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Hoofdstuk I.
Woorden eener stervende.
De eerste grijze tinten van een rijzenden herfstdag gleden langs de helling der
bergen en verlichtten flauw de toppen der torens en de hier en daar hoog opgevoerde
daken van de nog in rust gedompelde stad München. Huiverend scheen het licht
de tallooze woningen uit het duister te halen, als vreesde het nieuw zielelijden of
gisteren nog onbekende droefheid te ontdekken: gesluierd en beneveld drong het
langzaam van de hooge tinnen op de breede wegen en eindelijk in de nauwe straten,
terwijl hier en dáár een ‘Angeluskleppen’ den rijzenden dag begroette.
Slapeloozen en zieken verheugden zich bij het verdwijnen van den nacht, alsof
hunne smarten weldra voorbij zouden zijn.
In de ziekenkamer van het Nonnenklooster de Nimfenburg bevond zich eene
zwakke, reeds stervende vrouw. Met een blik vol hoop, begroette zij den naderenden
dageraad, die raadselachtige schaduwen langs de dunne gordijnen van de hooge
vensters wierp, lichte en donkere strepen op den houten vloer teekende en de
witgekalkte muren in al hun armoede deed aanschouwen.
De zieke lag roerloos, met halfgesloten oogleden; achter haar leger rees de
waakster - een medezuster - overeind van haar op den grond liggenden stroozak,
en sprak fluisterend:
‘Geloofd zij Jezus-Christus!’
‘Amen!’ - poogden nog de lippen der kranke te fluisteren.
De verpleegster nam van een nabijstaand houten tafeltje een medicijnflesch en
goot eenige druppels op een tinnen lepel, dien zij daarop aan de lippen der zieke
bracht. Gewillig werd de drank genomen.
‘Hoe gevoelt gij u, zuster Maria-Josepha?’
De witte doorschijnende hand der zieke, die op de grove lakens lag uitgestrekt,
maakte een beweging alsof zij de stem helpen wilde klanken voort te brengen, en
iets dat ‘beter’ of ‘goed’ geleek kwam van de bleeke lippen.
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De ziekenoppasseres doopte de vingertoppen in een wijwaterbakje en maakte het
kruisteeken over de lijdende.
Daarop ging zij met zachten tred door het vertrek, en begon een en ander te
schikken; zij schoof de gordijnen van de vensters weg, opende door aan een koord
te trekken een der hooge ruiten, droeg haar eigen legerstede in een aangrenzend
vertrekje en zette zich toen op een matten stoel aan het voeteneind van het ziekbed;
de zwarte koralen van haar rozenkrans door de vingers rollend.
Zij was nog jong en kon een en twintig jaren tellen. Haar taak van nachtwaken
was volbracht en zij wachtte de komst van de hoofd-i n f i r m i è r e , die overdag de
zieke nonnen verzorgde. Het was nu reeds de vierde nacht, dat zuster Johanna
aldus waakte en zij was niet gewend dat zuster Maria-Josepha 's morgens iets te
zeggen had; buitendien, de regel beval het strengste stilzwijgen tot de ‘Matines’ en
de kranke had niet twintig jaar lang de regels van haar klooster zoo stipt gevolgd,
om ze op haar sterfbed te kunnen vergeten.
Zuster Johanna keek dus niet naar de lijdende vrouw en dacht dat ze half
sluimerde.
‘Dit is mijn dag!’ - klonk het plotseling en duidelijk van de lippen der zieke, waarop
de waakster verschrikt naast het bed op de knieën viel en angstig vroeg:
‘Zuster, zal ik moeder Theresia roepen?’
‘Roep niemand.... Christus roept mij.... ik volg Zijn stem Hij komt.... Hij komt....’
‘Zuster, ge zijt zieker niet waar? Ik zal....’
‘Zieker?.... Neen, het is de dood!.... Kom dicht bij mij, ik moet u iets zeggen.’
De stem van de kranke was bijna hard, het bevel dreigend; zuster Johanna wist
niet wat te doen; zij had nooit iemand zien sterven en de angst alleen met eene
doode te zijn, de vrees alleen als getuige bij dit ontzettend oogenblik te waken, deed
haar eene schrede terug deinzen, in plaats van te naderen, terwijl zij hulp zoekend
rond zag.
‘In Godes naam! treedt dicht bij,’ riep de stervende met luide stem uit en op
bovenmenschelijke wijze haar krachten inspannend, richtte zij zich op hare laatste
sponde overeind.
De novice gehoorzaamde en smeekte door een innerlijk vurig woord om kracht.
Zij knielde opnieuw naast de lijderesse en sprak zacht:
‘Vergeef me, zuster Maria-Josepha, ik was kinderachtig, vergeef me....’
‘De minuten zijn geteld,’ sprak de stervende, den starren blik op het kruisbeeld
gevestigd, dat tegenover haar bed hing, ‘maar vóórdat ik van de aarde afscheid
neem, moet ik alles
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doen wat in mijne krachten is, om een misdaad te herstellen, waarin ik gedeeld heb,
en ik verwacht van u, dat gij mij helpen zult.’
‘Van mij!’ klonk het vol zelfmistrouwen.
‘Ja,.... en op d i t oogenblik is het mij, alsof het verleden en de toekomst h e t
h e d e n waren.... in die toekomst zie ik dat gij geen dochter Ursula's zult zijn; nog
voordat uw noviciaat-tijd om is, zult ge in de wereld terugkeeren....’
‘O, God! wat zegt gij! Is het een stem uit den Hemel of eene verzoeking des
boozen die tot mij komt! Ik mijn roeping ontrouw? Neen! dat nimmer!’
‘Zij, die waardig wordt gekeurd mijn geheim te vernemen, zij, die door God is
bestemd de misdaad, waarin ik deelde, te helpen herstellen, kan geen non zijn,
door geloften gebonden; zij moet vrij zijn van alle banden, om te kunnen handelen;
ik zie u vrij in de toekomst, daarom weet ik, dat gij mij door de Voorzienigheid
toegevoegd zijt om Haar werk ten uitvoer te brengen. Moeder Theresia is reeds
twintig jaar voor altijd aan de orde verbonden; zij is onmachtig, zij zal als eene
dochter Ursula's sterven, en dat wel binnen zes maanden. Indien deze mijne
voorzegging uitkomt, zult ge er een bewijs in vinden voor de waarheid mijner
mededeeling.’
‘O, God! o God, wees mij genadig!’ - zuchtte de jonge novice. Zij durfde hare
blikken niet tot de stervende opheffen; zij bemerkte niet eens hoe zuster
Maria-Josepha als door een wonder duidelijk en helder sprak, zonder eenige
onzekerheid of zwakte meer in haar stem. Eerst jaren later, toen zij zich elke
bijzonderheid van dat onvergetelijk uur te binnen bracht, herinnerde zij zich ook dit.
‘Als de dag gekomen zal zijn, dat gij onder de menschen terugkeert,’ vervolgde
de stervende, ‘zijt gij vrij in uw doen en laten, kom dan zoodra mogelijk, laat in den
avond, alleen, in het kleine park dat links aan onzen kloostertuin grenst, neem een
werktuig met u, zoodat gij de aarde gemakkelijk om kunt woelen. Op het punt
gekomen, waar vier wegen een kruis vormen, zult gij een oogenblik stil staan; sla
daarop het pad in, dat links voor u ligt, zoo gij den rug naar het klooster keert, loop
dóór tot aan den drie en dertigsten boom, graaf de aarde open, onder aan den stam,
waar een kruisje in den boom gesneden is, dat reeds sinds verscheidene jaren
groeit en zich uitzet; ongeveer een voet onder den beganen grond zult ge een blikken
koker vinden, neem hem snel van daar weg, open den koker zoo spoedig gij op
eene veilige plaats zijt. Gij zult den inhoud, bestaande uit bladen beschreven
perkament, er uit nemen, gij zult u moeite geven de personen aan wie, volgens den
inhoud van dat geschrift, onrecht weêrvoer, op te sporen, en gij zult
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alles aanwenden, om zoo mogelijk dat onrecht goed te maken; is u zulks onmogelijk,
maak dan mijne gedenkschriften wereldkundig, er zal misschien een oorlog door
ontstaan tusschen de twee magtigste Europeesche rijken, maar de misdaad wordt
hersteld, de waarheid komt aan het licht! Zwijg, tot dien dag, en houd nooit op met
bidden.’
De stem der stervende verzwakte plotseling, zij zeeg uitgeput achterover, een
loodkleurige schaduw teekende zich om mond en slapen; met een kreet van
ontzetting verhief de novice zich, ijlde naar de deur en luidde de kleine noodbel, die
aan de ziekenkamer bevestigd was.
De overste verscheen.
‘Moeder Theresia!’ weende de jonge verpleegster, ‘Zuster Maria-Josepha sterft!’
‘Geef het teeken aan de communauteit -’ antwoordde deze kalm en terwijl zuster
Johanna wegsnelde, trad zij nader by het doodsbed.
Tien minuten later opende zich op nieuw de deur om een zestigtal gesluierde
nonnen met brandende kaarsen binnen te laten, die het ‘De profundis’ met halfluide
stem baden en zich in twee reien naast het sterfbed schaarden.
Roerloos lag de stervende; moeder Theresia stond naast haar, haar verstijvende
hand vasthoudende. Nog geheel vervuld van de mededeeling, die zij zooeven
ontvangen had, knielde zuster Johanna verborgen achter het hoofdeneinde, en
tuurde met strakke blikken op den houten vloer, als zocht zij een oplossing voor de
raadselachtige toekomst.
‘Zus er Maria-Josepha,’ sprak de overste met droeve, ernstige stem, ‘hebt gij nog
iets te zeggen voordat gij de eeuwigheid ingaat?’
De plechtigheid van het oogenblik vervulde alle aanwezenden met ontzetting.
‘In naam van God, spreek!’ herhaalde moeder Theresia, ‘indien er nog iets is, dat
uw hart drukt.... binnen weinige minuten zal het te laat zijn.’ Een vreugdevolle glimlach verlichtte het vermagerde gelaat der lijderes, akelig
hol en wijd openden zich hare reeds brekende oogen; zij richtte zich op alsof een
bovennatuurlijke kracht haar verhief, en strekte dreigend de hand uit:
‘God vloekt u!’ riep zij: ‘God vloekt u, gij machtig rijk! Europa beeft aan den voet
van uw troon, de kelk uwer misdaden is tot aan den rand gevuld!.... Het bedrog, dat
u een keizerskroon op het hoofd drukt, wordt ontsluierd!’
Met een luiden gil zeeg zuster Maria-Josepha achterover en gaf den geest.
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Bevend van schrik en ontroering lag de vrouwenschaar met gebogen hoofd op den
grond en van aller lippen ruischte als eene laatste bede het: ‘R e q u i e s c a t i n
p a c e !’

Hoofdstuk II.
Jonge liefde.
Wat had wel zóó op het hart der stervende non gedrukt?...
Het was in den zomer van 1839, op een schitterenden morgen van de liefelijke
maand Mei. Ofschoon het nog heel vroeg op den dag was en het omliggend
landschap nog niet ontwaakt scheen, was toch alles reeds in rep en roer op het
hertogelijk slot van Coburn. Op de ruime binnenplaatsen werden een twintigtal
paarden gezadeld en naar het voorplein geleid. Nu trad de hertog met zijne beide
zonen uit de wijdgeopende slotpoort, vergezeld van een aantal gasten, heeren en
dames, die pratende en lachende zich in groepjes verdeeld hadden, totdat de
paarden bestegen werden.
‘Mag ik mij als uw cavalier beschouwen, Louise?’ Met deze woorden neigde zich
August, de jongste hertog van Coburn, tot zijn nichtje g r a v i n von Reut, die zich
met hare zuster Amelie, graaf Léonville en een anderen neef uit een ouderen tak
harer familie, p r i n s von Reut, een paar passen achter hem bevond.
‘Zoudt ge niet liever mijne zuster vergezellen?’ antwoordde zij zacht fluisterend,
terwijl een donker rood haar blond gelaat overdekte.
Een spijtige trek vertoonde zich om de lippen van den jongen hertog; hij zeide
eenigszins bitter: ‘Gij verkiest waarschijnlijk het gezelschap van die andere heeren.’
Daarop boog hij en verwijderde zich. Men steeg te paard. De oude hertog van
Coburn was dien morgen buitengewoon goed geluimd. Hij had den avond te voren
aan zijne gasten voorgesteld hun de heerlijke schilderachtige omstreken van zijn
geliefd slot te laten zien.
Louise von Reut kon negentien jaar oud zijn, zij verwezenlijkte het ideaal van de
fijne Duitsche vrouwen-type, zoowel door hare rijke blonde vlechten en
‘schwärmerische’ blauwe oogen, als door hare lelieblanke gelaatskleur en sierlijk
ranke houding.
Zij was echter geen rechtstreeksche nicht van de h e r t o g e n van Seen-Coburg,
zij droeg slechts den g r a v e n titel en stamde
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af van een zijtak der familie von Reut, waar de titel van prins gevoerd werd en die
ook tot de regeerende vorstenhuizen behoorde, gelijk hunne neven van Seen-Coburn.
Louise's zuster was ruim een jaar ouder dan zij; beide jonge meisjes hadden
elkander innig lief en zelden zag men de eene zonder de andere, ofschoon Amelie
uiterlijk de grootste tegenstelling met hare zuster vormde. Ook zij was boven de
middelmatige grootte, maar haar gitzwart haar en donkere, trotsche oogen gaven
haar eerder het uiterlijk van een Romeinsche keizerin.
Hoewel zij zoo weinig in leeftijd verschilden, had Amelie steeds de moederrol bij
hare jongere zuster vervuld; haar sterkere natuur had over het teedere blonde kind
gewaakt, zoowel in den tijd van hare kinderspelen als later, toen het hart en zijn
toekomst zich deden gelden. De beide gravinnen von Reut konden op eene hooge
verbintenis aanspraak maken, ofschoon geen troon voor haar openstond.
Amelie was vol eerzucht, zij onderwierp al de grillen en zwakheden van haar hart
aan haar verstand, maar vooral aan de trotsche eischen van haar fier karakter;
Louise was vóór alles vrouw, zij gaf weinig om rang en geboorte, vroeg slechts in
de menschheid te mogen gelooven, en door liefde gelukkig te worden.
Amelie had wel eens gedacht, dat de twee jonge hertogen von Seen-Coburn
geschikt zouden zijn voor haar en hare zuster, maar zij had spoedig de noodige
wereldwijsheid opgedaan om in te zien, dat de oudste zoon - de troonopvolger met de eene of andere dochter uit een regeerend vorstenhuis zou huwen. De jongere
broeder zou ook reeds voor haar eene goede partij geweest zijn; maar.... zij trachtte
niet aan hem te denken: meer dan over haar eigen lot, was zij bezorgd over de
toekomst harer zuster. Zij had vooral de uitnoodiging van den hertog van
Seen-Coburg - om de eerste zomermaand op zijn slot te komen doorbrengen aangenomen, met het oog op Louise's levensgeluk.
De moeder der jonge gravinnen von Reut was reeds lang gestorven en op het
sombere afgelegen kasteel van haar vader hadden zij weinig of geen gelegenheid
met jonge lieden van haar stand in aanraking te komen. Amelie bekende het
zichzelve nooit, dat hare krachtige, rijpe natuur zich sterk aangetrokken gevoelde
door het stille bescheiden uiterlijk van August von Coburn; zij was overtuigd dat de
vreugde, welke zij in deze omgeving genoot, vooral te danken was aan hare plannen
voor de jongere zuster.
Den avond voor dezen morgenrit waren de zusters aangekomen en zij hadden
vertrouwelijk samen zitten praten, terwijl de kameniers met het uitpakken der koffers
bezig waren.
‘Zouden wij beiden bestemd zijn hertoginnen van Coburn te worden?’ vroeg
Louise, half tot zich zelf sprekende.
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Het begon al duister te worden en zij zag den zenuwachtigen trek niet, die voor een
oogwenk om Amelie's mond speelde....
‘Dwaas kind!’ fluisterde deze, ‘hertog Ernest is voor veel hooger
huwelijksverbintenis bestemd; bedenk toch, een regeerend hertog!....’
‘Ja.... nu, en August kunnen wij niet met ons tweeën deelen.’
‘Deelen?!’ - haar stem beefde en Louise vatte haar hand, die koud was.
‘Amelie!’ en zij boog het schoone hoofdje op den schouder van hare zuster, ‘mijne
lieve, beste, verstandige Amelie.... het is toch niet mogelijk, dat....?’
Maar zij zweeg, half verwonderd, half verschrikt, want Amelie had zich uit haar
omarming los gemaakt, was met eene beweging van ongeduld opgestaan en had
op ijskouden, bijna spottenden toon het woord: ‘nonsens!’ daarheen geworpen; het
klonk zóó hard, haar stem was zóó onvriendelijk, dat Louise onthutste en ontstelde.
‘Vergeef me!’ sprak zij stamelend.
Maar reeds had de oudste zuster zich bedwongen; zij nam streelend het blonde
hoofd van Louise tusschen hare handen en zeide op moederlijken toon:
‘Dwaas kind! Waarom denk je aan mij met betrekking tot huwelijksplannen;
waarschijnlijk trouw ik nooit.... ik denk er ook niet aan.... ik hoop dat ge August zult
veroveren.... doe er je best voor, hoor; als ik je aan één man zou willen
toevertrouwen, dan zou hij het wezen; zijn zacht karakter, zijn edel hart, zijn
buitengewone geestesgaven.... maken hem juist tot den echtgenoot, dien ik in mijne
stoutste droomen voor jou in 't leven riep.’
‘Maar.... Amelie, gij zelf dan?’
‘Chut, chut!’ - en de oudste zuster kuste Louise's rozenlippen.
Een kamerdienaar kwam de gravinnen verwittigen dat het avondmaal gereed
was; hij plaatste twee zilveren flambouwen op den schoorsteenmantel en bij dit felle
licht meende Louise te ontdekken, dat Amelie tranen in de oogen had.
Een tiental gasten waren reeds, in de zaal vereenigd en men verwachtte nog
anderen, die gedurende het souper en in den verderen loop van den avond konden
aankomen.
De twee zusters werden aan tafel naast de beide zonen des huizes geplaatst.
Maar Amelie leende slechts een verstrooid oor aan de beleefdheden van hertog
Ernest en volgde met oplettendheid de minste uitdrukking op het gelaat van hare
zuster en van hertog August, die tegenover haar zaten.
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August von Seen-Coburn was destijds twintig jaar. Hij had kastanjebruin haar,
donkerbruine oogen en een fijn snorretje, dat reeds iets mannelijks aan zijn gelaat
gaf. Men noemde hem algemeen de ‘artist’ in zijne omgeving, omdat hij veel aanleg
had voor muziek en schilderen, ja deze vakken met buitengewonen ijver beoefende
en er de voorkeur aan gaf boven de jacht of militaire exercitiën.
Hij had een dichterlijke ziel en zag vol vereering tot zijn vader en ouderen broeder
op, noemde ze ook beiden in zijne gedachten als ver boven hem staande. Plannen
voor de toekomst had hij tot hiertoe nog niet gemaakt; hij was van zijne jeugd af
doordrongen geworden van het denkbeeld, dat de wil zijns vaders en de belangen
van zijn land geheel zijn leven en toekomst moesten beheerschen.
Hij was een lieveling der dames in alle kringen waar hij zich bewoog, en zonder
zich veel moeite te geven, veroverde hij alle harten als door een tooverslag. Zijn
innemend voorkomen en hoffelijke manieren waren zijne beste geleiders. Hij had
wel eens schertsend tot zijn broeder gezegd:
‘Hoe jammer, dat om dat donkere, trotsche hoofd van ons nichtje von Reut geen
koningskroon blinkt; zij zou anders geheel en al eene vrouw voor u wezen.’
‘Denkt ge dat? of komt het bij u op omdat gij liever de blonde Louise voor u zelf
wilt behouden?’
‘Zij is allerliefst, niet waar?’
‘Voor mij nog te weinig vrouw en te veel kind.’
‘Maar Amelie dan?’
‘Ik heb nog nooit op haar gelet, ik denk geen oogenblik aan een van beiden; gij
hebt dus vrije keuze indien zij u bevallen.’
Dit onderhoud herinnerde zich prins August, toen hij dien avond naast Louise aan
tafel zat. Het kwam hem voor, dat zij meer ontwikkeld was, sinds hij haar het vorige
jaar ontmoette; er was een lichtje in hare blauwe oogen gekomen, dat er iets
raadselachtigs en betooverends aan leende, er was iets aantrekkelijks in haar
houding, in de gebaren van hare fijne, witte handen, in de fiere kromming van haar
hals.
‘Ik ben heel blij naast u te zitten, Louise, maar ik vrees, dat gij mijn genoegen niet
deelt.’
‘Waarom denkt ge dat?’
‘Ik zie, dat uwe blikken voortdurend die uwer zuster zoeken en gij u kwalijk
herinnert wie uw buurman is.’
Louise zuchtte; - eene vreemde gewaarwording maakte zich van haar meester;
het was haar alsof zij aan Amelie iets ontnam, wat haar toekwam. Zij gevoelde dat
zij lichtelijk verbleekte, toen de prins op droevigen toon voortging, terwijl hij trachtte
haar blik op te vangen.
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‘Weet gij wie uw buurman is, en is hij u niet al te onverschillig?’
Nu zag zij hem aan; vergiste hij zich of was haar oog vochtig? Toch duurde deze
ontroering slechts eene seconde, zij kende te goed de strenge wetten der etiquette,
dan dat zij zich aan de volle tafel aan hare aandoening zou hebben overgegeven;
zij dacht ook werkelijk alleen aan Amelie; althans zij w i l d e alleen aan haar denken.
Dáárom dwong zij een schalkschen glimlach op hare lippen en sprak schertsend:
‘Zeker ken ik mijn buurman en waardeer hem bijzonder, allereerst wel om zijn
witten baard.’ Zij duidde op den hofmaarschalk, die aan haar linkerhand zat. De
jonge hertog scheen echter niet tot gekscheren gestemd te zijn, althans hij
antwoordde somber:
‘Hij is wel gelukkig, zoo oud te zijn.’
‘Och, waarom!’ - vroeg zij steeds lachend.
‘Dan wekt men ten minste eenige belangstelling op, al is het ook uit medelijden.’
‘Ik zou dat geen prettige belangstelling vinden.... m e d e l i j d e n !....’
‘Dan hebt ge ook zeker nog nooit lief gehad,’ vervolgde August, zonder zich
rekenschap te geven, dat hij hoe langs zoo meer door haar begoocheld geraakte.
‘Ik houd erg veel van papa, en Amelie.’
‘Die tellen niet meê....’
‘Zoo? En wie telt dan wel meê?’
‘Wel.... de jongelui uit uw omgeving.’
‘Ik heb er nog geen ontmoet, die aan mijn ideaal beantwoordt.’
‘En mag ik vragen, welke hoedanigheden dat ideaal hebben moet?’
‘Wel zeker, zoo gij geduld genoeg bezit om naar die opsomming te luisteren.’
‘Louise, ge zult het misschien heel gek van mij vinden, dat ik u dit zoo zeg, maar
ik zou dag en jaar naar niets anders willen luisteren, dan naar de muziek van uwe
stem.’
‘Dank u neef, gij zijt zeer galant....’
‘'t Is geen galanterie, - doch beschrijf mij uw ideaal.’
‘Hij moet zijn.... heel groot, fier, moedig, met veel verstand, zooals Amelie, met
veel hart en talenten; hij moest innig van mij houden en mij nooit ontrouw mogen
zijn.... maar ik geloof, dat een dergelijk mensch nog geschapen moet worden....’
ging zij blozend voort, want terwijl zij de hoedanigheden van haar ideaal opnoemde,
zeide een kleine stem in haar hart: ‘aan je meeste eischen beantwoordt je
b u u r m a n .’
‘Ja, hij zal nog geschapen moeten worden,’ herhaalde zij, ‘want tot nu toe heb ik
zoo iemand niet in mijne omgeving ontmoet.’
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Prins August glimlachte nu en zeide:
‘Maar zoo hij nog geschapen moet worden en ge zoudt er toe overgaan uwe hand
te schenken aan de verwezenlijking van uw ideaal, dan zoudt gij negentien jaar
ouder zijn dan uw echtgenoot; dat heeft ook eene schaduwzijde.’
Zij lachte.
‘Daaraan had ik nog niet gedacht, ge hebt gelijk, het behoort dus tot de
onmogelijkheden.’
‘Waarom tot de onmogelijkheden, verondersteld dat er iemand was, die reeds
eenige der door u bedongen hoedanigheden, b.v. de uiterlijke, bezat en die.... die
zich moeite gaf al de overige er bij te verkrijgen?’
Louise gevoelde, dat de oogen van hare zuster verrast en bedroefd op haar
rustten; gelukkig dan ook achtte zij zich, dat hun onderhoud hier afgebroken werd
doordat eene nicht van den ouden hertog, die aan den anderen kant van prins
August zat, het woord tot hem richtte; zij sprak daarop zelf lang en hartelijk met den
hofmaarschalk en vermeed haar b u u r m a n te woord te staan. Zoo liep het souper
af.
Men bracht den avond op het terras door, en Louise verliet de zijde van Amelie
niet. Bij het ‘goeden avond’ wenschen, toen ieder zich terug trok naar zijne
vertrekken, meende Louise, dat August met teederheid en langer dan noodig was
hare hand in de zijne hield; zij snelde naar boven, kuste hare zuster met innigheid
en sliep spoedig daarop in, gewiegd door gouden liefdesdroomen.
Amelie bleef geknield op haar bidstoel. Zij had reeds te lang het beeld van August
in haar ziel gegrift om niet bemerkt te hebben, dat hij hare zuster zeer sympathiek
was; zij had vooral gedurende dien avond zijne blikken op Louise zien rusten, zóó
als die nooit op haar gericht waren geweest.
‘Stil, stil, mijn hart,’ sprak zij in haar eenzaam gebed tot zichzelf, ‘liefde bestaat
niet voor u,.... gij zijt oud ter wereld gekomen omdat ge, waart.... de oudste. Ja
ofschoon ik August de verwezenlijking vind van een man, die eene vrouw gelukkig
kan maken, wil ik toch hem uit mijne gedachten bannen, ik wil hem slechts wenschen
voor mijn zusje, zoo hij haar lief heeft zullen zij samen gelukkig zijn.... h a a r geluk,
h a a r geluk.... mijn God, anders vraag ik niet, geef mij slechts kracht mijzelve te
vergeten.’
Toen Louise den volgenden ochtend ontwaakte, nam zij zich hare droomen kwalijk,
en zij was vast besloten prins August zooveel zij maar kon in 't gezelschap van hare
zuster te brengen, niet alleen den vorigen dag, maar reeds vroeger op haar eenzaam
kasteel had zij meenen te ontdekken, dat Amelie den jongsten zoon van den hertog
von Seen-Coburn een dieper
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gevoel toedroeg, dan tot hiertoe nog met iemand het geval was geweest. Daarom
weigerde zij hem, toen hij haar 's morgens voorstelde haar cavalier te wezen en
beide zusters vroegen zich verwonderd af, telkens aan elkander denkende: ‘Waarom
is hij niet bij haar?’
Louise had hem naar Amelie verwezen, maar deze had hem telkens weten te
ontwijken; al had zij geen zekerheid, zij giste eene ontwakende genegenheid
tusschen den jongen hertog en hare zuster, en met haar fier en vast karakter had
zij het onwrikbaar besluit genomen zichzelve weg te cijferen.
‘August, waarom kijkt gij zoo droomend in de verte, in plaats van als een hoffelijk
cavalier u bij de dames te voegen.’
Graaf Léonville, de vriend van den jongsten zoon van den hertog von
Seen-Coburn, reed een groepje heeren achterop en fluisterde dit tot een onder hen,
terwijl hij zich tot hem voorover boog.
Schijnbaar onverschillig antwoordde deze:
‘Zij missen mij niet; zie slechts hoe ze allen praten en lachen.’
‘Ik zie er toch ééne, die bijna niet spreekt en in 't geheel niet lacht; ik heb zelf al
gezocht haar te verstrooien, maar te vergeefs.’
‘Nu, ik zou stellig niet gelukkiger wezen,’ lachte prins August, ‘want gij zijt de
schitterendste hofmaker, dien men zich denken kan.’
‘Weet ge van welke vrouw ik spreek?’
‘In 't minst niet.’
‘Welnu, gaat dan met mij terug; wij zullen een zijlaan inslaan en langs een omweg
de dames achterop rijden.’
‘Het zij zoo.’
De beide vrienden gaven hunne paarden de sporen, sloegen links af, en na eenige
minuten in galop een kronkelpad gevolgd te hebben, kwamen zij achter de amazonen
op den breeden landweg uit, die van den slotheuvel af in de vallei voerende, aan
de eene zijde met hooge dennenboomen beplant was en aan den anderen kant in
de diepte de vruchtbare en schilderachtige vlakte ten toon spreidde. De weg ging
snel berg-afwaarts en op een gegeven oogenblik scheen het paard van eene der
dames te struikelen: het werd echter krachtig met de kleine vuist gegrepen en ontving
een karwats-slag zóó hevig, dat het, na even gesteigerd te hebben, met twee
sprongen vóór het gezelschap uit en slechts met moeite in den behoorlijken pas,
en bij de overige ruiters te brengen was. Graaf Léonville had zijn blik van de amazone
op zijn vriend laten gaan, beide heeren zagen elkâar aan toen het gevaar voorbij
was.
‘Gij zijt verbleekt, August,’ sprak de graaf, ‘dit toch was de vrouw, op wie ik
daareven doelde.’
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De hertog antwoordde niet.
‘Ik weet nu wat ik weten wilde,’ ging zijn vriend voort, ‘zij is u niet onverschillig....
ik m o e s t dit weten.’
‘Waarom?’ vroeg hij eenigszins misnoegd en bevreemd.
‘Omdat.... omdat ik hare hoedanigheden bewonder en het nu nog tijd voor mij is
de waardeering daarvan te matigen.’
De hertog zag droomend voor zich uit; onwillekeurig rustte zijn oog op de sierlijke
jonge gestalte met de blonde haren, en het was hem alsof geen andere vrouw op
de wereld bestond.
‘Is het een vriendendienst?’ vroeg hij, zonder zich rekenschap te geven van het
gewicht zijner woorden.
‘Het is eerder een voorzorgsmaatregel, om mij zelf later pijn te besparen.’
‘Zoo.... ja.... ik begrijp u.... zou men mij toestaan een huwelijk beneden mijn stand
te doen?’
‘Gij denkt er toch nog niet over haar te huwen?’
‘De gravin von Reut staat te hoog om haar anders te kunnen beminnen.’
‘Is het dan reeds zoo ernstig?’
‘Ik weet het zelf nog niet; uw vraag of zij mij niet onverschillig was, dwingt mij aan
mijzelven den aard van het gevoel te bekennen, dat zij mij inboezemt. Maar, gesteld
eens dat het zoo ver kwam, zou ik van den kant van mijnen vader, van den kant
van mijne neven, de regeerende vorsten, geen zwaren strijd te duchten hebben?’
‘Waarschijnlijk niet, daar je oudste broer toch de eer van 't huis door zijn huwelijk
zal moeten ophouden; een zware, ondankbare plicht, waarvan de jongeren Goddank
verschoond blijven.’
Zij spraken niet verder, maar sloten zich bij het gezelschap aan. Prins August
vermeed Louise von Reut, maar hij verloor haar niet uit het oog en het ontstemde
hem, dat andere heeren uit het gezelschap zich zoo in haar omgeving schenen te
vermaken.
Louise dacht bij zich zelve: ‘Hij gaat niet naar Amelie; als hij nu toch maar een
beetje van mij hield, dan zou hij wel bij mij komen, zoo hij mijn wensch om zich bij
mijne zuster te voegen, niet vervult.’
Zij gevoelde zich terneergeslagen en gedrukt, maar schertste toch voortdurend
met hare geleiders, vreezende dat zij de gedachte, die haar bezig hield, verraden
mocht.
Hoe meer zij trachtte het beeld van den jongen hertog uit hare ziel te bannen,
des te vaster en inniger herleefde het in haar gemoed. De natuur zelfs, waarvoor
zij gewoonlijk in geestdrift kon ontvlammen, scheen voor haar als uitgestorven; de
verhalen van jachten, reizen en feesten, die men haar deed, ruischten als
onverstaanbare klanken aan haar oor voorbij; deze morgenwandeling te paard, die
haar anders zooveel genoegen gedaan zou
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hebben, kwam haar voor nooit te eindigen, en zij vroeg zich zelve af of hij haar
misschien een woordje zou toevoegen als zij vóór het tweede ontbijt huiswaarts
keerden.
Men keerde huiswaarts.... alle gasten waren verrukt over den heerlijken rit en
Louise wilde hare zuster volgen naar hare vertrekken; zij had reeds de fijn geschoeide
hand op de trapleuning gelegd om naar boven te gaan, toen een welbekende stem
haar deed ontstellen.
‘Geef mij over vijf minuten een oogenblik van onderhoud in de bibliotheek, bid ik
u; ik zal u daar wachten.’
Zij wilde antwoorden, maar de eerste toon bestierf op hare lippen en toen zij zich
naar hem omwendde, was de spreker reeds verdwenen.
Werktuigelijk volgde zij de treden der trap: ‘zal ik gaan? zal ik niet gaan?’
Zooals altijd moest haar zuster beslissen; nu ijlt zij plotseling met versnelden tred
hare vertrekken binnen.
‘Amelie! Amelie!’
‘Welnu?’
‘Ik weet niet wat te doen!’
‘Met betrekking tot prins August, niet waar?’
‘Hoe weet ge dat?’
‘Kind! zou ik het schitteren van je oog, het beven van je hand en 't kloppen van
je hart niet verstaan?’
‘Maar.... maar jij....?’
‘Ik? Wat bedoel je?’
‘Wel, mij dunkt, je hebt een zwak voor hem.’
‘Dwaasheid! Ik.... ik de oude, ernstige Amelie, zou voor iemand een zwak hebben?’
‘Ik meende toch....’
‘Stel je gerust, liefste, zoo ik prins August boven anderen verkoos..... dan was
het.... met het oog op.... op jou.’
‘Het kwam mij niet zóó voor; zou ik mij dan zoo vergist hebben?’
‘Waarschijnlijk; maar, zeg me wat is er gebeurd? ge waart toch niet samen op de
wandeling.’
‘Neen, maar hij heeft me daar juist gevraagd!...’
‘G e v r a a g d ?... wat g e v r a a g d ?’
‘O! niets!’ - Alleen maar om bij hem te komen in de bibliotheek.’
‘Wanneer?’
‘Nu.’
‘Nu?! en ge staat nog hier, zottinnetje!’
‘Ik wist niet, of ge het goed zoudt vinden.’
‘Zeker; zeker, uitstekend.... ga maar gerust.’ En Amelie drong hare zuster naar
den uitgang van hare vertrekken, misschien
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wel wat ruw en verbitterd, althans het deed het blonde meisje pijnlijk aan.... Eerst
snel, toen langzaam en eindelijk schroomvallig, volgde zij den langen corridor, die
naar de torentrap in den rechtervleugel van het slot leidde en waar tegenover die
trap zich de deur van de bibliotheek vertoonde. Het was haar, alsof een zonderlinge
nevel voor hare oogen trok, alsof haar bloed stilstond in hare aderen, alsof hare
voeten aan den grond vast zaten, toen zij de deur naderde. Beidde haar dan zoo
iets schrikkelijks! Neen, zeker niet, maar haar teergevoelig gemoed deinsde terug
voor de hevige aandoeningen, die haar dáár waarschijnlijk wachtten; zij beefde
terug voor w a t zij wenschte en w a t zij toch ook weer bang was te zullen hooren;
zij vreesde evenzeer haar verlangen ontgoocheld te zien; wel tienmaal was zij op
't punt terug te keeren en toch ging zij telkens verder en had eindelijk den knop van
de deur in de hand.
Nog was het tijd.... maar zie, als door een toovermacht bewoog zich de knop van
zelf onder hare lichte aanraking en week de deur zachtjes terug.
‘Dank, dank, dat ge gekomen zijt,’ sprak de jonge hertog en geleidde haar in de
diepe eikenhouten vensternis. ‘Ik vreesde een oogenblik dat ge geen gehoor zoudt
geven aan mijne bede.’
‘Waarom niet?’ klonk haar wedervraag en open, vol vertrouwen zag haar kinderlijk
blauw oog hem aan.
‘Wel.... ik wist niet of ge zoudt willen, of ge 't misschien ongepast vinden zoudt.’
‘Ja, eigenlijk wist ik niet goed wat te doen; ik kwam heel graag, maar er lag in uw
vraag iets geheimzinnigs, net alsof het niet mocht, alsof misschien de andere
menschen zoo zij het wisten, het af zouden keuren, maar Amelie vond het heel
goed....’
‘Amelie!? Hebt ge 't aan uwe zuster gezegd?’
‘Zeker, natuurlijk, ik zeg haar alles, en zij zou kunnen oordeelen of ik het doen
mocht.’
Al pratende had zij hare zelfbeheersching herwonnen en had nu plaats genomen
op het rood fluweelen kussen, dat de vensternis bekleedde.
‘Gij vertelt haar alles?’ ging August voort, zich vertrouwelijk tegenover haar
plaatsende, ‘dus zult ge haar ook alles herhalen, wat ik u zeggen zal?’
‘Dat kan er naar wezen,’ antwoordde Louise ernstig en de prins glimlachte.
‘Bij voorbeeld,’ ging het meisje voort, ‘indien gij mij een geheim, een persoonlijk
geheim van u zelven meedeeldet, dan zou ik het natuurlijk niet aan haar.... aan
niemand kunnen en mogen zeggen; of.... zoo het iets was dat haar verdriet kon
doen en dat zij niet noodzakelijk weten moest, dan zou ik ook zwijgen.’
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‘Maar zoo ik u nu alleen lieve en teedere woorden te zeggen had, die geheel voor
u alleen bestemd waren, en die ontheiligd zouden worden, indien ze door andere
ooren opgevangen werden?’
Hij had zich tot haar overgebogen en vatte hare hand.
‘O! dan.... dan....’
‘Welnu?’
‘Dan behoefde ik het niet te bekennen, zij zou het op mijn gezicht lezen.’
‘Liefste!.... Mag ik beginnen met je bij je naam te noemen, als we alleen zijn?’
‘Zeker, heel graag.’
‘En zal je me dan ook eenvoudig August noemen?’
‘Ik zal 't probeeren, maar het is mij altijd een beetje moeilijk den naam van iemand
te zeggen, die.... die mij niet geheel onverschillig is.’
‘Louise! lieve Louise! je hebt dus eenige genegenheid voor me?’
‘Heel veel.’
Hij streelde en kuste hare hand, zij liet hem begaan.
‘En zal je die behouden, zal je niet, zooals enkele vrouwen, morgen vergeten zijn
wat me van daag deed hopen, en lachen over de smart die je onverschilligheid mij
berokkenen zou?’
‘Ik weet niet, wat andere vrouwen doen, maar als ik iemand lief vind, dan vermijd
ik alles wat hem pijn zou kunnen doen, en als ik ééns lief heb.... dan is het voor
altijd.’
Zij had het hoofd diep gebogen en ademde met moeite, terwijl een traan van
ontroering op de kleine witte hand viel, die de prins vast hield; hij kuste innig en
eerbiedig haar blonde haar.
Zoo gaarne had hij het meisje in zijne armen willen sluiten en aan zijn hart gedrukt;
maar hij begreep dat de liefde voor het eerst haar bloem in deze jonge ziel opende
en dat zij met eerbied en voorzichtigheid bewaakt en gekoesterd moest worden,
wilde men ze niet verschroeien.
‘Heb je geen verdriet, dat ik je lief heb?’ vroeg hij zacht.
Zij hief de nog vochtige oogen op en het hoofdje op zijde gebogen sprak zij
fluisterend:
‘Ik ben zoo gelukkig.’
‘Wij zullen elkaar altijd liefhebben, niet waar?’
‘Ja, ik hoop ten minste niet dat ik je tegen zal vallen.’
‘Maar, om redenen die ik je pas een volgende maal zeggen kan, moeten wij het
vooreerst geheim houden en voor iedereen verbergen.’
‘Toch Amelie uitgezonderd?’
‘Zooals ge wilt.’ Bij dit antwoord klonk de stem van den prins geheel anders en
een wolk overschaduwde zijn edel voorhoofd.
Zij bemerkte die verandering en zag hem verschrikt aan, maar
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hij bewong zich, streelde hare lange vlechten en vroeg, hoeveel tijd zij noodig had
om voor het ontbijt gereed te zijn.
‘Zoo mijn eigen kamenier mij kleedt, ben ik in een half uur klaar, maar als Amelie's
kamenier het doet, dan wel drie kwartier.’
‘Het is nu bijna één uur, maar toch kan ik u niet laten gaan vóór dat ge mij beloofd
hebt, dat ik u vandaag nog, al is het maar voor twee minuten, alleen mag zien.’
‘Het is goed, bepaal zelf maar waar en wanneer.’
‘Zooals ik zeide, moeten wij onze liefde diep geheim houden, want als men ze
ontdekte, zou het wel kunnen zijn, dat ons geluk plotseling in duigen viel; wij moeten
dus onze bijeenkomst verbergen.’
‘Ja....’
‘Dezen avond, als iedereen op het terras is; gij kunt dan met uwe zuster het pad
inslaan, dat rechts voor de heesterperken leidt; ik zal volgen met Léonville, hij zal
zich bij Amelie voegen, en wij kunnen eenige passen alleen doen.’
‘Zeer goed, ik zal mij nu moeten gaan kleeden, wil men mij niet missen.’
‘Een kus.... Louise.... ten teeken van onze wederzijdsche genegenheid....’
Zij reikte hem haar voorhoofd en verwijderde zich daarop met haastigen tred. In
haar ziel zong voor 't eerst een ongekende, betooverende stem het lied der eeuwige
liefde.

Hoofdstuk III.
Een stille verloving en een schitterend bezoek.
De avond viel en gelijk elke wegstervende dag, omhulde ook deze het landschap
langzamerhand met grauwe nevelen; Louise's hart scheen echter geheel anders te
moede te zijn dan gewoonlijk, en toen zij met de overige gasten op het terras trad,
kon zij ternauwernood een kreet van bewondering onderdrukken, zóó prachtig kwam
deze zonsondergang haar voor.
Hare zuster had beschermend de armen om hare schouders geslagen en zoo
stonden zij dáár, den blik aan den eindeloozen horizon geketend. Amelie vroeg zich
af, of het in 't hart der jongere zuster nu ook stormde gelijk in 't hare, zoo niet, zoo
het enkel een gelukszon was die er in opging, waarom moest z i j die dan derven?
Zij was slechts een jaar ouder.... waarom
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scheen men haar altijd als de moeder van Louise te beschouwen, en als boven de
jaren zijnde om liefde te geven en te ontvangen. En toch.... was er niet in 't diepst
van haar hart eene herinnering verborgen van een nog niet lang toegebrachte wond,
had zij haar eerste bal niet bijgewoond aan 't hof te München, was toen haar eerste
cavalier niet hertog August von Seen-Coburn geweest, en.... maar stil.... stil.... zij
is immers als eene moeder over Louise, ja, en zij zal die rol blijven vervullen en niet
toestaan dat de jonge hertog h e t hart harer zuster verovert, zonder er ernstige
gevolgen aan te geven.... neen, haar lieveling, hare Louise mag nimmer de smart
ondervinden, reeds morgen onverschilligheid te leeren kennen, waar heden een
vurige liefde blaakte.... dáárover zal zij waken.... Toen, nu twee jaar geleden, prins
August ook tot haar die betooverende woorden sprak, die in haar meisjeshart een
oneindige zaligheid deden ontstaan, en hij den volgenden dag haar koel, ja bijna
onverschillig te gemoet trad, toen had haar fierheid haar verboden hem te laten
bemerken, dat zij zich h e r i n n e r de.... maar wat pijn bij die fierheid.... Neen! Louise
mocht die smart niet kennen.
Aan den verren horizon verdwenen langzaam de laatste gouden stralen der
dalende zon.
‘Wilt ge niet wat met ons rond gaan?’ vroeg nu graaf Léonville aan Amelie.
‘Met genoegen.’
En reeds had hertog August zijn arm aan Louise geboden, terwijl Amelie
werktuigelijk aan de zijde van den Franschen edelman trad.
‘Wij gelijken wel Faust en Mephistopheles,’ schertste de graaf.
‘Niet zeer flatteus voor mij,’ antwoordde Amelie, ‘want ik vertegenwoordig dan
zeker vrouw Martha.’
‘Juist.... maar als ik mijzelf bij den duivel vergelijk dan is daarnaast elk ander beeld
een compliment.’
‘Dat weet ik nog niet.... er valt nog heel wat te verkiezen boven eene oude
matrone.’
‘Eene matrone van nog geen twintig jaar....’
‘De leeftijd - de j a r e n bedoel ik, - doen er weinig toe.’
‘Vindt ge? Voor mij beteekenen zij integendeel zeer veel; het is waar dat er
vrouwen van veertig jaar zijn, die niet uw ernst bezitten.’
‘Wilt ge mij allerlei onaangename dingen zeggen?’
‘Is ernstig zijn dan een gebrek?’
‘Ja, althans in de oogen der mannen.... de man wil, dat eene vrouw altijd lache,
altijd vroolijk zij, h e m altijd vermake, om het even of haar hart, haar ziel vol droefheid
zijn, dat gaat hem niet aan, hij vraagt slechts geen lijden te z i e n , om het even wat
of de vrouw gevoelt.’
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‘Gij hebt geen zeer gunstige meening over ons geslacht; welk een pessimisme in
zulk een jong hoofdje! Is uwe zuster ook zoo gestemd?’
‘Louise?! gelukkig niet, zij is nog vol geloof, vol hoop, vol kinderlijk vertrouwen.’
‘Hoe is zulk een verschil tusschen u mogelijk?’
‘Zij heeft nog niets van de wereld gezien, het is de omgang met menschen, die
deze gelukkige overtuiging doet geboren worden,’ zeide zij spottend.
‘Dus zij.... maar vergeef me, gravin, ik was op 't punt eene gevolgtrekking te
maken; die wellicht onbescheiden geweest zou zijn.... Uwe zuster boezemt mij de
innigste belangstelling in, daarom ging ik op dit onderwerp door, vergeef me!’
‘O, gij zijt volstrekt niet onbescheiden; buitendien, mijne zuster kon nooit zoo
pessimistisch worden als i k ben, zij is nooit de o u d s t e geweest. Dat wil wat
zeggen, graaf, als men op zijn tiende jaar de liefste der moeders in 't graf ziet dragen!’
Graaf Léonville zuchtte, minder bij de gedachte aan eene vroeg gestorvene
moeder, dan wel omdat hij wist, dat zijn vriend August nu waarschijnlijk een veel
aangenamer onderhoud voerde.
‘Waar zouden zij zijn?’ vroeg Amelie, nadat zij beiden een poosje zwijgend
doorgewandeld hadden.
‘Ik weet het niet; men kan bijna niets zien, toch zal de maan straks wel opgaan.’
‘Zoo wij ze opspoorden?’
‘Waartoe hunne vrijheid te belemmeren?’
‘Het komt mij passender voor.... ik bid u laat ons hier inslaan, mij dunkt ik herken
tusschen gindsche boomen de lichte gestalte mijner zuster.’
Na eenige oogenblikken hadden zij de beide jongelieden ingehaald, en de graaf,
vreezende ze te overvallen, richtte hen reeds uit de verte het woord toe.
‘Wij verdwalen, August; gelooft gij niet, dat het voor de dames wat koel wordt?’
‘Ja, erg koel,’ hoorde Amelie Louise op haastigen toon antwoorden, en deze
bevestiging klonk in de ooren der bezorgde zuster als een noodkreet. Wat was er
gebeurd? Hij had haar toch geen pijn gedaan. Nu reeds. O, die mannen!....
‘Zoo ge terug wilt keeren, ga ons dan voor, wij volgen.’ August stem klonk luchtig.
‘Een echte Don Juan,’ fluisterde Léonville Amelie in het oor, den terugweg
inslaande.
‘Een Don Juan! Hoe bedoelt ge dat? Is hij dan niet edel, goed, schoon, o, veel
beter dan de meeste anderen?’
‘Nu toont ge uw waren leeftijd; dat doet me toch genoegen, de matrone verdwijnt
voor de jonge vrouw!’
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‘Wat bedoelt ge?’
‘Wel, dat zijn knap uiterlijk en innemende manieren u ook al betooverd hebben.’
‘Is hij dan niet schoon, met zijn hooge gestalte, fijnbleeke gelaatskleur,
kastanjebruin haar en diepe, donkerblauwe oogen?’
‘Ja zeker; ik zeg niet het tegendeel.’
‘Maar heeft hij dan niet de edele hoedanigheden van hart en ziel, welke ieder
man tot een halfgod kunnen verheffen?’
‘Welk een geestdrift! Ziet ge wel, dat hij u ook al betooverd heeft!’
‘Betooverd? neen, dat geloof ik niet; maar waarom noemdet gij hem een Don
Juan? Ik kan mij geen Don Juan voorstellen met zooveel groote hoedanigheden.’
‘Het is juist om zijn succes bij de vrouwen dat ik hem D o n J u a n noem, prins
August is weekhartig van natuur, maar de dames vergelden het hem wel.’
‘En.... hij is misschien veranderlijk als een vlinder.... gelooft ge dat? gij moet dat
weten; gij zijt zijn vriend.’
‘Zijn vriend ben ik, en ik houd oprecht van hem; ik geloof hem ook in staat eene
groote, ernstige liefde voor eene vrouw op te vatten; of hij de vrouw, die hem zulke
genegenheid in zal boezemen, reeds gevonden heeft, weet ik niet; en attendant
maakt hij aan alle jonge meisjes het hof en hij doet het met tact en gaarne.’
Gelukkig was het zeer donker, niettegenstaande de maan, die nu eenige zilveren
stralen door de dennetakken schoot, en kon graaf Léonville het rood niet zien dat
op Amelie's wangen brandde. Haar gansche, trotsche ziel kwam in opstand. Dus
zij was ook ééne onder de vele meisjes geweest aan wie de jonge hertog het hof
gemaakt had, en die zich de e e n i g e geloofd had.... zooals allen waarschijnlijk....
o! maar.... met hare zuster zou dat niet zoo gaan, neen! daarvoor was het blonde
kind te goed; h i j zou haar òf niet meer liefhebben òf zij zou die eenige groote
teederheid uitmaken, waartoe de prins in staat was, ja z i j , Amelie, zou daarvoor
zorgen.
Toen men bij het gezelschap teruggekeerd was en prins August in een zeer
opgewekte stemming in 't midden van een groep gasten allerlei anecdoten vertelde,
miste Amelie hare zuster. Onder voorwendsel dat zij een boek in de s e r r e had
laten liggen, verliet zij graaf Léonville om Louise op te sporen, maar na in de
verschillende zalen te vergeefs een bezorgden blik geslagen te hebben, begreep
zij dat Louise of in de bibliotheek òf in hare kamers moest zijn. Dit laatste vermoeden
werd bewaarheid, want toen zij door haar eigen vertrek gaande, in dat van hare
zuster wilde binnentreden, was de deur gesloten en meende zij daarbinnen een
zacht snikken te hooren.
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‘Louise! Louise! doe toch open!’ En Amelie klopte onstuimig aan de deur.
Daar zij geen antwoord kreeg, herhaalde zij haar kloppen en voegde er aan toe:
‘Men zal ons hooren!’
Het blonde meisje opende schoorvoetend; zij was haar zenuwachtige ontroering
nog niet zoozeer meester, dat het haar aangenaam kon zijn in hare eenzaamheid
gestoord te worden.
‘Kind!’ sprak Amelie zacht verwijtend, ‘sluit je je voor mij ook op?’
‘Ik dacht van middag nog zoo gelukkig te zijn, en nu....’
‘Maar wat is er dan gebeurd?’
Louise had zich wanhopig op een canapé laten vallen, en Amelie onderscheidde
haar trekken eerst niet, daar het zoo donker was, terwijl zij liever niet om eene lamp
wilde schellen.
‘Zal ik licht laten komen?’ vroeg zij.
‘Neen, neen!’ klonk het nauw hoorbaar. Amelie naderde:
‘Maak me toch niet zoo ongerust.... wat is er? Is hij veranderd?’
‘Ik weet het niet.’
‘Maar wat dan? Was hij niet lief?’
‘Ja wel.’
‘Kom Louise, zeg me alles, ik zal je op 't spoor helpen, maar ik verwacht dat je
me alles zegt, want ik zal nooit toestaan dat hij je ongelukkig maakt. Laat ons eens
zien. De oude hertog von Seen-Coburn is een wapenbroeder van onzen vader
geweest, je weet hoe papa ons als kinderen reeds van hem vertelde, dat hij met
hem overeengekomen was, ons tweeën met zijne beide zoons te laten trouwen.
Later.... ik weet niet hoe of het kwam, maar Ernest von Seen mocht niet meer met
ons spelen en kwam ook nooit meer bij ons logeeren; daarentegen was August
bijna als onze broeder. Weer later verwijderden onze wederzijdsche studies en
opvoeding ons van elkaar. Ik herinner mij nog het hartzeer dat ik daarover gevoelde,
gij scheent er minder van te bemerken; gij waart ook nog te jong. Voor Ernest had
ik nooit bijzonder veel vriendschap gekoesterd, en toen hij zich verwijderde, gaf een
van onze gouvernantes mij te kennen, dat dit waarschijnlijk gebeurde, omdat de
oude hertog grootsche plannen had met zijn oudsten zoon en i k .... te min voor hem
was; mijn trots werd daardoor zóó gekrenkt, dat ik er geen spijt over gevoelen kon,
maar mij des te inniger aan August aansloot, geheel vergetende dat hij eigenlijk
voor u bestemd was, maar gij waart toen nog zoo klein. Ik was veertien jaar, toen
men h e m ook van ons verwijderde en het is alsof ik die pijn eerst gisteren
ondervond, zóó levendig staat zij mij voor den geest. Je weet dat ik August weer
voor het eerst
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de

op mijn 18 jaar bij gelegenheid van mijn eerste bal terug zag. Eenige kleine
incidenten, die ik liever niet weer in herinnering breng, deden mij inzien, dat wij
eigenlijk niet voor elkaar geschikt waren, en ik verheugde mij hiervoor, toen ik gewaar
werd dat hij voor u zoo'n zwak had. Ik zag ook, zusjelief, dat hij u niet, volstrekt niet
onverschillig was.... Welnu het ging goed, dunkt me, dezer dagen, van middag
vooral; hoe is nu alles weer in duigen gevallen?’
Louise had den tijd gehad zich te herstellen en hare tranen te drogen; zij liet zich
voor Amelie op 't tapijt glijden en verborg het hoofd in den schoot harer zuster.
‘Welnu?’
‘Amelie, ik voel me zwak, zóó alleen, zóó erg kinderachtig.... zult ge me altijd
beschermen? Zult ge niet te hard wezen voor mijne gebreken?’
‘Hoe kunt ge er toe komen mij dit te vragen! Ik aanbid u als mijn lief klein zusje,
als mijn oogappel; geen moeder kan haar eigen kind hartstochtelijker liefhebben
dan ik u; maar waarom vraagt ge dat?’
‘Och ik ben zoo geheel anders dan gij; - gij zijt zóó sterk, zóó fier, zóó groot; gij
hebt evenveel verstand als hart en ik heb veel, v e e l meer hart!’
‘Dat weet ik, lieve....’
‘Ja, ge weet het, en ge zult dus ook begrijpen wat ik van avond al voor pijnen
uitstond....’
‘Pijnen?’
‘Hij sprak eenige woorden van oneindige liefde tot me; die beantwoorden zoo
geheel aan wat ik gevoelde; ik droomde mij voor altijd aan zijne zijde en hoe of ik
hem door mijne groote liefde tot den gelukkigste der menschen maakte.... daarop
zeide hij plotseling: ‘mijn vader zou onze verloving nooit toestaan, er zal dus nimmer
sprake van een huwelijk tusschen ons kunnen wezen.’
‘Zei h i j dat, Louise, heb je het goed verstaan? Vroeg je hem niet w a a r o m ?’
‘Het was mij op eens alsof ik uit den zaligsten, glansrijksten hemel in den
duistersten afgrond geworpen werd - het was mij of mijn bloed stil stond, en alsof
ik het leven verliezen zou.’
‘Maar w a t was je antwoord?’
‘Niets.’
‘Niets!?’ Bijna ruw stootte Amelie het daarop rustende blonde hoofd van hare
knieën. Zij was opgestaan, en eenige passen terzijde getreden.
‘Niets!’ - herhaalde zij langzaam met een soort van medelijdende minachting in
haar stem.
‘Heb je hem dan niet gezegd, dat eene gravin von Reut even
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hoog in stand is, als een niet regeerend hertog von Seen-Coburn?.... Heb je hem
er dan niet aan herinnerd, dat onze moeder....?’
‘Ach, zie je wel,’ jammerde Louise, ‘Je kunt geen rekening houden met de
zwakheden van mijn hart!’
‘Het was een smaad, dien hij je aandeed! hij stelde je daardoor gelijk met de
eerste de beste....’
Amelie's stem stokte, het medelijden keerde weer terug in die krachtige natuur;
zij knielde nu zelf naast hare zuster, legde den arm om haar heen en sprak met al
de teederheid eener moeder:
‘Nu, nu, ik meen het zoo erg niet.... ik begrijp, dat je geen woorden vondt.... het
was misschien juist op dat oogenblik dat Léonville riep, dat het koud werd, en dat
gij antwoorddet ‘ja’.
Het jonge meisje maakte een bevestigend teeken met het hoofd en fluisterde op
nieuw ‘ja!’ aan de kloppende borst harer zuster.
‘En waarom was August dan zoo welgemoed en vroolijk daar straks, beneden?....’
ging Amelie, als luid in zich zelf pratende voort, ‘hij zag er uit alsof hij een bijzonder
gelukkig oogenblik had doorleefd.’
‘Die mededeeling drukte hem misschien reeds dezen middag op het hart, en
daarom was hij gelukkig, dat hij den moed had gehad het mij te zeggen.’
‘Den moed!’ spotte Amelie; ‘welke moed is er toe noodig om een teer blond meisje
te kwetsen?
‘Zoo meende hij het niet,’ verontschuldigde Lousie; ‘hij wilde voorkomen, dat ik
mij illusies zou maken.’
Amelie zuchtte; zij had willen verzekeren, dat Louise nog veel te mooi, te lief en
te goed was, zelfs voor den grootsten, machtigsten koning, maar zij zweeg en besloot
te handelen; niet van avond, het was te laat; maar morgen.... morgen.... ja, zij bezat
geestkracht en zou hem wel d w i n g e n haar zusje verder te sparen.
‘Kom,’ sprak zij, ‘wij zullen nu beiden eens verstandig zijn; ik zal de kemenier
schellen, zij zal je te bed leggen en zal je wat komen voorlezen totdat je slaapt.
Vertrouw op mij ik zal zorgen, dat je liefste wenschen vervuld worden.’
Zij kuste haar het voorhoofd en beiden stonden op. Amelie schelde en liet weldra
hare zuster in de handen der kamenier, die met twee zilveren lichten binnentrad.
Zij zelf trok zich in hare kamer terug om nog eens rijpelijk te overdenken, w a t te
doen en h o e het aan te leggen.
.........................
‘Hebt ge 't groote nieuws reeds gehoord, nichtje?’
Het was prins August, die het woord tot Amelie richtte, toen
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zij den volgenden morgen in haar wit neteldoeksch morgenkleed de ontbijtzaal
binnentrad. Geheel vervuld als zij was van de droefheid harer zuster en denkende,
dat hij, evenals zij, slechts daarover wenschte te spreken, - verbleekte zij en vroeg
met iets als een streng verwijt in toon en blik:
‘Gij bedoelt toch niet....?’
‘Hadt ge u niet zoo spoedig verwijderd gisteren avond, dan hadt ge het kunnen
weten,’ zeide hij, zonder hare gedachten te raden; ‘een koerier bracht de tijding juist
toen gij 't gezelschap verliet.... raad eens w e l k e tijding?’
‘Het kan slechts iets zeer aangenaams voor u zijn, dat is zeker.’
‘Eerder voor mijn broeder dan voor mij, er hangt zooveel van af.’
‘Gij maakt mij waarlijk nieuwsgierig,’ verzekerde Amelie, die langzamerhand de
wolk van haar voorhoofd voelde verdwijnen. Zij had naast hem plaats genomen om
te ontbijten en vond het heel toevallig, dat zij beiden juist zonder getuigen waren,
want zij nam zich voor ook de zaak die h a a r bezighield, te bespreken.
‘Er komt een interessant bezoek.’
‘Zoo? En.... wanneer?’
‘Waarschijnlijk morgen.’
‘Mag ik heusch raden?
‘Natuurlijk.’
‘Een gekroond hoofd?’
‘Precies; maar 't heeft nog eene andere hoedanigheid, dat hoofd....’
‘Eenig in zijn soort?’
‘Juist; - weet ge nu wie?’
‘Het kan toch niet de jonge koningin von Helgoland zijn?’
‘Zij zelve.’
‘O, hoe heerlijk! Wat zal Louise blij zijn, wij hebben altijd nog de gelegenheid
gemist haar te leeren kennen.’
‘Nu, die zult ge volop hebben, en het aardigste is, dat zij op weg is om zich een
echtgenoot uit te kiezen, die met haar den troon zal deelen....’
‘En uw broeder....’
‘Ja. Ernest is de aangewezen uitverkorene.’
Amelie zag peinzend in haar rookenden kop chocolade en roerde met het lepeltje,
alsof zij onder in den kop een verrassing vinden moest. August werd ook stil en
nuttigde nadenkend zijn ei.
‘Er zullen zeker groote feesten plaats hebben,’ met deze woorden verbrak Amelie
het stilzwijgen.
‘Dat spreekt van zelf; die arme von Bänitz zal veel te doen krijgen; hij is nu reeds
één en al opgewondenheid.... vuurwerken, bals.... muziekkorpsen die ontboden
moeten worden, enz.
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Oom Max komt waarschijnlijk ook; de hertogin van Thanet komt natuurlijk mee, want
zij is te bang dat men hare dochter schaakt.’
‘Eene koningin schaken! Eene koningin l a a t zich niet schaken....’
‘Wie weet,’ lachte August, ‘zoo zij eens minder trotsch was dan Amelie von Reut!’
Amelie zag hem strak in de oogen; stond ongeduldig op terwijl zij haar stoel
achteruit duwde, en sprak snel met gedempte stem:
‘Ik moet ú ook iets zeggen,’ waaraan zij luid en luchtig toevoegde: ‘kom, pluk mij
wat rozen, wilt ge?’
August volgde haar; - zij begon terstond:
‘Ge weet, dat mijne zuster en ik onze moeder reeds lang missen.... sinds heb i k
bij haar een beetje de moederrol vervuld; het zal u dus niet verwonderen indien ik
vraag, of gij van plan zijt dóór te gaan met Louise het hof te maken?’
‘Jaloezie misschien?’ lachte August.
Maar toen hij Amelie aanzag, bemerkte hij hoe weinig goed zijn scherts geplaatst
was.
‘Vindt ge het geen ernstige zaak?’ vroeg Amelie ijskoud; ‘dan verzoek ik u voor
uw vermaak, tijdpasseering, of hoe ge 't ook noemen wilt, iemand anders dan eene
gravin von Reut te nemen; ge weet dat we door onze moeder, prinses von
Schillenberg, uw gelijken zijn, en....’
‘Waarlijk, Amelie, dat heb ik niet verdiend,’ viel August haar heftig in de rede, en
zijn stem klonk fier en mannelijk.... het deed het meisje goed. ‘Neen, bij mijne eer,
zoo ge 't ernstig wilt bespreken, ben ik daartoe zeer bereid, want ik heb Louise lief,
sinds dat we als kinderen te zamen speelden, en nu, dezer dagen, nu ik haar na
een langen tijd als jonkvrouw terug zag, heb ik gevoeld dat mijne vroegere
gewaarwordingen geen kinderspel waren; kinderspel mag genoemd worden al wat
daartusschen ligt.... Gij glimlacht, gij haalt twijfelachtig de schouders op, en toch
het is zoo.... ge hebt dikwijls gehoord, ge hebt zelfs ondervonden.... dat.... dat ik
gaarne aan alle schoone vrouwen en meisjes het hof maak.... dat is volkomen waar;
gij moet echter bedenken, dat ik niet gelijk gij, in een afgelegen kasteel mijn jeugd
doorbracht; maar in een paleis, aan een hof waar wij reeds als kinderen aan alle
vermaken deel namen.... maar, bij God! mijn gevoel voor Louise is innig, is waar....’
Hij had met vuur en overtuiging gesproken; Amelie had hem niet in staat geacht
zóó ernstig zijne gedachten mee te kunnen deelen, het deed haar goed, maar zij
verborg het genoegen, dat zij ondervond.
‘Gij weet sinds gisteren,’ sprak zij met nadruk, ‘dat Louise u ook lief heeft.’
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‘Zij liet het mij hopen....’
‘Waarom dan gisteren avond haar geluk op ééns verstoord?’
‘Deed ik dat?’
‘Hebt ge haar niet over de toekomst gesproken?’
‘Zeer onbestemd; ik ben geen meester over mijzelven.’
‘Ieder eerlijk, edel schepsel is meester over zich zelven, als het geldt een plicht
te volbrengen.’
‘Wat bedoelt ge?’
‘Dat het aan een prins von Seen-Coburn niet past van liefde te spreken tot eene
gravin von Reut, indien hij het voornemen niet heeft haar te huwen.
‘Gij zijt streng.’
‘Ik vergeef u, dat ge dit strengheid noemt, omdat ge niet weet wat er al krenkends
in ligt voor vrouwen van onze geboorte, om bij elke liefdesbetuiging te moeten
denken: gelooft hij mij zijn gelijke, of....’
‘Amelie, ik bid u, niet nog eenmaal....’
‘Ik zal het er bij laten; maar ik moet van u weten, zoo ge niet met mijne zuster
s p e l e n wilt..... wat dan uwe plannen zijn?’
‘Dat weet ik nog niet; ik weet alleen dat ik haar waarlijk liefheb.’
‘En.... voor hoe lang denkt ge deze overtuiging toegedaan te zijn?’
‘Altijd!’
‘Dus?.... Gij.... gij zoudt haar tot uwe vrouw wenschen?’
‘Ja.... ja.... ten minste zoo mijn vader het toestond.’
‘Politieke redenen kunnen hem niet ten uwen opzichte terughouden; ik begrijp,
dat indien g i j in plaats van uw broeder Ernest r e g e e r e n d hertog moest worden,
hij u dan zou bewegen, de dochter uit het een of ander regeerend vorstenhuis te
huwen.’
‘Dááromtrent hebt ge gelijk, maar toch zoekt mijn vader altijd naar het hoogste,
waar hij voor zijne beide zoons, ook voor den jongsten, naar dingen kan en....’
‘En uwe liefde,’ voltooide Amelie, ‘is niet groot genoeg om dezen hinderpaal te
boven te komen.’
‘Ge zijt hard voor me; maar ik verdien het misschien.... laat ons ten minste een
oogenblik afwachten dat mijn vader gunstig gestemd is; indien ik hem zoo plotseling
de toestemming vroeg om mij met Louise te verloven, zou hij het kunnen weigeren
en wij zouden er niet meer op terug kunnen komen.’
‘Hoe moet Louise zich dan tegenover u beschouwen?’
‘Zooals ik mijzelf, dunkt me, tegenover haar.’
‘Zoudt ge dit willen omschrijven?’
‘Wel.... wij wachten op een gunstig oogenblik om....’
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‘Om?’
‘Om de toestemming tot onze verloving te vragen.’
‘Dan zullen mijne zuster en ik heden nog van u allen afscheid nemen, en
vertrekken.’
‘Vertrekken?! Waarom?’
‘Omdat het eene gravin von Reut niet past, dagelijks de gastvrijheid van een man
te genieten, tegenover wien zij in geen klare positie staat.’
‘Ik bid u, doe dat niet! Ge zoudt mij al mijn geluk ontnemen.... Is er niets anders
op te vinden?’
‘Als de liefde is aangeboden en aangenomen tusschen lieden van onze wereld,
dan is men verloofd, met het vooruitzicht op een huwelijk.’
‘Maar.... ik kan haar onmogelijk missen, ik kan haar vooreerst nog niet huwen of
tot eene verloving zoo plotseling toestemming krijgen.’
‘Z o n d e r toestemming.... gelooft ge u gebonden aan haar?’
‘Ja; - ik beschouw onze liefde als een geheime verloving.’
‘Mag ik haar dit als uw bepaalden wil overbrengen?’
‘Zeer, zeer zeker; twijfelde zij daar nog aan?’
‘Dus gij zijt in 't geheim met mijne zuster verloofd, totdat ge de gelegenheid gunstig
ziet om uw vader er over te spreken?’
‘Zoo is het. Als ik dan mijns vaders toestemming heb, reis ik naar den uwe; om
ook zijn inwilliging te vragen. Kijk’ ging hij voort, terwijl Amelie's blik hoe langer hoe
zachter werd; ‘ik verheugde mij bijna daarom het meest over de komst van koningin
Elisabeth; want als ze mijn broeder huwt, zal onze vader zoo gelukkig daarover zijn,
dat hij a l l e s zal toestaan wat men hem vraagt.’
Amelie gaf hem hare hand.
‘Vergeef me, dat ik u te streng beoordeelde.’
‘Ge hadt er recht toe, ik heb me vroeger eens zoo dwaas aangesteld, maar
waarlijk, dien avond was ik gansch door u betooverd.’
‘Kunt ge hier nog niet een oogenblik blijven?’ vroeg Amelie, ‘ik zal Louise halen:
Zij was dood ongelukkig gister avond.... zij heeft bitter geschreid.’
‘Geschreid? waarom?’
‘Zij meende, dat gij haar dien ochtend bedrogen hadt, omdat uwe woorden van
gister avond zoo geheel anders luidden.’
‘Hoe is het mogelijk! Laat mij meegaan.... laat mij onmiddellijk dien treurigen indruk
uitwisschen.’
‘Dáár zou een goed middel voor bestaan.’
‘O! zeg het me!’
‘Herhaal haar wat ge mij zeidet, en wissel een teeken van uwe onderlinge geheime
verloving.’
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‘Zou zij dat willen?’
‘Er valt immers niets anders aan te doen.... daar ge een gunstige stemming van
uw vader moet afwachten....’
‘'t Is waar! laat ons samen gaan, misschien is zij nog in de ontbijtzaal.... stem haar
vriendelijk voor mij,.... dat zij mij vergeve.’
Amelie zegevierde in haar hart; - hare zuster zou gelukkig worden, en niet gelijk
de meeste vrouwen lijden door de grillen van den man en.... van 't noodlot.
.......................
Het hertogelijk paleis van Coburn ligt tegen de helling van een rots, waar, uit de
verte gezien, de geheele stad omheen gebouwd is. Nadert men echter langs de
boschrijke streken, die door weelderige weiden opgevolgd worden, dan ziet men,
dat er van de stad naar het paleis ten minste een halve mijl ligt, en dat de rots wel
zeer kantige toppen tegen den verren horizon afteekent, maar toch een beplant
plateau als de aangewezen plaats voor een prinselijke woning aanbiedt, waar nu,
aan den voet van dat plateau - vóór dat men in de vallei afdaalt, op een tweede,
veel grooter plateau - de stad zelf met hare veertigduizend inwoners zich uitstrekt;
twee breede straatwegen aan beide kanten met vierdubbele rijen denneboomen
beplant, voeren van de residentie des vorsten naar de woonplaats zijner onderdanen.
Een koerier had den aantocht van de koningin van Helgoland met hare moeder
aangekondigd voor den namiddag van den dag, waarop August en Louise zich 's
morgens in 't geheim verloofden en hunne ringen uitwisselden. - Het gansche paleis
was in rep en roer, want de oude hertog stelde zich veel van dit bezoek voor. Reeds was zijne zuster die de taak op zich genomen had de hooge gasten te
ontvangen, van haar kasteel aangekomen, en den volgenden dag zou de koning
van Birren op zijne beurt verschijnen, om zijne hulde aan de voeten der jeugdige
vorstin neer te leggen.
Een warme middagzon zond hare schitterende stralen lijnrecht op den wit
stuivenden landweg; boven op de tinnen van 't paleis stonden vier herauten, om het
door hun trompetgeschal te verkondigen, zoo spoedig als de koninklijke koets in 't
gezicht kwam. - Door de vestibule en aangrenzende kamers van het paleis
wandelden de gasten, onder het wisselen van vroolijke gesprekken op en neêr; vier
hoofdofficieren stonden bij de wijd geopende poorten en de hertog had juist zijne
beide zonen tot een laatste onderhoud in zijn schrijfkamer ontboden; hij wenschte
hun meê te deelen hoe hoog zijne verwachtingen gingen.
Amelie had met jaloersche zorg Louise's toilet bijgewoond; zij wenschte dat hare
zuster de schoonste van allen zou zijn, ja,
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door haar liefelijk uiterlijk de jonge koningin ver overtreffen zou. - Haar zorg was
wel overbodig, want nooit had de jonge gravin von Reut er zoo liefelijk uitgezien,
van geluk en jeugd stralende.
Prins Ernest was geheel doordrongen van de roeping die hij te vervullen had, hij
had zijn prachtigste uniform aangedaan, om naar waarde de vorstin te begroeten
en met welgevallen zag zijn vader naar zijn fier en koninklijk uiterlijk; de
officierskruisen van Helgoland blonken op zijne borst en de zelfbewuste uitdrukking
stond goed bij zijn zwart golvend haar en van ongeduld rood gekleurde wangen.
Prins August geleek bijna een kind naast hem; wel waren zij even groot, maar August
droeg de stille uniform van kapitein bij de jagers, geen andere orde dan die van zijn
eigen vader, en de denkende blauwe oogen spraken niet van eerzucht of
zelfvertrouwen, maar van stil innerlijk geluk; hij was er diep van doordrongen, dat
zijn rol bij deze gelegenheid zich tot nul bepaalde, en reeds overdacht hij de
oogenblikken van verborgen zaligheid, die gedurende al die drukke feestdagen met
Louise zou kunnen slijten, en hoe weinig men op hem zou letten, nu aller oogen op
de jonge koningin en op haren plichtmatigen hofmaker, zijn broeder Ernest, gericht
zouden zijn.
‘Gij weet,’ sprak de hertog, achterover in zijn stoel leunend, terwijl hij denkend de
toppen zijner vingeren tegen elkaar drukte en bezag, ‘met welk voornemen de
koningin van Helgoland de Europeesche hoven afreist: zij is nog onze nicht: zij heeft
altijd eene voorliefde voor ons huis gehad.... Ik behoef u niet te zeggen, hoezeer
ons hertogdom, ons volk zich gelukkig zou achten, indien een van zijne prinsen
naast de jonge koningin op den troon van Helgoland zou plaats nemen; - het zou
ons een machtigen steun schenken tegen onzen steeds in heerschappij
toenemenden nabuur Barrusia.... het zou eene alliantie zijn, uw huis en afkomst
waardig. Zij is koningin, dat is waar, maar zij is daarenboven ook vrouw en jong....
vergeet dit niet en tracht haar te behagen: - wees intusschen voorzichtig en zoek
eerst te ontdekken wat of haar meer bekoren kan, vriendschap, of wel eerbied voor
haar rang. Ik twijfel dan ook niet of Ernest zal de gelukkige overwinnaar wezen, en
voordat tweemaal vierentwintig uur zijn voorbijgegaan, zal hij ons wel zijn
vooruitzichten met eenige meerdere zekerheid kunnen meedeelen; toch zou ik
wenschen, dat ook August ijverig zijn hof maakte aan onze aanstaande
schoondochter; - hij zal slechts door laten schemeren, dat hij het niet waagt zich op
de rij der uitverkorenen te stellen, want liet hij geheel na haar te bewonderen, dan
kon dat haar wel eens kwetsen....’
De beide prinsen hadden zwijgend toegeluisterd en indien niet
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een ander beeld August's ziel vervuld had, misschien hadden zijns vaders woorden
hem bitter gekrenkt.
Zij bogen beiden en wilden vertrekken; op hetzelfde oogenblik liet zich een
vierdubbel trompetgeschal van de tinnen van het paleis hooren. De hertog ontroerde:
‘Daar is zij.... laat ons haar te gemoet gaan en haar op waardige manier
ontvangen!’

Hoofdstuk IV.
Elisabeth.
De koepelvormige ‘serre’ welke aan de oostzijde de balzaal omsloot, was met
Venetiaansche lampen verlicht en vormde een zachten overgang van de schitterende
balzaal zelf naar de stille, in 't nachtelijk zilver van de maan gehulde tuinen, die hier
met hooge struiken begroeid waren. Het vuurwerk, dat na het souper vóór de tweede
helft van 't bal, afgestoken zou worden, was aan den tegenovergestelde kant van
't slot opgeslagen, daar de groote eetzaal zelf aan gene zijde lag. Nooit was er een
glansrijker feest gegeven. De verscheidenheid van de hooge gasten, die hier van
een aantal kleine Duitsche hoven verzameld waren, gaf een levendigheid aan het
samenzijn, als zelden in hofkringen aangetroffen kan worden, waar gewoonlijk
dezelfde personen elkaar telkens opnieuw ontmoeten; bovendien verhoogde de
jonge koningin, die in alle opzichten ‘reine du bal’ was, nog de aantrekkelijkheid van
den avond.
De oudste hertog von Seen-Coburn had met koningin Elisabeth het bal geopend
en geleidde haar terug naar den troon, die tusschen de beide zetels van den
groothertog en zijne zuster, voor haar verheven was. Het zachte, liefelijk gelaat,
met de amandelvormige oogen, waaraan de half neergeslagen oogen iets typisch
en fiers gaven, maakte een zeer gunstigen indruk; men bezag en bewonderde haar
en fluisterde elkaar de verschillende indrukken toe, die hare verschijning teweeg
bracht.
‘Zij is beeldschoon,’ zeide de oude generaal von Zaddeln tot graaf Léonville.
‘Zeker - zeker, - maar toch schooner als zij zit, dan wanneer zij gaat.... mij dunkt
- sauf respect - dat de beenen van Hare Majesteit wat kort zijn; de sleepende kleeding
maakt wel is waar veel goed.’
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Hij keek al sprekende, uitvorschend rond, en zijn zoekende blik ontmoette dien der
jeugdige vorstin, die ook half droomend - half zoekend, de haar omgevende schaar
opnam.
De volgende dans werd afgeroepen en een ontevreden wolk verduisterde voor
een wenk Elisabeth's schoon gelaat; toen verhief zij zich, wendde het hoofd tot den
koning van Birren, die in gepeins verzonken, dicht bij haar stond en hem haar fijne
rechterhand toestekend, vroeg zij:
‘Wilt ge met mij dansen, neef Max?’
Ook de oude hertog von Seen-Coburn had onrustig rondgezien en nog bromde
Léonville onder zijn baard: ‘Waar zijn ze toch?’
De muziek - stafmuziek - speelde een galop en de sierlijke, schitterende paren
zweefden door de verlichte, van bloemengeur doortrokken zaal.....................
............................
‘Geluk? Ja, dit is wel 't geluk, niet waar August?’
‘Ja, liefste.... en het is mij dubbel welkom, omdat gij 't mij schenkt.’
Louise en August zaten onder de bloeiende oleanders, aan het eind van de open
serre, die nauwelijks verlicht was, terwijl de ruischende tonen der muziek zacht
wiegelend tot hen doordrongen; voor hen uit door de wijd geopende deur, stroomde
een avondlucht binnen en hunne blikken verloren zich aan den donkerblauw getinten
horizon. Het gevoel van 't oneindige en eeuwige vervulde hun borst en 't verlangen
naar eeuwig samenzijn, ver van 't gewoel der menschen, lachte hun toe in de
droomen der toekomst.
Zij hadden maar één toertje van de eerste wals gedaan en zich toen hier
teruggetrokken. Zij zaten hand in hand op eene lage bank; Louise's hoofd neigde
telkens naar den geliefde en zij luisterde, al zeide hij niets, alsof zij het kloppen van
zijn hart had willen verstaan.
‘Welk een zaligheid,’ sprak August, ‘dat ik geen erfhertog ben, dan mocht ik hier
niet zitten.’
‘Geliefde!’
‘Verbeeld je, hoe naar, altijd voor zoo'n jonge vrouw te moeten buigen; met zorg
en angst hare minste wenschen uit hare oogen te moeten lezen en nog wel d i e
oogen: ik geloof, dat onze nicht de koningin ze nog nooit heelemaal geopend heeft.’
‘Maar zoo ge die vrouw liefhadt?’
‘Ja, dan verandert alles, ge hebt gelijk, dat de handelingen op zich zelf genomen
weinig waarde hebben, alles hangt er maar van af, v o o r wien en met wien men
ze verricht?’
‘Er zijn echter plichten, die men tegen al zijne gasten - en voornamelijk tegenover
de hoogste zijner gasten, in acht te nemen heeft,’ klonk een stem achter hen.
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‘Léonville!’ riep August, ‘wat beteekent dat?’ Hij was opgestaan.
‘Dat beteekent, onnoozele, verliefde man, dat uw vader, zelf de zaal niet kunnende
verlaten, mij verzocht heeft u op te sporen; koningin Elisabeth had blijkbaar den
tweeden dans voor u bestemd. en....’
‘Den tweeden dans?! Is de wals dan reeds uit? Ze is kwalijk begonnen!’
‘Dat denkt gij.... neen, vriend, ook de tweede dans is ten einde en zoo ge u niet
spoedt, komt ge voor den derden ook te laat en dat zou bijna een beleediging kunnen
worden.’
‘Ik ga.... wilt ge gravin von Reut begeleiden?’ En August verdween.
‘Gravin....’ sprak Léonville, ‘ik mag die plaats door August ingenomen, niet
bezetten; indien het misschien uw wensch is, ook naar de balzaal terug te gaan....?’
‘Ach, waarom kwaamt ge ons storen....?’
‘Vergeef me.... het was mijn schuld niet.’
‘Ik kan hier toch wel wat blijven zitten, zonder tegen de étiquette te zondigen; ik
ben zoo'n nietig persoontje; niemand zal mijn afzijn bemerken.’
‘Niemand?’
‘O, Amelie misschien, maar zij danst zeker veel.’
‘Heel veel.’
‘Welnu dan?’
‘En voor een ander; die uw afzijn voortdurend bemerkt, zijt ge nu niet meer
afwezig.’
‘Graaf, wat zegt ge toch!’
‘Gij hebt gelijk, ik moest s c h e r t s e n , dat alleen past op een feest, maar....
gravin....’ hij vatte woest en krampachtig hare hand.
‘Wat bedoelt ge?’ vroeg zij angstig en verschrikt opstaande.
‘Ik bedoel... ik bedoel... Louise... dat... ik gelukkig ben, dat ge.... August.... zoo
lief hebt.... maar, dat ik u bid en bezweer.... zoo ge ooit een v r i e n d noodig mocht
hebben, op mij te rekenen.’
Hij liet hare hand moedeloos vallen en ging eenige passen terug.
‘Léonville! Wat doet ge? Ge pijnigt uzelven noodeloos.... Is het m i j n schuld?
Was ik coquet?’
‘Neen, neen, ge zijt een engel.... vergeef me, dat ik mijzelven zoo weinig meester
was.... wilt ge mijn arm nemen en naar de balzaal teruggaan?’
‘Gaarne. Ik zal u waarlijk altijd als vriend beschouwen, en steeds op u rekenen.’
‘Heb dank! dit blijft dan zoo! En God weet, dat ik mijn leven voor uw geluk zou
geven!’
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Zij betraden zwijgend te zamen de danszaal, die onder den gloed der duizende
waskaarsen een lichtzee geleek.
.......................
‘Uwe teruggetrokkenheid zou mij kunnen kwetsen,’ sprak Elisabeth met zoete
stem tot haar cavalier.
‘Ik durfde er geen aanspraak op maken, dat gij wenschtet....’
‘Met wien moest ik dansen, prins?’
‘Bij u vergeleken ben ik zoo niets, zoo....’
‘Maar zoo gij nu in m i j n e oogen wel iets waart?’
‘Zooveel goedheid....!’
‘Uw broeder heeft zich beter van zijn plicht gekweten, maar gij zijt ook nog schier
een kind.... zooals ik!...’
‘Mijne natuurlijke beschroomdheid doet mij fouten begaan, die ik zeer betreur.’
‘Ik ben moe, geleid mij naar mijne plaats, wilt ge, doch blijf bij mij.’
August geleidde de koningin; hij zag Louise aan Léonville's arm binnentreden.
‘Zult ge mij eens komen bezoeken op Stormcastel?’ vroeg ze met een innemenden
glimlach; en August's verlegenheid voor een diep gevoel opnemende: ‘o, ik vraag
u niet a l l é é n te komen, uw vader en uw broeder zullen ook welkom zijn!’
Na het bal ijlt August zijn kamer binnen en valt moedeloos op een stoel: ‘O! ik
rampzalige, ik ongelukkige, zoo z i j m i j lief heeft!’

Hoofdstuk V.
Een eeuwige en een tijdelijke reis.
De zomer was in vollen bloei. Kort na het bezoek der koningin van Helgoland hadden
de twee gravinnen von Reut ook Coburn verlaten en zich bij hun vader te Carlsbad
gevoegd.
Slechts met moeite kon Amelie er Louise toe bewegen zich onder de badgasten
te mengen; zij verborg zich liefst en droomde van haar toekomstig geluk, terwijl
dagelijks de post nieuwe bewijzen van teederheid en eeuwige trouw tusschen de
twee geliefden overbracht.
Een van deze brieven luidde:
‘Teerbeminde!
Ge weet niet hoe sterk mijn hart naar u verlangt, en hoe ik
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telkens opnieuw weer die lieden benijd, die zich kunnen verplaatsen, zonder dat
het publiek - moet ik zeggen de Europeesche politiek - er zich mede bemoeit!
Waarom kan i k niet eenvoudig naar Carlsbad reizen en u dáár terugzien?! Welk
een treurig voorrecht, zoo hoog geboren te zijn, dat men alle vrijheid mist! Vindt ge
het woord ‘terugzien’ niet verrukkelijk? Het schenkt mij een innige en gelukkige
aandoening iets dat schier bovennatuurlijk schijnt; zou het komen, omdat zij, die ik
lief heb, een engel is? Welk gevoel zal ons toch bezielen, als wij weer tegenover
elkander staan en onze blikken elkaar in oneindige liefde kruisen? Konden wij den
tijd slechts vleugelen aanbinden; ach! dat dat zoete terugzien nooit weer door het
vooruitzicht van eene nieuwe scheiding verbitterd werd! - Zeide ik u reeds, dat onze
vader met mijn broeder en mij op reis gaat? Zie, het is juist de zekerheid van te
zullen reizen en niet den weg in te kunnen slaan dien mijn hart volgt, welke mij zoo
treurig stemt. Nog vóór dat het najaar geheel daar is, gaan wij met ons drieën naar
Helgoland. Waarom i k nu mee moet, begrijp ik volstrekt niet; het is eene contra
beleefdheid, eene ‘contra visite,’ zegt vader en ik weerstreef niet, ik stem maar in
al zijne wenschen toe, om meer en meer in zijn gunst te komen en het geschikte
oogenblik niet te verspelen waarop ik met mijne groote aangelegenheid voor den
dag moet komen. Als mijn vader het ééns zoover heeft gebracht, dat hij koningin
Elisabeth tot schoondochter krijgt, dan zal hij zóó goed gestemd wezen, dat hij niets
zal kunnen weigeren. Wij troosten ons, al wachtende, met de overtuiging, dat door
elke vervlogen dag onze zaligheid dichter bij is en dat een moeielijk verkregen geluk
des te meer gewaardeerd wordt. Zeg mij, liefste, of uw wangen rood zijn en uw
oogen zoo glanzen als ik ze gaarne zie; vraag ook of Amelie mij eens over u schrijven
wil, want ik vrees, dat ons van elkaar verwijderd leven uwe gezondheid knakt. Laat
ons beiden moed houden! Heb steeds lief
Uw getrouwen
AUGUST.’
Louise begreep niet hoe het kwam, dat deze brief haar zoo pijnlijk aandeed; zij
mistrouwde haar eigen indrukken en verzocht daarom Amelie, hem ook eens te
lezen en dan oprecht te zeggen w a t of zij dacht.
‘Het is een lieve brief,’ zeide Amelie, zonder eenige ontroering op haar schoon,
ernstig gelaat te toonen.
‘Is er niets in dat je hindert?’
‘Neen.’
‘Nu, des te beter, dan heb ik mij vergist!’
Maar Amelie wendde een uiterlijke rust voor, die niet in haar
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hart heerschte; die reis naar Helgoland vervulde haar met zorg. Zij twijfelde geen
oogenblik aan de liefde van August voor hare zuster, maar zij wist dat hij eene
natuurlijke zwakte van karakter bezat, die hem voor macht en gezag deed wijken;
hij had eene groote zachtheid van gemoed die aan afhankelijkheid grensde;
misschien kwam dit, omdat hij als kind reeds in zijne familie een o n d e r g e s c h i k t e
plaats had moeten innemen naast zijn broeder Ernest.
Diep was hij doordrongen van de gewichtige rol, die zijne familie - als een der
regeerende machten van Europa - bekleedde, en misschien.... misschien kon er
een oogenblik komen, dat hij er over zou denken van Louise afstand te doen, en
zijne genegenheid voor haar als ‘kinderspel’ te bestempelen....Misschien.... Maar
dan?
Dan zou Louise's hart breken, haar leven verwoest zijn.... dat mocht niet! Zij wist nog niet wat te doen, er behoefde ook oogenblikkelijk niets gedaan te
worden; zij zou afwachten, en voor 't geluk van hare zuster handelen, zoo spoedig
als de omstandigheden dat vereischten.
‘Ik zal u mijn antwoord aan August laten lezen,’ zeide Louise tot hare zuster, ‘dan
zult ge misschien begrijpen w a t mij in zijn anders toch zoo lieven brief hindert.’
En Amelie ging uit met den ouden graaf von Reut om een middagwandeling te
doen, terwijl Louise voor haar secretaire zat.
‘Zijt gij niet wel, vader?’ vroeg Amelie bezorgd, want ofschoon haar geheele geest
met plannen voor de toekomst van Louise bezig was,... of misschien juist dáárom....
maakte haar gemoed haar veel verwijten over de eenzaamheid waarin de vader
leefde;.... hij moest wel weinig geluk in zijn leven gekend hebben.... leefde hij niet
half wezenloos door, alsof er geen eerzucht, geen liefde, geen benijdenswaardige
macht bestond? Nooit had hij zich rekenschap van dat eenzame afgetrokkene
bestaan gegeven. Zij had altijd haar vader als een soort onbeduidend automaat
beschouwd; en nu op eens kwam in haar een onbeschrijfelijk gevoel van medelijden
op, want zij werd het zich bewust, - ja, indien het leven, de toekomst van haar blond
teeder zusje verwoest moest worden.... ja, d a n , dan zou z i j , indien zij er niet van
stierf of krankzinnig werd - ook zoo'n werktuigelijk plantenleven gaan leiden, gevoelloos voor elken indruk, zonder de minste belangstelling voor wat haar ook
omgeven mocht, voor welke groote vraagstukken in de politieke of maatschappelijke
wereld dan ook.... Zou haar vader misschien ook door een vreeselijk lijden tot dezen
toestand geraakt zijn? En Amelie huiverde bij dat beeld; zij dacht er niet aan te
trachten dien sluier op te heffen.... het was beter zóó, veel beter!.... Bestond er wer-
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kelijk eene groote smart, dan was deze blijkbaar reeds sinds jaren door een soort
stompzinnigheid gevolgd, die het gevaarlijk zou zijn wakker te schudden. En zij
herhaalde haar vraag met meer belangstelling:
‘Zijt gij niet wel, vader?’
‘Het wordt al een beetje najaarsachtig in de lucht, dunkt me; - er is een vochtige
windstroom.... wij zullen er aan moeten gaan denken weer naar ons oude nestje
terug te keeren.’
En hij zeide dat en glimlachte half gedachtenloos voor zich uit, verder zich de
moeite besparend een besluit te nemen, wat trouwens altijd aan Amelie werd
overgelaten.
Zoo liepen zij voort, arm in arm, de vader en de dochter, als allernaaste
bloedverwanten en toch geheel vreemd aan elkaar.
Amelie bemerkte nog niets van dien najaarsaantocht, maar misschien lag dit aan
hare jeugd, misschien omdat zij liefst het najaar wat verschuiven wilde.... in dat
najaar lag voor haar iets oneindig weemoedigs. Zij zag daar, tusschen de rotsen
en gele tinten, van een uitheemsch landschap, blauwe grijze wateren spelen en in
die wateren witte krijtrotsen, waarop zwanen met fier gekromde nekken woonden
en één onder hen had de koningskroon op.... een Duitsche ridder doorkliefde de
lucht op een gevleugelden draak, aan den oever, over 't blauwe water, lag Ophelia
gebogen; de bloemen die zij voor den geliefde geplukt had, ontsnapten aan haar
blanke vingeren, de ridder daalde op de krijtrotsen tot den gekroonden zwaan en
Ophelia dook in de diepte der zee om haar bloemen te zoeken, de vallende bladeren
en de ijlende wolken suisden en loeiden: D o u t e d u c i e l e t d e l a t e r r e ....
Die melodie, de wegstervende natuur.... Ja, nu voelde Amelie ook dat de lucht koel
werd, en een rilling doorliep hare leden; - het beeld was verdwenen toen de vader
sprak:
‘Laat ons naar 't hotel terugkeeren, dan hebben wij ten minste den wind van
achteren.’
Zoo deden zij; en toen graaf von Reut in zijn gemakkelijken armstoel, met een
dagblad en een sigaar, gezeten was, ging Amelie naar haar verliefd schrijfstertje
terug om te zien wat zij had opgesteld.
‘Juist af!’ riep Louise vroolijk uit. ‘Kom eens gauw met mij overlezen, en zeg me
vooral als er iets in staat dat hem pijn zou kunnen doen, want.... dat wil ik tot geen
prijs!’
Amelie schoof een lage breede tabouret vlak naast de schrijftafel en hand in hand
gezeten, doorliepen de beide zusters den vloeienden woordenstroom, die als
gloeiende diamanten rijk over het witte postpapier geslingerd was.
‘Ofschoon niets mij kan troosten over uw afzijn, geliefde, zoo is het bewustzijn
dat uwe oogen langs deze regelen zullen glijden, dat uwe lieve handen dit papier
aan zullen vatten en dat

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

40
elke daarop uitgesproken gedachte een antwoord in uw ziel vindt, - het grootste ik
moet zeggen, het eenige geluk dat mij bij onze gedwongen scheiding nog overkomen
kan. Mijn gedachten dwalen altijd in het verleden en in de toekomst. In het verleden!
Weet ge nog onze heerlijke wandelingen in Seen-Coburn! Dat zalig samenzijn, dat
steeds herhalen van onze liefdesbewijzen! Weet ge 't nog?! Het is geen droom,
neen zoete, verrukkelijke werkelijkheid. Gij begrijpt hoe vreemd ik hier gebleven
ben aan de luidruchtige, feestvierende badgasten; ik zie U slechts, ik denk slechts
aan U, en steeds ruischt in mij het lied der eeuwige liefde. Ook ik hoop met U, dat
koningin Elisabeth besluiten zal, officieel Uw broeder tot haar gemaal te kiezen, dan
zal Uw vader ook ons huwelijk toestaan. Houd mij vooral goed op de hoogte, als
ge in Helgoland zijt. Is het noodig dat ik U dit herinner? Ja, want wij verliefde
menschen vergeten dikwijls heel gewichtige uiterlijke omstandigheden, om alleen
van onze liefde te spreken. Mijn gezondheid is goed; hoe zou het anders kunnen
zijn, met zulk een hemel in 't hart en zulk een gelukkige toekomst. Wel ben ik
tusschenbeide afgemat van het vele denken aan den afwezende, en schijnt de tijd
dien ik vleugels aan zou willen binden om te kruipen, maar ik tracht verstandig te
wezen en Amelie is altijd bij mij om mij moed en geduld te prediken. Zij voegt haar
groeten hier bij en schrijft wel eens later. Schrijf mij juist den dag voordat ge van
Helgoland vertrekt, dan kan ik U in gedachten volgen.
Geheel en voor eeuwig de Uwe,
LOUISE.’
Amelie had uitgelezen, en drukte stil de hand harer zuster.
‘'t Is heel goed, kindje; verzegel je brief nu maar dan kan hij nog met de avondpost
vertrekken.’
‘Ik zou er nog bij willen voegen,’ sprak Louise eenigszins haperend, ‘dat.... dat....
hij aan mij moet denken, als hij de jonge koningin ontmoet, en.... niet te veel aan
haar....’
‘Ge zoudt een groote dwaasheid doen, ge zoudt u jaloersch toonen en dáárvoor
is mijn engel te goed.... Buitendien zoudt ge August op gedachten en
veronderstellingen brengen, die zijn ijdelheid zouden streelen en die voor u noodlottig
konden zijn. Dwaas, dwaas, echt verliefd kind!’
Zij verliet haar om zich te gaan kleeden.
Graaf von Reut begon te vinden dat het bepaald kil en onaangenaam werd in
Carlsbad, zoodat er besloten werd naar het familie-kasteel terug te keeren.
De von Reut's waren wel de eerste gasten, uit de Duitsche voorname kolonie,
die afscheid namen, maar vele bezoekers verzekerden hun, dat, indien de
oogenblikkelijke weêrsgesteldheid
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aanhield, zij ook hun winterkwartieren zouden opzoeken, hetzij dan dat zij op hunne
landgoederen terug keerden, of naar een plekje van eeuwigen zomer in 't zuiden
omzagen.
Louise dacht aan geen winter of zomer, zij dacht alleen aan h e m , en elke
verplaatsing scheen haar dichter tot hem te brengen.
Een equipage, met voorrijder en vier paarden bespannen, wachtte de aankomst
van den postwagen, die den ouden graaf von Reut en zijne beide dochters naar
hunne woonplaats terug voerde.
Het kasteel Ehrenstein lag op drie uur afstands van Biedes-Hocheln, niet in een
schilderachtig oord, gelijk de omstreken welke daar zoo bewonderd worden door
de reizigers, maar afgelegen en eenzaam aan het eind van bijna onafzienbare
vlakten. Vroeger hadden hier overoude bosschen bestaan, maar de boornen waren
geveld en men had te vergeefs getracht de gronden te bebouwen.
Het kasteel lag daar met zijn grijze torens en uitgeslagen muren, zoo eenzaam
en verlaten, alsof nooit een levend wezen het bewoonde en toch heerschte er drukte
en levendigheid onder de bedienden, nu de heer en meester met zijne schoone
dochters verwacht werden; de vensters stonden wijd open, overal werd gepoetst,
gewreven en geschuierd; het was alsof de meestal half droomende dienaarschaar
plotseling uit den slaap gewekt, het ongewone bewustzijn kreeg, dat zij tot iets
anders betaald werden dan om lange pijpen te rooken, bier te drinken en te loopen
slenteren langs de overoude gangen en dreven.
Amelie was geen gemakkelijke huisvrouw en al die bezige lieden hadden gestadig
het beeld van het donkere fiere meisje voor oogen, en vroegen zich af, of haar blik
welgevallig of berispend op de volbrachte taak zou rusten; aan Louise dachten zij
als een mooi, bedorven kind, met een heerlijken glimlach en zachte blauwe oogen,
dat slechts vriendelijk en welwillend keek, nooit eene aanmerking maakte en dat
geschapen was om aangebeden en op de handen gedragen te worden.
De eerste dagen hadden Amelie en Louise nog al veel te doen met het schikken
en in orde brengen van haar salons, die zij steeds met smaak en naar de laatste
eischen van comfort inrichtten; ook de bibliotheek had tegen den winter eene kleine
revisie noodig, en werd zoo eens per jaar verrijkt met de nieuwere werken, die de
zusters op haar uitstapje aangekocht hadden. Daarop werden bezoeken gemaakt
en afgewacht van de omliggende kasteelen; Amelie hechtte aan dit laatste punt
meer gewicht dan ooit te voren; zij wilde haar zusje een kring van kennissen in de
hooge standen verzekeren en daarbij - indien het openbaar maken van
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Louise's engagement en het huwelijk tot het voorjaar wellicht uitgesteld moest
worden - wilde Amelie door feesten en recepties eenige afleiding aan haar lieveling
verschaffen.
Zoo gingen eenige weken voorbij, afwisselend brieven van den jongen hertog
van Seen Coburn brengend, en de liefdesboden van Louise tot hem dragende.
Maar al de plannen van Amelie moesten ditmaal in duigen vallen. Harde
levensstormen stonden de twee zusters te wachten.
‘Waar is de graaf?’ vroeg Amelie aan den kamerdienaar, toen kort na hun
terugkomst, graaf von Reut 's middags niet aan tafel verscheen.
‘Mijnheer droeg mij gisteravond op, dat men hem niet moest wekken heden
morgen, omdat hij zich niet zoo wel als gewoonlijk voelde.’
‘Ja, maar,’ sprak de jonge gravin, ‘het is over twaalven en ik vertrouw dat papa's
lijfjager toch wel eens is gaan hooren dezen morgen of hij niets noodig had. Informeer
nu terstond en kom het ons zeggen.’
Slechts zelden verscheen de graaf niet aan een maaltijd en liet zich dan in zijn
eigen vertrekken bedienen.
De knecht kwam terug en boodschapte, dat de jager terstond tot den graaf was
gegaan.
De zusters plaatsten zich aan hun middagdisch en daar zij geen verder bericht
ontvingen, stelden zij zich langzamerhand gerust.
‘Schreef August u heden morgen?’ vroeg Amelie aan Louise, die er dien dag
bijzonder wel en opgeruimd uitzag.
‘Ja; en zoo'n gevoeligen, teederen brief; zij zijn gisteren naar Helgoland vertrokken:
o! Amelie, dat jij tusschenbeide nu nog aan hem twijfelen kunt!’
‘Ik twijfel volstrekt niet aan zijn eerlijkheid en goede trouw, ik weet alleen dat zijn
karakter zwak is en dat iemand met een diepe overtuiging en vasten wil hem alles
zou kunnen laten doen wat men wilde.’
‘Dat is wat sterk! Hij heeft ons engagement toch zelf doorgezet.’
Amelie glimlachte, zij dacht: ‘omdat i k het wilde’ maar sprak die woorden niet uit.
‘Dat lieve, zachte karakter,’ zeide zij luid, ‘dat zeker in een gewoon familieleven
slechts geluk en vrede aan zou brengen, kan wel eens noodlottig worden, als men
hoog genoeg in de maatschappij geplaatst is om tot politieken speelbal van de een
of andere partij te dienen.’
‘Als nu maar eerst die machtige Elisabeth getrouwd is met Ernest, en
dientengevolge ook ons huwelijk doorgaat, dan zullen wij tot dergelijke gewone
gelukkige menschenkinderen behooren; dat zal heerlijk zijn, hé Amelie?’
‘Ik hoop het, lieverd.’
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‘Zie je voor m i j vooral is dat zoo heerlijk, en ik ben nu verliefd, en je weet, dan is
men altijd egoïst; ik begrijp zoo goed het gezegde: ‘une chaumière et son coeur,’
en mij dunkt dat August daar ook zoo geheel de man naar is. Voor jou is dat heel
wat anders, weet je waarvoor of ik jou geroepen acht?
‘Neen! dat zou me benieuwen, ik meende geen andere roeping te hebben als de
bullebijter van mijn zusje te zijn.’
‘Hoegenaamd niet; August neemt dat liefelijke ambt over; maar, donkere, fiere
Amelie, als je geen keizerin van Rusland wordt, moet je ten minste sultane over
Turkije wezen. Je hebt zoo iets over je om volken aan je voeten te zien; zoo iets
dat bewondering en vereering afdwingt, zoo iets overheerschends.’
‘Zoo....’ lachte de zuster, ‘maar, kindje, bedenkt het wel: on ne fait pas son sort,
on le subit.’
Amelie was toch niet gerust omtrent haar vader en ontbood na tafel den jager bij
zich.
‘Welnu, Peter? Hoe is het?’
De trouwe dienaar schudde het hoofd.
‘Ik weet niet wat het worden moet, freule; mijnheer de graaf is vermoeid en
slaperig, hij vraagt alleen om maar stil te blijven liggen.’
‘Dat heeft hij nooit gedaan; ik zal eens tot hem gaan, zend gij dan een rijtuig naar
de stad om den dokter te halen.’
Toen Amelie aan het bed van haar vader kwam, lag de oude man als verdoofd
door diepen slaap, zij moest verscheidene malen en luid zijn naam roepen om zich
te doen verstaan; hij blikte haar aan en sprak dof:
‘Ik ben moe en wil rusten.’
‘Hebt ge nergens pijn, vader?’
‘Pijn niet; ik ben loom. Vooral mijn linkerkant is moê en zwaar; het is misschien
maar een verkoudheid, de noordenwind.... laat mij wat thee boven brengen.’
Amelie verwijderde zich om de noodige bevelen te geven. Zij wachtte nu op de
komst van den dokter en was blij hem te hebben laten halen, want de toestand van
haar vader boezemde haar de grootste bezorgdheid in. De geneesheer sprak een
vreeselijk woord uit: beroerte! Ja, de oude graaf von Reut had een beroerte gehad,
en naar alle waarschijnlijkheid zou hij er niet van opkomen.
De beide zusters waren verslagen. - Nu pas verweten zij zich, dat zij hem het
leven lang niet zoo aangenaam gemaakt hadden als het had kunnen zijn; dat zij
zich altijd aan elkaâr gesloten hadden en hem als een soort vreemde behandelden.
Het was waar, zijn eigen afgetrokken natuur en stilzwijgend leven had hiertoe veel
bijgedragen, maar hadden zij door een verdubbeling van teederheid, door een zachte
geweldoefening, die ijsschors niet kunnen breken en eenige warme zonnestralen
op zijn laatste le-
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venspad doen schijnen? Als door hetzelfde gevoel gedrongen, door dezelfde
gedachte bezield, wilde zij geen van tweeën van zijn sponde wijken.
De dokter kwam tweemaal per dag; het bewustzijn, de geestvermogens van den
zieke gingen steeds achteruit.
Vijf dagen nadat de zieke was gaan liggen, stonden de twee gravinnen von Reut
- als weezen, bij het lijk van haar vader.
Het onverwachte sterfgeval en al de drukten, die er aan verbonden waren, lieten
bijna geen tijd om te gevoelen, welken steun zij aan hun vader misten. De begrafenis,
de aanzeggingen, de rouw, de bezoeken, het regelen van geldzaken, dat alles moest
door Amelie in orde gebracht worden, en dat zij onder haar taak niet bezweek, was
toe te schrijven aan haar onvergelijkelijke wilskracht. Van alle Duitsche, aanverwante
hoven, en ook uit Helgoland kwamen condoleantiebrieven, - en de smartelijke
stemming, waarin Louise door het verlies van haar vader verkeerde, stak zeer af
bij al de feesten, die August in Helgoland bijwoonde, en waarvan zijn schrijven
zooveel sporen droeg, voordat nog de treurmare hem bereikt had.
Het mocht tien dagen geweest zijn na den dood van graaf von Reut, toen Amelie
uit haar overstelpende bezigheden als uit een doodslaap wakker geschud werd,
door één volzin in August's laatsten brief:
‘Gisteren hebben wij een heerlijken rijtoer gemaakt; mijn vader en broeder te
paard, terwijl de koningin mij naast zich in het rijtuig genomen, had. Zij was
vriendelijker dan ooit en vroeg of ik mijn geheele leven wel op Stormton zou willen
doorbrengen. Ik dacht: liever niet, en herinnerde mij onze ritjes door Seen, maar uit
hoffelijkheid moest ik wel zeggen: ‘Er kan geen heerlijker oord op de wereld zijn,
dan waar Uw Majesteit leeft.’
‘Wat is August hoffelijk geworden,’ sprak Louise, en hoe aardig dat hij mij dat
alles zoo in bijzonderheden vertelt; dat heb ik hem ook juist gevraagd, dan kan ik
zoo met hem meê leven.’ En een donkeren blik van haar zuster opvangende, voer
zij voort:
‘Als er iets achter verscholen was, zou hij het niet zoo openlijk meedeelen.’
Amelie zweeg. ‘Waar was ik? Wat heb ik gedaan? Waaraan dacht ik al deze
dagen? Heb ik geslapen en niet gewaakt? Heb ik dat niet aan zien komen? Heb ik
dan geen levenskracht genoeg om tegelijk het laatste rustbed voor mijn vader....
helaas!.... te spreiden en te waken over het geluk van dit kind!’ Het ergste voorgevoel
maakte zich van haar meester.... ‘August was argeloos, ja; hij dacht aan geen
ontrouw, o volstrekt niet, maar zouden de omstandigheden niet kunnen
samenspannen, dat hij als gevangen, zat en niet meer terug kon? Zou het niet
mogelijk zijn dat Elisabeth juist dat bescheidene, niets denkende, niets
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verwachtende in August lief kreeg, en dat de jonge koningin, van de twee broêrs,
den jongste, den bruidegom van Louise tot zich zou willen verheffen? En dan??!’
Dat mocht niet!
Amelie greep dadelijk naar een krachtig middel; zij had een plan, haar besluit
stond vast. Zij schreef aan August.
‘Waarde Neef!
‘Louise is reeds te lang van u verwijderd geweest; haar gezondheid zou er onder
lijden; het overgroote verdriet dat ons pas trof door den dood van onzen vader, heeft
ook op Louise een licht te begrijpen smartelijken indruk gemaakt; haar zenuwen
zijn geschokt; zij moet verandering van lucht hebben. Overmorgen ochtend vertrek
ik met haar van hier en wij zullen 's avonds naar Helgoland inschepen; wij zullen
eenige uren later in de hoofdstad aankomen en daar in het Grand Hotel logeeren,
onder den naam van baronessen Schwarzenburg. Louise zal weêr geheel herstellen
door u terug te zien en ik weet dat door deze reis ook haar dierbaarste wenschen
vervuld worden. Ik sluit ons kasteel niet, maar zal alle bezoeken en verdere regeling
van zaken uitstellen tot zes weken na den dood van onzen vader. Niemand hier
behoeft te weten dat wij er niet zijn: het geschiedt meer dat men, in den rouw gaande,
de eerste weken alleen wenscht te zijn. Tot weerziens dus!
AMELIE.’

Hoofdstuk VI.
Regen na zonneschijn.
‘Je hebt bepaald verandering van lucht noodig, Louise, je ziet er erg slecht uit....
maar, hoe kan het ook anders?’
‘En jij dan?’ vroeg Louise, het kleurlooze blonde gezichtje naar hare zuster
opheffende.
Het was avond en Amelie had pas haar brief aan den jongen hertog von Seen
verzonden.
‘Ik misschien ook.... ja, nu je het zegt, ik geloof dat m i j vooral een verplaatsing
goed zou doen, onze zenuwen zijn zoo hevig aangetast in den laatsten tijd: wat
dunkt je?’
‘Wij zullen toch niet goed kunnen vertrekken, vóór over zes weken.... vindt ge
niet? Ik weet wel, dat wij onzen goeden
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ouden papa even goed elders als hier beweenen kunnen, maar, wat zullen onze
kennissen er van zeggen? Wij kunnen niet aan iedereen vertellen dat het voor onze
gezondheid is, wij moeten ook het decorum handhaven.’
‘Dat moeten - wij ook; maar misschien zou het een en het ander te vereenigen
zijn.’
‘Ach, wij zijn nu pas hier op orde, wij zijn hier goed....’
‘Je vreest waarschijnlijk eenige brieven.... niet meer zoo geregeld te zullen
ontvangen.... als wij van huis zijn; is het niet zoo?’
Louise glimlachte en knikte toestemmend.
‘Die brieven kunnen ook wel geheel overbodig worden!’ plaagde Amelie.
‘Dat nooit!’ verzekerde het blonde meisje met krachtige verontwaardiging, ‘zij zijn
mijn geluk en mijn leven; ik tel de dagen, tel de uren volgens hun komen en
beantwoorden.’
‘O! egoïstje! Je zuster bestaat niet meer voor je.’
‘Je weet wel beter, Amelie, je schertst; je begrijpt me toch.... dat weet ik ook.’
‘Geloof je? Nu..., zou ik je dan ook nog begrijpen, indien ik je voorstelde.... een
uitstapje - incognito voor het decorum - te maken.... naar.... Helgoland?’
‘Helgoland?!’ En Louise stond op, bevend van geluk. ‘Meen je het! Is het mogelijk?’
vroeg zij over de tafel heen buigend gesteund op hare kleine handen, terwijl de lamp
boven haar hoofd haar goudblonde lokken bescheen, en 't liefelijke gelaat als door
een stralenkrans omlijst van zoete verrukking schitterde.
Amelie blikte bewonderend tot haar op.
‘Blijf gerust zitten; van avond kunnen wij toch niet meer vertrekken.’
Louise zonk op haar zetel terug en verborg het gelaat in de handen, terwijl tranen
van geluk over hare wangen stroomden.
‘Is het mogelijk? Is het heusch mogelijk?’ vroeg zij trachtende haar ontroering
zooveel mogelijk te verbergen. ‘Wat ben je toch goed! Wat doe je toch veel voor
me!’ liet zij er dadelijk op volgen.
‘Ik zal nog meer zeggen, als je verstandig wilt zijn.... Ik heb onze komst reeds aan
August gemeld; wij gaan morgen.’
‘Je bent meer voor me dan een zuster en moeder te gelijk!’
En Louise ging tot Amelie, omhelsde haar herhaaldelijk en innig, plaatste zich,
haar teeder omstrengeld houdende, op den arm van haar lagen zetel, en vroeg met
voorgewende deftigheid:
‘Wat zullen de menschen zeggen? Wat zullen wij aan de bedienden vertellen?
Hoe zal je met het huis doen?
‘Dood eenvoudig. Den trouwen Peter neem ik in zooverre in
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't geheim, dat ik hem zeg dat je voor je gezondheid veertien dagen met mij op reis
gaat; ik zal hem beduiden dat de bezoekers moeten veronderstellen dat wij thuis
zijn, maar om den rouw niemand ontvangen. Dat daarom dagelijks de ramen geopend
moeten worden, en de paarden afgereden. De kamenier gaat natuurlijk mee; het
overige personeel moet maar naar Peter gaan om inlichtingen; dit laat ik aan den
trouwen dienaar over; hij zal zeggen wat hij wil. Aan den notaris, den dokter en
andere menschen van zaken, schrijf ik morgen, dat ik slechts over een paar weken
het gevolg van onze onderhandelingen kan voortzetten; dat ik vooreerst wensch
n i e m a n d te zien.’
‘Och, och, is het heusch waar? Zal ik hem terugzien?’ herhaalde Louise, die
slechts naar de uiterlijke regeling gevraagd had om haar gevoel van overstelpend
geluk eene kleine afleiding te geven en die aan alle maatregelen door Amelie
genomen een zeer verstrooid oor leende.
Het was zeer menschkundig van Amelie ingezien, dat zij zorgde dat August von
Seen-Coburn zijne verloofde terug zag. Geheel opgaande in de aaneenschakeling
van feesten aan het hof van Helgoland, vergat hij Louise von Reut wel niet, maar
haar beeld, nu vooral, van rouwfloers omhangen, verscheen hem veel eer als een
zoeten droom, dan wel als een werkelijkheid.
De komst van Louise had den door Amelie gewenschten uitslag. Feesten en
rijkdom genoot August aan het hof van Elisabeth volop, maar geen l i e f d e voor
zijn gemoed. De koningin was buitendien heel streng, en verleende den jongen
prins niet veel vrijheid.
Hertog Ernest von Seen-Coburn liet zich het soort van voogdijschap, waaronder
hij zich in Helgoland geplaatst gevoelde, slechts met moeite welgevallen. In het
kleine rijk van zijn vader moest hij steeds al zijn wenschen aan de etiquette
onderwerpen, in dit groote rijk van Helgoland wilde hij ten minste af en toe, ongekend
van de vrijheid genieten, die elk jong mensch van hoogen stand nemen k a n . En
het was alsof koningin Elisabeth raadde, dat Hertog Ernest niet de streng zedelijke
man was dien zij wenschte, en steeds met meer sympathie richtten zich haar blikken
naar den ingetogen August.
De uitbundige vreugde van den jongeling, toen hij de gravin von Reut, zijn verloofde,
in de armen sloot, was geene comedie. Hij had haar lief en hij was gelukkig zich
bemind te voelen.
‘Voor eeuwig! voor eeuwig!’ herhaalde hij, hare bleeke wangen kussend, tot zij
weer vol leven en kleur waren.
‘Hoe lang blijft ge hier?’ vroegen de geliefden elkander bijna te gelijk.
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‘Mijn vader is van plan nog drie weken hier te vertoeven; althans, hij gaat eerst heen
en terug naar Coburn, terwijl mijn broeder en ik hier blijven. De koningin wenscht
dat wij de eerste receptie ten hove en de m i l i t a i r e m a n o e u v r e s bijwonen;
en gij?’
Louise zag naar haar zuster om.
‘Acht of tien dagen, denk ik,’ sprak deze.
Zoo hadden de geliefden eenige recht genotvolle dagen; August logeerde op
Stormton; hij moest 's avonds de feesten en recepties bijwonen, moest eiken morgen
een kort bezoek aan de koningin brengen, maar was slechts ééns in de week
verplicht aan het middagmaal ten hove te verschijnen. Elisabeth hechtte de meeste
waarde aan zijn ochtendbezoek, dat had hij wel bemerkt; hij kon en mocht dit, als
gast, dus nooit overslaan. Amelie bestudeerde den jongen man, ofschoon zij hem
en haar zuster geheel aan henzelven overliet.
Haar plan kwam tot rijpheid, zij deed in stilte de noodige stappen om het uit te
voeren, en was geheel gereed, toen zij dacht dat het oogenblik gunstig was. Dit
geschiedde vier dagen vóór dat zij met haar zuster naar Duitschland terug moest
komen, dringend teruggeroepen door allerlei verwikkelingen in de administratie van
haar bezittingen en erfenis.
Om Louise uit de onzekerheid en voortdurende angsten te verlossen, om August
een onverbreekbaren band aan te leggen, wilde Amelie een g e h e i m h u w e l i j k .
Zij had het reeds lang overdacht en beraamd, al het voor en tegen er van
overwogen, en den knapsten rechtsgeleerde in Londen tot haar raadsman genomen.
Zij had met welgevallen gadegeslagen hoe de liefde van August door dit terugzien
opnieuw herleefd en bevestigd was; zij hoorde hem telkens klagen over de
moeielijkheden van tot een gewenscht einde te komen, en zij zou hem het voorstel
van het huwelijk, buiten Louise om, zelf doen,.... met het verlokkende verschiet
daardoor aan alle tegenkantingen van zijn vader den pas af te snijden, door hem
te plaatsen voor een ‘fait accompli’... Louise wenschte natuurlijk niets zoozeer als
spoedig August's vrouw te worden; zij voelde, de moeielijkheid hunner wederzijdsche
verhouding dagelijks groeide en zij haakte naar ontknooping.
.......................
Er zijn van die oogenblikken in het leven, dat het geluk ons plotseling overweldigd
en dat wij, vast overtuigd het nu voorgoed te bezitten, de mogelijkheid niet inzien,
dat het verdwijnen kan. Zoo ook de reiziger, die vol vreugde de kusten van zijn
geboortegrond ontwaart en vergeet, dat er misschien een klip is, vlak bij den wal,
die zijn schip verbrijzelt en zijn geluk in de eindelooze zee begraaft.
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Toen Louise von Reut van August afscheid nam, voelde zij zich in d i e stemming.
Het leven tusschen hoop en vrees had een einde genomen - dank zij de
geestkracht van Amelie hadden zij een grooten, maar ook Goddank beslissenden
stap gedaan, en nu.... ja nu was zij de gelukkige vrouw van den man, dien zij liefhad
en niets, n i e t s ter wereld kon dien band verbreken; voor het uiterlijk zouden zij
beiden nog den schijn aannemen vrij te zijn, maar des te zoeter was de werkelijkheid,
die zij in 't hart droeg en door geen onverschillige blikken der menigte ontheiligd
werd.
Ook Amelie zag het leven kalmer en gelukkiger in, haar eigen toekomst vergat
zij meestal, maar die harer jongere zuster was nu verzekerd, zelfs al kwam zij haar
te ontvallen. Louise had een beschermer gevonden, die haar lief had en die door
eeuwige trouw aan haar verbonden was. Als thans maar eerst het huwelijk tusschen
E r n e s t von Seen-Coburn en de koningin van Helgoland besloten was, zou August
zijn eigen huwelijk als een gedane zaak aan zijn vader mededeelen en deze zou
er zich bij neer moeten leggen.
Het schip dat Amelie en Louise, thans hertogin van Seen-Coburn, wegvoerde,
werd door den achterblijvenden echtgenoot nagewuifd; ook hij zou haar spoedig
naar Duitschland volgen, reeds binnen acht dagen. In de omgeving der koningin
werd gefluisterd, dat ook zij een besluit genomen had. Ofschoon niemand dit nog
kende, was de gedragslijn der jonge vorstin toch blijkbaar gewijzigd; zij werd kalm
en teruggetrokken tegenover haar neven von Seen-Coburn, en drong ze niet meer
om te blijven, als zij van hun vertrek spraken. Het bleek, dat de koningin zelf eenige
dagen alleen wenschte te zijn, voordat zij hare plannen kenbaar maakte, en dat zij
zich haasten wilde, alles in 't werk te stellen om de uitvoering harer wenschen te
bespoedigen.
Dus zou het afscheid zeker niet voor langen tijd voor het gelukkige echtpaar
wezen. Sinds dit uur waren ongeveer veertien dagen opnieuw verloopen, en de
twee zusters waren, zoo als voor dien, te zamen in haar oud aartsvaderlijk kasteel.
De gele bladeren vielen in snelle jacht van de hooge lindeboomen en koud loeide
de herfstwind om de afgelegen woning. In den ouden Gothischen schoorsteen
brandde een eerste vuur en verlichtte met grillige vlammen de sombere eikenhouten
lambrizeering.
Amelie trachtte bij het venster nog eenige steken aan het werk te doen, dat zij in
hare handen had en Louise zat ineen gedoken, mijmerende, op een tijgervel voor
den haard; hare blikken volgden het spel der vlammen en met de tengere witte hand
streek zij zachtjes over den kop van haar trouwen jachthond, die naast haar rustte.
Het dier scheen door die fijne vingers eenige
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mededeelingen te ontvangen van hetgeen zijne meesteres dacht, want van tijd tot
tijd hief hij den droefgeestigen blik tot haar op en liet een klagend gebrom hooren.
‘Geen brief sinds acht dagen, Pollux!’ sprak zij fluisterend, ‘altijd nog maar geen
brief, en hij is toch weer thuis en kon reeds lang geschreven hebben.’
De hond gromde en stiet een dieperen zucht uit, alsof hij treurde over de
wisselvalligheden des levens.
‘Er is nog een post om acht uur,’ klonk bemoedigend Amelie's stem van 't venster.
‘Dat denk ik elken dag en wacht te vergeefs.’
Hij heeft het nu ook zeer druk, zoo pas van zijn reis terug, en dan: ‘point de
nouvelles, bonnes nouvelles,’ moet je maar denken; als hij ziek was of iets
onaangenaams had, was er reeds lang tijding.’
Amelie was volstrekt niet zoo gerust als zij het aan het jonge vrouwtje deed
voorkomen, maar zij wilde haar moed ophouden.
‘Buitendien,’ ging zij voort, ‘heb je hem geschreven, dat elk van zijne brieven zoo
lief was, dat je hoe langer hoe meer de verwijdering van hem ondragelijk begont te
vinden; nu schrijft hij je minder om je dat lijden te sparen.’
‘Dat lijden zou zoet wezen, vergeleken bij deze onrust.’
‘In den ouden tijd waren de burchtvrouwen dikwijls maanden en jaren zonder
tijding van hare echtgenooten te kunnen ontvangen, als deze ten oorlog uittrokken
en de verbindingen nog zoo slecht geregeld en moeielijk waren.’
‘Als ik in dien tijd geleefd had, hadde ik mij gemakkelijker naar de omstandigheden,
kunnen schikken, maar te weten.... te weten, dat ik tweemaal per dag bericht kan
hebben en dat die gelegenheid reeds zestien maal voorbij ging, zonder dat hij er
gebruik van maakte....’
‘Ik meen ginds in de verte de post te zien aankomen,’ zei Amelie, van het venster
wegtredende; ‘ik zal het licht laten geven, dan kunt ge terstond lezen, zoo er iets
voor je is.’
Louise liet moedeloos het hoofd op haar hand rusten en Amelie stond een
oogenblik vol teederheid de arme gade te slaan.
Het licht werd binnen gebracht, maar geen brief, en langzaam streken de eenzame
uren aan het zusterpaar voorbij.
Het was bijna rustenstijd, toen een ongewoon snelle hoefslag daarbuiten opnieuw
de hoop in Louise's hart deed herleven en hare wangen zich rood verwden. Ja, ja,
daar was iets van hem en voor.... haar!
Ditmaal had zij zich niet bedrogen, een extra koerier kwam van de naastbijgelegen
stad aan. Een groot couvert, op bijzondere wijze ofschoon met hun wapens
verzegeld, werd haar door
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den lakei op een zilveren blad aangeboden. Zij was opgesprongen zoodra de missive
werd binnengedragen en vatte met bevende hand het papier aan. Zij betastte en
bevoelde het; het was van h e m , een zeer intiem schrijven, blijkbaar, want zelden
schreef hij met eigene hand het adres.... hoe dik en hoe zwaar was de brief.... hij
had haar natuurlijk veel te zeggen na dit bitter lange stilzwijgen. Hij was dus niet
ziek, niet boos, alles was goed, zij kon vrij lezen.... En toch, toch wierp zij slechts
vreesachtig den blik op dat bekende, beminde schrift, ze had er de laatste maal zoo
op aangedrongen, dat hij toch met zijn vader spreken zou, opdat zij niet alleen
tegenover God en in 't geheim, maar openlijk als zijne vrouw mocht optreden en
dan ook met hem samen zijn. Misschien had hij dit reeds gedaan.... wat zou zijn
vader gezegd hebben?
Zij stond onder het licht en ontvouwde het papier.
‘Geliefde! Ik schrijf U onder een zee van pijnlijke gewaarwordingen’... o God, wat
kan er gebeurd zijn! ‘Eergisteren is Lord Devonshire hier geweest uit naam van de
koningin van Helgoland; gij begrijpt hoe wij hem allen met vreugde ontvingen; hij
kwam natuurlijk om aan mijn vader te zeggen, dat Hare Majesteit met welgevallen
mijn broeder...’ natuurlijk, wat zou het anders zijn - dit dacht Louise en tegelijkertijd
was het of een rots boven haar hoofd losbrak en op haar neerkwam, haar hart
verpletterend; zij zag staan: ‘op mij....’ Zij zag nog flauw: ‘buiten mij om heeft mijn
vader met hem gesproken en.... voor mij, als minderjarige, de eer aangenomen....’;
toen kwam er een floers voor hare oogen. Amelie zag juist op.
‘Mijn God! Louise!’ zij schoot op haar toe, ‘wat is er? Je bent doodsbleek, je beeft,
je bent ijskoud, spreek, spreek!’
‘'t Is niets!’ bracht Louise er met moeite uit, ‘'t gaat al beter.... zeg me.... maar
neen, wat ben ik kinderachtig, er zal immers volgen, dat hij toen aan zijn vader ons
geheim mededeelde....’
‘Wat toen? Wat is er gebeurd?’
‘Amelie, i k b e n immers August's wettige vrouw.’
‘Zeker, liefste.’
‘Hij kan immers niet.... niet met een ander verloofd zijn?’
‘Wel neen, wat praat je toch, dat kan niet, staat dat dan in dien brief? Je leest
bepaald mis.... toe, lees hem goed, lees door, je maakt je ziek en 't zal wel blijken
niets te zijn.’
Maar Louise kon niet voortgaan; zij had getracht het te doen en was toen met
een ontzettenden smartelijken kreet achterover op een sofa gezegen.
Amelie had het papier opgevat en las nu zelf met op elkâar genepen lippen en
starre oogen:
‘Mijn vader heeft voor mij die eer aangenomen, gij begrijpt,
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gij mijn eenig aangebeden vrouwtje dat ik mij verzette, dat ik sprak van een andere
liefde, van een onmogelijke toekomst, van geluk dat ik voor mijzelf, - als mensch, als vrij mensch, niet als slaaf, wenschte. Het was te vergeefs. Ik trok mij in mijn
vertrekken terug, beladen met de verwenschingen van mijn vader, ik wilde peinzen
of het oogenblik al dan niet gekomen was om a l l e s te zeggen. Ik hoopte nog een
middel te bedenken. Des anderen daags echter, zonder dat men mij verder over
iets sprak, werden voor mij reistoebereidselen gemaakt, en mijn vader zond mij een
schriftelijk b e v e l , dat ik nog dienzelfden avond afreizen m o e s t , naar Helgoland,
met Lord Devonshire.
Toen dacht ik: nu is het oogenblik gekomen. In korte woorden zeide ik aan mijn
vader, dat alles te vergeefs zou zijn, dat.... dat ik gehuwd was. O! mijn eenig geliefd
vrouwtje! hadt gij toen zijn toorn gezien, gij zoudt van schrik gestorven zijn; gelukkig
was ik alleen om die woede te trotseeren; mijn vader was buiten zichzelven, sprak
druk van ontbinding van mijn huwelijk, en gebood mij, hoe het ook zijn mocht, in elk
geval naar Helgoland te vertrekken en daar zijn orders af te wachten.
En dit moet ik nu doen, geliefde; binnen een uur vertrek ik. Mijn eenige hoop is
op de koningin gevestigd. Ik zal haar a l l e s zeggen, en ik ken Elisabeth genoeg,
zij zou geen man w i l l e n , die een andere vrouw vóór haar had lief gehad, veel
minder een die getrouwd was. Ik vertrek dus vol moed; wat mijn vader - als man niet aanneemt, zal zij als vrouw begrijpen en eerbiedigen.
Het spijt mij, mijn geliefd vrouwtje in dezen onaangenamen gespannen toestand
te brengen; maar wij moeten a l l e s deelen, niet waar, - a l l e s lief en leed.
Ik veronderstel, dat ik binnen weinige dagen uit Helgoland terug keer, dan kom
ik direkt tot U, en hoop U dan niet meer te verlaten.
Een kus van Uw trouwen vriend en echtgenoot
AUGUST VON SEEN-COBURN.
‘O! lafaard!’ siste Amelie binnensmonds, tusschen de tanden. ‘O! ijdele prins! Ik
wacht u op! Wij hebben onze rekening nog niet vereffend!’
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Hoofdstuk VII.
Een koningshart.
Wanneer men het paleis van den koning van Birren betrad, en men was door de
lange gewelfde gangen van zijn geliefkoosd lustslot heengegaan, zonder ergens
een lakei of ook maar een kamerdienaar te ontmoeten, en men bereikte dan eindelijk
de kamer, welke naar zijn studeervertrek geleidde, dan bleef men onwillekeurig
getroffen staan bij den aanblik der wonderschoone gelaatstrekken, die u van den
muur tegenstraalden. Deze zaal, die langwerpig vierkant in vorm was en met donker
fluweel behangen, bevatte geen dier familieportretten, welke zich meestal door
gebrek aan uiterlijke bekoorlijkheden kenmerken, maar de beeltenis der vrouwen,
die zich door koning Max bemind hadden gezien, en Zijne Majesteit schaamde zich
niet te bekennen, dat het er velen waren geweest. In geen geval kon iemand hem
van slechten smaak beschuldigen, want nooit had men zulk een galerij van
beeldschoone wezens aanschouwd. Het was bijna alsof de vorst tot ieder land van
Europa gegaan was en er zijn kostbaarste parel aan gevraagd had, om die te voegen
bij het schitterende snoer, dat hij hier voor zijne bezoekers ten toon spreidde.
Doch niet alleen de gelaatstrekken dier vrouwen verschilden hemelsbreed van
elkaar, niet alleen vond men hier de zilverblanke rosse, de guitige blonde, de fiere
zwarte en de bevallige bruine bijeen; ook de uitdrukking van al deze aangezichten
was geheel verschillend. Zoo vond men er, die door een zeker onbeschaamd
glimlachje der wereld schenen te willen toonen, dat zij zich lang reeds over haar lot
hadden heengezet, anderen in wier oogen men de vrees las of zij wel bemind zouden
blijven, en weer anderen, wier zacht gelaat de smart van eene la Vallière scheen
weer te geven, het waren de enkelen, die liever alle ontrouw van den koning
verdragen hadden, dan zich van hem te laten scheiden.
De jonge man die deze zaal doorschreed, had echter geen oog voor de vrouwen,
wier blik hem scheen te volgen, terwijl hij zich haastig naar het studeervertrek des
konings begaf, en daar binnentrad.
‘Gij daar?’ riep Zijne Majesteit vol verbazing uit.
Max von Birren was voor een groot b u r e a u m i n i s t r e gezeten; twee
reusachtige hazewindhonden lagen aan zijne voeten uitgestrekt, en als om den
bijnaam van ‘de Zonderling’, dien men hem gegeven had, eer aan te doen, was hij
gekleed in een donker groen fluweelen ridderkostuum, met hooge, fijne rijlaarzen,
waaraan kleine vergulde sporen gehecht waren, terwijl een drie-

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

54
kantige steek naast hem op een tafeltje lag, gereed om zijn fijnbesneden en fraai
hoofd te dekken. Zijne Majesteit was een tenger gebouwd man, maar uitermate
slank van leden, ofschoon ook zijn gelaat misschien te teer scheen voor een man,
was het toch zóó sprekend, lag er zooveel geest in zijne oogen, was de knevel zoo
fraai, en de neus zoo aristocratisch, dat hij zeker een der schoonste vorsten van
zijn tijd mocht heeten. Zijn bezoeker, die minstens een hoofd grooter was dan hij,
trad op hem toe en hem de hand drukkende, zeide hij:
‘Ik vraag u verschooning, dat ik zoo maar zonder de minste plichtplegingen tot u
ben doorgedrongen, doch om u de waarheid te zeggen heb ik niemand gezien, die
mij zou hebben kunnen aandienen.’
De koning, die hem inmiddels gewenkt had plaats te nemen, begon hartelijk te
lachen.
‘Mijn waarde vriend,’ gaf hij ten antwoord, ‘toen ik den troon beklom, heb ik mij
doordrongen van de ééne zaak, dat men, omdat men nu eenmaal een kroon draagt,
daarom nog niet zijn leven behoeft te vergallen, door het in acht nemen van meer
vormen, dan wel noodzakelijk zijn. Ik behoef mij niet van een gansche wacht
lijftrawanten te omringen om zeker te wezen dat mijne goede onderdanen mij niet
naar het leven zullen staan, en mocht er al eens een dwaas gevonden worden die
den staat zou denken te redden door mij uit het land der levenden te helpen, ik sta
u borg dat ik mijzelven nog wel zou weten te verdedigen. Voor het overige is het
mij hoogst onaangenaam geen pas buiten mijne vertrekken te kunnen verzetten,
zonder een heirleger bedienden of hof-dignitarissen te ontmoeten; ik heb mij daarvan
derhalve vrijgemaakt; zij zijn er mij dankbaar voor en kunnen zich intusschen
vermaken zooveel zij willen, mits zij slechts aanwezig zijn op de door mij bepaalde
uren. Ziedaar, waarom gij dezen vleugel van het kasteel even uitgestorven hebt
gevonden, alsof gij der schoone slaapster in het bosch een bezoek had gebracht.’
‘Ja,’ mompelde zijn bezoeker, het hoofd moedeloos op de hand latende zinken;
‘gij zijt een gelukkig man, Max, gij hebt altijd die moeielijkste aller kunsten verstaan,
namelijk om met het leven te doen wat gij zelf verkoost.’
‘Wanneer men dat niet doet,’ antwoordde de koning met een fijnen glimlach, die
tegelijk toch ook iets droevigs had, ‘dan kan men zich even goed van wanhoop laten
wegkwijnen, want dan nemen de gebeurtenissen van dat leven de overhand op
ons.’
‘Gelijk zij het reeds op mij gedaan hebben,’ sprak de ander op bitteren toon. ‘Max,
weet ge wel, dat al mijn hoop hier beneden nog slechts op u gevestigd is?’
‘Op mij?’ riep Zijne Majesteit verbaast uit, ‘hebt gij soms schulden? Zij kunnen
onmogelijk zooveel bedragen als de mijne, maar

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

55
ik weet er mij wel door heen te slaan, en wij zullen deelen wat mij nog overblijft.’
‘Waren het slechts schulden! Maar het is helaas! iets, waaruit ik bij oogenblikken
vrees dat zelfs uw schrandere geest mij niet zal kunnen redden.’
Ditmaal werd het gelaat van den koning, dat nog zooeven enkel spotlust had
aangeduid, opeens bewolkt en sprak hij:
‘Gij hebt toch hoop ik de onhandigheid niet begaan, de koningin van Helgoland
tegen u te stemmen, zoodat gij vreest dat uw huwelijk niet door zal gaan? Dat zou
al de grootste dwaasheid zijn, die ik in lang gehoord had.’
‘Als gij dit denkbeeld alleen reeds zoo vreeselijk vindt,’ zeide prins August, want
hij was het, ‘wat zult gij dan wel zeggen, wanneer ik u verklaar, dat deze
echtverbintenis onmogelijk is?’
‘Onmogelijk? Zijt ge wel recht bij u zinnen? Onmogelijk, zegt gij, en gij hebt
niettemin de verloving laten doorgaan?’
‘Hoor mij aan, Max,’ smeekte de prins, ‘meer dan eenig ander kunt gij eene
dergelijke zwakheid begrijpen. Ik raakte verblind door den glans der toekomst, die
mij op eenmaal aangeboden werd: mijne naaste betrekkingen zeiden mij, dat het
gelijk zou staan met een misdaad, om Elisabeth's aanzoek af te slaan, en..... ik
stemde toe ofschoon ik reeds getrouwd was.’
De koning liet een uitroep hooren, dien wij hier uit eerbied voor den lezer niet
zullen vertolken en een oogenblik heerschte er een onafgebroken stilzwijgen
tusschen de beide mannen.
‘Het is wat moois!’ bromde Zijne Majesteit ten laatste. ‘Men wikkelt zich in zaken,
waaruit het zoo goed als onmogelijk is zich nog te redden, en dan komt men u niet
minder of meer verzoeken, dan of gij een uitweg wilt aanwijzen! Luister eens, mijn
waarde neef, zoo gij u verbeeldt, dat i k meer dan eenig ander zulk eene onzinnige
daad begrijp, dan hebt gij het ten eenemale mis. Ik heb zeer zeker tal van vrouwen
in mijn leven bemind, maar nooit heb ik haar tot een hinderpaal in mijn bestaan laten
worden. Gij zijt bereid dat wreed te noemen, maar wij vorsten behooren nu eenmaal
ons zelven niet toe, ik zal er mij wel voor wachten ooit eene valsche hoop aan eene
vrouw voor te spiegelen, zoodoende weten zij vooraf haar lot, en geloof ik, dat ik
ten slotte nog barmhartiger ben dan gij, wanneer ik haar daardoor tevens de
vreeselijke ontgoocheling bespaar, welke er thans over de arme ziel moet zijn
gekomen, die gij gerechtigd hebt in u te gelooven.’
‘Maar dat geloof mag een oogenblik aan het wankelen zijn gebracht, ik zal haar
weldra door eene verdubbelde liefde het lijden doen vergeven, dat ik haar zoo geheel
onwillekeurig veroorzaakt heb,’ riep de prins uit.
‘Hoe heb ik het nu met u?’ sprak Max von Birren verwonderd; ‘een man kan toch
geen twee vrouwen huwen, en daar-
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enboven heb ik al genoeg vernomen van Elisabeth's vergoding voor mijn schoonen
neef, om zeker te zijn dat zij het hem niet licht vergeven zou, wanneer hij haar
ontrouw durfde wezen.’
‘Maar begrijpt ge dan niet, dat ik, wat het ook kosten moge, mijn verloving met
de koningin wil verbreken?’ riep August van Seen-Coburn uit, en op dat oogenblik
werd zijn fraai gelaat door eene edele uitdrukking van plotselinge vastberadenheid
verhelderd. Hij gevoelde zich sterker dan in een laatsten tijd het geval was geweest.
Hij was immers een man en het zou onmannelijk zijn datgene, wat hij eens had
liefgehad en wat zoo ten volle op hem vertrouwde, van zich af te stooten en te
vernietigen.
Een lange spotlach van den koning schudde hem wakker uit zijne droomen. Hij
keek op en zag dat Max overeind was gerezen en hem met eene uitdrukking van
minachting aanstaarde.
‘Dat is dus het schitterend voornemen, dat gij mij zijt komen meêdeelen,’ sprak
Zijne Majesteit, terwijl zijn fijngeteekende mond de scherpste lijnen had aangenomen.
‘Bij mijn koninkrijk! het is goed dat gij uw besluit nog niet ten uitvoer hebt gebracht,
of wel ik zou u de deur gewezen hebben, gelijk ik dat aan den eersten den besten
dwaas zou doen, die mij kwam vertellen dat hij er genoegen in gevonden had heel
Europa in opstand te brengen. Wij vorsten mogen ons vrij vermaken gelijk de andere
stervelingen, maar alleen wanneer de tijd van vermaken daar is. Wij hehooren vóór
alle dingen aan ons volk toe, en wanneer z i j n belangen er mede gemoeid blijken,
mogen wij niet aarzelen er onze liefste wenschen, onze innigste geluksdroomen
aan ten offer te brengen. Men kent mij door geheel de wereld als een onverbeterlijk
losbol, als een spotter, en wat gij maar wilt; en toch als men eens woelen kon onder
de ironie die mij altijd op de lippen zweeft, als men eens nauwkeurig zocht onder
de asch van al de uitgedoofde liefden, welke mijn levenspad verlicht hebben, gelooft
gij dan niet dat men ook wel degelijk de een of andere zwakke plaats in mijn hart
zou ontdekken, en dat men gedwongen zou zijn in te zien, dat er uren in het bestaan
van Max von Birren zijn geweest, waarop hij alles zou gegeven hebben om een
gewoon sterveling te wezen? Gij zijt daareven door de galerij gekomen, welke de
portretten bevat van al de vrouwen, die mij toegestaan hebben iets in haar leven te
zijn; zoo vaak de wereld aan deze verzameling denkt of haar bewondert, gelooft
men mij een overgelukkig man; maar wie zegt u dat er te midden van al die schoone
vrouwen niet juist die ééne ontbreekt, voor wie ik mijn kroon zou hebben vertreden,
mijn schepter met vreugde verbrijzeld had? Wie zegt u dat onder al die liefdewoorden,
die mij toegefluisterd werden, mijn oor niet steeds te vergeefs geluisterd heeft naar
een liefkoozenden klank van de ééne stem, die immer voor mij z o u z w i j g e n ,
o m d a t i k k o n i n g was?
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Maar week en krachteloos als ik mag schijnen, zoude ik niet trouweloos tegenover
mijn vaderland hebben kunnen zijn; ik zeg u dit alles niet om mijzelven als een held
voor te stellen; wat ik gedaan heb, is niet meer dan hoogst alledaagsch, het is mijn
plicht geweest, en zoo gij een weinig slechts uwe roeping inziet, zult gij terstond
gevoelen, dat gij mijn voorbeeld moet volgen, en zonder te vragen of gij er persoonlijk
onder lijden moogt of niet, zult handelen gelijk uw rang u dat gebiedt.’
‘Dat alles is goed voor u,’ mompelde prins August, die zich nog niet gewonnen
wilde geven; ‘doch vergeet niet, dat ik voor mij gelukkig geen regeerend vorst ben.
‘En denkt gij dan, dat alleen regeerende vorsten plichten tegenover het volk
hebben te vervullen. Rust niet, op al wie prins van den bloede is, de taak om het
reeds al te zeer ondermijnd gezag zijner naaste betrekkingen, en voornamelijk van
den vorst wiens eerste onderdaan hij is, staande te houden? En dan, vergeet het
niet, wij staan tegenover een dreigend gevaar,’ en met fonkelende oogen trad hij
op een kaart van Europa toe, en wees er met een licht trillenden vinger naar. ‘Gij
waant zeker evenals de anderen, dat wij heel ons leven lang in dezelfde rust en
vrede gedompeld zullen blijven, dat al onze kleine staten gelukkig en vrij zullen
voortbestaan. Zoo droomen zij allen. Maar ik, ik droom niet, en terwijl mijne goede
vrienden, de kleine duitsche vorsten, de oogen sluiten voor alle gevaren van buiten,
zie ik, hoe het groote rijk zich langzamerhand wapent, hoe het alle krachten
verzamelt, zijne soldaten oefent, zijne veldheeren kiest, en wat niet al, dat toch niet
zonder reden kan geschieden. Voor een vreemden vijand behoeven zij het niet te
doen; de Europeesche hemel is onbewolkt, en niemand zoekt h e n te kwetsen; het
is dus, dat zij een groot voornemen beoogen, zij willen het voornaamste rijk der
wereld worden, en daarmede den hoon uitwisschen hun in den aanvang dezer eeuw
te verduren gegeven. Zoo wij niet omzichtig zijn, zullen zij binnen eenige jaren onze
kleine staten alle ingezwolgen hebben en om zulk een ramp te voorkomen, en te
verhoeden dat wij onze onafhankelijkheid verliezen en enkel maar ledepoppen van
den Grooten Staat zullen zijn, moeten wij vorsten dubbel waken, en waar wij het
slechts vermogen een dergelijke ramp tegenwerken.’
‘Indien gij de toekomst niet al te zwart inziet, vind ik dat gij gelijk hebt. Maar ik zie
daarom nog niet in wat zulks met mijn huwelijk te maken heeft.’
‘Gij zijt al zeer weinig scherpziende,’ mompelde de koning op bitteren toon; ‘als
al de duitsche vorsten zoo zijn, geloof ik niet, dat er veel meer voor onze
onafhankelijkheid te hopen zal vallen. Maar dat daargelaten, beseft gij toch wel, dat
het alles waard is voor ons kleine landen ons een machtigen bondgenoot te
verwerven?’

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

58
‘Door mijn huwelijk met Elisabeth?’ sprak prins August, die eindelijk de bedoeling
van zijn neef begon te vatten.
‘Juist,’ antwoordde de koning. ‘Gij zult toch gemakkelijk inzien, dat wannner het
groote rijk u zoo goed als op den troon van een zijner meest gevreesde
tegenstanders ziet stijgen, het zich wel tweemaal bedenken zal, aleer het er toe
overgaat diezelfde staatjes in te slikken, waaraan gij zoo nauw verbonden zijt, dat
gij ze zeker niet straffeloos zoudt laten aanranden; een huwelijk met koningin
Elisabeth zal ons aller behoud zijn, en ofschoon ik mij sterk maak m i j n land wel
tegen elken inval van buiten te zullen verdedigen, moet ik u zoowel om de
anderekleine landen, als ter wille van uw eigen geweten als vorst en als zoon van
uw vaderland, smeeken om, wat het u ook kosten moge, de banden te verscheuren,
die u hechten aan de Dalilah, die u als aan een anderen Simson alle kracht zou
ontnemen om uw roeping getrouw te blijven.’
Het gelaat van den koning was op dat oogenblik vol schoonheid en bijna
prophetische bezieling. August von Seen-Coburn gevoelde, dat hij zijn vast besluit
om het huwelijk met Elisabeth op te geven, geheel aan 't wankelen had gebracht,
en hij vroeg met gesmoorde stem: ‘Maar wat wilt gij dan dat ik met mijn eerste
echtvereeniging beginnen zal?’
Koning Max liet zich in zijn stoel vallen, zijn gelaat nam weder de gewone
uitdrukking aan, en hij antwoordde op even luchtigen toon, als gold het de vraag
hoe men een stroohalm uit den weg zou ruimen:
‘Wel, die verbreekt gij natuurlijk.’
‘En mijne vrouw?’
‘Gij zult daar ginds een inkomen krijgen dat groot genoeg is om er haar eene
mooie jaarwedde van af te staan.’
‘Max!’ riep de prins smartelijk getroffen uit. ‘Gij kunt toch niet denken, dat ik met
de eerste de beste koorddanseres in het huwelijk zou zijn getreden! Mijne vrouw
heeft, zonder rijk te zijn, een onafhankelijk vermogen, zij behoort tot een der eerste
geslachten van Duitschland; ik kan haar niet tevreden stellen, met haar nog de
beleediging aan te doen, haar geld te bieden.’
‘Wie is zij dan wel?’ vroeg Zijne Majesteit, hem verbaasd aanziende.
‘Louise von Reut.’
‘Bij mijne ziel!’ riep Max von Birren uit, en ofschoon hij zijn gewonen spotlach
deed hooren, lag er ditmaal een zonderlinge klank in. ‘Gij hebt uwe oogen niet op
nederigen kring geslagen, b e a u c o u s i n ; de von Reut's zijn zoo trotsch, dat zij
liever zouden sterven dan een misslag begaan. Louise, en vooral ook hare zuster
Amelie, moeten wel verzekerd zijn geweest van de wettigheid van haar huwelijk, of
wel gij hadt heel uw leven
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lang tevergeefs om eene enkele lief koozing van haar mogen bedelen.’
‘Het is mij geen oogenblik in de gedachten gekomen, haar minder dan mijne hand
aan te bieden.’
‘Wat gij nu reeds ten halve betreurt, niet waar, en spoedig ongedaan zult hebben
gemaakt? Om het even, ik wilde dat het eene andere vrouw ware geweest, waarop
gij uwe dwaze keuze hadt laten vallen.’
‘Gij ziet zelf wel in, niet waar, dat men eene vrouw als Louise, maar niet zoo kan
afdanken, gelijk gij daareven op het punt waart mij voor te stellen.’
‘Een vorst dient eerst aan het geluk van duizenden en daarna pas aan dat van
een enkele te denken,’ antwoordde de koning op beslisten, doch zachten toon en
langzaam de woorden uitende, alsof hij tot zichzelven sprak: ‘juist omdat men eene
gravin von Reut op geenerlei wijze zulk een ongeluk kan vergoeden, zijt gij dubbel
schuldig geweest, toen gij haar in uwe liefde deedt gelooven; maar alle mogelijke
verwijten kunnen de zaak niet ongedaan maken, en in elk geval is het noodzakelijk
dat dit huwelijk, zoodra doenlijk, ontbonden worde.’
‘Maar op welke wijze? Louise is de teederheid zelve voor mij en al had ik ook nog
zulk onrecht tegen haar gepleegd, zijzelve zou zich toch nooit over mij willen
beklagen.’
‘Dat begrijp ik zeer goed. Eene echtscheiding zou trouwens ook te veel
ruchtbaarheid geven aan eene zaak, die wij hoe meer hoe liever verborgen moeten
houden; want de koningin zou het onvergeeflijk van u vinden, dat gij haar zulks niet
terstond hadt medegedeeld. Ik geloof echter, dat het beste zal zijn, dat wij een
rechtsgeleerde laten komen, die mij reeds herhaaldelijk de grootste diensten bewezen
heeft, al waren zij dan ook van geheel anderen aard. Hij is zóó sluw, dat het mij al
zeer verwonderen zou, indien hij niet iets in uwe echtverbintenis vond, dat niet
volgens al de voorschriften der wet luidde, en mocht dit het geval wezen, dan
natuurlijk zijt gij op eenmaal geheel en al vrij en zal gravin Louise zich wel wachten,
eenige ruchtbaarheid aan de zaak te geven, daar hare vereeniging met u dan alleen
tot hare schande zou kunnen strekken, in de oogen althans der r e c h t v a a r d i g e
w e r e l d , te midden waarvan de ongelukkige vrouw zich beweegt.’
‘Ik geloof waarlijk, dat gij van oordeel zijt, dat ik mij als een ellendeling tegenover
haar gedragen heb,’ sprak de prins, niet zonder eenigen wrevel.
‘Zeg liever “als een door en door zelfzuchtig man” en gij zult misschien gelijk
hebben. Gewoonlijk wacht een ridderlijk man er zich wel voor, tot dergelijke
onvoorzichtigheid eene vrouw te kiezen, wier gansche bestaan hij daarmede
vernietigen kan, maar over eergevoel valt niet te twisten; gij zijt hier om mijn raad
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komen vragen; indien gij een gewoon burger waart, voor wien slechts de vraag gold,
of hij al dan niet een rijker en schitterender huwelijk zou kunnen sluiten, dan op mijn
woord als eerste edelman van het rijk, zou ik geen hand voor u verroeren, maar
alles doen om die rampzalige vrouw, uw slachtoffer, te steunen. Nu uw leven echter
het algemeen welzijn van den staat uws vaders zoowel als van heel Duitschland
toekomt, zult gij niet tevergeefs bij mij aangeklopt hebben. Ik schrijf nog heden aan
den bewusten advocaat. Gij van uwe zijde moet al de stukken, op uw huwelijk
betrekking hebbende, hierheen brengen; gij blijft mijn gast zoolang als dit voor uwe
zaken noodig is en wanneer gij mijn slot weder verlaat, zal het zijn als een vrij man,
of ik zou geen Max meer moeten heeten.’
Prins August poogde eenige woorden van dank uit te stamelen, maar zij kwamen
niet verder dan zijne lippen. Het was hem bijna onduldelijk hard gevallen de afkeuring
te dragen, waarmede zijn neef, die toch geenszins kleingeestig was, zijne
mededeeling had begroet, doch hij kende het doorzicht van den koning, en gevoelde,
dat indien iemand hem helpen kon, het geen ander dan hij zou wezen. Daarom
bedwong hij zich zoo goed hij kon, en verwijderde zich om in de steeds voor hem
gereed staande vertrekken zijne papieren in orde te gaan brengen, die hij
veiligheidshalve had meegebracht.
Reeds den volgenden dag omstreeks drie ure in den namiddag verscheen de
ontboden raadsman. Het was een buitengewoon klein mannetje met donkere,
schitterende oogen, welke diep in hunne kassen weggezonken waren, en een neus
even gebogen als de snavel van een havik. Zijne Majesteit ontving hem aanvankelijk
alleen, en bracht hem geheel op de hoogte van de zaak. Toen hij uitgesproken had
en prins August had laten verzoeken aldaar te verschijnen, wees hij met een zeker
ironisch glimlachje op het kleine mannetje. ‘Meester Rascher, een verlosser uit al
deze ellende,’ zeide hij.
‘Al te gelukkig, indien mijne geringe kunde Uwe Hoogheid van dienst mag zijn,’
mompelde de advocaat, terwijl hij zich uitputte in het maken van alle potsierlijke
buigingen voor zijnen doorluchtigen cliënt.
‘Zijne Majesteit heeft mij zooveel goeds van u gezegd, mijnheer Rascher,’
antwoordde de prins, ‘dat ik mij integendeel zeer gelukkig rekenen mag u tot
raadsman te hebben gekregen.’
‘Zijne Majesteit is al te goed, maar na al wat Sire de groote welwillendheid heeft
gehad mij reeds daarvan mede te deelen, vrees ik wel, dat het een zeer netelige
zaak geldt.’
Een oogenblik stond August als aan den grond genageld. Gedurende de laatste
vierentwintig uren had hij niet meer getwijfeld aan de mogelijkheid der ontbinding
van zijn huwelijk en hoe
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meer hij met dat denkbeeld vertrouwd was geraakt, hoe liever hem ook de gulden
visioenen zijner toekomstige grootheid geworden waren. Wat zijn neef hem den
vorigen dag gezegd had, omtrent zijne roeping als vorst klonk hem telkenmale als
toovermuziek in de ooren. Neen, het was aan geen zelfzuchtigen wensch naar eene
glansrijke positie, dat hij Louise zou prijs geven, maar louter aan zijn plicht, dien hij,
verblind door zijne liefde, voor korten tijd helaas! uit het oog had verloren. En terwijl
hij zich reeds onverdeeld aan de zoete begoocheling had overgegeven hoorde hij
op eens, dat misschien het gansche gebouw zijner eerzuchtige verwachtingen in
duigen zou vallen!
Max von Birren had hem voortdurend gadegeslagen en er vertoonde zich een
minachtende plooi om zijn mond, toen die groote gelaatskenner zich tot den jongen
prins wendde en zeide:
‘Laat u niet zoo spoedig uit het veld slaan; meester Rascher heeft altijd een zwaar
hoofd in alles wat hij nog niet door en door kent; heeft men hem de zaak eenmaal
van a tot z voorgelegd, dan verandert de zwarte pessimist op eens van toon, en
vindt hij de kwestie zoo gemakkelijk te ontwaren, dat hij er zich enkel nog over
verwondert, hoe het mogelijk is, dat men het noodig dacht zijn oordeel in te roepen.
Begin maar met hem uwe papieren te overhandigen. Wij zullen zoolang in den
wintertuin een sigaar gaan rooken, en als wij terugkomen hooren wij zeker goed
nieuws.’
Hoewel er tal van divans en gemakkelijke stoelen in den wintertuin aanwezig
waren, bleef August van Seen-Coburn met koortsachtige schreden op en neer
loopen, in elk zijner bewegingen gevolgd door den scherpen blik van zijn gastheer.
Zij waren niet alleen bloedverwanten, maar jaren lang de beste vrienden geweest,
zelfs al was het gemoedsleven des konings altijd als een gesloten boek voor zijn
neef gebleven. Green van beide mannen uitte een woord, maar Zijne Majesteit
scheen elk der gewaarwordingen, welke zijn gast als overrompelden, te doorgronden,
om er het zijne van te denken. Het was alsof hij een zeker vermaak vond in de
blijkbaar folterende onzekerheid en onrust waaraan de prins ten prooi was. Toen
zijne sigaar opgerookt was, wierp hij haar weg en zeide op licht spottenden toon:
‘En nu, beau Sire, zal het tijd worden, de beslissing van uw lot te gaan vernemen.’
Zijn gast volgde hem zwijgend, en moest zich aan de deur van het studeervertrek
vasthouden, zoo duizelde hem alles voor de oogen, toen hij terstond bij het
binnentreden den advocaat, met zegevierend, gelaat op de huwelijksacte zag wijzen,
en hem hoorde uitroepen:
‘Het is zoo klaar als de dag. Uwe Hoogheid is nooit gehuwd geweest.’
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‘Wat heb ik gezegd?’ vroeg de koning, terwijl hij een blik vol bewondering op den
kleinen rechtsgeleerde wierp. ‘Welnu, meester Rascher, welke is de fout, die gij
ontdekt hebt?’
‘Eene zeer eenvoudige onnauwkeurigheid, die niet zelden bij zulke geheime
echtverbintenissen voorkomt. Men heeft een reden om voor het een of ander
bevreesd te zijn, anders zou men wel in het openbaar trouwen; men is dus gejaagd
en alles gaat haastig en veelal ongeregeld in het werk. Men heeft hier de voornamen
der gravin verkeerd geschreven, dat is te zeggen: zij heet Eleonore Louise, volgens
hare geboorteacte, en men heeft haar Louise Eleonore genoemd; zij zelve heeft dit
niet onder het stuk hersteld, en aangezien er geen Louise Eleonore von Reut bestaat,
zal het slechts weinig moeite kosten om de gansche acte in alle stilte ongeldig te
doen verklaren. Zoo Uwe Hoogheid mij daarmede belasten wil, is zij weldra van de
gansche zaak ontslagen.’
‘Ik.... ik zal er u zeer dankbaar voor wezen,’ stamelde August, en op eenmaal was
het hem, als zag hij het schoone gelaat zijner jonge vrouw, en als hoorde hij haar
fluisteren: ‘Ik zal altijd in u blijven gelooven, August; hoe zoudt ge den moed hebben
het hart te breken, dat alleen van u vervuld is?’ en terwijl hij werktuigerijk luisterde
naar hetgeen de koning en zijn raadsman te zamen bespraken, herhaalde hij
koortsachtig bij zichzelven: ‘Ik zal het haar niet zeggen voor het allerlaatste oogenblik.
Ik zal haar niet pijnigen zoolang zij nog in onwetendheid kan verkeeren.’
Drie uur later bevond de koning van Birren zich alleen; hij had zooeven uitgeleide
gedaan aan zijn neef van Seen-Coburn, die het kasteel weder verlaten had, en hij
keerde thans door de portrettengalerij terug naar zijn eenzaam studeervertrek. ‘Zij
alleen niet,’ mompelde hij, terwijl zijn blik droefgeestig langs die zoo bekoorlijk
bevolkte wanden gleed. ‘Zij alleen niet! En toch duizendmaal beter dus dan dat ik
haar op onridderlijke wijze voor mij gewonnen had.’

Hoofdstuk VIII.
Laatste uren.
Het was op een kouden herfstavond, dat prins August den welbekenden weg naar
het kasteel insloeg, waar hij reeds zoo
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menig gelukkig uur had doorgebracht en zeker kon zijn, dat hem altijd eene
teêrbeminnende vrouw wachtte; toch had hij in den laatsten tijd zooveel mogelijk
gemeden zich daarheen te begeven. Hij poogde zichzelven wijs te maken, dat hij
zulks naliet uit een gevoel van kieschheid tegenover de verongelijkte, maar in
waarheid was het slechts omdat hij haar niet meer zien kon, zonder dat zijn geweten
hem op de hardnekkigste wijze zijne handelwijze tegenover haar verweet. Den
volgenden dag echter moest hij vertrekken, om zich voor altijd te laten ketenen aan
de vorstin, tot wie zijne ziel zich geen oogenblik getrokken gevoelde. Hij zou voortaan
onder de machtigen der aarde gerekend worden; hij zou van alle zijden door weelde
en grootheid omringd zijn, en toch, zoo onverklaarbaar is de menschelijke natuur,
op het oogenblik zelf, dat hij voor altijd het heidebloempje weg ging werpen om de
gouden roos aan de lippen te drukken, leende de wetenschap, dat Louise morgen
reeds voor altijd voor hem verloren zou zijn, eene grootere bekoorlijkheid aan haar
beeld, dan hij er, zelfs in de uren van hartstochtelijke liefde, ooit aan toegekend had.
Hij was te voet gekomen van het laatste posthuis, ten einde alle opzien te vermijden
en de gure noordenwind sneed snerpend om zijne ooren heen, terwijl hij telkens bij
zichzelven herhaalde:
‘Ik zal haar niets zeggen. Zij moet het eerst vernemen als ik ver van hier zal zijn.
Elke dag van onwetendheid is voor haar een geluk.’
In het eind had hij de slotpoort bereikt. Thans vernam men een luid geblaf en
kwam een fraaie, reusachtige Russische hond op hem toespringen, zijne handen
lekkende en hem allerlei teekenen van uitbundige vreugde gevende.
‘Stil, Wodan,’ riep hij uit, terwijl hij het trouwe dier over den kop streelde: ‘Wijs mij
liever waar uwe meesteres is.’
Maar reeds was deze vraag overbodig, de deuren waren door een paar
toesnellende bedienden geopend en boven aan den marmeren trap, welke ten
halverwege van de ruime vestibule verrees, stond de liefelijkste verschijning welke
een kunstenaar slechts bij machte zou zijn op het doek te tooveren.
Louise had haar echtgenoot dien avond niet verwacht. Zijn zeldzaam verschijnen
had haar in den laatsten tijd niet meer terneêr gedrukt; zij was overtuigd dat hij veel
te doen had, veel invloedrijke lieden moest winnen, om zonder gevaar voor den
Europeeschen vrede en voor den toorn van Elisabeth..... haar aanzoek te weigeren.
Bij het vernemen van zijn welbekenden tred, was haar beeldschoon gelaat zacht
gekleurd geraakt en het onbestemde schijnsel der albaste ganglantaarns verhoogde
nog slechts den begoochelenden indruk, dien zij op dat oogenblik maakte.
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De prins bleef dan ook getroffen stilstaan, hij was te zeer kunstenaar in zijn hart,
om niet het schilderachtige van haren aanblik te waardeeren; maar luider nog dan
iets anders verhief zich in zijn binnenste de liefde, welke hij dit betooverende wezen
toedroeg en hij breidde onwillekeurig de armen uit, terwijl hij haar toeriep:
‘Waarom hebben de goden u zoo volkomen geschapen, dat ik u nooit weêr kan
zien, zonder dat gij mij nog schooner dan te voren toeschijnt?’
‘Als zij het gedaan hebben om mij voor eeuwig uwe liefde te doen behouden, dan
zijn zij enkel barmhartig geweest,’ antwoordde zij. Hij trad thans aan hare zijde en
zij liet het hoofd tegen zijn schouder rusten, terwijl zij met hem het ruime vertrek
binnentrad, dat zij bij zijne komst had verlaten.
Zij nam hem den zwaren mantel af, schoof een gemakkelijken stoel bij den haard
en vroeg of hij niets gebruiken wilde, om zich te verwarmen.
‘Straks,’ antwoordde hij, ‘nu nog niet. Het is zoo lang geleden sedert ik u gezien
heb, Louise, dat ik mij op het oogenblik met niets anders kan bezighouden.’
‘Mijn heer en meester heeft slechts te gebieden,’ sprak zij met een zachten
glimlach, zich tevens over zijn voorhoofd buigende om er een kus op te drukken,
‘maar zal er dan nimmer een einde komen aan die onaangename zaken, die hem
altijd van mij verwijderd houden?’
Zij wilde hem geen enkel verwijt doen.
Nog altijd verkeerde zij in den waan, dat hij bezig was zijn verloving met koningin
Elisabeth te verbreken en zij begreep, dat hij in dat geval reeds te veel om harentwille
te verduren had, om nu nog in de schaarsche uren, welke hij met haar door kwam
brengen, door de wroeging van eigene zwakheid van wil gekweld te worden.
August von Seen-Coburn gevoelde zeer goed, dat alleen grootmoedigheid haar
aldus deed handelen; hij zag haar vol teederheid in de oogen en hare weerspannige
lokken streelende, antwoordde hij:
‘Zij zullen zeer spoedig gedaan zijn, Louise. Ik begeef mij morgen op reis om er
voor goed een einde aan te maken.’
De jonge vrouw zag hem angstig aan.
‘Toch niet met h a a r ?’ prevelde zij.
‘Helaas! ja, liefste,’ zeide hij met een diepen zucht, want nooit had het vooruitzicht
om van haar te moeten scheiden, hem zoo zwaar toegeschenen; ‘maar gij begrijpt
toch wel, dat dit niet anders kan. Elisabeth bekleedt zulk een hoogen rang in de
maatschappij, dat alles wel dient overwogen te worden; aleer zij haar besluit aan
de onderdanen bekend maakt. Ik zelf moet daarbij
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ook allerlei formaliteiten in het oog honden, ten einde verwikkelingen met Helgoland
te voorkomen; gij moogt dus ongeduldig worden.’
‘Neen,’ antwoordde Louise, hem met zooveel vertrouwen aanziende, dat het hem
plotseling te moede werd, als ware hij een groot misdadiger; ‘ik zal wachten tot alle
onweerswolken zijn afgeweerd, en dat zal nu zeker toch wel spoedig zijn, immers
het tijdstip, dat voor haar huwelijk bepaald was, nadert.’
‘Daarom is het ook onvermijdelijk noodzakelijk, dat ik morgen reeds vertrek. Al
wat men uit de verte regelt is slechts ten halve gedaan; maar laten wij thans niet
over deze droevige zorgen spreken, en liever genieten van het geluk weder bij
elkander te zijn. - Hebt gij mij in al deze dagen wel eens gemist, mijne liefste?’
‘Of ik u gemist hebt?’ antwoordde de jonge vrouw. ‘Gelooft gij, dat zij die in een
onderaardschen kerker opgesloten zitten, het daglicht niet ontberen? Voor mij is
het alsof ik nog slechts bij uren leefde; de enkele uren, die gij bij mij doorbrengt.
Soms is het mij te moede, alsof ik niet bestemd was om lang op de aarde te wezen,
ik weet zelf niet waarom, want ziek gevoel ik mij toch niet; maar zoo ooit dat
voorgevoel bewaarheid wordt, August, en gij wordt na mijn dood nog door andere
vrouwen bemind, geen zal u zóó lief kunnen hebben als ik.’
Ditmaal geloofde haar echtgenoot haar niet; het was mogelijk, dat hij nooit een
schooner vrouw zou aantreffen, maar wat liefde betrof, was hij zeker genoeg van
zijne eigene onweêrstaanbaarheid, om zich overtuigd te gevoelen, dat hij door al
wie hij slechts verkoos, op dezelfde wijze aangebeden zou worden. Hij kon zich dan
ook niet onthouden half lachend te vragen: ‘En Elisabeth dan? Gelooft mijne kleine
twijfelaarster niet, dat zij ten minste van haar prinselijken gemaal zou hebben
gehouden?’
Er kwam een vluchtige schaduw op haar gelaat. Het deed haar nog altijd pijn den
naam der koningin te vernemen; niet dat zij hem de grenzenlooze zwakheid welke
hij hierin betoond had, niet vergaf; hij was er, haar misschien slechts te liever om
geworden; maar het was en bleef toch altijd de naam van haar, die een oogenblik
gedreigd had hen te zullen scheiden.
‘Zelfs Elisabeth niet,’ sprak zij echter beslist, ‘ik heb in den laatsten tijd zooveel
nagedacht over de liefde dier vrouw voor u, dat ik haar volkomen geloof te kennen.
Zij bemint u ja, maar bovenal voor zich zelve. Zij heeft u schooner gevonden, dan
een der andere jonge vorsten van Europa en u zeer zeker lief gekregen, daar twijfel
ik zelfs niet aan, maar wat zij voor alle dingen van u eischt is, dat gij h a a r aanbidden
zult, haar zult dienen en vergoden en daarom ook zal zij den dag zelf, waarop zij
verneemt, dat gij aan eene andere vrouw verbonden zijt, misschien uwe grootste
vijandin worden, en in elk geval volkomen van hare teederheid voor u teruggekomen
zijn.’
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‘En gij dan?’ vroeg August, zich naar haar toebuigende, ‘zoudt gij mij toch blijven
liefhebben, al bleek ik u ook geheel trouweloos te zijn?’
De jonge vrouw bracht met onbeschrijfelijke bevalligheid hare fijne hand aan zijn
mond als om hem het zwijgen op te leggen.
‘Stil,’ fluisterde zij, en zij verborg het hoofd aan zijne borst. ‘Belaster uzelven niet,
maar al mocht gij mij ooit vergeten, uw beeld uit m i j n e ziel te wisschen staat geheel
buiten uw macht. Zeg mij liever, August, zult gij spoedig weer terug zijn?’
‘Ik weet dat niet te bepalen,’ sprak hij met een haperende stem, ‘misschien zal
het eenige weken vereischen om het haar te doen inzien....’
‘Ja, maar komt gij dan ten minste aanstonds terug?’
‘Ik hoop het Louise; maar gij moet u daar niet te veel van voorstellen; gij hebt
reeds gezien hoe weinig vrij ik ben om. te handelen, gelijk ik dat zou wenschen.
Mijn vader kan het noodig oordeelen, na zulk een voorval waarvan heel Europa zal
spreken, met mij op reis te gaan.
‘Zoodat ik u heden avond misschien voor het laatst in maanden zie?’ riep zij vol
vertwijfeling uit. ‘O, mijn lieveling, mijn lieveling, weet gij dan niet, dat gij mijn gansche
leven zijt, en dat het is als liet gij mij langzaam sterven, wanneer de dagen omkruipen,
zonder dat ik u tot mij zie komen?’
De prins overlaadde haar betraand gelaat met kussen en poogde haar gerust te
stellen, maar ditmaal had zij hare kalmte voor goed laten varen, en sprak zij door
haar snikken heen:
‘Dezer dagen heb ik nog pas de geschiedenis van Amy Eobsart gelezen. Zal het
mij gaan zooals haar? Zal mij - al wordt mij ook geen gif toegediend, dat mij plotseling
aan het bestaan ontrukt, dat leven toch vergiftigd worden door de wreede
noodzakelijkheid om het ver van u door te brengen? Zal ik even als zij gestraft
worden voor de vermetelheid, mijne oogen te hoog opgeheven te hebben? En toch,
August, hoe gelukkig zoude ik, zelfs in onze zonnigste dagen niet geweest zijn,
indien gij enkel een gewoon edelman waart geweest, ja zelfs, indien gij mijn mindere
in stand hadt mogen zijn! hoe zalig zou het mij niet gemaakt hebben tot u af te dalen!
Wij waren zoo geheel voor elkander geschapen, en nu, het is slechts ternauwernood,
dat gij van tijd tot tijd eens hierheen kunt komen, en dan nog moet dat op zoo
verborgen wijze geschieden, alsof het eene misdaad gold.’
‘Louise wees toch bedaard, wat ik u bidden mag;’ smeekte hij, haar in zijne armen
nemende. ‘Gij weet niet, welk een pijn het mij doet, u zoo ongelukkig te zien. Gij
twijfelt er toch immers niet aan, of ik u wel van ganscher harte liefheb?’
‘Neen,’ zeide zij, en hief de oogen naar hem op, en las zooveel teederheid in zijn
blik, dat zij een zucht van blijdschap slaakte

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

67
en er weer een glimlach om haar fraaien mond verscheen.
‘Dan is het goed, liefste, want de zekerheid, dat mijne liefde u steeds nabij is en,
wat er ook gebeure, geen verandering ondergaan kan, zal u helpen ook het ergste
te dragen. Gij zult u altijd kunnen zeggen, dat ik evenzeer onder onze scheiding
gebukt ga als gij.’
Zij sloeg de armen om zijn hals en liet zich als een kind door hem vertroosten.
Ten slotte toch bemerkte zij, dat zijn voorhoofd klam en zijne handen ijskoud bleven
onder hare teederste liefkoozingen.
‘Gij hebt zeker kou gevat in dit gure weêr,’ sprak zij bezorgd; ‘ik zal bevel geven,
dat men een warm avondmaal klaar make, maar wilt gij niets vóór dien tijd
gebruiken?’
‘Neen, liefste, ik wil liever niets hebben, noch nu, noch straks. Ik zal mij integendeel
moeten haasten met u vaarwel te zeggen, want de postwagen vertrekt reeds weder
binnen drie kwartier.’
‘Mij.... vaarwel zeggen,’ stamelde zij zonder te begrijpen.
‘Ja, Louise, ik heb ditmaal slechts voor een uurtje kunnen overkomen. Morgen
begeef ik mij reeds op weg. Gij zult zelf gemakkelijk inzien, dat ik nog allerlei zaken
te regelen heb voor mijn vertrek....’
‘Zoodat gij niet eens tot morgen ochtend kunt blijven?’ vroeg zij op smartelijken
toon, ‘anders waart gij toch gewoon den volgenden ochtend vroeg te vertrekken en
hebt gij mij dikwijls gezegd, dat gij dan nog zeer bijtijds in het paleis terug waart.’
‘Dat is thans niet mogelijk,’ verzekerde de prins, ‘ik moet vooral thans waken dat
mijn vader niets bespeurt, want kreeg hij een vermoeden van het groote doel dat ik
met mijne reis voor oogen heb, dan zou hij alles in duigen doen vallen.’
August von Seen-Coburn was verre van een ellendeling te zijn. Het kostte hem
oneindig veel moeite deze arme vrouw op een dwaalspoor te brengen, gelijk hij dat
deed; maar hij wilde vóór alle dingen verhinderen, dat haar argwaan opnieuw mocht
ontwaken.
‘Het is goed,’ sprak zij in het eind, bijna onhoorbaar; ‘ik zal alles aannemen wat
uwe hand over mij brengt, al is het dan ook droefheid. Zeg mij alleen, hoeveel
minuten gij nog blijven kunt, opdat ik vooruit wete hoe lang ik nog gelukkig mag zijn.’
Hij keek naar de pendule op den schoorsteenmantel en antwoordde: ‘Nog dertien
minuten, liefste, dan moet ik uiterlijk weg.’
‘Nog bijna een kwartier dus!’ zeide zij, en haar gelaat helderde een weinig op.
‘Zeg mij dan allereerst nog eens wat gij zult doen in al dien tijd, dat gij uw vrouwtje
niet terug zult zien?’
‘Aan haar denken, altijd,’ mompelde de prins, wien de aandoening dreigde te
overmeesteren, toen hij zag hoezeer zij zich
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inspande om nog vroolijk te schijnen; ‘God alleen weet hoe eenzaam het mij soms
te moede zal wezen.’
‘En zal mijne lieve zwerver zich altijd herinneren dat hij slechts terug te keeren
heeft, om hier leven en geluk te verspreiden? Zal hij bij zichzelven zeggen, dat hij
bij nacht of bij dag enkel hier aan te kloppen heeft om mij gereed te vinden in zijne
armen te zinken en hem te danken voor de zaligheid, welke hij mij door zijn bijzijn
schenkt?’
Zij was thans overeind gerezen, aangezien hij sedert een oogenblik met rustelooze
schreden het vertrek op en neer trad, en terwijl zij daar voor hem stond zag hij haar
aan. Hij wist dat zij voor eeuwig gingen scheiden, dat nooit of nimmer in beider
bestaan een oogenblik als dit zou wederkeeren. Reeds had de wet hem losgemaakt
van deze vrouw, en hij gevoelde maar al te zeer, dat al zou hij zich ook nog in later
jaren aan hare voeten hebben willen werpen, en haar smeeken hem vergiffenis te
schenken, zijn misdrijf nimmer in hare oogen zou kunnen worden hersteld. - Binnen
enkele dagen slechts zou de waarheid haar bekend zijn en nooit weder zou deze
reine, fiere vrouw hem een woord van teederheid toevoegen; nooit meer hem de
geringste liefkoozing veroorloven. Alles was na dezen avond onherroepelijk tusschen
hen gedaan, en een laatste maal wilde hij haar bekoorlijk beeld in zich opnemen
gelijk het was, om het daar voor eeuwig in zijne ziel geprent te houden. Hij trad een
paar schreden achteruit en zeide met een droevigen glimlach:
‘Gij moet mij toestaan u nog eens te bewonderen, aleer ik u voor zoo'n langen
tijd verlaat.’
Zij poogde eveneens hem toe te lachen en terwijl zij daar stond, door het zachte
licht beschenen, vermoedde zij weinig hoe bekoorlijk haar beeld tegen de donkere
fluweelen gordijnen afstak. De zware plooien van het satijn golfden om hare slanke
ledematen en deden haar nog langer schijnen, dan zij in werkelijkheid was.
‘Vaarwel,’ zeide hij eindelijk, ‘ik weet niet of het tijd is, maar ik gevoel, dat wanneer
ik thans niet ging, ik in het geheel niet zou vertrekken.’
En terwijl hij deze woorden uitte, sloot hij haar nog eenmaak in zijne armen en
drukte hij haar zulk een langen kus op den mond, alsof deze waarlijk bestemd was
de laatste te wezen, dien zij hier beneden wisselen zouden.
‘Vaarwel,’ fluisterde zij, ‘of liever, tot weerziens, want als ik moest denken dat dit
ons laatste samenzijn was, zou ik dit uur niet overleven. Straks als gij heengaat,
zult gij langs dit venster komen, niet waar? Ik zal u dan nog na kunnen staren, en
mijn geluk ten minste nog eenige seconden langer meenen te bezitten, al zie ik het
zich ook verwijderen. Zie, ik zal nu reeds
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het licht neerdraaien, daarbuiten zal ik u nog zoolang, dank zij den maneschijn,
kunnen volgen; en gij zult u herinneren, niet waar, dat ik elk uwer schreden met mijn
hart tel?’
Zij had werkelijk de kamer in schemerlicht gedompeld, en thans keerde zij tot
prins August terug, en hem de beide handen op de schouders leggende, sprak zij
zacht: ‘En nu moet gij vertrekken, of gij zoudt mij wellicht beschuldigen u hier tegen
uw wil opgehouden te hebben. Gij moet vrij zijn, mijn Meester, volkomen vrij in uw
huis en het mijne.’
Hij had zijn mantel over den arm geworpen, zijn hoed reeds in de hand, maar het
laatste afscheidswoord wilde hem niet van de lippen. Hij wist dat deze vrouw, wier
huwelijk met hem hij vrijwillig onwettig had laten verklaren, voor hem niet zijn mocht
dan eene vreemde, en toch had hij haar in die ure lief gelijk nooit te voren, toch kon
hij haar prachtig gelaat, zooals het daar beschenen werd door den zilveren
tooverfakkel der natuur niet aanschouwen, zonder een onweerstaanbaar verlangen
te koesteren, al zijne eerzuchtige plannen in duigen te laten vallen en te leven voor
haar alleen.
‘Louise,’ sprak hij op schorren toon: ‘Zult ge mij waarlijk nooit vergeten?’
Zij trad dicht bij hem en zag hem in 't gelaat. ‘Nooit,’ fluisterde zij; ‘maar waarom
dit te vragen. Gij komt immers terug?’
‘Maar alle menschen zijn sterfelijk, Louise. Stel u een oogenblik slechts voor, dat
ik van de aarde verdween en gij zelve bleeft leven, zoudt gij dan nimmer uw bestaan
aan een ander schenken?’
‘Nooit August, dat weet gij wel, al zou ik ook misschien veroordeeld wezen voort
te bestaan, mijn leven zou eindigen met het uwe.’
‘Vaarwel dan nogmaals, lieveling, ik moet u al heel dwaas toeschijnen, maar in
ieders leven komen zulke uren van kleinmoedigheid voor; omhels mij nog eenmaal,
gelijk gij het zoo dikwijls gedaan hebt.’
En nadat zij gehoor had gegeven aan zijn verzoek, maakte zij zich zachtkens uit
zijne omarming los en zeide zij:
‘Ga nu, ga, of gij zult w e r k e l i j k gelooven, dat ik u weerhouden heb.’
De prins verwijderde zich met haastigen tred; hij had den moed niet meer haar
nog een enkel woord toe te voegen en reeds was hij bij de deur gekomen, toen hij
nog een laatste maal omzag. Daar stond de jonge vrouw, de oogen op hem gericht,
alsof hij haar leven met zich voerde. Nog slechts ééne Overwinning op zichzelven,
en hij zou den deurknop omgedraaid hebben; maar de onweêrstaanbare
aantrekkingskracht welke haar zievolle blik op hem uitoefende, hield hem geketend
aan die plaats, en een
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oogenblik later stortte hij zich aan hare voeten neer, en riep hij uit: ‘Doe met mij wat
gij wilt, vergeef mij of vloek mij, maar ik kan zoo spoedig niet heengaan!’
En zij sloeg jubelend de armen om hem heen, en waande zich zekerder dan ooit
van zijne liefde!!!
.......................
Den volgenden morgen vroeg bevond de prins zich op weg naar het posthuis. Hij
was dicht in zijn mantel gewikkeld, en had geen enkele maal omgezien ten einde
nog voor het laatst de vreedzame woning te aanschouwen, waar hij, in ruil voor
zooveel liefde, enkel rouw en schande zou verspreiden.
De koude ochtendlucht had al de nevelen van zelfbedrog verjaagd en evenals
den dronkaard den morgen na zijn roes, kwam de daad, welke hij plegen ging, neen,
die hij reeds volbracht had, hem afgrijselijk voor. Hij zag Louise weêr, gelijk hij haar
verlaten had voor zich en hem met een zachten blos op het gelaat uit het venster
nawuivende; haar gelaat was op dat oogenblik door zulk eene uitdrukking van hoop
verlicht geworden.... hare laatste woorden waren geweest om hem te danken, dat
hij gebleven was, en dat alles ging hij als met een bliksemstraal vernietigen.... Zij
zou den slag overleven, dat is waar; menschen zien eer, liefde, hoop, a l l e s vergaan,
en blijven toch voortstrompelen, op aarde; maar op welke wijze zoude z ij er zich
van opheffen? Als een wezen, dat aan niets wat goed en edel in den mensch is,
meer geloofde; of als eene doodelijk vermoeide, vóór haar tijd vergrijsde vrouw.’
En bij deze laatste gedachte, voer hem nog eene andere rilling door de leden dan
die van de koude.
Toen hij het posthuis bereikte, zag hij een in pelzen gewikkeld persoon, wiens
gelaat geheel in zijn bonten kraag verborgen was, op en neer loopen. Hij was echter
te zeer vervuld van zijne eigene overdenkingen, om veel op den eenzamen
wandelaar te letten; maar toen hij in de coupé stapte, werd hij onaangenaam verrast
door het binnentreden van den onbekende. Hij wilde er zelfs onmiddellijk weder
uitstijgen, om in eene andere afdeeling plaats te nemen, doch voor hij zulks nog
had kunnen doen, stiet zijn zonderlingen metgezel een langen spotlach uit en zeide
hij:
‘Lieve hemel nog toe! beau cousin, hebt gij op eens zulk eene voorliefde voor de
eenzaamheid gekregen!’
‘Max! Gij hier?’ riep de prins verbaasd uit.
‘Ja, in levenden lijve, ofschoon in volslagen incognito,’ antwoordde de koning van
Birren, ‘gij weet ik houd er van dergelijke zwerftochtjes te maken, zoo zelfs, dat ik
er mij de opoffering voor getroost mij in onze leelijke hedendaagsche kleederdracht
te steken. Maar om terstond tot het doel mijner reis te geraken: ik kwam eens zien
of gij u niet onverstandig zoudt
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gedragen op het laatste oogenblik. Ik begreep natuurlijk, dat gij afscheid waart gaan
nemen, en was hier gisterenavond laat om u te wachten.’
‘Het spijt mij.... ik kon ook niet weten....’ stamelde August, in zijn hart den inval
des konings verwenschende om hem daar op te zijn komen sporen.
‘Het spijt ook mij.... maar hoofdzakelijk voor u,’ sprak Zijne Majesteit rustig.
‘Voor mij?’
‘Ja, het doet mij altijd leed een persoon te zien handelen strijdig met de wetten
der eer.’
‘Max!’ riep de prins doodsbleek uit, ‘gij gaat te ver!’
‘Waarlijk?’ lachte de koning met half droevige uitdrukking op het gelaat, ‘ik zou
het wenschen, maar nooit zal, wie dan ook, mij kunnen diets maken, dat een man
van eer nog t o t o p h e t a l l e r l a a t s t de vrouw in hem doet gelooven, die hij
zonder dat zij iets tegen hem misdeed, vrijwillig uit zijn leven verbande.’
Op dat oogenblik zette de postwagen zich in beweging; als door een electrischen
schok getroften, sprong de prins overeind, en staarde hij uit het venster naar de
richting, waarin zich de villa bevond; toen hij zich eindelijk moedeloos afkeerde,
greep de koning zijne hand.
‘August von Seen-Coburn,’ sprak hij met ontroerde stem, ‘herinner u voortaan
deze ure alleen nog maar, om te bedenken tot welken prijs gij uw plicht tegenover
uw vaderland zijt nagekomen. Zoo gij ooit in de toekomst dien plicht verzaakt, dan
zijt gij het edele vrouwenleven, dat gij daartoe vertreden hebt, niet waard. Onthoudt
dat altijd!’
Tot eenig antwoord verborg de prins het gelaat tusschen de handen en barstte
in snikken los. Hij was nog m e e r dan vorst. -

Hoofdstuk IX.
In Helgoland.
Elisabeth van Helgoland had haar vorstelijken bruidegom met de grootste
eerbewijzen ontvangen. Niets was te goed of te kostbaar voor hem geweest en
indien zij een wereldveroveraar als den eersten Franschen keizer gehuwd had,
zoude zij hem niet met meerdere blijken van eerbied hebben kunnen overladen. De
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prins gevoelde zich natuurlijk zeer gestreeld door zooveel onderscheiding. Naarmate
hij zichzelven meer zijne handelwijze tegenover Louise von Reut verweet, naar
diezelfde mate ook was het hem nog aangenamer dan gewoonlijk, zich in andere
oogen verheven te zien. Hij kreeg daardoor zelfs eenigermate het gevoel alsof hij
toch wel een bijzonder man moest zijn, dat hem al deze eer ten deel viel, hem, die
slechts bestemd was geweest zijne dagen als een klein onbeduidend Duitsch vorstje
door te brengen. Het stemde hem ook zachter tegenover de jonge koningin. Al
mocht hij ook volstrekt niet door haar betooverd wezen, het was iets heerlijks voor
zijne ijdelheid zich bemind te weten door de machtigste vrouw van geheel Europa;
en nog op welke wijze bemind? Het geleek bijna eene aanbidding, wat Elisabeth
voor hem gevoelde, en zich ook niet schaamde openlijk voor hem aan den dag te
leggen. Wanneer zij zich op feesten bevonden, waar de vorstin al haar aandacht
had moeten schenken aan de gasten of overige prinsen, vergat zij geheel de
étiquette, om slechts acht te geven op de minste beweging, de onbeteekenendste
woorden van den man, dien zij boven zooveel andere verkozen had; en wel mocht
zij dat doen, want zelden had men schooner, bevalliger, en tevens innemender vorst
gezien dan hij. Een ieder aan het hof was als door hem betooverd, en wanneer hij
tot de vrouwen sprak, gleed er langs menigen geest een duizelingwekkend visioen
van het: ‘Wat had kunnen zijn,’ indien deze vorst een gewoon sterveling en vrij man
ware geweest.
Wat de koningin betreft, niets van dat alles ontsnapte haar, en bij oogenblikken
werd haar boezem als verteerd door den afgrijselijken demon der jaloezie, niet dat
zij den prins mistrouwde, neen zij geloofde zich zeker van zijne liefde, het kwam
zelfs niet in haar op daaraan te twijfelen, maar één blik van bewondering, een ietwat
zacht gesproken woord, voor eene andere dan zij, scheen haar reeds toe een diefstal
te wezen, door die andere ten haren nadeele gepleegd.
Indien zij een man had gevonden, die haar waarlijk had kunnen beminnen, zou
er van Elisabeth veel, ja zelfs oneindig veel goeds zijn gegroeid. Deze vrouw, wier
grootste kracht in liefde gelegen was, had zich als klei laten vormen door de handen,
die teeder genoeg waren geweest om zich het lot harer arme ziel aan te trekken.
Maar zij was zooals helaas! zoovele vrouwen, op een leeftijd dat zij reeds volwassen
heeten, nog niet meer dan een groot kind, en een kind, dat meer nog dan eenig
ander, geleid had moeten worden. Dank zij liefde's doorzicht alleen, had August
haar weinig ontwikkelden geest kunnen verheffen, haar zwakheden kunnen
overwinnen, en haar gebreken in deugden herscheppen. Gelijk het gesteld was,
deed hij enkel gelijk zij verlangde, blonk hij uit door zijnen geest, zijne uitgebreide
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kennis en zijne schoonheid, terwijl zij naast hem bijna in de schaduw trad.
Zij was even trotsch op hem, als ware hij de jonge zonnegod geweest, die tot
haar neer was komen dalen.
Eerst wanneer zij getrouwd, en alle huwelijksplechtigheden voorbij zouden zijn,
dacht zij volkomen gelukkig te zullen worden. Zij zouden zoo afgezonderd mogelijk
leven, en de vrouwen, die thans het meest zijne aandacht getrokken hadden, zouden
dan zoo zelden als slechts kon, op zijn pad worden geplaatst. Zij beraamde nu reeds
alle middelen om met hem een leven te leiden, als waren zij eenvoudige
landedellieden geweest.
Uit al de feesten, de schitterende plechtigheden en eerbewijzen, welke het huwelijk
voorafgingen, en er op volgden, ontwaakte de prins op eenmaal in eene atmosfeer
van louter rust en kalmte. De koningin was hem van ochtend tot avond ter zijde, en
eerst nu begon zij van tijd tot tijd een wolkje aan zijn voorhoofd te ontdekken. Zoo
vaak dit gebeurde beging zij den misslag van zoovele liefhebbende vrouwen, en
trad zij op hem toe, om hem vol teederheid te vragen, wat er toch was dat aan zijn
geluk haperde.
‘Niets,’ verzekerde hij dan steeds, ‘volstrekt niets.’ Maar zijn oog, dat hare minste
bewegingen volgde, ontdekte hoe onbevallig zij zelfs onder het geven van
liefkoozingen was, en dan herinnerde hij zich de slanke, sierlijke gestalte, die hem
dien laatsten avond boven aan de trap harer woning had opgewacht: ‘Louise!’ Dat
was de eenige naam die hem in de ooren toeklonk, gelijk eene liefelijke volksmelodie
den balling moet vervolgen, en telkens vroeg hij zich af, op welke wijze zij wel het
bericht van zijn huwelijk zou hebben aangehoord. Hij had sedert nog niets van haar
vernomen, zijn getrouwe kamerdienaar Lhóstein was door hem belast geworden
met de moeilijke taak haar die ontzettende tijding mede te gaan deelen, maar
opzettelijk om alle bespiedingen te voorkomen, had de prins hem verboden, tenzij
in geval van dringende noodzakelijkheid, aan hem te schrijven, of eerder dan een
maand na het huwelijk tot hem terug te keeren. Op deze wijze zou zijne reis enkel
een gewoon verlof schijnen.
Op zekeren avond dat zij zich op het kasteel van Stormton bevonden, en de
koningin als gewoonlijk haar gevolg had laten weten dat er dien dag geen
avondreceptie zou gehouden worden, met andere woorden, dat zij zich van alle
verdere diensten voor dien dag ontslagen mochten rekenen, lag prins August in
een armstoel voor het vlammend haardvuur uitgestrekt, zich vol ontzetting af te
vragen of het leven aldus dan altijd zou moeten duren.
‘Ik moet de eene of andere bezigheid zoeken,’ dacht hij, ‘of wel ik zou krankzinnig
worden. Een man kan niet eeuwig
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van liefde spreken, vooral niet.... wanneer hij geen liefde gevoelt.’
Op dat oogenblik vernam hij een welbekenden tred, die hem reeds een huivering
van afkeer door de leden deed gaan, want er is niets zoo vreeselijk dan wanneer
men niets dan onverschilligheid voor iemand koestert, die persoon voortdurend tot
u te zien komen, om u met liefkoozingen te overladen.
‘August,’ sprak de arme vrouw, wier kroon zelfs haar geen teederheid had kunnen
toebrengen, ‘August, gevoelt gij u ook even gelukkig als ik?’
En zij knielde daarbij aan zijne voeten, als ware zij zelve slechts een bedelares
geweest, die alles uit zijne handen had ontvangen. Hij gevoelde zich voor het eerst
getroffen door de gedachte hoe veel zij hem schonk en hoe bitter weinig zij in ruil
daarvoor terugkreeg, en teederder dan gewoonlijk gleed zijne hand over hare lokken,
en antwoordde hij:
‘Ik hoop altijd een goed echtgenoot voor u te wezen, Elisabeth.’
‘Daar twijfel ik niet aan,’ zeide zij, hem vol liefde aanziende, ‘ik weet dat gij niets
zoudt kunnen doen wat niet goed en edel was, en dat gij den moed niet zoudt hebben
eene vrouw ongelukkig te maken; maar niettegenstaande dat alles, heb ik toch wel
eenigszins reden mij over u te beklagen.’
‘Gij?’ vroeg haar echtgenoot ongeloovig.
‘Ja, ik. Want terwijl ik zelve zoo gelukkig ben dat mij bijna niets te wenschen meer
overblijft, zag ik u telkens in uzelven gekeerd en somber. Is er niet iets, dat gij anders
zoudt wenschen misschien? Maar waarom dan niet gesproken?’
‘Welnu, ja, Elisabeth,’ antwoordde August van Seen-Coburn na een oogenblik
zwijgens, als hadde hij eensklaps een kloek besluit genomen. ‘Het hindert mij te
denken dat gij onder staatszorgen gebukt gaat, terwijl ik, een man, hier mijn leven
in nietsdoen doorbreng. Laat mij voortaan met u werken, zoo dan al niet in naam,
dan toch in werkelijkheid, en ik geloof dat ik mij veel gelukkiger zal gevoelen.’
‘Het zal geschieden gelijk gij verlangt,’ zeide de koningin, ‘maar zal ik dan nooit
meer een wolk op uw voorhoofd zien? Gij weet niet wat al dwaze gedachten gij mij
daarmede soms door het hoofd doet spelen.’
‘En zou ik mogen vernemen, welke die schrikbeelden zijn,’ vroeg de prins, met
eene vruchtelooze poging om te glimlachen.
‘Ik verbeeld mij dan soms, dat er onder al de mooie vrouwen, die gij bij onze
huwelijksfeesten aan het hof hebt gezien misschien de eene of andere is geweest,
aan wie gij somtijds terug denkt.’
‘Elisabeth! Ik zweer u!....’
‘O, ik weet wel dat gij niet in staat zoudt zijn nu reeds eene
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andere lief te hebben, maar ik ben al jaloersch op uwe gedachten, en ik zou niet
willen, dat gij u de schoonheid van eene andere vrouw herinnerdet, al hadt gij haar
ook nimmer toegesproken. Gij zijt m i j n prins en gij behoort mij geheel en al toe.
Niemand heeft het recht mij, al was het slechts één uwer gedachten, te ontstelen.
Gij ziet, dat denkbeeld alleen reeds brengt mij geheel buiten mijzelve.’
En werkelijk had zij het hoofd snikkend aan zijne borst verborgen en wist hij ter
nauwernood hoe hij haar weer tot kalmte brengen zoude.
‘Elisabeth,’ herhaalde hij telkens, ‘hoe kunt gij toch zoo onverstandig wezen?’
‘Ja, het is onverstandig, niet waar? Gij hebt mij lief, herhaal het mij nog eens.’
En August von Seen-Coburn moest haar in zijne armen nemen, en woorden
toefluisteren, die hem meer kostten, dan iemand ooit zou hebben kunnen vermoeden.
Toen hij er dan ook eindelijk in had mogen slagen haar weêr tot eenige kalmte
te brengen, poogde hij het gesprek op een ander onderwerp te brengen.
‘De adjudant van dienst heeft mij gezegd, dat er van morgen eene vrouw op het
kasteel is geweest,’ zeide hij, ‘wier kinderen reeds geruimen tijd ziek liggen; zij is
weduwe en heeft niets op het oogenblik in huis.’
‘Ik weet het, August,’ antwoordde de jonge koningin, thans snel hare tranen
drogende, ‘en ik verzeker u, dat ik haar gaarne een duurzame hulp verstrekt zou
hebben; maar ik zeg u dat dit even onmogelijk als onverstandig geweest zou zijn,
en ik heb last gegeven, dat men haar vijftig franken zou overhandigen.’
‘Vijftig franken,’ herhaalde de prins, die zijne ooren niet geloofde.
‘Ja, liefste,’ sprak de jonge vorstin, terwijl zij naast hem op de leuning van zijn
stoel kwam zitten, welke houding niet door de minste bevalligheid veroêglijkt werd,
‘misschien vindt gij het reeds te veel, en dan zou het mij spijten.’
‘Te veel,’ riep hij uit, ‘vijftig franken, te veel voor een koningin, zooals gij! Ik vind
het zoo goed als niets!’
‘Maar het zou toch waarlijk niet goed geweest zijn meer te geven, geloof mij, lieve
man. Mijne moeder heeft mij altijd gezegd, en ik ben het geheel met haar eens, dat
zelfs eene koningin moet zorgen, wanneer zij persoonlijk geen groot vermogen
bezit, een fortuin bij elkander te krijgen.’
‘Dus bedoelt gij van plan te zijn dien wenk op te volgen?’
‘Ja, en ik wilde u zelfs aanraden het zelfde te doen. Niemand zou er ons dankbaar
voor wezen, indien wij het niet deden, en
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vorsten zonder persoonlijk vermogen zijn ongelukkige wezens en altijd min of meer
van het volk afhankelijk.’
Het was eene redeneering waar niets tegen in te brengen viel, en toch, van zulke
jeugdige lippen komende deed zij hem huiveren; zou de gouddorst zich van haar
hebben meester gemaakt? Geheel onmachtig gelijk hij waande om dien zwaren
strijd tegen den steeds klimmenden afkeer, dien hij voor haar gevoelde, langer vol
te houden, liet hij slechts een dof gemompel ten antwoord hooren.
‘Gij zult er spoedig over denken zooals ik,’ ging zij lachend voort, ‘ik begrijp wel,
dat het u in het begin eenigszins vreemd moet toeschijnen, maar men gewent zich
aan alles, en het is waarlijk oneindig beter zoo.’
‘Gelooft gij waarlijk, dat men zich aan alles went?’ vroeg de prins op bitteren toon.
Zij was echter zoozeer van haar denkbeeld vervuld, dat zij niet op den klank zijner
stem lette en antwoordde: ‘Zeker en gij zult het zelf zien. Maar nu hebben wij genoeg
over al die leelijke zaken gesproken, vertel mij nu liever eens iets van uzelven,
August.’
‘Hoe zou ik dat kunnen,’ antwoordde hij, steeds nog pogingen aanwendende
zichzelven weder volkomen meester te worden, ‘gij weet immers wel, dat ik den
ganschen dag aan uwe zijde of althans in het kasteel doorbreng.’
En hij bedacht daarbij, hoe eindeloos lang hem die dagen voorkwamen.
‘Ik meen, zoudt gij mij nimmer eens uit uzelven over de liefde kunnen spreken,
welke gij voor mij gevoelt? Gij ziet toch wel, dat ik telkens behoefte gevoel u mijne
teederheid door woorden, zoowel als daden te bewijzen. Gij daarentegen zijt zoo
vreeselijk ingetogen.’
‘Vergeef mij, lieve, maar gij zult reeds opgemerkt hebben, dat mijn karakter
hemelsbreed van het uwe verschilt en dat het mij onmogelijk zou wezen u zoo maar
rondweg mede te deelen wat er in mijn binnenste omgaat.’
‘Welnu, als dat dan zoo moeielijk is voor hetgeen gij op het oogenblik zelf
ondervindt, op hetgeen eenmaal achter u ligt zal dat wel geen betrekking meer
hebben. Vertel mij eens iets van uw verleden, August.’
‘Mijn verleden? Welk een inval, liefste! Gij weet immers zelf maar al te goed, hoe
weinig er daaromtrent te zeggen valt,’ sprak de prins, terwijl hij poogde den angst,
die zich van hem begon meester te maken zoo goed mogelijk voor hare blikken te
verbergen.
‘Ik bedoel dan ook niet de algemeene voorvallen, die iedereen kent. Maar in ieder
menschenleven komen zaken voor, welke de
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groote menigte nooit verneemt, en zoo zou ik bijvoorbeeld van u willen weten August,
of gij nooit te voren hadt bemind. Wees niet bang het mij te bekennen; nu ik slechts
zeker ben van uwe liefde voor mij, zal ik pogen er niet bedroefd over te worden.’
Maar de prins vreesde wel degelijk haar ook maar een zweem van de waarheid
te doen gissen. Hij kende haar thans genoegzaam om te weten. dat indien hij de
onvoorzichtigheid mocht begaan haar een naam te noemen, zij terstond zou laten
nasporen in hoeverre hij die vrouw zijne liefde betuigd had, en ofschoon het hem
ontzaglijk veel kostte om Louise's herinnering in dat oogenblik te verloochen, en
begreep hij toch dat het niet anders kon, en sprak hij met gemaakt rustige stem:
‘Ik heb nooit iemand anders liefgehad dan u, Elisabeth. Indien ik u dat niet gezegd
en nog eens gezegd heb, is het omdat ik zeker meende te zijn dat gij het wist.’
‘Dan is het goed,’ fluisterde zij en drukte hem een warmen kus op het hoofd; ‘ik
ben gelukkig dat ik die zekerheid mag hebben, want ik beken nu wel dat ik zelf onder
een vroegere liefde van u geleden zou hebben. En hoeveel beter is het zoo niet.
Wij zijn beiden nog zoo heel jong, wij zullen samen oud worden, zonder ooit van
iemand anders dan elkaar te houden; het is goed dat er ook in het verleden geen
enkel beeld tusschen ons verrijst om ons te scheiden. Op deze wijze zal het zijn als
hadden wij elkander steeds liefgehad.’
En dit zonderlinge wezen, wier prozaïsche natuur bij oogenblikken verhelderd
werd door de poëzie der liefde, boog zich tot den prins en fluisterde hem woorden
toe, die hem overgelukkig gemaakt zouden hebben, indien hij haar slechts had
kunnen beminnen, maar hem thans een gruwel toeschenen. Zoo waar is het gezegd,
‘het zijn niet de woorden, die ze spreken!’ Toen hij ten laatste in zijne vertrekken
was teruggekeerd, sloot hij de deuren af, en wierp zich op eene sofa, terwijl hij zich
het gelaat met beide handen bedekte.
‘O Louise,’ mompelde hij, ‘wat zijt gij gewroken!’ En het was hem als zag hij haar
op hem toetreden, in haar langen satijnen kamerjapon, gelijk op den avond toen hij
haar voor het laatst aanschouwd had, en als gevoelde zij medelijden met hem. Geen
enkel verwijt werd door haar geuit, zij wilde naast hem knielen om hem te troosten,
maar hij ving haar in zijne armen op, en sloot haar daarin vast, alsof hij haar nooit
weder los wilde laten.
Maar even spoedig als die schoone droom tot hem gekomen was, keerde de
werkelijkheid ook weder, en voorzag hij reeds de liefdesbetuigingen waaraan hij op
nieuw den volgenden dag onderworpen zou worden. Driedubbele dwaas die hij was
geweest, om dit leven van gouden slavernij te verkiezen boven het stil
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geluk, dat hem aan Louise's zijde ten deel zou zijn gevallen? Louise! Wat was zij
niet schoon en goed! Zij ook, zij had hem oneindig liefgehad, maar nooit had zij hem
daarmede achtervolgd gelijk deze vrouw, zelfs niet eens gedurende de schaarsche
oogenblikken, welke hij haar toch maar wijden kon. Haar onfeilbare tact had altijd
het juiste oogenblik geraden om iets te zeggen of te zwijgen. En dan, welk eene
levendige tegenstelling vormde zij niet met de koningin. Hare stem was door al wie
haar kenden altijd geroemd als aan muziek gelijk te zijn, hare minste bewegingen
waren even ongekunsteld als schilderachtig. Wanneer zij in een harer eikenhouten
leuningstoelen zat, met de hooge gebeeldhouwde ruggen, zou men haar hebben
willen vragen toch zoo te blijven zitten, totdat men aldus haar portret had gemaakt,
en wanneer zij zich door een vertrek bewoog was het alsof zij eene jonge godin
was, die den stervelingen kwam leeren w a t ware bevalligheid mocht heeten.
Hoe plomp en onhandig scheen Elisabeth daarnaast! De prins poogde dan ook
weldra Louise's beeld geheel te vergeten, om nog slechts bij de herinnering aan het
verleden te verwijlen.
Hij zag de woning - waarheen hij thans den bode had gezonden, die daar wanhoop
en troosteloosheid had verspreid - Louise wist nog niets van hetgeen haar geluk
kon bedreigen, want het was maanden geleden; zij had hem opgewacht met zulk
een zonnigen blik, dat zijn gansche ziel er door in feestvreugde gedompeld was.
‘Mijn lieveling, mijn lieveling!’ had zij gemompeld, ‘ik wilde dat ik uwer waardig
mocht zijn.’
En den volgenden dag, toen zij hem vol verlangen naar het woud niet ver van
hare woning had zien staren, had zij zijn wensch geraden, en voorgesteld om samen
op de jacht te gaan. Zij had hem heel den dag onvermoeid gevolgd, zijn weitasch
dragende, want zij hadden verkozen niemand meê te nemen. Eerst tegen den avond,
toen zij in een rijtuig huiswaarts keerden, was zij tegen zijn schouder in slaap
gevallen, en slechts nu en dan ontwaakt om, half nog in sluimering gedompeld, hare
lippen op zijne hand te drukken.
Zouden zij dan nooit of nimmer wederkeeren, die hemelsche dagen van voorheen?
Hij was toch nog zoo jong, zou hij dan nooit weder vrij zijn, en altijd, gelijk zijne
gemalin hem daareven voorspeld had, van nu aan tot aan het graf aan haar
vastgeklonken wezen?
In dat uur zoude hij alles gegeven hebben, indien hij nog slechts tot Louise had
kunnen terugkeeren. Indien hij maar geweten had dat zij hem nog in genade zou
hebben aangenomen, zou hij eer, rang en fortuin, alles opgeofferd hebben om dezen
vorstelijken kerker te ontvlieden, en zich aan hare voeten te werpen, met de
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bede hem ver van de bewoonde wereld te volgen en met hem gelukkig te zijn.
Maar ofschoon hij nimmer aan hare liefde getwijfeld had, was hij ook even zeker
dat haar eenig antwoord geweest zou zijn, hem de deur te wijzen, als den eersten
den besten ellendeling, die zou gewaagd hebben haar oneerbiedig te behandelen.
Zij behoorde tot een geslacht dat zelfs voor eigen gevoel geen zwakheid kende.
En dat was de vrouw, die hij bedrogen had, en gewetenloos prijs had gegeven
aan deze andere, wier liefde hem evenzeer folterde als Louise's haat en minachting
het zouden hebben gedaan!
Zou zij hem thans verfoeien, zou zij hem vervloeken? Hij had toch haar gansche
leven vernietigd, hare jeugd in één dag doen verwelken; waarschijnlijk zelfs alle
vertrouwen in de menschheid in haar uitgedoofd.... en toch, zou er in haar binnenste
nog niet één stem zijn die om genade voor hem vroeg?
Hij had haar wellicht nooit zoozeer bemind als dien avond, en telkens en opnieuw
prevelden zijne lippen haar naam, en breidden zijne armen uit, alsof hij haar zoo
dadelijk had moeten zien binnentreden.
Er kwam hem nog een andere dag voor den geest. Hij had zich onwel gevoeld,
en even als de gewonde leeuw zich in de spelonk der zijnen terugtrekt, zoo was hij
gekomen naar de vrouw, van wier liefde en trouw hij zoo zeer verzekerd was. Zij
had aanstonds gezien, dat hij ziek was, nog eer hij het haar had kunnen zeggen,
en had hem verzorgd alsof hij doodkrank ware geweest, maar dat zóó zacht, zóó
stil, dat het hem was voorgekomen, alsof hare aanraking alleen reeds genezing
aanbracht. Zijne voeten vooral waren zoo ijskoud geweest, dat men ze door kruiken,
noch wat het dan ook zij, had kunnen verwarmen, en zij had ze in hare fraaie,
doorschijnende handen genomen, en ze daar zoolang gekoesterd, tot er weêr leven
in was teruggekeerd. Daarop, toen het avond geworden was, had zij,
niettegenstaande hij zich reeds veel beter gevoelde, niet willen hooren van zich zelf
ter ruste te begeven, en had zij het hoofd tegen zijn kussen gelegd en zoo nog uren
lang met hem gepraat.
Wat zou hij niet gegeven hebben om thans nog eenmaal zulk een avond te
doorleven. Het was als voelde hij nog hare zachte warme handen in de zijne, en
als zag hij nog dat bekoorlijke hoofd zoo vlak bij zich. Hij dorste er naar om haar in
zijne armen te sluiten, gelijk een gevangene naar de vrijheid snakt. En hij zou haar
nooit wederzien!
Als in opstand tegen het lot, dat hij toch met eigen handen voor zichzelven
gesmeed had, rees hij overeind en liep hij het vertrek met groote schreden op en
neêr. Hij gevoelde het, heden wellicht voor het eerst, dat hij nooit, nooit in staat zou
wezen
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Elisabeth te beminnen. Het zou hem onmogelijk wezen, al zag hij haar ook de
grootste offers brengen om zijne liefde te verwerven. Hij wist evenzeer dat haar
ijverzucht hem zoo nauw zou bewaken, dat elk zijner stappen haar bekend zou
wezen. En zijne ziel werd verteerd door liefde voor eene andere vrouw! en hij, die
nog zoo jong was, wien nog zulk een tijd tot genieten was geschonken, was
veroordeeld om van het eenige, dat werkelijk geluk schenkt, verstoken te blijven tot
aan het graf.
Een zacht geklop op de deur deed hem op eenmaal stilstaan. Het kon niemand
anders wezen dan Elisabeth, en die gedachte maakte hem bijna dolzinnig. Hoe!
was het dan nog niet genoeg geweest; de torenklok van Stormton had reeds elf
slagen laten hooren; kon zij hem ook hier niet aan zijne overpeinzingen overlaten?
Moest zij hem ook nu weer van hare teederheid komen verzekeren?
In zijne ergernis vergat hij zoozeer elke wet van hoffelijkheid, dat hij haar geen
antwoord gaf, half hopende dat zij hem in slaap gevallen zou wanen.
Maar toen hij ook op haar tweede kloppen doof bleef, riep zij op eens met
gebiedende stem:
‘O u v r e z ! C ' e s t l a r e i n e !’

Hoofdstuk X.
Een genadeslag.
Sedert prins August's vertrek was Louise in angstige spanning achtergebleven. Wel
vertrouwde zij volkomen op hem, en zeide zij bij zichzelve, dat hij haar nog pas een
groot blijk zijner liefde had geschonken, door dien laatsten avond onmogelijk van
haar te hebben kunnen scheiden; maar zij was te veel vrouwe om niet onder het
denkbeeld te lijden, dat hij zich thans aan de zijde eener andere bevond, al was het
dan ook om die ander, aan te kondigen, dat hij haar nimmer zou kunnen liefhebben.
Zij wilde geen enkel nieuwsblad zien, waarin de ontvangst der prinsen aan het
hof van Helgoland vermeld stond. De vrees, zijn naam daarin te zien prijken naast
dien der koningin, hield haar daarvan terug en zoo vaak zij met Amelie, die steeds
bij haar vertoefde, over haar echtgenoot sprak, vermeed zij zorgvuldig elke zinspeling
op de gebeurtenis, die zulk een wolk over hun geluk had geworpen. Hare zuster liet
haar zwijgend begaan, wanneer zij uren lang over al het goede en schoone van
August's
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karakter kon uitweiden. Zij had Louise te lief om haar te willen tegenspreken in
hetgeen haar 't meest aan het hart lag, maar nooit, dat gevoelde zij maar al te goed,
zou zij zelve in staat wezen den prins te vergeven, dat hij ook maar een oogenblik
geaarzeld had, toen hij Elisabeth van alle plannen op zijne hand had kunnen laten
afzien, door de enkele mededeeling van zijn in stilte gesloten huwelijk. Met somber
ongeduld wachtte zij dan ook iederen dag het bericht dat hij zijne eerzuchtige
droomen had prijs gegeven, en voor altijd naar Duitschland terugkeerde. Elke dag,
die er verliep, zonder die vurig gewenschte tijding te brengen, deed hem dieper in
hare achting dalen, als een grenzenloos zwak karakter.
Maar de prins had nog in het geheel niet aan zijne jonge vrouw geschreven, en
Louise zag dag op dag naar de komst van den bode uit, dien zij elken morgen naar
het posthuis zond om te vernemen of er geen brieven voor haar waren. Zijn
stilzwijgen kon zij slechts op deze wijze verklaren, dat hij haar niet voordat alles
geregeld was, het verhaal wilde doen van al de moeielijkheden, welke hij te
doorworstelen had gehad om Elisabeth tot rede te brengen.
‘Louise,’ vroeg Amelie op zekeren avond, ‘gevoelt gij u niet wel. Gij ziet er zoo
vermoeid uit!’
‘Ik ben ook alleen maar vermoeid,’ gaf de jonge vrouw met zwakken glimlach ten
antwoord. ‘Afgemat van het wachten, geloof ik.’
‘Ja, het is zonderling dat gij nog niets hebt vernomen. Misschien is er wel een
brief weg geraakt,’ sprak de zuster, in de hoop haar wat nieuwen moed te geven.
‘Het zijn altijd de brieven, die ons weder hoop en troost moesten geven, waarvan
men zegt dat zij wegraken,’ hernam Louise. ‘ik wilde dat ik zulks nog gelooven kon,
maar ik vrees, helaas! dat August het zoo druk heeft gehad, dat hij ternauwernood
den tijd had aan zijn arm vrouwtje te denken.’
‘In elk geval zullen wij nu toch spoedig iets vernemen,’ zeide Amelie en zij dacht
aan den noodlottigen huwelijksdatum. Al mocht het den prins ook aan moed
ontbroken hebben, tot hiertoe te spreken, het leed geen twijfel of hij moest het thans
doen.
En terwijl zij daar nog neêrzat en peinsde over de onbeschijfelijke dwaasheid om
niet terstond zijn misslag te hebben hersteld door eene gulle bekentenis, vernamen
beiden gelijktijdig het gekraak van een stap over de bevroren sneeuw.
‘August!’ mompelde Louise, en zij rees plotseling overeind uit haar leuningstoel,
haar gelaat werd door een zwakken blos gekleurd, en haar mond opende zich reeds
ten halve, als om hem te verwelkomen.
‘Neen!’ sprak zij daarop. ‘Neen, het is zijn stap niet; maar
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dan kan het niet anders wezen dan tijding van hem. Ik verwacht van avond niets
anders.’
Thans weerklonk de schel der voordeur, en in haar vurig verlangen om hare zuster
zoo spoedig mogelijk den lang gewenschten brief te bezorgen, was zij bijna even
spoedig in het voorhuis als de bediende, die opendeed. Zij herkende onmiddellijk
prins August's kamerdienaar Lhöstein, die zij herhaalde malen gezien had, ook hij
zag terstond wie hij voor zich had, en boog eerbiedig, haar tevens vergunning
vragende de gravin te mogen spreken.
‘Mevrouw is in de blauwe kamer,’ antwoordde Amelie. ‘Heeft uw Meester u geen
brief voor haar meêgegeven?’
‘Zijne Hoogheid heeft mij alleen met een mondelinge boodschap belast en mij
vooral op het hart gedrukt Mevrouw alleen te spreken,’ zeide de man; en indien
Amelie zelf niet zoo ontroerd ware geweest, zou zij opgemerkt hebben welk een
pijnlijke uitdrukking er verspreid lag over zijn ruw maar braaf gelaat.
Lhöstein was een man in de volle kracht van het leven en ongeveer tusschen de
25 en 30 jaren oud; hij droeg een zwaren baard, die zoowel als zijn haar van zulk
een zonderling rood was, dat men hem altijd herkennen moest wanneer men hem
eens gezien had. Men gevoelde echter terstond dat het iemand was op wien men
ten volle kon vertrouwen. Amelie vond er dan ook niet het minste bezwaar in, hem
bij Louise te laten binnentreden, en ten einde het onderhoud niet te storen, begaf
zij zich naar haar eigen vertrek.
Zoodra de jonge vrouw gezien had w i e haar bezoeker was, kwam er eene
uitdrukking van onbeschrijfelijk geluk op haar gelaat en op hem toesnellende,
mompelde zij:
‘Eindelijk! Eindelijk! De prins is toch wel, niet waar?’
‘Ik heb Zijne Hoogheid in den besten welstand verlaten,’ gaf de kamerdienaar op
eerbiedigen toon ten antwoord.
‘En zal hij spoedig naar Duitschland terugkomen?’
‘Toen ik van het kasteel Stormton ben vertrokken was daaromtrent niets bepaald.’
‘Maar Zijne Hoogheid heeft u zeker een brief voor mij meêgegeven, waarin dit
nader vermeld staat; niet waar?’
‘Neen, Mevrouw, de prins heeft integendeel geoordeeld dat hetgeen Zijne
Hoogheid u te melden had, u beter door een vertrouwd persoon kan worden
meegedeeld.’
‘Ik begrijp het al. Prins August heeft zeker gevreesd, dat een brief weg mocht
geraken, of wellicht verloren gaan. Spreek dus ronduit. Ik heb dagen achtereen op
berichten gehoopt.’
Het gelaat van den trouwen dienaar was doodelijk bleek geworden. Hij gevoelde,
dat hetgeen hij te zeggen had, het gansche leven dezer vrouw als met één enkelen
slag zou vernietigen, en met welk eene vriendelijke, hoopvolle uitdrukking smeekte
zij hem niet om haar doodvonnis uit te spreken!
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Helaas! waarom was deze vrouw niet op Elisabeth's troon geboren? Zij, reeds eene
koningin door schoonheid en bevalligheid tevens, zou zijn meester niet alleen machtig
maar ook gelukkig hebben gemaakt, terwijl de jonge vorstin hem nooit eenige liefde
zou kunnen inboezemen. En voor het eerst sedert jaren van onwrikbare trouw kwam
zijn hart tegen prins August in opstand, en erkende hij, dat hetgeen hij tegen deze
vrouw misdreven had, eene zware zonde, meer nog dan wreedheid, was.
‘Mevrouw,’ begon hij met haperende stem, ‘Zijne Hoogheid heeft mij met een
uiterst pijnlijke taak belast. Er zijn namelijk moeielijkheden, onverwachte bezwaren
verrezen....’
‘Ik vreesde dat reeds,’ antwoordde Louise zonder te begrijpen; ‘dat ongewone
stilzwijgen zeide mij al niets goeds, de prins zou mij anders nooit zoo lang in de
onzekerheid hebben gelaten. Zeg mij liever terstond alles. Heeft de koningin naar
geen rede willen luisteren, en zal Zijne Hoogheid zich misschien nog omtrent zijne
handelwijze te verantwoorden hebben, zoodat hij nog langer aldaar zal moeten
blijven? Spreek ronduit de waarheid, bid ik u. Ik verneem veel liever terstond het
ergste.’
Zij was onbeschrijfelijk schoon, gelijk zij daar stond, met de uitdrukking van
spanning op het gelaat en Lhöstein wischte zich het voorhoofd af, alvorens hij kracht
verzameld had om zijne zending te volbrengen.
‘Mevrouw,’ sprak hij eindelijk met schorre stem, en neergeslagen oogen, want
het was hem onmogelijk den blik dier vrouw te zien, als hij haar het staal der waarheid
in de borst zou stooten, ‘het doet mij meer leed dan ik u zou kunnen zeggen, maar
de bezwaren, die zich plotseling hebben voorgedaan, zijn van dien aard, dat ik
weinig hoop meer durf koesteren.’
‘Weinig hoop?’ herhaalde de jonge vrouw. ‘Ik begrijp niet waarop gij doelt. Men
kan den prins toch na het verbreken van zijn huwelijk niet eeuwig aan het hof van
koningin Elisabeth kluisteren.’
‘Ook is het dat niet wat ik zeggen wilde,’ sprak Lhöstein en zijne stem klonk geheel
gesmoord, want ditmaal kon het niet anders of zij m o e s t hem begrijpen; ‘maar
hetgeen ik meende, is dat er geen middel bestaat om het huwelijk met Hare Majesteit
te voorkomen.’
Louise had nauwelijks zijne woorden vernomen of haar uiterlijk onderging een
volslagen verandering. Zy was niet langer het zachte, teedere wezen van voorheen;
maar eene vrouw, aan wie men het liefste wat zij op aarde bezat poogde te
ontrooven.
‘Zou het niet mogelijk wezen; dat huwelijk te voorkomen?’ riep zij op trotschen
toon. ‘Niet mogelijk? De prins moet in zijne verwarring niet geweten hebben wat hij
zeide, toen hij u tot mij afzond. Niet mogelijk? Maar keer dan toch onmiddellijk
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tot hem terug en zeg hem namens mij, dat Zijne Hoogheid slechts één woord behoeft
te spreken, slechts één papier heeft te toonen, om te bewijzen, dat hij voor altijd
gebonden is, en dat deze vereeniging geen plaats k a n hebben. Laat de wereld het
des noods vernemen, dat er reeds eene prinses von Seen-Coburn bestaat; zoolang
de omstandigheden zich daartegen verzetten zal ik mij geen oogenblik als zoodanig
laten gelden en mij tevreden stellen met het verborgen leven dat ik thans leid. Ga
dit aan uw meester zeggen. Hij kent mij genoeg, om te weten, dat ik woord zal
houden.’
‘Mevrouw,’ hernam Lhöstein, ‘de hoofdreden waarom Zijne Hoogheid mij tot u
gezonden heeft, was juist om een beroep te doen op uwe gevoelens voor hem. De
prins heeft zich verwikkeld gezien in een net, waaruit het hem onmogelijk was te
ontkomen, en zoo hij nog op iets hoopt, om hem uit dezen moeielijken pas te redden,
dan is het op de zelfverloochening welke gij reeds zoo dikwijls aan den dag hebt
gelegd.’
‘Met andere woorden dus: Zijne hoogheid stelt mij niet meer of minder voor, dan
vrijwillig afstand van hem te doen?’ vroeg Louise op snijdenden toon. Haar gelaat
was aschgrauw geworden, en hare loodkleurige vingers klemden zich aan den
schoorsteenmantel, opdat zij niet vallen zoude.
‘Mijn meester doet een beroep op uwe liefde voor hem, om hem niet tot
radeloosheid te brengen.’
Louise von Reut richtte zich ditmaal in hare volle lengte op. Er was geen spoor
van zwakheid meer in haar te bespeuren.
‘Reis nog van avond terug,’ sprak zij met hooghartig gebaar, ‘en zeg aan prins
August von Seen-Coburn, dat zijne vrouw hem wacht om zich in hare oogen te
verantwoorden.’
De kamerdienaar liet het hoofd slechts dieper op de borst zinken en antwoordde
bijna onhoorbaar:
‘God is mijn getuige, dat ik u zou willen gehoorzamen, Mevrouw, maar al vertrek
ik ook op dit oogenblik, en al reisde ik nacht en dag door, ik zou toch te laat komen.’
‘Te laat?’ Deze woorden klonken slechts als een ademtocht van hare lippen.
‘Ja, want morgen wordt het huwelijk voltrokken. O, Mevrouw, ik bid u, ik smeek
u hoor mij aan. Mijn meester was immers niet bij machte anders te handelen, hij
zag zich door alles gedwongen tot deze echtvereeniging, hij....’
‘Maar het is niet mogelijk, wat gij daar zegt,’ riep Louise uit, ‘gij zijt niet door den
prins gezonden. Ik heb u nimmer kwaad gedaan, ik weet dus niet waarom, maar gij
zijt alleen gekomen om mij te folteren, om mij in een boozen droom te doen gelooven.
Het is niet waar. Het kan niet waar zijn. Indien Zijne Hoogheid dit al ooit had gewild,
zou hij eerst toch mijne toestemming hebben moeten verkrijgen tot de ontbinding
van ons
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huwelijk. Laat mij met vrede, ik geloof u niet meer. Gij zoudt mij immers nooit kunnen
doen aannemen, dat de prins zich schuldig zou maken aan bigamie.’
‘Dat behoeft ook niet.’
‘Niet! maar gij spreekt wartaal, Lhöstein. Gij zijt altijd een trouw dienaar geweest,
maar hierin laat gij u zeker verleiden door uwe verknochtheid aan uw meester. De
prins kan onmogelijk met twee vrouwen tegelijk trouwen.’
‘Dat is ook zoo, maar helaas! Mevrouw, zij die u bij uw huwelijk ter zijde stonden,
hebben al zeer slecht voor uwe belangen gezorgd,’ sprak de kamerdienaar, en hij
gevoelde dat dit de genadeslag was.
‘Wat.... Wat meent gij?’ stamelde zij.
‘Het huwelijk is nooit geldig geweest.’
‘Zeg.... zeg dat nog eens. Ik versta u niet.’
‘Er was iets in die acte, dat strijdig was met de wet. Het is dus, als ware prins
August nooit getrouwd geweest.’
Een oogenblik heerschte er eene doodsche stilte in het vertrek. Lhöstein kon zijn
eigen hart hooren kloppen, en het was alsof de arme vrouw slechts met moeite en
langzaam tot het bewustzijn kwam der volle grootte van de ramp die haar getroffen
had. Toen alles haar eindelijk duidelijk was geworden, riep zij de woorden: ‘Bedrogen!
Onteerd!’ alsof haar daarmede de ziel uit het lichaam werd gescheurd, en stortte
toen als een levenlooze massa ter aarde.
.......................
Lhöstein was terstond op de ongelukkige toegesneld, maar ziende dat zij geheel
bewusteloos was, rukte hij aan de schel en riep de toesnellende bediende toe om
gravin Amelie te verzoeken tot hare zuster te willen komen. Daarop hief hij Louise
zoo zachtkens mogelijk in zijne armen op, en droeg haar naar een lange Turksche
rustbank, waar hij haar omzichtig op neêrlag. Nog was hij hiermede bezig, toen de
deur geopend werd en Amelie binnentrad. Zij wierp slechts één blik op hare zuster,
en nadat zij de hand op haar hart had laten rusten, om zich te overtuigen dat het
nog klopte, keerde zij haar streng gelaat naar den onheilsbode.
‘Het was de boodschap van uw meester, die dit heeft teweeg gebracht,’ sprak zij
met ijzingwekkende kalmte; ‘wat is het dat hij haar heeft laten zeggen? Of mag ik
het misschien ook nu nog niet weten?’
‘Gij zoudt het dan toch binnen zeer kort vernemen,’ antwoordde de man op
eerbiedigen toon, ‘morgen wordt het vorstelijke huwelijk voltrokken.’
Amelie von Reut slaakte geen enkelen uitroep. Zij gaf door geen enkel gebaar
lucht aan den storm van gevoelens, die zich in haar binnenste bewoog, maar zeide
enkel:
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‘En hoe heeft Zijne Hoogheid, prins August von Seen-Coburn, gedaan om zich vrij
te maken van zijne eerste echtvereeniging?’
‘De akte was niet geldig; dat huwelijk heeft dus in waarheid nooit bestaan.’
‘Met andere woorden, prins August heeft vrijwillig de misdaad op zich geladen
eene vrouw te bedriegen, haar in hem te doen gelooven en haar hare eer te
ontnemen.’
‘Gravin,... mijn meester, ik ben er van overtuigd, heeft nooit iets dergelijks willen
begaan. De omstandigheden alleen zijn van alles schuld, zij hebben aldus geleid....’
‘Lhöstein,’ sprak Amelie, ‘toen ik daareven binnen kwam, zag ik de tranen in uwe
oogen staan; ik ben overtuigd, dat gij den slag dien gij toe te brengen hadt, nog zoo
zacht mogelijk hebt medegedeeld, en ik kan daarom tegenover u geen wrok
koesteren over den rouw, waarin gij dit onschuldige wezen hebt gedompeld; maar
wanneer gij tot uw meester wederkeert, zeg hem dan wat gij gezien hebt, en raad
hem aan, zich nooit weêr op mijn pad te vertoonen, al ware het ook in
tegenwoordigheid van het grootste Europeesche hof, ik zou hem luide zijne
eerloosheid verwijten. Ga nu, het is beter dat wij alleen zijn, als mijne zuster bijkomt.’
Eenige oogenblikken later was Louise, onder Amelie's teedere zorgen, tot het
leven teruggekeerd. Zij keek verwonderd om zich heen, en toen naar hare trouwe
helpster, en vroeg:
‘Ben ik ziek geweest? Alles komt mij zoo wonderlijk voor. Ik heb een vreeselijken
droom gehad, liefste, ik droomde daar juist dat August....’
Maar op eenmaal herinnerde de rampzalige zich het voorgevallene. Neen, het
was geen booze droom geweest; het was werkelijkheid, afgrijselijke werkelijkheid;
en zij bedekte zich het gelaat met de handen, terwijl zij geheel ineen kromp onder
de geeselroede eener duldelooze pijn.
‘Louise,’ fluisterde Amelie, die aan hare zijde neergeknield was, ‘wij zullen ver
van hier gaan, naar een oord waar gij dit alles zult vergeten, waar de menschen
nog meer in den natuurstaat leven en niet zoeken naar hetgeen hulpeloos is, om
dat te verpletteren en er naar willekeur mede te spelen. Het is vreeselijk nu, dat
weet ik, maar zeg dat gij wilt leven, zeg, dat gij wilt trachten u te laten vertroosten,
en gij zult zien, dat er niets is, waartoe ik niet om uwentwille in staat ben.’
En de ongelukkige, die bijna evenveel als hare zuster leed, door het denkbeeld
alleen wat Louise wel gevoelen moest, nam het hoofd der jonge vrouw zachtkens
tegen hare borst aan en droogde hare klamme slapen, en sprak haar woorden vol
moed toe, zelve ter nauwernood wetende wat zij zeide.
Tegen den nacht wist Louise kracht genoeg te verzamelen om
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zich naar hare slaapkamer te sleepen, en toen zij eenmaal te bed was, nam Amelie
een grooten leuningstoel en rolde dien naast het ledikant, om zich daarin neer te
zetten. Te vergeefs drong hare zuster er op aan dat zij haar alleen zou laten; zij
smeekte het als een gunst af om bij haar te blijven, en bracht dan ook al de
nachtelijke uren door aan hare zijde, nu eens haar tot kalmte brengende, dan weder
als Louise voor een oogenblik ingesluimerd was, met strakke blikken voor zich uit
in het vuur starende, en al dien tijd slechts twee zaken in haar binnenste voelende,
namelijk liefde en medelijden voor hare zuster en een oneindigen dorst naar wraak
voor den jongen man, die dit jeugdige, schoone leven zoo roekeloos en zielloos
had vernietigd.
Indien hij thans tegenover haar gestaan had, zij zou nooit de kracht hebben gehad
hem staffeloos te laten gaan. Misschien zou zij aan het ridderlijke bloed van haar
voorgeslacht hebben gehoor gegeven door een der beide pistolen uit gindsche
secretaire, daar naast haar, te nemen, en hem voor de voeten te werpen, om hem
de kans te laten zich te verdedigen; maar zoo waar als zij leefde zoude zij hem met
het tweede wapen hebben neêrgeschoten, gelijk een mensch dat een dollen hond
mag doen. Doch hij had er wel zorg voor gedragen zich niet aan een dergelijke kans
bloot te stellen. Hij had slechts zijn kamerdienaar gezonden; hij zelf had, toen hij
afscheid van zijne vrouw was komen nemen, er deugdelijk voor gewaakt door woord
noch gebaar te verraden wat hij werkelijk in het schild voerde. Aan het hof van
koningin Elisabeth mocht hij zich veilig achten tegen elke vergelding, en trouwens,
gelijk Lhöstein terecht opgemerkt had, al reisde men ook nacht en dag door, toch
zou men nog te laat komen.
August von Seen-Coburn had zijn vreeselijk spel goed ingericht. Hij had der beide
vrouwen geen enkele kans overgelaten. Louise was reddeloos verloren. En zoo
werd in de vreedzame woning, waar zijne komst zoo vaak geluk verspreid had, de
laatste nacht voor zijn huwelijk met de machtige koningin, doorgebracht, in
grenzenlooze vertwijfeling van de eene zijde, en het vormen van allerlei
wraakzuchtige plannen van den anderen kant.
Amelie von Reut was altijd een dier forsche, energische naturen geweest, die
even machtig tot het goede als tot het kwade kunnen medewerken. Zij had zich met
al de kracht van een karakter als het hare gehecht aan de teere, fijn besnaarde
wilgennatuur harer zuster. Zelve had zij uren van groote verleiding, diepe smart
gekend, en onbarmhartig alle vreugde uit haar leven geroeid, omdat die vreugde
gestreden zou hebben met de eer, en nooit had iemand haar daarover een klacht
hooren uiten. Maar dezelfde vrouw, die eigen smarten zoo stoïcijnsch wist te dragen,
was bevreesd als een kind voor elke pijn welke men hare zuster aan mocht doen.
Voor de kleinste vreugde aan Louise bereid,
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was zij heel haar leven dankbaar, het minste harde woord daarentegen tot hare
zuster gesproken, deed haar toorn ontvlammen en den schuldige voor een misdrijf
straffen.
Honderdmaal had zij, daarbij steeds aan Louise denkende, uitgeroepen dat zij
niets begreep van de wezens, wier kinderen of naaste betrekkingen voor altijd
ongelukkig werden gemaakt, zonder dat zij daarna een hand uitstrekken om hen te
wreken. Zij behoorde tot die vrouwen, waaruit eertijds heldinnen geboren werden,
tot die welke haar gemaal tijdens de kruistochten volgden, en waarvan geschreven
staat, dat zij de wonden harer echtgenooten door slangen toegebracht, met de
lippen uitzogen. Zij zou niet geaarzeld hebben hetzelfde te doen, maar.... zij zou
tevens de slang vermorseld hebben.
En in die vreeselijke nachtwake zweefden er donkere beelden langs haar geest,
van al hetgeen zij August von Seen-Coburn aan zedelijke folteringen op zou leggen
om hem te doen boeten voor deze schanddaad; reeds stelde zij zich voor, hoe hij
haar alom op zijn weg zou ontmoeten, hoe zij hem in feestzalen, bij plechtigheden,
op oogenblikken dat het volk zijner vrouw hem eerbewijzen schonk, of dat hij door
vreemde mogendheden werd ontvangen, zou weten te naderen en toe te fluisteren,
dat hij een eerroover was. Zij zou zich tot de levende stem van zijn geweten maken,
eene stem, die hij niet eens tot stilzwijgen zou durven brengen, en op die wijze zou
Louise althans eenigszins gewroken zijn.
Omstreeks vier uur in den ochtend bemerkte zij dat Louise onrustig werd, en te
vergeefs met het hoofd rondwoelde, zonder het blijkbaar op een enkel plaatsje neêr
te kunnen leggen, waar het geen pijn deed. Zij boog zich angstig over haar heen
en vroeg op zachten, medelijdenden toon:
‘Is er iets, liefste, dat ik voor u zou kunnen doen?’
De jonge vrouw zag haar met een onbeschrijfelijke uitdrukking aan, en sloeg toen
de beide armen om Amelie's hals, totdat zij het hoofd geheel aan hare borst verborg,
en antwoordde:
‘Er is iets ja, dat ik u zou willen vragen. Alleen maar, ik ben bang, dat gij boos op
mij zult worden.’
‘Ik boos op u?’ sprak Amelie op ongeloovigen toon.
‘Ja. Wilt gij mij vooraf beloven, dat dit het geval niet zal zijn?
‘Zeker, mijn arm kind, hoe kunt ge zoo iets vragen?’
‘Welnu dan. Ik ken u, liefste, ik weet hoeveel gij van mij houdt, en wat gij al niet
voor mij doen zoudt, en ik maak mij zoo angstig, dat gij mij zult willen wreken. Sedert
minstens een uur laat die gedachte mij rust noch duur meer, en als gij dan waarlijk
niet boos op mij wilt worden, o! dan bid en smeek ik u, geef dat denkbeeld op, beloof mij, dat gij August ongemoeid zult laten.’
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‘Gij hebt hem dus nog altijd lief?’ vroeg Amelie somber.
‘Ik weet het zelf niet,’ mompelde de ongelukkige, ‘al wat ik nog gevoel is, dat ik
liever zou sterven, dan oorzaak te wezen, dat hem pijn gedaan werd. Amelie, gij
die ook nu weer alles voor mij zijt, wilt gij mij geen rust schenken door mij die belofte
af te leggen?’
Een oogwenk, een enkel oogenblik zag hare zuster haar aan, toen boog zij zich
over haar heen, drukte de lippen op haar voorhoofd en fluisterde: ‘ja.’
Maar zij zeide haar niet, hoeveel haar dit offer gekost had.

Hoofdstuk XI.
Op Lamoral.
De winter hield dat jaar lang aan, en vooral de hooge bergen die het kasteel van
Lamoral omringden, waarheen de jonge koningin haar gemaal bewogen had haar
te vergezellen, waren als met een eeuwigdurenden sneeuwpels omhangen; en toen
prins August von Seen-Coburn, aan de zijde zijner vorstelijke echtgenoote aldaar
voor het eerst door hare getrouwe onderdanen ingehaald werd, was het hem een
oogwenk geweest alsof hij zich hier eindelijk weêr eens gelukkig zou gevoelen.
Deze plaats was schijnbaar zoo geheel van het overige gedeelte der wereld
afgescheiden, dat het hem voorkwam dat geen enkel gerucht van buiten de bewoners
van het slot zou kunnen bereiken, en zoover was het met hem gekomen dat hij als
een tweede Kaïn de eenzaamheid zocht. Immers hij ook gevoelde het brandmerk
eener vreeselijke misdaad op het voorhoofd gloeien, een teeken dat zich daar
evenmin liet afwisschen als het bloed van Lady Macbeth's handen.
Zijn gemoedsrust was eerst volkomen verstoord geraakt nadat zijn getrouwe
dienaar tot hem teruggekeerd was, en hem de wijze had medegedeeld, waarop het
bericht zijner handelwijze door de zusters opgenomen was geworden. Zoolang
Lhöstein nog niet was wedergekeerd, had de prins zich nog altijd wijs pogen te
maken dat Louise zonder al te veel leed aan den dag te leggen het onherstelbare
zoude aangenomen hebben, en al had zij dan ook misschien geweigerd hem ooit
daarna weder op haar levenspad te ontmoeten, hem vergiffenis zou hebben
geschonken. Vrouwen weten altijd vergeving te vinden voor hem dien zij
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beminden. En het jonge vrouwtje zou toch ook wel leeren inzien dat August niet
anders had kunnen handelen, dat er omstandigheden zijn waarvoor de wil van den
standvastigste bezwijkt. Dit alles en nog veel meer had hij bij zichzelven gezegd,
om te trachten zijn geweten en meer nog zijne bezorgdheid voor eigen
onaangenaamheden in slaap te wiegen.
Maar toen Lhöstein wedergekeerd was, en meer dan twee uur lang in het
studeervertrek van den prins opgesloten bleef, om hem al het voorgevallene
omstandig mede te deelen, verdween al wat naar gemoedsrust geleek uit August's
hart. De diepe smart waarvan de kamerdienaar getuige was geweest, en die hij nog
niet anders dan met tranen in de oogen schetsen kon, maakte zeer zeker een
grooten indruk op den jongen vorst, maar wat hem vrij wat meer bezighield, het was
de gedachte aan Amelie's toorn, en de herinnering aan het karakter zijner
schoonzuster deed deze onrust schier met den dag klimmen. Het eenige wat hem
weder eenigszins tot kalmte bracht, was de overtuiging dat niettegenstaande de
smart, welke hij haar veroorzaakt had, Louise's liefde voor hem niet zoo spoedig
uitgeroeid zou zijn, en zoolang zij hem nog beminde, zoude zij ook wel middel vinden
hare zuster, die slechts scheen te leven om haar minste wenschen te vervullen, te
verhinderen zich op hem te wreken door zijne schandelijke handelwijze te openbaren,
want hieromtrent misleidde de prins zich geen oogenblik, al mocht zijn gedrag ook
tegenover de wet te rechtvaardigen zijn, in de oogen van een ieder zou hij voor
goed verloren wezen, indien men ooit vernam tot welke middelen hij zijn toevlucht
genomen had, om de koningin te kunnen huwen.
Hij was derhalve blij geweest toen zij, slechts vergezeld van eene kleine
hofhouding, naar Lamoral vertrokken waren, en hij het eenzame oord had
aanschouwd, dat hem beter dan eenige andere plek ter aarde scheen te kunnen
beveiligen tegen elken aanval van buiten. Soms zwierf hij uren lang alleen door de
bergen, dan gaf hij zich ongestoord aan zijn gepeins over, en dacht hij bij zichzelven
dat, indien ooit het ongeluk wilde dat alles geopenbaard werd, hij niet beter doen
kon dan plotseling van het tooneel der levenden te verdwijnen. Men zou zonder
twijfel aan een zelfmoord gelooven, doch hij zou zich enkel op deze eenzame
hoogten teruggetrokken hebben, en daar eenvoudig als een onvermoeid jager
voortleven, totdat men opgehouden zou hebben naar zijn lijk te zoeken in de diepten
omlaag. Dan zou hij waarschijnlijk voor altijd dit rijk vaarwel zeggen en naar
onbewoonde streken van Azië of Afrika gaan, waar niemand ooit in hem den gemaal
van eene der machtigste vorstinnen der aarde herkennen zou. Het ware wel een
zelfmoord op al zijne eerzuchtige droomen en wenschen gepleegd, maar beter nog
dit,
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dan zich met schande overladen te zien. Het gebeurde evenwel lang niet alle dagen
dat hij deze eenzame zwerftochten kon ondernemen. Elisabeth wilde telkens lange
rijtoeren met hem maken, en zulke tochten waren een groote wissel op zijn geduld,
want de koningin telde onder hare gebreken eene kleinmoedigheid, gelijk men die
slechts zelden bij jonge vrouwen aantreft. In plaats van gelijk hare hofdames een
genoegen te vinden in een woesten galop, en niets liever te doen dan berg op, berg
af met haar paard te rennen, was zij zoo bang zoodra zij in den zadel gezeten was,
dat er steeds een rijknecht meê moest gaan, om het daarenboven nog zeer kalme
dier voortdurend bij den teugel te leiden. Daar zij eischte dat de lakei naast het paard
zou loopen, was het natuurlijk onmogelijk anders dan stapvoets te rijden, en dat
zelfs scheen nog te veel voor haar geestkracht te wezen, althans men bevond zich
nog geen kwartier op weg, of Hare Majesteit liet alle pogingen varen om zich recht
in den zadel te houden, en liet al haar ledematen als een bal in elkander zakken.
En terwijl zijn vurig ros al even moeielijk in toom te houden was als hij zijne eigene
ongedurigheid kon bedwingen, herinnerde August zich de avondritten welke hij zoo
vaak met Louise gedaan had, wanneer zij, na in dolle vaart rondgezworven te
hebben, tot zij gansch het heelal uit de gedachten hadden voelen verdwijnen, en
slechts hunne liefde voor elkander hoop en hart meer vervulde, - langzaam terug
keerden door de donkere bosschen, terwijl hunne met schuim bedekte paarden zich
dicht tegen elkander aandrongen, zóó dicht dat hij zich enkel tot haar over te buigen
had, om een kus op hare zachte lokken te drukken en hare hand niet zelden de
zijne zocht.
En als dan de koningin zulk een beeld uit het schoone verleden kwam verstoren,
door hem in eene den lakei onbekende taal, het een of andere teedere woord toe
te voegen, dan voelde hij als eene huivering van afschuw door de leden glijden, en
had hij al zijne wilskracht noodig om haar niet met een ruwen uitval het stilzwijgen
op te leggen. Meer en meer gevoelde hij het, dat hij slechts haar eerste onderdaan
was en dat een onderdaan a l l e s moet verdragen, tot zelfs onwelkome teederheid
toe. De tegenzin dien Elisabeth hem inboezemde maakte hem uiterst onrechtvaardig
ook in dit opzicht, want de arme jonge vrouw beminde hem zoozeer dat, indien hij
haar slechts eenige liefde had kunnen toedragen, zij hem vol vreugde toegestaan
zou hebben in alle opzichten haar heer en meester te worden, en zich geheel door
hem zou hebben laten leiden. Maar zij was hem zoo volkomen onverschillig dat hij
er niet eens aan dacht haar zijn wil in wat het dan ook zij voor te schrijven, zoodat
z i j het wel zijn moest die omtrent alles een besluit nam. Gelukkig was zij zoodanig
verblind door hare liefde voor hem, zoowel als door de overtui-
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ging dat zij hem door dit huwelijk met haar, een hemel op aarde geopend had, dat
zij in deze terughouding van den prins slechts eene groote kieschheid zag, die haar
in alles als zijne gebiedster wilde erkennen.
Op zekeren dag dat August wederom alleen een langen zwerftocht door de
omstreken had gemaakt, keerde hij eerst tegen het uur van het middagmaal terug,
en bevond hij zich niet weder in tegenwoordigheid zijner gemalin aleer hij haar
omringd van hare hofdames zag staan in de zaal, waar zij hem opwachtte om haar
naar tafel te geleiden. Het viel hem echter terstond op dat er eene ongewone glans
van geluk over haar gelaat verspreid lag en zij met meer levendigheid dan anders
het gesprek voerde. Toen men zich als naar gewoonte, na afloop van het middagmaal
naar een aangrenzend vertrek begaf, waar het gevolg nog meestal een uur bij de
vorstelijke personen bleef toeven, aleer de koningin hun de vrijheid terugschonk,
wendde Elisabeth zich tot den prins en zeide:
‘Graaf Aronsdale heeft ons heden bezocht. Natuurlijk was ik zeer verbaasd hem
te zien, want gelijk Uwe Hoogheid weet had hij vooraf niet om audiëntie verzocht
en eerst toen hij op Lamoral aankwam, liet hij ons door den adjudant van dienst om
eenige oogenblikken gehoor smeeken.’
‘Die Uwe Majesteit hem zekerlijk verleend heeft?’ sprak August, moeite doende
aandachtig naar hare woorden te luisteren.
‘Zonder twijfel. Ik had hem zelfs gaarne aan onze tafel gezien, doch de ongelukkige
vader moest terstond weder vertrekken. Herinnert Uwe Hoogheid zich nog zijne
jongste dochter?’
‘Ja. Zij woonde de hoffeesten ter gelegenheid van ons huwebij. Een prachtige
verschijning, zoo lang en slank dat men haar terstond moest opmerken, zoodra zij
eene zaal binnentrad, maar met oogen zoo droefgeestig, dat men niet na kon laten
zich af te vragen welke worm er toch aan haar levensgeluk knaagde.’
‘Juist. Welnu, zij heeft twee dagen geleden het ouderlijke huis verlaten, om ons
rijk te ontvluchten met een jongen man, die niet het minste fortuin bezit, en van wien
hare ouders, ofschoon hij van zeer goeden huize is, daarom hare hand geweigerd
hadden. De arme vader kwam onze hulp inroepen om den ontvoerder te straffen
en hem zijn kind terug te geven, doch wij vermogen daaromtrent ongelukkiglijk niets
zoolang de beiden voortvluchtigen zich buitenslands ophouden. Daarenboven zijn
zij reeds terstond in stilte getrouwd. Vindt gij het niet verschrikkelijk?’
‘Verschrikkelijk?’ herhaalde August, ‘ja, indien dat jonge mensch een slecht gedrag
of een laag karakter heeft, want dan zal de rampzalige jonge vrouw haar overijlden
stap nog eenmaal bitter betreuren.’
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‘O! neen, er viel op zijn persoon niet het minste aan te merken, alle berichten omtrent
hem ingewonnen luidden “w a n h o p i g g o e d ,” gelijk de graaf zeide, maar dat
neemt niet weg, dat een meisje, dat tot heden toe slechts weelde en rijkdom heeft
gekend, voortaan gedwongen zal zijn van een heel, heel klein inkomen te leven, en
zich alle mogelijke genietingen te ontzeggen.’
‘Wie weet of zij niet integendeel de verstandigste partij heeft gekozen,’ antwoordde
prins August op peinzenden toon. ‘Men behoefde haar slechts aan te zien om
overtuigd te wezen dat zij diep rampzalig was, en een voortdurende foltering haar
geest afmartelde. Thans mag zij al niet rijk meer zijn, zy heeft het eenige gevonden,
wat alle schatten ter wereld niet koopen kunnen: geluk. Graaf Aronsdale zal zich
weldra weder met haar verzoenen, en is dit eenmaal geschied, dan zal haar niets
meer te wenschen overblijven. Vrouwen zijn aldus gemaakt; wanneer zij eens
liefhebben vragen zij geen ander geluk dan ons overal te volgen, om het even of
wij aanzienlijk of van geringe afkomst, rijk of wel arm zijn. Het is zoo men wil een
dier tallooze vormen van waanzin, welke men in onze dagen overal in ontdekt, maar
niettemin is het eene krankzinnigheid die haar eeraandoet.’
Hij wist nauwelijks meer tot wie hij sprak, in welke omgeving hij zich bevond, heel
zijn hart was op dat oogenblik bij Louise von Reut, die hij in al hare schoonheid
terug zag en in zijn binnenste brandde zulk een onuitbluschbaar verlangen naar
haar toe te snellen, dat hij er bijna toe kwam de beide vluchtelingen in hunne
armoede te benijden.
De koningin had hem eenigszins verrast aangezien, maar het onderwerp niet
verder aangeroerd, en hem enkel verzocht haar naar hare vertrekken te geleiden,
waardoor zij tevens voor den verderen avond afscheid nam van haar gevolg.
Nauwelijks bevonden zij zich alleen, of zij trad op den prins toe, en zijne beide
handen vattende, fluisterde zij op diepbewogen toon:
‘Gij weet niet, August, hoe gelukkig uwe woorden mij daareven gemaakt hebben.
Ik moest mij herinneren dat er derden bij waren, of ik zou er u terstond voor hebben
gedankt.
‘Elisabeth!’ stamelde hij verschrikt.
‘O! laat het u niet spijten dat ik uwe bedoeling geraden heb. Ik weet wel dat gij
oogenschijnlijk eene koude natuur hebt, August. Soms heb ik het zelfs wel eens
betreurd dat u het zooveel moeielijker viel dan aan mij om uw gevoel in woorden of
gebaren uit te drukken, maar een enkele volzin als deze geeft mij grooter vreugde
dan ik u zou kunnen zeggen, en gij weet niet, hoe erkentelijk ik er u voor ben.’
‘Maar, ik verzeker u, Mevrouw....’
‘Noem mij nooit aldus wanneer wij alleen zijn,’ smeekte de
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vorstin, en zij legde hare twee blanke handjes op zijn schouder; ‘en tracht u niet te
verontschuldigen over deze vluchtige opwelling van gevoel, die mij zoo innig heeft
verheugd. Ik heb u trouwens ook iets te zeggen dat u gelukkig maken zal, August.’
De prins poogde te glimlachen en antwoordde met gedwongen stem:
‘Behoeft gij mij dat wel te verzekeren, Elizabeth, is niet elk uwer daden eene
poging om mij genoegen te geven?’
‘Maar dit is nog iets geheel anders dan hetgeen ik u meestal schenken kan,’ sprak
de koningin, en hare blauwe oogen werden door een ongekenden lichtstraal
verhelderd. ‘Raad eens, wat zou u wel het gelukkigst kunnen maken?’
August von Seen-Coburn rilde alsof hij plotseling een spook aanschouwd had.
Deze schuldelooze vraag had hem dan ook op eenmaal een blik in zijn binnenste
doen slaan, en het eenige brandende verlangen dat daarin leefde, was om dit alles
slechts als een boozen droom te beschouwen, en weder te ontwaken als echtgenoot
van Louise von Reut. H a a r beeld vervulde al zijne gedachten. Wanneer hij bij
oogenblikken op het punt stond gehoor te geven aan eene opwelling van teeder
medelijden voor zijne jeugdige gemalin, dan rees het beeld van haar, die zijne eerste
liefde was geweest, hem voor den geest, en gevoelde hij aanstonds dat hij haar,
haar alleen beminde. En scheen Elisabeth hem soms wat minder onbevallig dan
gewoonlijk toe, dan daagde op eenmaal de herinnering aan Louise's schilderachtige
gestalte in onnavolgbare gratie voor hem op. Zijne eerste vrouw was zoo rijk geweest
aan uiterlijke zoowel als aan innerlijke hoedanigheden, dat het ondoenlijk was haar
geheel te vergeten of niet ieder naast haar beeld in de schaduw te zien verzinken.
Hij antwoordde dus niet, hij durfde zijne eigene stem niet vertrouwen indien hij eene
onwaarheid sprak, en zij herhaalde opnieuw hare vraag.
‘Welnu, zoo gij het dan niet raadt, dan zal ik het u maar zeggen,’ zeide Elisabeth,
en hare stem klonk zachter dan ooit; ‘zou uw liefste wensch niet vervuld wezen,
indien de eene of andere goede fee u toefluisterde dat gij weldra den toekomstigen
koning van dit rijk in uwe armen zoudt houden?’
Ditmaal stiet August een luiden kreet uit, en sloot hij zijne jeugdige gemalin in de
armen. Neen, waarlijk, zij had thans niet mis geraden. De arme las het in zijne
verrukte blikken; niets had hem meer met zijn lot kunnen verzoenen dan dit
vooruitzicht weldra een kind te zullen hebben, z i j n k i n d , dat de troonopvolger
zou wezen van een der grootste Europeesche rijken.
‘Niet waar, dat gij gelukkig zijt?’ herhaalde de jonge vrouw onophoudelijk, en hij
verzekerde haar van zijne blijdschap op een toon, die haar geen twijfel over kon
laten.
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Toen hij zich eenige uren later alleen in zijn studeervertrek bevond, wierp hij zich
in een grooten leuningstoel voor het vuur, en bedekte zich het gelaat met de handen,
maar niet uit wanhoop, neen, enkel om des te beter het visioen der gulden toekomst
te kunnen aanschouwen.
Hij zou vader worden. Wel is waar doortrilde niet de minste teederheid zijn gemoed,
bij de gedachte aan het kleine zwakke wezen, dat hij weldra in de armen houden
zou, daartoe gevoelde hij te weinig liefde voor de moeder, maar het denkbeeld
alleen dat hij de grondvester zou worden eener machtige dynastie van vorsten, wier
stem voldoende zou wezen om den doorslag te geven in al wat de Europeesche
staatzaken betrof, vervulde hem van een licht verklaarbaren trots. Tot hiertoe had
hij zich tevreden moeten stellen eene ondergeschikte rol in alles te vervullen. Aan
het hof zijns vaders was hij, als jongere zoon, slechts opgemerkt geworden om zijne
mannelijke schoonheid, zijn talent zoo voor muziek als voor teekenen, de hoop
welke de groothertog koesterde hem eenmaal een der rijkste zoo niet der machtigste
vorstinnen der oude wereld te zien huwen. Ook hier in het rijk van Helgoland werd
hij, met hoeveel onderscheiding men hem ook mocht behandelen, buiten alle
bestuursvragen gesloten, en ware zijn geest niet zoo vervuld geweest van onrust
en wroeging, hij zoude zulk een toestand in den aanvang bijna duldeloos geacht
hebben, maar dit vooruitzicht een zoon te zullen hebben, veranderde op eenmaal
alles. Ditmaal zou het niet de moeder, maar enkel de vader wezen, die de opvoeding
van den kroonprins leidde en van zijn kind zou hij een groot man weten te maken.
Men zeide alom dat er sedert Bonaparte geen groot vorst meer geleefd had.
August's zoon zou de monarch worden, die het eerst op Napoleon geleek, in de
toekomst zou men hun namen slechts in één adem noemen en tusschen hen zouden
al de andere dwergen wegvallen, die geen spoor van hun doortocht op aarde hadden
achtergelaten. Dat de vorsten thans zeer middelmatig waren, viel alleen toe te
schrijven aan de weinige zorg welke aan hunne opleiding besteed was geworden.
Een koningskind werd geboren, men wachtte er zich wel voor eene vrouw van
buitengewone geestesgaven, zooals mevrouw de Genlis en zoovele anderen, uit
te kiezen om den knaap reeds van de wieg af met beleid en tact op te voeden, en
hem voor te bereiden tot die moeielijkste aller taken, de kunst om een goed koning
te zijn, maar men zocht naar een der grootste namen van den adel uit het land, en
wanneer men daaronder eene vrouw gevonden had, die den gewenschten leeftijd
bezat, en daarenboven vrij was en nooit van zich had laten spreken, meende men
dat zij ‘the right woman on the right place’ zou zijn. Om bekwaamheden, om
beginselen, om de vraag of zij eenig begrip van opvoedkunde had, bekommerde
men zich
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ten eenenmale niet. Het was nu eens een aangenomen gebruik dat een prins van
den bloede zou beginnen met eene gouvernante te hebben, en mits er slechts eene
gouvernante was, bleef er immers niets te wenschen over?
Groeide de knaap op, dan koos men wederom uit het leger iemand die hooge
titels bezat of wel om de eene of andere reden begunstigd werd. August von
Seen-Coburn herinnerde zich hoe hij dikwerf den jongen en voor zijn leeftijd zeer
achterlijken, maar goedhartigen, ongelukkigen prins van Dillenburg had zien
afsnauwen door zijn gouverneur, wiens ongeduld en hardvochtigheid langzamerhand
alle levensvonken in den reeds benevelden geest van den armen knaap uitdoofden.
Hij wist hoe een ander kroonprins geheel op den verkeerden weg was geraakt alleen
maar omdat de hem door den koning, zijn vader, toegevoegde Mentor, hopende
den jongeling welgevallig te zijn, en later als hij op zijne beurt den troon zou hebben
beklommen, alles van hem gedaan te krijgen, hem behulpzaam was geweest in het
verschaffen der losbandigste vermaken. Dit alles zou prins August eene
waarschuwing zijn, nooit of nimmer de opleiding zijner kinderen aan onbevoegde
handen toe te vertrouwen. Wat wilde men verwachten van jonge lieden, aan wien
men nooit geleerd had tot w e l k doel zij het hermelijn zouden dragen? Van wezens
die enkel uitstekend onderricht in talen en vormen hadden verkregen? Hoe was het
mogelijk dat er uit hen ooit veerkrachtige mannen geboren werden?
Men noemde Napoleon als de laatste groote vorst, maar Bonaparte zelf had zich
immers een schitterenden weg door het leven gebaand, en was niet in de hofkringen
geboren.
Neen! Wat er ook gebeuren mocht, August von Seen-Coburn zou m a n n e n van
zijn zoons maken, hij zou hen vormen tot vorsten in den echten zin des woords;
prinsen die zouden weten gebieders te zijn en waarlijk over hun volk te regeeren,
op eigen wieken te drijven, en den raad van ministers te kunnen ontberen.
Aldus zouden zijne kinderen wezen, en zij zouden dat aan hem alleen te danken
hebben, want geen oogenblik zou hij nalaten zich met hunne opleiding te bemoeien.
Hij zou zelf hunne leermeesters kiezen, en voortdurend het toezicht over hunne
lessen, zoowel als hunne zedelijke ontwikkeling houden. En dan in het eind zou
gansch Europa gedwongen zijn te erkennen dat geen vorsten ter wereld te vergelijken
waren bij de zonen van prins August.
De oudste zou natuurlijk erfprins worden, en daardoor als van zelf een glansrijke
positie in de maatschappij innemen; hij zou na den dood zijner moeder over het
land regeeren, en zich onderscheiden boven alle andere vorsten van zijn tijd. Wat
de jongeren betreft, voor hen stond geen troon open, tenzij dat hun oudste broeder
stierf zonder kinderen na te laten, maar August
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von Seen-Coburn en Elisabeth konden hun immers de prachtigste partijen laten
doen. Een zoon van de koningin van Helgoland mocht aanspraak maken op de
hand der rijkste en invloedrijkste prinsessen.
Op eenmaal bleef de prins in zijn eerzuchtige overpeinzingen steken, en streek
hij met de hand langs het voorhoofd, waarop plotseling kille druppels waren verrezen.
Zijn gelaat verkreeg een onbeschrijfelijke uitdrukking van moedeloosheid en afschuw.
Hij dus ook reeds, hij die gebukt ging onder de voortdurende smart van alle stemmen
van het menschelijk gevoel te zwijgen te hebben moeten brengen, hij smeedde,
nog eer zijne zonen het daglicht aanschouwd hadden, het wreede plan hen te
veroordeelen tot een leven als het zijne! Zij zouden op hunne beurt lief mogen
hebben met heel hunne ziel, en enkel gedwongen worden om zich die liefde uit het
hart te rukken, en hun bestaan te verbinden aan dat van de eene of andere
onbehagelijke, onbeduidende vrouw, die toevallig in een paleis was geboren.
Ongeduldig schudde hij met het hoofd; nu zijn eerzucht voor de toekomst zijner
kinderen in het spel was, poogde de prins zichzelven wijs te maken dat liefde goed
was voor vrouwen, maar zeer wel door mannen, wier leven een doel beoogde,
gemist kon worden. Maar voor zijn geest verrezen de lange, eentonige uren op het
kasteel van Stormton, wanneer al de plichtplegingen van den dag voorbij waren,
en hij zich moe gestudeerd had, uren waarin hij vaak met wanhoop de naald der
pendule had gade geslagen, als om haar te vragen, of zij dan nimmer sneller voort
zou gaan, - uren die hem als minuten toegeschenen zouden hebben, indien Louise
zich plotseling over zijn armstoel heen had kunnen buigen en hem met haar
gelukkigen glimlach van voorheen in de oogen had gezien. En daarnaast daagde
de herinnering op aan de eenzame zwerftochten, welke hij door de bergen ondernam,
als zijn brein niet langer in staat was de foltering van zulk een bestaan als 't zijne
te verduren; nog heden had hij slechts met moeite kunnen besluiten ten paleize
terug te keeren, en een armen daglooner benijd, dien hij had zien binnentreden in
zijn hutje, op den drempel waarvan zich eene jonge vrouw bevond, die hem
opwachtte en teeder omhelsde, en hij zou durven ontkennen dat liefde in het bestaan
van een man ontbreken kan?
‘Louise!’ mompelde hij onwillekeurig, en heel zijne stoute droomen van daareven
vergetende, liet hij het hoofd op de borst zinken, en daalden er groote tranen langs
zijne wangen neêr
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Hoofdstuk XII.
Nieuwe zorgen.
Sedert dat de verpletterende slag op Louise's hoofd was neêrgedaald, had Amelie
in den grootsten angst verkeerd omtrent den zielstoestand harer zuster; niet dat de
jonge vrouw op luidruchtige wijze lucht aan hare droefheid gaf, maar juist dat
onbegrijpelijke stilzwijgen dat zij van ochtend tot avond bewaarde, had iets in zich
dat vrees aanjoeg en medelijden inboezemde tevens. De arme bedrogene liet zich
geheel als een kind leiden, wanneer hare trouwe gezellin haar zeide dat zij wat
gebruiken moest of wel in de open lucht gaan, gehoorzaamde zij werktuigelijk, en
even gewillig antwoordde zij ook op de vragen welke tot haar gericht werden, maar
nooit sprak zij meer uit eigen beweging, nooit zinspeelde zij ook maar met een enkel
woord op het verleden, nooit flikkerde er meer een lichtglans in die uitgedoofde
oogen.
Zij zat gewoonlijk slechts onbewegelijk met de handen in den schoot gevouwen
voor het venster, den doffen blik strak gericht op de kromming van den weg,
waarlangs zij hem verschijnen zag, zoo vaak hij haar overdag was komen bezoeken.
Amelie gevoelde zeer goed dat hare zuster dit deed zonder er zich in het minst
rekenschap van te geven, maar niettemin zette zij zich weer telken dage op diezelfde
plaats in een leuningstoel neer. Het was alsof zij niet zoozeer den trouwelooze terug
zocht als wel hare ziel, die daar ginds achter die bocht was verdwenen. De oudste
zuster wachtte er zich wel voor haar ooit over het voorgevallene te spreken. Het
stond bij haar vast dat Louise of wel levenslang in dezen doffen staat van
wezenloosheid zou blijven verkeeren, of wel dat haar jeugdige, vroeger toch altijd
zoo levendige geest zich na verloop van tijd weder als een sneeuwklokje uit de
bevroren aarde zou opheffen, en in beide gevallen zou het slechts wreedheid wezen
haar te herinneren aan den oorsprong van al het kwaad. Prins August zou haar op
zijn pad terugvinden, dat stond onherroepelijk vast voor haar, maar eerst moest
Louise al hare zorgen ontvangen. Als een wouddier door een slang omkronkeld en
half verbrijzeld is, poogt men eerst den gewonden vogel te redden, en doodt men
daarna pas het ondier.
En zij had deze zorgen wel noodig, want niet alleen de geest, ook het lichaam
werd krank; het was alsof Louise steeds meer verzwakte, hare eens zoo fraaie
handjes waren doorschijnend mager geworden, hare oogen lagen dieper in hunne
kassen ge-
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zonken, en waren door donkerblauwe kringen omgeven, - maar naar mate zij zwakker
werd, was het alsof het bewustzijn van haar toestand bij tusschenpoozen
wederkeerde; bij oogenblikken kwam het althans aan Amelie voor alsof er op haar
gelaat de uitdrukking verscheen van iemand die eene lang verloren gedachte zocht
terug te vinden. Het was eene hoogst pijnlijke uitdrukking, en zij die haar gadesloeg
leed er niet minder onder dan de ongelukkige zelve, maar niettemin scheen het een
voorbode van terugkeerend verstand te zijn. Op zekeren dag dat de beide zusters
weder geruimen tijd sprakeloos bij elkaar hadden gezeten, - Louise steeds met den
blik gericht op dat ééne punt, waarvan de arme niet eens de geheime betoovering
zou nebben kunnen verklaren, en Amelie schijnbaar in lectuur verdiept, ofschoon
zij in het laatste half uur geen enkele maal eene bladzijde van haar boek had
omgeslagen, vroeg de oudste zuster op eens, te vergeefs pogende daarbij eenige
vastheid aan hare stem te geven:
‘Hoe zoudt gij het vinden, als wij eens voor eenigen tijd naar een vroolijker oord
gingen, Louise; het is hier wel wat heel somber in den winter, dunkt u niet?’
De aangesprokene antwoordde op den doffen wezenloozen toon, waarop zij thans
meestal in alles instemde.
‘Heel goed, lieve, ik ben bereid mede te gaan.’
Maar bijna terstond daarop hief zij het hoofd op, en kwam er weder die pijnlijke,
zonderlinge uitdrukking op haar gelaat, terwijl zij in telkens afgebroken lettergrepen
zeide:
‘Neen Amelie, ik weet niet meer wat ik zeide, maar ik kan immers hier niet van
daan gaan; ik moet hier blijven.’
‘Waarom, lieve kind?’ vroeg de oudste zuster, wier hart luide begon te kloppen
bij dezen eersten eenigszins verstandigen volzin dien zij weder door Louise hoorde
uitspreken. ‘Er is immers niets dat ons aan deze plaats bindt.’
‘Ja, toch wel iets,’ mompelde de jonge vrouw; alleen maar, het valt zoo moeielijk
mij alles weder duidelijk voor den geest te halen. Ik voel niets dan een vreeselijke
pijn in mijn binnenste, het is alsof men daar mijn hart uit heeft gescheurd, en men
het mij nooit, nooit terug zal geven; maar neem mij niet weg van hier, ik ben hier
zoo gelukkig geweest.’
‘Gelukkig!’ herhaalde Amelie, haars ondanks op bitteren toon.
‘Ja, ik wist wel dat ge boos op hem zoudt worden, gij zijt altijd zoo goed voor mij
geweest, dat ge het niet vergeven kunt als anderen onbarmhartig met mij spelen.
Maar toch heeft hij mij immers ook een tijd lang zoo gelukkig gemaakt, hij heeft mij
telkens en telkens en opnieuw herhaald dat hij mij lief had, en toen... toen heeft hij
mij ook getrouwd, niet waar? Zeg, Amelie, het is geen droom, is het wel, dat ik zijne
vrouw ben
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geweest? Neen, ik herinner het mij nog als ware ons huwelijk pas gisteren voltrokken.
Ik was toen heel gelukkig, zóó gelukkig zelfs dat het mij voorkwam alsof er nooit
een eind aan mijne zaligheid zou komen en daarop is die pijn gekomen, die vreemde
pijn. Amelie, zog mij toch dat het waar is dat ik zijne vrouw ben; het is mij alsof ik
een langen, langen tijd geslapen heb, en allerlei booze droomen deed, maar de
stemmen, die mij ingefluisterd hebben dat eene andere thans zijne gemalin is, zij
kunnen niet anders dan onwaarheid hebben gesproken, is het niet? Als, August
waarlijk eene andere vrouw liefhad, dan zou ik mij toch haar naam wel herinneren,
en ik zoek, ik zoek, maar ik vind niets, kunt gij mij niet helpen, gij hebt altijd alles
over gehad voor mij, kunt gij thans die vreeselijke nevelen niet verdrijven?’ Haar
stem klonk bij deze laatste woorden zóó klagend dat de oudste zuster niet langer
in staat was zichzelve te bedwingen en den enkelen naam van ‘Elisabeth’, uitsprak.
Bij het vernemen van die korte lettergrepen, richtte Louise zich overeind, alsof zij
zich op eenmaal weder van heel hare ellende bewust was, en zich het gelaat met
de handen bedekkende, kermde zij:
‘Nu weet ik het, nu zie ik alles weder gelijk het gebeurd is. Goede God! Die
vreeselijke onwetendheid was genadiger dan dit.’
Sedert dien dag bleef zij zich den slag, die haar getroffen had, volkomen bewust,
maar het was niet minder vreeselijk haar lijden gade te slaan, en zelfs Amelie vroeg
zich bij oogenblikken af, of het lot zich niet barmhartiger tegenover haar zou hebben
getoond, indien het haar a l l e besef van het voorgevallene had ontnomen.
Er deed zich ook een zonderling verschijnsel voor. Nadat de volle wetenschap
van haar ongeluk haar weder voor den geest gekomen was, had zij aanvankelijk
dikwijls over hare droefheid gesproken, en de oudste zuster had juist daardoor
gehoopt dat haar leed toch iets van zijn duldelooze bitterheid zou verliezen, maar
na verloop van slechts korten tijd was Louise in eene geheel nieuwe afgetrokkenheid
verzonken. Men kon niet langer zeggen dat zij met haar gedachten in eene andere
wereld vertoefde, of zich geen rekenschap gaf van haar onherstelbaar verlies, maar
zij vermeed bijna opzettelijk over August te spreken, en bij oogenblikken ontdekte
Amelie hoe zij den langen, peinzenden blik op haar gevestigd hield, als werd zij in
tweestrijd gebracht door de vergeefsche poging om eene vraag op te lossen, welke
zij niet uitspreken durfde.
Op een avond dat de oudste zuster dit wederom meende bespeurd te hebben,
keerde zij zich op eenmaal tot haar en vroeg:
‘Wat is er toch, Louise, dat u zoo voortdurend bezighoudt? Het is alsof gij sedert
eenigen tijd iets hebt dat u rust noch
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duur laat, en gij mij toch wilt mededeelen. Heb ik mij vergist?’
Hare stem klonk bij deze laatste woorden zoo teeder, dat de jonge vrouw
onwillekeurig een uitroep van smart liet hooren, en hare bleeke handen in elkander
wrong.
‘Vraag mij niets, Amelie,’ stamelde zij: ‘Al wat ik tot hiertoe geleden heb is immers
genoeg geweest; gij hebt er misschien evenveel verdriet over gevoeld als ik, waarom
zoudt gij nog verder door willen dringen in mijn leven? Al wat mij verder toebeschikt
wordt, wil ik ook alleen dragen.’
‘Dat is onmogelijk, arm kind, wij hebben immers tot hiertoe alles samen gedeeld,
en dat nu niet meer te willen doen zou gelijk staan met mij te zeggen dat wij niet
langer zusters zijn. Al hetgeen u treft behoort ook mij wel degelijk toe.’
Louise naderde hare zuster en de armen om haar hals slaande, zag zij haar met
smeekenden blik in de oogen.
‘Geloof mij, Amelie,’ fluisterde zij, ‘vraag niet verder. Ik heb zoo weinig geheimen
voor u gehad in mijn leven, dat gij wel overtuigd moet zijn dat er dringende redenen
bestaan waarom ik thans niet kan spreken.’
Mejonkvrouwe von Reut zag hare zuster een oogenblik sprakeloos aan, en daarop
vroeg zij met gesmoorde stem:
‘Zeg mij, Louise, kunt gij mij verzekeren dat hetgeen gij mij verzwijgt geen nieuwe
bron van ellende voor u zal worden, dat het alleen uw leed over het verleden kan
verzwaren, maar u geen tot hiertoe ongekende mate van smart geven kan? Indien
gij mij dat kunt verklaren, ben ik tevreden en zal ik niet langer aanhouden.’
‘En indien dit nu eens het geval n i e t was?’ antwoordde de verlatene op doffen
toon, terwijl zij haar blikken naar den grond richtte.
‘Dan zou ik niet aflaten u te bidden dat gij u toch herinneren mocht hoe wij vroeger
in alles slechts als één ziel vormden, en dat dit het eenige was wat mij eenigszins
vertroostte wannneer gij onder smarten gebukt gingt.’
‘Ja, ik weet het, Amelie, hoe gij altijd als een engel voor mij zijt geweest, maar
dit, dit alleen niet, ik smeek u, vraag niet verder.’
Amelie's gelaat werd doodsbleek, zij sloeg geen acht meer op de bede harer
zuster, en vroeg haar bijna onhoorbaar:
‘Hij heeft het toch niet gewaagd u wederom te schrijven? Hij heeft toch de
vermetelheid niet gehad, het heden reeds moede, het verleden terug te willen
roepen?’
De jonge vrouw schudde langzaam 't hoofd.
‘Neen,’ fluisterde zij. ‘Daarvoor behoeft gij niet te vreezen; hij zal nooit tot mij
wederkeeren, en indien hij zulks al deed, ik geloof dat ik hem de deur zou wijzen!’
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Amelie von Reut slaakte een kreet van vreugde.
‘Eindelijk! Eindelijk!’ riep zij uit. ‘Dan zijt gij ook gered, Louise. O! vergeef mij dat
ik nog zóó gelukkig kan zijn, maar zoo gij wist hoe dikwijls ik gevreesd heb dat uw
gansche leven door dezen enkelen slag verwoest zou zijn, dat ik gedoemd zou
wezen u langzaam voor mijne oogen weg te zien sterven, en dat enkel en alleen
omdat gij de liefde voor een ellendeling niet uit uw hart wildet verbannen, en daar
liet voortknagen als een giftige slang. O! heb dank, dat gij vergeten wilt, heb dank
gij wilt blijven leven!’
En voor het eerst liet zij zich door den stroom harer aandoeningen medeslepen,
en zonk zij snikkend op een divan neder, geheel buiten machte het hoofd te bieden
aan de onverwachte vreugde welke zich van haar meester maakte bij het denkbeeld
alleen dat de geknakte lelie zich weder op zou kunnen heffen, of althans in het leven
behouden zou blijven.
Thans was het Louise's beurt om naast haar neêr te knielen.
‘Amelie,’ smeekte zij, ‘ik bid u, wees sterk, zooals gij het tot dusverre geweest
zijt, of hoe wilt gij anders nog dat ik u bekennen zal wat mij sedert dagen meer dan
ooit naar den dood doet verlangen?’
Gravin von Reut hief snel het fraaibesneden gelaat op. Zoo de onverwachte
blijdschap haar zwak had gevonden, het denkbeeld dat haar een nieuw leed te
wachten stond, gaf haar als met tooverslag hare zielskracht weder.
‘Zeg mij wat het is, lieveling,’ sprak zij thans, met iets half overredends, half
gebiedends in de stem; ‘en wij zullen ook dat samen dragen.’
‘Maar als ik het u zeg, zult gij wellicht voor het eerst geen uitkomst zien, voor het
allereerst wenschen dat gij nooit eene zuster hadt gehad.’
‘Louise, verliest gij thans het verstand?’ riep mejonkvrouw von Reut ontzet uit.
‘Neen, maar ik weet h o e lief u steeds de eer van ons geslacht is geweest, en
hoe gij mij even als de laatste Abencérage liever hadt dan u zelve, maar minder
dan de eer.’
‘Maar gij zijt immers niet onteerd; niemand weet van dat rampzalig huwelijk af; al
wilde men het ook nog zoo gaarne uitleggen in den geest van den prins, dan nog
immers zou er niemand gevonden worden die er van wist, vorm u dus geen
nuttelooze schrikbeelden.’
De jonge vrouw zag hare zuster een oogenblik sprakeloos aan, als wilde zij zich
afvragen of zij haar al dan niet dezen laatsten slag mocht mededeelen - daarop
echter boog zij het hoofd en mompelde:
‘Niet alleen ik, maar nog een ander, een gansch onschuldig wezen, zal weldra
onteerd wezen.’
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‘Wat.... wat bedoelt gij?’ stamelde Amelie.
‘Ik moet moeder worden,’ klonk het nauw hoorbaar en de ongelukkige zakte bij
deze bekentenis ineen.

Hoofdstuk XIII.
Elisabeth.
Prins August von Seen-Coburn zat in gedachten verdiept, op het groene laken zijner
schrijftafel te staren. Voor hem lagen groote stapels brieven en andere geschriften,
en telkens greep zijne hand naar het een of andere document, dat hij even met
verstrooide blikken doorliep en dan weder neerlegde. Zijn geest verwijlde blijkbaar
ver van daar, en hij eindigde met alles vol moedeloosheid op zijde te schuiven, en
het hoofd met de hand te ondersteunen.
‘Wegen de staatszaken nu reeds zoo zwaar op de schouderen van mijn prins?’
vroeg eene zachte stem naast hem, en de jonge vorst zag, hoe Elisabeth aan zijne
zijde was geslopen en zich liefkozend over hem heenboog.
Hij stak haar de hand toe en poogde te glimlachen.
‘Zijt gij zulk eene kleine tiran?’ vroeg hij; ‘dat gij het den eersten uwer onderdanen
niet eens vergunnen wilt zich een oogenblik aan den stroom zijner gedachten over
te geven?’
‘Als die gedachten mijzelven gelden, wil ik ze gaarne den vrijen loop laten,’
schertste de koningin, ‘maar wanneer er iets of iemand anders is, die uw geest
bezighoudt, dan verzet ik mij daartegen uit al mijne macht.’
De ernstige plooi van daareven was weder op August's gelaat teruggekeerd, toen
hij antwoordde:
‘En toch weet gij bij ondervinding, Elisabeth, wat al hoofdbrekens er vereischt
wordt om alle regeeringsvragen tot een goed einde te brengen. Niet, dat ik die taak
moede ben, integendeel, hoe meer moeielijkheden er verrijzen, hoe gelukkiger ik
mij reken, dat ik mocht verkrijgen in alles uw raadsman te zijn.’
‘Zeg liever mijn koning, immers het is nog slechts in naam dat ik regeer, en
wanneer eenmaal Europa het wijs bestuur van Elisabeth zal prijzen, dan zal dat
enkel te danken zijn aan u, die niets naliet om mijn rijk machtig en groot te maken,
al was het dan ook niet door bloedige oorlogen te voeren.’
‘Oorlogen,’ mompelde haar gemaal, wiens oogen begonnen teflikkeren, ‘neen, ik
zal die nooit voeren, omdat ik mij steeds
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herinneren zal, dat gij de meesteres zijt, en niet zoudt toelaten, dat men u voor
bloeddorstig of wreed hield; maar gij zoudt wel willen gelooven, dat daareven toen
gij binnenkwaamt, ik juist aan het kampen was tegen het onbegrensd verlangen om
te velde te trekken.’
De jeugdige gebiedster uitte een zachten klaagtoon.
‘August,’ sprak zij verwijtend. ‘Hoe is het mogelijk, dat gij iets dergelijks zegt, weet
gij dan niet hoe dierbaar mij uw leven is? Of heeft soms de een of ander onzer
naburen het gewaagd u te beleedigen en te vergeten wie gij zijt?’
‘Niets van dat alles, liefste,’ antwoordde de jonge man, terwijl hij overeind rees,
en den verstrooiden blik liet glijden over het trotsche landschap, dat zich voor hem
uitstrekte, en zelfs door den winter niet van zijne schoonheid beroofd had kunnen
worden; ‘maar ik word verteerd door den wensch op het slagveld te toonen, dat er
meer dan een gewoon hoveling in mij schuilt. Gij hebt mij het vooruitzicht geopend
weldra vader te zullen worden, en ik zou willen, dat ons kind in u een machtige eene
edele vorstin, in mij een held kon begroeten.’
‘En gij vergeet, dat gij dien roem niet anders zoudt kunnen koopen dan ten koste
van bittere droef heid, onbeschrijfelijke angsten mijnerzijds.’
‘Die gij vrouwen altijd meer zult tellen dan de lauweren, welke men u daarna aan
de voeten legt,’ prevelde hij, niet zonder eenige bitterheid. ‘Men moge vrij vertellen
van echtgenooten en moeders der oudheid, die haar man en zonen met blijden trots
ten strijde zagen gaan; ik voor mij twijfel er aan, of die verhalen wel ooit iets meer
dan sprookjes der geschiedschrijvers zijn geweest.’
‘Ik althans behoor geenszins tot haar aantal; maar waartoe zou dat ook noodig
wezen, August?’ vroeg Hare Majesteit zacht; ‘wij zullen te zamen ons land zoodanig
regeeren, dat men al zeer twistgierig zal moeten wezen, als men ons tot oorlog
beweegt, en zoo zal het niet alleen wezen om mijne liefde voor u en den angst
waarin ik verkeeren zou, wanneer ik u aan het hoofd onzer troepen uit zag trekken,
maar ook omdat ik het rijk wensch te beveiligen tegen de vreeselijke rampen, die
een oorlog altijd met zich sleept, en de drukkende geldzorgen, welke daarna steeds
op het volk nederdalen.’
‘Gij hebt gelijk,’ gaf de prins haar getroffen ten antwoord. ‘Ik was slechts een
zelfzuchtige, toen ik daareven niet kon nalaten te droomen dat ik mij op mijn
snuivenden hengst, te midden van kruitdamp en kanongebulder op het slagveld
bevond en zelfs den vijand bewondering afperste. Het zal, gelijk gij terecht opmerkt,
vrij wat gelukkiger voor het land wezen, indien dat eerzuchtig visioen nooit tot
werkelijkheid wordt.’
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‘En, niet waar, dat gij inziet hoe gij u ook in vredestijd, ik zou bijna zoggen j u i s t in
vredestijd, zult kunnen onderscheiden? O! zeg zoo spoedig niet neen? Het is zoo
gemakkelijk zich roem op het slagveld te verwerven, als men eenmaal vorst is. Men
staat als van zelf vooraan in de rijen, een ieder is bereid uw minste daden en woorden
aan heldenmoed toe te schrijven. Zoo gij u slechts, bezield door den bedwelmenden
invloed van den strijd, een paar malen op de punten van gevaar vertoond, slaat
men gedenkpenningen ter uwer eere, waarop uw slapen met een gulden lauwerkrans
omstrengeld zijn. Dat alles kan het werk van één enkelen dag wezen, en
daartegenover staat de jarenlange kamp om het rijk d o o r v r e d e tot grootheid te
voeren. Men zal u aan het eind daarvan waarschijnlijk niet August de Vermetele
noemen maar August de Goede, en dat is toch ook iets, geliefde. In plaats van
wanhoop en verslagenheid zult gij geluk in het hart onzer onderdanen hebben laten
wonen; dank zij uwe zorgen zullen de kunstenaars zich onbekommerd hebben
kunnen wijden aan de grootsche scheppingen van hun geest; zal de nijverheid
nieuwe geheimen hebben ontdekt, tot hiertoe ongedroomde wonderen voortgebracht
hebben. Van heinde en ver zal men de voortbrengselen willen hebben van het
vreedzame rijk waar August von Seen-Coburn orde en rust wist te handhaven, en
op die wijze zullen de schatten van andere landen ons volk in den schoot stroomen,
en overal welvaart en tevredenheid verspreiden. Dat alles zal uw werk zijn. Acht gij
dat waarlijk zoo gering?’
‘Neen, Elisabeth, bij mijne ziel, neen; en gij weet het trouwens ook wel, dat ik de
eerste ben geweest om u te smeeken: laten wij samen de taak deelen uwe
onderdanen gelukkig te maken. Alleen grijpen mij oogenblikken van ontmoediging
aan; vergeet en vergeef ze; ik beloof, dat zij schaarscher en schaarscher zullen
worden, om eindelijk geheel en al te verdwijnen. Het is iets, dat mijn karakter altijd
eigen was, en onze natuur laat zich niet op eenmaal veranderen.’
‘Dus behoef ik niet te vreezen dat de oorlogzuchtige neigingen van mijn heer
gemaal zich tegen den een of anderen onschuldige zullen lucht geven?’
‘Neen vrees daar geen oogenblik voor,’ verzekerde de prins glimlachend, ‘trouwens
gij hebt de bui reeds zoo goed als bezworen.’
‘Dan ga ik ook met gerust gemoed naar de zieken kijken, die thans alleen op de
gronden van het kasteel al weer met elf vermeerderd zijn. Ik weet waarlijk niet waar
het heen moet.’
En nadat zij haar gemaal nog enkele woorden vol teederheid toegefluisterd had,
verdween zij weder even zacht als zij gekomen was.
Wat den prins betreft, hij was nauwelijks alleen gebleven, of hij trad, met omrustige
schreden, het vertrek op en neêr.
‘Zij heeft gelijk, van haar standpunt althans, prevelde hij.
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‘Indien mijn verleden geen geheim bevatte, dan zouden mij immers de vreedzame
zorgen voor haar land voldoende wezen; maar zij mag niet vermoeden, zij m a g
het ook nimmer gissen welk eene herinnering zich onophoudelijk voor mij plaatst
en mij toefluistert, dat ik weinig beter dan een moordenaar ben. In den kruitdamp
zou ik misschien de vergetelheid vinden, die ik te vergeefs in de schitterendste
vermaken der wereld heb gezocht. Ik moet het volk rust verzekeren, en mijzelven
alleen is de rust ontzegd! Bah! Waarom denk ik toch altijd weder aan hetgeen reeds
zoo ver achter mij ligt? De mensch moest zich nooit over het onherroepelijke
bekommeren; en daarbij, Louise is nog zoo jong, zij zal zich van lieverlede troosten
en zelf leeren inzien welk eene onbegrijpelijke dwaasheid wij beginnen, toen wij ons
voor het leven lang wilden verbinden. Zij zal nog eene gelukkige, verstandige vrouw
worden, en wat mij aangaat, ik zal mijn troost zoeken en vinden in dien ernstigen
arbeid, het bestuur van een volk.’
Geheel bemoedigd door deze gedachte, wierp de prins zich in een leuningstoel
voor het venster neêr, en tuurde hij naar buiten. Het was schitterend weder, de zon
wierp een rooden toovergloed over de nog altijd van bladeren ontbloote takken, en
de vroolijke luister der natuur scheen hem slechts te bevestigen in zijne gelukkige
stemming. Reeds was er trouwens veel gewonnen. Sedert hij wist dat Elisabeth
moeder zou worden, had zich een tot hiertoe ongekend gevoel meester gemaakt
van zijn hart. Zij kon wel is waar nimmer de uitverkorene vrouw wezen, die hij, ook
al ware zij van minder verheven rang geweest, uit duizenden zou hebben herkend
en liefgehad, maar toch leerde hij haar uit een geheel ander oogpunt beschouwen,
nu zij hem weldra een erfgenaam zou schenken, op wiens zijden lokken eens de
kroon van haar machtig rijk drukken zou. Hij werd voor het eerst bezorgd voor hare
gezondheid; haar gemis aan bevalligheid viel hem niet langer op, en wanneer zij
hem de gulden droomen vertelde die zij van h u n kind had gehad, dan was het hem
niet zelden te moede alsof hij iets als teederheid voor haar in zijn binnenste voelde
oprijzen.
Nog was hij bezig met zijne luchtkasteelen voor de toekomst, toen een herhaald
kloppen op de deur van het vertrek zijne aandacht trok, en hem eenigszins kortaf
‘Binnen!’ deed roepen. Het gelaat van den prins helderde echter volkomen op, toen
hij zijn getrouwen kamerdienaar Lhöstein herkende.
‘Is er iets bijzonders gebeurd,’ vroeg hij, dat gij weer terug keert, na ons nog geen
uur geleden verlaten te hebben?’
‘Uwe Hoogheid vergeve mij die vrijheid,’ sprak de binnentredende op
halfgesmoorden, doch eerbiedigen toon, ‘maar hetgeen zich voordoet kwam mij
zoo gewichtig voor, dat ik geen oogenblik durfde wachten er haar mede in kennis
te stellen.’
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Prins August von Seen-Coburn ontstelde merkbaar.
‘Uwe stem klinkt zoo vreemd!’ zeide hij snel; ‘het kan niet anders of gij hebt mij
eene slechte tijding mede te deelen. De koningin is daareven uitgegaan, er is Hare
Majesteit toch niets overkomen?’
‘Hare Majesteit bevindt zich rustig en wel op weg naar hare zieken,’ antwoordde
Lhöstein, ‘de tijding welke ik voor uwe Hoogheid ontving geldt koningin Elisabeth
niet.’
‘Louise!’ mompelde de jonge man, thans eerst inziende waarop hij doelde; ‘gij
wilt toch niet zeggen, dat haar een ongeluk overkomen zou zijn?’
De zoon uit het volk, die zich nog altijd vol smart dien eenen dag herinnerde,
waarop hij, wien het onmogelijk zou zijn geweest een redeloos dier te kwellen, een
onschuldig wezen had moeten treffen in al wat haar het dierbaarst was op aarde,
antwoordde somber:
‘Bedoelt Uwe Hoogheid of de gravin dood is, wat misschien de grootste ontferming
ware geweest, welke de hemel aan haar zou hebben kunnen betoonen? Zoo genadig
is het lot haar echter niet; en de nieuwe beproeving welke haar te wachten staat, is
niet alleen bitter voor haar, maar kan ook een gevaar te meer voor Uwe Hoogheid
opleveren!’
‘Wat is dan die nieuwe ellende?’ sprak August von Seen-Coburn driftig. ‘Mijn
hemel! Zal ik dan nooit genoegzaam geboet hebben voor die eene dwaasheid mijner
jeugd? Hebt gij een brief voor mij ontvangen?’
‘Ja, Uwe Hoogheid, en aangezien men vreesde, dat hij in andere handen mocht
vallen, heeft men hem rechtstreeks aan mij toegezonden, vergezeld van een
begeleidend schrijven, dat mij tevens de dringende aanleiding mededeelde tot het
verzoek daarin aan Uwe Hoogheid gericht.’
‘Geef hier,’ haastte de prins zich te zeggen. ‘Wat het ook zij, het is beter terstond
alles te weten.’ En het hem overhandigde papier ontvouwende, las hij:
sten

‘Heden over veertien dagen op den 27
der maand verwacht ik U te Stormton, in
de kleine woning welke daar onder No. 15 Havenstraat, bekend is. Gij zult daar
verschijnen klokke negen uur des avonds, om er mijne bevelen af te wachten. Zoo
gij het waagt deze afspraak in den wind te slaan, zal den volgenden dag reeds het
volk waarover gij gesteld zijt vernemen, hoe lichtvaardig August von Seen-Coburn
met eergevoel en heilige gelofte weet te handelen.
AMELIE.’
Het gelaat van den vorst was doodsbleek geworden. Zijne lippen trilden van toorn,
toen hij uitriep:
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‘En dat noemt gij een verzoek? Het is niet anders dan eene bedreiging, die des te
ongepaster is nadat de gravinnen von Reut in het eerst vrede schenen genomen
te hebben met het gebeurde.’
‘Zij kenden toen ook nog heel den omvang van haar ongeluk niet,’ sprak Lhöstein
met nadruk. ‘Misschien was gravin Louise grootmoedig genoeg om het verlies van
eigen eer gelaten te dragen, nu zij echter een ander, volkomen schuldeloos wezen,
veroordeeld ziet hare schande te deelen, ja, die helaas! openbaar te maken, nu is
het geen wonder, dat zich een geheel ander gevoel van haar meester maakt en
haar den vertwijfelingskreet doet slaken: ‘Wat wilt gij, dat ik mijn kind zal antwoorden,
wanneer het mij eenmaal vraagt, waarom het alleen geen vader heeft?’
‘Lhöstein!’ riep de prins uit en zijne stem klonk zóó schor, dat zij niets menschelijks
meer had. ‘Wat gij daar zegt, hoe weet ge dat?’
‘Van gravin Amelie von Reut, die het mij schreef, om mij te bewegen u dezen
brief te overhandigen.’
‘Mijn God! mijn God! maar dan ben ik reddeloos verloren,’ kreunde August als bij
zichzelf. ‘Ik ken Amelie, en nooit zal zij toelaten, dat hare zuster ongewroken naast
eene onteerde wieg zou knielen. Wat moet ik doen? Ik kan haar niet ontmoeten.’
‘Als ik Uwe Hoogheid een raad mocht geven,’ zeide Lhöstein, op ernstigen toon,
‘dan zou het wezen den wensch der gravin hieromtrent niet te dwarsboomen. Zij
verkeert in eene lichtverklaarbare stemming van wanhoop; haar tot het uiterste te
drijven zou gevaarlijk kunnen worden, en het is altijd wijzer zijn vijanden in het gelaat
te zien, om te weten wat zij in het schild voeren.’
‘Ik geloof dat gij gelijk hebt,’ sprak de prins na een oogenblik stilzwijgens, ‘en het
beste zal dunkt mij wezen, dat gij nog heden aan de gravin schrijft, doch zonder
zelfs uw eigen naam neer te schrijven, dat de persoon, dien zij wenscht te ontmoeten,
op het door haar bepaalde uur in de bedoelde woning zijn zal. Wij hebben dan in
elk geval nog verscheidene dagen voor ons, gedurende welke er wapenstilstand
zal heerschen en wij ernstig na kunnen denken wat er te doen staat.’
‘Heeft Uwe Hoogheid mij verder niets op te dragen?’ vroeg de kamerdienaar.
‘Neen, ik dank u. Alleen maar hoe eer dit antwoord verzonden wordt hoe beter.’
‘Ik zal er zorg voor dragen, dat het reeds over een uur op weg is.’
Een oogenblik nog en August von Seen-Coburn bevond zich
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opnieuw alleen. Hij verroerde zich echter niet van zijne plaats, zijn voorhoofd was
zwaar bewolkt en nu en dan ontsnapte er een onverstaanbare uitroep aan zijn dicht
op elkander geklemde lippen.

Hoofdstuk XIV.
De zusters.
‘Louise, niet waar, gij zult sterk wezen en niet willekeurig het eenige middel
vernietigen, dat u op August von Seen-Coburn kan wreken?’ smeekte de oudste
zuster; terwijl zij neerknielde naast het ledikant, waarop de jonge vrouw, die
gedurende de laatste weken zeer lijdende was geweest, uitgestrekt lag.
De toegesprokene hief zich overeind in bed, hare tengere hand, die bijna onder
de kanten van haar nachtgewaad verdween, zocht die harer trouwe gezellin, en zij
antwoordde met vaste stem:
‘Ik wil voor mijzelve geen wraak. Mijn verwoest leven, mijne schande, mijn
wanhoop, dat alles moge hem door God toegerekend worden, wat mij betreft, ik zal
hem zelfs hiernamaals niet aanklagen. Maar iets anders is het om de rechten van
mijn kind te verdedigen; en daaromtrent, ik zweer het u, Amelie, zult gij mij geen
oogenblik zwak vinden. Nooit zal ik toestaan dat een onschuldig wezen reeds van
zijn wieg af veroordeeld zou zijn te boeten voor de misdaad van zijn vader. Ik kan
nauwelijks mijne gedachten bij elkander verzamelen, maar gij zult een middel voor
mij bedenken. Gij zult zorgen, dat mijn kind den naam van den prins ontvangt.’
‘Ik heb daartoe reeds een middel gevonden,’ sprak gravin von Reut somber doch
beslist, ‘maar zoo gij het wilt kennen, hebt gij op nieuw krachten noodig, Louise.’
‘Vrees niet,’ gaf deze ten antwoord, en er kwam een droevigen glimlach op hare
lippen, ‘ik geloof, dat er geen smart in staat zou zijn mij nog te treffen, als ik u maar
behouden mag.’
‘Ook de koningin verwacht een erfgenaam,’ sprak Amelie zeer zacht.
Maar het was niet gelijk zij gedacht had de v r o u w , het was de m o e d e r die zij
getroffen had. Eene vreeselijke uitdrukking van vertwijfeling verspreidde zich over
Louise's fraai gelaat; zij klemde zich met bevende handen aan Amelie vast en
fluisterde op gesmoorden toon:
‘Het is niet waar, wat gij daar zegt, is het niet? Gij verzekert
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dat alleen om te beproeven, hoe sterk ik ben, maar al zou ik ook alles kunnen dragen,
dit ééne is immers niet mogelijk; als het waar is, dat dat andere kind eveneens ter
wereld moet komen, dan ziet gij toch wel in, dat het m i j n zoon veroordeelt om zijn
leven lang voor een bastaard door te gaan. Dat niet, dat ééne niet, mijn God! Schenk
mij al wat gij wilt, maar laat mijn kind niet onteerd wezen.’
‘Stil, Louise,’ sprak de oudste zuster en zij strengelde beide armen om de bevende
gestalte vóór haar. Nu gij voor uzelve niet onder deze tijding lijdt, is het niets, want
juist door de geboorte van dat kind zullen wij gewroken zijn.’
‘Hoe bedoelt gij dat? Ik begrijp er niets van,’ mompelde de rampzalige vrouw. ‘Als
de koningin moeder gaat worden, zal zij meer dan ooit weigeren openlijk de schuld
van den prins te erkennen, ook al zoudt gij haar die willen mededeelen. Zij kan
h a a r kind toch niet onwettig verklaren voor het oog der gansene wereld.’
‘Neen, maar meer dan ooit ook heeft August von Seen-Coburn, als aanstaande
vader van den troonopvolger, er belang bij, dat zijn geheim bewaard blijve. Elisabeth
is hartstochtelijk, en nog eenigszins een natuurkind. Zij vergoodt den prins, maar
hoe liever zij hem heeft, hoe erger haar ook zijne trouweloosheid zal treffen, en hoe
minder geneigd zij zal wezen hem vergiffenis te schenken. Hij zal dit zeer goed
gevoelen en daarom ook tot alle mogelijke voorwaarden bereid zijn, welke wij hem
stellen zullen, aleer wij ons verbinden te zwijgen.’
‘Maar ik w i l niet langer zwijgen,’ riep de jonge vrouw uit, ‘ik m a g het zelfs niet,
nu ook de toekomst van mijn kind bedreigd wordt.’
‘De toekomst van uw kind hangt er integendeel van af, dat gij het stilzwijgen
bewaart,’ zeide mejonkvrouwe von Reut.
‘Amelie,’ stamelde de ongelukkige, ‘weet gij nog wel wat gij zegt? De ramp die
mij getroffen heeft, belet u misschien helder door te denken.’
‘Neen,’ sprak de oudste zuster met somberen nadruk, ‘God heeft mij het verstand
gelaten. Hij, die reeds op aarde het kwaad straft, heeft gewild dat ik het werktuig
Zijner vergelding zou worden. August von Seen-Coburn zal tot zijn stervensure toe
voor zijn euveldaad boeten. Het kind, dat gij ter wereld zult brengen zal eens als
een machtig vorst regeeren.’
‘Och liefste, liefste zuster, vergeef mij;’ smeekte de kranke, ‘maar mijn hoofd is
zoo geschokt door al de slagen, die er op zijn neergedaald, dat ik niet doorgrond
wat gij zeggen wilt. Ik weet, dat al wat gij voor mij doet steeds ten beste is, maar
toon mij wat licht aan in deze duisternis, of ik vrees dat mijn verstand mij opnieuw
zal begeven.’
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‘Hebt gij dan niet begrepen, dat ik den prins dwingen wil uw kind als het zijne te
erkennen, en aan Elisabeth's hof te doen opvoeden als zijn eerstgeborene?’
‘De koningin zou daar nimmer in toestemmen,’ zeide Louise hoofdschuddend,
en hoe zou zij dat trouwens ook kunnen voor haar eigen zoon? Een van beide
kinderen moet toch een bastaard wezen, het k a n immers niet anders?’
‘Uw kind zou dan ook niet aan de zijde van Elisabeth's kind opgroeien, maar i n
z i j n e p l a a t s ,’ sprak Amelie beslist. ‘Ik zal tot August gaan en hem dwingen uw
zoon in stede van het kind der koningin bij zich te houden. De twee kleinen zullen
slechts kort na elkander geboren worden, ik reis met den uwe naar Stormton, of
waar Elisabeth zich dan ook moge bevinden, en de prins zal, door den angst
gedreven, wel middel vinden om de verwisseling der kinderen plaats te doen hebben.’
‘Neen,’ riep de zieke op eens met een hartverscheurenden kreet, ‘ik begrijp dat
g i j dat zoudt willen, maar gij zijt ook de moeder niet. Ik heb niet voor niets zooveel
geleden, zulke smarten doorleefd. Mijn kind behoort mij alleen toe; als zijn vader
hem verloochent zal ik hem dubbel ter zijde staan. Ik laat hem niet uit mijne armen
gaan, voor geen tronen ter wereld.’
‘Maar wel om het arme, schuldelooze wezentje voor schande te behoeden, niet
waar? Bedenk dat er een dag zou komen, waarop uw kind u vroeg wie zijn vader
was, en dat gij zoudt moeten kiezen tusschen deze voor hem bijna even wreede
antwoorden: het aanklagen van zijn vader, of wel het laden van alle schuld op uwe
arme schouders. In beide gevallen maakt gij uw kind tot het slachtoffer van August's
misdrijf. Hebt gij daarentegen den moed ook nog dit laatste offer te brengen, en alle
toekomstige levensvreugde aan het arme wichtje weg te schenken, dan zult gij ook
uur op uur de voldoening smaken uw zoon uw eigen vleesch en bloed, gelukkig en
geëerd te weten, te denken, dat hij eens een kroon zal dragen, die de grootste
vorsten van Europa hem zullen benijden; al mag het u ook nimmer geheel over het
gemis zijner liefkoozingen troosten, toch zal de gedachte, dat hij dit alles aan u
dankt, niet zonder zoetheid voor u wezen.’
‘Maar.... als het eens een meisje was?’ mompelde de gefolterde jonge vrouw.
‘Ook het kind der koningin kan evengoed een meisje wezen,’ gaf Amelie ten
antwoord. ‘In elk geval is ook eene prinses aan zulk een hof iemand, die noodzakelijk
tot grootheid voorbestemd is.’
‘En als mijn kind een meisje, en dat andere een jongen was, zou ik het zelfs dan
nog niet mogen behouden?’ kermde Louise.
Een oogenblik lang heerschte er stilzwijgen in het vertrek. Amelie had de oogen
gesloten, zij kon hare zuster niet aldus zien
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lijden, en toch was zij overtuigd dat zij slechts in haar belang, zoowel als in dat van
het kind gehandeld had. Na verloop van eenige minuten hief de zieke het betraand
gelaat naar haar op en haar de beide handen toestekende, zeide zij:
‘Vergeef, dat ik zoo zwak geweest ben, lieve; ik heb in u zulk een voorbeeld van
geestkracht en moed, en toch ben ik nog ieder oogenblik op het punt mij aan mijne
eigene zwakheid over te geven. Gij hebt echter gelijk; wat het mij ook kosten moge,
mijn ongelukkig kind moet altijd voor de smart gespaard blijven over een van zijn
beide ouders te moeten blozen en zelf slechts een verworpeling der maatschappij
te zijn, zonder anderen naam, dan dien zijner moeder. Handel dus gelijk gij het
barmhartigst zult oordeelen voor zijn volgend leven; maar vergeet niet, dat naarmate
zijne geboorte mij meer tranen zal kosten, ik hem ook des te liever heb, en laat mij
ten minste het geluk hem één dag aan mijne zijde te hebben. Mij dunkt, ik zal hem
zóó koesteren, dat mijne liefde de wolken zijner onbewustheid door zal breken en
hem in later jaren nog altijd de herinnering bij zal blijven aan de kussen en tranen
een er vrouw, die hij toch nimmer moeder had genoemd.’
‘Ik beloof het u,’ antwoordde Amelie, en hare stem klonk zoo plechtig, dat hare
zuster gerustgesteld was, en gevoelde op haar woord te mogen vertrouwen.

Hoofdstuk XV.
Amelie.
Reeds in den morgen van den door haar bepaalden dag kwam Amelie von Reut te
Stormton aan. In het huis, dat zij den prins aangewezen had, woonde sedert de
laatste tien jaren een door ziekte geknakte vrouw, die eens als bonne bij de oudste
zuster dienst had gedaan. Zij had in den vreemde hare gezondheid verloren en was,
in de stellige overtuiging dat de vaderlandsche lucht haar zou genezen, naar haar
geboortegrond terug gekeerd, waar het herwinnen harer krachten een hersenschim
bleek, maar zij niettemin tot haar dood toe wilde blijven, om zeker te wezen dat haar
stoffelijk overschot ten minste op eigen bodem zou rusten.
Zij was verre van rijk, maar had toch genoegzaam over gespaard om zich de
weelde van een eigen huisje te kunnen veroorlooven, waar zij thans geheel alleen
leefde, want Brigitta was keurig netjes uitgevallen en zou niet hebben geduld, dat
eene dienstbode hare meubeltjes met oneerbiedige handen aanraakte,
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of een vuilen vinger op het lichte behangselpapier der drie kamertjes, welke haar
eenige plaatsruimte uitmaakten, zou hebben gezet. Na een half dozijn gedienstige
geesten op staanden voet het huis uitgejaagd te hebben, had zij verkozen alles
liever zelf te doen, en genoot zij nu ten minste een welverdienden vrede.
De brief, waarin Amelie haar aankondigde dat zij naar Stormton zou komen en
bij haar hoopte af te stappen, had eene onverwachte vreugde over haar eenzaam
leven verspreid, en zij had per omgaande geantwoord, dat hare woning en al wat
zich daarin bevond ten dienste was van de jonge vrouw, die zij eens als kind op
haar schoot verzorgd en geliefkoosd had; wel bevreemde de gansche zaak haar
eenigszins, maar Brigitta had niet voor niets gedurende jaren in de nabijheid van
hovelingen geleefd. Zij wist dat er zaken bestaan, waarnaar men nooit moet vragen,
en zoo had zij ook zwijgend hare benedenkamer aan Amelie afgestaan, en was zij
zelf naar boven getrokken, opdat de jonge gravin geheel vrij mocht wezen, en zonder
bevreesd te zijn dat Brigitta er iets van zou hooren, vrij uit en in het huis kon gaan
en er ieder ontvangen, indien zij dit mocht verkiezen.
Zij werd voor al deze goede zorgen beloond door hare jonge meesteres heel den
middag aan hare zijde te zien, terwijl Amelie haar op de vriendelijkste wijze vertelde
van veel dat er alzoo gebeurd was tijdens de jaren, die Brigitta van haar verwijderd
had doorgebraeht. Tegen den avond zeide zij haar, dat zij bezoek ontvangen zou
van iemand, dien zij moest spreken over zaken hare zuster betreffende, aangezien
Louise's gezondheid te zwak was om haar toe te staan, zelf zulk een langen en
vermoeienden tocht te ondernemen. Zij verzocht Brigitta zich maar ter ruste te
begeven, zonder zich verder over haar te bekommeren, aangezien zij zelve niet
wist te zeggen hoe lang het gesprek zou duren.
Toen de trouwe ziel naar boven was gestrompeld, en Amelie zich alleen bevond
in de kleine, zacht verlichte kamer, bracht zij een oogenblik de handen voor het
gelaat. Zij vreesde deze ontmoeting niet omdat zij zich angstig voor eigen veiligheid
maakte, maar zij wist, dat heel de toekomst van Louise's kind af zou hangen van
de wijze waarop zij zich tegenover den prins zou gedragen; en terwijl er een
vreeselijke, onbeschrijfelijke toorn in haar hart voortwoedde tegen den man, die het
liefste wat zij op aarde bezat verloochend, en voor altijd rampzalig gemaakt had,
moest zij hem niet alleen in haar bijzijn dulden, maar hem nog op kalme wijze
toespreken, wilde zij niet alle kans verspelen om Louise's zaak te redden, en tevens
haar wraak te bereiken. De minuten schenen haar uren toe, en ten laatste het
wachten moede, draaide zij de lamp bijna geheel naar de laagte, trok het
venstergordijn weg, schoof het raam open en tuurde naar buiten.
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Aanvankelijk zag zij niets dan de vochtige straat, en de laag gebouwde donkere
huizen aan de overzijde, waar de wind die telkens harder opstak, als wilde hij de
regenvlagen dwingen voor zijne macht te wijken, zoo meedoogenloos omheen floot;
na verloop van eenige oogenblikken ontwaarde zij aan het eind der straat een lange
gestalte, die, in een wijden mantel gewikkeld, blijkbaar moeite had tegen den storm
in te loopen.
‘Hij is het,’ mompelde zij, ‘ieder ander zou sneller voortgaan in zulk een weer. De
man daarginds sleept zich voort als iemand, die weet dat hem een vonnis te wachten
staat.’
En zacht sloot zij vensters en gordijnen, draaide het licht weer hooger op en sloop
toen naar de voordeur toe. Nauwelijks was zij daar aangekomen of zij hoorde iemand
met onzekere hand den klopper opnemen, ten einde zijne komst aan te kondigen.
‘Het is onnoodig,’ zeide zij, zonder haar bezoeker aan te zien, en de deur reeds
voor hem openende. ‘Volg mij.’ En ziende, dat hij aarzelen bleef, voegde zij hem
op minachtenden toon in het Italiaansch toe: ‘Gij behoeft niet bang voor uw leven
te wezen, ik heb geen bende moordenaars meegebracht.’
August von Seen-Coburn sidderde onder de ironie harer woorden. Neen,
duizendmaal liever zoude hij zich op dat oogenblik omsingeld hebben gezien van
genadelooze vijanden, die als een troep uitgehongerde wolven uit de steppen, zijn
bloed eischten, dan thans veroordeeld te zijn eene vrouw onder de oogen te treden,
wie hij het recht geschonken had hem te minachten en te beschouwen als een
eerlooze en een plichtverrader.
De man, voor wien de machtigste hovelingen van koningin Elisabeth slechts
eerbied en ontzag koesterden, dien zij dag aan dag meer leerden waardeeren om
zijne bekwaamheden en doorzicht in zaken, volgde met gebogen hoofd, en als een
armzalig misdadiger, de vrouw, die eens in hem geloofd had, en hem alle ridderlijke
deugden had toegeschreven. Zoodra hij zich tegenover haar in het vertrek bevond,
waagde hij het, ofschoon met neergeslagen oogen, te stamelen:
‘Amelie, gij weet niet hoeveel leed het mij doet dat de omstandigheden....’
Maar de jonge vrouw liet hem niet uitspreken, zij stond op eenigen afstand van
hem, haar hoofd was trotsch achterover geworpen, hare gelaatstrekken drukten
slechts eene onverbiddelijke geringschatting uit, terwijl zij op ijskouden toon zeide:
‘Comediespel is onnoodig tusschen ons. Wij zijn hier tot andere dingen gekomen.’
En hare hand wees hem een stoel aan. Hij bleef echter evenals zij staande, en
terwijl zijn oog de verwoestingen aanschouwde welke het lijden, dat zij zoo geheel
als haar eigen deel gedragen had, in haar gansche wezen had aangericht, werd hij
op eenmaal
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als bestormd door herinneringen uit zijne eerste jeugd, zijne handelwijze kwam hem
nog afgrijselijker voor, dan hij deze tot hiertoe beoordeeld had en hij was volkomen
oprecht, toen hij met tranen in de oogen fluisterde:
‘Ik heb mij tegenover u beiden gedragen als een ellendeling; ik heb u diep
ongelukkig gemaakt, en toch Amelie, zeg mij, o! zeg mij dat gij wilt trachten vergiffenis
voor mij te vinden.’
‘Nooit!’ antwoordde zij langzaam, doch met eene kracht, die hem duidelijk zeide,
dat hij niets van haar te hopen had. ‘Nooit! Al wat een schepsel met mogelijkheid
over zich kan verkrijgen, ik heb het gedaan door u hier te ontvangen en mij te
herinneren dat gij u hier in zekeren zin onder mijn dak bevondt, en mijn eerste woord
dus niet de eenige benaming mocht zijn, die ik voor u in mijn hart wist te vinden. Ik
ben hier om u mijn wil voor te schrijven; wij zijn en blijven echter vijanden, zoo iets
als vrede kan tusschen ons beiden niet bestaan.’
‘Het zij zoo, Amelie,’ sprak de jonge vorst vol ootmoed. ‘Gij hebt het recht mij
zonder genade te behandelen, ik ben als gevangen in uw macht tegen mij, doch gij
zijt altijd edelmoedig geweest, gij zult bedenken, dat men geen misbruik maakt van
den voorrang dien men bezit op iemand, die als door het noodlot aan banden
geketend werd.’
Zijne stem klonk onderdanig en smeekend, hij mocht zeggen wat hij wilde, maar
hij vreesde haar in dat oogenblik. Haar toon was zoo genadeloos, hare uitdrukking
zóó vreeselijk geweest, dat hij gevoelde zich voor een rechter te bevinden die geen
barmhartigheid zou kennen.
Zij stiet een bitteren lach uit.
‘Wat zijn de menschen toch ondankbaar,’ antwoordde zij, ‘nauwelijks hebben zij
zich, dank zij eene laagheid, meester gemaakt van het een of ander kleinood, dat
hun toescheen alle aardsche schatten te vereenigen, of, wanneer zij hunne eigene
gewetenloosheid moeten boeten, klagen zij het noodlot aan, dat hen schijnbaar
mishandelt, terwijl zij enkel de gevolgen hunner eigene daden dragen. Uwe Hoogheid
dacht die gevolgen waarschijnlijk reeds lang voorbij; het was wel niet aangenaam
om telkens het zelfverwijt te voelen oprijzen, dat men eene vrouw, die ons boven
alles liefhad, kan bedriegen niet alleen, maar haar aan wanhoop, aan eeuwig
weduwschap, aan oneer prijs geven, om zelf aan de voeten van een koningstroon
plaats te nemen; maar zulk eene gewaarwording verflauwt langzamerhand;
Elisabeth's hof was schitterend genoeg om u dat kleine groene nestje in de bosschen
van uw vaderland te doen vergeten, en gij durft thans het noodlot aanklagen, datgene
toegelaten te hebben wat gij met eigen hand hebt verricht? A l l o n c d o n c !
m o n p r i n c e , laat ons ten minste verstandige taal spreken.’
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‘Wat wilt gij van mij?’ vroeg hij somber. ‘Indien het in mijne macht staat zal ik het
volbrengen. Trouwens, de jaarwedde die Louise voor ziehzelve geweigerd heeft uit
mijne handen aan te nemen, kan en mag zij niet langer afslaan, nu het haar kind
geldt.’
‘Het is juist omtrent de geboorte van dat rampzalige jonge wezen dat ik u kwam
spreken,’ zeide Amelie, zonder acht te slaan op zijne woorden.
‘Zeg al wat gij voor hem verlangt, er is niets dat ik Louise's kind en het mijne zou
kunnen ontzeggen.’
‘Niets?’ vroeg zij op zonderlingen toon.
‘Waarom wilt gij geen geloof meer aan mijne woorden hechten?’ sprak hij
verwijtend. ‘Al hebben de omstandigheden mij ook genoopt tegen eigen wenschen
en voor eenmaal ontrouw te worden aan eene afgelegde belofte, daarom behoeft
gij nog niet te twijfelen aan mijn eerewoord, wanneer ik u verzeker blindelings te
zullen gehoor geven aan al wat gij van mij mocht eischen, met betrekking tot het
kind uwer zuster.’
Er kwam een raadselachtige glimlach op het fraaie gelaat der gravin, en snel
sprak zij:
‘Welnu, ik zal u voor ditmaal gelooven. Ik neem uw woord aan; wat ik voor het
ongelukkige wezentje eisch, het is niet meer dan wat hem toekomt: maar enkel hem
te doen erkennen voor hetgeen hij in werkelijkheid zijn zal: uw eerstgeborene, uw
wettigen erfgenaam.’
Prins August was doodsbleek geworden.
‘Amelie!’ riep hij uit met gesmoorde stem; ‘gij weet niet wat gij vraagt. Dan ware
het nog minder wreed geweest in den aanvang van mijn huwelijk met de koningin
tusschenbeiden te zijn getreden en haar het geheim te hebben medegedeeld, dat
mij voor altijd in hare oogen vernietigd zou hebben; maar nu, nu dat zij eveneens
moeder gaat worden, zou het onmenschelijk wezen haar, die toch volkomen
onschuldig aan mijne daad is, zulk een slag toe te brengen.’
‘Hare Majesteit vermoedt niets van het leed, dat zij gansch onwillekeurig over
mijne zuster heeft gebracht,’ sprak gravin von Reut met verzachte stem. ‘Ik koester
dan ook geenszins den wensch haar hart te verbrijzelen door de mededeeling hoe
het kind, dat zij ter wereld gaat brengen, in Gods oogen nooit anders dan een
bastaard kan zijn. Maar ik eisch gerechtigheid, ik wil dat Louise's zoon in uw paleis,
aan uwe zijde, in één woord als prins zal opgroeien.’
‘Dat is immers onmogelijk, de koningin zou dat nooit oestaan; ik kan haar niet
zeggen, van waar die arme, kleine wereldburger afkomstig is en hoe wilt gij dat
Elisabeth het zich ooit zou verklaren, als ik op eens een geheel vreemd kind tot mij
nam?’
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‘Dat is het ook niet, wat ik van u verlang,’ sprak Amelie ijskoud; ‘waartoe zou het
dienen om een kind, dat door u verstooten werd nog vóór zijne geboorte, door u te
doen aannemen gelijk men dat soms met de weezen van oude dienaren doet; wat
ik wil is, dat gij het kind in de plaats van Elisabeth's zoon zult stellen en tot
troonopvolger opleiden zult!’
‘Het leed dat ik u, God weet het, zonder het te willen, veroorzaakte, moet uw
hoofd geheel in de war hebben gebracht,’ mompelde de jonge vorst, of gij zoudt
even goed als ik gevoelen, dat dit onmogelijk is.’
‘Wat is onmogelijk, wanneer men het werkelijk wil?’ antwoordde de vrouw vóór
hem, met ijzingwekkende kalmte, ‘en ik ben vast besloten u slechts de keus te laten
tusschen twee wegen - of wel, ik zal niet aarzelen Louise's huwelijk met u alom
bekend te maken, opdat de schande, welke de geboorte van haar kind over haar
zal brengen, in algemeen medelijden en verontwaardiging over uw gedrag veranderd
worde, - of wel, gij zult mij woord voor woord gehoorzamen en het volgende doen.
Zoodra de kleine ter wereld zal zijn gekomen, reis ik er mede naar dit land en hetzij
gij hier, hetzij gij in de hoofdstad verblijf houdt, ik zal mijn intrek in de onmiddellijke
nabijheid van het paleis nemen. Gij zult in tijds van mijne komst verwittigd worden
en wanneer gij dat het best vermoogt te doen op een oogenblik dat de koningin
slaapt of dat zij haar kind alleen weet met de min, die gij noodzakelijk in het geheim
moet nemen, zult gij de kleinen verwisselen en mij Elisabeth's erfgenaam brengen.’
‘En gesteld, dat ik dit laatste verkoos boven de schande waarmede gij mij bedreigt,’
vroeg de prins met trillende lippen, ‘wat zou er dan van het kind der koningin worden?’
‘Ik zou het met mij mede terugvoeren naar mijn vaderland, en aldaar tusschen
Louise en mij laten opgroeien. Gij behoeft niet te vreezen dat wij het arme, kleine
wezen met wreedheid zouden behandelen; wij zouden er zorg voor dragen alsof
het een pleegkind van ons ware. Slechts voor het geval, dat Elisabeth's kind een
jongen, en de kleine mijner zuster een meisje was of omgekeerd, zou ik op andere
middelen zinnen, om het jeugdige leven, waarvoorik geroepen ben te waken, de
ontstolen rechten te verzekeren. Bid God, dat de kinderen tot een en hetzelfde
geslacht mogen behooren, want dat zal verreweg het barmhartigste zijn wat u kan
te beurt vallen.’
‘Maar ik kan uwe voorwaarden niet aannemen, ik k a n het niet,’ riep de prins uit,
ten prooi aan de heftigste gemoedsbeweging: ‘waarom foltert gij mij zoo? Is het u
nog niet genoeg te weten, dat ik nacht en dag door zelfverwijt gekweld word?’
‘Wat niet verhindert, dat gij gevierd zijt en geëerd door al wie u hier omringen,
terwijl uw slachtoffer binnenkort door iedereen
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met minachting zal worden verlaten. Waant gij soms, dat ik een dergelijk onrecht
toe zou laten?’
‘Amelie,’ smeekte de prins, en hij poogde hare hand te vatten, die zij terugtrok
als hadde een adder haar gebeten. ‘Heb medelijden, bedenk dat ik in een uur van
jeugdige onbezonnenheid handelde en dwing mij thans niet ook de koningin te
bedriegen door haar haar eigen kind te ontrooven, en het te vervangen door dat
van eene andere vrouw; eisch van mijzelven wat gij wilt, ik zal jaarlijks zoo het zijn
moet, de helft van mijn inkomen overzenden om een vermogen voor Louise's kind
te vormen; met geld wordt alles verkregen, men zal, als het kind slechts rijk is,
vergeten dat het geen vader heeft.’
‘Het is geen goud, dat ik voor uw zoon verlang,’ sprak gravin von Reut hooghartig,
‘maar de eenige rechtmatige plaats die hem toekomt; gij zult hem als uw eersteling,
uw wettige erfgenaam aan uwe zijde laten opgroeien. Zoo gij dit eene misdaad
tegen Elisabeth acht, gij hebt deze slechts voorbereid toen gij uw wanbedrijf tegen
Louise von Reut pleegdet. Een slechte handeling komt nooit alleen, ze sleept tal
van andere onvermijdelijke gruwelen mede.’
‘Maar ik herhaal u, dat ik uw voorstel niet aan kan nemen,’ riep August von
Seen-Coburn uit, en hij liet zich op een stoel neervallen, en wischte de groote
droppelen af, die op zijn voorhoofd parelden.
‘Zeer goed,’ gaf Amelie bedaard ten antwoord, terwijl er iets als eene woeste
voldoening in hare oogen flikkerde bij den aanblik van zijn wanhoop. ‘Gij kunt
vertrekken, het was al wat ik u te zeggen had, gij hebt gekozen, en morgen zal ik
om eene audientie bij Hare Majesteit vragen, en mij in afwachting van den dag
waarop de koningin mij zal kunnen ontvangen, tot haar eersten minister wenden.
Vaarwel!’
‘Neen, neen,’ kermde hij en hij knielde voor haar in het stof ter neêr; ‘dat zult gij
niet doen, gij zijt eene vrouw, gij kunt niet onmenschelijk wezen.’
Hare oogen flikkerden; zij boog zich diep over hem heen, dat haar stem bijna in
zijn oor siste, toen zij vroeg:
‘En wat hebt gij voor mededoogen gekend voor die andere vrouw, het zachtste
wezen dat ooit geschapen werd?’
‘Barmhartigheid!’
‘Bewijs mij, dat gij die voor Louise hebt gehad en ik zal ze u schenken. Ha! prins
von Seen-Coburn, gemaal van de machtigste der Europeesche vorstinnen, weldra
vader des troonopvolgers, gij dacht dat die oude geschiedenis uwer jeugd al lang
voor goed was afgehandeld; aan het ziekbed mijner zuster gekluisterd, kon ik geen
enkele poging tot vergelding aanwenden; maar de goden hebben het niet gewild
dat uw daad straffeloos zou
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blijven en het kind treedt thans als wreker zijner moeder op. Nog eens, er staan
slechts twee wegen voor u open, de verwisseling der kleinen, of openbaarmaking.’
Een oogenblik vernam men niets in het vertrek, dan de zware zuchten die de
borst van den gefolterden man doorploegden, en daarop hief hij zich langzaam
overeind en sprak hij met eene gansch toonlooze stem:
‘De koningin vergeve mij, wat ik in dit uur tegen haar misdoe, maar ik kan niet
anders, ik zal u gehoorzamen. Alle andere dingen zijn beter dan dat zij zou vernemen
wat ik gedaan heb.’

Hoofdstuk XVI.
Uren die men nooit vergeet.
August von Seen-Coburn was in de hevigste gemoedsbeweging naar het paleis
teruggekeerd. Hij had zijn eerewoord verpand, dat alles zou geschieden zooals
Amelie dat gewenscht had, maar in zijn hart verwenschte hij haar en oordeelde hij,
dat zij haar dorst naar vergelding te ver dreef. Zeer zeker had hij ongelijk gehad
Louise te doen gelooven, dat het eene vereeniging voor het leven was, die hij met
haar sloot; maar Amelie had hem immers zelf aangespoord tot dien overijlden stap
en hij zeide bij zichzelven, dat hij haar gedrag vrij wat bewonderenswaardiger zou
hebben geacht, indien zij zich geheel en al aan het lot harer ongelukkige zuster
gewijd had, zonder er over te denken Louise's verloren leven te wreken; maar het
was nu eenmaal niet anders en gravin von Reut had hem haar stilzwijgen beloofd
op eene voorwaarde, die hem bijna onvervulbaar voorkwam. Alléén zou hij haar
nooit kunnen ten uitvoer brengen en toch deinsde hij er voor terug, zelf zulk een
verknocht dienaar als Lhöstein in zijn vertrouwen te nemen, waar het niet meer of
minder gold dan de onthulling van een komplot, om de koningin van haar kind te
berooven en haar in de plaats daarvan, de eerstgeborene der wettige gemalin des
prinsen te geven.
En toch gevoelde hij zeer goed, dat niet alleen Lhöstein maar ook de min in het
geheim moesten worden betrokken, en het koude zweet brak hem uit wanneer hij
aan de mogelijkheid eener weigering dacht; zijn kamerdienaar zou zwijgen, dat wist
hij, ook al mocht hij misschien weigeren hem in zulk een misdrijf behulpzaam te zijn,
maar die vrouw? Hij had haar slechts eenmaal gezien, haar uiterlijk was hem terstond
opgevallen, doch
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haar gelaat viel niet gemakkelijk te ontcijferen, en hij stelde zich in zijne zielsangst
reeds voor dat die dicht elkaar genepen lippen zich zouden ontsluiten om Elisabeth
het misdrijf mede te deelen.... Neen, neen, het was onmogelijk, hij k o n het niet
doen; beter dan nog, al de gevolgen van zijn daad te dragen. Maar die gevolgen
zouden immers zijn dat hij als een schelm verbannen werd van datzelfde hof, waar
hij thans zoo goed als heer en meester was; dat hij nooit de koningin weder zou
zien, nooit ook zijn kind omhelzen. Hij k o n zich aan dat alles niet onderwerpen.
Geheel ten einde raad, liet hij zijn kamerdienaar roepen; zoo Löhstein hem al niet
helpen kon, zou deze tenminste den toestand helderder in kunnen zien dan hijzelf
dat met mogelijkheid vermocht te doen, maar Löhstein schaarde zich eveneens aan
de zijde der gravin. Hij gaf als zijne openhartige meening te kennen, dat in zijn oog
Louise's kind wel degelijk aanspraak had te maken op de eerste plaats aan de zijde
zijns vaders; nog altijd stond den goedhartigen man het beeld voor oogen van dien
eenen avond, waarop hij zoo goed als een doodslag had moeten toebrengen aan
het schuldelooze wezen dat zich zoozeer over zijne komst had verheugd, omdat zij
waande dat hij haar tijding kwam brenhen van den man dien zij liefhad, en hij kon
het maar niet aannemen dat zij, die toch nog zoo jong en zoo beeldschoon was,
haar leven lang boete zou moeten doen voor het vreeselijk spel, door zijn meester
met haar gedreven. Daarbij was Louise zijne landsvrouw en verkoos hij haar
duizendwerf boven Elisabeth, wier ijverzuchtige liefde niet eens gaarne zag dat haar
gemaal nog steeds omringd was van enkele bedienden, die hem niet alleen uit zijn
vaderland gevolgd waren, maar aan wie hij zich tevens gehecht toonde als aan
oude, beproefde vrienden.
Hij stelde daarom uit zichzelven voor zich tot de min te begeven, die in de
gemeente Eschby woonde, en te onderzoeken of zij zich zou laten omkoopen of
niet, en de prins gevoelde zich reeds een geheel ander mensch bij de gedachte,
dat althans die steen van zijn hart afgewenteld was.
Maar niettemin duurde de vrees, welke hij voor Amelie's wraakgierigheid koesterde,
nog steeds voort; hoe licht kon het toch niet gebeuren dat het geheele plan mislukte,
ook al stelde hij persoonlijk alles in het werk om het te doen slagen. En van een
anderen kant was het immers zeer goed mogelijk dat de beide kinderen tot een
verschillend geslacht behoorden. Ook dan zoude Amelie wanen dat hare zuster
ongewroken bleef, en was het onmogelijk de gevolgen harer verontwaardiging te
berekenen. Indien hij eens een middel vond om Louise zooveel mogelijk te
beschermen tegen het gefluister van booze tongen, als hij er in slaagde haar een
beschermer te geven, die nimmer zou toelaten dat zij, door wie
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dan ook, beleedigd werd, zou hij dan niet in vele opzichten zijn schuld tegenover
haar goed gemaakt en misschien zelfs Amelie's vergiffenis verworven hebben?
Hij klemde zich aan dit denkbeeld vast gelijk een schipbreukeling dat aan de
laatste plank wrakhout zou doen, die hij gereed zag weldra langs hem heen te
drijven, terwijl er mijlen ver in den omtrek geen reddingsmiddel te ontdekken was,
en.... nog dienzelfden dag schreef hij aan graaf Léonville, met het verzoek om zoo
spoedig mogelijk over te komen, ten einde gewichtige punten te bespreken.
De Fransche edelman was hoogst verrast over den inhoud van dien brief; hij had
sedert maanden alle hoop laten varen ooit nog iets in Louise's leven te zijn, want
ook al had hij natuurlijk evenals de rest der beschaafde wereld, vernomen welk een
glansrijk huwelijk von Seen-Coburn gesloten had, toch kende hij de vrouw die hij
liefhad genoegzaam, om te weten dat geen ontrouw van de zijde van den prins in
staat zou zijn hare teederheid voor hem uit te roeien. Telkens had hij op het punt
gestaan naar haar toe te snellen en haar te smeeken, toch in zijne oneindige liefde
te gelooven, maar een zeker instinct had hem gezegd, dat het zou geweest zijn
alsof hij zich met eigen oogen van hare verslagenheid wilde overtuigen en haar als
het ware met zijne tegenwoordigheid had willen zeggen: ‘Ziet gij wel, dat hij
trouweloos is! Waarom hebt gij niet veeleer in mij geloofd?’
En thans liet de man, voor wien zij hem versmaad had, hem tot zich komen. Er
had na het huwelijk met Elisabeth van de eene zijde slechts minachting en van de
andere koelheid tusschen Léonville en den prins bestaan en zij hadden elkander
zulks te duidelijk getoond, dan dat de Franschman een oogenblik zou hebben kunnen
wanen, dat August hem uit vriendschap aan zijn hof noodigde. Er moest derhalve
een dringende reden voor dien stap bestaan en die oorzaak moest op de eene of
andere wijze met Louise in verband staan. Zou zij wellicht stervende wezen en wilde
hij, dien zij eens zoo innig liefhad, haar wellicht nog door een vertrouwd vriend een
jongsten afscheidsgroet, een bede om verzoening doen bekomen?
Deze gedachte alleen reeds was voldoende om hem vleugelen bij te zetten, en
binnen den kortst mogelijken tijd kwam hij op het kasteel van Stormton aan. De
prins liet hem, zoodra hij van zijne komst verwittigd was, weten dat hij hem over een
uur in zijn studeervertrek wachtte en nog geheel verward in het doolhof van vragen,
die hij zich onophoudelijk stelde, liep Léonville rusteloos op en neer door de kamer,
welke men hem aangewezen had. Wat zou het lot voor hem beslissen? Zou hij
Louise wederzien? Was zij misschien ziek en kon dit uur tijdverlies niet wellicht
oorzaak zijn, dat hij te laat zou komen om haar nog in leven te vinden?
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O! hoezeer verwenschte hij de hof-étiquette, die verbood dat men een bezoeker
eenvoudig terstond ontving, gelijk ieder ander sterveling dat zou hebben gedaan;
elk dier zestig minuten, welke er nog verloopen moesten aleer hij zich van aangezicht
tot aangezicht bevinden zou tegenover den prins, kwam hem als eene eeuwigheid
voor.
Doch alles gaat hier beneden voorbij, ook de pijnlijkste oogenblikken, en ten slotte
verscheen er een kamerdienaar, die hem verzocht hem naar het vertrek van Zijne
Hoogheid te willen volgen.
Slechts enkele sekonden na zijne komst aldaar trad August op zijne beurt binnen.
Léonville deed alsof hij de hem toegestoken hand niet bemerkte, doch boog vol
hoffelijkheid. Zijn sprekend gelaat was doodsbleek geworden, en zoo groot was de
aandoening welke zich in zijn binnenste verhief, bij het denkbeeld alleen dat hij
misschien Louise's doodvonnis ging hooren, dat zijne knieën onder hem knikten,
en hij moeite had zich staande te houden.
‘Ik dank u dat gij zoo spoedig gekomen zijt;’ sprak de jonge vorst, die niet minder
ontroerd was dan hij, ‘wij hebben gewichtige zaken te verhandelen, en ik reken zelfs
op uw raad om zoo mogelijk nog een lichtstraal van hoop te vinden voor den toestand
van iemand, die eens ons beiden even dierbaar was.’
‘Gravin von Reut is dus werkelijk gevaarlijk ziek, gelijk ik reeds gevreesd had?’
vroeg de graaf met heesche stem.
‘Neen,’ antwoordde August op gesmoorden toon, ‘de Hemel heeft niet gewild dat
ik zulk eene levenslange wroeging met mij meê zou sleepen. Louise is zeer zwak,
maar zij zal in het leven behouden blijven; slechts zoek ik naar een middel om dat
bestaan nog eenige zoetheid weer te geven, in plaats van de wanhoop, die het
thans vervult.’
‘Als Uwe Hoogheid mij daartoe heeft laten ontbieden,’ sprak Leonville vol bitterheid,
‘dan vrees ik onverrichter zake weder huiswaarts te moeten keeren. Het gaat zeer
gemakkelijk het levensgeluk van iemand te verwoesten, maar z o o dat kwaad al te
herstellen valt, dan is dat nog alleen door onze eigene hand; een derde vermag
daaromtrent niets.’
‘Ik wist dat gij mij iets dergelijks zoudt zeggen, doch ik bid u, neem plaats, wij
moeten over ernstige zaken spreken met elkander. Natuurlijk verheel ik geen
oogenblik voor u, die getuige zijt geweest van onze jeugdige liefde, dat ik mij veel
ten opzichte van Louise von Reut te verwijten heb.’
Léonville boog zwijgend. Het zou hem onmogelijk zijn geweest, eene
verontschuldiging voor de handelwijze van dien man te vinden.
August von Seen-Coburn, die verwacht had dat de herinnering aan hunne
voormalige vriendschap den graaf althans tot de be-
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leefdheid zou hebben genoopt toch eenige vergoêlijkende woorden aan te voeren,
raakte daardoor eenigszins onthutst en vervolgde niet dan met moeite.
‘Ten deele was het ook Amelie's schuld, in plaats van verstandig te zijn en in dat
alles niets meer te zien dan eene onschuldige hofmakerij, gelijk die zoo dikwijls
voorkomt tusschen jongelieden van onzen stand, is zij alles plotseling zoo tragisch
op gaan nemen, alsof het mij waarlijk ernst ware geweest; ik beschuldig haar
natuurlijk niet van eerzuchtige bedoelingen, maar gij zult toch zelf moeten bekennen,
dat het er veel van had als wilde zij mij dwingen, hare zuster tot prinses van
Seen-Coburn te verheffen.’
‘En zij had daar volgens mij ook het recht toe. Zoodra een von Seen-Coburn van
liefde spreekt tot eene gravin von Reut, mag deze aannemen, dat de prins
genoegzaam de traditiën van zijn land kent, om te weten dat zij niet tot een geslacht
behoort, waarvan de vrouwen hare liefde anders dan aan den voet van het altaar
wegschenken.’
‘Nu ja, nu ja; en ik zou ook niets liever gedaan hebben dan haar tot vrouw te
nemen; maar er bestonden overwegende staatkundige redenen, waarom ik het
huwelijksvoorstel van koningin Elisabeth niet af kon wijzen; u dat alles uit te leggen,
zou ons uren kosten en ik keer daarom liever terug tot de zaak, waarvoor ik uw raad
zoozeer behoef. Vooraf echter moet ik u eene vraag doen. Graaf Léonville, ofschoon
de omstandigheden verboden hebben dat wij vrienden zouden blijven, heb ik u toch
leeren kennen als een man van onkreukbare eer, van de lofwaardigste beginselen.
Wanneer gij mij dus eenmaal uw woord verpand hebt, weet ik, dat het u ten allen
tijde, wat er ook gebeuren moge, heilig zal zijn en het is die overtuiging, welke mij
niet doet aarzelen u een geheim te openbaren, dat mij nauwer dan iets anders aan
het hart ligt. Wilt gij mij uw woord als edelman geven, dat gij het nimmer, aan wie
het ook zij, onthullen zult?’
‘Prins,’ antwoordde de Franschman hooghartig, ‘uwe geheimen kunnen slechts
in één opzicht belang voor mij hebben, het is namelijk indien zij in betrekking staan
tot gravin von Reut en ik - door ze te vernemen - in staat zou gesteld worden haar
met iets van dienst te zijn; in dat geval, maar in dat geval ook alleen, geef ik u mijn
woord, dat niemand ooit iets van het door u gesprokene zal vernemen.’
‘En ik neem dat woord aan, want hetgeen ik u mede te deelen heb, geldt wel
degelijk Louise,’ zeide August von Seen-Coburn, terwijl het was alsof het spreken
hem hoe langer hoe moeielijker begon te vallen, naarmate hij meer het gewichtige
punt naderde.
Een oogenblik zelfs bleef hij zwijgen, maar ziende dat de graaf niet antwoordde,
gaarde hij opeens al zijn moed bijeen, en snel,
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en zonder Léonville aan te kijken, sprak hij: ‘Louise moet moeder worden.’
Nauwelijks waren deze woorden aan zijne lippen ontsnapt, of hij ontstelde van
den vreeselijken kreet, waarmede de graaf van zijn zetel was overeind gerezen.
Met geheel verwrongen gelaat stond hij daar, achteruit tegen den muur gedrongen,
als wilde hij zich in het volgende oogenblik op den prins werpen, en hem dooden.
‘Léonville!’ riep August uit, terwijl hij op zijne beurt opstond, ‘kom tot uzelven, en
bedenk, dat ik er niet minder ongelukkig over ben dan gij.’
‘Ongelukkig er over!’ lachte de graaf honend, ‘dat wil zeggen, dat het u een paar
uur wakker heeft doen liggen misschien, niet waar? En dat is alles, en ik diende er
nog zeer tevreden mee te zijn. Gij wist vooraf dat gij mij zonder eenige vrees over
mocht laten komen, om mij deze mededeeling te doen; indien, zooals slechts een
oogwenk, de lust al bij mij oprees om u bij de keel te grijpen en u als een ondier te
dooden, dan nog zoudt gij de sterkste van ons beiden geweest zijn en mij door
twintig lakeien het paleis uit hebben laten werpen, overtuigd als gij waart, dat zelfs
gij niet bij machte zoudt zijn mij mijn eerewoord te doen verbreken. Indien ik u thans
in het aangezicht sloeg, ja, al deed ik het morgen zelfs in tegenwoordigheid der
koningin en van het gansche hof, zoudt gij enkel verklaren, dat ik krankzinnig was
en niet eens scheen te weten, dat een vorst nimmer met minderen duëlleert, al
mochten zij reeds onder de kruisvaarders hertogen tot voorvaderen gehad hebben;
en wetende dat zij volkomen straffeloos kunnen handelen, is het hun nog niet genoeg
dengenen, die zich niet op hen wreken kunnen, van al hun levensgeluk te berooven,
maar spelen zij roekeloos met het bestaan en de eer der vrouw, die aan de zijde
van den gewonen sterveling gelukkig, zoo dan al geen vorstin had kunnen zijn. Altijd
weer “le Roi s'amuse”, om het even op welke wijze of tot welken prijs. En nu gij
gravin von Reut onteerd en verlaten hebt, nu er van al die schitterende jeugd, die
onbeschrijfelijke lieftalligheid en schoonheid, niets meer is overgebleven dan eene
rampzalige, geknakte vrouw, nu hebt gij den man laten overkomen, aan wien gij
haar ontroofd hebt, en zult gij hem waarschijnlijk gaan vragen uw werk te herstellen,
en u voor alle mogelijke, rechtvaardige uitleggingen der wereld te vrijwaren, door
die vrouw de door u verbeurde eer terug te geven. Prins von Seen-Coburn, niet
alleen weiger ik ten eenenmale mij daartoe te leenen, maar ik zweer u tevens dat
ik nog genoeg medelijden met uw slachtoffer gevoel, om haar te waarschuwen voor
welken avonturier dan ook, die zich door u zou laten overhalen tot hetgeen ik u op
dit oogenblik weiger. Hoe ongelukkig gravin von Reut thans
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ook zijn moge, zij zou het nog duizendmaal meer wezen, indien zij tot haar dood
toe veroordeeld werd aan zulk een man vastgeketend te zijn.’
Er had ondertusschen een zwaren strijd plaats gehad in het binnenste van den
prins. Hij gevoelde, dat Léonville gelijk had, en dat het eene laaghartigheid te meer
zou wezen de ongelukkige aan iemand te verbinden, die haar voortdurend het
verleden zou verwijten, trouwens het was dan ook geenszins naar een avonturier,
bij wien zijn eigen geheim niet veilig zou zijn geweest, dat hij had omgezien, maar
naar een man van eer, die Louise genoegzaam beminde, om haar, zooveel in zijn
vermogen stond, de geleden smarten te doen vergeten, en de toekomst weder met
een lichtstraal van hoop te vervullen. En die man weigerde....
Maar dat kwam dan ook omdat hij niet alles wist. En indien hij vernomen zou
hebben dat de vrouw, aan wien hij zijn ouden, vlekkeloozen geslachtsnaam niet
meende te kunnen geven, even rein en onschuldig was als de koningin zelve, zou
ook dat geen verandering in zijn besluit brengen? Maar dan gaf de prins zich ook
geheel en al bloot, dan zou het nog slechts van de edelmoedigheid van een
aartsvijand afhangen, om zijn eerste huwelijk niet alom bekend te maken, en h e m
in stede van Louise, aan de algemeene minachting over te geven. Wat moest, wat
zou hij doen? Het was niet alleen de eenige weg om Louise's eer te redden, maar
ook nog een laatste en krachtige poging om den toorn der oudste zuster te bezwaren
en haar wellicht van haar vreeselijken eisch af te doen zien.’
‘Ik begrijp uwe verontwaardiging ten volle,’ zeide hij eindelijk met moeite; ‘doch
gij hebt mij niet uit laten spreken, en mij daardoor verkeerd beoordeeld. Het is niet
in mij opgekomen om mejonkvrouwe von Reut te willen onteeren; wat ik ook tegen
haar misdaan hebbe, d a t niet; Louise is mijne vrouw geweest.’
‘Uwe vrouw?’ herhaalde Léonville, buiten machte zijne ooren te gelooven.
‘Ja, ik ben in stilte met haar gehuwd; gij ziet dus wel, dat zij slechts in het oog der
wereld onteerd zal zijn, maar nooit in werkelijkheid.’
‘Dat is niet mogelijk,’ prevelde de graaf, want Louise leeft en gij zijt gehuwd met
eene andere.’
‘Ik zeide u immers reeds, dat staatkundige redenen mij beletten koningin
Elisabeth's aanzoek van de hand te wezen,’ gaf August von Seen-Coburn ten
antwoord, terwijl hij telkens moeite moest doen om verstaanbaar te spreken, zoozeer
bleven de woorden hem in de keel steken.
‘Gij wilt toch niet zeggen, dat gij van gravin von Reut gescheiden zijt? Zoo iets
wordt spoedig ruchtbaar en men zou dat al zeer gauw vernomen hebben.’
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‘Neen. Maar bij het voltrekken van ons huwelijk, dat in allerijl geschiedde, was er
een fout in het contract geslopen, die het mogelijk maakte onze vereeniging onwettig
te doen verklaren. Gij ziet graaf, niettegenstaande al hetgeen gij mij daareven hebt
toegevoegd, vertrouw ik genoegzaam op uwe eer, om u de wapens in handen te
geven, die mij voor altijd in het verderf zouden storten, want zelfs de koningin weet
niets van dit eerste huwelijk af en mag er ook nimmer iets van vernemen. Ik kan u
dus slechts smeeken, verraad mij niet!’
‘Hoogheid!’ antwoordde Léonville trotsch, ‘al bevindt men zich ook tegenover een
eerlooze, men houdt daarom nog niet op zelf man van eer te wezen. Gij kunt op
mijn stilzwijgen rekenen.’
‘En....?’ vroeg de prins, die ternauwernood de beleediging in zich opgenomen
had, zoozeer hield de gansche zaak hem gespannen.... ‘en weigert gij nog aan
Louise's verloren leven het eenige terug te geven wat voortaan nog waarde voor
haar kan hebben. Ik zweer het u bij de eer van mijn geslacht, indien ik geweten had
dat zij moeder moest worden, ik zou geheel anders gehandeld en haar nooit verlaten
hebben.’
‘En wie levert mij het bewijs, dat het huwelijk waarvan gij spreekt, ooit plaats heeft
gehad?’ sprak de Fransche edelman minachtend.
‘Indien gij mij dan al niet kunt gelooven, Louise's waarheidsliefde vertrouwt gij
toch zeker wel?’
‘Volkomen!’
‘Welnu, ga dan tot haar en vraag haar, of hare zuster, u het verhaal dier rampzalige
daad te doen.... buitendien, zij heeft alle papieren; misschien zult gij dan medelijden
hebben met haar, die aan alles zoo gansch onschuldig is. Ik weet, gij draagt een
eeuwenouden naam, Louise is uwer waardig.... Gij kunt ver met haar heengaan,
naar een oord, waar niemand haar kent en eerst na verloop van eenigen tijd weder
in de wereld terugkeeren. Op die wijze is uw beider eer veilig. Louise is zacht en
teer van hart, zij zal u altijd dankbaar blijven voor hetgeen gij voor haar gedaan zult
hebben en zich meer en meer aan u gaan hechten. Wie weet, of ik u beiden nog
niet eenmaal van verre zal hebben te benijden. Wij, die zoo nabij het purper leven,
wij zijn maar zeer zelden gelukkig!’
‘Was er nog iets anders dat Uwe Hoogheid mij te zeggen had?’ vroeg de graaf,
op wiens gelaat niet het minste te ontcijferen viel, of de prins eenige hoop mocht
koesteren.
‘Neen,’ antwoordde August, wiens gansche uiterlijk den grootsten zielsangst te
lezen gaf; ‘maar gij hebt mij nog niet geantwoord; gij hebt mij niet gezegd of ik mijn
bede verhoord mocht rekenen! O! ga zoo niet heen! Gij weet niet wat het beteekent,
om als vorst geboren te zijn, of gij zoudt medelijden hebben, al ware

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

127
het ook alleen met de smart, van elken wensch uit eigen gemoed, elke liefde, die
niet juist met de staatkunde overeenkomt, elke illusie van de jeugd prijs te moeten
geven; vertrek ten minste niet, zonder mij iets geantwoord te hebben.’
De graaf trad langzaam op de deur toe. Een oogenblik was het alsof hij heen zou
gaan, zonder zelfs den smeekeling verder een woord toegevoegd te hebben; doch
met den knop reeds in de hand bleef hij stilstaan en zeide hij:
‘Nu niet, eerst later zult gij mijn besluit vernemen.’
En de machtigste man uit het heele rijk bleef als vernietigd staan

Hoofdstuk XVII.
Het bezoek van een vriend.
‘Ik heb u immers reeds zoo dikwijls herhaald, dat wij voor n i e m a n d te spreken
zijn,’ zeide Amelie op strengen toon tot den bediende, die haar was komen
meêdeelen dat er een hem onbekend bezoeker was aangekomen, die volstrekt bij
de gravinnen toegelaten wilde worden.
‘En zoudt gij even onverbiddelijk blijven voor een oud vriend?’ vroeg thans eene
welbekende stem, en op den drempel der deur vertoonde zich Léonville, wiens
gelaat te vergeefs poogde eene opgeruimde uitdrukking aan te nemen. ‘Vergeef
mij dat ik uw knecht gevolgd ben, ik durfde nauwelijks hopen, dat gij eene
uitzondering voor mij zoudt willen maken.’
‘Daar vergist ge u toch in, want gij zijt ons hartelijk welkom,’ sprak de oudste
zuster, terwijl zij hem vriendelijk de hand toestak.
De kamerdienaar was inmiddels verdwenen, en nu keerde de graaf zich naar
Louise, die op een sofa uitgestrekt lag en zich overeind had geheven om hem te
begroeten. Hij trad op haar toe, en zich diep over hare hand heenbuigende, kuste
hij die vol teederheid en eerbied; hij kon echter geen woord uiten; de verandering,
welke er in Louise's trekken gekomen was, trof hem dieper, dan een vijandelijke
kogel het zou hebben kunnen doen.
‘Het is heel lief van u ons niet te vergeten te hebben in onze eenzaamheid,’ zeide
Amelie, om een einde te maken aan dit pijnlijke stilzwijgen; ‘gij ziet, wij hebben de
wereld en haar vermaken voor goed vaarwel gezegd, om geheel en al
buitenmenschen te worden. Open lucht en een rustig leven zijn hoofdvereischten
voor Louise's gezondheid, die lang zoo krachtig niet is, als ik dat wel zou wenschen.’
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‘Van vergetelheid kan geen sprake wezen voor wie u eens gekend heeft,’ antwoordde
Léonville, eene uiterste poging aanwendende om zijne aandoening weder meester
te worden, ‘ik vrees alleen maar van onbeleefdheid verdacht te worden, nu ik het
gewaagd heb u tot in deze eenzame streken te volgen; maar ik verzeker u dat het
geheel andere beweegredenen zijn, die mij hierheen voeren. Ik kom rechtstreeks
van Stormton.’
‘Van Stormton!’ riep Amelie uit, terwijl Louise doodsbleek ophief en met half
gesmoorde stem vroeg:
‘Er is den prins toch geen onheil overkomen?’
‘Neen!’ antwoordde Léonville vol bitterheid, ‘en daarvoor bestaat trouwens geen
nood. August von Seen-Coburn behoort tot diegenen, die allen kans op een lang
en voorspoedig leven hebben, omdat zij nooit voor anderen medegevoelen en er
zich niet over bekommeren, wie of wat zij in het stof treden, om hunne eigene
doeleinden te bereiken.’
‘Waarom zijt gij daarheen gereisd?’ vroeg Amelie met bewolkt voorhoofd.
‘Om te vernemen wat hij met het geluk had gedaan van de eenige vrouw die ik
ook beminde,’ antwoordde de Franschman, die Louise vóór alle dingen de
vernedering wilde besparen, te hooren op w e l k e wijze de man, die haar nog zoo
kort geleden aan den voet van het altaar trouw gezworen had, voor hare toekomst
had willen zorgen.
‘En.... heeft hij u zonder omwegen geantwoord?’ vroeg Amelie.
‘Ik heb hem gedwongen de volle waarheid te bekennen, en toen ik wist, dat hijzelf
uw zuster weder vrijgemaakt had van een band die hij nooit had mogen verbreken,
heb ik weder eenige hoop in mijn binnenste voelen ontwaken’.... en zich tot Louise
keerende: ‘u nog eenmaal een deel van het verledene te doen vergeten, Louise,
daarom ben ik tot u gekomen, ten einde u te vragen, of gij mij de eer niet aan zoudt
willen doen, gravin Léonville te worden.’
‘Gij weet niet wat gij zegt!’ riep de jonge vrouw uit, terwijl de sombere oogen harer
zuster op eenmaal verteederd werden door eene onbeschrijfelijke uitdrukking van
dankbaarheid.
‘Ik weet het integendeel zoozeer,’ antwoordde haar bezoeker, en hij knielde naast
de rustbank der ongelukkige neder, ‘dat ik er geen oogenblik over denk u om eenige
liefde te vragen. Gij zult u alleen maar van teedere zorgen laten omgeven, gij zult
ten allen tijde een arm hebben op welken gij steunen kunt, wetende dat hij krachtig
genoeg is om al wie het zou wagen u een steentje in den weg te leggen te
verbrijzelen.’
‘Gij zijt oneindig goed,’ sprak Louise, wie thans groote tranen over de ingevallen
kaken vloeiden, ‘maar ik herhaal u, gij weet

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

129
niet, wat gij mij voorstelt. Ik mag dan ook uw aanbod niet aannemen; laat dit u
genoeg zijn, vraag niet verder.’
Léonville greep hare koude handjes in de zijne en poogde die te verwarmen, alsof
hij een kind voor zich had gehad.
‘Waarom laat gij mij niet uitspreken?’ zeide hij op den toon van een zacht verwijt.
‘Ik heb u immers reeds verteld, dat de prins mij a l l e s mededeelde. En wat denkt
gij dat mij teruggehouden heeft dien man te dooden als den eersten den besten
eerroover, zoo het niet de hoop was dat gij mij zoudt toestaan u nog eenigszins het
geledene te vergoeden, en ook weder een weinig van de toekomst te leeren hopen.
Stil! ik weet wat gij mij zeggen wilt; laat dat rusten, ik vraag immers niets voor
mijzelven meer. Ik zal uw beste vriend, uw raadsman, uw broeder wezen, en gij zult
al wat u drukt op mij laten rusten. Ik ben sterk en beloof u ook onder het zwaarste
gewicht niet te zullen bezwijken.’
‘Het is onmogelijk,’ fluisterde Louise, hare handen losmakende en die wringende,
‘Amelie, zeg het hem dat het onmogelijk is.’
Maar nog vóór dat gravin von Reut had kunnen antwoorden, had Léonville zich
zachtkens naar hare zuster gebogen en geantwoord:
‘Ik ben overtuigd, dat Amelie evenals ik van gevoelen is, dat gij mij niet afgewezen
van hier moogt laten gaan, al was het ook maar alleen ter wille van dat arme,
onschuldige wezentje, dat wij beiden zullen liefhebben, en dat eens het weinige,
dat ik bezit, evenals mijn titel zal erven.’
Een vreeselijke kreet ontsnapte aan Louise's lippen; zij was van haar leger
opgesprongen, en geleek in haar lange, witte kleederen op eene gehoonde priesteres
der oudheid.
‘De prins heeft u betaald om mij dat voorstel te doen!’ riep zij uit, geheel buiten
zichzelve van schaamte en droefheid, en zonk op de sofa terug.
‘Louise,’ klonk thans de stem harer zuster, die op haar toegesneld was, ‘uwe
smart verhindert u na te denken, en gij beleedigt iemand, die vol goedheid en
zelfverloochening tot u gekomen is.’
Léonville zag Amelie met droefgeestigen blik aan, en hernam op zachten toon:
‘Waarom zou uwe zuster eene betere meening omtrent mij koesteren? Zij, in wie
zij het grootste vertrouwen stelde, hebben haar geleerd geen geloof meer in den
mensch te slaan; doch beiden moogt gij onderzoeken of ik al dan niet eenige
voordeelen van den prins te verwachten heb. Wat ik u voorstel, ik vraag het alleen
als een voorrecht. Eens, het is waar, zou ik veel gegeven hebben om Louise's liefde
te hebben mogen verwerven; thans echter zou ik het laatste wat ik bezat willen
opofferen, om haar vergoeding voor al hare rampen te schenken in de koude, maar
toch altijd troostende werkelijkheid, van aan haar zijde iemand te zien, die haar
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met zijn naam, en zijn leven desnoods, tegen alle wreedheden der wereld zou
verdedigen.
‘Vergeef mij,’ smeekte de jonge vrouw, en haar gelaat drukte de grootste droefheid
uit; ‘maar ik heb zooveel geleden, dat mijn arm hoofd er onder duizelt. Wat gij mij
voorstelt is zoo goed, zoo barmhartig, dat ik er u voor moest danken op mijne knieën.
Maar ik ben van een geslacht dat geen gaven aanneemt zonder iets daarvoor in
ruil te kunnen geven. Gij zoudt mijn kind voor schande behoeden, mijzelve de
ontroofde eer terugschenken, en voor dat alles zou ik u niet anders hebben weer
te geven dan een gebroken hart, een voor altijd uitgedoofden geest.’
‘Luister, Louise,’ sprak hij, en haar naderende, ondersteunde hij hare zwakke
gestalte, alsof hij een broeder ware geweest, ‘wat gij mij thans schenken zult is
duizendvoud meer, dan gij mij ooit in gelukkiger dagen zoudt hebben kunnen geven.
Toen ware het slechts een weinig liefde geweest, thans zal het zijn: mij het recht te
verleenen over u te waken, u het geloof in de menschheid weêr te geven, u te leeren
opnieuw zelfvertrouwen te koesteren, en eindelijk uw kind gelukkig te maken. Wat
gij mij thans kunt waarborgen is een levenstaak, die mij met een heilige eerzucht
zal vervullen. Ik bid u, laat mij ditmaal niet onverhoord heengaan, ik zal u nimmer
vragen mij lief te hebben, gij weet immers wel dat ik nooit eene andere als u zou
hebben kunnen beminnen, al hadt gij mij het hart ook uit den boezem gerukt; maar
hand aan hand zullen wij het leven doorgaan, en door elkander weder op de
menschen leeren vertrouwen, gij uw kind liefhebbende, en ik u altijd dankbaar zijnde
dat gij niet te hoogmoedig waart om mij te vergunnen u mijn naam te schenken.
Zeg mij ten minste, dat gij niet weigert, dat gij mij deze ééne groote vreugde wilt
toestaan.’
Hij zag haar smeekend aan, doch zij wendde het schoone hoofd ter zijde, met
eene vreeselijke uitdrukking van pijn.
‘Louise, liefste kind,’ fluisterde hare zuster angstig: Hebt gij dit alles wel verstaan?
Weet gij wel welk een onwaardeerbaar aanbod Léonville u doet?’
‘Ik weet alleen, dat hij goed is; even goed als gij en dat ik hem evenals u in mijn
ongeluk meê zou sleepen,’ sprak de jonge vrouw met gesmoorde stem.
‘Dan wijst gij mij ook niet langer af,’ riep de graaf met iets als jubelende vreugde
uit; ‘Amelie kunt gij immers evenmin verhinderen alles voor u veil te hebben; ik vraag
datzelfde recht voor mij. Mag ik niet hopen, dat gij het mij toe zult staan?’
Zij hief hare betraande oogen naar hem op, en antwoorde enkel met een bijna
onhoorbaar ‘ja.’
En bij het vernemen dier zonderlinge toestemming, boog Léonville een knie ter
aarde, en kuste eerbiedig den zoom van haar wit gewaad.
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Toen hij dien avond het kasteel zou verlaten, was hij zeer verwonderd Amelie by
het hek te zien staan, geheel gewikkeld in een donkeren mantel.
‘Wij hebben samen nog te spreken,’ zeide zij; ‘ik zal u een eindweegs vergezellen.’
En nadat zij reeds een tiental minuten voort waren gegaan, hervatte zij plotseling:
‘Gij die Louise even lief hebt als ik, acht gij haar vernietigd leven genoegzaam
gewroken?’
‘Neen, bij God!’ gaf hij vol kracht ten antwoord.
‘Welnu, dan zult gij mij ook helpen de vergelding ten uitvoer te brengen, die ik
reeds boven het hoofd van August von Seen-Coburn heb laten zweven, belooft gij
mij dat?’
‘A l l e s , zoo zij slechts gewroken wordt,’ klonk het antwoord.

Hoofdstuk XVIII.
Begin van het einde.
Maanden zijn er over deze gebeurtenissen verloopen; Léonville is met gravin Louise
von Reut gehuwd en daarop met haar vertrokken om eene langdurige huwelijksreis
te maken. Niemand had er aan gedacht zich daarover te verwonderen. Zij, die gezien
hadden hoezeer de jonge prins haar nog zoo kort geleden het hof had gemaakt,
mompelden iets als ‘dépit’ en bekommerden zich verder niet over haar lot. Wat
August's vader en broeder betreft, zij waren even verblijd als verbaasd over Louise's
besluit. In het binnenste huns harten hadden zij nog altijd gevreesd dat er het een
of ander tusschen haar en Elisabeth's gemaal mocht bestaan, thans echter, nu zij
openlijk haar leven aan dat van een ander verbond, behoefden zij zich immers niet
verder te bekommeren over de vraag of hunne vrees al of niet gegrond was?
Louise had niet bedacht, dat de stap dien zij thans gewaagd had, de volledigste
afstand was dien zij ooit van den prins had kunnen doen. Misschien zelfs zoude
deze overtuiging niet bij machte zijn gebleken haar van een dergelijk besluit terug
te houden, want het eenige wat haar daartoe verlokt had, was het denkbeeld geweest
dat zij niet alleen haar kind voor schande zou kunnen behoeden, maar het ook voor
altijd bij zich zou mogen houden, eene vreugde, de eenige nog wel die haar hier
beneden wachtte, en die haar anders ontzegd zou zijn geweest. Amelie, die haar
geen oogenblik verliet, zag deze zoete hoop
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met den dag in haar klimmen; zij hoorde zelfs hoe de ongelukkige zich in allerlei
schoone profetiën omtrent de toekomst verdiepte. Voor zichzelve rekende zij op
geen geluk meer, zij had, niettegenstaande hare jeugd, voor goed met het leven
afgerekend; maar haar kind zou aan hare zijde opwassen. Zij zou er een edel, een
ridderlijk mensch van maken, buiten staat om ooit een sterveling pijn te doen, en
nu hij toch een naam zou ontvangen, nu een man van eer zijne moeder genoegzaam
toonde lief te hebben, om te willen verhinderen, dat de gedachte aan haar zoon een
foltering te meer zoude zijn, nu twijfelde zij er ook niet meer aan of zij zou haar kind
mogen behouden, en koesteren en liefhebben, en op hem al de illusiën overbrengen
van haar eigen rampzalig bestaan, dat onder zijn eersten droom verpletterd was
geworden.
Ook in Amelie's gemoed ging er in die dagen als een gansche wereld om. Zij had
Louise zoo innig lief, dat zij met vreugde haar leven opgeofferd zou hebben om haar
gelukkig te maken, maar luider nog dan de stem der liefde verhief zich de kreet om
vergelding voor al hetgeen hare zuster geleden had. Als zij bij oogenblikken getuige
was van de verwachtingen, welke de gravin koesterde omtrent de dagen waarop
zij, hoewel voor altijd vastgeketend aan een onbeminden man, haar kind aan het
hart zou drukken, dan werd zij geslingerd tusschen de vraag of zij hare wreede
plannen maar niet voor altijd zou laten rusten, of zij niet genadig zou zijn, ter wille
van de twee onschuldige slachtoffers van August's misdrijf, en haar verlangen om
zich te wreken over het lijden aan hare arme zuster veroorzaakt zou smoren. Maar
Léonville stond haar bijna voortdurend ter zijde, en zoo vaak zij zich zwak voelde
worden, en op het punt was al hare duistere voornemens prijs te geven, om Louise
nog enkel de haar thans veroorloofde vreugde van het moederschap te laten, greep
hij hare beide handen vast, zag haar diep in de oogen, en vroeg hij haar of zij
werkelijk de zwakheid zou hebben, de verwoeste jeugd harer zuster als niets te
tellen. Zulk eene vraag schonk haar dan opnieuw de vereischte geestkracht terug,
en zij beijverde zich om alle maatregelen te nemen tot het volvoeren van haar doel,
terwijl de Fransche edelman schijnbaar geen andere gedachte had dan Louise's
geluk. Nooit sprak hij haar van eene liefde, die zich toch in zijne minste daden
openbaarde; hij was voor het uiterlijk slechts koel beleefd jegens haar, doch hare
minste wenschen werden vervuld, zoodra zij er maar op gezinspeeld had; al wat
haar pijn zou kunnen doen, werd even zorgvuldig uit zijne gesprekken gemeden,
alsof hij zijne geringste woorden overwoog, aleer ze uit te spreken, en nooit gaf hij
haar ook maar een enkel verlangen voor zichzelven te kennen.
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Zij begaven zich terstond na hun huwelijk naar Frankrijk, waar de graaf eene groote
woning te Poisy, niet ver van Parijs, gehuurd had, en Amelie zich weldra op zijn
verzoek bij hen voegde. Het huis was zeer gemakkelijk ingericht en bezat een
grooten tuin met zware, dicht op elkander geplante boomen. Naar men vertelde
was hier vroeger een klooster geweest, doch toen Léonville het uitkoos, had het
reeds verscheidene jaren leêggestaan en misschien ook daardoor een ietwat somber
karakter verkregen. Hij spaarde echter geen kosten om het zoo vroolijk mogelijk te
meubelen, en de jonge vrouw beloonde hem in ruime mate voor al zijne goede
zorgen toen zij, bij het binnentreden van dat nieuwe heiligdom, hem de hand reikte
en zeide dat de geheele omgeving haar een indruk van heerlijken vrede en
afzondering gaf.
In dit stille oord bracht zij de laatste maanden van den zomer zoowel als de herfst
door. Er kwamen nimmer bezoekers tot hen. Léonville bezat tal van goede kennissen
te Parijs, maar hij bleef liever te Poisy, omdat hij terecht vreesde, dat zij zich
verwonderen zouden indien hij hun weigerde zijne vrouw op te komen zoeken, terwijl
Louise hem nog veel te zwak voorkwam om haar geheel onverschillige personen
bij zich te zien. Hij begreep zeer goed, dat mits men hem slechts niet ontmoette,
niemand er aan zou denken zich een oogenblik, in de woelige wereldstad, te
bekommeren over de vraag waar hij zich wel mocht ophouden, en hoe meer
verborgen hij gedurende dat eerste jaar van zijn huwelijk kon leven, hoe liever het
hem was. De beide vrouwen konden deze handelwijze niet anders dan goedkeuren,
en Amelie had alle gelegenheid om zich in deze rustige omgeving voor te bereiden
op de zoo moeielijke volvoering van haar doeleind. August's naam werd nooit meer
tusschen de beide zusters uitgesproken; het was alsof de edelmoedigheid van haar
tegenwoordigen echtgenoot der jonge vrouw allen moed benam om nog een verleden
aan te roeren, dat zooveel droevigs ook voor hem inhield. Gedurende de lange
zomeravonden, als zij op zijn arm geleund door de donkerste laantjes van hun tuin
wandelde en hij zich zoo bezorgd en toch ook weder zoo vol eerbied voor haar
toonde, vroeg Louise zich niet zelden af wáárom zij zoozeer in hare keuze had
kunnen dwalen, dat zij de liefde van dezen man versmaad had voor de wufte gril
van een jongeling, die even wispelturig was als de zee welke thans zijn machtig rijk
omspoelde. Léonville was geen kunstenaar, evenmin als hij ooit ware bij machte
geweest haar de liederen voor te spelen, waarmede August von Seen-Coburn haar
geest en hart betooverd had; hij was niet eens bijzonder welbespraakt; maar welk
een verschil in diepte van gemoed, in grootte van teederheid, en in voortdurende
bezorgdheid voor haar welzijn! Indien zij Léonville had kunnen beminnen, zoude zij
geen
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oogenblik van vergetelheid hebben behoeven te duchten; waarom, zoo vroeg zij
zich af, moest een vrouwenhart zoo blind zijn? Redelooze dieren bezaten nog
instinct, een hond vergiste zich nimmer, maar strekte zich zonder weifelen neder
aan de voeten van den trouwsten, den eerlijksten, den barmhartigsten mensch, uit
een gansch gezelschap van vreemden; en er was geen enkel voorgevoel dat een
zoo denkend wezen als de vrouw voor spoedige ontgoocheling waarschuwde!
August! Wat was hij niet trouweloos en klein geweest, en toch wat wist de
herinnering alleen aan zijn naam reeds een blos van ontroering op hare bleeke
wangen terug te roepen. Zij wilde hem vergeten, ja, zij achtte het slechts een
honderdste deel van de schuld van dankbaarheid, welke zij tegenover haar
echtgenoot op zich geladen had, om het beeld van den prins uit hare ziel te roeien,
en toch verrees het telkenmale weder in hare droomen, en ontwaakte zij niet zelden
in den zoeten waan dat hij het fraaie hoofd op hare knieën had laten rusten, gelijk
dat vroeger zoovaak geschiedde, en haar zoo vergiffenis had afgesmeekt, haar
verzekerende dat alles nog gered kon worden, want dat het slechts in ijlende koortsen
geweest was, dat zij zichzelve of hem met anderen gehuwd had gewaand. Ook in
den nacht waarop haar kind geboren werd, maakte zich een teugelloos verlangen
naar hem van haar meester. Het was op den tienden November, de koude stormwind
huilde tegen de vensters van het ouderwetsche vertrek en alsof zij niet langer wist
wat zij zeide, herhaalde zij telkens:
‘Waarom is August niet hier? Hij moest toch hier wezen in dit oogenblik? Eerder
zelfs nog dan gij, Amelie of dan gij, mijn vriend. Of is hij soms op de jacht gegaan,
en weet hij van niets? Hij was altijd zulk een hartstochtelijk jager, en het is koud,
dus het moet jachttijd wezen. Ga hem halen, hij kan niet ver van hier wezen, hij zal
zich herinnerd hebben dat zijne arme vrouw iedere minuut zijn bijzijn kan behoeven.
Ga hem toch waarschuwen, en zeg hem dat alleen zijn tegenwoordigheid mij moed
en kracht kan geven.’ En terwijl zij op koortsachtigen toon deze en dergelijke klanken
uitsprak, stond haar echtgenoot met onbewegelijk gelaat bij haar legerstede. Niemand
vermocht het minste op zijne trekken te lezen; de geneesheer geloofde niet anders
of hetgeen aan Louise's lippen ontsnapte, was enkel het uitvloeisel van onzinnige
koortsbeelden, slechts Amelie merkte op welk eene inspanning het hem kostte zijne
gevoelens aldus te verbergen, en drukte hem zwijgend de hand. Toen het kind ter
wereld kwam, bleek het een meisje te wezen. Een ieder had zich voorgesteld dat
het een jongen zou zijn, om de eenvoudige reden dat zoowel Louise als hare naaste
omgeving zulks gewenscht hadden, al was het dan ook uit geheel verschillende
oogmerken; maar niettemin
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drukte de jonge moeder het kleine wichtje vol liefde aan hare borst, en er lag zelfs
eene woeste teederheid in den eersten kus dien Amelie het kind harer zuster gaf.
Was het ook niet in zekeren zin h a a r schat dien zij daar in de armen hield, een
schat die niet minder dierbaar werd door de wetenschap dat zij hem weldra voor
altijd uit deze woning, zijn rechtmatige wijkplaats, ging verbannen.
‘Hoe zal zij heeten?’ fluisterde het moedertje.
‘Geef zelf slechts de doopnamen op, het zal geschieden gelijk gij dat wenscht,’
sprak Léonville vol goedheid, terwijl hij hare kleine hand in de zijne drukte.
Zij zag hem een oogenblik getroffen aan en antwoordde toen:
‘Wat zijt gij toch goed! Als het dan zijn mag, noem ik haar liefst naar mijne moeder,
Caroline.’
‘Caroline alleen? Daar verzet ik mij zekerlijk tegen,’ zeide de graaf, met eene
poging om te glimlachen. ‘Ik ben er bepaald op gesteld dat zij den naam harer beide
beschermengelen daaraan toe zal voegen.’
‘En die zijn?’
‘Louise en Amelie.’
Het geschiedde gelijk hij gewenscht had en de kleine werd als Caroline, Louise,
Amelie Léonville ingeschreven.
Thans brak er een tijd van vreeselijke spanning voor Amelie aan; zij gevoelde dat
zij geen oogenblik mocht verliezen, maar aanstonds met het kind vertrekken moest
en aan den anderen kant vroeg zij zich weder vol ontzetting af, of Louise wel ooit
den schok te boven zou komen wanneer zij haar dochtertje miste. De natuur kwam
haar hierin evenwel te hulp.
Louise's kindje was zeer zwak en moest door krachtige moedermelk gevoed
worden. De dokter verklaarde dit in tegenwoordigheid der jonge vrouw, die zelf te
lijdend was om haar kleine het onontbeerlijkste voedsel te geven, en men besloot
haar aan eene min toe te vertrouwen. Toen zij dus voor het eerst niet in de
slaapkamer der gravin gebracht werd, maakte deze zich aanvankelijk niet ongerust,
omdat men haar zeide, dat Amelie haar naar eene uitstekende voedster, even buiten
Poisy gebracht had, weinig vermoedende, dat zij zich reeds mijlen ver van daar op
weg naar Stormton bevonden, bevonden, maar toen ook hare zuster, die trouwe
hulp, een ganschen dag wegbleef, zonder een enkele maal bij haar binnen te zijn
getreden, werd Louise zoo rusteloos en gejaagd, dat men haar echtgenoot ging
waarschuwen.
‘Wat is er toch?’ vroeg hij op zachten, vriendelijken toon; doch haar scherpe blik
merkte aanstonds op, dat hij er heel anders uitzag dan gewoonlijk.
‘Zijn wij geheel alleen?’ klonk de gesmoorde wedervraag.
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‘Ja, wilt gij soms dat ik iemand zal roepen?’
‘Neen, neen, want ik moet u spreken. Kom hier dicht bij mij, of ik zou vreezen dat
iemand mij hoorde en ik voel toch zulk een vreeselijken angst, dat ik het, u wel
vragen moet. Zeg mij, waar is Amelie, waar is.... het kind?’
‘Maar Louise,’ antwoordde de Fransche edelman, pogende een opgeruimden
klank aan zijne stem te geven. ‘Hoe kunt ge over zulke dwaze dingen tobben? Gij
weet toch immers wel, dat de kleine nergens beter kan zijn dan bij uwe zuster, die
nu reeds evenzeer op haar gesteld is, alsof het haar eigen kind ware.’
‘Dat is het niet,’ klaagde zij zacht. ‘Ik weet wel dat Amelie haar geen kwaad zou
laten overkomen, maar dat neemt mijn angst nog niet weg. Léonville, gij zijt altijd
zóó goed voor mij geweest, ik heb u in alle opzichten leeren vertrouwen, gij zoudt
eene arme moeder niet willen bedriegen. Zeg mij, dat mijn kind zich nog altijd, hetzij
in huis, hetzij bij hare min bij Poisy bevindt en ik zal u gelooven en gerust zijn.’
Maar zij kende hem reeds genoegzaam, om de waarheid in zijne oogen te lezen.
‘Gij blijft zwijgen,’ hijgde zij, ‘dan is het ook dat gij den moed niet gevoelt om mij
de waarheid te zeggen. O! mijn God! dan heeft Amelie woord gehouden en ik, die
nog wel krankzinnig genoeg was om te denken, dat zij dat plan sedert lang had
laten varen! Ik bid u, ik smeek u, zoo gij wilt dat ik gelooven zal dat gij mij ooit hebt
liefgehad, o! reis haar dan achterna, eene vrouw met een kind moeten gauw
achterhaald wezen, breng ze terug, geef mij mijn kind weer! Het is toch immers mijn
vleesch, mijn bloed; mijn kind behoort mij alleen toe!’
‘Louise,’ mompelde hij, over al zijne leden huiverende, bij het zien van de woeste,
onheilspellende uitdrukking welke er in hare oogen kwam, ‘wees kalm, elke hevige
aandoening kan doodelijk wezen en gij moet leven, leven om uw kind eens gelukkig
te zien, als eene der machtigste vorstinnen van Europa.’
Ofschoon zij de waarheid wel reeds doorzien had, was de bevestiging harer
vermoedens voor de zwakke vrouw zoo goed als een genadeslag, en zonk zij onder
den half gesmoorden uitroep ‘mijn kind!’ bewusteloos in hare kussens achterover.
De geneesheeren verklaarden eenparig dat wel haar verstand, maar niet haar
leven bedreigd werd, en Léonville achtte het daarom onnoodig Amelie te verontrusten
en wellicht in hare pogingen te dwarsboomen, door haar de nieuwe verwikkeling
mede te deelen, welke er in den toestand harer zuster had plaats gegrepen; het
was niet denkbaar dat Amelie eenmaal te Stormton aangekomen zijnde, na derhalve
reeds zulk een reuzenstap gedaan te hebben in het najagen van haar doel, terug
zou keeren op haar besluit, indien althans Louise's leven er niet mede ge-
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moeid was, en de ongelukkige lag thans in zulk een toestand van moreele
verdooving, dat zij zich om niets of niemand meer bekommerde, en men den naam
van haar kind aan haar oor kon fluisteren zonder dat er de minste zenuwtrekking
op haar gelaat kwam, die aangaf dat zij dat woord verstaan had. Toen zij weken
later weder tot het bewustzijn terugkeerde, want haar prachtige, jeugdige natuur
scheen geschapen te zijn om alle denkbare schokken te boven te komen, zag zij
hare zuster naast hare legerstede zitten, en waande zij een oogenblik slechts ten
prooi te zijn geweest aan een boozen droom.
‘Waar is Caroline?’ vroeg zij met zwakke stem.
Gravin von Reut verbleekte. Zij had zichzelve zeker duizendmalen herhaald, dat
i n d i e n Louise nog ooit tot het bewustzijn terugkeerde, dit de eerste vraag zou
wezen die zij doen zou, maar ofschoon zij zich stellig voorgenomen had wat zij
daarop zou antwoorden, wist zij, toen het oogenblik daar was, niets anders te zeggen
dan:
‘Bij haar vader, vrees niets voor haar, zij is goed bezorgd.’
De ongelukkige vrouw bedekte zich het gelaat met de handen, en tusschen hare
magere vingers dropen tranen heen. Zij zag thans weder de gansche bittere
werkelijkheid voor haar opdagen; haar was dus zelfs het recht ontzegd, dat toch de
diepst gezonken vrouwen bezitten, om hare kinderen bij zich te houden.
‘Bij haar vader,’ prevelde zij. ‘Wat behoefde hij ook haar nog te hebben. Had hij
niet reeds alles ontvangen wat eenige waarde voor mij bezat, en kon hij mij die éóne
vreugde niet laten?’
‘Uw kind zal omringd van liefde en eerbied, weelde en geluk opgroeien,’
antwoordde Amelie zacht; ‘en wat haar vader betreft, zij zal het werktuig wezen tot
zijne grootste kastijding. Ween zoo niet, Louise, tracht alleen maar beter te worden
en ik beloof u dat gij Caroline terug zult zien.’
‘Is dat waar? Zeg nog eens dat ik haar weer zal zien!’ riep de gravin uit, eene
vruchtelooze poging aanwendende om zich op te heffen, en hare zuster aanziende
met eene dringende smeekbede in de oogen.
‘Ik zweer het u, zijt gij nu tevreden?’ gaf Amelie ten antwoord, en zij wendde eene
poging aan om te glimlachen, doch zelfs h a a r geestkracht was uitgeput, en zij
verborg snikkende het hoofd aan de borst harer zuster. Er waren trouwens heel wat
stormen over dat hoofd heengegaan, aleer zij de taak had kunnen volbrengen, die
zij zichzelve had opgelegd tot herstelling van al het onrecht, Louise en haar kind
aangedaan. Zij had de lange, op dat tijdstip nog zoo moeielijke reis niet kunnen
afleggen, zonder zich steeds meer te hechten aan het kleine wezentje dat zij
voortdurend persoonlijk tegen de felle kou beschutte, hoewel zij vergezeld was van
eene min, op wien zij volkomen vertrouwen
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kon. Het was haar bij oogenblikken alsof zij den moed zou missen om de kleine aan
andere handen af te staan, al mocht het lot dat zij haar toebereid had ook nog zoo
schitterend wezen. Louise's kind was immers ook bijna het hare, en die jonge vrouw,
wier bestaan zich geheel opgelost had in het leven harer zuster, waardoor zij nooit
dat gemis aan een eigen haard gevoeld had, dat zich zoo pijnlijk openbaart in de
ziel der meeste ongehuwde vrouwen, ervoer op eenmaal al de teederheid welke
slechts in het hart eener moeder op kan rijzen. Doch zij was een stalen figuur, en
al mocht de ziel ook onder het pantser lijden, recht op het doel af zou zij voorwaarts
streven. Met de wanhoop in het gemoed kwam zij op de plaats harer bestemming
aan en wachtte daar geduldig den dag af waarop Elisabeth op hare beurt moeder
zou zijn. Zij had het kind inmiddels zoo lief gekregen, dat zij thans bijna hoopte dat
er een prins geboren mocht worden.
‘Als het een knaap is,’ herhaalde zij telkens bij zichzelve, ‘zal ik er den vinger
Gods in zien en geen verdere vergelding eischen. Ik zal dan terstond naar Poisy
terugreizen en Léonville overreden om ter liefde van Louise het kind bij zich te
houden. Wie weet of er, dank zij dit arme, kleine schepseltje, nog niet wat geluk in
ons aller hart neerdaalt.’
Wat zij niet zeide was dat zij, ter wille van dat geluk, bereid zou zijn geweest
vergiffenis te schenken; hetgeen zij echter zulk eene zwakheid in zichzelve achtte,
dat zij die opwelling zoo spoedig mogelijk weder onderdrukte. En ten laatste was
de tijding gekomen dat Hare Majesteit een prinsesje aan den lande geschonken
had.
Amelie had bij het vernemen van dit bericht geen oogenblik hare tegenwoordigheid
van geest verloren, geen traan zelfs had zij gestort, alleen was het haar te moede
geweest, alsof men iets uit haar zieleleven gerukt had, dat daar nooit weder zou
herleven. Nog eene laatste maal was de prins haar om genade komen smeeken,
en toen zij ook voor deze bede doof bleef, was het oogenblik van handelen gekomen.
De min van het vorstelijke kind maakte gebruik van een uur waarop de koningin
sliep, om naar Lhöstein's kamer te sluipen, waar Amelie op post stond. Nog één
lange kus, één blik alsof zij het beeld der kleine voor eeuwig in hare ziel wilde
opnemen.... toen gaf zij haar lieveling af en bleef daar in een hoek van 't vertrek
staan, ineengedoken en gevoelloos, ja nauwelijks meer wetende wat er om haar
voorviel, tot haar een klein pakje in de armen was gelegd en zij de stem der min
had hooren fluisteren: ‘Haast u nu heen te komen. God vergeve mij mijn daad, ik
zou het nooit gedaan hebben als het niet voor mijne oude blinde moeder was
geweest!’ En toen was zij gevlucht, als eene die het Kaïn's merk op het voorhoofd
droeg.
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Hoofdstuk XIX.
Ontmoeting.
Het was een boven alle beschrijving bitter oogenblik voor gravin Léonville geweest,
toen zij genoegzaam hersteld was om weder het dagelijksche leven op te vatten,
en.... de kamer te betreden, waar de kleine Caroline Louise, of liever gezegd het
kind dat voortaan onder dien naam door zou gaan, zich bevond. Hoe zachtzinnig
en liefderijk van aard zij ook mocht wezen, had zij toch niet zonder een gevoel van
wrevel de kleine kunnen naderen, die, zonder dat zij zelve er eenige schuld aan
had, de plaats van haar eigen lievelingetje was komen innemen, maar toen het kind,
waarschijnlijk betooverd door de liefelijke verschijning, waar het slechts gewoon
was de sombere blikken van Amelie op zich gevestigd te zien, de armpjes naar haar
uitstak, had Louise haar een kus op het hoofdje gedrukt, al geschiedde dat slechts
op half schuchtere wijze, uit vrees dat zij haar eigen dochtertje te kort mocht doen.
- Bij dagen werd haar de tegenwoordigheid van het kind schier te veel om te dragen,
dan was het ook dat de herinnering aan het verleden haar rust noch duur liet, en zij
telkens opnieuw de gehate figuur harer mededingster voor zich op zag rijzen. Het
was haar te moede alsof zij in Caroline Louise steeds haar beeld voor oogen had.
Maar hetgeen 't meest bijdroeg om die donkere schaduwen weder te verjagen, was
het diepe medelijden dat haar vervulde, wanneer zij zich afvroeg welke toch de
toekomst van dit arme kleine wezen zou zijn. Als oudste kind een er machtige
koningin tot onbeschrijfelijke grootheid, ja waarschijnlijk zelfs tot een troon in de
wieg gelegd, was zij veroordeeld in hun midden te leven als eene arme kleine paria,
aan wie niemand eenige teederheid wijdde. Amelie's hartstochtelijke ziel kon
onmogelijk vergeten wie haar vader was, en hoezeer hij misdreven had tegen het
eene wezen, dat haar het liefst was op aarde, en het kind eene liefkoozing te geven,
ware haar even ondoenlijk geweest als dat zij den prins de hand zou hebben moeten
reiken.
Wat Léonville betreft, het was alsof hij het kleine meisje bepaald haatte; nooit
bemoeide hij zich in het minst met haar en somtijds kon hij haar aanzien op zulk
een dreigende wijze, dat Louise er van huiverde. En in haar echt vrouwelijk gemoed
ontstond weldra de behoefte om zich het lot van het arme kind, dat door een ieder
verstooten werd, een weinig aan te trekken. In den aanvang had de kleine gansche
dagen achtereen geheel alleen met de dienstboden op de kinderkamer doorgebracht,
zonder
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dat iemand er zich over bekommerde of men wel lief voor haar was; thans gaf de
gravin bevel dat men Caroline Louise dagelijks een uur in hare vertrekken zou
brengen en dan hield de jonge vrouw zich uitsluitend met haar bezig. Slechts nu en
dan ineenkrimpende als onder de aanraking van een gloeiend ijzer, wanneer het
kleine meisje haar in de armpjes pakkende, ‘lieve mama’ noemde, dan dacht zij aan
dat andere kind, daar ginds, ver aan de overzijde van den oceaan, dat in een gouden
wieg sluimerde, met een koningskroon boven de fijne witte kanten die het bedje
versierden, maar toch armer was dan de armste kleinen, op wier rozenmondjes nog
dagelijks de lippen eener moeder mogen rusten.
Zij deed moeite om het portret van haar dochtertje te bemachtigen. Naar zij
meende, kon dat niet anders dan zeer gemakkelijk wezen. Men haast zich altijd de
beeltenis te maken van koningskinderen, vooral wanneer dezen nog de
eerstgeborenen zijn, en dus kans hebben later den troon van hun land te beklimmen.
Amelie beloofde haar alle krachten in te spannen om haar wensch te vervullen, en
werkelijk kwam er op zekeren dag een rol met bijbehoorend schrijven waarin Amelie's
zaakgelastigde haar meldde, dat hij zoo gelukkig was geweest er in te slagen aan
haar verlangen te voldoen, en haar het portret van H.K.H. toe te zenden. Zonder
zich ook maar den tijd te gunnen de rol te openen, snelde zij er mede naar hare
zuster, en reikte zij haar de beeltenis over met eene uitdrukking zoo vol vreugde
als Louise in lang niet meer op haar gelaat aanschouwd had.
‘Hier hebt gij haar, zijt gij nu niet blij?’ vroeg zij vol opgetogenheid. En gravin
Léonville, die aan zoo weinig geluk meer gewoon was, dat het haar bijna ongelooflijk
voorkwam, wanneer er nog eens een zonnestraaltje tot haar doordrong, greep het
papier aan, en begon hetzelve met bevende handen los te winden. Maar
ternauwernood was het portret zichtbaar geworden, of zij liet het, met een
gesmoorden kreet van droefheid, uit hare vingeren zinken; het stelde wel haar kind
voor, maar op Elisabeth's schoot, terwijl August von Seen-Coburn den arm om de
koningin geslagen hield, en beiden vol liefde aanzag. Zij had sedert maanden
geweten dat het niet anders zijn k o n , nooit had zij het zich op andere wijze
voorgesteld, en toch trof het haar dieper dan zij het zou hebben kunnen zeggen.
En het was alsof het onbevredigd verlangen om haar kind terug te zien,
langzamerhand tot de ééne hoofdgedachte werd, die al haar denken en handelen
bezielde. Soms trad zij haastig en als gedreven door eene onweerstaanbare
opwelling, het vertrek binnen, waar Caroline Louise zich ophield, en liefkoosde zij
het kind op zoo onstuimige wijze, dat de kleine haar bijna verschrikt aanzag; dat
waren de uren waarop de folterende angst zich van haar had meester ge-
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maakt, dat zeker, onverklaarbaar instinct Elisabeth van h a a r kind zou verwijderen
en de rampzalige kleine prinses geheel verstoken zou blijven van die teederheid,
welke voor een kind bijna even onmisbaar is als brood voor den mensch. Dan weder
bracht zij uren door starende op een landkaart en berekende den afstand, die haar
van haar kind scheidde; en Léonville, die haar zwijgend gadesloeg, bemerkte ook
het vreeselijk verlangen dat er daarbij in haar blik opgesloten lag.
‘Louise,’ zeide hij op zekeren dag, ‘is er dan niets anders meer dat u belang in
kan boezemen, dan dat eene kleine wezen, wier geboorte u toch zoovele tranen
heeft gekost?’
Zij schudde zich met moeite wakker uit den droom waarin zij verdiept was geweest,
en hem aanziende reikte zij hem de hand, terwijl zich eene weemoedige uitdrukking
in hare oogen vertoonde.
‘Vergeef mij,’ antwoordde zij, ‘maar gij kunt ook onmogelijk weten, hoezeer een
enkel leven onze ziel kan vervullen.’
‘Weet i k het niet?’ vroeg hij treurig, ‘maar trouwens dat is ook om het even. Wat
alleen iets beteekent, is dat gij nog zult eindigen met u zelve te vermoorden, indien
gij op deze wijze doorgaat.’
‘En ook al stierf ik, wat zou dat beteekenen? Caroline Louise alleen zou er een
groot verlies door lijden, omdat ik nog de eenige ben, die zich het arme kind een
weinig aantrekt; zelfs Amelie zoude er zich overheen weten te zetten, omdat zij
geheel onzelfzuchtig is, en wel gevoelt dat het bestaan aldus geen leven meer voor
mij is.’
Léonville naderde haar, en met eene stem waarin men duidelijk de diepste
aandoening hoorde weertrillen, vroeg hij: ‘En ik dan, Louise of denkt gij nimmer een
oogwenk aan mij? Ik eisch niets voor mijzelven, nooit zal ik u iets vragen, wat het
ook zij, dat gij mij niet vrijwillig geeft; ja, ik verwacht zelfs niets, want ik weet immers
dat het onverdelgbare spook eener doode liefde tusschen ons verrijst; maar dit ééne
smeek ik u toch, blijf in leven, sterf niet, blijf bij ons. Gij hebt mij zoo dikwijls gevraagd,
wat gij toch zoudt kunnen doen om die ééne daad te vergelden, waardoor uwe eer
gered werd, en ik bid u nu, indien gij werkelijk mocht wanen dat gij mij eene belooning
schuldig zijt, blijf dan voortleven, laat mij het geluk uw tred en stem nu en dan eens
te hooren, te w e t e n dat gij vlak bij zijt, dat geen onheil u zou kunnen treffen, zonder
eerst over mij heen te zijn gegaan, en dat gij somtijds bij uzelve zult moeten erkennen
dat gij althans eenmaal in uw leven, en dat voor altoos, bemind zijt geworden.’
De jonge vrouw had hem aangehoord, terwijl hare oogen zich langzamerhand
met tranen vulden; toen hij eindelijk uitgesproken had, stak zij hem hare beide
handen toe en mompelde:
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‘Zoo gij wilt dat ik leven zal, laat mij dan mijn kind zien, ik sterf even goed van honger
als de eerste de beste landlooper, wien het sedert dagen aan voedsel ontbroken
heeft; alleen, mijn hongersnood duurt reeds sedert vele maanden.’
Nog dienzelfden avond stelde de graaf vast dat hij in den aanvang der
daaropvolgende week met zijne echtgenoote op reis zou gaan. Amelie oordeelde
het zelf voorzichtiger om thuis te blijven. Het zou allicht de verwondering der
buitenwereld opgewekt hebben, indien zij zich overal en altijd aan de zijde van haar
schoonbroeder en zuster vertoond had, en hoe minder zij de aandacht tot zich
trokken, hoe verstandiger het was. Wanneer men een helangrijk geheim wil bewaren,
moet men vóór alle dingen zorg dragen dat niemand het oog op ons heeft, en zij
besloot dus de wacht over de kleine Caroline Louise te houden, tot dat de reizigers
teruggekeerd zouden zijn.
Om Louise's krachten zooveel mogelijk te sparen, werd de tocht slechts bij kleine
afstanden afgelegd, en zoo het Léonville al heel zwaar viel met haar naar het land
te reizen, waar de man, die heel haar levensgeluk vernietigde, heerschappij voerde
en aller hart voor zich gewonnen had, hij gevoelde daarentegen eene groote
voldoening bij het aanschouwen der verandering welke het vooruitzicht, haar kind
weder te zien, in Louise te weeg bracht. Naarmate zij nu het doel hunner bestemming
meer naderden, begon er wederom leven in haar blik, ja zelfs een blos op hare
wangen te komen. Het was alsof heel haar ziel haar trok naar het nog zoo zwakke
wezentje, dat zij slecht zoo kort aan hare borst had mogen drukken.
Het was een fraaie zomermorgen, waarop zij te Dorhill landden en de havenstad
zag er buitengewoon vroolijk uit, daar die geheel in feestgewaad gehuld was.
Léonville vroeg wat er wel te doen mocht wezen, dat er zooveel vlaggen te zien
waren en de troepen onder de wapens stonden.
‘Hare Majesteit komt hier vandaag,’ klonk het antwoord; ‘prins August zal den
eersten steen leggen voor onze nieuwe kerk.’
De Fransche edelman wierp een snellen blik op zijne vrouw, en zag dat zij
doodsbleek geworden was en zich de nagels diep in 't vleesch drukte.
‘Zij heeft hem nog altijd lief,’ mompelde hij bij zichzelven, doch aan haar vroeg hij
enkel: ‘Vindt gij het niet beter dat wij maar terstond verder gaan?’
Zij knikte toestemmend en men verliet de plaats nog eer het vorstelijk paar aldaar
zijne intrede had gehouden.
‘Hebt gij een vast plan?’ vroeg Louise, nadat zij reeds een geruimen tijd in den
gemakkelijk ingerichten reiswagen hadden voortgereden; het was de eerste maal
dat zij het waagde daarnaar te vernemen.
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‘Ja,’ sprak hij, nog altijd half verstrooid; ‘het is geloof ik het eenige middel. De zuster
van een mijner boezemvrienden, Guy de Haro, is getrouwd met een der
hoofddignitarissen van Elisabeth's hof. Ik zal haar aanstonds gaan opzoeken, en
haar als een mijner vurigste wenschen, het verlangen te kennen geven, om de kleine
troonopvolgster te zien; zij is er altijd zoodanig op uit om een ieder genoegen te
doen, dat zij nauwelijks vernomen zal hebben wat ik verlang, of reeds zal zij
gelegenheid gevonden hebben daaraan te voldoen.’
Zijne echtgenoote zond hem een dankbaar glimlachje toe en verviel daarop weder
in stilzwijgen. - Reeds tooverde zij zich allerlei beelden van geluk voor den geest
omtrent het oogenblik waarop zij de kleine Elisabeth (want het kind was naar de
koningin genoemd) zou aanschouwen. Het plan gelukte trouwens volkomen; gelijk
Léonville voorzien had was de zuster van zijn vriend onmiddellijk bereid aan zijn
verzoek te voldoen, ook al plaagde zij hem een weinig met zijne nieuwsgierigheid
om een nog zoo klein en onbeduidend troonopvolgstertje te leeren kennen. Zij
noodigde hem uit met zijne vrouw bij haar te komen déjeuneeren, waarna zij hem
in de gelegenheid zou stellen het voorwerp zijner belangstelling te zien. De graaf
nam haar aanbod dankbaar aan, doch verklaarde haar vooraf te moeten
waarschuwen, dat Louise langen tijd zeer zwaar ziek geweest was en zich dus nog
heel zwak gevoelde, wat haar niet zelden bijzonder zenuwachtig maakte. Hij wilde
hiermede voorkomen, dat men zich verwonderen zoude voor het geval dat de arme
moeder haar gevoel niet meester mocht zijn. Wij zullen het niet wagen de
gewaarwordingen te beschrijven, welke Louise's ziel bestormden toen zij den dag
zag aanbreken, waarop haar de zoo lang verbeide vreugde zou geschonken worden.
Zij wist wel dat zij zich tevreden zou moeten stellen met een vluchtig oogenblik; niet
meer dan het zien voorbijgaan van een rijtuig waarschijnlijk; maar het zou voor haar
wezen wat een bliksemstraal voor den verdwaalden reiziger is, genoeg om hem in
de verte het torentje aan te toonen, aan den voet waarvan geluk en vrede hem
wachten. Hare gastvrouw was uiterst vriendelijk, maar bezat, gelukkig voor Louise,
den levendigen Franschen geest, die voldoende is om een heel gezelschap bezig
te houden, zonder dat iemand anders tijd vindt om aan het woord te komen. De
afgetrokkenheid der gravin werd derhalve door niemand opgemerkt, en nog altijd
had zij het stilzwijgen kunnen bewaren, toen de beide deuren der aangrenzende
zaal plotseling geopend werden, en Guy de Haro's zuster een slanke mannengestalte
te gemoet snelde, die juist op den drempel der eerste deur verscheen, aan zijne
linkerzijde de heer des huizes hebbende.
Léonville werd doodsbleek, hij had aanstonds het vreeselijke
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van den ganschen toestand overzien, waaraan het niet meer mogelijk was zich te
onttrekken, en juist wilde hij op Louise toetreden om haar moed in te fluisteren, toen
hij haar met starre, half wezenlooze oogen naar den binnentredende zag turen, en
begreep dat het te laat was. Intusschen had de aardige gastvrouw een diepe buiging
voor haar bezoeker gemaakt, en hem toegevoegd:
‘Uwe Hoogheid is waarlijk al te goed dat zij zoo terstond gehoor heeft gegeven
aan onze bede, maar in deze booze tijden is de liefde voor het koningschap zulk
eene zeldzaamheid geworden, dat men zich onwillekeurig dankbaar gestemd gevoelt
wanneer men vrienden ontmoet: qui sont plus royalistes que le Roi; ik mag toch ook
wel hopen dat het prinsesje komen zal?’
‘Elisabeth zal binnen weinige oogenblikken met hare min verschijnen, ik ben nog
eerst een bezoek wezen brengen aan dien armen de Solden, met wien het maar
niet beter gaat, doch thans zou ik gaarne hebben dat gij mij den vreemdeling
voorsteldet, die ons zulk een goed hart toedraagt.’
Léonville gevoelde dat er geen beter middel bestond om zich uit dezen moeielijken
pas te redden, dan door den schijn aan te nemen alsof hij den prins nooit te voren
ontmoet had en met gebogen hoofd naderde hij hem, en boog diep toen de vrouw
des huizes zijn naam uitsprak.
Verrast keek August von Seen-Coburn hem aan; maar ook hij wist zich goed te
houden, en toen beider oogen elkaar ontmoetten, lag er wel eene onverzoenlijke
uitdrukking in hun blik, doch vertoonde hun gelaat zich even kalm, alsof daarbinnen
niet de minste storm gewoed had. De prins had echter weinig vermoed welke
ontmoeting hem nog te wachten stond; de jonge Fransche vrouw, die niets bemerkt
had, trad thans op Louise toe en zeide:
‘Uwe Hoogheid zal mij wel willen vergunnen haar eene niet minder getrouwe
aanhangster van haar huis voor te stellen in gravin Léonville.’
En terwijl zij, die eens dezen man afgodisch lief had gehad, en hij, die haar zoo
wreed misleidde, zich tegenover elkander bevonden, zonder elkaar aan te durven
zien, nam Léonville zijn gastvrouw en haar echtgenoot ter zijde, om haar eenige
vertrouwelijke dingen omtrent het leven van zijn vriend mede te deelen. Hij zou alles
gegeven hebben om hen zoodanig bezig te houden, dat hunne aandacht geen
oogenblik op de beide personen gevestigd werd, die zoo weinig vermoed hadden
elkander ooit weêr te zullen zien.
Intusschen was de prins eenige passen achteruit getreden, als had hij onmiddellijk
willen vertrekken, en hief Louise, die deze beweging opgemerkt had, hare droeve
oogen naar hem op, en zeide met gesmoorde stem:
‘Ga niet heen. Laat ons vóór alle dingen zorgen dat niemand
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iets gewaar wordt, en geloof toch vooral niet dat dit een valstrik is, die u door ons
gespannen werd. Wij wisten geen van beiden dat wij u ontmoeten zouden.’
‘En waartoe zijt gij dan hier gekomen?’ vroeg hij op een toon van ontevredenheid.
‘Alles moest immers tusschen ons uit wezen.’
‘Tusschen ons, ja,’ gaf Louise ten antwoord, ‘maar gij weet niet wat het zegt,
zooals ik, verteerd te worden van verlangen om zijn kind terug te zien. O! val mij
niet in de rede; toen ik herwaarts kwam heb ik niet op grooter gunst gehoopt dan
die welke den minsten bewoner van Stormton of Lamoral te beurt viel, het recht om
uwe dochter voorbij te zien komen. Ik had mij in mijne stoutste droomen niet anders
voorgesteld dan dat zij langs mij heen zou komen en ik in dien vluchtigen aanblik
weêr levenskracht zou hebben geput om mijn rampzalig bestaan verder voort te
slepen. Is ook dat zelfs nog te veel geweest?’
‘Neen,’ mompelde de prins, geheel verteederd en na zich overtuigd te hebben
dat cle anderen zich in het aangrenzend vertrek bevonden. ‘Neen, Louise, gij hebt
genoeg geleden, en het is uwe schuld niet zoo men mij gedwongen heeft een onrecht
tegen de koningin en haar kind te plegen, dat ik heel mijn leven lang niet zal kunnen
herstellen. Gij zijt moeder en zoudt u nooit vrijwillig gescheiden hebben van hetzelfde
kleine wezen, waarnaar gij thans zoozeer verlangt. Begrijpt gij nu ook hoe ik bij
oogenblikken mijne gedachten niet kan afwenden van dat andere kleine schepseltje,
dat ik uit angst voor onthulling van het verleden, zoo ver van mij liet gaan en zal ik,
op mijne beurt, haar nooit terug mogen zien?’
‘Later,’ antwoordde de jonge vrouw. ‘Later, maar wacht daartoe eerst nog een
weinig. Ik zal toch niet lang meer leven, August; waartoe mij vóór dien tijd te pijnigen.’
‘Gij zult wel degelijk blijven leven,’ fluisterde hij met vuur, en nu hij haar wederom
aanzag zooals zij daar voor hem stond in al de majesteit harer schoonheid en gratie,
klopte zijn hart luider dan ooit bij de hoop, dat er nog eenige teederheid voor hem
in hare ziel was gebleven; ‘en niet waar, gij kunt toch niet meenen dat mijn aanblik
een foltering voor u zou zijn?’
‘Ja,’ gaf zij bijna onhoorbaar ten antwoord, ‘ja en gij zoudt er u niet over
verwonderen, indien gij nog de herinnering hadt behouden aan de grootte mijner
liefde. Ik heb met het verleden gebroken omdat zulks uw wil was. Daarom heb ik
het behoud van mijn eer uit de handen aangenomen van iemand, voor wien ik de
hoogste achting koester, en het zou gelijk staan met de gruwzaamste
ondankbaarheid jegens hem, indien ik onder zijn dak den man terugzag dien ik
boven hem verkozen heb. Trouwens, daar is niets meer van het oude in mij
overgebleven dan de
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herinnering aan hetgeen eens was, en het bewustzijn dat ik moeder ben, en dat
men mij mijn kind, mijn eenigen troost heeft ontnomen.’
‘Zult gij mij ooit al het leed kunnen vergeven dat ik over uw zorgeloos bestaan
bracht?’ vroeg August von Seen-Coburn, plotseling gedreven door eene opwelling
van zijne betere natuur. Louise reikte hem hare koude, bevende hand en hem
aanziende met diezelfde onvergetelijke oogen, waarin hij gewoon was geweest
zooveel liefde te lezen, antwoordde zij zeer zacht:
‘Ja, zoo gij somtijds mijn kind eens liefkoost voor hare arme moeder, die het nooit
zal kunnen doen.’
Op hetzelfde oogenblik stormde de gastvrouw wederom binnen. Zij droeg ditmaal
een klein, in het wit gekleed meisje op den arm, tot wie zij allerlei zoete woordjes
sprak.
‘Tracht uzelve te beheerschen,’ was al wat de Prins Louise nog kon toevoegen,
en zelf even bleek als de jonge vrouw, trad hij op de kleine vorstin toe, die hem
reeds de armpjes toestak, en blijkbaar niets wilde weten van de min en de
gouvernante die haar vergezelde. Hij nam het kind in de armen, en Elisabeth naar
de gravin toedragende zeide hij, als zou het kind hem hebben kunnen verstaan:
‘Hier breng ik u bij een van de weinige harten die ons arme vorstenkinderen nog
liefhebben om onszelven; niet om den luister die ons omgeeft. Zulke personen op
zijn pad te ontmoeten is voor ons vrij wat meer waard dan alle kronen ter wereld.
Omhels de gravin eens uit al uw macht, mijn kind, om haar te danken dat zij wel
van u wil houden.’
En bij deze laatste woorde reikten hij het prinsesje over aan Louise, wier oogen
met vreeselijk verlangen als aan het kind geketend waren; zij verstond hem niet
eens, zij begreep niets van zijne woorden, en bleef daar als een beeld aan hare
plaats genageld staan, zonder eene hand naar hare dochter uit te durven strekken.
Maar aangetrokken zeker door de teederheid welke uit die groote, droefgeestige
oogen straalde, stak de kleine opeens de armpjes naar haar uit....
En toen voor het eerst wist hare ziel wat d a t beteekende, en zonder het geheim
te verraden van den man dien zij eens bemind had, zonder één kreet te slaken,
breidde zij de armen open en drukte h a a r kind aan het hart.
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Hoofdstuk XX.
Laatste zonnestralen.
Nadat Louise haar kind éénmaal had wêergezien, werd het haar bijna onmogelijk
langer zonder de kleine te leven. Zij smeekte Léonville haar althans nog eenige
dagen in hare nabijheid te laten, en ziende hoe haar gansche ziel naar de
onschuldige en zoo licht verklaarbare vreugde dorstte, had hij den moed niet haar
dit te weigeren, en huurde kamers in den omtrek van het koninklijk slot, van waar
zij dagelijks het prinsesje kon zien uitrijden en weder huiswaarts keeren. Het was
alsof zij nog enkel door die vluchtige oogenblikken van toch zoo verdeeld geluk
leefde.
Het pijnlijkste van dezen toestand was nog, dat Leonville's talrijke vrienden, zoowel
aan het hof als op de naburige landgoederen, hen telkens uitnoodigingen toezonden
en niet aflieten of zij zouden deze aannemen. Het leven in zulk een betrekkelijk
kleinen kring was te eentonig, dan dat men er zich niet over verheugd zou hebben
eens andere gelaatstrekken te aanschouwen, dan die welke men sedert jaar en
dag, op alle feesten terugvond.
Louise zag zich dus telkens naar partijen gevoerd, waar zij niet zelden wederom
den prins ontmoette. De koningin ging weinig uit. Zij was op dat tijdstip eenigszins
lijdende, maar had gaarne dat haar man zich vrienden maakte onder hare
staatsdienaren, en spoorde hem derhalve altijd aan toch geen gelegenheid voorbij
te laten gaan om den adel van haar land genoegen te geven.
Vaak zag dan de gravin August's groote oogen met een zonderlinge uitdrukking
op zich gevestigd, een blik, waarin zij het gansche verleden meende te zien herleven,
en die haar noopte zich vol verwondering af te vragen hoe het toch mocht komen,
dat hij haar zoo gevoelloos liet, en geen oogenblik zelfs bij machte was de gedachte
aan hare dochter uit hare ziel te verdrijven.
Wat mocht er toch wel voor toovermacht liggen in twee zwakke kinderarmpjes,
dat zij geheel een vrouwenleven in hun omhelzing schenen te kunnen omvatten?
Nog eens slechts ontmoette zij de kleine Elisabeth van aangezicht tot aangezicht!
Het park van Stormton was steeds vrij voor wandelaars, en zij zwierf er bijna dagelijks
heen, in de hoop dat het prinsesje zich daar wel eens zou vertoonen. Op zekeren
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dag bleek deze verwachting niet ijdel te zijn geweest, en zag zij met verrukte blikken
het kind in een klein wagentje naderen, vergezeld van een lakei, en eene dame,
die zij niet kende. De min duwde het wagentje voort.
Met wankelende knieën naderde zij den kleinen stoet, en na eerst diep gebogen
te hebben voor haar eigen kind, dat hier als eene halve godheid rondgereden werd,
vroeg zij met bevende stem vergunning om Hare Koninklijke Hoogheid te mogen
omhelzen.
‘Het spijt mij,’ gaf de hofdame die Elisabeth vergezelde, op koelen, trotschen toon
ten antwoord, ‘maar ik mag u dat niet toestaan. Hare Majesteit heeft ten strengste
verboden dat de prinses door iedereen zou worden omhelsd.’
En met een genadig hoofdknikje trad zij verder. Louise was beeldschoon,
uitstekend gekleed, en waarschijnlijk van vrij wat ouder geslacht dan zij, maar hare
droefheid en het smeekende harer houding en stem, hadden haar al die
hooghartigheid in manieren ontnomen, welke bekrompen lieden te vaak voor een
bewijs van hoogen stand aanzien.
Zij was thans als verpletterd blijven staan. ‘Iedereen!’ Neen, n i e m a n d had het
recht haar kind aan te raken dan zij alleen; zij, d e m o e d e r . Zelfs de vrouw
daarginds in het trotsche koningsslot, die over millioenen levens gebood, zij mocht
de kleine geen kus op het rozenmondje drukken, tenzij dat zijzelve, zij, Louise von
Reut, zulks toeliet en verkoos. En nu was het een gebod dierzelfde vorstin, die haar
reeds haar echtgenoot ontstal, dat haar als de eerste de beste bedelares van hare
lieveling verwijderde. Onwillekeurig sloot zij de oogen, en zou misschien gevallen
zijn, indien zij niet plotseling een kinderhandje op hare verstijfde vingeren had
gevoeld, en de min, die niet minder bleek was dan zij, had opgemerkt, die een paar
passen achter was gebleven met het prinsesje.
‘Snel, snel, geef haar eene hand,’ fluisterde, zij ‘Hare Majesteit verbiedt dat niet,
druk er zelfs een zoen op, zoo gij wilt, als de hofdame het ziet zal ik zeggen, dat de
prins zelf haar in uwe armen gaf dien dag. Maar in 's hemelsnaam, haast u.’
De vrouw uit het volk, die uit liefde alleen voor de haren, en om hun geld te
verschaffen, medeplichtig was geworden aan eene daad, welke zij zich nacht en
dag herinnerde, als werd zij haar onophoudelijk door booze geesten herhaald, had
op eenmaal aan de troostelooze uitdrukking van Louise's gelaat geraden w i e de
echte moeder was, en medelijden gevoeld.
Toen de gravin huiswaarts keerde zag zij er zoo lijdend en vervallen uit, dat
Léonville er van ontstelde en haar vroeg wat haar overkomen was; zij antwoordde
enkel met een flauwen glimlach:
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‘Ik ben alleen maar doodelijk afgemat. Laat ons naar Poisy terugkeeren, wilt ge? Ik
zou gaarne in onze eigen woning sterven.’
De graaf waagde het niet eens haar te zeggen dat zij zich vergiste en in het leven
zou blijven. Hij had alle hoop opgegeven. De toebereidselen tot de reis werden zoo
spoedig mogelijk gemaakt en Louise zag zich thans geheel als eene zieke naar
Frankrijk teruggevoerd. Die laatste ontmoeting met haar kind, welke haar op zoo
wreede wijze de klove getoond had, die er voor haar altijd tusschen beiden zou
moeten bestaan, had de laatste oliedroppelen dier zwakke levenslamp verdroogd,
en zelfs Amelie die in hare hartstochtelijke droefheid geweigerd had geloofd te slaan
aan de onheilspellende berichten, haar door haar schoonbroeder toegezonden,
moest zich wel gewonnen geven, toen zij hare zuster ten slotte wederzag.
‘Waar is Caroline Louise?’ vroeg de zieke, nog denzelfden avond van hare
tehuiskomst. ‘Ik zou haar gaarne zien.’
Men ging het kind onmiddellijk halen; het was gegroeid in dien tijd, en zag er goed
uit. Zij herkende Louise terstond en men moest haar weer van de rustbank afnemen,
waar de gravin haar naast zich had willen hebben, zóó onstuimig omhelsde zij de
jonge vrouw.
‘Zij zijn elkanders evenbeeld,’ mompelde deze, terwijl er een traan over hare
ingevallen wangen daalde. ‘Arm kind, wat zal er van haar worden als ik er niet meer
ben?’
Maar niemand dacht er aan die vraag te beantwoorden; niemand bekommerde
zich over de toekomst der kleine.
Léonville en Amelie hadden nog slechts ééne gedachte: Louise's lijden te
verzachten en haar, zoolang slechts in hun vermogen lag, tegen den dood te
verdedigen. Het was vreeselijk hun beider wanhoop aan te zien. Met haar verdween
hetgeen zij op aarde het meest hadden vergood. Met dat zwakke bestaan werden
die twee krachtige naturen verbrijzeld. Zij verlieten haar nacht noch dag. Nooit werd
een kranke met meer teederheid en zelfverloochening verpleegd; maar de ziel der
stervende was niet eenmaal bij hen die haar zoo grenzenloos liefhadden, en ontvlood
het schoone hulsel op een avond dat zij voor het eerst weder met een glimlach:
‘mijn kind!’ fluisterde. Ook na haar dood uitte geen van beiden een klacht. Hunne
smart was zoo oneindig groot dat zij zich onmogelijk in woorden lucht kon geven.
Voor het uiterlijk kalm, beraadslaagde Amelie met haar zwager wat hun thans omtrent
Caroline Louise te doen stond, en ofschoon de eerste den prins in zeer korte
bewoordingen kennis gaf van het overlijden harer zuster, en er aan toevoegde dat
zijzelve voornemens was zich in een klooster terug te trekken, was zij het volkomen
met Léonville eens, dat men, om alle vermoedens te voorkomen,
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die wellicht een schaduw op den naam der doode zoude hebben kunnen werpen,
het kind, gelijk in alle andere gevallen van zelf zou hebben gesproken, bij den
weduwnaar te laten.
Ook August von Seen-Coburn achtte dit in alle opzichten het voorzichtigste.
Louise's overlijden had hem diep geschokt, heel het verleden was bij het vernemen
dier tijding weder voor zijn geest opgedaagd, in al die schoone toovervormen welke
het onherroepelijk verlorene voor ons aanneemt; maar hoezeer hij ook gevoelde
dat dit de dichterlijkste, de zaligste bladzijde zijns levens zou blijven, had hij Elisabeth
na verloop van tijd hartelijk lief gekregen, en zijn hart was vervuld van bezorgdheid
voor hun beider kind. Zoolang gravin Léonville geleefd had, was hij zeker geweest
dat der kleine balling geen leed zou geschieden. Hij kende Louise genoegzaam,
om te weten, dat zelfs het kind van doodsvijanden veilig bij haar zou zijn geweest.
Amelie zelfs, dat gevoelde hij, zou niet wreed hebben kunnen zijn tegen een
schuldeloos wezen; al was het dan ook dat zij het zelve de liefde weigerde,
waarmede hare zuster al dat wat teer en zwak was, bejegende. Maar ook zij ging
de wereld vaarwel zeggen, die haar niets meer te schenken had, nu Louise van den
aardbodem was weggenomen. Binnenkort zou zij in een klooster treden en zijne
dochter overlaten blijven aan den graaf, wiens onverzoenlijkheid hij kende en van
wiens medelijden hij niets durfde verwachten. Slechts een enkele uitweg rees er
voor zijn geest op. Hij kende sedert jaren eene vrouw van een aanzienlijk, doch
verarmd geslacht, die uit Schotland afkomstig, zich in den vreemde gevestigd had,
om aldaar den wolf van Sparta voor een ieders oogen te verbergen. Lady Anna
Mac-Gregor was eens, een zestal jaren te voren, eenigen onderstand komen vragen
aan den jongen vorst, van wien zij vernomen had, dat hij zich in dezelfde kleine
badplaats ophield, waar hare moeder lag te sterven, hare moeder, aan wie zij geen
enkele versterking of geneeskundige hulp meer verschaffen kon. Zij had hare vraag
op zulk eene hooghartige en toch treffende wijze gedaan en daarop het
voorgeschotene in vier jaar tijds op zoo edele wijze aan den helper teruggegeven,
dat hij haar altijd de meeste achting was blijven toedragen en haar telkens bezocht
had, wanneer hij in hare nabijheid bevond. Er was van lieverlede eene oprechte
vriendschap tusschen hen ontstaan en August twijfelde niet of Lady Anna zou, indien
hij haar alles toevertrouwde, zich terstond bereid verklaren het arme kind tot eene
moeder te verstrekken. Alleen kostte deze stap hem wederom heel wat moeite. Het
viel zoo hard aan deze vrouw, wier ziel zoo rein, wier begrip van deugd zoo verheven
was, die beide groote fouten uit zijn nog zoo jeugdig leven mede te deelen; maar
er viel hier niet te kiezen, en alles was beter dan van dag tot dag te moeten vreezen
dat men zijn kind, dat helaas! toch
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reeds zoozeer verongelijkt was, nog meer voor zijn schuld zou doen boeten.
Wat Lady Anna betreft, de onthulling van een geheim, waarvan zij het bestaan
nooit zelfs gedroomd zou hebben, maakte op haar een indruk alsof plotseling al het
vertrouwen dat zij tot daartoe in de menschelijke ziel had gehad, verdwenen ware
om nooit weder te keeren; de jonge vorst, van wien zij zooveel goeds had geloofd,
dat zij hem weinig minder dan een heilige gewaand had, stortte op eenmaal van
zijn voetstuk; maar al viel ook de afgod aan gruizelen, zij behield er niet minder
medelijden om met den mensch, en verklaarde zich volkomen bereid de haar
toevertrouwde taak aan te nemen, mits haar nog een beproefd dienaar van den
prins werd toegevoegd, die haar altijd bij het kleine meisje zou kunnen vervangen,
indien hare gezondheid, welke zeer wankelend was, haar eens plotseling mocht
begeven.
Reeds meer dan verheugd over hetgeen hij tot dusverre verkregen had, reisde
de jonge vorst naar Parijs en begaf zich van daar incognito naar Poisy, waar hij voor
het eerst zijn kind wêerzag, en in een onderhoud, dat geen kwartier uurs duurde,
alles met graaf Léonville regelde.
‘Caroline Louise staat in geen de minste betrekking tot u,’ zeide hij ten slotte, ‘het
verheugt mij dat gij zelf inziet hoe onmogelijk het zijn zou om het kind anders dan
in uw huis te laten wonen, maar daarmede eindigen ook alle verplichtingen die zij
aan u kan of mag hebben. Lady Anna Mac-Gregor en mijn bediende Peter zullen
steeds kunnen beschikken over zooveel geld als er slechts voor haar onderhoud
en andere uitgaven noodig mocht zijn.
De man tegenover hem boog zwijgend, maar ofschoon de prins allerminst een
lafaard was, ontstelde hij toch van de uitdrukking van onverzoenlijken haat, welke
hij in de blikken van den Franschen edelman opmerkte.
‘Gij hebt een onherstelbaar verlies geleden,’ stamelde hij.
Léonville maakte een zenuwachtig gebaar met de hand.
‘Het is onnoodig daarover te spreken,’ was zijn antwoord, op ijskouden toon
gegeven. ‘Vroeger heb ik u gehaat en geminacht, thans verafschuw ik u zóózeer,
dat ik bij oogenblikken vrees dat het nog zal eindigen met mij krankzinnig te maken.
In mijne oogen zult gij nooit anders dan Louise's moordenaar zijn. O! poog u niet
tegen die aanklacht te verdedigen, het zou toch vergeefs wezen; of kunt gij ontkennen
dat zij een blozend meisje was, in de volle kracht van jeugd en gezondheid, toen
gij u als het noodlot op haar pad hebt geplaatst? Toen gij haar verliet, zonder er u
over te bekommeren of zij onder haar lot zou bezwijken of niet, zonder te vragen of
haar fiere nek wel bestand zou wezen tegen een juk als de oneer, toen reeds hebt
gij haar
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vermoord. Niet alle moordaanslagen gelukken terstond. Er zijn slachtoffers, die nog
jaren lang met het doodend staal in zich voortkruipen en dat is hier het geval
geweest.’
‘Niet ik, maar anderen hebben haar dood op hun geweten,’ riep de prins onstuimig.
‘Of zult gij mij tegenspreken dat zij wegstierf van verlangen naar haar kind?’
‘En als datzelfde kind hier ware gebleven, zou zij nimmer in staat zijn geweest op
den duur den aanblik te verdragen van het rampzalige wezen, dat nog vóór zijne
geboorte door zijn vader verloochend werd; dat alleen een naam had te danken
aan den man die het boven allen vijandig moest zijn, en die in hare eigene woning
nimmer eene rechtmatige plaats innemen kon. Misschien begrijpt gij dit alles niet.
Louise's ziel was fijner besnaard dan de uwe, maar toch is het waarheid, en hetzij
haar kind haar gelaten was, hetzij dat alles zich moest schikken gelijk thans
geschiedde, gij en geen ander zijt haar moordenaar, en ik heb u nog slechts dit
eene te zeggen: wees op uwe hoede; gij ziet een wanhopig mensch voor u. Heden
kan ik mij nog bedwingen door de wetenschap dat gij onder mijn dak vertoeft en uw
leven mij daarom heilig moet wezen; ik durf er niet voor instaan dat ik morgen
mijzelven evenzeer meester zal wezen. Waag het daarom niet weer mijn huis te
betreden, en wanneer gij Caroline Louise zien wilt, laat dan het kind met Lady Anna
naar het rijk harer moeder gaan, en daar blijven zoolang gij dat verkiest, maar keer
hier nooit weder.’
Thans bleef Léonville nog één moeielijk oogenblik over, namelijk dat waarop hij
afscheid zou nemen van Amelie. Zoolang deze nog aan zijne zijde had gestaan,
was het hem geweest alsof Louise niet geheel en al van de aarde was verdwenen.
Beiden hadden haar zoodanig tot het eenig doel van al hun wenschen en streven
gekozen, dat zij nog altijd den band gevoelden, door die teere vrouwenhand om
hun forsch gemoed geslagen, en gelijk twee doodelijk getroffenen nog staande
kunnen blijven, omdat zij op elkaar leunen en eerst beiden neêrstorten, als de een
in elkaar zinkt, zoo ook wisten zij vooraf dat zij eerst volkomen troosteloos zouden
worden, zoodra zij van elkaar gescheiden waren. En toch waande Amelie dat het
niet anders kon, en poogde Léonville haar niet van haar voornemen terug te brengen.
Louise's heengaan had alles ledig en hol om haar heen gemaakt en bovendien werd
hare ziel verscheurd door eene wroeging, die er te vreeselijker om was nu zij het
lijden had aanschouwd dat het gemis van haar kind aan Louise gekost had. Hoe
vaak, gedurende de lange nachtwaken, welke zij aan het leger harer zuster
doorworstelde, had zij niet de vergelding verwenscht, welke zij over den prins had
willen brengen en die in folteringen op Louise's hoofd was neergedaald! August von
Seen-
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Coburn mocht de wereld doorgaan met het bewustzijn een misdrijf te hebben
gepleegd, om zijne eerste onvergefelijke zwakheid te verbergen, wat was zelfs die
wetenschap voor hem, naast het vreeselijk dorsten dat Louise gedaan had naar
den aanblik van haar kind, aan hetwelk zij haar laatste liefkoozing niet anders dan
ter sluiks en dank zij de barmhartigheid van eene vrouw uit het volk had kunnen
geven!
Amelie had altijd vernomen en ook geloofd, dat de godsdienst alleen het vermogen
bezat om welke wonden dan ook te heelen, en zij zag geen anderen kans om ooit
vergetelheid te vinden dan in het ontvluchten der wereld; ook zij zou nog slechts
één verlangen gekend hebben, namelijk Louise's kind nog een laatste maal in dit
leven te aanschouwen, maar zij wist vooraf dat deze vreugde haar ontzegd was en
zoo vertrok zij voor altijd naar het oord, waar zij vrede zoo niet geluk, meende te
vinden. Zij vertrok, maar nam alle bewijzen die zij bij elkaar vergaderd had omtrent
het huwelijk harer zuster en de verwisseling der twee kinderen met zich mede. Zij
wist niet waarom, maar het zou haar onmogelijk zijn geweest er van te scheiden.
Ze te vernietigen ware in hare oogen de grootste zonde geweest welke zij nog had
kunnen begaan. Ook kwam het haar onveilig voor ze aan Léonville toe te vertrouwen.
Niet dat zij niet de grootste achting voor hem koesterde, maar zij zag terecht in dat,
bijaldien men zich vroeg of laat van die documenten meester zou willen maken,
men ze allereerst bij hem zou gaan zoeken, terwijl men nooit zou vermoeden dat
zij in de schuilhoeken van een klooster verborgen waren.
Twee dagen vóór haar vertrek kwam Lady Anna, vergezeld van den reeds
bejaarden kamerdienaar Peter en een reusachtigen Newfoundlander te Poisy aan,
om aldaar de zorg voor Caroline Louise's opvoeding uit hare handen over te nemen.
Graaf Léonville ontving de Schotsche vrouw op beleefde, doch koele wijze en
verzocht haar terstond over het gansche huis en ook zijne bedienden te beschikken.
Wat hem zelven betreft, hij had zich voorgenomen meestentijds afwezig te zijn en
daartoe ook kamers te Parijs gehuurd.
Het was geen vroolijk bestaan, dat de stille bleeke vrouw in die sombere woning
leidde, maar zij deed al wat in haar vermogen stond om het leven van het haar
toevertrouwde kind zoo gelukkig mogelijk te maken. Andere kinderen bij haar te
noodigen was iets dat de prins uitdrukkelijk verboden had, uit vrees, dat er allicht
de eene of andere gevolgtrekking zou gemaakt zijn geworden, en het eenig
gezelschap der kleine bestond dus uit hare pleegmoeder, den kamerdienaar, die
al hare minste wenschen vervulde, zoodra zij slechts uitgesproken waren, en den
hond Sultan, die gewillig met zich liet spelen, en een ieder verscheurd
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zou hebben, die het slechts gewaagd had, de hand naar zijne jonge meesteres uit
te strekken. Wat den prins betreft, hij ging meer dan ooit onder den centenaarslast
zijner handeling gebogen. De staatszorgen die hij met zooveel geestkracht en
doorzicht uit de handen der koningin was blijven overnemen, hadden hem op
eenmaal gerijpt tot een ernstig man; daarbij was hij vader geworden over een zoon,
die thans kroonprins was, en de gedachte aan de toekomst van dit kind alleen was
reeds voldoende hem het gewicht zijner minste daden en woorden met dubbele
scherpzinnigheid in te doen zien. Soms kwam het hem volkomen onverklaarbaar
voor dat hij een en dezelfde persoon kon zijn als de jongeling, die slechts enkele
jaren te voren op zoo lichtzinnige wijze met zijn eigen geluk zoowel als met dat van
anderen had gespeeld. Zijne vrees voor ontdekking steeg naar mate hij zich meer
aan het volk zijner gemalin ging hechten en zijzelve hem liever werd. Wel is waar
beminde Elisabeth hem steeds vuriger, doch hij gevoelde dat al mocht zij hem ook
zijn eersten misstap vergeven, thans nu er slechts een graf tusschen hen verrees....
zij daarentegen onverzoenlijk zou blijven bij het vernemen van de wijze, waar hij
h a a r kind voor dat van die andere vrouw verongelijkt had. En dat zulks ooit uit zou
komen, was de nachtmerrie, die hem zelfs des daags vervolgde. Hem wachtte
daaromtrent zwaarder beproeving dan hij zelfs in zijne donkerste gevoelens had
vermoed.
Op zekeren avond namelijk dat er eene gala-voorstelling in den schouwburg der
residentie was, en de toeschouwers als door één veer bewogen opstonden, om
hem en de koningin bij hun binnentreden te begroeten, ging er plotseling een kreet
van afgrijzen onder de menigte op.
Een onbekende, geheel in rouwkleederen gehulde man, die zich in een der loges
van den eersten rang bevond, had op den prins geschoten, doch zonder er in te
slagen hem te treffen, en tot zijne licht verklaarbare ontsteltenis herkende hij
Léonville, wiens vermagerd gelaat geheel vertrokken was als dat van een
waanzinnige. Hij werd onmiddellijk vastgegrepen en naar de gevangenis gevoerd,
doch reeds den volgenden morgen ontslagen, op verzoek van Zijne Koninklijke
Hoogheid, die verzekerd had hem te willen vergeven, omdat hij hem kende en wist
dat hij een ongelukkige krankzinnige was, die zich had vermeten de koningin lief te
te krijgen, en daarom haar gemaal verfoeide. De graaf vernam dit alles, en zweeg.
Het had hem niet de minste moeite gekost, de eenige aanleiding tot zijn daad bekend
te maken; doch de vrees dat kwaadwilligen of vrienden van het vorstelijke echtpaar
daaruit beleediging voor Louise's nagedachtenis mochten smeden, weerhield hem
daarvan, want krankzinnig was hij niet, al kon hem ook bij oogenblikken, wanneer
hij bedacht hoe de eenige
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schuldige als een gelukkig en alom gevierd man voort bleef leven, terwijl zijn eerste
slachtoffer bezweken was onder het leed, eene woede aangrijpen, die hem tot de
zinnelooste wraakneming in staat stelde. Zelfs tegenover het kind der koningin greep
hem bij uren de vreeselijke afschuw aan, welke hij voor den vader gevoelde, en op
zekeren dag dat zij zoolang gedwongen had totdat hij haar op zijn paard had gebeurd,
steeg de haat, die hij haar gansche geslacht toedroeg, hem weder als een
dronkenschap naar het hoofd, en slingerde hij de doodelijk verschrikte kleine ter
aarde. Het is waar, zij kon zich moeielijk bezeerd hebben op het zachte mostapijt
waar zij op terecht kwam, maar toch gevoelde hij terstond daarop het onmenschelijke
van zijn daad en rende hij uren lang in den omtrek rond, zonder tot eenige
gemoedsrust te kunnen komen.
Caroline Louise leerde hem sedert dien dag slechts met angst beschouwen. Zelfs
Lady Anna was blij, zoo vaak hij zijn voornemen te kennen gaf om weder voor eenige
weken naar Parijs te vertrekken en het was voor beiden een zonnige dag, wanneer
zij, gelijk eenmaal per jaar geschiedde, naar koningin Elisabeth's rijk vertrokken,
waar een huisje te midden van groene bosschen voor haar gekocht was en zij
telkenmale het bezoek ontvingen van een slanken jongen man, met fraai besneden
en ernstige gelaatstrekken, die met Caroline Louise speelde, haar met geschenken
overlaadde en haar zeide dat hij haar oom August was.
Gedurende zulke weken gevoelde een ieder zich even gelukkig, maar daarna
moest men naar Frankrijk wederkeeren en op eens verstomde elke lach, zelfs op
de kinderlippen en scheen alles wat zonneschijn was aan den hemel, verdwenen.

Hoofdstuk XXI.
Geheimzinnige voorvallen.
In stede van te zwichten voor den meestal genezenden invloed van den tijd, werden,
de nevelen die Léonville's brein verduisterden steeds dichter en dichter. Louise's
beeld stond hem voortdurend voor oogen, gelijk hij haar gekend had in de schoone
dagen, toen haar gansche wezen nog slechts geluk en vertrouwen op de menschheid
uitdrukte. Wel is waar herhaalde hij telkens bij zichzelven, dat met de meesten onzer
zulk eene verandering plaats grijpt, maar zoo iets geschiedt dan slechts na verloop
van jaren, niet in enkele maanden tijds, en nog altijd herinnerde hij zich op
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welke wijze hij de geliefde had weergezien, voor altijd vernietigd en geknakt, en dat
eenvoudig omdat zij geloof had gehecht aan het eerewoord van een vorst.
Indien Louise's kind aan zijne zijde ware opgegroeid, dan zoude het schuldelooze
wezentje, dat haar het leven dankte, hem waarschijnlijk ter wille van de moeder lief
zijn geweest; in de arme Caroline Louise zag hij slechts August's beeld en de kleine
kon derhalve geen genade in zijne oogen vinden. Lady Anna zag dit maar al te goed
in en zoo dikwijls zij den prins ontmoette, deelde zij hem hare bezorgdheid
daaromtrent mede.
‘Hij is zoo ruw tegen haar en ik ben soms bang dat hij haar kwaad zal doen,’ zeide
zij. Doch de machtigste man van heel het groote rijk dat zich onder den schepter
van koningin Elisabeth schaarde, vermocht haar daarop geen antwoord te geven,
dan dat men op de ridderlijke natuur van den Franschen edelman hopen moest, om
te vertrouwen dat hij het kind nooit eenig werkelijk letsel berokkenen zoude. Er was
hier geen middel denkbaar om zich tegen den graaf te verzetten. De kleine moest
blijven doorgaan voor zijn kind en Léonville was niet krankzinnig genoeg om hem
in een gesticht op te sluiten.
Omstreeks het einde van het jaar 1847 herhaalde de ongelukkige tot tweemaal
toe een aanslag op het leven van den prins en ofschoon deze beide keeren
ongedeerd bleef, klom zijn angst voor ontdekking met den dag. Immers wie kon
hem borg blijven dat de graaf in den opgewonden toestand waarin hij blijkbaar
verkeerde, niet op eenmaal het lang bewaarde geheim zou onthullen en August von
Seen-Coburn onherroepelijk in het verderf storten?
Op deze wijze was men aan den vooravond der Juli-revolutie gekomen. Minder
dan ooit zag men den somberen heer des huizes te Poisy en Peter had reeds aan
Lady Anna voorspeld, dat hij zeker een van die dagen voor haar zou staan,
aangezien hij zelden een geruimen tijd achtereen afwezig was gebleven, toen op
zekeren dag dat het kleine, thans achtjarige meisje, bezig was eenige gemakkelijke
lesjes aan hare trouwe pleegmoeder op te zeggen, de hond een zoo vervaarlijk
gehuil aanhief, dat zelfs het kind er van ontstelde.
Lady Anna zag verschrikt op en naderde het venster. Zij bevonden zich in de
tuinkamer en zonderling genoeg, het onraad scheen van die zijde te komen, want
Sultan snelde, gevolgd door den goeden Peter naar eene kleine deur, die aan het
uiteinde der moesgronden in den muur was aangebracht. Weldra vernam men een
dof gerucht van verscheidene stemmen, en Caroline gebiedende zoet te zijn en stil
in huis te blijven, trad de Schotsche vrouw op hare beurt naar buiten.
Er had echter zulk eene onbeschrijfelijke, raadselachtige uitdruk-
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king op haar gelaat gelegen, dat de kleine, die gewoon was in haar oog als in een
open boek te lezen, ter nauwernood haar ongeduld bedwingen kon, en zich al dichter
verdrong naar het openstaande vensterraam, dat Lady Anna in hare verwarring
verzuimd had achter zich te sluiten.
‘Er zijn daar vijf mannen behalve Peter,’ mompelde het kleintje bij zichzelf, terwijl
zij telkens op de punten der voeten ging staan, om beter te kunnen zien, ‘en zij
schijnen iets te dragen dat heel zwaar is. Wat mag dat toch wel zijn? Het is niet
aardig van Lady Anna mij niet medegenomen te hebben. Zij weet toch immers wel
hoe graag ik iets zie.’
Tot lof der kleine nieuwsgierige dient gezegd te worden, dat zij zeker een minuut
of vijf, zes tegen haar verlangen om ongehoorzaam te wezen, strijd voerde; maar
in het einde bleek haar dit toch te machtig, en sloop zij stilletjes denzelfden weg uit,
dien Lady Anna daareven gekozen had. Intusschen behoefde zij niet bang te wezen
dat men haar openlijk verzet tegen de tucht zou opmerken, want niemand had ooren
of oogen voor het kind, dat ongezien naderbij sloop, en achter een klein boschje
van lage heesters en bloemhout verscholen, eindelijk het voorwerp kon
onderscheiden, dat blijkbaar met zooveel moeite en omzichtigheid in de richting van
het huis werd gedragen.
Het was een lange mand, gelijk men die wel voor de wasch gebruikt in tal van
gezinnen, en hierin ontwaarde het kleine meisje tot hare onuitsprekelijke ontzetting
het lijk van den man, dien zij haar vader geloofde.
Zij was nog jong en zoo onervaren, dat zij onder andere omstandigheden den
dood enkel voor een zwaren slaap of hoogstens eene bezwijming zou hebben
aangezien, maar hier drong de werkelijkheid zich met ontzettende kracht aan haar
op. Graaf Léonville toch was geheel en al met wonden overdekt; zijne rechterhand
ontbrak ten eenenmale aan den arm, die buiten afhing, als had men haar met den
slag van een zwaard of wel een ander scherp werktuig afgehouwen, terwijl hij poogde
zijn leven te verdedigen. Zijn gelaat, waarover eveneens een diepe wond liep, had
die vreeselijke uitdrukking, welke men wel meer bij vermoorde lieden aantreft, eene
uitdrukking alsof zij nog in het sterven hun beulen uitdaagden.
Half duizelend onder den slag van zulk een onverwacht schouwspel sloop het
kind weder naar huis, en liet zich daar weenend op de sofa nedervallen. Wel is waar
had zij nooit van den zonderlingen man gehouden, wien zij toch zulk een teederen
naam had moeten geven, maar zij het de onweerstaanbare macht van dien naam
zelven, of wel het edele in zijn gansche optreden, en de geheimzinnige sluier van
onafgebroken droefgeestigheid, welke er over zijn wezen verspreid lag, zij had hem
nimmer kunnen ha-
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ten, hoe bevreesd zij ook voor hem zijn mocht, en deze dood, die zoo geheel bij
zijn leven scheen te voegen, vervulde haar, zij wist zelf niet waarom, met een
hartstochtelijk verdriet. Trouwens het was ook een schouwspel geweest, wel geschikt
om de zwakke zenuwen van een kind op de vreeselijkste wijze te schokken; nooit
te voren had zij iemand gewond gezien, en nu op eens dat bloedbad..... het was
als een booze nachtmerrie, die op eens werkelijkheid zou zijn geworden, en toen
Lady Anna eindelijk weer het vertrek binnentrad, waar zij het kind had achtergelaten,
vond zij Caroline Louise in zulk een toestand, dat zij aanstonds begreep, hoe de
kleine door het een of ander toeval op de hoogte moest zijn gekomen van het
gebeurde, en zij den doode voorloopig aan de handen van anderen overliet, om al
hare zorgen te wijden aan het kind, dat die meer dan behoefde.
Zoodra het kleine meisje eenigszins van haar schrik was hersteld, poogde zij de
bijzonderheden dezer treurige gebeurtenis te weten te komen, maar hoe zij ook
mocht aanhouden, smeeken en vleien, Lady Anna trachtte haar telkenmale het
stilzwijgen op te leggen door haar te verzekeren dat zijzelve nog niets wist, dat de
mannen, die den graaf in dezen staat thuis gebracht hadden, hem aldus hadden
vinden liggen aan den weg, en slechts door de papieren welke hij bij zich droeg
hadden gezien waar hij woonde en wie hij was. Het waarschijnlijkste was dus wel,
dat hij onderweg door misdadigers overvallen was geworden, die hem uit vrees dat
hij hem verraden zoude, of wellicht ook omdat hij geweigerd had hun geld te geven,
hadden gedood.
Dienzelfden avond nog vernam men, op welke bloedige wijze de revolutie wederom
te Parijs was uitgebroken en het leed thans voor de meesten geen twijfel meer of
Léonville was het slachtoffer geworden van zijne gehechtheid aan Louis Philippe
en diens Huis. Niettegenstaande deze opheldering van het geheimzinnige voorval,
bleef er een onbeschrijfelijk sombere stemming onder de huisgenooten heerschen.
Peter en de vrouw des huizes schenen het zooveel mogelijk te vermijden met
elkander alleen te blijven en geen van beiden trad de kamer voorbij, waar de
vermoorde man ter neder lag, dan met eene rilling en terwijl zich een vaalbleek zich
over hun gelaat verspreidde.
Toen een ieder zich eindelijk ter ruste had begeven, nam Lady Anna, die altijd
de laatste was om naar bed te gaan, een kandelaar in de hand en begaf zich naar
het gevreesde vertrek. Elke droppel bloeds scheen uit haar gelaat geweken te zijn,
haar hart klopte zoo luide, dat zij op het vernemen daarvan alleen reeds elken slag
zou hebben kunnen tellen, maar niettemin beschouwde zij het als haar plicht, nog
een jongsten blik te gaan werpen op de laatste overblijfselen van hem, die geen
enkelen vriend bezat om deze droevige nachtwake bij hem te houden.
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Het lijk was vreeselijk om aan te zien, vooral bij de flikkering van de kaars, welke
een nog spookachtiger schijnsel op den afgestorvene wierp, dank zij het beven der
hand welke haar vasthield. Hij moest zich als een wanhopige verweerd hebben, dat
viel duidelijk te bespeuren aan de tallooze wonden waarmede hij als overdekt was,
en het teedere vrouwenhart, dat alleen zich over hem ontfermde, werd aangegrepen
door een grooten weemoed, toen Anna Mac-Gregor bedacht hoe deze man had
liefgehad met eene toewijding, waartoe slechts zelden een sterveling in staat is,
hoe zijn eenig streven Louise's geluk op het oog had gehad en hij haar al wat hij
bezat had prijs gegeven, zonder ooit iets voor zichzelven in ruil te vragen.
En tot loon voor eene zelfverloochening waartoe geen ander in staat zou zijn
geweest, rustte hij daar van een ieder vergeten, en verslagen door een onbekende
hand. De dood kon voor hem geen onwelkome bode geweest zijn, de ziel in hem
was reeds zoolang gestorven, en zelfs de geest scheen bij oogenblikken vernietigd
te zijn, maar niettemin had hij het niet verdiend op deze wijze van het leven te
scheiden, en was het hard dat niemand hem betreuren zou op heel de wijde, wijde
wereld, als misschien eene non, ver ver weg in de holle gangen van een klooster
in het koninkrijk Birren, zoo het dan al was, dat de berichten der aarde nog door die
zware gewelven heendrongen.
Den volgenden morgen was Caroline Louise zoo geheel vervuld van de
gebeurtenissen van den vorigen dag opgestaan, dat hare pleegmoeder het noodig
oordeelde, haar in een gesloten rijtuig tot geheel buiten de gemeente te laten voeren,
en haar aldaar van Peter vergezeld, eene wandeling te laten maken. Zij begreep te
recht dat de aanblik van den tuin thans slechts nadeelig op hare gemoedsstemming
zou kunnen werken.
Toen de kleine na verloop van een paar uren weder geheel opgeruimd huiswaarts
keerde, zeide zij aan haar metgezel, dat hij thans gerust aan zijne bezigheden kon
gaan, want dat zij zacht in Lady Anna's kamer zou binnensluipen om haar met haar
terugkomst te verrassen. De oude kamerdienaar liet haar met een droefgeestig
glimlachje begaan, en verwijderde zich met de gedachte hoe zoet toch wel die
leeftijd is, waarop men zich nog zoo volkomen overtuigd houdt, dat ons bijzijn louter
vreugde aanbrengt.
Intusschen had het kind de deur van het vertrek harer moederlijke vriendin
onhoorbaar geopend, en was zij gereed op deze toe te treden, en haar de beide
armpjes om den hals te slaan, toen zij op eenmaal roerloos stil bleef staan. Lady
Anna was niet alleen; naast haar stond een man, met rossen baard, en bedroefd
maar goedhartig gelaat, die tot haar zeide:
‘Ik zelf weet er niet verder van, en gehoorzaam alleen aan de mij opgelegde
bevelen, die luiden, dat ik u en de kleine gravin
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nog heden van hier naar mijn meester moet voeren. Peter zal eerst later volgen,
daar hij hier beter bekend is dan ik, en derhalve de aangewezen persoon is om alles
voor de ter aarde bestelling te regelen.’
‘Maar,’.... stamelde de bleeke vrouw tegenover hem: ‘ik begrijp niet hoe het
mogelijk is, dat uw meester van dit ongeluk heeft geweten. De brief, dien ik hem
gedurende den afgeloopen nacht geschreven heb om hem met het gebeurde in
kennis te stellen, kan hem eerst over verscheidene dagen bereiken, en wederom
dagen zouden er verloopen zijn alvorens hij u daarna herwaarts had kunnen zenden.
Ik zie nergens licht in deze duisternis. Zeg mij tenminste wat ik uit dit alles moet
opmaken.’
‘Stel mij geen vragen, wat ik u bidden mag,’ gaf de man op eerbiedigen, doch
nadrukkelijken toon ten antwoord. ‘Zoo waar ik Lhöstein heet, ik ben hieromtrent
niet wijzer dan gij, en het helpt niet of men elkander al zijne vermoedens mededeelt.
Indien gij dus slechts zorg wilt dragen, dezen avond ten zes ure gereed te staan,
zal ik gevolg kunnen geven aan de bevelen van mijn meester, die u zeker alle
gewenschte inlichtingen zal kunnen verschaffen.’
Caroline Louise, die niets van dit alles begrepen had, dan dit ééne feit, dat zij nog
dienzelfden dag naar haar lieven oom August zou vertrekken, was hierover zoo
opgetogen, dat zij op Lady Anna toesnelde en haar op de onstuimigste wijze
omhelsde. Daarop keerde zij zich tot den bezoeker en begon te lachen toen zij
opmerkte; welke eene diepe buiging hij voor haar maakte.
‘Gaat Sultan ook mee?’ vroeg zij.
‘Zeker,’ haastte Lhöstein zich te zeggen. ‘Uw oom weet te zeer hoeveel gij van
hem houdt, dan dat hij u van dien trouwen makker zou willen scheiden.’
En zoo vertrok het viertal nog dienzelfden avond van Poisy. Peter had hen tot
aan het rijtuig vergezeld, en was toen met bewolkt gelaat weder het sterfhuis
binnengetreden. Het was reeds geheel donker, geen enkele star flikkerde aan den
hemel; en terwijl het kind aan hare blijdschap lucht gaf door met den voor haar
uitgestrekten hond te spelen, en Lhöstein onderwijl allerlei vragen te stellen, welke
hij niet eens den tijd had te beantwoorden, wierp Lady Anna een laatsten blik op
het groote sombere huis, waar geen ander licht te bespeuren was, dan dat hetwelk
in de kamer van den doode brandde - van den doode, aan wien zelfs niet éénmaal
gedacht werd door het kind, dat hem zoo dikwerf ‘vader’ had genoemd.
En toen zij de woning geheel uit het oog had verloren, merkte zij op hoe Lhöstein,
die tegenover haar zat, er nog altijd de blikken op gericht hield, en zeide de gansche
uitdrukking van zijn gelaat haar veel duidelijker, dan hij zelf zou hebben kunnen
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doen, dat hij zich evenals zij afvroeg op welke wijze die man wel gevallen mocht
zijn.
Geen van beiden durfde het echter den ander vragen.

Hoofdstuk XXII.
Zonnige dagen.
Prins August was de eerste die hen begroette, toen zij, na verscheidene dagen
reizens de kleine villa bereikten, welke ditmaal op een geheel andere plaats dan
gewoonlijk voor hen gekozen was. Hij zag er bijzonder afgemat en lijdend uit,
ofschoon hij de kleine wellicht nog nimmer met zooveel teederheid behandeld had;
maar bij oogenblikken was hij zoodanig in gedachten verdiept, dat zelfs het kind
zijne afgetrokkenheid bemerkte en er hem om beknorde. Dan verviel hij op eens
weder in een ander uiterste, werd bijna uitbundig vroolijk, zette zich aan het klavier
neder en zong daar melodieën, welke zij nooit dan van hem gehoord had en die hij
zeide zelf gecomponeerd te hebben, of wel hij nam haar op zijn knieën en deed
haar lange verhalen uit de geschiedenis van het land, maar zonderling genoeg,
ofschoon hij nog een zeer jonge man was, maakte hij op haar nooit anders dan den
indruk van een grijsaard, zoo zelden kwam er een glimlach op zijn fraai gelaat en
zoo ernstig was hij in al zijne woorden.
Zij had er nooit aan gedacht zijn familienaam te vragen. Zij kende hem als haar
oom August en dat was voldoende voor haar. De wetenschap alleen, dat haar vader
en zij Léonville heetten, deed haar gelooven dat ook hij denzelfden naam droeg en
ofschoon de dienstboden, ja zelfs Lady Anna, hem nooit dan met den grootsten
eerbied bejegenden, noemde men hem in haar bijzijn nooit anders dan ‘mijnheer,’
wat verhinderde dat zij op het vermoeden kwam, zich tegenover een aanzienlijk
persoon te bevinden.
Zij zelve was Roomsch-Katholiek opgevoed; het feit, dat zoowel Léonville als
Louise von Reut tot die kerk behoorden, had dit noodzakelijk gemaakt van het
oogenblik af dat men haar voor hun kind wilde laten doorgaan; het eenige wat haar
hoofdje een weinig in de war had gebracht, was geweest, toen Lady Anna haar op
zekeren dag naar de naburige hoofdstad des rijks meegenomen en daar het
Zondagmorgen was, in de schoonste Hervormde kerk van het land, eene oude abdij,
had gevoerd, waar zij op eens haar oom August in de meest in het oog vallende
bank der gansche kerk had zien plaats nemen. Hij had geen van
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beiden herkend, maar de kleine zag er hem niet minder goed om aan en toen zij
zich verwijderden, nog vóór dat de dienst geheel afgeloopen was, vroeg zij terstond
aan hare gezellin:
‘Hoe komt het, dat oom August in die prachtige bank mocht zitten?’
‘Eenvoudig omdat uw oom eene hooge betrekking aan het hof bekleedt,’ gaf Lady
Anna haastig ten antwoord.
‘Dat heeft hij mij nog nooit eens verteld. Dus ziet hij de koningin dikwijls?’ vroeg
Caroline Louise, wier nieuwsgierigheid steeds meer geprikkeld werd.
‘Ja. Ik denk wel dat hij Hare Majesteit dagelijks spreekt; dat is niets ongewoons,
als men aan het hof leeft.’
‘Och,’ zuchtte de kleine, ‘wat moet oom dan toch gelukkig zijn! Ik zou de koningin
ook zoo graag eens zien, kan hij dat dan niet voor mij gedaan krijgen, denkt gij?’
‘Ik weet het niet, lieve, maar gij moet het hem liever niet vragen, dat zou hem
misschien boos kunnen maken. In elk geval wil ik u wel beloven, te trachten u
koningin Elisabeth te laten zien, als er het eene of andere feest is en wij weten
vooraf welken weg de stoet zal nemen.’
Caroline Louise was hiermede volkomen tevreden gesteld en zij beloofde haar
oom daaromtrent met rust te laten; maar toen hij den volgenden avond bij hen
verscheen, roerde zij een ander punt aan, dat hem niet minder pijnlijk was. Zij had
hem weder uit een zijner droefgeestige buien wakker geschud en was op zijne
knieën geklauterd, omdat hij haar als gewoonlijk een verhaal wilde doen, toen zij,
nog eer hij daarmede had kunnen beginnen, de twee armpjes om zijn hals sloeg
en met een vriendelijk smeekend stemmetje zeide:
‘U vertelt mij altijd zooveel moois uit de geschiedenis, en dat vindt ik ook het
prettigst, omdat ik dan zeker weet, dat het gebeurd is; maar nu zou ik vandaag toch
liever eens iets anders hebben.’
‘Nu, dan moet je het maar zeggen, klein tirannetje,’ gaf de prins lachend ten
antwoord. ‘Geef zelf het onderwerp maar eens op, waarover je wilt dat ik vertellen
zal, en ik zal je gehoorzamen.’
‘Ik wilde zoo gaarne voor dezen keer iets over mama hooren.’
August von Seen-Coburn verbleekte dermate, dat Lady Anna, die het gesprek
had aangehoord, er van ontstelde, en het kind op een ander onderwerp trachtte te
brengen. Maar hare pogingen waren te vergeefs; Caroline Louise schudde halsstarrig
het blonde kopje en hernam op beslisten toon:
‘Oom August heeft vooruit beloofd te zullen doen wat ik verlangde, en nu is hij
ook door zijn woord gebonden, zooals u altijd zegt wanneer ik u beloofd heb beter
op te zullen passen, en op het nippertje ben dat weêr te vergeten.’
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‘Maar waarom wenscht gij, dat ik u van uwe mama zal vertellen?’ sprak de
ongelukkige vorst, te vergeefs pogende eenige vastheid aan zijne stem te geven.
‘Gij hebt haar nooit gekend, en kunt u dus niets van haar herinneren.’
‘O! Ik weet wel dat ik nog maar heel, heel klein was toen zij stierf,’ antwoordde
het kind nadenkend; ‘maar ik heb toch altijd haar portret in uw huis zien hangen.
Het was levensgroot en zoo mooi, dat ik er dikwijls voor heb stilgestaan met het
verlangen om er bij te klimmen, er een zoentje op te drukken, en die arme mama
te vragen, waarom zij toch zoo bedroefd keek. Weet u dat ook, oom? Dan moest u
mij eens iets van haar vertellen. Zij heette immers ook Louise? En was zij even mooi
als op haar portret, en even lief als zij er daarop uitziet?’
‘Louise von Reut was inderdaad een der mooiste en wat meer zegt een der
liefelijkste verschijningen van haar tijd,’ sprak de prins op een toon als kostte ieder
woord hem pijn, ‘maar van haar leven zou ik u weinig of niets kunnen vertellen. Zij
was nog zoo heel jong toen zij stierf, veel te jong, veel te jong.’
‘Waarom is mama dan gestorven? Jonge menschen moesten nooit doodgaan;
en ik zou zooveel van haar gehouden hebben.’
‘Maar Lady Anna is gelukkig even lief voor u als uw eigen moedertje het zou
hebben kunnen zijn. Laten wij de dooden met rust laten; zij zien op ons neêr van
den hemel, waar, zij thans wonen. Of zich al een dak of zoldering tusschen hen en
ons verheft, dat is voor hen geen bezwaar. Hun blik is zóó scherp geworden, dat
hij door alles heendringt, ja zelfs in ons hart en onze gedachten kan lezen. Zoo ziet
Louise von Reut in dit uur ook op ons beiden neder; zij weet hoeveel leed het mij
doet over haar leven te spreken, en als zij u iets in het oor mocht fluisteren dan zou
het wezen, mij toch niet verder te plagen, om hare geschiedenis, want daarboven
moet zij even medelijdend, goed en zacht gebleven zijn, als zij hier op aarde was.’
Ditmaal gaf het kind zich gewonnen. Het zou haar niet mogelijk zijn geweest zich
te verzetten tegen een wensch van de jonge schoone vrouw, naar wier beeld zij
zoo dikwijls de handjes opgeheven had, en tot wie zij meer dan eens ‘Mama’ had
gepreveld.
En toen August von Seen-Coburn eenige uren later te voet de villa verliet, en dit
gansche tooneel herdacht, werd zijn gemoed opnieuw vervuld van bitterheid bij de
herinnering, hoe men de liefde van dit beminnelijke kind aan de w a r e moeder
onthield, terwijl deze de dochter eener vreemde vrouw aan hare zijde zag opgroeien,
en zonder het te weten in al de rechten van haar eerstgeborene deed treden.
Doch ook het genoegen, dat de prins er in vond om dikwijls
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bij zijn verongelijkt en daarom dubbel geliefd kind te wezen, mocht slechts van korten
duur zijn. Wel verre van te verminderen met de jaren, of dank zij de teederheid,
welke zij aan hare steeds talrijker wordende kinderschaar moest wijden, was
Elisabeth's liefde voor haar gemaal eer vermeerderd dan afgenomen. Zij beschouwde
hem meer en meer als het volkomenste wezen der gansche schepping. Hij was
altijd zoo goed, zoo zacht jegens haar en hunne kleinen, met wie hij zich zoozeer
bezig hield, dat hij hun, hoe jong zij ook nog mochten zijn, reeds zijne groote
voorliefde voor kunsten en wetenschap begon mêe te deelen. En waar had zij ooit
beter, ernstiger, bekwamer raadsman kunnen vinden? Hij verrichtte al haar werk,
en liet h a a r alleen daarvan de eer. Steeds was hij bezig zich door volhardende
studie nog meer op de hoogte van zijne moeitevolle taak te stellen. Reeds had hij,
in haar naam, tal van nuttige instellingen in haar rijk tot stand gebracht, en dat alles
niettegenstaande hij nog een man was in den vollen bloei der jeugd, wien men het
niet eens zou hebben kunnen verwijten indien hij zijne dagen met het najagen van
vermaken had doorgebracht. Elisabeth zou dan ook volkomen gelukkig zijn geweest,
indien niet de onverklaarbare ernst van dien eens zoo opgeruimden, vroolijken
jongen vorst haar bij oogenblikken angst had aangejaagd. Was het mogelijk dat
een man van zijn leeftijd, die rijkdom en eer bezat, en al wat hij slechts met
mogelijkheid kon verlangen, voortdurend zulk eene groote afgetrokkenheid aan den
dag legde? Was het niet somtijds alsof er een wolk van ondoordringbare
droefgeestigheid over zijn gelaat verspreid lag, een nevel waartegen zelfs de
proezelige handjes zijner kinderen niets vermochten, wanneer zij hem over het
hooggewelfde voorhoofd streken? Knaagde er niet misschien een onzichtbare worm
aan zijn geluk en was het niet wellicht slechts een soort bedwelming, welke hij in
dien hardnekkigen arbeid zocht?
Niet alleen maakte hare liefde de koningin scherpzinnig, zij wekte ook heel de
jaloezie op waartoe zulk een hart als het hare in staat is.
Men heeft zoo vaak herhaald, dat ijverzucht een ondeugd is, dat de groote menigte
het is gaan gelooven; maar wanneer eene vrouw als Elisabeth, om het even of zij
een kroon om de jeugdige slapen draagt, of dat hare onkreukbare trouw het eenig
hermelijn is waarin zij zich hult, al hare teederheid, bewondering, en vereering op
één enkel hoofd vergaderde, wanneer zij het leven doorgaat, elke vleitaal
versmadende, als een hoon den geliefde aangedaan; elken glimlach als verloren
achtende, dien zij h e m niet heeft geschonken; als zij slechts klein en onwetend
wenscht te schijnen, om h e m des te grooter te doen uitkomen; als zij lijden noch
zorgen vreest, zoo hij daardoor slechts meer geluk
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moge kennen, - dan heeft zij wel degelijk het recht zich bekommerd af te vragen of
haar afgod wel, evenals zij, zijne eenige levensvreugde in hun samenzijn vindt.
Meestal wist de koningin deze vrees in haar binnenste te smoren, zonder haar
aan iemand mede te deelen, maar er waren ook tijden waarop die angst als een
geestrijke drank naar haar hersenen steeg, die benevelde, en zij voor het oogenblik
vergat vorstin te zijn, om vertrouwelingen onder haar gevolg te kiezen, die August
von Seen-Coburn moesten nagaan in zijne correspondentie, zoowel als in zijne
uitgangen. Tot dusverre had de prins dit nog altijd bemerkt, en derhalve ontweken.
Trouwens wanneer hij zich alleen op weg begaf, geschiedde dit bijna altijd met het
oogmerk om den een of anderen armen kunstenaar of andere behoeftigen van
dienst te zijn en zoo vaak Elisabeth ontdekte hoezeer zij zich vergist had, was er
een stormachtig berouw op haar wantrouwen gevolgd en had zij zelve onder zulke
heete tranen haar schuld beleden en om vergiffenis gesmeekt, dat haar echtgenoot
haar die met een droefgeestigen lach had geschonken. Hij bedacht dan, hoe de
eenige vrouw, op wie zij nog soms met recht jaloersch had kunnen wezen, in het
graf rustte en zich nooit weder tusschen hen plaatsen zou. Thans voor het eerst
werd hem dit volgen zijner schreden zeer pijnlijk. Hij had reeds herhaaldelijk
opgemerkt, hoe er tegelijk met hem eene donkere schaduw uit het paleis of de
bijgebouwen sloop, die zich telkens trachtte te verbergen zoodra hij even stilstond
en zich omwendde; en om zulke spionnen het spoor bijster te maken, moest hij zijn
toevlucht nemen tot allerlei hulpmiddelen, die hem tegenstonden. Vandaar dan ook,
dat hij weldra besloot het kind maar weder naar den vreemde te laten gaan en
Lhöstein tot den koning van Birren zond, met een brief waarin hij omstandig de
gevolgen van de door hem aangeraden daad mededeelde, en hem smeekte, hem
een uitweg aan te toonen, om uit deze eindelooze zorgen losgewikkeld te geraken.
Het antwoord van dien zonderlingen vorst liet zich niet lang wachten. Hij zond
den prins enkel deze woorden toe:
‘De wereldgeschiedenis zal nooit veranderen, want het menschelijk hart verandert
niet. Het is een kaleidoscoop, die gij schudden moogt zooveel gij wilt tot andere
figuren, steeds komen weer dezelfde stukjes rood en blauw en groen glas te
voorschijn. Wanneer iemand zich in een wespennest neergelaten heeft, en om
redding schreeuwt, dan zal hij eindigen met te verklaren, dat hij al zijne wonden
dankt aan de hand, die hem uit die weinig gemakkelijke positie redde, en omdat hij
voor de wereld wil verbergen, dat hij niet recht uit zijne oogen heeft gekeken, zal hij
zich negen en negentigmaal van de honderd in een bijenkorf gaan verschuilen, en
zooal verder, tot hij onder de paardenhorzels eindigt.
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Ik verheug mij in het bezit van een waarden neef, die veel kans loopt door de laatsten
afgemaakt te worden.
Zoodra hij zich echter van een dier hommels wil ontdoen laat hem dan het lastige
diertje naar zijn ouden vriend overzenden, die het onschadelijk en toch ‘gelukkig
zal maken in de vrije en heerlijke gronden van den Nymphenburg.’
Dat was alles, maar het voorstel lachte den prins terstond toe. Hij herinnerde zich
het trotsche klooster der Ursulinen, dat aan het paleis des konings grensde, zoodat
Caroline Louise ook gebruik zou kunnen maken van het vorstelijke park. Onder de
nonnen aldaar bevond zich zelfs eene vrouw van groote hoedanigheden, die hij
steeds door zijn vader had hooren roemen, als een toonbeeld van liefderijkheid. Hij
zou haar door den koning laten verzoeken een wakend oog over zijn lieveling te
laten gaan, daarbij zou Lady Anna haar vergezellen, want dit was wederom een
groot voorrecht aan dit klooster verbonden, dat het geen kostschool was, en het
kleine meisje er derhalve geen andere kinderen zou ontmoeten, wat hij altijd als
een groot gevaar voor de zekerheid van zijn geheim had aangezien. Alles werd dus
in dier voege beslist. Lady Anna was een dier zeldzame, voortreffelijke wezens, die
nimmer eigen wenschen of voorkeur raadplegen, maar altijd bereid zijn zich te
schikken naar de belangen van hen aan wie hun leven verbonden is. Zij nam dan
ook terstond genoegen met het voorstel van den prins. Met het kind was het iets
anders. Zij gevoelde zich zoo gelukkig in de nabijheid van haar oom, die haar op
allerlei wijzen bedierf, dat zij maar geen vrede wilde nemen met het denkbeeld van
spoedig in een klooster te zullen wonen, een vooruitzicht, waar zij zich allerlei
schrikbeelden van maakte. Toch viel er niets aan te veranderen en hoe vast zij zich
ook voorgenomen had om ‘heel naar’ tegen de goede zusters te wezen, zij moest
toch zelve aan Lady Anna bekennen, dat zij de drie of vier vrouwen, die haar bij
hunne aankomst begroet hadden, heel lief vond. Daarbij had zij de vergunning
verkregen om Sultan met zich mede te nemen en reeds een half uur, nadat zij de
Nymphenburg betreden had, huppelde zij met hem door den tuin.
Nog was zij bezig daar eenige bonte kapellen na te loopen, in vruchtelooze
pogingen om die prachtige gevleugelde bloemen te vangen, toen eene stem haar
naam riep, en zij zich omkeerende, niet alleen eene non bespeurde die haar allerlei
teekens gaf om spoedig te naderen, maar ook Lady Anna zag wenken.
‘Wat is er toch,’ riep zij lachend uit, ‘het klooster staat immers niet in brand.’
‘Neen, maar Zijne Majesteit is daar juist in het klooster gekomen en heeft naar u
gevraagd.’
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‘Naar mij?’ riep het kind uit, terwijl haar gelaat overdekt werd door een blos van
vreugde, bij de gedachte, dat een koning zich aan haar gelegen kon laten liggen.
‘Ja naar u, en Lady Anna,’ antwoordde de zuster. ‘Kom slechts met mij mede.’
Het kind voelde naar haar lokken, haar jurkje en haar kousen om zich te overtuigen
dat alles wel netjes zat, en klemde zich toen aan de hand harer oudere vriendin
vast. Het leed geen twijfel of het was heerlijk om voor het eerst in zijn leven tegenover
een gekroond hoofd te staan, maar een beetje angstwekkend was het toch ook wel,
zelfs voor zulk een klein wezentje als Caroline Louise Léonville.
De geestelijke zuster voerde haar naar een ruim spreekvertrek, waar de overste
van het klooster in ernstig gesprek gewikkeld stond met een man in donker groen
fluweel jachtgewaad en hooge rijlaarzen aan, die den driekanten hoed in de hand
hield, tegenover de non eerbiediger houding aannam, dan hij gewoon was voor
keizerinnen te doen.
‘Hier zijn onze nieuwe gasten, Sire,’ sprak zij zoodra zij de binnentredenden
gewaar werd. ‘Ik zal uwe Majesteit alleen met haar laten.’
‘Integendeel, mevrouw, uw bijzijn kan ons niet dan zeer lief wezen, en wij rekenen
vooraf op uwe voortreffelijke zorgen om het verblijf op den Nymphenburg tot eene
blijvende herinnering aan geluk te maken voor heel het volgend leven dier dames.’
Hij wendde zich daarop tot Lady Anna, die hij met de hem eigene hoffelijkheid
begroette, en zich eindelijk tot de kleine wendende, beurde hij haar op en kuste
haar.
‘Hum! ja, als twee droppels water gelijkt zij op de moeder,’ prevelde hij; ‘men had
haar geen betere verblijfplaats kunnen aanbieden dan hier. Gij moet spoedig eens
komen zien, hoe het er uit ziet in de tuinen van het paleis, zult ge? En ook de prinsjes
zullen je wel bevallen.’
‘De prinsjes!’ Het vooruitzicht alleen eindelijk eens met andere kinderen in
aanraking te komen, opende voor haar een ganschen horizon van geluk, en van
dat oogenblik af betreurde zij het niet vroeger naar Birren gezonden te zijn.
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Hoofdstuk XXIII.
Zwervers en pelgrims op aarde.
De lange en vermoeiende reis had Lady Anna's wankelende krachten volkomen
uitgeput, en reeds eenige uren na het kortstondig bezoek des konings, moest zij
zich te bed leggen met eene brandende koorts, die verscheidene dagen aanhield
en haar ten slotte zoo zwak als een pasgeboren kind van den rand van het graf
deed opkomen. Hoe jong zij ook nog was, had Caroline Louise reeds veel te dikwerf
die wreede woorden van sterven en heengaan vernomen, om niet bevreesd te zijn,
dat ook deze trouwe vriendin haar zou ontvallen, en had men haar laten begaan,
zij zoude heel den dag maar stilletjes op een houten bankje voor het ziekbed der
Schotsche vrouw gezeten hebben terwijl er nu en dan een groote traan over haar
wangetjes rolde.
Maar de nonnen waren te verstandig om zulks toe te laten, en dagelijks werd een
harer met het kind in den tuin gezonden, of moest zij eene lange wandeling in de
omstreken gaan maken. Omstreeks eene week na hare aankomst was zij weder
bij de Supérieure ontboden, ditmaal in haar fraaiste wandelpakje, en zeide deze
juist toen zij binnentrad tot eene non, die met den rug naar haar toegekeerd stond,
en wier buitengewone lengte haar alleen opviel:
‘Zuster Maria Josepha, gij zult met het kleine gravinnetje naar het park des konings
gaan, en haar daar al de schoonheden van aanwijzen. Gij kunt twee uur wegblijven.
Zwijgend boog de geestelijke zuster het hoofd, en trad op een wenk der overste
naar de deur, gevolgd door de kleine, die onwillekeurig eenigen angst voor haar
gevoelde. Zoodra zij zich echter buiten het klooster bevonden, hief zij het tot hiertoe
gebogen hoofd op, en zag zij het kind vlak in het gelaat. Ook Caroline kon haar
thans eerst goed zien, en hare onbestemde vrees voor de non verdween op eens
als met een tooverslag. Wel droeg dat wonderschoone hoofd eene zoo sombere
uitdrukking, dat menig volwassene er voor gebeefd zou hebben, maar het onfeilbaar
instinct van een kinderhart, zeide hier in onbestemde taal tot dat jonge, nog in
windselen rustende verstand, dat zij zich bevond tegenover een dier edele wezens
van Gods schepping, die dwalen maar zich nooit verlagen kunnen. En dan, daar
rees bij haar aanblik eene zonderlinge herinnering bij de kleine op, die haar op eens
onweerstaanbaar tot zuster Maria Josepha aantrok.
‘Gij heet Caroline Louise, niet waar?’ klonk het op bijna heeschen toon van de
lippen der non.
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‘Ja,’ gaf het kind verlegen ten antwoord, ‘Caroline Louise Léonville.’
‘En.... zijt gij niet bang voor mij?’
‘Neen.... of ja.... eerst wel een beetje, maar nu in het geheel niet meer, want u
gelijkt op.... mama.’
De geestelijke znster uitte een gesmoorden kreet.
‘Neen,’ mompelde zij haastig; ‘neen, dat is niet mogelijk; gij hebt uwe moeder
nooit gezien.’
‘Ja, maar haar portret hing levensgroot in onze kamer en daardoor heb ik toch
van haar leeren houden en ook aan oom August gevraagd om mij toch veel van
haar te vertellen; maar dat scheen hem heel bedroefd te maken en toen zeide hij,
dat mama het zeker liever niet zou willen hebben, dat ik hem daartoe dwong en
toen heb ik het niet meer gevraagd, want ik zou niets willen doen, wat mama in den
hemel verdriet deed. En nu was het daar straks juist alsof mama mij aankeek, zooals
haar portret dat deed op de dagen dat ik stout was geweest. Nu is het weer voorbij
en heeft u een heel ander gezicht, maar och! zoudt gij nog niet eens zoo willen
kijken?’
Zuster Maria Josepha hield zich vast aan het ijzeren klooster-hek, om niet te
vallen. Ieder der woorden van het kind was eene duldelooze foltering voor haar
zelve en tevens weer een zoete balsem in de nimmer geheelde wonde, die zij in
zich omdroeg, sedert Louise van de aarde was verdwenen. Zij had haar laatste
hoop gevestigd op de heelende kracht van het geloof, maar voor haar ziel was geen
vergetelheid mogelijk en ook al dwong zij hare lippen om de vurigste gebeden uit
te spreken, in haar hart weerklonk voortdurend de naam der zuster, die voor haar
zooveel als een eenig geliefd kind was geweest en wier leven zij had zien vernietigen,
even meedoogenloos als de ruwe hand zich op een kasbloem neêrlaat.
‘Heb ik u ook al verdriet gedaan?’ hernam het kind verschrikt over de pijnlijke
uitdrukking van Amelie's sprekend gelaat, ‘ik meende er toch geen kwaad meê. Of
heeft u mama soms gekend?’
‘Ja,’ klonk het hartstochtelijk antwoord, ‘ja, en kinderoogen hebben geraden wat
niemand ooit gezien heeft, de gelijkenis die er bij oogenblikken tusschen ons bestond.
Ik heb u in vroeger jaren meermalen in de armen gehad, maar nooit gedacht dat
deze dag zou komen.’
‘Dan is u tante Amelie, die zooveel van mijn lieve mama heeft gehouden;’ riep
Caroline Louise uit, terwijl zij de knieën der non met hare armpjes omvatte. ‘O,
waarom heeft u dat niet dadelijk gezegd? Ik zou zoo gelukkig zijn geweest te denken,
dat ik zoo dicht bij u leefde. Wat ben ik toch bij! Wat ben ik toch blij! Kom nu met
mij mede naar de tuinen van het paleis,
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het is vandaag zulk een heerlijke dag. Ik weet niet hoe ik u toch zeggen zal, hoe blij
ik ben!’
En terwijl het kind haar meetrok en er geen einde aan hare vreugde scheen te
zullen komen, liep de sombere figuur aan Caroline's zijde sprakeloos naast haar
voort, schijnbaar naar de uitdrukkingen harer verrukking luisterende, maar in
waarheid geheel verzonken in haar eigen gepeins. Eene groote wroeging had zich
van haar meester gemaakt, dank zij de schuldelooze vreugde van de kleine, toen
deze haar teruggevonden had. En zoo vaak zij die roode lipjes op hare hand voelde
drukken, wat telkens door het opgetogen kind herhaald werd, fluisterde eene
innerlijke stem tot zuster Maria Josepha's geweten: ‘Zij kust de hand, die haar alle
levensgeluk ontnomen heeft.’
Het was echter niet de eenige aandoening, welke haar dien dag zou toegezonden
worden. Toen zij ongeveer halverwege het koninklijk park gekomen waren, hield
Caroline Louise op eens stil, en de hand boven de oogjes brengende, ten einde
beter te kunnen zien, riep zij uit:
‘Daar komt de koning aan, en dat zijn zeker de twee prinsjes.’
Inderdaad, Zijne Majesteit naderde langzaam, vergezeld van twee beeldschoone
knaapjes, die beiden jonger dan het kleine meisje waren, en toen zij zoo dichtbij
gekomen waren, dat hij zich door haar kon laten verstaan, riep hij Caroline Louise
naar zich toe, en zeide hij tot de prinsjes dat zij het nieuwe speelkameraadje moesten
omhelzen, dat reeds veel eerder tot hen had moeten komen.
‘Luitpold bewaart al sedert drie dagen een doos met bonbons voor u, die gij al
lang hadt moeten komen halen,’ voegde hij er aan toe; ‘maar gij blijft, hopen wij,
lang genoeg in onze nabijheid om die schade nog in te kunnen halen. En nu,
kinderen, op weg naar het paleis, en maar druk met elkander gebabbeld, alsof er
niemand bij was; de goede zuster zal ons wel zoo lang gezelschap willen houden.’
Gelijk tal van mannen, wier moreele leven niet onberispelijk geweest is, voedde
de koning van Birren eene diepe vereering voor vrouwen, die het bestaan tot eene
voortdurende zelfverloochening maakten, en zich al wat naar genoegen zweemde
ontzeiden, en hij behandelde de nonnen van den Nymphenburg nooit dan met een
eerbied, die zij te vergeefs bij een volmaakter mensch gezocht zouden hebben.
Men had hem dan ook lief en men vertrouwde hem, in weêrwil van zijne groote
gebreken; zoodat het hem ook als eene geheel ongewone zaak opviel, dat deze
zuster zich vergenoegde met eene buiging te maken en verder het diepste stilzwijgen
bewaarde. Zich terstond weder over dezen indruk heenzettende, ging hij voort:
‘De kleine Caroline Louise schijnt een vlug en bevattelijk kind
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voor haar leeftijd te wezen. Ik vertrouw, dat zij hier zoo gelukkig mogelijk zal zijn.’
‘Enkele wezens schijnen bestemd nooit gelukkig te worden,’ antwoordde de non
langzaam, ‘en dit kind is vrees ik onder een rampzalig gesternte geboren.’
Verwonderd zag de vorst haar aan. Ditmaal was haar gelaat geheel naar hem
opgeheven en staarde zij hem met de groote, sprekende oogen aan. Hij was geen
man, die licht van iets ontstelde, of van zijne ontroering blijk gaf; maar bij dien
onverwachten aanblik trad hij onwillekeurig een stap achteruit.
‘Amelie,’ prevelde hij, ‘gij hier!’
‘Ja ik,’ gaf zij op doffen toon ten antwoord; ‘wist Uwe Majesteit niet, dat ik de
wereld vaarwel had gezegd?’
‘Denkt gij, dat iemand als gij tot zulk een stap zou over kunnen gaan, zonder dat
dit ter oore kwam van al wie haar van nabij gekend hebben? Alleen had ik mij
voorgesteld, Amelie, dat uw karakter te krachtig, uw geest te werkzaam was om in
een klooster als dit een levenden dood te ondergaan. Ik heb uw stap vernomen en
betreurd, maar tenminste waande ik, dat gij dagelijks uw bestaan waagdet aan het
een of ander ziekbed, soms zelfs stelde ik mij de waarschijnlijkheid voor oogen, dat
gij eenmaal door een kogel getroffen op het eene of andere slagveld zoudt sterven,
dat ware eene schoone daad geweest en een heldenziel als de uwe waardig; maar
hier nog wellicht twintig, veertig jaren uur aan uur een vruchteloozen strijd te moeten
voeren tegen de geestkracht die uw binnenste vervult, om zelfs den troost te missen
van het denkbeeld, dat gij u opoffert ter wille van anderen, dat is het bitterste lot
hetwelk gij uzelve op zoudt kunnen leggen, en dat wáárom, waartoe?’
‘Omdat ik het leven en ook de menschen moede was. Omdat ik al mijne gedachten,
mijne wenschen, mijn streven, mijne herinneringen zelfs, begraven wilde met mij;
en gij ziet, Sire, hoe weinig barmhartigheid het leven jegens mij betoont, ik heb het
kunnen ontvluchten, zoover ik wilde, het heeft mij achterhaald. Toen ik den sluier
aannam zwoer ik eigen wil en keuze af, en reeds alsof het enkel was om mij te
pijnigen, werd ik hierheen gezonden, maar ook dat is niet voldoende, en men heeft
het kind hierheen gevoerd, dat mij meer dan iemand anders al het vreeselijke
herinnert van hetgeen ik in de wereld bijwoonde en mêe doorworstelde.’
‘Hadde ik slechts uwe tegenwoordigheid hier kunnen raden, ik geef u mijn woord
van eer, dat het kind hier nooit gekomen zou zijn. Wilt gij mij ook deze bitterheid te
meer vergeven die ik in uw leven heb gebracht?’
Zij reikte hem hare fijne hand waarop de ruwste arbeid geen spoor had achter
kunnen laten, en de man, die een en al ongevoelig
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heette te zijn, boog er zoo diep overheen, dat zij de tranen voelde, welke brandend
aan zijne oogen ontsprongen.
‘Hoe zou ik u iets kunnen verwijten?’ sprak zij met gesmoorde stem. ‘Hoe ook de
wereld over u oordeelen moge, in mijn oogen zijt gij steeds de ridderlijkste figuur
geweest, die ik kende. Gij deedt u altijd slechter voor dan gij waart, en daarom
gelooft de domme menigte u, wat gij voorgeeft te zijn; maar in uw hart waart gij tot
geen enkele slechte daad in staat, en zoudt gij alles wat in uw macht was aangewend
hebben om een ander te redden.’
‘Gij gelooft mij beter dan ik ben,’ gaf de koning ten antwoord, en een donkere
wolk overdekte zijn gelaat, ‘maar de goede woorden, die gij mij in dit uur hebt laten
hooren zullen mij bijblijven; en mij soms zelfs helpen, het gemis te dragen, dat ik
mijzelven vrijwillig oplegde, omdat ik van oordeel was, dat een vorst eerst zijn volk
toebehoort, en daarna pas aan eigen geluk mag denken. Zullen wij elkander nog
ooit wederzien? Al zij het ook slechts vluchtig gelijk heden, ik bid u tracht het te
bewerken. Zoo gij wist hoe arm een man als ik aan zulke oogenblikken van reine,
ware vreugde is, zoudt gij misschien medelijden hebben.’
‘Ik kan alleen gehoorzamen indien men mij zendt,’ gaf zuster Maria Josepha ten
antwoord: ‘mijn persoonlijke wil is vernietigd. Ik ben enkel een werktuig meer.’
‘Maar gij zult het ten minste niet betreuren, dat wij elkander weerzagen? Gij zult
niet wenschen, dat zich dat nooit herhale?’ vroeg hij en zijne stem klonk zacht en
smeekend.
‘Neen,’ mompelde zij nauw hoorbaar.
Op dat oogenblik trad de kleine kroonprins op zijn vader toe om hem iets te vragen,
en ook in het paleis waren zij geen seconde meer alleen.
Caroline Louise ontving een prachtige doos ten geschenke, die veel lekkers
bevatte en keerde dronken van blijdschap naar huis. En Amelie von Reut, die haar
gadesloeg, dacht met een zucht van verlichting dat het kind ten minste dezen eenen
dag werkelijk gelukkig was geweest.

Hoofdstuk XXIV.
Nieuwe zwerftochten.
In dit rustige en onder zoovele opzichten aangename verblijf van den Nymphenburg
werd Caroline Louise gedurende bijna drie jaren gelaten, zonder dat zij in dien tijd
een enkele maal naar
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haar oom August toeging. Hijzelf kwam echter tweemaal over, en ontstelde niet
weinig bij de mededeeling van het kind, dat zij zich onder hetzelfde dak bevond als
Amelie von Reut. Hij zag deze laatste echter niet, en de verzekering van het kind,
dat zuster Maria Josepha altijd erg in zichzelve gekeerd, niet dan heel goed voor
haar was, stelde hem weer eenigszins gerust. Hij logeerde ten paleize van den
koning van Birren, die voortging het kleine meisje met groote vriendelijkheid te
behandelen; maar haar vader nog versterkte in zijne vrees, dat vroeg of laat het
geheim aan het licht zou komen, indien de prins er ten minste niet geheel en al toe
over kon gaan om het kind gansch aan zich zelf over te laten en haar niet weder te
zien.
‘Maar dat kan ik immers niet,’ riep August von Seen-Coburn uit, den avond van
den dag waarop hij ten tweedemale naar Birren was gekomen. ‘Gij weet zelf hoe
men zich aan zijne kinderen kan hechten, en dit arme wezentje is mij nog slechts
te liever geworden, om al de verwijten, die ik mij omtrent haar lot te doen heb. Gij
schudt het hoofd en ziet mij aan als geloofdet gij mij niet?’
‘Hm! dat komt, dat ik niet veel hecht aan eene teederheid, die grooter zou zijn
geworden door hetgeen wij tegen een persoon hadden misdaan. Meestal is het
omgekeerde het geval; maar dat komt er trouwens ook weinig op aan; de hoofdzaak
is maar, dat gij u niet verder van wal helpt; mij dunkt het is wèl zoo; gij zit reeds tot
over de ooren toe in moeilijkheden, wikkel er u niet dieper in, of gij zoudt er in
omkomen. En daarbij, bedenk, dat gij reeds leed genoeg berokkend hebt aan
degenen, die u lief waren. Spaar ten minste Elisabeth. Laat haar nooit te weten
komen aan welk tweeledig onrecht gij u tegenover haar hebt schuldig gemaakt.
Caroline Louise is nog zoo jong, en daarbij zoozeer gewend om van u verwijderd
te leven, dat zij er zich gemakkelijk over troosten zal wanneer de jaren voorbijgaan
zonder dat zij u weêrziet. Het is dus slechts uw eigen gevoel, dat gij tot zwijgen moet
brengen, en gij zijt dat zoowel aan de koningin als aan uwe overige kinderen
verschuldigd. Lady Anna is voor haar als eene moeder, en waar het meisje ook
heen gaat, zoolang zij aan hare zijde blijft, zal zij gelukkig zijn.’
‘Bedoelt gij daarmede, dat zij ook hier niet langer zou kunnen blijven?’
‘Ik acht het niet geraden. Gijzelf hebt mij gezegd hoe jaloersch uwe vrouw van
aard is. Indien zij zich niet ontziet, u in haar eigen koninkrijk te laten bespieden en
volgen, dat zal nog veel meer gebeuren, zoodra gij u zonder haar in den vreemde
bevindt; en zoolang gij geen onoverkomelijken afstand tusschen u en het kind stelt,
zijt gij in staat telkens weer alle voorzichtigheid uit het oog te verliezen en toe te
geven aan den aandrang uws harten,
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die u naar haar toedrijft. Geloof mij, er bestaat gevaar, nu het niet voldoende is
gebleken, dat de zee ligt tusschen u en haar; zend Caroline Louise naar een ander
werelddeel. De scheiding moge nog zoo hard wezen, zij is noodzakelijk; en dat
bovenal voor de gemoedsrust der koningin.’
August zag maar al te zeer in, dat de koning gelijk had. Hij zou niets liever gedaan
hebben dan zijne woorden in den wind te slaan, doch hij gevoelde dat zulks niet
mocht. Er was zelfs geen tijd te verliezen om zijn raad op te volgen, want gelijk hij
zeide, zou het niet lang meer duren of Elisabeth's oogen zouden open gaan, en
geschiedde dat ooit, dan was ook alles verloren. Hij nam dus het besluit er met Lady
Anna over te spreken, doch deze verklaarde aanstonds, hoe geraden zij het ook
vond om het kleine meisje, althans voor eenige jaren aan Europa te ontrukken,
zijzelve nooit de kracht zou hebben haar naar een ander klimaat te volgen. Hare
gezondheid was reeds lang ondermijnd en zij gevoelde dat zij zulk eene reis niet
zou overleven, zoodat zij den prins dringend verzocht naar een ander
vertrouwenswaardig persoon uit te zien, om met Caroline Louise mee te gaan.
Leefde zijzelve nog bij haar terugkeer, dan zou niets haar liever wezen, dan haar
weder onder hare zorgen te nemen.
Deze omstandigheid maakte de zaak slechts des te moeilijker, maar nog bevond
de prins zich in Birren, toen Caroline Louise een bezoek ontving, waar niemand op
gerekend had en dat toch over haar geheele toekomst zou beslissen. Graaf Léonville
had namelijk een jongeren broeder, die aanvankelijk zoo lichtzinnig geleefd had,
dat hij het weinigje dat hij bezat, had opgemaakt en geen kans ziende eene
betrekking in Frankrijk machtig te worden, naar Britsch-Indië vertrokken was, waar
hij te Bombay en later te Calcutta in eene zaak geplaatst werd, waar hij juist het
noodige verdiende om te kunnen leven. Eerst na verloop van vijftien jaren mocht
hij er in slagen, dank zij eene kleine speculatie, de som van twintig duizend franken
te winnen, en niet zoodra had hij dit geld in handen, of hij besloot er mede naar
Parijs terug te keeren, naar datzelfde Parijs, dat hem zulk een tooverwereld had
toegeschenen, zoolang hij daar als jongmensch geleefd had. Helaas! toen hij er
aankwam, vond hij slechts ontgoocheling op elke schrede die hij in de eens zoo
geliefde stad deed, en in zijn verlangen om althans het eenig hem overgebleven
familielid te zien, begaf hij zich naar den Nymphenburg, om daar het dochtertje van
zijn broeder te omhelzen. Louise's echtgenoot had zelfs aan hem het geheim niet
willen verraden der vrouw, die hij zoo innig beminde.
August von Seen-Coburn was bij de ontmoeting tusschen oom en nicht
tegenwoordig en hij werd zoodanig getroffen door het edele, goedhartige uiterlijk
van den zwerveling, dat hij in overleg
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met den koning van Birren, den graaf bij zich liet komen, hem alles toevertrouwde
en eindigde met hem voor te stellen voortaan Caroline Louise tot zich te nemen,
haar geheel als het kind van zijn broeder te behandelen en zich met haar op reis te
begeven naar Zuid-Amerika. De prins bood hem in ruil daarvoor eene jaarwedde
aan, die hem op eenmaal tot een volkomen onafhankelijk man maakte, terwijl er
tevens bepaald werd, dat er jaarlijks eene som van vijf en dertig duizend franken
aan het kind toegezonden zou worden, welk inkomen haar, ook bij eventueel
overlijden haars vaders, tot haar dood toe moest worden uitgekeerd. Graaf Léonville
nam na eenige dagen van beraad het voorstel aan, den prins op zijn eerewoord
belovende, altijd alles aan te zullen wenden tot Caroline's geluk.
Thans echter, dat alles tot de onvermijdelijke scheiding bepaald was, gevoelde
August van Seen-Coburn hoe langer hoe meer, welk eene leegte het heengaan
zijner dochter in zijne ziel zou achterlaten, en hoe wreed hij jegens haar was geweest.
Zij, de eerstgeborene van koningin Elisabeth, zou koelbloedig veroordeeld worden
in verre werelddeelen te gaan zwerven, waar haar vader nooit tot haar zou kunnen
komen en haar geluk geheel afhankelijk zou worden van de goedheid eens
vreemden; en terwijl zij aldus in ballingschap rond zou dolen, zou het andere kind,
dat wederrechtelijk hare plaats had ingenomen, opgroeien aan de knieën zijner
gemalin en daarom geacht worden door de hoogste vorsten van Europa. Wel is
waar had hij ook Louise's dochter innig lief, maar zijn teeder vaderhart trok hem nog
meer tot de verongelijkte, tot Elisabeth's kind.
Niettegenstaande alle mogelijke waarschuwingen van den koning van Birren,
besloot hij dan ook nog eenmaal de onvoorzichtigheid te begaan, haar eene maand
lang in zijne onmiddellijke nabijheid te hebben, en nogmaals betrok zij derhalve,
vergezeld van Lady Anna en den man, dien zij haar oom Marcel noemde, een klein,
groen nestje, waar zij slechts ééne droefheid kende bij het vooruitzicht op hare
aanstaande ‘reis om de wereld’, gelijk zij het noemde, namelijk, dat hare getrouwe
vriendin niet mee zou gaan. Wat het afscheid van den prins betreft, zij was er
zoodanig aan gewoon, telkens weêr tot hem terug te keeren, na korter of langer
afzijn, dat het haar niet vreemd toescheen, vooral ook omdat zij niet anders dacht
of hunne reis zou slechts tien of twaalf maanden duren, en daarop zou zij weder,
hetzij naar Duitschland, hetzij hierheen terugkeeren. Toch ontstelde zij den dag
voordat zij, door Lady Anna tot de naaste groote havenstad begeleid, op weg zou
gaan, van de diepe droefheid die zich van haar oom August had meester gemaakt,
en vroeg hem daar de reden van op hare eigenaardige, liefkoozende wijze.
De prins nam het kind op zijne knieën, en terwijl Léonville
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en Lady Anna zich onbemerkt verwijderden, kuste hij haar lang en innig, en
antwoordde met tranen in de oogen:
‘Ik weet het zelf niet, liefste: maar als gij zoo oud zult zijn geworden als ik, zult gij
ook geleerd hebben tegen ieder afscheid op te zien, omdat het zoo licht het laatste
kan zijn. Belooft gij mij, dat wanneer wij elkander eens niet terug mochten zien, gij
toch altijd aan mij zult denken als aan den persoon op aarde, die het meest van u
gehouden heeft?’
Caroline Louise beloofde hem dit, in snikken losbarstende, en werd eerst een
weinig getroost toen hij zeide haar een geheim te zullen toevertrouwen, dat zij nooit
aan iemand mocht mededeelen.
‘Ik wil niet dat gij mij verlaat,’ zoo ging hij voort, ‘zonder dat gij ten minste weet in
welke betrekking ik tot u sta, en waarom gij mij in werkelijkheid beschouwen kunt
als dengene, die u het naast verwant is. Gij hebt mij tot nu toe altijd uw oom
genoemd, maar wij zullen ten minste niet scheiden aleer gij mij ééns althans den
eenigen naam hebt gegeven, die mij van uwe lippen toekomt. Ik ben uw vader, kind.’
‘Mijn vader!’ riep het kleine meisje uit, terwijl zij hem om den hals viel, en hem vol
blijdschap aanzag; ‘mijn vader! O! wat ben ik daar gelukkig over! Ik heb altijd zoo
heel, heel veel van u gehouden, en ik was zoo bang voor dien anderen man.’
‘Graaf Léonville was heel ongelukkig,’ sprak de prins, en er gleed bij deze woorden
een wolk over zijn gelaat, ‘en wanneer de menschen verdriet hebben, worden zij
zeer bitter. Hij miste daarbij ook den troost zulk een lief, klein meisje te bezitten als
ik.’
‘En de gravin, was zij dan mijne moeder niet? Dat zou mij zooveel verdriet doen,
omdat ik altijd zooveel van haar portret heb gehouden.’
‘Neen, gravin Léonville was uwe moeder niet, mijn kind, maar zij had u als
zoodanig aangenomen. Vraag mij thans niet w i e uwe moeder is, ééns misschien
zal ik het u kunnen zeggen, thans is dat oogenblik echter nog niet gekomen, en nu
liefste, hier hebt gij een médaillon met mijn portret er in, bewaar het altijd zorgvuldig,
en zoo dikwijls als gij het bekijkt, zult gij daarbij aan uw vader denken, niet waar?
Aan uw vader, die het steeds betreuren zal, dat hij u niet bij zich kon houden.’
De verdere dag verliep onder allerlei vragen en gebabbel van het kind. August
von Seen-Coburn was echter niet te bewegen meer te zeggen. Misschien gevoelde
hij zelf reeds berouw in zooverre gesproken te hebben, als zijn vaderlijk gevoel,
meer dan zijn verstand, hem had ingegeven te doen. Hij poogde echter zooveel
mogelijk de aandoeningen te verbergen, die hem als bestormden, en zong voor
haar, en verzon allerlei zaken om haar af te leiden van de ééne hoofdgedachte,
welke hij zelf bij haar had levendig gemaakt.
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Omstreeks negen uur dien avond stond de prins eensklaps op, niet langer in staat
zichzelven goed te houden, onder de voortdurende kwelling van het vooruitzicht
zijn kind waarschijnlijk voor altijd vaarwel te moeten zeggen; hij nam haar in zijne
armen, drukte haar sprakeloos aan zijn hart, en een minuut later stond Caroline
Louise alleen, het hoofd nog nat van de tranen daarop door haar vader geschreid.
Den volgenden morgen werd de kleine villa verlaten, en reisde men naar de
havenstad, vanwaar het stoomschip vertrok dat hen naar de nieuwe wereld zou
voeren. Dien nacht zou zij nog voor het laatst onder de hoede van Lady Anna op
het vasteland vertoeven, van slapen was echter geen sprake. Het kind dacht er
zelfs niet aan zich ter ruste te begeven, maar toen zij hare pleegmoeder voor het
laatst goeden avond zou wenschen, stortte het zich op de knieën voor haar neêr
en smeekte en bad haar in de roerendste bewoordingen haar toch niet alleen te
laten gaan met een man, dien zij nog zoo weinig kende, en die nooit voor haar kon
worden, wat Lady Anna voor haar was geweest. De arme vrouw bood hardnekkig
tegenstand, zich telkens weder beroepende op hare wankelende gezondheid, die,
zij voorzag het maar al te wel, haar in die moorddadige streken zou begeven; maar
het kind bleef aanhouden; als eene wanhopige klemde zij zich aan den laatsten
steun vast, dien haar ouderlooze en in zoovele opzichten droevige jeugd gekend
had; en toen het eerste daglicht door de vensters heen kwam schemeren, gevoelde
hare beschermster geen moed meer, haar zoo troosteloos en verlaten heen te laten
gaan, en fluisterde zij haar, half weenend, half lachend, toe, dat zij gezegevierd had.

Hoofdstuk XXV.
In vreemde streken.
Thans begon eerst een lange reeks van droevige omzwervingen die de laatste
krachten der Schotsche vrouw wegnamen en zelfs het onbezorgde kind vóór haar
tijd tot ernst en weemoed stemden. Zij waren na vele weken reizens aan den Equator
gekomen, maar zelfs te Quito, de hoofdplaats, welke naar men weet, op de helling
van een vuurspuwenden berg gebouwd is, werd het klimaat zoo nadeelig voor Lady
Anna's gestel, dat de geneesheer hen aanraadde, zoo spoedig mogelijk weer van
daar te vertrekken en liever naar Nieuw-Orleans te gaan, waar het veel gezonder
voor
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haar en ook aangenamer voor hare jeugdige tochtgenoote zou zijn. Marcel Léonville,
die zich gedurende al den tijd van hun samenzijn onderscheiden had door zijne
onuitputtelijke goedhartigheid en zijn onveranderlijk goed humeur, stemde in alles
toe wat zijne reisgezellin aangenaam kon wezen.
Hij had zich van lieverlede zeer aan Caroline Louise gehecht en toonde zich altijd
bezorgd over hare toekomst, waarover hij dikwijls met Lady Anna sprak.
‘Zoolang een van ons beiden haar ter zijde blijft,’ zeide hij dikwijls, ‘behoeft zij
nergens voor te vreezen. Wij hebben haar lief genoeg om haar tegenover de geheele
wereld en zelfs tegen den wil van haar eigen vader te verdedigen. Prins August is
een uitstekend man, doch dezelfde zwakheid van gemoed, die hem eertijds
overhaalde tot zulke onverantwoordelijke stappen als de beide daden die zijn leven
en dat van zoovele anderen vergalden, is hem nog altijd bijgebleven. De vrees voor
ontdekking zou hem in staat stellen Caroline Louise voor altijd aan de uiterlijke
wereld te ontrukken en haar in een klooster te doen gaan, iets, wat met haar karakter,
erger dan de dood voor haar zou wezen. Zulk een afstand doen van alle toekomstige
levensvreugde moge goed zijn voor wie reeds moegekampt is in den worstelstrijd
dezer aarde, het kan niets anders dan eene foltering wezen voor hen, die nog niets
van de vreugden van dit bestaan kennen, en wien ze daartom ook nog duizendmaal
zoeter en schooner dan de werkelijkheid oeschijnen. Caroline Louise is in den
laatsten tijd veel gegroeid, zij zal weldra een mooi meisje wezen, indien wij slechts
bij haar kunnen blijven totdat zij een echtgenoot heeft gevonden, die haar in alle
opzichten waard is, dan kunnen wij gerust wezen. Is dit echter het geval niet, en
mocht zij door het eene of andere noodlottige toeval alleen op de wereld achter
blijven, dan vrees ik zeer, dat de prins door angst gedreven, haar voor altijd in de
schaduw van sombere kloostermuren zal begraven.’
Marcel Léonville had geen ongelijk te voorspellen, dat het kind weldra tot een
mooi meisje opgegroeid zou zijn. Zij was thans twaalf jaar, maar reeds bijna
volwassen, en ofschoon zij nog eene groote gelijkenis aanbood met den prins, haar
vader, begon zij meer en meer op de koningin te gelijken. Zij was blond, had groote
blauwe oogen, en dien fijngebogen neus, die zulk een geheel bijzonder karakter
aan Elisabeth's gelaat verleende. Ook sluimerde er veel van die nimmer
aanschouwde moeder in Caroline Louise's ziel. Zij was even hartstochtelijk van
aard; even trouw aan hen die zij liefhad, even licht tot wanhoop te brengen, en ook
even ijverzuchtig op de gehechtheid van hen van wie zij hield. Voor het overige
bezat zij een zeer gemakkelijk karakter. Wanneer zij zich slechts bevond met Lady
Anna en haar oom, was het haar bijna om het even naar welk nieuw oord men haar
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wederom heenvoerde, en zoo trok zij ook even opgeruimd naar Nieuw-Orleans
mede, alsof zij daar het heerlijkste ‘te huis’ zou vinden, dat een kind van haar leeftijd
zich voorstellen kan.
Helaas! Ook daar zou men geen rust vinden. Toen men eindelijk na eene lange
en hoogst vermoeiende reis Nieuw-Orleans bereikte, vernam graaf Léonville
aanstonds dat de cholera aldaar heerschte, en dat wel op zulk eene onbarmhartige
wijze, dat hij het niet tegenover den prins zou hebben durven verantwoorden, indien
hij zijne dochter aan eene zoo hevige epidemie had blootgesteld. Wel verklaarde
de geneesheer, dien hij ging raadplegen om te vernemen naar welke plaats het
geraden zou zijn zich te begeven, dat hij de vreeselijke ziekte schier overal zou
aantreffen, maar ten slotte wees hij hem toch één stadje aan, dat ver in het land
gelegen, nog maar een enkel geval van cholera binnen haar muren had gezien.
Het was derhalve naar Berwood, dat zich de drie tochtgenooten begaven, ditmaal
vergezeld van een negerinnetje, dat zooveel als een kamenier voor de beide dames
was. Nita, zoo werd zij genoemd, was nog zeer jong, en daarom tevens zoo goed
als een speelkameraadje voor Caroline Louise, die zich niet weinig vermaakte met
hare kluchtige gebaren en dwaze invallen. Ook Sultan was terstond aan de kleine
zwarte gehecht, en alles voorspelde een aangenaam, vreedzaam leven, wanneer
men eenmaal te Berwood aangekomen zou zijn. Lady Anna was zoozeer naar rust
gaan haken, dat de graaf reeds met haar afgesproken had in de kleine plaats eene
woning te huren, waar de zwervelingen zich voorloopig voor een jaar zouden
vestigen. Beviel het hun daar op den duur dan kon men er ook langer blijven, doch
de hoofdzaak was allereerst weer eens bij te komen van al dat onophoudelijk
ronddolen. Hunne verwachting werd aanvankelijk niet bedrogen. Berwood was een
schilderachtig plaatsje, vol kleine, bekoorlijke villa's en de lucht was er zoo
opwekkend en gezond, volgens Lady Anna, als zij dat nog nergens in Amerika
aangetroffen had. Zij namen dus voorloopig hun intrek in het hotel, en den volgenden
dag reeds ging Marcel Léonville naar eene geschikte woning omzien. Deze was
spoedig gevonden, en Caroline Louise toonde zich opgetogen van geluk toen zij
de twee allerliefste vertrekken zag, welke voor haar bestemd waren, terwijl Nita een
kabinetje zou betrekken, dat aan de kamers harer jeugdige meesteresse grensde.
Het huis werd hun gemeubeld en al verhuurd, aangezien de eigenaars voor drie
jaren naar Europa waren vertrokken, en hierdoor kon men er zich ook onmiddellijk
vestigen, wat twee dagen na hunne aankomst te Berwood geschiedde.
Geheel vervuld van gulden droomen over de heerlijke toekomst welke haar in dit
huis wachtte, waar zij eindelijk eens stil hare kleine schatten zou kunnen uitpakken
en in haar eigen heilig-
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dommetje zou ten toon stellen, sliep het jonge meisje daar den eersten nacht in,
maar het stond geschreven, dat zij meer dan iemand anders zou ondervinden dat
wij ‘vreemdelingen en pelgrims, en zonder blijvende rustplaats op aarde’ zijn, want
omstreeks één ure in den nacht werd zij met een schrik wakker, doordat iemand
een hand op haar schouder legde.
Reeds gevoelde zij zich volkomen gerustgesteld door het herkennen der
vriendelijke gelaatstrekken harer pleegmoeder, toen zij bijna terstond ontdekte,
welke vreeselijke uitdrukking van angst daarop te lezen stond.
‘Wat, wat is er?’ stamelde zij vol ontzetting.
‘Gij moet u onmiddellijk weder aankleeden, liefste,’ was het antwoord, dat met
gesmoorde stem gegeven werd, ‘uw oom is onverwacht ernstig ziek geworden en
wil u spreken.’
‘Toch niet .... de cholera?’ vroeg het meisje bevend.
Lady Anna knikte sprakeloos. Ja, de gevreesde en zoo zorgvuldig ontweken ziekte
was ten slotte toch in hun midden neêrgedaald, en eerst later vernam Caroline
Louise op welke wijze.
Het was een feit, dat er nooit eene dergelijke epidemie te Berwood gewoed had,
maar dat nam natuurlijk niet weg dat zich ook in die gemeente wel nu en dan eens
enkele gevallen van sporadischen aard hadden vertoond. Ditmaal was zulks dan
ook gebeurd met een handelsreiziger, die weinige dagen vóór de aankomst van
onze vrienden in hetzelfde hotel gelogeerd had, en zelfs de kamer had betrokken,
welke men daarop aan graaf Léonville had aangewezen. Dank zij een dier
schandelijke voorbeelden van misplaatst medelijden, welke men niet streng genoeg
in dokters zou kunnen straffen, had de geneesheer gehoor gegeven aan de
smeekingen van den logementhouder, en den snellen dood van den man
toegeschreven aan een verouderde hartkwaal, zoodoende was er geen melding
van de zaak gemaakt. De vriendelijke Fransche edelman was hiervan het slachtoffer
geworden.
Hij had zich dien avond wel niet zoo wél als gewoonlijk gevoeld, maar dit enkel
aan overmoeienis toegeschreven, zoodat hij zelfs eerder dan de overige leden van
het gezin ter ruste was gegaan. Omstreeks middernacht ontwaakte hij door zulke
hevige pijnen, dat hem geen oogenblik twijfel overbleef door w e l k e ziekte hij was
aangetast. Hij wendde nog eene uiterste poging aan. om zich naar de deur te
sleepen, en aan Lady Anna's slaapkamer te kloppen; toen zij opendeed vroeg ook
zij niet eenmaal wat hij gevoelde; zij zag met een eersten blik het merk des doods
op zijn gelaat gestempeld, en riep terstond de dienstboden, opdat zij dokter en
priester zouden gaan halen.
Zij was zoodoende met hem alleen gebleven, en nadat hij een weinig bekomen
was van de eerste hevige aanvallen van pijn, zeide hij op fluisterenden toon:
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‘Wij behoeven geen comedie voor elkaar te spelen, beiden weten wij evenzeer
welke ziekte mij aangegrepen heeft, en dat er geen hoop meer bestaat; wij kunnen
dan ook ronduit spreken, ik zou het kind in alle andere omstandigheden niet tot mijn
ziekbed hebben toegelaten, maar de besmetting is eenmaal in huis, en indien zij er
vatbaar voor is, zal zij toch getroffen worden. Blijft zij echter gespaard, dan is het
dringend noodzakelijk, dat zij de volle waarheid omtrent hare geboorte zal weten,
en daarom ook zoudt ge mij genoegen doen indien gij haar riept, zoodra de dokter
en de priester gekomen zijn.’
Gelijk wij reeds zagen, had de Schotsche vrouw gehoor gegeven aan zijn
verlangen en toen Caroline Louise zich gekleed had, nam zij het bevende handje
tusschen hare vingers en geleidde haar naar beneden.
Dank zij eene pijnstillenden drank, hem door den geneesheer toegediend, was
de kranke thans vrij kalm en had hij zelfs de kracht haar de hand toe te steken,
terwijl hij den beiden heeren een wenk gaf, zich om zijn leger te scharen.
‘Dokter,’ zeide hij, ‘de bekentenis welke ik thans af ga leggen, is zoo gewichtig,
dat ik u verzoek haar op te schrijven en door de aanwezigen te laten onderteekenen.
Gij ziet allen dat ik nog in het volle genot van mijn bewustzijn ben en indien er twijfel
mocht bestaan bij een van ulieden aan de waarheid van hetgeen ik u mededeelen
ga, Lady Anna hier, die lang vóór mij met dit alles bekend is geweest, kan u de
verzekering geven, dat ik geenszins ijlhoofdig ben.’
En daarop vertelde hij, onder telkens terugkeerende aanvallen van pijn, wat
Caroline's geboorte voorafgegaan was en hoe zij zich in tegenwoordigheid bevonden
van Elisabeth's oudste dochter.
‘Hoe is het mogelijk? Het kan niet wezen,’ mompelde het kind en onwillekeurig
zocht haar hand naar het médaillon, dat zij nacht en dag om den hals droeg. De
zieke zag deze beweging en zich met een zwakken glimlach tot beide heeren
wendende, zeide hij:
‘Dat médaillon werd mijn pleegkind eenige maanden geleden door haar vader
aangeboden, met het doel om altijd zijn portret bij zich te dragen. Zouden de heeren
zich willen overtuigen w i e n s beeltenis het bevat?’
‘Prins August!’ riepen beiden zonder aarzelen uit, want alom hadden de
geïllustreerde bladen het gelaat van den jongen vorst weergegeven.
‘En nu heb ik nog slechts één verlangen,’ sprak de graaf, zoodra het stuk behoorlijk
voorgelezen en onderteekend was, ‘en dit is, dat aleer ik sterf, Caroline Louise met
mij in het huwelijk verbonden zal worden, zoodoende zal zij een onafhankelijker
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standpunt in de maatschappij innemen dan anders het geval zou wezen, indien de
een of anderen dag ook hare edele beschermster haar mocht komen te ontvallen.
Als gravin Léonville zal zij krachtiger kunnen optreden tegen hen, die haar
waarschijnlijk tot het kloosterleven zullen willen veroordeelen, en daarenboven zal
men dan ook minder bevreesd zijn voor de ontdekking van het geheim. Mevrouw
Marcel Léonville zal minder spoedig haar afkomst doen raden dan Caroline Louise,
het jonge meisje, wier alleenstaand leven reeds verdenking op zou wekken. Gij wilt
toch immers wel gehoor geven aan deze laatste bede van mij, mijn arm, lief kind?’
Geheel overweldigd door al hetgeen haar in dat droevige uur was toevertrouwd,
had het jonge meisje enkel nog de kracht een toestemmend knikje te geven en zonk
toen, hevig snikkend, aan zijne voeten neder. De graaf gaf een teeken dat men haar
weg zou brengen en Lady Anna bleef haar op zijn bepaald verzoek gezelschap
houden, totdat zij weder een weinig tot kalmte was teruggekeerd. Vier en twintig
uren later was zij gehuwd en.... weduwe.
Zoowel de geneesheer als de priester, die dit huwelijk in extremis had ingezegend,
beijverden zich om de beide vrouwen bij te staan, zooveel zij slechts vermochten,
en volgden den afgestorvene grafwaarts; maar nog was het noodlot dat Caroline
Louise sedert hare geboorte vervolgde, niet voldaan, ook haar laatste trouwe steun
werd haar ontnomen; reeds bij den terugkeer van het kerkhof voelde hare moederlijke
vriendin zich onwel, en toen de dageraad opnieuw was doorgebroken, stond het
kind geheel alleen op de wereld.
De goede dokter had zulk een diep medelijden met hare verlalatenheid, dat hij
zijne vrouw overhaalde haar voorloopig bij hen aan huis te nemen, totdat er antwoord
van prins August zou zijn gekomen, op de vraag wat hij raadzaam achtte dat zijne
dochter thans zou beginnen. Men liet Nita bij haar, en zij was zoodanig door het
leed overstelpt en versuft, dat zij geheel met zich liet handelen alsof zij slechts een
redeloos wezen was geweest, zonder eigen wil of geestkracht. Hare nieuwe vrienden
deden alles wat zij slechts vermochten om hare gedachten te verstrooien, maar het
mocht hun niet gelukken, - zij treurde zoowel om hen die haar zoo lief waren geweest
en haar door den dood werden ontrukt, als om de moeder, wier teederheid zij nimmer
had gekend, en wier kussen aan een andere werden geschonken.
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Hoofdstuk XXVI.
Nieuwe vrienden.
Beiden, de priester en de geneesheer van Berwood hadden het, na hetgeen zij van
den stervenden graaf vernamen, onraadzaam geoordeeld prins August per telegraaf
bericht te zenden van den dood der beide lieden, aan wie hij zijne dochter had
toevertrouwd. De dokter schreef hem daarom een langen brief, waarin hij den vorst
tevens al datgene mededeelde wat er gedurende Léonville's laatste levensuren
voorgevallen was.
Er verliep derhalve een geruime tijd alvorens het langverbeide antwoord uit Europa
kwam, en ofschoon het een groote geldsom bevatte voor alle mogelijke uitgaven,
welke de droevige voorvallen der laatste maanden veroorzaakt mochten hebben,
gevoelden de goede lieden, die zich het lot van de arme verlatene zoo onverdeeld
hadden aangetrokken, zich ten zeerste teleurgesteld niet een enkel eigenhandig
woordje van dank te ontvangen; wel liet Caroline Louise hun het schrijven zien, dat
haar vader tot haarzelve gericht had, en waarin hij haar opdroeg hun van zijne
warme erkentelijkheid te verzekeren, maar dat was in hun oog hetzelfde nog niet.
Daarenboven had de prins uit alle voorzichtigheid zijn brief aan Lhöstein gedicteerd
en hem slechts laten onderteekenen met de woorden: ‘Uw teederlief hebbende
vader.’ Zelfs het kind voelde zich ontstemd door zooveel voorzorgen, en dit gevoegd
bij Léonville's waarschuwing deed haar terugbeven voor het voorstel in den brief
vervat.
August von Seen-Coburn gaf haar namelijk, als zijn uitdrukkelijken wensch, het
verlangen te kennen dat zij zoodra slechts mogelijk was, naar Europa terug zou
keeren, waar hij verder zorg voor hare toekomst zou dragen. Wel sprak hij met geen
enkel woord over het kloosterleven als haar eenig denkbare toevlucht, maar zij
meende tusschen elk der regelen dat gevreesde woord te zien doorschemeren, en
nog zoo geheel en al kind zijnde, verdubbelde haar angst daarvoor als met het
oogenblik. Zij lette nauwelijks op de oprechte droefheid welke uit dien brief haars
vaders sprak, waar deze op Lady Anna's sterven terugkwam. Zij zag niet in welk
eene bezorgdheid voor haar zijne gansche ziel vervuld had, toen hij deze woorden
dicteerde, die bestemd waren zijn nog jeugdig en thans geheel alleenstaand kind
over den oceaan naar hem terug te voeren; slechts één onuitsprekelijke, op haar
leeftijd licht verklaarbare, ontzetting vervulde haar bij de gedachte dat men haar
slechts naar de oude wereld terug riep om haar voor altijd in het een of ander
afgelegen klooster,
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misschien wel in een onderaardsche cel, aan het oog der menschen te onttrekken.
Steeds speelde de geschiedenis van Gaston van Frankrijk haar voor den geest, en
zij zeide bij zichzelve, dat zij nog duizendmaal liever verder alleen onder vreemden
zou blijven zwerven, dan tot zulk een lot veroordeeld te worden.
De uitstekende doktersvrouw was het daaromtrent in het geheel niet met haar
eens, ja naïef genoeg om te gelooven, dat de prins ten slotte, geroerd door al de
ongelukken welke de arme kleine weduwe getroffen hadden, alles aan koningin
Elisabeth bekennen zou en zoodoende het kind, dat zij in hare gastvrije woning had
opgenomen, nog een der machtige vorstinnen van haar tijd zou worden.
‘De koningin zal wel heel boos zijn in het eerst,’ voegde zij er dan onveranderlijk
bij. ‘Ik moet zelfs bekennen, dat als de dokter mij zulk een poets gebakken had, ik
het hem ook erg kwalijk zou nemen; maar de ergste boosheid gaat met den tijd wel
weer voorbij, en dan zal zij toch ook terstond bedenken, dat ge eigenlijk haar eigen
vleesch en bloed zijt en vrij wat meer recht op haar hart hebt dan dat andere kind,
al heeft zij daar ook nog zooveel van leeren houden; en zij zal het denkbeeld niet
kunnen verdragen, dat ge zoo alleen op de wereld staat, en u in alle eer herstellen;
daar behoeft ge geen oogenblik aan te twijfelen.’
Caroline Louise's verstand was echter in den laatsten tijd heel wat gerijpt door al
hetgeen zij had ondervonden, en zij had thans genoegzaam van hare droevige
levensgeschiedenis gehoord, om te vreezen, dat indien de prins, die haar toch altijd
zooveel teederheid betoonde, niet anders had weten te doen dan haar voortdurend
van hare moeder verwijderd te houden, en er niet veel kans kon bestaan op eene
onthulling, die hem zoolang onmogelijk had geschenen; en zij smeekte Mrs. Elster
haar liever uit hare woning te verstooten, dan haar nog langer over te willen halen
zich naar Europa te begeven.
‘Laat mij nu nog slechts drie jaartjes wachten,’ bad zij in het eind. ‘Ik zal dan vijftien
jaar zijn en ten minste oud en wijs genoeg wezen om te kunnen oordeelen, of ik
gelijk had of niet mij zoo ongerust te maken. Mijn vader heeft toch immers altijd plan
gehad mij gedurende eenige jaren achtereen van zich verwijderd te houden, en
ofschoon ik nooit mijne goede Lady Anna of oom Marcel vergeten zal, gevoel ik dat
ik ook bij u gelukkig en rustig zou kunnen leven. Ik smeek u alleen laat mij niet
heengaan.’
Diep ontroerd, door eene dergelijke bede uit den mond, die geschapen was tot
gebieden, stemde haar vriendelijke gastvrouw in alles toe wat zij verlangde, op
voorwaarde alleen, dat de prins een verder verblijf van zijne dochter onder haar dak
goed
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zou keuren. Men schreef dus nog eens aan August von Seen-Coburn, en ditmaal
kwam er een eigenhandig epistel van hem terug, wellicht een der weemoedigste
brieven die ooit werd neergeschreven. ‘Mijn kind,’ zoo luidde het: ‘indien het u
gelukkiger kan maken zóóver van mij verwijderd te leven, dat het mij onmogelijk zal
wezen ooit tot u te gaan, of u soms gelijk weleer menige weken in mijne nabijheid
te laten doorbrengen, dan is dit mij goed. Ik wensch niet anders dan mijn verlangen
naar u aan uwe eigene vreugde ten offer te brengen, en om elke bedenking welke
uwe kieschheid zou kunnen opwerpen tegen het genot van eene zoo langdurige
gastvrijheid tot zwijgen te brengen, deel ik u aanstonds mede, dat ik zorg zal dragen
voortaan jaarlijks een som gelds aan dokter Elster toe te zenden, welke hem
ruimschoots schadeloos kan stellen voor alle onkosten van inwoning enz. dat uw
verblijf ten zijnent veroorzaakt. Ik sluit hierbij eenige woorden in ten einde hem en
zijne vrouw mijne groote dankbaarheid te betuigen voor de goedheden tot hiertoe
reeds aan u bewezen.
‘Drie jaar’ zegt gij, en bij het lezen dier twee kleine woordjes zijn mij onwillekeurig
de tranen in de oogen gekomen. Het moge bitter weinig schijnen voor een kind om
nog drie jaar te meer van haar vader verwijderd te blijven; voor het ouderhart
beteekenen zij zooveel als zes-en-dertig lange maanden, gedurende welke men
geen enkele maal in het gulden licht der oogen van zijn kind zal kunnen blikken; en
meer dan ergens anders wordt de behoefte aan dien troost gevoeld, waar men zich
onophoudelijk verwijten te doen heeft, en zich te vergeefs af moet vragen: is zij ten
minste een weinigje gelukkig? Heb ik voor al wat ik gedwongen werd haar te
ontnemen, haar althans ééne enkele vreugde in ruil gegeven?
Gij weet thans alles, mijn arm, arm kind; maar het eenige waar gij u nooit een
denkbeeld van zult kunnen maken, het is de wroeging die mij immer sedert den dag
uwer geboorte heeft achtervolgd en rust noch duur liet. Het is de foltering van het
bewustzijn, dat ik mijn eigen kind aan de armen harer moeder ontstal, en van haar
weinig meer dan een balling maakte, herstemd om zonder blijvende woonplaats
steeds van oord tot oord en van land tot land te trekken. Zult gij ooit vergiffenis voor
mij vinden of moet uwe weigering om tot mij over te komen, mij te kennen geven,
dat nu eerst de ware boetedoening is aangevangen, en ik voor altijd mijne dochter
heb verbeurd? Ik heb gepoogd datgene voor het rijk uwer moeder te doen wat mijne
hand te verrichten vond. Duizenden in het land zegenen mijn naam, en geen hunner
vermoedt hoe koud mij die liefde laat, enkel en alleen omdat ik nimmer dat eene
dierbare stemmetje in mijn oor kan hooren fluisteren, dat mijn kind over mij tevreden
is. Ik kan, helaas! niet tot haar gaan; meer dan Prometheus ben ik
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aan mijn rotsblok geketend; maar zal z i j ooit wederkeeren tot haar Vader?’
Caroline Louise was nog te jong om de smart te kunnen peilen, die uit deze
regelen sprak. Dat hof, waaraan men haar ontrukt had, scheen haar iets zoo
glansrijks, zóó heerlijks toe, dat het haar onverklaarbaar voorkwam hoe haar vader,
die daar in volle glorie troonde, zich een oogenblik ongelukkig zou kunnen gevoelen
over een klein meisje, dat hij toch vrijwillig verstooten had. Hij bezat immers nog
verscheidene andere kinderen, die hem niet minder lief konden wezen dan ik, en
was het denkbaar, dat hij om haar alleen zou treuren?
Reeds in die dagen had zich eene groote bitterheid van hare ziel meester gemaakt;
doch het verheugde haar niet minder nu tenminste de zekerheid te bezitten dat zij
rustig en wel te Berwood en bij hare vrienden kon blijven, en het was ook in dien
zin dat zij den brief van haar vader beantwoordde. Prins August had zeker iets
anders gehoopt; althans zijn verder schrijven, want nooit liet hij zijne dochter langer
dan eene maand zonder tijding, was nimmer weder op dien vertrouwelijken toon,
dien hij slechts. éénmaal, en dat te vergeefs, had aangeslagen. Wel had zij hem de
ware reden medegedeeld waarom zij niet naar Europa terug wilde keeren, maar hij
begreep niet dat de vrees voor zulk een ‘levend begraven zijn’ haar gemoed dusdanig
kon vervullen. Meermalen had hij de overtuiging van zijn neef von Birren gedeeld,
dat er niets gelukkiger voor haar kon gebeuren, dan dat zij vroeg of laat den sluier
aannam. Eerst in het klooster zoude zij op hare rechte plaats wezen. Hadden niet
verscheidene dochters van Frankrijk haar leven aldus gesleten, en er zich tot op
haar sterfbed over verheugd .... En daarbij scheen het hem toe, dat hij eerst op den
dag dat zij aldus voor altijd haar wereldschen naam had vaarwel gezegd, om dien
van den een of anderen Heilige aan te nemen, volkomen zeker kon zijn dat zijn
geheim voor goed begraven was.
Een onverwacht voorval deed hem meer dan ooit voor de onthulling daarvan
beven. Op zekeren dag toch bereikte hem de ontzettende tijding, dat de min zijner
beide oudste kinderen haar eigen vijftal kleinen vermoord had in een plotselingen
aanval van waanzin, en thans voortdurend aanvoerde dit enkel gedaan te hebben,
omdat zij vervolgd werd door de duldelooze wroeging welke zij gevoelde over eene
misdaad, een ander kind betreffende, eene misdaad waarin zij de behulpzame hand
had gehad. En ofschoon plotseling deze zaak gesust werd, en de vrouw naar een
krankzinnigengesticht (men heeft nooit kunnen ontdekken waar) vervoerd werd,
steeds scheen het August von Seen-Coburn toe, alsof de cirkel, eens door eigen
hand om zijn lot getrokken, van dag tot dag nauwer en nauwer werd toegehaald,
tot hij hem in het eind verstikken zou.
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Hoofdstuk XXVII.
Zelfs door den dood verstooten.
Over dit alles waren drie jaren verloopen; Caroline Louise was thans een jong meisje,
dat zeer goed kon oordeelen over het al of niet wenschelijke om naar Europa terug
te keeren; maar ofschoon zij bij oogenblikken alles gegeven zou hebben om den
vader weêr te zien, wiens beeld in zulke dichterlijke, onuitwischbare trekken in haar
hart gegrift stond, toch was zij het nog altijd met zichzelve oneens omtrent de vraag,
of zij niet voor goed hare vrijheid zou verspelen door tot hem te gaan.
Maar mevrouw Elster, die haar als eene dochter had lief gekregen, stelde haar
in zulke levendige kleuren het verlangen voor, dat de prins naar haar moest gevoelen,
en daarbij werden 's vorsten brieven zoo dringend om haar te bewegen tot een
terugkeer naar het vaderland, dat zij eindigde met toe te geven, op voorwaarde dat
haar vader vooraf zijn woord van eer zou geven haar nooit tegen wil of dank naar
de een of andere wijkplaats te zenden. - De vorst beloofde haar dit, en zoo zeide
zij op zekeren dag vaarwel aan hare goede vrienden van Berwood, om zich op reis
naar Europa te begeven, vergezeld alleen van de kleine Nita, die zich zoo gewillig
voor haar in stukken zou hebben laten houwen en van Sultan, die thans stokoud
was, maar niet van zijne meesteres viel te scheiden.
Ook had de jonge weduwe alles medegenomen wat slechts eenigszins betrekking
kon hebben op hare geboorte; o.a. ook het stuk bij het sterfbed van den graaf
opgemaakt, en door de daarbij aanwezigen geteekend. Zij wilde geheel gewapend
zijn om, zoo het wezen mocht, zich althans door hare moeder te laten erkennen. Al
hare bewijsstukken had zij verzameld in een zware eikenhouten kist, met koperen
hengsels, die men haar niet ontstelen zou. Tegen het noodlot kan men zich echter
niet weren.
Alvorens zij aan boord van het mailschip kon gaan, dat haar rechtstreeks naar
Europa zou voeren, moest zij een vrij lange zeereis maken op een dier
Amerikaansche stoombooten, welke thans zoo fraai ingericht zijn, maar in die dagen
zooveel te wenschen overlieten. Wel bleef men voortdurend in het gezicht van de
kust, maar niettemin was het een vervelende, eentonige reis, die nooit scheen te
zullen eindigen.
Twee dagen evenwel vóórdat men New-York bereiken moest, brak er - men heeft
nooit recht geweten op welke wijze - brand uit op het schip, en de onverwachte
ontdekking daarvan veroorzaakte zulk eene opschudding, dat het onmogelijk was,
aan
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redden van eenig voorwerp te denken. De kapitein riep luidkeels tot de passagiers
en scheepslieden toch naar hem te luisteren, daar dit het eenige middel was om
nog iemand levend aan wal te brengen, en bij het vernemen dier gebiedende stem
schaarde een ieder zich om hem heen. Zijn mannelijk gelaat was doodsbleek, maar
zijn meed begaf hem geen oogenblik en onwillekeurig zag een ieder naar hem op
als een reddenden engel.
‘Het schip is zoo goed als verloren,’ sprak hij op vasten toon, ‘maar het hangt
alleen van ulieden af om behouden te worden. Wij kunnen onmogelijk landen, maar
de sloepen heb ik uit laten zetten en zoo gij mijne bevelen opvolgt zal ik u daarin
naar de kust laten roeien: bij troepjes van twintig zal ik u daarin neerlaten, de vrouwen
en kinderen het eerst. Wie iets meeneemt laat ik achter. Twintig vrouwen kunnen
nu komen, spoedig!’
Maar thans was op nieuw al wat naar tucht geleek verbroken. Zoodra hij zweeg
keerde de ontzettende zielsangst weder, die voor een oogwenk bedwongen was
geworden en alles verdrong zich naar de plaats, van waar men met behulp van een
scheepsladder, langs het brandende vaartuig in de sloepen af moest dalen. Een
minuut zag men niets anders dan eene vreeselijke worsteling. Mannen, vrouwen
en kinderen, alles vocht daar om het bestaan, dat door velen hunner toch slechts
een onophoudelijk lijden beteekende; het was een schrikwekkende massa, alle
edeler stemmen van het gemoed waren tot zwijgen gebracht door de vrees een graf
in de golven te vinden, en juist dacht de gezagvoerder er over een revolverschot te
lossen, om door een anderen schrik de kalmte te herstellen, toen de scheepsladder
onder het gewicht van zooveel menschenlevens bezweek, en al wie zich daarop
bevonden in zee verdwenen. Er viel niet aan te denken hen te redden, maar nog
bleven er drie booten over om de anderen aan wal te voeren. Met een stem, die
niets menschelijks meer had, gebood de kapitein dat men zich thans een voor een
daarin of zou laten dalen langs een stevig touw, - helaas! ofschoon hij ditmaal
gehoorzaamd werd, twee sloepen kantelden om, doordat de tegen den dood
worstelende ongelukkigen zich daaraan hadden vastgeklemd, en het was eerst toen
hij de laatste boot aan de andere zijde van het schip liet brengen, dat een tiental
overgebleven lieden, waaronder ook hij zelf gered werden.
Caroline Louise was misschien de eenige opvarende geweest, die geen stap
gedaan had, om haar leven te redden. Zij had onder de eerste slachtoffers ook Nita
zien vallen; Sultan, die in haar hut had liggen slapen, was eveneens onherroepelijk
verloren, en moest reeds gestikt zijn door den rook. De kapitein had twee man op
post gesteld voor de trapdeur welke naar de l o n g - r o o m voerde, om te voorkomen
dat de passagiers nog het een of ander zouden pogen te redden; er viel dus niet
aan te den-
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ken haar ouden getrouwen makker te hulp te komen, en daarbij voegde zich nog
het vreeselijke denkbeeld dat al wat zij aan bewijzen voor hare geboorte kon
aanvoeren, weldra onherroepelijk op den bodem der zee zou rusten. Wat behoefde
zij nog om het leven te worstelen? Was het niet duidelijk, dat sedert het uur waarop
zij voor het eerst het daglicht had aanschouwd, een noodlot haar vervolgde, dat zij
vruchteloos zou pogen te bezweren? Was niet al wat zij liefhad haar reeds ontvallen;
stond zij niet verlatener en troosteloozer op aarde, zij de rijke koningsdochter, dan
de eerste de beste bedelares, die 's avonds toch nog het moeilijk vergaderde brood
aan hare kinderen of wel hare moeder bracht? Waartoe zou zij zich dan tegen den
dood verzetten, al deed ook de gedaante, in welke hij tot haar gekomen was, haar
ondanks zichzelve huiveren? Neen, zij zou geen poging aanwenden om zich tegen
vlammen of golven te verdedigen, en zoo stond zij daar met doodsbleek en pijnlijk
vertrokken gelaat de verwoesting gade te slaan welke er om haar heen werd
aangericht, en den laatsten vijand af te wachten, die misschien wel in het eind zou
blijken haar beste vriend te wezen.
Op het oogenblik echter dat de kapitein op, zijne beurt in het reddingsvaartuig af
zou dalen, blikte hij om zich heen; niemand was er meer op het dek overgebleven
dan die eene tengere figuur met de groote, strakke oogen, en wanende, dat zij
plotseling krankzinnig was geworden van schrik, sloeg hij den arm om haar heen
en droeg haar aldus met zich mede in de boot, zonder dat zij er aan dacht tegenstand
te bieden.
De dood had geweigerd een einde aan hare ellenden te maken. Behouden kwam
zij aan land, en werd door de overige geredden naar New-York medegevoerd. Eerst
in laatstgenoemde plaats kwam zij weder eenigermate tot het besef van haar
toestand terug, en nadat zij zich te vergeefs had afgevraagd of er geen middel zon
bestaan om, door duikers of op de een of andere wijze het gezonken schip binnen
te laten dringen en eene laatste poging aan te wenden om hare schatten weder
machtig te worden. begaf zij zich tot een advocaat, die tegenover het hotel woonde,
waar zij haar intrek had genomen. Zij had geen, vrienden in deze onmetelijke
wereldstad, en wist niet tot welken, rechtsgeleerde zich te richten; het bordje op de
deur van den heer Gesner was haar eenige vingerwijzing bij deze keuze, en
aanvankelijk gevoelde zij er geen berouw over zich tot hem gewend te hebben,
want hij was iemand van innemende manieren, en die haar terstond beloofde hare
belangen aan te zullen trekken alsof zij de zijne waren.
Ralph Gesner was iemand van ongeveer dertigjarigen leeftijd, van een hooge
gestalte en wiens grootste schoonheid in een paar lange, blonde knevels was
gelegen. Wel is waar bezat hij regel-
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matige gelaatstrekken, maar in zijne fletsche oogen viel duidelijk het bewustzijn te
lezen, dat hij een ‘mooi mensch’ was, en om zijne fraaie tanden des te beter te
toonen, had hij tot gewoonte aangenomen, ze steeds op elkander geklemd te houden
wanneer hij sprak. Hij had, gelijk de Franschen zeggen, het leven ‘á g r a n d s
g u i d e s ’ gevoerd en op het oogenblik dat Caroline Louise zich tot hem vervoegde
bleef hem geen cent meer over en trachtte hij zoo goed en kwaad als het ging van
de enkele personen te leven, die nu en dan, evenals de jonge gravin, zijn raad
kwamen inroepen, om de eenvoudige reden, dat zij geen beter adres kenden. Het
valt dus niet te verwonderen dat terstond de vraag bij hem oprees of dit verlatene,
jeugdige wezen, dat over zooveel geld scheen te kunnen beschikken, geen
gemakkelijk te verwerven prooi voor hem zou wezen. Niet dat hij zich voornam
slecht voor haar te zijn, integendeel, maar hij koesterde geen andere liefde voor
haar, dan de bekoring van het groote inkomen dat zij hem ten huwelijk mee zou
brengen en dat scheen hem voldoende toe.
Wat het arme meisje betreft, hoeveel zij ook reeds ondervonden mocht hebben,
eene dusdanige berekening was haar nog vreemd; zij had zelfs de overtuiging
behouden, dat haar vader zich slechts door den dwang der zijnen tot een huwelijk
met koningin Elisabeth had laten overhalen en zij was derhalve niet het minst
gewapend tegen een dergelijken toeleg. Het was haar, die zich zoo eenzaam op
de wereld gevoelde, onuitsprekelijk zoet, van lieverlede te bespeuren dat er ten
minste één levend wezen bestond, dat zich voortdurend met haar bezighield. Zij
dacht aan geen vertrek naar Europa meer, zelfs het verlies harer kostbare
documenten begon haar koud te laten en zij schreef aan prins August, dat zij
voorloopig nog door hare zaken te New-York opgehouden werd. Was het wonder,
dat zij ‘ja!’ zeide, toen Ralph Gesner haar op zekeren dag de vraag deed, of zij zijne
vrouw wilde woeden? Zij was zich zeer goed bewust, dat zij door een dergelijken
stap alle vooruitzichten verspeelde om ooit als Elisabeth's dochter erkend te worden;
zoolang zij gravin Léonville had geheeten, zou het verschil in stand niet zoo
onoverkomelijk zijn geweest; als mevrouw Gesner moest zij vanzelf in de schaduw
treden: maar op dien leeftijd schijnt geen offer te zwaar als men lief heeft en gewillig
liet zij alle hoop op eene toekomst varen, die zich niet rechtstreeks met Ealph
verbond. Zij schreef niettemin aan den prins om hem zijne toestemming te vragen
en deze antwoordde haar dat, ofschoon hij daardoor wederom zijne hoop vernietigd
zag haar weldra in zijne armen te mogen sluiten, hij haar geluk geen oogenblik in
den weg wilde staan, en met haar van oordeel was dat, alles wel beschouwd, de
vreugde van een eigen haard misschien de eenig mogelijke oplossing van het
moeilijke vraagstuk was, op welke wijze zij nog ooit tot een
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rustig en gelukkig bestaan zou geraken. Hij zoude haar de eens vastgestelde
jaarwedde blijven uitkeeren, maar daarentegen verkocht hij haar als een gunst, dat
zij nooit bij zijn leven aan haar echtgenoot zou bekennen w i e n s dochter zij in
werkelijkheid was en welk geheim haar wieg omringd had. De inhoud van dezen
brief maakte zulk een diepen indruk op Caroline Louise, dat zij aanstonds een
antwoord schreef, inhoudende de plechtige belofte dat, hoe lief Ralph Gesner haar
ook mocht wezen, zij hem nimmer de waarheid onthullen zou, aleer daartoe door
haar vader zelf gemachtigd te zijn geworden.
En hierna poogde zijzelve te vergeten w i e zij was; om zich onverdeeld over te
geven aan de zaligheid van te beminnen en bemind te zijn. Hare vrienden uit
Berwood kwamen op haar dringende bede over om getuige van haar huwelijk te
wezen, en toen zij wederom huiswaarts keerden, namen zij de overtuiging mede,
dat de jonge vrouw verstandig had gehandeld al hare onzekere verwachtingen aan
de liefde ten offer te brengen.
Ralph Gesner was zoo lief voor zijn vrouwtje, dat hun geen twijfel overbleef of hij
hield zielsveel van haar. Zij hadden eene fraaie woning betrokken, hij reed dikwijls
met haar te paard uit; zij zagen tal van menschen en zij gevoelde zich nog volkomen
gelukkig, toen hij haar voorstelde samen eene reis naar Italië te te maken. Zij gingen
zelfs verder en betrokken gedurende een ganschen zomer een villa in Zwitserland,
waar zij eene nauwe vriendschap aanknoopte met hare veel oudere naamgenoote
Caroline Paysant, de eens zoo gevierde tooneelspeelster, die in korten tijd de
gemalin van een koning was geweest. Maar nooit bezocht haar vader haar gedurende
deze omzwervingen door Europa. Misschien vreesde hij haar echtgenoot te
ontmoeten en door hem herkend te worden; misschien ook werd hij waarlijk, gelijk
hij zeide door overstelpende bezigheden aan het rijk van Elisabeth geketend.
Maar reeds zou hij haar slechts terug hebben kunnen zien, om getuige te wezen
van haar ongeluk. Nauwelijks in Europa, of Ralph Gesner had van alle genoegens
willen smaken, die het leven aanbiedt. Hij bediende zich daartoe niet alleen van
haar geld, maar liet haar geheel aan haar lot over. Somtijds was hij weken achtereen
afwezig, zonder dat zij wist w a n n e e r hij terug zou komen, en als hij eindelijk weer
bij haar wedergekeerd was, klaagde hij onophoudelijk over verveling, of was ruw
en hard jegens haar.
In hare vertwijfeling poogde zij zich hiertegen te verzetten; doch dit verbitterde
hem slechts en dreef hem tot het uiterste, en toen zij naar New-York teruggekeerd
waren, gaf hij zich niet eens meer de moeite althans nog een schijn van decorum
aan te nemen tegenover haar, doch legde op de schaamtelooste wijze de
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ontrouw aan den dag, waaraan hij zich elkens op nieuw schuldig maakte.
En zoo was het, dat de ongelukkige, nog eer zij twintig jaren oud was, de eenige
bloem had zien verwelken, die voor haar had k u n n e n bloeien: huiselijk geluk.

Hoofdstuk XXVIII.
Een sterfbed.
Het was in de eerste helft der maand December 1861: helder bescheen de roode
winterzon de tallooze vensters van het kasteel van Stormton, als had zij overal
vreugde-flambouwen willen ontsteken. En toch hoe feestelijk de natuur er ook in
hare witte pelzen uit mocht zien, zij vormde daardoor slechts een des te scherper
tegenstelling met de algemeene verslagenheid, welke onder de bewoners van het
koninklijk lustslot heerschte, immers de geneesheeren hadden zooeven pas de
noodlottige uitspraak doen hooren, dat het volk zijn trouwsten steun, Hare Majesteit
haar gemaal, ging verliezen. Angstig verdrongen de bewoners der plaats zich voor
de poorten van het paleis, om te vernemen of er nog niet een weinig hoop
terugkeerde, en onder hen waren er die mompelden dat 's prinsen tweede kind, de
kroonprins, een jonge losbol, dagen achtereen zoek was geweest. Prins August
had zich onmiddellijk naar de hoofdstad begeven, ten einde hem op te sporen, en
dat in weerwil van de smeekbeden der koningin om zulks aan een hunner vertrouwde
dienaren over te laten, want hij was juist lijdende aan eene zware borstverkoudheid,
en het weder was snerpend guur. Zijn teeder vaderhart wilde echter niet hooren
van een dergelijken raad, en zoo had hij er dan ook werkelijk in mogen slagen zijn
zoon terug te vinden; maar op het oogenblik zelf dat Elisabeth den jongeling met
open armen ontving, bemerkte zij vol ontzetting hoe bleek en vervallen haar
echtgenoot er uitzag, Hij scheen op eenmaal eenige jaren ouder te zijn geworden,
en hoestte, dat het haar door de ziel sneed. Hij worstelde echter uit al zijn macht
tegen de hand, welke op hem nêer was gestreken. Wel had hij zijn meedoogenloozen
tegenstander herkend, maar hij wilde beproeven of hij hem niet verschalken kon.
Hij doorzag als met één blik al datgene wat hem nog op aarde te verrichten bleef.
Hij kon de koningin, die van lieverlede op hem had leeren steunen gelijk een kind,
hij kon al die kleine prinsen en prinsesjes, die zijne trouwe leiding nog
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zoozeer behoefden, immers niet aan hun lot overlaten? En dan, indien hij kwam te
sterven, wat zou er dan worden van Caroline Louise, de arme zwervelinge, wier
ongeluk hem zoozeer ter harte ging?
Helaas! Hij mocht tegen den dood strijden zooveel hij wilde; na verloop van enkele
dagen was hij wel gedwongen zich overwonnen te erkennen. De koningin was
onuitputtelijk in zorgen voor hem. Zij paste haar gemaal op met eene liefde en
eenvoud, alsof zij slechts eene gewone vrouw ware geweest, die aan niets anders
dacht, zich over niets anders bekommerde, dan om het liefste wat zij had aan den
dood te betwisten. Ook Lhöstein werd vaak aan de sponde van den hoogen lijder
toegelaten, evenals Jules Bronze, een dienaar die zijnen meesters herhaalde malen
zulke blijken van verkleefdheid had geschonken, dat de koningin vooral zich zeer
aan hem gehecht had. Wat Peter betreft, hij was reeds jaren te voren naar zijn
vaderland teruggekeerd, omdat hij zijn einde voelde naderen en sterven wilde in
het groene landelijke dorpje, waar hij het eerste levenslicht had aanschouwd.
En terwijl daarbuiten Elisabeth's trouwe onderdanen te vergeefs afwachtten, dat
een bericht van binnen tot hen door mocht dringen, dat hun weder eenige hoop
terugschonk, lag August von Seen-Coburn onrustig op zijn puluw heen en weêr te
woelen, en had zijn nog altijd fraai gelaat zulk een gejaagde uitdrukking aangenomen
en lag er zulk een pijnlijke blik in zijne oogen dat de koningin zich over hem heen
boog en hem vroeg of er iets was dat hem bezorgd maakte.
‘Er is iets dat ik u zou willen zeggen, Elisabeth,’ sprak de prins met moeite, ‘het
is mij alsof dat geheim mij vermoordt, het belet mij adem te halen, en toch, ik weet
niet hoe ik het zeggen zal.
‘Hoe kunt gij zoo spreken?’ vroeg zij vol teederheid, terwijl zij de groote
zweetdruppelen met haar kanten zakdoek van zijn voorhoofd afwischte. ‘Het is
immers ook mijn geheim, zoodra het het uwe is, en van dat oogenbik af k a n het u
niet zwaar vallen er mij over te spreken. Zal ik Jules Bronze wegzenden uit het
vertrek. Hij is de eenige persoon, die zich hier bevindt, buiten ons tweeën.’
‘Neen, neen, het is beter dat hij hier blijft,’ haastte de zieke zich met koortsachtige
stem te spreken. ‘Er kan een dag komen waarop het noodig zal blijken dat nog een
ander dan gij deze laatste getuigenis heeft gehoord. Maar, o! gij vermoedt niet half,
gij k u n t niet vermoeden w a t het mij kost te onthullen wat ik zoolang in mijn
binnenste verborg. Elisabeth, gij hebt geen dag laten voorbijgaan, zonder mij nieuwe
blijken te geven hoe groot en standvastig uwe liefde was; wilt gij mij een laatste blijk
van die overanderlijke teederheid geven, door mij vooraf te beloven, dat gij mij niet
vloeken zult?’
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De arme vrouw begon hevig te beven. Indien hij bevreesd was voor haar vloek, dan
kon het niet anders wezen of hij had zich iets ontzettends omtrent haar te verwijten.
‘Spreek!’ zeide zij bijna driftig, ‘alles is beter dan deze onzekerheid.’
Een oogenblik lag de zieke met gesloten oogen zwijgend neêr. Het was alleen
aan zijne zware, moeielijke ademhaling te zien, dat hij zijne krachten poogde te
verzamelen tot de vreeselijke bekentenis, welke hem reeds zoo lange jaren op de
lippen had gebrand. Eensklaps richtte hij zich overeind en met eene stem zoo
heesch, dat zij bijna onhoorbaar werd, sprak hij: ‘Elisabeth, ik heb zwaar gezondigd
tegen u, en misschien zult gij zelfs geen verschooning voor mij vinden, - maar
wanneer ik niet meer zal zijn, herinner u dan ten minste hoezeer ik al deze jaren
lang getracht heb mijn misstap te herstellen en alles aan u, de kinderen en uw volk
goed te maken. Bedenk hoe oprecht ik u heb liefgehad; doorzoek mijn gansche
bestaan gedurende de laatste een-en-twintig jaren, en gij zult er geen enkele
schaduw zelfs van ontrouw in ontdekken. Zult gij ook aan mijn nagedachtenis geen
vergiffenis schenken?’
‘Spreek,’ herhaalde zij op gesmoorden toon, en met eene deerniswaardige
uitdrukking van spanning op haar gelaat. En thans gevoelende dat uitstel niet langer
mogelijk was, begon August von Seen-Coburn haar in korte, afgebroken volzinnen
het geheim van zijn eerste huwelijk en zelfs de geboorte van Louise's kind mede te
deelen; hier echter bleef hij haperen; het ontbrak hem aan moed om verder te gaan.
Wat de koningin betreft, zij had hem met wijd opengespalkte oogen aangehoord,
het was haar te moede geweest alsof heel het gebouw van hoop, geloof en liefde,
dat zij gedurende al die lange jaren had meenen te bezitten, op eens in een
bodemloozen afgrond verdween. Hij had haar niet bemind toen hij haar huwde! Kon
zij dan nu gelooven dat hij haar thans liefhad, nu alle bekoorlijkheden der jeugd
haar hadden begeven, en zij hem alleen nog dierbaar had kunnen zijn door het
prisma der eerste herinneringen? - Hij had haar bedrogen, en die andere vrouw aan
den glans van h a a r kroon opgeofferd, dat andere kind vaderloos gemaakt nog
vóór zijne geboorte en dat alleen was verricht door hem, dien zij als een afgod
vereerde, in wiens zielenadel zij meer geloofde dan in zichzelve!
Eensklaps echter hief zij het hoofd weder op, en met bijna dreigende stem vroeg
zij:
‘En.... waar is dat kind? Gravin Léonville is dood, maar wáár is haar kind?’
‘Vergiffenis,’ mompelde de stervende. ‘O, Elisabeth! zoo gij wist hoe afgrijselijk
het is zulk een geheim in zich rond om te dragen, hoe licht men daardoor tot een
tweede nog ontzettender
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daad vervalt, alleen maar om dien eersten misstap te verbergen! Heb medelijden!
Laat mij niet heengaan beladen met uw toorn! Ik heb onnoemelijk misdaan tegen
ons kind en tegen u, maar God alleen weet hoezeer ik er voor geboet heb.’
En hierop volgde de biecht van het tweede misdrijf, dat nog zooveel donkerder
dan het eerste was geweest. Eerst was het als kon Elisabeth de gansche beteekenis
daarvan onmogelijk in zich opnemen, maar toen de werkelijkheid zich eenmaal baan
gebroken had door de nevelen van wanhoop en vertwijfeling, die in deze ontzettende
ure haar verstand omsluierden, uitte zij een schier waanzinnigen gil, en overeind
springende, stopte zij de ooren dicht en riep kermend:
‘O!.... zeg niets meer,.... ik wil niets meer hooren!’
De aanblik van hare wanhoop was te veel voor de stervende krachten van den
schuldige. Hij zonk bewusteloos in zijne kussens achterover en ditmaal snelde Jules
Bronze toe, om te trachten hem weder bij te brengen. Ook de koningin poogde zich
eenigszins te herstellen, en bleef aan zijne zijde tot hij weder eenigermate bijgekomen
was. Daarop verwijderde zij zich naar hare eigene vertrekken, en wierp zich in hare
troosteloosheid op haar koninklijk praalbed neder. De dood van den prins had haar
nooit zoo eenzaam en verlaten kunnen achterlaten als de onthulling van dit geheim.
Het was dus alles comediespel geweest, dat wat zij meer dan een-en-twintig jaren
voor het volmaaktste geluk had aangezien, dat een sterveling op aarde te beurt kan
vallen; haar afgod had haar al dien tijd lang op vrij wat laaghartiger wijze verongelijkt,
dan de man, die een dolk slaat in de blanken boezem der vrouw, die hem boven
alles en allen bemint. Hij had haar haar eerstgeborene ontstolen, en tot een leven
van ellende en eenzaamheid veroordeeld, ja haar gedwongen hare kussen te
schenken aan het kind dier andere vrouw, die in haar oog nooit anders dan eene
gehate medeminnares kon wezen.
Heel dien dag en nacht treurde hare ziel om het jeugdige wezen, op wier kleine
gelaat hare lippen met zooveel liefde gerust hadden, toen men haar een paar uren
na de geboorte het kind voor het eerst in de armen had gelegd. En zij was
onherroepelijk voor haar verloren. ‘Onherroepelijk,’ want Louise von Reut's dochter
was als prinses Elisabeth met den zoon en troonopvolger des konings van het
machtigste der Europeesche rijken in den echt getreden, en thans te verklaren dat
zij een kind zonder naam, en van nederige afkomst was, zou gelijk staan met het
omverwerpen eener groote dynastie, en nooit zoude het machtigste rijk dat straffeloos
dulden.
Wat er in die uren door de arme vorstin geleden werd, zou door geen pen ter
wereld beschreven kunnen worden; en toen zij den volgenden morgen weder aan
het ziekbed van haar gemaal
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verscheen, was het of zij niet alleen zijn leven, maar ook voor altijd haar geluk, haar
fijn gevoel, haar verstand, haar vertrouwen op de menschheid weg zag ebben. Toch,
en zóó groot was hare liefde voor hem geweest, vond zij geen kracht om hard tegen
hem te wezen. Met geen enkel woord kwam zij op zijne bekentenis terug, geen
enkele maal raakten hare lippen meer zijn voorhoofd aan; maar hare hand poogde
nog onophoudelijk verzachting van zijn lijden aan te brengen, al ontweken ook haar
oogen de zijne, en al beefden de ijskoude vingeren die hem lafenis aanboden.
Zoo stierf hij, beweend door het gansche volk; en zij die getuige waren geweest
van de bijna woeste smart zijner koninklijke weduwe, vermoedden weinig h o e v e e l
haar in die rampzalige Decemberdagen ontnomen was. Nooit vergunde zij dat zijn
testament zou worden openbaar gemaakt, ofschoon het een ieder bekend was, dat
hij gedurende zijn huwelijk een zeer aanzienlijk vermogen bijeengegaard had; en
terwijl niemand er de ware oorzaak van kon gissen, begon men in den lande te
mompelen, dat zij gierig moest zijn. Buiten staat haar gevoelens te verbergen of
ook maar eenigszins te bedwingen, onttrok de arme zich aan al het gejoel der wereld,
en werd zij langzamerhand aangegrepen door eene zekere menschenschuwheid,
wat haar voor dwaas en kinderachtig deed aanzien; maar tevens dreef de behoefte
om in eigen oogen de liefde te rechtvaardigen, welke zij haar man zoo onverdeeld
geschonken had, er haar toe, het volk voor te gaan in het oprichten van allerlei
kostbare gedenkteekenen ter herinnering aan hetgeen hij voor het rijk had verricht;
immers voor hare onderdanen was hij als een vader geweest, en als zoodanig kon
zij hem blijven eeren.
Dat was alles wat haar van de schipbreuk van haar levensheil overbleef: maar
de wereld wist het niet, en dreef den spot met de schatten welke zij uitgaf voor de
verheerlijking zijner nagedachtenis.
Wat Caroline Louise aangaat, zij las het bericht van den dood haars vaders in
een nieuwsblad, en dankte den hemel, dat zij zich op dat oogenblik alleen bevond
en vrij was lucht te geven aan de groote droefheid, welke haar hart vervulde en
waarbij zich nog de wroeging voegde dat zij vroeger geen gehoor had gegeven aan
zijne bede om naar Europa terug te keeren.
Had zij slechts zijne roepstem opgevolgd, zij zoude nimmer zoo ongelukkig zijn
geworden als zij zich thans gevoelde, immers zelfs het kloosterleven was te verkiezen
boven zulk een bestaan vol ellende als zij thans leidde. - Bijna gelijktijdig met de
aankomst der noodlottige courant, ontving zij een brief van een predikant, die bekend
stond als zeer gehecht te zijn aan den prins zoowel als aan koningin Elisabeth, en
die haar zonder
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eenige toelichting of naam te noemen, kennis gaf, dat hij haar voortaan jaarlijks de
som zou doen bekomen, welke zij tot hiertoe gewoon was geweest te ontvangen.
In zooverre was zij dus gerust gesteld; maar ongelukkig gehuwd als zij was, en
niemand op heel de wijde wereld bezittende, die zij lief kon hebben, werd haar hart
vervuld van een ontzaglijk verlangen naar die moeder, welke zij nooit gekend had,
en zij schreef der koningin een treffenden brief, waarin zij haar beloofde nooit eenige
aanspraak op hare rechten te zullen maken, zoo deze haar één enkele maal het
geluk wilde schenken haar te ontvangen, om het even op welke plaats, en haar een
oogenblik in de armen te sluiten. Het was de hartverscheurende kreet van eene
jeugdige ziel, die zich aan een enkele geliefde persoon wil vastklemmen, en op heel
de wijde wereld niemand vindt, die hare teederheid beantwoordt. - Toch kwam er
geen antwoord op.

Hoofdstuk XXIX.
Worstelingen.
Nog gedurende veertien jaren ging de jaarlijksche toelage voort tot Caroline Louise
te komen, en hoe ongelukkig ook haar huiselijk leven mocht zijn, ten minste was
haar de troost geschonken zich niet te moeten bekommeren over den dag van
morgen. Wanneer zij naar Europa kwam, betrok zij de fraaiste hotels en behoefde
zij zich nooit eenig genoegen te ontzeggen en zij wierp zich dan ook in allerlei
verstrooiingen, die geen ander doel hadden dan om haar te doen vergeten dat zij
eene moeder bezat, wier hart geen oogenblik voor haar rampzalig kind geklopt had
en die haar voort liet zwerven op dat droevig reispad naar de eeuwigheid, zonder
één enkele maal de grootmoedigheid te hebben gehad, haar de armen toe te
strekken. Er waren oogenblikken, waarop zij er geheel in slaagde hare pijnigende
gedachten in slaap te wiegen, maar wanneer zij vernam of in de dagbladen las hoe
het kind, dat men eens in hare plaats gesteld had, door een ieder gevierd en bemind
werd als Elisabeth's dochter; of wel, dat zij hoorde hoe deze prinses zich in haar
onbeschrijfelijken hoogmoed meer waande, dan zelfs de grootste vorsten van
Europa, dan kwamen er tal van herinneringen in al hunne bitterheid opdagen, en
gevoelde zij, hoezeer zij de ‘indringster’ haatte.
Weldra echter zouden nog kwellender zorgen voor haar opda-

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

198
gen. In 1875 toch ontving zij op eenmaal, zonder nadere toelichting, het dubbele
bedrag der haar toegekende jaarwedde, wat haar te meer verbaasde, omdat de
afzender ditmaal een haar geheel onbekend persoon was. In hare hoop dat de
koningin zich vroeg of laat harer nog eens aan zou trekken, meende zij dat deze
geheimzinnige toezending door Elisabeth was geschied en nam zij het geschenk
vol blijdschap aan. Elke vreugde, welke zij zich voor die som kon verschaffen, was
haar thans dubbel zoet; in alles waande zij de liefderijke, zorgende hand eener
moeder te zien, en zelfs het verdriet dat Ralph Gesner haar aandeed, vond haar
veel onverschilliger, of liever gezegd, moediger dan voorheen.
Op eenmaal echter leerde zij de vreeselijke werkelijkheid kennen. De predikant,
die door prins August belast was geweest met de taak haar steeds haar inkomen
toe te zenden, was overleden, zonder eenige aanwijzing betreffende de hem
toevertrouwde gelden na te laten, en deze grootere som was haar enkel
toegezonden, als een laatste gift, waarbij men niet eens de barmhartigheid had
gehad de waarschuwing te voegen, om deze gelden als een klein kapitaaltje op te
leggen voor de toekomst. De ongelukkige, aan wie de belofte geschonken was, dat
zij haar leven lang op denzelfden voet van weelde zou kunnen leven, had er nimmer
aan gedacht zich een kapitaal te vormen, en toen men onverwacht ophield haar de
gewone som uit te betalen, bleef haar geen hoop meer voor de toekomst over. Zij
beproefde wat zij kon om haar echtgenoot te bewegen zijn praktijk weder op te
vatten. ‘Zoolang wij rijk waren, zijn wij beiden diep rampzalig geweest, Ralph,’ sprak
zij; ‘zouden wij niet gelukkig kunnen worden nu dat wij arm zijn? Ik ben overtuigd
dat gij buitengewone gaven bezit, en dat gij, zoo gij slechts wildet, meer te doen
zoudt kunnen krijgen dan u mogelijk was bij te houden. Ik van mijne zijde zou al wat
ik maar kon zelf verrichten, en ons huishouden op zulk een goedkoopen voet
inrichten, dat het u maar heel weinig kostte; zoudt gij het niet eens willen beproeven,
zeg?’
Hare stem klonk smeekend, hare oogen stonden vol tranen, en de hand welke
zij op zijn schouder gelegd had, beefde. Zij gevoelde, dat, niettegenstaande al
hetgeen hij tegen haar misdaan had, zij alles zou vergeven en vergeten, en hij haar
weer lief zou kunnen worden als voorheen, indien slechts deze ééne beproeving
hem krachtig vond. - Maar, helaas! het eenige antwoord dat zij op hare bede ontving
zeide genoegzaam wie de man was, aan wien zij haar lot had toevertrouwd. Twee
dagen later had hij haar verlaten, bijna al het geld meenemende dat haar nog
overbleef en hare kamenier met zich voerende.
Het was gelukkig dat zij zich op dat oogenblik te Parijs, in het hôtel Splendide,
avenue de l'Opera, bevond, want anders zoude zij niet eens genoegzaam
overgehouden hebben om naar
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Europa over te steken, en wilde zij nog hopen i e t s aan de zaak te kunnen doen,
dan moest zij daarvoor allereerst in de mogelijkheid wezen de personen te naderen
van wier invloed alles afhing. Tot hiertoe had hare aangeboren fierheid haar
weêrhouden ooit een tweeden stap te doen om door de koningin ontvangen te
worden, sedert deze haar op zoo wreede wijze verloochend had; maar zij zag de
armoede met groote schreden naderen, en zij stond daar van ieder verlaten; wat
kon, wat moest zij doen, zoo het niet was een hulpkreet naar hare moeder op te
zenden?
Ware zij in staat geweest in haar eigen onderhoud te voorzien, dan zoude zij
hieraan verreweg de voorkeur hebben gegeven, maar hare opvoeding was daar
weinig voor berekend geweest. Hare eerste jaren had zij in Frankrijk doorgebracht,
zonder ooit bepaalde lessen te ontvangen; daarop had zij Duitschland bewoond,
en het verblijf op den Nymphenburg was nog het eenige tijdperk geweest, gedurende
hetwelk zij geregeld onderwijs had ontvangen; eens in Amerika had men zich niet
meer over hare opleiding bekommerd, en gemeend, dat zij al ruimschoots genoeg
wist voor eene vrouw van de wereld. Er viel dus niet aan te denken om zelf onderwijs
te geven, of wel door vertaal- of schrijfwerk in haar bestaan te voorzien; en wie zou
als gezelschapsdame zulk eene droefgeestige, diep ternêergeslagen vrouw hebben
willen aannemen?
Haar bleef geen andere uitweg open dan de hoop hare moeder in het eind tot
medelijden te bewegen, en zij schreef nogmaals aan Hare Majesteit om haar den
treurigen en onverklaarbaren toestand mede te deelen waartoe zij vervallen was,
en tevens haar bijstand in te roepen om de gelden, welke zij overtuigd was dat de
prins voor haar vastgezet had, terug te ontvangen. ‘Ik bid u niet eens meer mij bij
u toe te laten, als uw hart toch niet naar mij verlangt. Ik zweer u zelfs, dat ik nooit
eene poging zal wagen om de waarheid aan het licht te brengen; maar alleen smeek
ik u: laat mij niet met armoede worstelen. Mijn vader kan niet heen zijn gegaan,
zonder voor zijn kind te hebben gezorgd; ik bid u, bespaar mij de eenige smart welke
ik tot heden toe niet heb gekend,’ aldus schreef zij.
Zij begaf zich zelf naar het paleis der koningin, om zeker te wezen dat dit schrijven
in hare handen zou komen. Er kwam evenmin als de vorige maal eenig antwoord,
en den volgenden dag werd het bericht in de couranten verspreid, dat Hare Majesteit
lijdende was aan zware koude, en gedurende verscheidene dagen gedwongen zou
zijn tehuis te blijven. Caroline Louise begreep terstond, dat Elisabeth vreesde op
weg door haar aangehouden te worden, en met een hart vol bitterheid verwijderde
zij zich weder, na nogmaals aan hare moeder geschreven te hebben dat zij naar
Frankrijk vertrok, ten einde daar hare worsteling om
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het leven te beginnen, zonder telkens de droevige zekerheid te moeten erlangen
dat hare nabijheid schrik aanjoeg aan hare moeder. Ook ditmaal ontving zij geen
antwoord, en bijna wanhopig kwam zij te Parijs aan, waar zij na langdurig zoeken
in een der nauwste, somberste straten van het oude Lutéce, een kamertje vond,
dat haar door zijn goedkoopen prijs geschikt voorkwam om er voortaan te gaan
leven. Maar hoe weinig zij er ook voor betalen moest, in het eind kwam toch de dag
waarop zij zelfs deze kleine uitgaaf niet kon bestrijden, en slechts eenige franken
overhield om brood en ander voedsel voor te koopen. De wanhoop van haar toestand
deed haar op eene gelukkige gedachte komen, zij herinnerde zich plotseling de
goedheid welke de koning van Birren altijd jegens haar betoond had, en ofschoon
hij zelf reeds sedert jaren in het grootsche praalgraf rustte, dat hij zelf haar eens
gewezen had, zij hoopte, dat de edelmoedigheid van den vader ook in het hart van
zijn opvolger zou voortleven, zij wendde zich derhalve tot den jongen koning, met
de bede om hulp, terwijl zij hem herinnerde aan de dagen waarop zij met hem en
zijn broeder gespeeld had in de tuinen van het paleis.
De koning was een zonderling, wiens grillen en invallen veel geld kostten, zoodat
hij zelden goed bij kas was; maar dat nam niet weg, dat hij al de goedhartigheid
zijns vaders overgenomen had en ofschoon hij nog slechts een zeer flauwe
herinnering aan zijne vroegere speelgenoote, behouden had, haar onmiddellijk
duizend franken liet toezenden. De ongelukkige bezat daardoor weer genoeg om
een nieuw levensjaar door te worstelen; maar ook aan zulk een schijnbaar langen
termijn van redding komt een einde en juist op het oogenblik dat zij haar kleinen
schat tot bijna niets geslonken zag, vernam zij dat koningin Elisabeth zich met hare
jongste dochter in Frankrijk's hoofdstad ophield, van waar zij naar het Zuiden
vertrekken zouden, ten einde aldaar den winter te gaan doorbrengen. Zij wist dat
hare moeder liever alles prijsgaf, dan gevaar te loopen dat haar geheim aan het
licht zou komen. Nooit zoude zij haar daarom genoegzaam erkennen om haar bij
zich toe te laten; maar Elisabeth was door al de droefenissen van den laatsten tijd
verbitterd geraakt, men zeide dat zij eenmaal een geheel andere vrouw was geweest,
dat zelfs haar warmste aanhangers op haar verleden moesten wijzen, om hare
deugden op te sommen; prinses Ernesta daarentegen was, naar men beweerde,
de liefheid en goedheid in persoon, zij was het levend beeld van hetgeen de moeder
ééns geweest was en daarbij, zij was nog zoo jong; zoude z i j geen medelijden
hebben met de arme verlatene, die toch hare zuster was?
Wat hoopt men al niet, als men ongelukkig is? Zoolang zijzelve rijk was, had
Caroline Louise rechts en links zooveel lieden geholpen, dat het haar zulk eene
gewone zaak toescheen, dat men haar
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ook op hare beurt de behulpzame hand zou reiken en vol vertrouwen schreef de
arme aan het lievelingskind der koningin, zorg dragende dat de brief haar
overhandigd werd op een oogenblik dat de prinses zich geheel alleen bevond. Alles
gelukte volkomen, de bediende die hem aan de jonge vorstin over moest geven,
was er nog getuige van dat zij den omslag verbrak en kennis van den inhoud nam.
Doch er volgde niets wat op een antwoord geleek. Prinses Ernesta handelde
voorzeker overeenkomstig het verlangen harer koninklijke moeder.
Ditmaal was de ongelukkige geheel tot radeloosheid gedreven. Zij wendde zich
nog eenmaal tot den koning van Birren, hem plechtig belovende, dat dit de laatste
maal zou wezen dat zij zijne hulp inriep en ook ditmaal ontving zij dezelfde som als
den eersten keer. Zij had echter besloten er een ander gebruik van te maken. De
tijd was voorbij, waarop zij hare moeder had willen ontzien. Elisabeth was doof
gebleven voor hare bede om eene kleine jaarwedde, die der koningin geen enkele
ontbering zou hebben gekost en voor haar zooveel als levensbehoud hadde
beteekend. Thans zoude zij hare rechten openlijk doen gelden en al mocht zijzelve
dan ook hare kostbaarste bewijsstukken verloren hebben, zij zoude wel lieden vinden
die nog in het bezit waren van het een of andere document dat daarop betrekking
had, en niet ten onrechte vermoedde zij, dat zij niet wijzer kon doen, dan hen in de
vroegere omgeving haar vaders te zoeken.
Nogmaals begaf zij zich op reis; thans niet meer om eene moeder te bewegen
haar lang verloren kind aan het hart te drukken of aan die moeder een aalmoes af
te bedelen, maar om de wapenen te zoeken, waarmede zij de koningin tot vrees
zou kunnen dwingen. Peter was dood en had geen betrekkingen nagelaten; wat hij
dus aan bewijsstukken bezat, zou hij zeker aan den prins teruggeven hebben, aleer
hij naar zijne bergen was wedergekeerd. Ook de predikant, die zich zoolang met
de toezending der gelden had belast, was overleden; doch hij had een zoon
achtergelaten die zeer rijk was en veel over zich deed spreken. Caroline Louise
begaf zich tot hem, met de vraag of hij niet bekend was met het geheim door prins
August aan zijn vader toevertrouwd. Hij antwoordde haar op zulk eene beleedigende
wijze en behandelde haar zoo geheel en al als een oprichtster, dat zij beschaamd
en verpletterd zijne woning verliet, zonder ook maar één enkele schrede nader tot
haar doel te zijn getreden.
Zij vatte evenwel den volgenden dag weder moed, bij het vernemen dat er op het
kasteel van Stormton nog een vroegere kamerdienaar haars vaders woonde, wiens
naam haar berichtgever niet goed had onthouden, omdat hij zulk een vreemden
klank bezat. Indien het Lhöstein eens mocht wezen!
Natuurlijk reisde zij zonder verwijl naar Stormton af, en nau-
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welijks in het logement afgestapt of zij schreef aan den man, die wel degelijk dezen
zoo welbekenden naam droeg, met het verzoek zich bij haar te willen vervoegen,
of haar een uur op te geven, dat zij zeker kon zijn hem aan te zullen treffen.
Lhöstein antwoordde haar eveneens schiftelijk en dat op hoogst eerbiedigen toon,
maar met de betuiging van zijn leedwezen, dat hij door ziekte verhinderd werd uit
te gaan of iemand bij zich toe te laten. Het leed geen twijfel voor Caroline Louise of
de getrouwe dienaar had reeds van te voren bevelen van Elisabeth ontvangen,
omtrent hetgeen hem in een dergelijk geval te doen stond, en zij werd hierin
bevestigd toen al haar verdere pogingen om tot hem door te dringen vruchteloos
bleken. Wat zij echter niet vermoedde was, dat de nobele ziel van den man niet
over zich kon verkrijgen geheel doof voor de smeekbeden der rampzalige jonge
vrouw te blijven, en hij derhalve rechtstreeks aan de koningin schreef om haar toch
te bewegen iets voor hare dochter te doen, Hare Majesteit antwoordde hem
eigenhandig deze vier woorden: ‘Gij kent onze bevelen!’ en ofschoon met tegenzin
gehoorzaamde hij.
Drie dagen na ontvangst van dit koninklijk schrijven werd het land niet weinig in
beroering gebracht door het bericht, dat er gedurende den afgeloopen nacht
ingebroken was op het kasteel van Stormton, en wel in de vertrekken van den
kamerdienaar Lhöstein, een der meest vertrouwde bedienden van wijlen Z.K.H.
prins August von Seen-Coburn. De laden zijner sécretaire en schrijftafel waren
geheel leeggeplunderd, ofschoon de dief blijkbaar niet had kunnen ontdekken waar
zich het geld bevond, althans dit was in ongeschonden staat teruggevonden.
Kort daarop volgde de tijding, dat het hare Majesteit behaagd had, ter belooning
zijner langdurige en trouwe diensten, den kamerdienaar Lhöstein eene zoo ruime
schadevergoeding te geven voor het door hem geleden verlies, dat hij voortaan als
rentenier naar zijn vaderland terug zou kunnen keeren.
Caroline Louise, die beide zaken in de nieuwsbladen las, begreep dat haar laatste
hoop was onder gegaan. Ook de bewijsstukken welke Lhöstein onder zijne berusting
had gehad, waren in handen van hare moeder overgegaan.
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Hoofdstuk XXX.
Laatste stuiptrekkingen.
Zoo bleef het nog eenige jaren voortduren. Steeds worstelde de ongelukkige om
het schamele stukje broods dat toch ieder menschenkind behoeft om voort te
bestaan. Zij had thans een nog armelijker vertrekje gehuurd, in een woning vol
lieden van geringen stand, die haar dwaas en verwaand noemden, omdat zij
onmogelijk met hen kon omgaan. Op zekeren dag dat, gelijk zulks thans niet zelden
geschiedde, twee geheime agenten haar volgden, en voor de deur harer woning
bleven stilstaan, om zich zoo mogelijk te overtuigen waar hare kamer was, werden
zij herkend door een der andere bewoners van het huis, en verspreidde zich, als
een loopend vuurtje, het gerucht dat mevrouw Gesner eene geheimzinnige
misdadigster was, die zich voor de politie schuil hield. Geen tweemaal vier en twintig
uren later wist de verlatene reeds welke overtuiging zich aan hare buren had
medegedeeld, en slechts des te hopeloozer trok zij zich in hare eenzaamheid terug.
Reeds lang zoude zij van honger omgekomen zijn, indien zij niet voor een winkel
geborduurd had. De groote gave van teekenen, welke haar vader zoozeer
gekenmerkt had, was óók op haar overgegaan, al had men dat aangeboren talent
niet ontwikkeld; en de letters en andere patronen welke zij vervaardigde waren zoo
origineel, dat zij geen moeite had een winkelhouder te vinden die haar bestellingen
opdroeg. De man zag echter aanstonds hoe bitter arm zij was en trok daar partij
van om haar eene overeenkomst te laten teekenen, waarbij zij zich verbond hem
haar werk altijd voor denzelfden prijs te zullen afstaan, terwijl zij geen nieuwen
winkelhouder voor die arbeid zou kiezen. Hare verdiensten waren ook echter bij
den hardnekkigsten ijver, niet hooger dan vier franken daags, en er waren dagen
achtereen waarop hare geschokte zenuwen haar vingeren zoodanig deden beven,
dat zij geen stift in de hand kon houden.
Het was dan ook een uitkomst, - zooals de plotselinge aanblik van een bron voor
dorstende lippen zijn moet - toen zij op een morgen van het jaar 1880 een brief
ontving uit Stormton, van Jules Bronze, die haar meldde dat, ofschoon hij zich nooit
te voren tot haar gewend had, hij hare levensgeschiedenis kende en haar verzocht
terstond naar het kasteel over te komen met een trein, dien hij haar aanwees en
zich daar, hoewel ongezien, ter beschikking te houden van een zekere persoon,
die lijdende

Catharina Alberdingk Thijm, Een koninkllijke misdaad

204
was en zich te vergeefs met ééne enkele gedachte bezighield. Hij kon haar niet
b e l o v e n dat de uitslag hare moeite zou loonen, maar gevoelde toch hoop er op.
Onnoodig te zeggen dat zij zich onmiddellijk op weg begaf. Zij was na de lezing
van Bronze's schrijven als in een geheel ander wezen herschapen; al de zorgen,
de armoede, de vernederingen welke zij geleden had, schenen haar als niets toe,
nu zij slechts de mogelijkheid inzag, dat hare moeder zich harer in het eind ging
herinneren en haar aan het hart zou drukken. Zij stond niet langer geheel alleen op
de wereld, koningin Elisabeth treurde om het kind, dat slechts zoo kort aan hare
borst had gerust, en morgen reeds wellicht zou zij haar toefluisteren dat al hare
beproevingen nu ten einde waren. - ‘Hare beproevingen?’ Hoe klein schenen zij
niet, thans dat zij voor altijd tot het verleden zouden behooren; en hoe gemakkelijk
viel het haar, het aan hare moeder te vergeven, dat zij zoolang gewacht had, alvorens
haar de reddende hand toe te steken. Vorsten moeten rekening houden met tal van
zaken, waarmede gewone stervelingen zich gelukkig niet te bemoeien hebben, en
Elisabeth was geen oogenblik vrij geweest te handelen, gelijk haar hart haar dat
ingaf te doen. Dit alles en nog veel meer herhaalde Caroline Louise telkens hij zich
zelve, terwijl de trein haar het doel harer bestemming te gemoet deed spoeden. Zij
was eensklaps een beter mensch geworden, al hare verbittering was verdwenen,
haar vertrouwen op de menschheid keerde weder en het was als hadde die goede
tijding haar met een tooverslag een tiental jaren verjeugdigd.
Toen zij het station van Stormton bereikte, trad Jules Bronze, die haar aldaar had
opgewacht, terstond met den grootsten eerbied op haar toe en haar om verschooning
vragende, dat hij haar niet overeenkomstig haar rang kon ontvangen en tegenover
haar plaats nemen moest in het gesloten rijtuig dat voor haar gereed stond, geleidde
hij haar naar het kasteel van Stormton waar hij twee vertrekken in een onbewoonden
vleugel voor haar had ingeruimd, en haar zoo goed mogelijk installeerde.
‘Uwe Hoogheid moet vóór alle dingen zorg dragen dat niemand Haar ziet,’ spak
hij met veel nadruk in de stem. ‘Hare Majesteit is nooit geheel alleen. In hare
omgeving zijn lieden die niets zoozeer vreezen als deze ontmoeting.... Men behoeft
dus slechts op het vermoeden te komen dat gij u hier bevindt, om ons gansche plan
in duigen te laten vallen. De koningin is nog altijd zeer lijdende, en kan het maar
niet met zichzelve eens worden of zij u zien wil of niet. Terwille van de rust van
Europa.... wil zij gaarne twijfelen aan de werkelijkheid. Ik zal mijn invloed zooveel
als slechts mogelijk is gebruiken om Hare Majesteit tot het eerste over te halen, en
stemt zij er in toe, u terstond waarschuwen. Tot zoolang geduld.’
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Reeds wilde hij zich verwijderen; maar Caroline Louise hield hem terug.
‘Zeg mij hoe het komt dat gij alleen zoo goed voor mij zijt,’ vroeg zij, terwijl groote
tranen van dankbaarheid haar langs de wangen vloeiden; ‘tot hiertoe zijn de meeste
menschen zoo wreed en onbarmhartig voor mij geweest, al zou ook alles
meegebracht hebben, dat zij goed voor mij waren. En gij, die mij nooit te voren
gezien hebt, doet alles om mij het grootste geluk te geven, dat voor mij nog kan zijn
weggelegd.’
‘Laat u dit niet verwonderen,’ gaf de kamerdienaar met ontroerde stem ten
antwoord. ‘Vooreerst was ik van ganscher harten aan Prins August gehecht, en kan
het dus niet anders of ik moet bereid wezen zijne dochter ten dienste te staan. Maar
ik weet nog bovendien, hoezeer Hare Majesteit onder dit geheim gebukt gaat. Ik,
die tegenwoordig was bij de bekentenis uws vaders, en die meer dan iemand anders
in de onmiddellijke nabijheid der Koningin leef, ik ben wellicht de eenige, die de
diepte kan peilen der wond welke haar geslagen is; en ondanks al hetgeen mijne
hooge gebiedster mij somtijds daaromtrent zegt, heb ik de innige overtuiging, dat
eerst dan wanneer zij er in toestemt u, al ware het ook slechts in het geheim, of wel
als eene vreemde, terug te zien, de vrede die voor haar gestel zoo onontbeerlijk is,
langzamerhand weer in haar gemoed terug zal keeren. Ziehier de eenige
beweegreden mijner handelingen.’
‘Zeg mij nog één ding; de prins had voor mij een kapitaal vastgezet, dat groot
genoeg was om altijd de renten af te werpen, die ik voorheen ontving, maar sedert
1875 niet meer aan mij uitgekeerd werden. Hoe is het mogelijk, dat die uitbetaling
gestaakt werd? Al zou ook heel de wereld mij het tegendeel willen verzekeren, ik
ben vast en stellig overtuigd dat mijn vader veel te teeder en zorgzaam van aard
was om zijn toch reeds zoo verongelijkt kind broodeloos achter te laten.’
‘Ik kan ook verzekeren, dat dit het geval niet was. Z.K.H. droeg wel degelijk zorg
dat het tot uw dood toe aan niets zou ontbreken. Dat deze uiterste wilsbeschikking
zoo slecht werd uitgevoerd door de daarmede belaste lieden, is waarschijnlijk in de
eerste plaats te wijten aan het feit dat de prins op zoo verborgen wijze te werk is
moeten gaan, en dat de hoofdpersoon zelf dood zijnde, zijn erfgenamen wel inzagen,
dat zij zich straffeloos zijn vertrouwen konden onwaardig toonen, vooral na het
overlijden van den prins zelven. Dat is al wat ik u zeggen mag, en ik bid u vraag mij
niets meer; het zou mij zoo pijnlijk wezen u het antwoord schuldig te moeten blijven.’
Caroline Louise gaf terstond gehoor aan zijn verzoek, zij vertrouwde immers, dat
de ure nabij was, waarop zij de oplossing van alle mogelijke duistere vragen van
de lippen harer moeder
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zou vernemen. Zij wachtte dat oogenblik vol vreugde geduldig af; en Jules Bronze
hielp haar zooveel mogelijk den tijd te korten, door haar telkens een en ander omtrent
den gemoedstoestand der Koningin mede te komen deelen.
Hij was het trouwens ook zelf die haar bediende en haar het voor haar bestemde
voedsel bracht, uit vrees dat men zich anders over de aanwezigheid dier onbekende
jonge vrouw in het kasteel mocht verwonderen.
Op den morgen van den derden dag was hij veel neerslachtiger gestemd dan de
twee voorgaande dagen, en scheen zich ook te haasten uit de tegenwoordigheid
van mevrouw Gresner weg te komen, als vreesde hij, dat zij de eene of andere
vraag tot hem zou richten. Toen het echter avond was, keerde hij in hare vertrekken
terug, en sprak met half gesmoorde stem en als ten prooi aan eene hevige
aandoening:
‘Zou ik Uwe Hoogheid eenige minuten mogen spreken?’
‘Zeker. Er is toch geen slechte tijding?’
‘Helaas, mevrouw, hoe zal ik u ooit vergiffenis kunnen vragen voor de hoop welke
ik u voorgespiegeld heb? Mijne eenige verontschuldiging is, dat ik mij geheel zeker
van mijne zaak waande, maar alles is ons tegengeloopen.’
‘Dus weigert de koningin mij te zien?’ vroeg de ongelukkige met nauw hoorbare
stem.
‘Hare Majesteit is weder zoo goed als hersteld, en met hare terugkeerende
krachten is ook de innerlijke strijd bedaard, die haar rust noch duur liet, dank zij de
herinnering aan prins August's mededeeling. Zij heeft niet alleen besloten die beelden
uit het hoofd zetten, maar mij daareven nog nadrukkelijk verboden uw naam uit te
spreken of eene poging aan te wenden om u tot haar te voeren.’
Caroline Louise reikte den trouwen dienaar hare beide handen.
‘Ik zal vertrekken,’ mompelde zij, ‘maar om het even hoe rampzalig ik mij op dit
oogenblik ook gevoel, nooit zal ik vergeten wat gij voor mij gedaan hebt, en welk
een trouw vriend van mijn vader gij u hebt betoond. Wees daarvoor gedankt uit het
diepst mijner ziel.’
De goedhartige man weende als een kind toen hij haar naar het station gebracht
had en daar afscheid van haar nam, maar hij liet haar niet gaan, zonder haar vooraf
eene enveloppe overhandigd te hebben, waarin zich ongeveer driehonderd pond
aan bankpapier bevonden. ‘Van uw vader,’ sprak hij, wegijlende.
Zoodra zij te Parijs was teruggekeerd, begaf de arme vrouw zich tot een bekwaam
advocaat, die haar beloofde zich haar zaak aan te zullen trekken, als eene der
merkwaardigste, welke hij in zijn veeljarige, rechterlijke loopbaan tegen was
gekomen. Het eerste wat hij echter ontdekte was, dat zij maar zoo weinig bezat;
het tweede, dat alle mogelijke machten samen zouden
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spannen om haar nooit het haar toekomende geld te doen herwinnen, en hoeveel
belang hare geschiedenis hem ook inboezemde, achtte hij het toch niet der moeite
waard, daaraan andere, vrij wat winstgevende zaken op te offeren, zoodat hij
maanden na haar bezoek nog niets voor haar verricht had. Geheel radeloos van
ongeduld vroeg zij hem hare papieren terug, maar kon die slechts tegen betaling
zijner hooge rekening, voor den consulatietijd hem afgenomen, ontvangen.
Zij ging met even weinig gevolg naar een tweeden rechtsgeleerde, die eenvoudig
weigerde geloof aan haar verhaal te slaan, en minachtend de schouders optrok,
toen zij hem vertelde hoe de meeste harer bewijsstukken met het brandende schip
waren vergaan. En zoo bleef zij hopeloozer dan ooit op de wereld achter, toen eene
courant, die haar toevallig in handen kwam, haar ook nog het onverwacht overlijden
van Jules Bronze meldde. Haar borduurnaald, haar potlood zijn wel weder
opgenomen, maar des winters kan zij zich de weelde niet getroosten van een
knappend vlammetje in den haard; zelfs het dunne zomergewaad blijft dan hare
verkleumde ledematen dekken, en zoo is zij van lieverlede aan rheumatiek gaan
lijden, en weigerden haar verstijfde armen en pijnlijk gekromde vingeren haar niet
zelden allen dienst.
Gelijk wij zeiden, zond de koning van Birren nog af en toe een kleinen steun aan
de ongelukkige vrouw: - maar.... wie kent niet het tragische einde van dien
zonderlingen, rampzaligen vorst! Ook de onttroonde keizerin Eulodie gaf haar blijken
van belangstelling, maar Caroline Louise is te fier om te bedelen en men vergeet
zoo licht ongelukkigen.... Als zij den een of anderen dag verhongerd zal zijn
omgekomen, zal niemand haar grafwaarts volgen en zij die den armelijken,
eenzamen lijkwagen voorbij zien komen, zullen weinig vermoeden, dat de geboorte
dier doode eens door de jubelkreten van heel een volk, en de vreugdetranen eener
koningin werd begroet.

Laatste Bladzijden.
‘Gij vraagt mij welke geheime macht mijn leven regeert,’ sprak eene jonge vrouw
tot haar metgezel, die haar met onrustige blikken aanzag, terwijl hare oogen niet
op hem gericht waren, maar peinzend den door den storm voortgezweepten
Rijnstroom
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volgden, ‘en het verwondert u dat ik, die toch weet hoezeer gij boven andere bannen
uitblinkt, hoe goed gij voor uwe moeder zijt geweest, en hoeveel gij reeds voor uw
land verricht hebt, niet terstond er toe besluiten kon, u deelgenoot te maken van al
hetgeen er in mijn hoofd omgaat; wilt gij mij even aanhooren? Dan zult gij mij beter
begrijpen.
‘Ik luister!’ gaf de toegesprokene met nadruk ten antwoord; ‘maar ik tart u mij te
bewijzen, dat gij niet geschapen zijt om door echtgenoot en kinderen vergood te
worden, in plaats van zulk een eenzaam en rondzwervend leven te leiden, dat door
velen als avontuurlijk beschouwd wordt.’
‘Gij zult er spoedig anders over oordeelen,’ zeide zij met droefgeestige uitdrukking
in de oogen, ‘luister slechts. - Gij weet, dat ik in het klooster ben geweest; ik zocht
daar, als zooveel duizenden anderen, het schoonste aller doeleinden te bereiken
door mijn bestaan geheel aan God te wijden. Ik trachtte steeds te gelooven dat het
leven, hetwelk ik in het klooster leidde, trots vele kleingeestigheden, gemis aan ware
liefderijkheid, ootmoed en onderwerping, den Schepper in alle opzichten welgevallig
moest wezen, toen het toeval mij getuige deed zijn van het sterfbed eener non, die
ons jongere zusters altijd eenigszins schrik had aangejaagd door den geheimzinnigen
sluier, welke over hare gansche persoonlijkheid verspreid lag. Den nacht vóór haar
dood was ik alleen bij haar gebleven, en daarvan maakte zij gebruik om mij de
belofte af te persen dat, wanneer ik ooit het klooster verliet, - wat zij als zeker
voorspelde, - ik op eene door haar aangewezen plaats documenten op zou graven,
eens aldaar door haarzelve verborgen, en dat ik mij van die bewijsstukken zou
bedienen om een grievend onrecht te herstellen, en voor de oogen der wereld een
geheim te ontsluieren, dat vorsten op hun troon zou doen wankelen, en over het lot
van gansche volkeren zou beslissen. Toen zij eenmaal ontslapen was, poogde ik
de herinnering aan mijne belofte uit het hoofd te zetten, maar gij zoudt niet kunnen
gelooven, met welk een bijna helsche macht die laatste levensuren van zuster Maria
Josepha mij telkens weder voor den geest kwamen. Geen bidden, geen smeeken
tot God kon mij verlossen tot de loodzware verplichting die op mij drukte. Telkens
en opnieuw verrees de vraag: ‘Wat mag dat geheim toch wezen?’ Daarbij werd het
leven in het klooster mij bijna onmogelijk gemaakt. De overste had bemerkt dat er
een verandering in mijn ziel had plaats gegrepen, sedert ik zuster Maria Josepha
in haar laatste uur ter zijde stond. Zij had sedert lang geweten, dat er een geheim
aan zuster Maria Josepha's leven verbonden was geweest, en gelijk zij voorzeker
eenmaal de arme doode met hare vragen gekweld had, poogde zij mij thans op alle
mogelijke wijzen af te dwingen w e l k e opdracht ik mocht
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hebben ontvangen. Toen zij mij eindelijk in naam van de gehoorzaamheid g e b o o d
te spreken, en ik weigerde, verklaarde zij dat ik onmogelijk een goede non zou
kunnen zijn en dat het beter was dat ik vertrok.
Ik hernam dus mijne vrijheid. Maar den nacht vóór dat ik het klooster voor goed
zou verlaten, moest ik den moeielijksten tocht mijns levens volbrengen; de plaats
mij door de stervende aangeduid, lag nog buiten de kloostergronden, in het park
dat om de tuinen heenliep, en wanneer ik ooit het metalen kistje vinden zou, waarvan
zij mij gesproken had, moest het in dezen nacht geschieden; den volgenden morgen
immers zou ik voor altijd den Nymphenburg verlaten hebben, en zou ik niet dan als
eene gewone inbreekster de zware omheiningen binnen kunnen sluipen. Dien dag
was er een koffer aangekomen voor mij; kleederen, die ik moest aandoen bij het
verlaten van het klooster, ik zou daarin gemakkelijk de kostbare documenten kunnen
inpakken, en daarbij was er nog eene andere omstandigheid die mijn voornemen
zeer vergemakkelijkte. De overste van het klooster had het beter geoordeeld de
overige zusters onkundig te laten van mijn aanstaand vertrek, aangezien zij van
meening was dat zulk een voorbeeld licht navolging vinden zou onder de jongere
vrouwen. Het moest dus heeten dat ik naar een ander huis van dezelfde orde
overgeplaatst werd. Vandaar ook dat ik mijn gewone cel, te midden van die der
andere zusters, verlaten moest en in een afgelegen kamertje ingekwartierd werd,
waar ik geen gevaar liep door iemand van mijne vroegere gezellinnen gezien te
worden. Ik was derhalve veel vrijer in mijne bewegingen, nadat de overste mij goeden
nacht was komen wenschen, met de verzekering, dat zij den volgenden dag om
half vijf in mijne kamer zou zijn, om mij wat eten te brengen en mij uitgeleide te doen
tot aan de kloosterpoort. Daar zou een rijtuig op mij wachten, terwijl wij te zamen
den koffer daar heen zouden dragen.
‘Nu was ik eindelijk alleen, en gereed om mijn plan ten uitvoer te brengen.
Maar in een klooster gaat men zeer vroeg ter ruste en er moesten nog uren
verloopen, aleer in mijn tocht ondernemen kon. Gij zult lichtelijk begrijpen, dat dit
de pijnlijkste oogenblikken zijn geweest, die ik ooit heb doorgebracht. Gelukkig komt
aan alles een einde en kon ik mij eindelijk op weg begeven. De kamer waarin ik mij
bevond, was laag genoeg gelegen, dat ik mij uit het venster op den grond kon
neerlaten; en later ook weer met behulp van de oude rozenstruiken welke tegen
den muur groeiden mij daar naar op kon heffen. Dit geschiedde dan ook zonder het
minste gerucht. Daarop snelde ik naar het tuinhuis, nam daar een spade uit meê,
en ging toen de mij aangeduide richting uit. O, hoe goed herinnerde ik mij nog de
woorden der stervende,
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die ik na haar dood maar voortdurend bij mij zelve had herhaald: ‘Begeef u laat in
den nacht naar het park, dat den kloostertuin ter linkerzijde begrenst. Wanneer gij
de plek zult hebben bereikt waar zich in het kruispunt vier dwarswegen vormen,
keer dan uw gelaat naar het klooster en sla het pad aan uwe linkerhand in. Treed
voort tot gij aan den drie en dertigsten boom zijt gekomen, gij zult gemakkelijk met
de hand een kruis in zijn stam gesneden vinden. Begin rechts daaronder te delven,
en gij zult het kistje opspitten.’
Blindelings volgde ik hare aanwijzingen op, en weldra hield ik het bewijs in handen,
dat zij volkomen bij haar bewustzijn was geweest toen zij mij haar geheim had
toevertrouwd. Het kistje rustte aan mijn voet, terwijl ik het gegraven gat weer dicht
maakte.
Hevig was ik aangedaan, en een gevoel van ontzetting maakte zich van mij
meester, nu ik in het bezit was van het tastbaar bewijs dezer geheimzinnige
geschiedenis. - Wel blonk er een heerlijke maneschijn, maar de diepe stilte van den
nacht, de spookachtige schaduwen der boomen, en daarbij een zekere
gewaarwording alsof ik mij aan eene misdaad schuldig maakte, dat alles maakte
mij kleinmoedig en ik had al mijne wilskracht noodig om niet het kistje en al in den
steek te laten en zoo naar mijn vertrekje terug te snellen.
Toen ik met alles gereed was, keerde ik terug naar het tuinhuis, en van daar naar
het klooster. Het kistje was zeer zwaar, en daardoor viel het veel moeielijker dan ik
eerst gedacht had, om weêr door het venster binnen te gaan; maar in het eind
gelukte het toch, en toen ik eenmaal het geheimzinnige voorwerp van nabij
beschouwen kon, en zag dat het sleuteltje aan een der hengels bevestigd was,
bekroop mij het onweerstaanbaar verlangen nog in dien nacht kennis met den inhoud
te maken. Ik gevoelde zeer goed dat ik toch geen oog zou kunnen sluiten; ik was
hier immers veilig, en ten slotte beproefde ik of het slot niet weerspannig zou zijn
geworden om aan den verroesten sleutel te gehoorzamen. Het duurde niet lang of
ik had het geopend, en nu vond ik verscheidene miniatuur-portretten, brieven, twee
lokken haar, en verdere documenten, waaronder de geboorteacten van twee in
November 1840 geboren kinderen, waarvan de een slechts een afschrift was; een
authentieke huwelijksacte, en verscheidene getuigschriften van verschillende
personen, om het verhaal, dat door zuster Maria Josepha geschreven en daaraan
toegevoegd was, toen zij nog in de wereld verkeerde, in alle opzichten te staven.
Hoe verder ik die geschiedenis doorlas, hoe meer ik overtuigd werd van de waarheid
van het gewicht van den inhoud. Was het mogelijk, dat zulke hemeltergende
onrechtvaardigheden nog plaats hadden in o n z e n tijd? Ja, wis en zeker
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zou ik mij belasten met de mij opgedragen taak. Ik verheugde mij thans over de
keuze, die mij eens zooveel schrik had aangejaagd.
Ik had tot het einde toe gelezen, de portretten en haarlokken bekeken, en thans
sloot ik het kistje weer af, om het in mijn koffer te plaatsen, toen op eens eene hand
op mijn schouder viel, en een strenge stem zich deed hooren. ‘Indien gij niet wilt,
dat wij u aanklagen ons bestolen te hebben alvorens gij ons verliet, geef ons dan
dit kistje terug.’
Doodelijk ontsteld keerde ik mij om. Voor mij stond de overste uit het klooster en
hare assistente, moeder Judith, met haar schoon doch koud gelaat.
‘Het is m i j n eigendom,’ riep ik uit; ‘het werd mij toevertrouwd door de persoon
zelf aan wie het toebehoorde, en ik kan het niet afstaan.’
‘Gij vergist u,’ antwoordde moeder Judith ijskoud; ‘wij waren reeds overtuigd, dat
gij van dezen laatsten nacht gebruik zoudt maken,... wij weten dat gij dit kistje in
o n s park gevonden hebt, dit maakt het tot ons eigendom, zoolang totdat de ware
eigenaars het op komen eischen.’
‘Maar gij weet immers, dat zulks niet meer kan,’ riep ik wanhopig uit.
‘Dat is wel mogelijk; maar dat gaat ons niet aan. Wij zullen het bewaren of in
zekere handen overgeven.’
En het hielp niet wat ik ook mocht aanvoeren, wat ik al bad en smeekte, of mij
krachtdadig verzette, in het eind gebruikten zij zelfs geweld, in zooverre, dat zij mij
onverwacht de handen bonden, en mij daardoor geheel machteloos maakten.
Toen ik drie uur later vertrok, zeide de overste tot mij:
‘Spaar u de moeite het kistje nog verder bij ons te zoeken; ik heb de papieren
ingezien om mij te overtuigen of ik ze u terug kon geven; maar zij zijn te gewichtig
om in uwe of onze handen te blijven, en morgen reeds zullen zij op weg zijn naar
hem, die alleen op aarde macht heeft om alle wereldsche zoowel als kerkelijke
zaken te bestieren, ik bedoel: den Paus.’
Zoodra ik dat vermocht te doen, heb ik mij overtuigd dat inderdaad de Paus die
documenten onder zijne berusting heeft ontvangen.
Het vaste besluit het aldus verlorene te herstellen en goed te maken, heeft mij
een duren eed doen zweren.... Veroordeel mij niet, Walter, ik ben een dier vrouwen,
die slechts aan ééne zaak hart en ziel kunnen geven; ik kan de gelofte niet vergeten,
die ik eens aan de stervende zuster Maria Josepha heb afgelegd; het zou mij immer
wezen als zag ik haar schim dreigend voor mij oprijzen, wat ik met haar geheim had
gedaan.’
‘Maar, als gij de bewijsstukken mist?’
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‘Dan wordt mijn taak daardoor slechts zwaarder, maar ik zal haar niettemin
volbrengen. Die veelvuldige reizen, welke de wereld aan genotzucht toeschrijft; dat
bij voorkeur opzoeken der hofkringen; dat rechts en links verspillen van geld, men
weet niet waaraan, dat alles heeft slechts één doel, het volbrengen van mijn eed.
Ik weet niet hoevele jaren nog daarmede heen zullen gaan.... of ik mijn doel bereiken
zal? - Wellicht zal dat eerst na vele jaren zwoegens geschieden, maar zooveel is
zeker, dat ik overtuigd ben in het eind te z u l l e n slagen. Het kan een dwaling zijn,
maar ik weet althans, dat gij haar zult eerbiedigen.’
‘En wilt gij mij dan zelfs niet mededeelen welk het geheim is, daar ik toch uw
vriend verdien te zijn, zoo als gij zelve zegt?’ vroeg de jonge man.
Zij drukte hem zachtkens de hand, en antwoordde alleen:
‘Ik ben bezig alles daaromtrent te boek te stellen en alvorens dat verhaal van
werkelijk lijden aan het publiek over te leveren, zal ik het u laten lezen; gij zult daarna
meer dan ooit inzien, dat er onrecht bestaat, waartegen ieder die een hart bezit
moet optreden, ook al moge het hem evenveel kosten als aan mij.’

Besluit.
In 1884 zat Caroline Louise te Parijs aan mijn bescheiden ontbijttafel. Ik heb al haar
papieren gezien. Ik heb haar moeten beloven van haar te spreken alsof zij gestorven
ware, van daar.... de titel van dit boek. Indien onder mijne lezers zich iemand bevindt
die nadere, meerdere bijzonderheden omtrent het hierin verhaalde wenscht te
vernemen, zoo ben ik gaarne bereid een ieder te woord te staan.
DE SCHRIJFSTER.
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