Mensch," riep Felix vol sarcasme uit, ,,jij bent het toonbeeld van bescheidenheid !"
„Sa, zie je, ik zei tot mij zelf, dat niet al 't geboomte
kon bestaan uit laurieren, cypressen of eiken, dat er ook
struikgewas dient te zijn en dat iemand, die, in eenig
kunstvak, tot het kreupelhout behoort en zich verbeeldt
een colossale boom te zijn, doodeenvoudig een gek is, en
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zich, zeer tot eigen nadeel, in ieders oogen belachelijk
maakt. Blijf je op de plaats, die je toekomt en doe je dam
je plicht, dan heb je in elk geval recht van bestaan, zou
ik zeggen, 't zij dan dat je veel of weinig to beduiden
hebt !"
„O, jelui, gelijkvloersche menschen, zijt werkelijk veel
gelukkiger dan wij !"
Lammetje was, naar het scheen, in het minst diet beleedi d hij, liet zijn duimen krijgertje spelen en ging intusschen voort :!
„Dam evenwel in het diepst van mijn hart nog altijd
een klein stukje ideaal is blijven voortbestaan, en ik al de
vurig begeerde, maar nooit verkregen gaven in jou als 't
ware belichaamd zie, Felix, daarom blijf ik je lastig vallen met mijn vriendschap, daarom wil ik jou niet loslaten,
voordat je gewoekerd hebt met je talent en voordat ik mij
een beetle gekoesterd heb in de stralen van jou roem !, De
vruchten van mijn werk kom en ten goede aan de oude
vrouw daarginder in het Schwarzwald, die dat dubbel en
dwars aan mij heeft verdiend, maar van de vruchten van
.

jou arbeid, kerel, zou ik zoo dolgraag willen mee-genieten
en mij dan verheugen in het feit, dat er menschen zijn
van genie, die kunnen beschouwd worden als uitverkorenen, al ben ik er dan ook zeli niet bij."
difijn genie ligt voorloopig braak en mag daarbij mijnentwege heelemaal vergaan," antwoordde Felix somber.
„Zo hebben het niet :gewild, dat ik zou opstijgen tot de
sterren ! Ellendige hindernissen, spot, leugen, wraakzucht
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en dergelijken, hebben ze op mijn weg geworpen. Ze milieu
nu hun zin hebben en krijgen misschien berouw, als het
to laat zal zijn. Nu wil ik eerst leven — leven om het vergeten to leeren."
„Natnurlijk, daar is een vrouw in 't spel," mokte Lammetje in zijn hart en haalde daarbij weder al zijn wingers
door zijn wolligen kroeskop. „Waarom liet de natuur toe,
dat wij het gebroed, dat, ons ten verderve is, zell in de wereld moesten scheppen ?"

HOOFDSTTJK XVIII.

Het huis van professor Helmbrecht stond verlaten. Hij
zelf was al sinds weken uit de stad, en ook Luitgart, door
den kamerjonker vergezeld, had met den kleinen Leonard
gevolg gegeven aan de drin.gende uitnoodiging harer tante
en was met het warme weer naar Dorneck gevlucht, waar
't voorvaderlijk kasteel der Von Luchsingen zich beyond.
Zoo viel het niet in het oog, dat Felix, haast geen enkelen nacht thuis kwam en dat hij zijn morgenuren doorbracht om de orgieen van den afgeloopen nacht uit to slapen en op den divan van zijn atelier, waar hij overigens
niots, letterlijk niets uitvoerde. Geen palet of penseel nam
-

hij meer in handen.
Sedert zijn ongeluksdag waren al zijn verven ingedroogd,
stond zijn Ariadne tegen dem wand en lagen zijn dansende

255
Nixer onder een laag stof begraven.
Moreel was hij veel te lusteloos, lichamelijk te veel vermoeid om aan eenigen gezetten arbeid ook maar te kunnen denken.
Hoe hij tegenwoordig leefde, 't was hem op het eerste
gezicht al aan te zien, de roode oogen, de opgeblazen kleur
van zijn wangen, de slappe trekken om den mond, al zulk
soort van dingen vertelde even duidelijk als het met woorden ware to doen geweest, hoe hij. in den laatsten tijd zijn
avonden en nachten doorbracht.
Lammetje smeekte hem tevergeefs, met gevouwen
den nog wel, om toch he laatste vonkje energie, dat hem
was bijgebleven, niet moedwillig uit to dooven en althans
voor de herfst-ten.toonstelling zijn Nixen te voltooien. Hij
zwoer bij hoog en bij laag, het niet meer te kunnen aanzien, dat Felix zoo zondig zijn talent liet braak liggen en
verklaarde, dat hij veel liever heelemaal weg wou blijven,
dan zich dag aan dag zoo te moeten ergeren.
Het hielp niets, Felix bleef even lamlendig en na twee
dagen verscheen. Lammetje ook al weer, zijn niet tot zwijgen te brengen geweten, zooals de ander dien waren vriend
was gaan. betitelen.
„ja, jou geweten, dat wil ik zijn !" riep Friedrich Fischer
dan in extase uit, „jou getrouwe Ekkard, en 't lukt je niet
eer, mij kwijt te raken, voordat ik je zal gebracht hebben,
waar je wezen. moet. Begrepen.?"
Felix haalde bij dergeijke gezegden zijn schouders maar
op, dock op zekeren. morgen — hij was toen juist lastiger
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van humeur dan ooit — gelukte het den kleinen schilder
Loch, hem tot het mengen van wat verf en tot het doen van
enkele penseelstreken aan de dansende Nixen te bewegen.
Met glinsterende oogen zag Lammetje toe, bereid reeds
om met doodsverachting elke stoornis van de buitenwereld
te gaan bestrijden, en intusschen bromde Felix :
„Te kunt nu al gerust aannemen, dat mijn talent naar de
maan is ; daar, waar ik vroeger flink toegreep en dadelijk
het rechte doel trof, ben ik nu onzeker en weifelend geworden ; een van de twee, Lammetje, de kunst eischt een
onverdeeld hart, of jij hebt mij te hoog geschat !"
„Wat jou hindert, kerel, is niets anders dan een moreele
„katzenjammer", hield Lammetje vol. „Als je broer hier
was, had ik hem al lang overgehaald om het bedrag van
je zakgeld geducht in te krimpen. Op mijn woord, je,,moet
niet gaan beweren, dat het niet veel beter is om de verzoeking stilletjes uit den weg te gaan, dan die zelf, op te zoeken, orn je daarmee te meten, want dan trek je op stuk
van zaken altijd aan 't korste eind. Ziedaar, dat's nu mijn
levens-philosofie."
De aldus op zijn voorman gezette schilder beet zich op
de lippen. Met Werner stond hij nog altijd op voet van
oorlog ; ze hadden elkander sedert dien bewusten nacht

niet meer gezien en 't lag volstrekt niet in het plan van den
jongeren broer om den ouderen bij diens terugkomst met
een zekere welwillendheid te gaan begroeten ; maar 't geld
had hij als gewoonlijk van hem ontvangen en als gewoonIijk Er bleef hem tronwens geen andere kens ;
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hongerlijden kon hij, het verwende kind der weelde, toch
niet, en zelf geld verdienen, daartoe scheen item zoowel de
lust als de geschiktheid te ontbreken.
„Bravo !" riep Lammetje uit en beschouwde daarbij met
kritisch oog en op zij gehouden hoofd een lichteffect, door
een nijdigen penseelstreek van Felix plotseling ontstaan.
„Nu verder !"
Daar weerklonk gelach en gejoel van de trap, de deur
vloog open, en enkele dames en heeren kwamen het atelier
binnen stormen.
„Vat is dat nu„ amico mio," zei de eerste, een prachtige
brunette, „zoo vlijtig, dat je ons gladweg hebt vergeten.?
Allons, de rijtuigen staan beneden voor de dour te wachten
en we zijn niet van zins je de partij van 't Grunewald vrij
te schenken."
„Kom toch mee, mijnheer Helmbrecht," bad een teedere
blondine, op hem toetredend, „anders weten wij werkelijk
met Asta geen raad, en eens gezegd blijft gezegd, niet waar ?
Morgen kun je werken."
„'t Is het prachtigste weer van de wereld, niet warm of
niet stoffig," riep een derde uit.
De eerste zei heelemaal niets meer, maar zij. zag Felix
met hare groote, donkere oogen aan, alsof zij zelve heel goed
wist, dat zij zoodoende he mop een onwederstaanbare wijze
.

naar zich toetrok.
„Ga weg, gij, addergebroed," gilde Lammetje op pathetischen toon en daarbij, schermde hij met zijn korte armpjes
als een windmolen door de lucht. „Werken moet hij, zeg ik
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u, werken, werken ! Respect voor den arbeid, dames !"
wij dien kleinen schreeuwleelijk ook meenenaen?
Hij is zoo verbazend koddig," stelde weer een ander voor,
die, ongevraagd, ongeweigerd, zich een oogenblik van Lammetjes linkerarm bemachtigde.
En Felix legde palet en penseelen weg, hood de brunette
zijn arm aan en zei toen met een gelaten schouderophaling :
ziet, confrater, 't is mijn noodlot niets te doen en aan
zijn noodlot ontkomt niemand !" Hij' had het gezegd en
was weg.
Lammetje had zich reeds van de in glace gehulde dameshandjes bevrijd en keek de vertrekkenden na met een gezicht zoo rood als vuur, want hij, was verbazend nijdig geworden.
„Ik laat hem jelui toch niet, slangengebroed !" bromde
hii voor zich heen en stopte daarbij, zijn gebalde vuisten in
zijn broekzakken. „Ik ga met jelui een strijd aan van er-op
of er-onder en we zullen wel eens zien, wie ten slotte wint !"
En toen hij heel alleen was in 't atelier van zijn zwakken
vriend, toen hij 't wielgeratel van de wegrijdende landauers
had gehoord, liep hii regelrecht naar het onvoltooid gebleven doek van de Ariadne, keerde het naar zich toe en, beschouwde het hag en aandachtig. Toen hij daardoor het
geloof aan zijn vriend, aan zijn eigen roeping tot behoud en
redding van dien vriend weder bevestigd voelde, keerde hij
in een niet al to wrevelige stemming huiswaarts om hard
te werken, terwijl Felix Helmbrechil bezig was om eigen
genie en eigen talent te vermoorden.
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HOOFDSTITK XIX.

„Felix ! Kerel, ben je ziek ?" vroeg Lammetje vol onrust
en schudde den in een diepen slaap akelig steunenden jongen man met een van angst bevende hand bij den schouder been en weer, „je jaagt een mensch den doodschrik op
't lijf !"
De slaper werd wakker met een schok ; wild en woest
zag hij om zich heen, streek zich met de hand langs 't
voorhoofd zei eindelijk zuchtend :
„Ik heb naar gedroomd, heel naar, en ook niet langer
clan hoogstens. twee uur geslapen."
Lammetje bromde iects onverstaanbaars, trad naar een
der vensters en keek eerst naar boven, naar den blauwen
hemel, toen naar de topper,: der boomen beneden. hem.
„Ik kan 't me zoo ongeveer voorstellen, afgaande op het
mooie gezelschap, dat jou gisteren heeft meegetroond."
„rit het Grunewald zijn wij betrekkelijk gauw naar huis
gegaan, maar in de stad gekomen sleepte mijnheer Von
Fink mij nog mee naar een souper in de club."
Daar keerde de ander zich onmiddeliijk om.
„leg, Felix, heb je gespeeld ?"
„Ja! Wijn. en -vrouwen worden op den langen duur vervelend, maar de kaarten, zie je, de kaarten geven aitijd
emotie. 't Is niet to zeggen, wat voor een demon in die
stukjes karton huist."
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„Heb je verloren, Felix ?"
Geen antwoord.
„God bewaar me, kerel, heb je het eerewoord vergeten,
mij op dien nacht, je weet wel, to Florence gegeven ?" vroeg
Lammetje vol verdriet en angst. „Of je als speler gelukkig
of ongelukkig bent, de slotsom blijft, dat je als mensch, als
artist vooral, heelemaal ten onder gaat. Het eind van 't
lied is berouw en ellende !"
Wederom bewaarde de aldus toegesproken jonge man
het stilzwijgen. 't Was zoo stil in het atelier, dat men elken
tred van den stilt heen en weer loopenden kleinen man op
het dikke tapijt, ja zelfs het geknaag van den houtworm
hoorde.
Tom dat een heel poosje zoo geduurd had, riep Felix :
„Zeg Lammetje !"
De ander, die op dat moment met den rug naar hem toe
stond, bleef zoo staan :
„Nu, ga je gang maar ik hoor je wel."
„Kerel, daar wend zoo verbazend hoog gespeeld
ik
heb verloren — een massa verloren — van avond moet
eereschuld, begrijp je !"
alles betaald zijn
„Jawel ! Ga maar door ! Hoeveel?"
„Vierduizend thalers."
Alsof de bliksem voor zijn voeten in, den grond ware geslagen, wendde de klein schilder zich eensklaps om.
„Vierduizend thalers ?" herhaalde hij ongeloovig. „En,
hoeveel heb je i daarvoor in kas ?"
„OngeNeer veertig van de loopende maand."
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„Nu — en ?"
„Ja, 't geld moet bij mekaar gehaald worden," zei Felix,
met bevende hand zich het ,klamme zweet van het voorhoofd wisschend. „Dat moet, of — ik ben reddeloos verloren."
„En weet ja soms ten naaste bij op welke manier ?"
„Ik moet het maar bij geldschieters, bij woekeraars, zien
.

'op te nemen."
„Wat ik je zou kunnen geven, is heelemaal niet de moeite
waard, al heb ik ook van mijn onlangs verkochte kudde
ook nog een beetje contantendiggen. 't Is, je vat dat wel,
vergelijkenderwijs gesproken, maar een bagatel kan ik
je daar evenwel mee van dienst zijn, gaarne, hoor, met alle
liefde !"
„Keen, ik dank je ! Dat zijn natuurlijk maar een. paar
4droppels en ik heb een heele zee noodig."
„O God, a God !" klaagde Lammetje handenwringend.
„Wat een toestand ! 't Is om er van te rillen. Ga naar je
broer — misschien helpt die je wel."
„Neen, nooit !" riep Felix nit en hij stood op 't zelfde
oogenblik recht overeind. „Veel liever dood dan dat !
Bovendien," voegde hij op wat kalmer toon er aan toe,
„bovendien is hij nit de stad, op reis, ik weet niet waarheen.
Zeg, Frits, zou jij niet zoo goed willen zijn om voor mij
Kier of daar aan te kloppen? De tijd dringt."
„Waar je maar wilt, ik ben tot je beschikking," antwoordde Lammetje zoo gewoon weg en klopte daarbij vertroostend en bemoedigend op Felix' krampachtig saamgeKRUISDOORN
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trokken hand, die op de tafel steunde. „Waar meen je,
dat ik 't eerst naar toe moest gaan ? Er zal toch in de heel&
millioenen-stad wel een hulpvaardige ziel te vinden zijn."
„Jij gaat rechts, ik ga links at" .antwoordde Felix op
somberen toon, „en dan wachten wij mekaars terugkomst
weer hier in 't atelier af."
Ze wisselden een handdruk en gingen er op uit.
Uren en uren verliepen, voordat ze terugkwamen en toen
dat eindelijk gebeurde, konden zij. 't dadelijk aanzien, dat
alle moeite vruchteloos' was geweest.
„Niets ?" vroeg Felix niettemin en keek zijn vriend daar.
bij met een paar angstige oogen aan.
„Niets !" bromde Lammetje en liet moedeloos het hoofd
hangen. „Zoodra ze hoorden, dat het een artist, een schil.
der was, die 't geld wou hebben en geen garantie kon geyen, gingen alle brandkasten dicht."
„Op die manier verging het mij ook helaas. Talent is noggeen. klinkende munt," gaven ze mij ten antwoord.
„Aileen —"
Felix Helmbrecht brak de nauwelijks begonnen zin met
gejaagdheid af, alsof hij bang was, reeds te veel te hebben.
gezegd. Het medelijdende Lammetje trad op hem toe, kloptehem op den schouder en zei hoofdschuddend : „Arme
kerel !" Het laatste woord van Felix had hij niet eens ver
staan.
De zon daalde al meer en meer in 't westen en de avondstond naderde. „Veel gauwer dan anders," dacht Lamme.
tje in zijn wanhoop en hij liet zijn wollig haar zelfs gem
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oogenblikje meer met rust.
Felix liep voortdurend op en neer door het atelier. Elke
beweging, die hij deed, getuigde van zenuwachtige opgewonden.heid. Dat hij een zwaren zelfstrijd voerde, had een
scherper toeschouwer dan Lamm.etje was, op zijn gezicht
kunnen lezen. Soms was 't, alsof hij zijn vriend iets wilde
toevertrouwen, maar, na een schuwen blik op den niets
kwaads vermoedenden schapen-schilder, sloot hij de lippen
weer vaster aaneen.
Naarmate het daglicht verdween, werd de ongelukkige
speler gejaagder en rusteloozer. Hij viel opt zijn divan neer,
en begon met het hoofd in de beide handers overluid to
zuchten, telkens opnieuw. Het koude zweet parelde op zijn
voorhoofd en reutelend kwam hem de adem uit de borst.
Dien heelen-ellendigen nacht doorleefde hij. in gedachten. op
nieuw; hij had weer de speelkaarten voor zich, zag de
goudstukken vallen en hoorde de stem van den bankier.
Ook zijn eigen overmoedigen lach bij 't begin van het spel,
toen de fortuin hem zoo gunstig was, en 't verlangen der
anderen n.aar revanche. Hij speelde voort, verloor, verloor
alweer, onophoudelijk, en daarop daarop hoorde hij zijn
eigen blufferige woorden, waarmee dronken als hij was,
verklaarde de speelschuld to zullen. afdoen — binnen vierentwintig uur — op eerewoord I In die aristocratische club
waren alleen rijke jongelui, voor wie een som van vierduizend thalers een bagatel was —1 hem kostte 't zijn eer, zijn
leven, als hij de speelschuld niet betalen kon ; overal zou
hij gebrandmerkt zijn.
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„Felix, je bent ziek, kerel !" zei Lammetje handen wringend. „Lieve God, wat moet ik nu beginnen?"
Felix vloog op en zag woest om zich heen.
„Teen, ik heb het nog niet gedaan," sprak hij mompelend, „nog niet gedaan..."
Toen, Lammetje herkennend, wreef hij, zich bezinnend,
langzaam met zijn hand langs voorhoofd en oogen. „Ik geloof, dat ik hard de koorts heb," voegde hij, als sprekend
in zichzelf, er bij.
't Werd stil in het atelier, zoo stil, dat de twee jonge
manners elkanders zware, gejaagde ademhaling konden
hooren en 't gegons van de vliegen om hen heen.
„Het kan zoo niet langer !" riep Felix plotseling uit,
sprong op en was in 't volgend moment nit het atelier verdwenen.
Lammetje hem achterop, zoo gauw als zijn korte beentjes
't hem veroorloofden, dock hij kon met geen mogelijkheid
den ander inhalen. Ten slotte keerde hij, over alle leden
bevend, in het verlaten vertrek terug. Hij was ten einde
-

raad..
„Daar gebeuren ongelukken," sprak hij in doffe wanhoop, terwij1 hij neerviel op een stoel, ,,en daar sta je nu
totaal machteloos tegenover !"
't 'Werd buiten al donkerder en donkerder, de schaduwen
van den naderenden nacht vielen met geruischloos yleugel.
geklep in het atelier en omhulden schilderijen, ezels, wapens en ornamenten weldra, zoozeer, dat de omtrekken van
al die dingen in elkander vielen ; then begon de grauwe
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duisternis en ook de laatste schemering van het licht verdween.
Lammetje huiverde. Hoe vertrouwd hem die heele omgeving ook was, dezen avond in de eenzaamheid en in
donker, kwam ze hem schrikaanjagend en spookachtig
voor.
Eindelijk hoorde hij schreden, langzame, zware schreden, die de deur naderden. De deur werd geopend en een
heesche, klanklooze stem voegde hem toe :
,.Maak licht, Frits, dat wij 't geld kunnen tellen, of het
uitkomt. 1Tijn hoofd is in de war, jij moet me helpen."
„Felix — ben jij 't? Goddank !" riep Lammetje uit en
eerst nu stood hem met ontzettende duidelijkheid voor
oogen, wat hij eigenlijk had gevreesd. „En geld ook meegebracht? Goddank !" herhaalde hij nogmaals uit het
diepst van zijn hart.
Zoodra hij licht had gemaakt, zae hij Felix bleek en met
gesloten oogen op een stoel liggen, de slap-afhangende
hand hield het meegebrachte geld omvat.
-

„Die al to groote aandoening heeft je heelemaal buiten
westen gebracht, arme kerel !" zei Lammetje en hij liet
daarbij zijn eene hand even rusten tegen. 't klamme voorhoofd van zijn vriend.
Deze huiverde bij die aanraking, sloeg de oogen op,
wierp een akelig-schuwen blik om zich heen en kromp,
terwijl zijn oogen weer dicht vielen, letterlijk bevend ineen.
„Ik zal dat geld wel brengen waar het wezen moet, boor !
En intusschen blijf jij kalm op den divan liggen. Kom
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maar, kom maar !" zei Lammetje, met bijna moederlijke
teederheid voor Felix zorgend. „Als ik terugkom, ben jij
weer de oude geworden, wat' ilk je zeg !"
Daar lag nu het troetelkind van 't geluk, het eene oogenblik rillend van koude, het andere door vreeselijke hitte
gekweld ; jammerend sloeg hij de beide handen voor het
gelaat en droogde dan weder huiverend het zweet van 't
voorhoofd af, en de stemmen der duisternis, die den ander
al zoo gemarteld hadden, klonken thans luider dan te voren,
schreeuwden hem gillend in de ooren en herhaalden hoonlachend altijd weer dit eene woord : „Schuld, schuld,
schuld !"
Met een ruwen vloek sprong Felix Helmbrecht eindelijk
overeind.

HOOFDSTITK XX.

Met de al te groote hitte van den nazomer was 't gedaan.
Verkoelend had de herfst zijn rechten op het aardrijk doen
gelden en de rood en geel geworden bladeren waren de kenteekenen, dat door hem de heerschappiS was aanvaard. •
Ook de Helmbrechts waren teruggekeerd, en hoewel dit
reeds meer clan een week geleden was, hadden de twee
broeders elkander nog niet weergezien.
Werner, die daarvan een diep gevoeld hartzeer had,
was al tot tweemaal toe op het atelier geweest, maar altijd
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Toor een gesloten deur terecht gekomen, en zoo bleef hem.
<Tan niet veel anders over, dan zich maar te blijven oefenen
in 't geduld, totdat de jongere broer zijn wrok zou overwon11 en hebben.
sToen hij weer over die dingen zat na te denken en de
,

anders zoo vlugge pen langzaam over het papier ging, werd
er zacht aan zijn kamerdeur geklopt.
Op des professors „Binn.en !" kwam de deur slechts op
een kier te staan, toegang verleenend aan .een klein, uitgeclroogd manneke, met spierwit haar en een van duizend
rimpels doorploegd gelaat, die dicht bid; den drempel bleef
staan.
Werner zette een,, paar groote oogen op, schoof zijn stoel
terug en ging. den verschrompelden grijsaard een paar
schreden te gemoet.
„Ik bid u nederig om verschooning, als ik u kom storen,
professor," zei de kleine, stokoudei man, blijkbaar nog vetm.oeid van het trappen-klimmen, „maar daar ik toevallig
juist uw huffs voorbij moest, dacht ik : „Nu loop je toch
eens op ook, hoor !" De professor kent mij zeker niet meer ?
Ik ben de oude Veit Rosenthal."
„Hazoo, Veit Rosen.thal !" herhaalde Werner, natuurlijk
dadelijk denkend aan. 't eigen bezoek, nu haast een jaar geleden bij den ouden man afgelegd, toen hiji alleen de dochter had thuis getroffen. „Herkennen had ik u zeker niet
gedaan, mijn waarde, 't is dan ook heel wat jaren geleden,
dat wij elkander ontmoet hebben."
„Ja, zoo om en bij de twintig, denk ik. 't Is niet meer
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dan natuurlijk, dat de oude man u door 't hoofd gegaan,
maar ik, professor, ik ken u nog wait goed !; Ik heb u dan
ook nooit uit het oog verloren, van 't oogenblik af, dat de
bloedjonge student zoo lachend mijn geld versmaadde,
hoewel u het destijds neem mij niet kwalijk professor !
toch bij Lang niet breed hadt. En ik, dat weet God, ik
had het u gegeven, enkel en alleen op uw eerlijk gezicht,
tegen de gewone handelsrente en zonder u later ooit to
maven. -Nu, u wou destijds niet en u mijn geld opdringen kon ik van zelf niet doen."
„Mijn brave Rosenthal," zei Werner glimlachend, „je
ziet, ik ben er ook zonder uw geld gekomen, maar nu je,
eenmaal die trappen bent opgeklommen, wilt ge, toch zeker
wel plaats nemen en een oogenblikje uitrusten, is 't niet?
rw geld heb-ik natuurlijk nu, ook niet noodig."
De oude heer hoeste en schudde het hoofd, maar van den
hem aangeboden zetel maakte hij toch gaarne, onder dankbetuiging, gebruik.
„Als ik u, zoo aanzie, professor, dan moet ik, God weet
het, met blijdschap in 't hart erkennen, dat er toch nog degelijke mannen zijn onder het jongere geslacht, mannen,
die het hart op de goede plaats dragen,„ die groote dingen
tot stand brengen en toch kinderen blijven in het gemoed.
Neem mij niet kwalijk, professor, maar als de Hemel mij
een zoon geschonken had, had hij zoo moeten worden als
u.! Ik heb, jammer genoeg, nooit een zoon gehad en daarom is misschien een stuk van mijn: oud hart verknocht geraakt aan u, professor, en heb ik al uw geleerde werken
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gekocht, gelezen en bestudeerd, en ben ik altijd omtrent
uw persoon onderricht gebleven tot op den huidigen (lag!'
„Maar, Rosenthal ik begrijp niet," viel Werner Helmbrecht hem in de rede, doch de oude, geldschieter liet hem
niet aan het woord komen.
„En daarom, ziet u, professor, heb ak zoo bij mijzelf godacht, zulke geleerde heeren zijn voor de dingen van het
dagelijksch leven meestentijds een beetje verstrooid, en
hebben voor die dingen ook een korte memorie, en dan
is het goed, dat een ander komt en op het ware oogenblik
die herinnering een beetje opfrischt, opdat de zaak niet
zou raken in 't vergeetboek, wat op stuk van zaken een
minder voordeelig licht werpt op den persoon, en daarom,
ziet u, daarom..."
„Spreek duidelijker, Rosenthal !" gebood Werner ernstig. „je hebt natuurlijk een bepaald doel, ,dat zie ik, maar
waar je been wilt, dat begrijp ik niet."
„'t Is vandaag den 2lsten September, professor !"
„Ja, dat zegt die scheurkalender ook.! Wat verder ?"
„Nu, op den 24sten komt uw wissel te vervallen."
„Mijn wissel?" Werner moest er om lachen. „O, ik wist
wel van te voren, oude heer, dat hier een vergissing van
uw kant in het spel moest zijn. Ik heb van mijn levee nog
nooit een wissel afgegeven of onderteekend."
„De onderteekening luidt : Werner Helmbrecht."
•„Ja, dat's mijn naam en ik wist waarlijk niet, dat er nog
iemand anders was, die geheel denzelfden naam voert.”
„Twee maanden geleden, op den 24 Juli, werd hj afge-
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geven. Simon Hirschberg bracht hem gisteren bij mij en
vroeg naar de soliditeit ik kon hem natuurlijk niet anders
zeggen, dan dat het in orde was, al ware 't alleen door de
rijke vrouw."
„Afijn waarde Rosenthal, je bent in de war, dat herhaal
ik je nog eens," verklaarde Werner met wat ongeduld. „Die
wissel gaat mij niet aan. Ik was trouwens op den door n
genoemden datum heel ver buitenslands."
„Kan het niet zijn, dat destijds uw broer; de zaak voor
bezorgd heeft, professor ?" bracht de oude man heel omzichtig in het midden.
Op eens voer Werner een huivering door het heele
lichaam. Zijn broer ! Een vreeselijk gevoel van angst snoercle hem de keel schier dicht en hij kon zich nauwelijks vermannen om met een duidelijk-klinkende stem te vragen :
,

„Hebt u den wissel soms bij je ?"
Voortdurend hadden Rosenthals donkere oogen den professor tij dens de laatste twee of drie minuten geobserveerd
en hij zag nu zijn ernstig vermoeden reeds ten voile bewaarheid.
„Ja, hier is hij."
Langzaam bracht hij het papier uit zijn borstzak te voorschijn en toonde het den professor.
Slechts een enkelen blik sloeg Werner op den wissel en
hij had reeds Felix' schrift herkend, wel bevend en wellicht
opzettelijk gewijzigd, doch voor hem niettemin duidelijk
herkenbaar. Hij werd zoo bleek als een doek en pijnlijk
kromp zijn hart ineen. Slechts een gevoel, een gedachte
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bandde hem in de ziel : Zijn broer was een falsaris, een
misdadiger !
't Was, alsof de scherpe oogen van den ouden Jood hem
als dolkpunten in 't voorhoofd drongen en hij moest 't gezicht van den man afwenden om tot wat zelfbeheersching
te geraken. Then —na een vrij lang stilzwijgen van weerskanten sprak hij_ schijnbaar kalm :
„Ik dank je, Rosenthal, je hadt gelijk met aan de bekende professorale verstrooidheid to denken. ! — Inderdaad —
ik dacht heelemaal niet meer aan dien wissel — de zaak
was mij door 't hoofd gegaan."
„De professor erkent dus die schuld ?"
„Zeker, zeker, dat is mijn handteekening," antwoordde
hij toonloos en met terneergeslagen oogen.
„Wanneer het u voor 't oogenblik niet al te best schikt,
professor..." begon Rosenthal weer en 't was werkelijk
aandoenlijk om te hooren, .hoe zacht-overredend daarbij de
stem des ouden mans klonk. „'t Is een groot bedrag en u
was de datum door het hoofd gegaan wend u dan gerust
tot mij ; voor u heb ik altoos geld beschikbaar en u kunt
mij 't verschuldigde in maandelijksche payementen afdoen."
„Ik dank je, 't geld zal er op zijn tijd wezen ; 't is het
honorarium van mijn laatste werk."
„Waarom neemt de professor 't niet van mij 9" ging Rosenthal een beetjd bedroefd voort. „TT wijst mij altijd of en
ik had u, toch zoo graag een dienst bewezen."
„Dat heb je al gedaan en ik dank je.er voor," zei Werner ; hij zag nu den oude vol in 't gezicht en reikte hem
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de hand.
„1\Teem mij niet kwalijk," had Rosenthal weder en omsloot de hem aangeboden hand met vasten druk, „maw
-

ik heb altijd zoo heel veel van u gehouden."
Een zwak lachje vertoonde zich om Werners mond. Toen
zagen de twee mannen elkander vast in de oogen en de
een, wist precies wat er in de ziel van den ander omging,
maar geen van beiden waagde het om daarop met woord of
gebaar te zinspelen en zwijgend ook gingen, zij van elkander af.
„Ik dacht het dadelijk wel," mompelde de oude man
hoofdschuddend, terwijl hij langzaam en strompelend de
trap afging. „Hem de heele zaak verzwijgen, dat kon ik
Loch niet doers, maar ik heb ze hem, voor zoover mijne
zwakke krachten daartoe in staat waren, Loch wel een beetje
lichter gemaakt. God van gerechtigheid, dat is een man !"
Half bewusteloos zonk Werner neer in zijn stoel. Altijddoor kwelde hem die eene gedachte : zijn broer was een
falsaris, een mnisdadiger .! 'Maar bij al zijn woe-ste smart verhief zich reuzig-groot een heilige toorn in zijn binnenste
tegen hem, wiens misdadige hand zelfs niet voor het ergste was teruggedeinsd, die, om zijn lusten to kunnen botvieren, zelfs hun beider eerlijken naam niet had ontzien.
Wat de redenen konden zijn, die hem zoo ver gebracht
hadden, daarnaar vroeg Werner Helmbrecht voor 't oogenblik niet. Felix, zijn lieveling, het kind der smarte voor
hem, was geeindigd met een vervalscher, een boosdoener

te worden. Hij, Werner, had hem nu wel onttrokken aan.
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de aardsche straf, maar tusschen een falsaris en hem km)
van stonde of aan geen gemeenschap meer bestaan.
Met de rechterhand maakte Werner een snijdende beweging door de lucht, alsof hij iets, dat tot dusverre bij elkander had gehoord, vaneen scheurde. In zijn hart was
plotseling jets gestorven, dat daar tot nu toe had geleefd,
't met warmth had vervuld. Hij voelde, hoe hij koel en koud
werd voor Felix, alsof die eene ongelukkige daad in zijn
binnenste datgene had vernietigd, wat, ondanks alles,
tusschen hen was blijven bestaan.
Zoo machtig, zoo ontzettend, had de ongehoorde daad,
thans ervaren, op Werner ingewerkt, dal hij nu verlangde
naar het oogenblik, waarop hij zou kunnen afrekenen. met
den ongelukkige, die in deze zelfde kamer, teen hij daar
voor het laatst was geweest, als rechter tegenover hem had
gestaan.
En die ongelukkige verscheen op datzelfde uur, na
maanden van afwezigheid, weder voor het eerst in Lona's
boudoir.
Ja, 't was nog altijd Felix Helmbrecht wel, maar niet
veel meer dan de schaduw van den jongen man, vol tintelend leven en geestdrift, dien Lona, vroeger had gekend.
Bepaald slecht was Felix niet, maar alleen zwak, en zijn
zwakheid was 't geweest, die hem in het verderf had gestort.
Woken en weken lang had hij rondgeloopen met de martelende gedachte, hoe hij voor den vervaldag, dat is to zeggen, voor den dag, dat de wissel mocht vertoond worden,
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lien zou moeten afdoen. Nergens zag hij hulp of uitkomst.
Niet uit kinderachtigen wrevel was hij Werner, sinds liens
terugkomst te Berlijn, uit den weg gebleven, het kwade
geweten had hem van den broeder verwijderd gehouden.
Achter een gesloten deur had hij Werners tred en Werners stem wel gehoord en zich, bevend, niet durven yerroeren ; hij — de maker van een valsche handteekening !
Hoe meer de vervaldag van den wissel naderde, des te
schuwer, des te koortsachtiger was hij geworden. Het arme
Lammetje had zware uren met hem doorgebracht, maar
Felix Helmbrecht was al zoo ver ontzenuwd, dat de gedachte aan zelfmoord, niet eens meer bij hem opkwam.
Als een gewone dief, zat hij in angst voor de justitie,
maar om door een kloeke daad alle menschelijke gerechtigheid te voorkomen, daartoe bezat hij, zelfs den moed nie 4
m.eer.
Iedere dag bracht hem nieuwen schrik, met elk uur
nam het angstgevoel onrustbarend bij hem toe.
Eindelijk, door allerlei visioenen gepijnigd, letterlijk in
vertwijfeling, kwam hij eindelijk tot het besluit, zich to
wenden tot Lona, die hij — met zijn ziek geworden brein
als zijn medeplichtige was gaan beschouwen. Haar
schuld was 't ook, zoo redeneerde hij, dat hij zoo diep gezonken was.
Ja zij, eigenlijk zij alleen, had hem door haar gevoelloosheid, regelrecht in 't verderf gebracht, dacht hij, en die
gedachte was hem een troost, een verontschuldiging voor
ei gen wangedrag.
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„Felix —
Om Gods wil, wat is er gebeurd? Wer
ner''
Zoo riep Lona uit, then zij op 't onverwachts den schilder weder voor zich. zag en in haar angst omklemde zij
daarbij Felix' arm met hare beide handen. „Spreek toch,
wat wat is er gebeurd ?"
In haar schrik schudde zij. den gegrepen arm zoo hevig,
als verkeerde zij in den waan, dat zij zoodoende des te eer
der zou te weten komen, of haar doodsangst al dan niet
gegrond was, en eerst, nadat Felix met ijskoude bedaardheid had geantwoord, dat Werner, voor zoover hij wist,
gezond en wel was, liet zij hem los en zonk zij, met een,
zucht van verademing op hare vroegere plaats. neder, met.
een korte beweging van de hand den schilder uitnoodigend
eveneens te gaan. zitten.
„Ben je ziek geweest? Il had je nauwelijks meer her-.
kent, zooals je afgevallen bent !... Zeg, ben je ziek
weest ?" herhaalde Lona, Felix Helmbrecht doordringen.d_
-

aanziendet
„Jai, ziek van hart ; waarom vraag je dat nog, Lona?
Maar niet om u dat te zeggen, ben ik hier gekomen. Jets
anders is er, wat mij drukt en kwelt en dat moet ik aan
eenige menschenziel openbaren, of ik zou, krankzinnig,
worden !"
Hare staalblauwe oogen zochten zijn gelaat. Waarlijk,
die oogen getuigden ni van andere dingen, dan die hij de
laatste maal daarin had meenen te zien ; ze getuigden thans
van onrust, bezorgdheid, sympathie en medelijden.
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„Spreek, Felix, en wezenlijk, as een zuster u helpen
kan, dan zal ik het doen."
„Lona, ik ben een boosdoener geworden !" riep hij dadeli* vol gewetenskwelling uit, en sloeg de beide handen
voor het gelaat.
„God, ik begrijp je niet, Felix," sprak zij bevend.
Toen bekende hij, met gebogen hoofd en stokkend van
stem, haar alles en alles, zijn hartstocht, zijn wanhoop, zijn
haat en wraakdorst, zijn lichtzinnig gedrag en ten ?lot te
-

zijn schuld.
Zij begon te schreien. Zware droppels drongen tusschen
de neergeslagen wimpers door en vloeiden voortdurend
langs hare wangen weg.
Het zien van die groote droefenis bracht hem in nameloozo opgewondenheid, zoodat hij, zonder zelf te weten dat
hij het deed, voor haar op de knieen neerzonk.
„Straf mij met hoon en verachting," riep hij uit, „maar
om der eeuwige liefde wille, vernietig mij_ niet met uw
tranen, Lona ! Als ooit een arme zondaar zich bewust was
van zijn schuld, dan ben ik 't, en ik begrijp zoo ten voile,
hoe een heel leven van berouw en biecht niet voldoende
kan zijn, om die schuld uit te delgen."
„Wat helpt dat nu ?" sprak zij. toonloos. ,,Heb je dan
niet bedacht, dat niets in staat is om 't noodwendig gevolg onzer handelingen te niet te doen, dat het diepste
berouw zelfs geen tittel wegwascht van wat wij in zonde
bedreven? En er leeft geen, naensch, die zondigt voor zichzelf alleen. Heb je niet aan Werner gedacht ?"
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„Ja, ja, meer dan genoeg en die gedachte maakte jut
mijn angst voor wat er komen moet, zoo ontzettend ! In 't
eerst hoopte ik nog — ik weet zelf, niet waarop ; ik geloofde, dat alles zich nog ten. beste zou kunnen wenden — ik
weet niet waardoor ; maar nu, nu de beslissende dag nadert, zonder dat er hulp is komen opdagen, nu ben ik in
vertwijfeling ; Werner zal vernemen, dat ik zijn naam gestolen heb, mijn woord gebroken, dat ik een meineedige en.
een vervalscher hen geworden ! Hij zal mij verachten, ofschoon hij vroeger zoo vreeselijk veel van mij gehouden
0, Lona, Lona, doe toch wat ge kunt om mij te
.helpen, om mij te redden."
„Ja, als ik zelf daartoei maar in staat was," sprak zij,
door zijn jammer in de hoogste mate bewogen, „maar ik
kan niet, ik kan niet !"
„Nooit zou ik zoo diep zijn gezonken," ging Felix bevende voort, „als ik niet in 't eerst mij zoo dol, zoo hals
over hoofd in 't leven had gestort, om niet meer het lachen
te hooren, dat ik als laatste herinnering uit dit huis had
meegenomen. 0, dat onzinnige, dat afschuwelijke gelach,
{lat koud als ijs neerviel op de zoo heerlijk ontwaakte liefdebloesem van het hart en mij, erger dan furiön, het hadden
kunnen doen, bleef vervolgen. Dag en nacht gilde 't mij
in de ooren en ik moest drukte, leven, geweld om mij heen
hebben om er niet gek van te worden. Ja, Lona, gij zijt
mijn medeplichtige ! Ge moogt u daartegen verzetten, zooveel je wilt, 't is toch waar, en daarom — om mijnentwille
— ter wille van Werner, heb medelijden met mij en help
-

-
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mid toch !"
„O mijn. God," prevelde zij, en wrong daarbil de handen
ineen, „wat moet ik dan doen? Ik ben arm, ik heb net
genoeg om van te leven, meer niet. Alles, wat ik bezit,
nauwelijks iets meer dan uw schuld bedraagt. Wat moet

ik doen ?"
„Zoo zal Werner dan de schande moeten verdragen van.
zijn broer als een misdadiger te zien. Hoe denkt ge, dat dat
op hem zal inwerken? Nooit zal hij dien slag te boven komen."
„Nem, dat zal hij ook niet. Zijn gemoed is te groot en te.
edel om zulk een schuld to begrijpen ; daarom zal hij ze
ook nooit kunnen begrijpen en moet hij daaraan zelf ten
gronde gaan."
Felix antwoordde niet ; hij, zat maar te zuchten.
„Maar dat is allerverschrikkelijkst !" hernam zij ; „dat
kan, dat mag zoo niet zijn ! Neen, het zal niet gebeuren !"
„llij. heeft zooveel voor mij gedaan en hoe heb ik 't hem
vergolden?"' jammerde Felix vol berouw. „Ook dat hij van
u afstand heeft moeten doen, Lona, is geheel, geheel en al,
aan mijn lichtzinnig gedrag te wijten geweest. Then. gij
dacht, dat hij slecht en gewetenloo$ was, hebt ge hem diep
verongelijkt !"
„Wat, wart zeg je daar vroeg Lona, hard van stem en
ze legde daarbij, bleek van schrik, haar hand op Felix'
schouder. „Zou ik Werner verongelijkt hebben ?"
„Ja! Ik had schulden. en Luitgart betaalde die voor
ten koste van zijn vrijheid, buiten zijn wil of weten om."
;

.
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„O, mijn God !" klaagde Lona, 't gelaat in de handen
verbergend. „Wat heb ik gedaan !"
„En iw schuld is 't," ging Felix onbarmhartig voort,
schuld, dat hem ook nog die laatste slag zal moeten
treffen. Al wordt het door u ook nog zoo hartstochtelijk
bestreden, het felt is niet te loochenen ! Uw hoonend gelach is 't geweest, wat mij in het verderf heeft gejaagd !"
Langzaam liet zij de handen zinken en zag Felix aan.
„En elke schuld eischt een boetedoening ; welnu, ik weiger niet mijn deel te aanvaarden. Werner zal nooit te weten
komen, wat gebeurd is, Felix, hoort ge, nooit ! Er moet
raad geschaft worden — en ik zal een uitkomst vinden
wees gerust ! Tot hoe lang hebben wij tijd? — Tot overmorgen ? Goed, kom dan overmorgen weer hier."
„O, Lona !" riep hij nit, voor het eerst na lange, lange
weken weder hoopvol ademhalend. „Wilt gij helpers ? Zoo
was dan toch mijn gedachte om naar u toe te gaan, een
ingeving uit duizenden !"
/2 Misschien ! — 0 zeker ! Om Werners wil !" sprak zij
en zag hem aan met een zonderlingen blik. „Later kunt ge
hem dan wel zeggen, dat ik mijn aandeel in de schuld, die
ik onwetend schijn te hebben begaan, zoo goed heb geboet
als slechts mogelijk was. Door mij zal hij niet ongelukkig
worden. Niet door n4 ! 0, dat ik hem zoo bitter moestmiskennen. Maar waarom, waarom heeft hij mij, toen ook niet
geschreven? Dan ware alles anders geworden !"
„Dat stilmwijgen. behoorde misschien tot de door Luitgart gestelde voorwaarden," antwoordde Felix op good ge-

-

,
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Elk, want zijn gedachten waren nagenoeg uitsluitend bij
Lona's belofte, bij de hem toegezegde hulp. „Het blijft er
bij, niet waar? Overmorgen kom ik weer hier."
Zij knikte toestemmend en sprak zacht en ernstig :
„Laat mij nu alleen, Felix, ik moet nadenken."
Met de grootste erkentelijkheid drukte hij hare hand aan
zijn lippen : „O je hebt mij het leven weergegeven."
Toen hij weg was, preste zij de beide handen tegen haar
borst en bleef een tijdlang onbewegelijk staan.
„Om jouwentwille, mijn eenige geliefde," fluisterde zij
eindelijk. „Het zwaarste zal u bespaard blijven — door mij !"

HOOFDSTUK XXI.

„Rolf, Rolf, toe dan, laat mijn arm los," zei Luitgart half
lachend, half boos, terwijl zij al haar best deed om haar
smalle pols uit de hand van den kamerjonker los te krijgen. „Is 't niet ongehoord, zeg, om mij op die manier een
antwoord of te persen ?"
„Zeg mij alleen maar, of 't je niet vreeselijk spijt, dat je
het oud-adellijk slot van Dorneck voor deze erbarmelijke
huur-kazerne hebt opgeofferd ! Wat ben je hier? Iemand
als honderd anderen, de vrouw van een geleerde, die 't nauwelijks noodig oordeelt naar de wijze van uw bestaan te
vragen. En daarginds waart ge de baronesse, op wie alder
blikken gevestigd bleven."
.
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„En ik vraag je, neef, welk genot er voor u in gelegen
kan zijn, mij werkelijk te hooren toestemmen, dat ik zelf
al zoo lang heb ingezien, dat ik een groote domheid heb
gedaan? Verandert dat iets aan de zaak? Wordt de toestand daardoor beter ?"
„Zulk een bekentenis maakt in elk geval, dat ik rondborstiger met -u, spreken kan, Luitgart !"
„Nu, geneer je niet," lachte zij en zag hem. daarbij
nieuwsgierig aan. „Wat hadt je mij te zeggen, Rolf ?"
„Dat ik je liefheb, Luitgart, dat ik Dorneck met alles
wat daartoe behoort aan uw voeten zou willen leggen
alg giji vrij waart !"
Hij had de tengere gestalte omvat en Wilde haar naar
zich toetrekken, doch met een vlugge beweging wilt zij
hem te ontkomen.
„111aar ik ben niet vrij, Rolf !"
„Wat belet u, het te worden ? Houdt ge, mij, voor blind,
dat ik niet zou zien, hoe weinig de harten van u en van je
man elkander toebehooren, dat jelui niets met elkander
gem een hebt, geen gedachte, geen polsslag, geen gevoel?
In u *vloeit het bloed, onzer voorouders, je kunt dat niet
verloochenen, zelfs alg je 't zoudt willen, en dat bloed is 't,
wat u doet verlangen naar een opheffing uit die klein.zielige, klein-burgerlijke verhoudingen, naar een opheffing
tot de plaats, die u. toekomt, waar ge thuis hoort ! Ge zijt
van top tot teen een volbloed aristocratische dame en dat
is 't juist, wat ik zoo hoog in u waardeer, wat mijn liefde
voor u onvergankelijk maakt ! Hij — je man, wat is hij,
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good beschouwd ? 0, op zijn groot ► geleerdheid wit ik niets
afdingen, maar dat is voor een vrouw weinig genoeg. Heeft
hij overigens iets anders, waarmee hij u zou kunnen boeien?
Ik heb daar nooit wat van. gemerkt. Aan mijn zijde, Luitgart, komt ge aan het Hof, in, onzen kring zult ge leeren
inzien, wat het ware leven is ! Je tegenwoordig bestaan
doet mij denken aan een waterketel, die in een burger-gezin
boven het vuur hangt ; het ding pruttelt en kookt altijd
rusti voort, in allendaagschen sleurgang. Maar dat is
immers niets voor u en je voelt zeif heel goed, dat het zonde
en jammer zou zijn, dat planten.leven nog langer voort te
zetten."
„G-esteld, dat het zoo was, Rolf, wat helpt het, daarover
gaat het u aan?"
lang of kort to praten, en
Luitgart beet toen zij dit gezegd had op haar onderlip,
wendde zich half of en de kamerjonker hoorde het kraken
en scheuren. van 't kanten zakdoekje, dat zij tusschen de
beide handen verfrommelde.
„Wat mij dat aangaat ?" herhaalde hij. „Ik bied u heel
wat beters aan, Luitgart, de omgeving, die je noodig hebt
om u in al je eigenaardigheden, in je vollen glans te ontwikkelen. Ik zal 't je eerlijk zeggen ; een schoonheid van
den eersten rang ben je niet, maar je bent pikant, geestig,
,

betooverend, en ik heb je lief !"
Zij zag hem weder lachend aan en wierp het hoofd in den
nek ; hare oogen schitterden en del blos haar naar 't gelaat
gestegen, kleurde zelfs del kleine oortjes rood.
„Ja, zoo durf je nu spreken, Rolf, omdat je weet, dat ik
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gebonden ben. Was ik vrij ik zou voor u alle aan.trekkelTiheid verloren. hebben,"
„Nu, beproef dat maar ! Dit evenwel wil ik je zweren,
Luitgart, dat je mij, zooals de zaken nu staan, niet meer
aan den leiband houdt. Dorneck heeft een gebiedster n.00dig en als -u de keus zoo moeielijk valt tusschen den adellijken naam, dien je zoo lichtzinnig hebt verspeeld en je
tegenwoordigen titel, dan zai ik van mijn kant niet langer
aandringen. Er zijn dames genoeg, die sn.eller van besluit
zullen wezen."
Pruilend vertrok zij het kleine mondje.
„Wed je dat alles zoo zeker ?"
„Als u, de omgang met een schepsel als diet vrouw van
professor Kurzmichel liever is clan een presentatie aan het
Hof, dan valt natuUrlijk over 't verschil in smaak niet meer
te twisten," ging hij met gemaakte onverschilligheid voort,
„en wie weet, of ik u in mijn groote toegenegenheid) eigenlijk niet te hoog heb geschat ?"
„Rolf !" riep Luitgart met tintelende oogen en stampvoetend uit. „Welk een beleediging !"
„Geef mij dan ook eindelijk antwoord."
Met beide handen omvatte hiji hare fijne taille, die hem
evenwel met de vlugheid van een hagedisje weer ontsnapte,
en lachend, in het heldere zomerkleedje, van boven tot
onder met kant bezet, huppelde zij als groote libelle voor
,

hem heen.
„Verover 't maar !" riep zij plagend uit en vloog door de
open staande deur in een ander vertrek.
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Rolf volgde. Verhit en opgewonden als hij was, had hij
maar een begeerte, haar vast te houden, haar de bekentenis
of te dwingen, dat hij, den eersten man had verdrongen uit
haar hart. Dat het inderdaad zoo was, hij wist het al lang,
maar met geen enkel woord was 't hem tot heden toe verraden door 't los- en lichtzinnige schepseltje, dat, ondanks
alle levendigheid, een geheim heel goed wist te bewaren,
indien zij dat verkoos te doen, en dat vond hij kwetsend
voor zijn gevoel van ijdelheid.
Weder verdween Luitgart achter andere portieres en
zoodoende was zij het einde genaderd van de door haar bewoonde vertrekken. Achter de kamer, waarin zij 't laatst
was weggevlucht, lag des professors studeer-vertrek.
Rolf wist, dat er nu voor het kleine vrouwtje geen uitweg
meer bestond, dat hem het loon der overwinning moest ten
deed vallen, zoodra hij maar in die laatste kamer verscheen.
In 't voorgevoel van zijn zegepraal stond hij een oogenblik
stil, strekte zich trotsch in zijn voile length uit, wierp een
vluchtigen blik in den spiegel, met het resultaat waarvan
hij blijkbaar nogal tevreden was, en trad vervolgens binnen
om zijn prijs in ontvangst te gaan nemen.
Maar met een enkelen oogopslag zag hij, dat daar lets
onverwachts moest zijn geloeurd : Luitgart stond, net saam.
gewrongen handen, doodelijk verbleekt en in voorover gebogen houding, dicht bij de neerhangende portieres van
Werners studeerkamer. Ze stond daar, 't was dadelijk to
zien, met ingespannen aandacht te luisteren, en den blik,
dien zij waarschuwend op Rolf sloeg, was zoo vreemd, dat
,
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dew van verbazing in 't eerste oogenblik Keen voet weer
verzette.
't Was volkomen onnoodig, dat Luitgart den ander met
een gebaar tot stilte had genoopt, om des te beter te kunnen
toeluisteren, want daarginds werd waarlijk niet gefluisterd.
Werners stem klonk als een schelle trompet met korte
stooten, en elk woord, dat hij, sprak, viel neer als een alles
verpletterende mokerslag.
„Zoo heb ik ook dat moeten verdragen. 1Tijn broer is
een misdadiger ! Niet alleen voor 't eigen geweten, neen,
voor de wergild, voor alle menschen, en slechts met de uiterste moeite is hij bewaard gebleven voor openbare eerloosheid, voor het tuchthuis !'
Na dat laatste woord ontstond een oogenblik van stilte —
en niemand verbral ze.
naam, dien ik zoo hoog had gehouden, is bezoedeld, door het slijk gesleurd ; voortaan zal ik hem niet anders dan met aarzeling kunnen noemen, al weten de menschen de schande ook niet, door mijn broer hem aan.gedaan ! Heb j e wel bedacht, dat jij, als ik het menschelijk
recht zijn gang liet gaan, van de gemeenschap van al wat
eerlijk is zoudt zijn buiten gesloten, een schan.dvlek der
maatschappij, dien men achter slot en grendels houdt ?
Wat ben je nu nog? Een bedrieger, een vervalscher, een
gemeenei boosdoener ! En dat jij dat hebt kunnen worden,
het heeft mijn hart voor eeuwig van jou vervreemd. Ik
laatste doen wat nog te doen is om je te vrijwaren tegen
de gevolgen van je daad, maar die daad zelve, die mis-
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daad, ze staat daar als een onoverkomelijke scheidsmuur
tusschen jou en mij en geen macht ter wereld is in staat
hem omver te werpen, dien muur, geen berouw, geen jammer, geen tranen, want—"
Werner zweeg plotseling stil. Hij had geruisch gehoord
bij de neerhangende portieres en tusschen de donkere,
saamgepakte plooien vertoonde zich Luitgarts tengere gestalte, een spookachtig-bleek gezicht, met rustelooze, fonkelende oogen, die, onnatuurlijk wijd geopend en schitterend met onheilspellenden glans, z ij n oogen schenen te
willen doorboren. Felix, die iets verder in de kamer op
een stoel lag ineen gedoken, kromp nog meer ineen bij 't
zien van zijn schoonzuster, dock ook hem kwam geen geluid over de lippen.
„Komaan, staan de zaken zoo ?" begon zij eindelijk en
de scherpe Loon harer stem sneed het al zoo diep ontroerde
tweetal als een mes door de ziel. „En die dingen houdt
men maar voor mij geheim ! De burgerlijke naam, dien 1k
met, een schat van geld heb gekocht, is niet eens meer onbevlekt, want een van hen, die hem draagt, moest in het
tuchthuis zitten !"
Zij scheen te rillen van afschuw, vloog op Werner toe en
greep met krampachtige vingers zijn arm vast.
„je kunt me niets heeten liegen !" Ode zij. „Ik h{alles met eigen ooren gehoord. Maar, zooals de eene broer
is, zoo is ook de andere, ik ruk me los van jelui, hoor je,
voor goed, voor eeuwig ! Niets wil ik meer met je gemeen.
hebben, Werner, je naam niet, en je kind niet ! Alles, alles
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laat ik hier achter en keer terug naar de plaats, van waar
ik gekomen ben, onder menschen, die nog de geboden
kennen van de eer en die gebodenn, in waarde houden. Ha,
op mijn woord, 't is een goede familie, waarin ik geraakt
ben, jou beste, brave broer en jij, zelf —"
„Luitgart, matig je !" wilde Werner in het midden
brengen, maar stampvoetend ging zij voort :
„Heeft hij bedrog gepleegd, ja of neen.? Is hij rijp voor
het tuchthuis, ja of neen.?" vroeg zij met een krijschend
stemgeluid en ze wees daarbiij op den terneer geboden, ongelukkigen jongen man.
Geen enkel antwoord volgde.
Daar, schoof den trouwring van haar winger: en wierp
dien, in haar drift, tegen den_ hoek van Werner's schrijftafel:
„Zoo zijn wij dan voor eeuwig gescheiden. I"
De weggeworpen ring tikte tegen het hout, sprong op,
en rolde in glinsterenden rondgang onder de schrijftafel,
waar hij bleef staan op zijn kant. Werktuigelijk had Werner met de oogen den! loop van dien ring gevolgd, .en toen
hij daarna weer opzag, was Luitgart verdwenen.
Buiten stood zij, zwaar ademhalend, en ze wreef zoo hard
als ze maar kon met haar zakdoek langs den ringvinger
harer rechterhand, als wilde zij daar met alle geweld een
moet, een vi.ek wegwisschen. Then keerde zij zich tot Rolf,
reikte hem de hand en zeide eenvoudig :
„Hier heb je mijn antwoord."
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„Werner !"
a een Lang en zeer pijnlijk zwijgen, kwam die eene
kreet over een paar bevende lippen en twee donkere oogen
vestigden zich, door een floers van tranen heen, op den
man, die daar roerloos aan zijn schrijftafel zat. Deze kreeg
een schok en wendde zich om.
weet, dat je 't mij nooit vergeven kunt," stamelde
Felix. „Al te veel, al te veel heb ik jou aangedaan en in
dit oogenblik kom ik tot de erkenning, van hetgeemik jou,
in de plaats daarvan, was schuldig geweest. — Maar, om.
Gods wil, Werner, verstoot mij niet geheel en al! Heb ik
zwaar gezondigd, mijn boete daarvoor, is niet minder
zwaar !"
Werner schoof zijn stoel op zijde en stond op. Er lag
weder zachtheid in zijn oogopslag.
„Ik jou verstooten ?" vroeg hij, bijna week van stem.
„Keen, broer, dat wil ik niet. Alisschien had ik ook wel
ongelijk, om als je rechter op te treden. Be meeste banden, kunstmatig gelegd, zijn niet houdbaar, maar banden des bloeds kunnen niet vernietigd worden ,en blijven
bestaan, zoolang dat bloed door de adereu vloeit. Ik doe
niets liever, broer, dan jou vergiffenis schenken. Wie of
wat ben ik, dat ik 't zo u, durven wagen een eindoordeel
-

uit te spreken, terwij1 de groote, goede God eindeloos is
in zijn erbarming? Hier, Felix, ik reik je de hand, richt
je daaraan op, want de val, waarvan je opstaat, gelouterd
en met berouw in 't hart, is dikwijls van rijker zegen voor
't leven, dat nog voor ons ligt, dan zoo menige deugd, die
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men onbewust betracht !"
Zwijgend greep Felix de beide hem toegestoken handen
en voordat Werner 't hem had kunnen belet ten, had hij
daarop de lippen gedrukt.
„Ili, dank je, beste Werner, braafste van alle menschen,
en ditmaal zullen je verwachtingen ook niet beschaamd
worden. Belo en doe ik niets, Werner, maar wat ik mijzelf
hier in alle stilte heb beloofd, dat zal ik gestand doen."
„En 't zal je ten zegen wezen, Felix !"
„O, je kunt je niet voorstellen, wat ik geleden heb !"
zei Felix, die eindelijk, nu hem de zwaarste last van de
borst was gevallen, het hoofd weder oprichtte. „De laatste
woken zijn ontzettend voor mij geweest. De zondaar, die
nog denken kan, geloof het vast, boet zijn schuld het eerst
in zichzelf, en al het leed, dat nog komen moet, kan h,em
niet strenger richten, dan hij, de zichzelf-verdoemende, het
zichzelf reeds heeft gedaan !, En nu is 't mij zoo's, heerlijke
verlichting, Werner, dat ik jou, mijn broer, niet meer behoef to ontvluchten ! Maar Luitgart? — Wat dunkt je,
zou 't haar nu ernst zijn geweest met wat zij daar heeft
gezegd ?"
„Zeker ! 't Is voor ons beiden ook de meest wenschelijke,
de verstandigste oplossing."
„En zij, ze zal alles wat zij gehoord heeft, overal gaan
rondbazuinen, 't misschien ook als een parer motieven bij
't echtscheidingsproces laten aanvoeren. Dan ben ik voor
heel mijn verder leven gebrandmerkt !"
„Niemand kan u daaromtrent iets ten laste leggen,
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Felix, want ik heb den wissel erkend en morgen wordt hij
betaald."
„Anne, arme Werner, wat heb je al niet voor mij opgeofferd !"
„Laat dat met rust, Felix ! Denk liever aan 't geen jou
te doen staat, aan je eigen toekomst !"
„Ik wou hier vandaan, Werner, althans voor een jaar,
hier aan allerlei omgang op eens een eind maken, in een
ander land een ander leven beginnen, en, voor alle dingen, werken, gestadig werken."
„Dat is zeker het beste, wat je doen. kunt. Het spreekt
-van zelf, dat jij van mijn veranderde omstandigheden in
zooverre de gevolgen zult ondervinden, dat ik niet meer in
staat zal zijn, je het groote bedrag van vroeger als maandgeld te blijven toekennen. Luitgart neemt het aangebrachte
fortuin weder mede. Mijn eer gebiedt mij om van haar kapitaal onvoorwaardelijk afstand te doen."
„Laat mij naar Amerika gam, Werner ! Daarginds, in
het land van den arbeid, moet ik leeren om voortdurend
en met vrucht werkzaam te zijn. En 't wordt hoog tijd, dat
ik dat begin te leeren, ik voel het zelf maar al te goed."
„En wanneer won je op refs gaan ?"
„Hoe eer, hoe beter, 't liefst morgen al, zoo dat te doen
was, want hier brandt de grond mij onder de voeten, en
wat ik in de eerste plaats noodig heb, is een heel andere
omgeving. Het eenige wat me spijt, wat me smartelijk aandoet, is dat ik jou moet verlaten, Werner, nu wij elkander hebben weergevonden. Maar dergelijke dingen, niet
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waar, legt men 't zwijgen op voor het eenige noodige ? Eerst
wanneer ik een andere lucht inadem, kan ik hoop op herstel hebben en ook, om datgene to worden, wat ik al zoo
Lug had behooren te zijn : een degelijk mensch ! Daarom, ,
Werner, daarom moet ik hier vandaan !"
„Zeker, ik geloof, dat je groot gelijk hebt ! Regel wat je
te regelen hebt en ga dan maar zoo gauw mogelijk op reis_
Dot's wel het beste, wat je doen kunt."

HOOFDSTITK XXII.

„Wat, ik je zeg, Kurzmichel, zij is bepaald, stellig en
zeker voor goed weg ! En niets heeft zij achtergelaten, niets
anders dan dat bleeke, teere jongetje !"
Zoo sprak professor Kurmichels wederhelft, Eufemia,.
terwijl zij nog een beetje buiten adem, de keelbanden van
haar hoed losstrikte. „Wat een geluk, dat ik daar juist
op 't goede oogenblik moest komen invallen. ; nu heb ik
althans met eigen oogen gezien, hoe hals over kop daar.
allea in zijn werk ging, en niemand zal mij nu knollen
voor citroenen kunnen verkoopen, hoewel zij, Luitgartzelve dat moet ik ook zeggen — daartoe zelfs geen
moeite heeft gedaan. Zij wierp de kostbaarste toiletten, met
al die dure kant, zoo maar in een koffer en stopte daar
met twee handen tegelijk en vreeselijk gejaagd, allerlei Bingen boven op, alsof 't een vlucht gold. Wat ik je zeg,,
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Kurzmichel, die kola niet terug."
„Over wie heb je 't eigenlijk ?" vroeg de kleine professor.
„Wel, over wie anders dan Luitgart Helmbrechtl De
oogen rolden haar door 't hoofd, haar wangen gloeiden als
vuur en nil was zij weer hier, dan weer daar, net zoo vlug
als een eekhorentje. Het heele huis leek wel in rep en
roer te zijn. vie zich trouwens volstrekt niet liet zien, dat
-

was Helmbrecht zelf, en doodstil was 't op zijn kamers,
alsof daar alles was uitgestorven."
,,Nu, die moet maar hebben, wat er op staat ; ik gun hem
de pret," verklaarde professor Kurzmichel op een nijdigen
toon. „Heeft de kerel niet al zijn best gedaan om met een
autoriteit, waar, je van beeft, mijn laatste brochure zoodanig af te breken, dat er pen stuk► van heel bleef, en toch
had ik in hoofdzaak gelijk, wat ik ook in mijn repliek zoo
helder als het daglicht zal aantoonen. En hij — Werner
Helmbrecht — wacht maar, vrouw, al§ 't geld van z ij n
vrouw hem niet meer tot voetstuk dient, dan zal hij niet
meer zoo opgehemeld worden als tot nog toe het geval is
geweest, een hulde, waarop de kerel, al zegt hij 't ook niet,

zich niet weinig laat voorstaan."
„Luitgart was van mijn bijzijn al heel slecht gediend, dat
zei ze mij nageno,e,g met rondo woorden, maar eer had een
Romeinsche gladiator de kampplaats verlaten, dan dat ik
vOOr haar vertrek zou zijn weggegaan. De kleine Leo kreeg
een heel koelen zoen, zoo angstig en verlegen als het ventje
er bij stond, en toen kwam de onmisbare kamerjonker, ook

al in reiskostuum," en hielp zijn' „cousin.e" de trap af."
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„Hij wil mij naar 't station brengen, weet je !” zei
Luitgart tegen mij en ze vertelde then nog zoo iets van
een plotseling ziek geworden tante. Maar daar geloofde ik
natuurlijk geen woord van, en een felt is 't, dat zij alleen
huis is uitgegaan, alleen met die kamerjonker, en dat
Helm.brecht in. 't geheel niet voor den dag kwam, en nu
mag je zeggen wat je wilt, Kurzmichel, ik verzeker je,
dat zij voor goed weg is en dat er schandalen van zullen
komen, zoo zeker als tweemaal twee vier is."
„Ik zeg niets meer of niets minder, Eufemia, dan dat
'ze loon naar werken krijgen, die trotsche menschen, die een
air tegen je durven aannemen, alsof ze de wijsheid en de
hemel weet wat niet al meer in, pacht hadden:'
„Nu, wie weet, hoe goed zij, zich zullen weten te troosten ! Zij heeft haar kamerjonker met zijn vastgeplakt, stroogeel haar, die elken dag andere handschoenen draagt, en
hij waarschijnlijk dat roodharige liefje. Och, och, we vatten
zoo goed, hoe de work in den steel zit., Be kruik gaat immers overal net zoo lang te water tot ze breekt, en je kunt
me op mijn woord gelooven, Kurzmichel, hier i s ze ge,

-

broken."
Eufemia had inderdaad goed gezien. Luitgart was weggegaan om nooit terug te komen. Terwijl zij de woning,
-die jaren lang haar „thuis" was geweest, den rug toekeerde, was Werner bij zijn broeder op 't atelier en hielp
hem in 't voorbereiden van het ophanden zijnde vertrek.
„De Ariadne laat ik jou," zei Felix. Hij haalde het doek
te voorschijn, keerde het om en liet er het heldere daglicht
18
ir RxISDOORN
-

On A

op vallen. „Als ik bij mijn terugkomst jelui in geluk vereenigd wind, dan zal ik eerst kunnen gelooven aan een
verzoening van mijn schuld."
Een zonnig lachje gleed langs Werners gelaat, dock
onmiddellijk daarop zag hij den jongeren. broeder met een
paar zeer ernstige oogen aan
„En jij dan Felix ?"
„Ik, Werner ? 0, ik heb, haar bemind, dol en hartstochtelijk, met al den gloed van mijn ziel maar na dielaatste, ontzettende tijden is dat voorbijgegaan en vergeten.,
Op mijn woord, 't is mij een vertroostend gevoel van blijd.schap, als ik jelui in gedachten reeds vereenigd zie, elkander zoo ten volle waard ! Zeg gerust tegen Lona, dat ik_
voor haar niets anders meer gevoel dan een kalme broederliefde, geen ander verlangen, dan eens door haar als een
liefhebbende zuster te worden verwelkomd. Waarachtig,
Werner, ik ben niet zulk een nietswaardige, als jij na de.
laatste gebeurtenis wel hebt moeten denken.; de oude,
eeuwig onwankelbare liefde, is opnieuw bij mij ontwaakt
en nu zal ik ze weten vast te houden u mij parer waardig
blijven toonen. Weet je, hoe mijn eerste, mijn. hoogste
Heide heet? De kunst, de mu ze is 't ! En trouw aan haar is
van dit oogenblik of mijn devies en mijn schuld.''
,

-

De deur wend open gemaakt en het eerste, wat de tweebroeders te zien kregen, was Lammetjes groote, CalalA''sche hoed.
-

„Dag, professor, dag Felix !" zei het kleine manneke,
tegelijk zette hij een raar groote oogen
bij; het zien van
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den omver gehaalden inboedel om hem heen. „Groote goden, wat zijn we nu begonnen ?"
„Felix, gaat ons verlaten," antwoordde de professor, na
een vriendelijken blik van verstandhouding met zijn broer
gewisseld te hebben. „Hij is van meening, mijns inziens
terecht, dat het hem in Amerika, het land van den arbeid,
beter dan hier gelukken zal, den ouden slentergang kwijt
te raken en een degelijk mensch te worden. her werkt de
lucht veel te nadeelig op zijn gestel."
„Is dat waar ?" vroeg Lammetje met de grootste bevreemding en 't is niet te zeggen in hoeveel deuken hij
daarbij zijn slappen hoed frommelde. „Ga je werkelijk naar
Amerika, Felix ?"
„Ja, kerel, zoo is 't ! Morgen naar Hamburg en dan met
de eerste boot de beste."
„En — over hoeveel tijd denk je terug te, komen ?"
„Op zijn vroegst over een jaar. In elk geval moet eerst
mijn naam over 't groote water heen, jelui in de ooren
hebben geklonken, want niet onbekend, maar met een
schildersnaam, die al een goeden klank heeft gekregen,
wil ik in Berlijn terugkeeren. Tot dusver voelde ik, om
het zoover te brengen, wel de vereischte kracht maar het
,

haperde mij aan den ernstigen, vasten wil, en die is er
nu !"

-

„Zeg, kerel, is het waar? Wil jij wis en waarachtig werken ?" vroeg Lammetje, zichtbaar ontroerd, en hij legde
daarbij zijn beide handen op de schouders van zijn vriend,
hem lang en vast in de oogen. ziende.
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Toen nam hij met een zekerei gemeenzaamheid, die hem
anders tegenover den professor volstrekt niet eigen was,
dezen onder den arm, leidde hem in een hoek van 't ruime
atelier en begon daar een fluisterend gevoerd gesprek:

,

„T_Tw broer gaat dus weg, professor?' Zeg, professor, hoe
'Lou u 't vinden, als iemand anders met hem meeging, die,
al zeg ik 't zelf, 't hartelijk goed met hem meent en die,
om zoo te zeggen, zijn wandelend geweten is — TI weet.
Felix is een beetje wispelturig, maar als hij goed en wel
hier vandaan is, bevrijd van netelige omstandigheden en
verkeerden omgang, dan kan van hem iets goeds, iets buitengewoons worden, te meer, wanneer hem een rustelooze
verman.er ter zijde staat, en wanneer dan als zoodanig —
ja, hoe moet ik het zeggen? — de ondergeteekende optrad."
„Wat, mijnheer Fischer, zou u om zijnentwille naar de
nieuwe wereld willen verhuizen ?" vroeg Werner verbaasd, ,om zijnentwille alles verlaten, wat u hier boeit?
Dat kan u geen, ernst zijn !"
„Natuurlijk, is mij dat ernst, professor ! TT weet, ik
schilder schapen en schapen vindt men overal, zoodat het
;

mij, waar ik ook kom, nooit aan geschikte onderwerpen
zal haperen. En of ik nu Duitsche dan wel Amerikaansche schapen schilder, dat zal, denk ik, wel zoowat op hetzelfde neerkomen, en sedert de oude vrouw in het Schwarzwalt er niet meer is" — Lammetje wees naar den rouwband om zijn linker arm — „kan ik gaan, waarheen 't mij
goeddunkt, zonder dat er iemand is, die naar mij vraagt.
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Dus professor ?"
Yragend en vorschend zag hij op naar Werners gezicht
en dezo voelde maar al te goed, welk een schat van toegenegenheid hij Felix in de gedaante van dien kleinen
schapen-schilder op zijn reis naar de nieuwe wereld kon
meegeven. Toch aarzelde hij nog om zulk een offer goed to
k uren.
„O, het spreekt van zelf, mijn beste mijnheer Fischez,
dat het mij een groote geruststelling zou zijn, maar ik moet
u Loch zeggen —"
„Een groote geruststelling? Werkelijk? Welnu, dan is
alles beslist ! Ik heb niemand, die naar mij vraagt."
Lammetje voegde zich weer bij Felix, en terwijl hij dezen
behulpzaam was om het doek van de dansende Vixen uit
de lijst te nemen, sprak hij als ter loops :
„Ik heb een beetje nagedacht, Felix, ik ga ook naar
Amerika."
?"
„Ja, ik. Wel te verstaan, met jou. Ik wil er een beetje
op letten, weet je, dat jij je woord houdt en daarginds
vlijtig werkt. Dan leven we pier of daar op een farm, aan
den rand van een urwald, ik schilder schapen en wat daar
alhoo bij hoort geen enkel vrouwspersoon zal jou meer
komen weghalen en je zult met te werken de wereld in
verbazing brengen. Dat kan ik zoo op mijn vingers nagaan,
geloof het vrij !"
Felix lachte „Koraaan, zoo mijn geweten ook al mee
gaat, zal ik 'daarginds niets meer noodig hebben. voor het

298
doel."
„Ik loop nu, een, twee, , drie, naar mijn gewonen kunstkooper en verzilver mijn laatste doek, dat zal, om te beginnen, wel voldoende zijn en daarginds zal ik de Yankee's
mijn schapen zoo duur laten betalen, dat hun de tranen er
van in de oogen komen."
Tegen het vallen van den avond kwam Lammetje met
roodgelakte flesschen de vier trappen naar het atelier. op
en zette zijn last op tafel.
„Een lustig vaarwel aan den ouden geboortegrond,"
sprak hij, de glazen vullend, „en een roemrijk wederzien !"
Zoo zaten ze met hun drieen bijeen en praatten en dronken ; bij herhaling drukten de twee broeders elkander
onder de tafel ter sluiks de hand. Van lieverlede werd
men stiller. Felix, door zorg en inspanning vermoeid, liet
het hoofd op de borst zinken en sliep in ; Lammetje volgde
spoedig zijn voorbeeld ; Werner bleef alleen wakker. Hij
trot: het antieke kroontje met de drie armen naar zich toe,
blies twee kaarsen uit, opdat de rustenden geen hinder zouden hebben van het licht, en vestigde zijn oogen op de
Ariadne, die voor hem stond.
Nu eens vlamde het licht op, dan weder begon het te
tanen, door een onmerkbaren luchtstroom bewogen. In
spookachtige golvingen vielen licht en schaduw op de
schetsen en half voltooide doeken, liepen hier langs een
studiekop, ginds langs een wit-marme ren buste. De Ariadne
scheen levend te zijn geworden, in de verwrongen trekken
kwam ontspanning en 't was, alsof zij glimlachte. Werner
.
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trekte de armen uit naar het beeld. „Ik kom !" fluisterde
13.) daarbij zacht en alle bitterheid der laatste tijden loste
zich op in gelukzalige gedachten, aan de toekomst.

13 -

„Wie weet, of we elkander ooit wederzien," zei Felix en
greep vol scheidingssmart zijn broeders hand. „Is ons het
weerzien niet vergund, laat dan die Ariadne een goede herinnering aan mij zijn en moge al het verkeerde en slechte,
dat je helaas van mij hebt moeten beleven, langzamerhand
in 't vergeetboek raken."
.Zwijgend drukte Werner hem de hand.
En nu heb ik nog iets," ging Felix voort„,want het is
gnu wellicht het laatste oogenblik, dat wij alleen zijn,Laminetje zal wel gauw terugkomen, het wordt onze tijd. Ga
naar Lona, Werner In mijn' angst, in mijn wanhoop, beleed ik haar alles en stelde haar mede verantwoordelijk
Toor 't geen er gebeurd was. Zij beloofde, mij, tot elken prijs
te zullen helpers, want jou, Werner, meende ook zij, jou
moest die laatste smart bespaard blijven. Wij konden natuurlijk niet nagaan, dat Rosenthal jou over die dingen
zou komen spreken. Ga dus nog vandaag naar haar toe,
zeg haar, dat haar offer niet meer noodig is en breng haar
znijn afscheidsgroet met de verzekering, dat zij mij niet zal
weerzien, voor ik met opgeheven hoofd jelui kan te, gemoet
treden, voor ik de klove tusschen on%, door harden arbeid
geheel zal hebben aangevuld. Meent zij evenwel het verleden nog iets schuldig te zijn, nog iets te moeten goedmaken, hoewel zij hoegenaamd niets verkeerds heeft gedaan,
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claw het alleen mijn angst was, die mij tegenover haar zoo,
wreed en onrechtvaardig deed zijn, dan moet zij dat maar
doen bij jou, Werner, jou lief hebben zooveel ze kan, jou
nooit verlaten, kortom, jou beschouwen als het heiligst aandenken, dat ik haar vermaken kon. Vaarwel, broer, vaar
wel Werner ! Daar heb je Lammetje ook al !"
Ze hadden elkander hartelijk en innig omarmd, then
Friedrich Fischer binnen; kwam met een groote reistasch
aan een riem over den schouder.
„Ziezoo," sprak hij, „de bagag.e is aan 't station, we heb-

ben geen tijd meer te verliezen. loud je nu niet longer
op, Felix !"
De trein rolde voort en voerde de beide landverhuizers
met zich mede van hun geboortegrond.
Hoe diep de scheiding Werner ook had ontroerd,
begreep toch, dat het zoo het beste was en in hart en ziel
leefde het onverstoorbare geloof aan Felix' talent en genie.
Alleen stand hij op het perron en zag den trein na, zoo
ver hij dien met de oogen volgen kon, maar eindelijk hief
hij zich hoog op, en terwijl hij met een verruimde borst
weder vermocht adem te halen, begonnen zijn oogen te
glinsteren.
Ja, ook hij was nu vrij, heer en meester van eigen doen
en laten, een mensch met eel]. vrijen wil.
Met schier onwederstaanbard macht voelde hij zich tot
Lona aangetrokken en hoewel het nog betrekkelijk vroeg
in den morgen was, zou een overweging van wat gepast of
ongepast moest heeten, hem niet hebben weerhouden ora

301
haar dadelijk te gaan bezoeken. Maar er was nog zoo heel
veel te doen ; eerst op het atelier en clan moest de wissel
betaald wordeu en. onder z ij n. berusting zijn ; niets mocht
hem meer bezwaren als hij haar te gemoet trad en lachend
noemde hij zichzelf een. ongeduldige, omdat hij, naar ziju
eigen zin veel tet gejaagd en te ang:stig was.
De Ariadne had haar intocht gedaan, in Werners studeerkamer ; boven zijn schrijftafel ping ze in het gunstigste licht. Hij zelf had het doek opgehangen en then hij
daarmede was klaar gekomen, liep hij, wijze van verstrooiing, zijn heele mooning rond. Vreeselijk ongezellig en
wanordelijk, zag het er in die verlaten kamers nit , bier
lag nog een fichu, ginds trapte hij op een gevallen hand..
schoen, want het kamermeisje, dat zichzelve nu vrijwel als
alleenheerscheres beschouwde, had maar zoo ter loops den
door mevrouw Helmbrecht achtergelaten rommel opgeruimd.
;

Waar zat Leo toch? De professor keek op zijn horloge.
't Middaguur was al lang voorbij, hij was zeker zijn dagelijksche wandeling gaan doen, want daar lag zijn speelgoed
en zijn jurkje.

In deze troostelooze eenzaamheid overviel Werner plotseling een huiverachtig gevoel ; hij kwam zichzelf voor als
een geest, die nog eons de plek bezoekt, waar zijn thuis
was geweest. om daar eenige sporen te vinden van het
vroegere leven, doch te vergeefs. Niets, niets verroerde zich
of gaf haul antwoord.
-

In Luitgarts boudoir, op haar schrijftafel, lagen allerlei
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beschreven papieren, een bundeltje daarvan midden door-.
gescheurd. Half werktuigelijk nam Werner het op, meer
om het aan 't nieuwsgierig oog der dienstbode te onttrekken, dan wel om het in te zien ; maar toen zijn oog jer op
herkende hij zijn eigen schrift. en onmiddellijk, daarop
had hij ontdekt, dat het de brief was, dien hij in de vertwijfeling zijns harten, had geschreven aan Lona, die hem dus
nooit gekregen had.
Een namelooze schrik overviel hem.
„O, mijn lieveling mijn arme lieveling," riep hij uit,
„wat hebben ze je gedaan? Daarom dus was je geloof in
mij gestorven !"
,

Hij spoedde zich naar de Ariadne en zag lang, heel lang
op naar dat beeld. Ja, nu begreep hij de smartelijke uitd.rukking van die ,trekken. Wonderlijk plastisch werd voor
hem dat geheel voltooide gelaat en 't zag op hem ,neer als
deelde het de gevoe]ens, welke op dat oogenblik de borst
van dien man bestormden.
„Wacht, wacht nog maar een kleine poos," bad Werner,
met uitgestrekte armen, „dan kom ik bij u en met mij het
geluk !"
De zon had nagenoeg haar dagtaak volbracht, toen
Werner eindelijk Lona's woning naderde. Met geweldige
inspanning had hij eerst alles afgedaan, wat afgedaan
moest worden en zich geheel vrij, gemaakt, voordat hij dien
laatsten weg ging afleggen, voordat hij de cijns ging invorderen, die 't levee ook hem betalen, moest en hem tot heden
toe was schuldig gebleven. En zijn eigen kwijtbrief droeg
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hij op de Borst. Daaruit zou zij tot de erkentenis geraken,
dat hij beter was dan waarvoor zij hem gehouden;had, dat
hij haar niet moedwillig had :vergeten en verlaten, maar
dat zij zij alleen altijd de eenige, lichtstralende ster van
zijn donker bestaan was gebleven.
Het dienstmeisie liet hem binnen. In 't eerste vertrek
vond hij haar niet, maar het :droeg nog de sporen van haar
tegenwoordigheid. Op de openstaande piano lag een geel
geworden stuk muziekpapier en de 1 ucht, die hij pier inademde, scheen vervuld te zijn van iets, dat hem voorkwam
onafscheidelijk van de bewoonster zelve te zijn. Die donkere
gordijnen, die gebeeldhouwde meubels, legden getuigenis
af van haar smaak, van de harmonie, die van de heele
persoon.lijkheid uitging en haar een tweede natuur was geworden. Zijn hart werd week. Slechts weinige schreden
scheidden hem nog van haar en haast .met berekenende
langzaamheid legde hij ze af.
Onder de geopende portieres staande, sloeg hij een blik
in het boudoir en glimlachte ; daar lag de gezochte in haar
wit neglige op de sofa en sliep. De raamgordijnen waren
toegetrokken en een purperkleurige schemering heerschte
alom. Slechts door een trier tusschen de gordijnen, drong
een smalle straal van meer helder licht, dat op de schrijftafel en de bloeiende bloemen viel, dm tusschen de breede
plooien der portieres schuil te gaan. Voet voor voet trad
Werner nader, ging op een laag stoeltje in Lona's onmiddellijke nabijheid zitten en zag haar a an.
De• eene arm lag uitgestrekt op:het fraai gevormde
,

-

•
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lichaam, dat in roerlooze rust een :meesterstuk van plastische kunst scheen te zijn, de i andere was heengebogen om
het hoofd en de neerhangende wijde mouw bedekte een
dee]. van 't gezicht. De vingers waren in 't rood-gouden
haar geslagen en een losgelaten lok van dat haar viel zijwaarts af tusschen het kanten omzoom.sel bij den pals.
't Was hier doodelijk stil, zoodat Werner zelfs zijn eigen
ademhaling meende te hooren en eindelijk, opgewonden
van geluk en liefde, fluisterde hij zacht :
„Lona!"
De slaapster verroerde zich niet.
„Lona!" herhaalde hij, iets luider, en kwam ook nog
dichter bij haar.
Nog altijd dezelfde, strakke rust, geen zweem van beweging bij haar.
Daar overviel hem eensklaps een namelooze angst, die 't
kloppen van zijn hart deed stil staan ; hij greep naar hare
hand en dr ukte een kus op haar wang.
-

Hand en wang waren doodelijk koud.
„Lona!" riep hij voor de derde maal, viel op de knieen
voor haar sofa neer en omvatte de roerlooze gestalte. Door
die beweging kwamen de vingers van de rechterhand uit
de plooien van den peignoir en tegelijk viel een blinkend
voorwerp op den grond.
Werner greep er naar. 't Was een klein, langwerpig
fleschje, zonder stop of kurk en met een scherpen geur van
bittere amandelen.
Kermend zonk hij op Lona's lijk ineen.
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Een uur wellicht was verloopen, then hij eindelijk op8tond, als een gebroken man. Hard, al te hard had het
noodlot hem beiegend. Hij schoof de raamgordijnen open
en zag bij 't langzaam wegstervend daglicht twee brieven
op het blad van de kleine schrijftafel liggen, blijkens de
adressen een voor Felix en een voor hem zelf.
Met bevende hand brak hij ze open. De brief voor Felix
bevatte niets anders clan een rechtsgeldig testament, waarbij mevrouw Lona Warren den schilder Felix Helmbrecht
tot Karen eenigen erfgenaam benoemde en daarbij op een
strookje papier slechts dit citaat :
„Caesar, morituri te salutant."
Toen las Werner den aan hem gerichten brief. Ook deze
bevatte slechts enkele regels, waarbij een uitgedroogd takje
lag : de kruisdoorn, die nu een groot jaar geleden hem en
haar had saamgebracht.
arme lieveling, mijn Werner, sterft eenzaam en Terlaten, zooals zij heeft geleefd. De last des levens was haar
te zwaar. Veroordeel mij daarom niet, want nu zal het
mij wellicht vergund wezen, meer nabij to zijn. Het geluk, dat ik ooit in mijn leven heb gekend, het droeg uw
trekken, en zoo ik een korten1 tijd kleinzielig heb kunnen
twijfelen aan u, thans is weder alles helder on klaar voor
naij. Jil hebt sterke schouders en een moedig hart. —
Zulken menschen legt het noodlot lasten op, waaronder
anderen terstond zouden bezwijken. Heldenmoed wordt van
hen geeischt, waartoe tevens dit behoort, dat ze hun won.den voor aller oog weten to verbergen en zoo lang ze leven,
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zijn ze genoodzaakt zonder klacht of zucht altijd maar verder .te torsen, wat hun te dragen gegeven werd. Vergeet
mij niet, dat wil ik u bidden, maar verhelder mijn aandenken in uw binnenste tot een zachten naklank en weer
zoo gelukkig, als ge 't vermoogt te zijn, gij, mijn eenige,
mijn eeuwig-geliefde."
Door de verlaten straten der stad ging in 't grauwe schemerlicht van den nog niet aangebroken nieuwen dag een
verlaten man, de hooge gestalte ter neder gebogen, met
diep in de kassen. weggezonken oogen en met schier waggelenden gang.
De menschen van de straatreiniging zagen hem spottend
na, zooals hij daar liep, op dit uur, net als een dronkaard,
die, na een braspartij, al zijn best doet om nog, v6Ordat het
te veel in 't oog zou loopen, bijtijds onder eigen dak te zijn.
Maar wat die waggelende man daar mompelde tusschen
de k]eurloos geworden lippen, dat verstond niemand anders
dan hij alleen.
„O, vrouw van mijn liefde, jij, mijn liefde zelf, zoo ben je
dan van mij weggegaan en hebt mij eenzaam achtergelaten — heel eenzaam ` en alleen. — Hoe zal ik 't verdragen?
Waarom niet liever jou volgen. — voor 't minst in den
dood met jou vereend !"
En hetzelfde grauwe licht omgaf hem ook, toen hij aan
't venster in zijn studeerkamer stond en opzag naar den
hemel, in worsteling met het lot, dat hem meedoogenloos
het laatste had ontroofd, waaraan zijn hart king met alle
,

.
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vezelen. Met een blik van bittere smart zag de, Ariadne op.
hem neder en handenwringend vroeg hij zich zelven of :
„Moet ik' dan maar voortleven zonder hoop en zon.dertroost, alleen om het feit dat ik leef ?"
Daar kwam, onhoorbaar zacht langs het vloertapijt, een.,
klein, wit wezentje met bloote voetjes en in wanorde gewoeld haar. 't Sloeg :de beide kleine handjes om een der
knieen van den treurentle, drukte het kopje daartegen aan._
end terwijl twee groote, donkere oogen vol van tranen tot,
hem poogden op to zien, fluisterde een teedere kinderstem
„Ben je eindelijk weer thuis, papa ?, '0, ik heb zoo lang
op u gewacht en naar u verlangd mama is weg, Mina is.
weg, ik ben heel alleen g ►weest. Ga nu nooit meer weg, mijn_
lieve papa, en laat me, niet meer alleen, ik, ben zoo bang."
Alsof slechts langzaam het herinnerings- en herken.-ningsvermogen. bij hem terugkeerde, bleef Werner Helmbrecht een heelen tija achtereen zijn kind beschouwen...
Toen. bukte hij zich, tilde het arme kereltje op, nam het in.
zijn armen en drukte het aan de borst, en over 't blondehoofd peen ziende naar de eerste zonnestralen, die langs.
het uitspansel trilden, zei hij, als sprekend in zichzelf :
„Jij, hebt mij op 't goede oogenblik aangemaand tot
plieht. Ja, ik wil verder leven, worstelen en strijden, ik
wil leven voor jou, mijn zoon !"
,
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