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[I]
De vertelling die volgt heeft een historischen grondslag; Voltaire in zijn: Siècle de
Louis XIV geeft den toestand, de betrekkingen en de handelwijze van mejonkvrouwe
de Mauléon voor waarheid, zooals ze hier worden teruggegeven. Het karakter dat
er zich uit afleiden liet, en de groepeering is - mijne verdichting.
Het kleine landgoed Mauléon, op korten afstand van Parijs gelegen - was binnen
eenige maanden meer dan eens van eigenaars verwisseld. De verkwistende jonge
ridder d'Espards, wien het was toegevallen bij eene nalatenschap, had het niet
bewoond, had het niet eenmaal bezocht, maar had het op een goeden dag op eene
kaart gezet bij het lansquenetspel - en had verloren.... Hij die het hem afwon, was
een hoveling van Lodewijk XIV, die liever bekrompen gehuisvest was te Versailles
om de stralen der hofzon lijnrecht te kunnen opvangen - dan in het ruime
buitenverblijf, op uren afstands van haar nauwsten cirkel. Hij gebruikte de eerste
gelegenheid die zich aanbood, om er zich van te ontdoen tot een goeden prijs, en
het was jonkvrouw Desvieux geweest, die het voor zich had laten aankoopen. In
tegenstelling van de beide vorige bezitters had mejonkvrouw Desvieux zich gehaast
haar nieuwen eigendom naar haar smaak te laten inrichten, en zoo spoedig doenlijk
had zij er zich gevestigd. Het landhuis Mauléon had dus nu wat het sinds lange niet
was ten deel gevallen: eene eigenares die tegelijk bewoonster was; en niet enkel
het landhuis zelf, maar ook de twee pachthoeven, er van afhankelijk, verkregen
daardoor een aanzien van orde en welvarendheid, van leven en frischheid, dat
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den geheelen omtrek voldoening had kunnen geven, indien menschen in 't algemeen
en landbewoners in het bijzonder goedheid van hart genoeg hadden om
onbaatzuchtig en onvermengd welgevallen te vinden in hetgeen zichtbaar tot bewijs
strekt van der naburen stoffelijke welvaart. En de naburen van Mauléon waren hierin
niets beter dan alle mogelijke naburen ter wereld; zoo hadden zij het kleine vervallen
landkasteel zien verfraaien en opfrisschen; het park en de tuinen, die bijna wildernis
geworden waren, zien omtooveren tot vriendelijk bloeiende lustwaranden, en zij
hadden berispt, gemord en gehekeld, evenveel, ja iets meer nog dan toen kennelijke
geringachting er het vaandel der verwaarloozing had geplant. Zoo hadden ze de
pachters der hoeven hooren roemen over verminderde huur bij belangrijke
voorschotten door de nieuwe meesteres gedaan, dat hen in staat stelde gronden
te verbeteren of meer vee aan te koopen, en het uiterlijke der eenvoudige
landwoningen te verfraaien: het al tot meerder sieraad en bloei van het geheele
dorp, en zij hadden weder geschimpt, gemord en gehekeld, niet minder en zelfs
iets meer over deze milddadige, belangstellende landvrouw, dan over de vroegere
laatdunkende heeren!
Hoe zij er stof voor vonden?
O! het is merkwaardig hoeveel stof er te vinden is tot berisping en wantrouwen
over alle daden der menschen, als er op die wijze naar gezocht wordt: het is
merkwaardig vooral na te gaan, hoe bij zulke gelegenheid de stompzinnigste zoekers
de scherpzinnigste vinders worden.
Dus de gewone landlieden, het volk - onder de adellijke naburen, de heeren, was
het weêr anders.
Behalve een zeer groot heer, een hertog, die slechts eenige weken van het jaar
zijn kasteel bezocht, waren de andere geburen van Mauléon landedellieden die
hunne goederen doorgaand bewoonden, en die den wijden kring, die toch slechts
door weinige leden gevormd werd, met een zeker genoegen door een nieuwen
schakel zagen vergrooten.
Hoe weinig aanzien het kleine landgoedje ook hebben mocht tegenover de
uitgestrekte eigendommen der groote grondbezitters, het was den laatsten niet
onverschillig, dat de minachting

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

5
voor hunne nabuurschap, door de vroegere eigenaars er van aan den dag gelegd,
verwisseld was voor de persoonlijke tegenwoordigheid van de nieuwe eigenaresse,
en daar in het eind jonkvrouw Desvieux hun gelijke was in geboorte, al was het dan
niet in fortuin, ontsloten zij voor haar zonder aarzelen hun gezelschapskring, en
moest het hun aangenaam zijn, de eentonigheid van hun beperkten cirkel door eene
nieuwe figuur te zien afgewisseld, en dan nog wel de figuur die altijd belangstelling
wekt: een jonge, ongehuwde, onafhankelijke vrouw.
En toch, zelfs in die sfeer - waar men bij meer beschaving meer omzichtigheid
van oordeel zou gewacht hebben, zoo niet meer barmhartigheid - was jonkvrouwe
Desvieux het voorwerp van menig gesprek, vol berisping en wantrouwen.
Niets echter in de levenswijze van jonkvrouw Desvieux scheen die beide te
rechtvaardigen. Zij leefde stil en eenvoudig voor zich heen, met die stipte
regelmatigheid van gewoonten, die altijd op het land placht te worden hooggeschat;
de inrichting harer huishouding stuitte noch door onpassend vertoon van pracht,
noch door kleingeestige karigheid; de weinige bedienden die zij hield, waren bedaagd
en hadden die zekere deftigheid van toon en manieren, die bedienden van goeden
huize in dien goeden tijd der hoffelijkheid kenmerkte. Al zeer spoedig na hare
aankomst wisten het de armen en behoeftigen, dat hun op Mauléon een bron der
hulpe was geopend, die mild en vaardig vloeide bij iedere bede, en geen enkele
was er in geheel den omtrek, hij mochte heer zijn of vazal, die eenige klacht had te
uiten, of met billijkheid over ongelijk konde spreken, veroorzaakt door de
aanwezigheid der jonkvrouwe Desvieux op haar nieuw verkregen landgoed. - Maar
dat alles werd niet in de schaal gelegd; zonder zich eigenlijk recht bewust te zijn
van deze reden, had men tegen haar, dat zij nooit kwaad sprak van anderen en
nooit goed van zich zelve. Liever dat zij voor regel had zich niet te bemoeien met
der anderen handelingen, en zich dus ook wel gerechtigd achtte door anderen niet
bij de hare te worden nagerekend. En dit was eene vrijheid, die vooral in 't
maatschappelijk leven op eene kleine schaal niet wordt toegestaan. Daar acht men
zich gerechtigd en gehouden,
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alles van elkander te weten en te commenteeren, meestal niet op het liefderijkst,
het alles intusschen à titre de revanche, en men schijnt dat beminnelijk evangelisch
gebod der christelijke liefde zoo gansch in omgekeerden zin te nemen, dat het bijna
ongelooflijk is hoe personen die zich zulk eene omkeering veroorloven, zich nog
Christenen noemen en gelooven het te zijn.
Dat was het vooral wat men had tegen mejonkvrouwe Desvieux; - schoon geenerlei
geheimzinnigheid haar of hare handelingen omgaf, zag men toch niet zoo klaar als
men wilde in haar zelve en in haar leven, en dit was genoeg om het te verscheuren,
te ontleden en te verklaren zooals men goed vond. En waar zulk eene kwaadwillige
en vermetele uitlegkunde werd toegepast op mejonkvrouwe Desvieux, daar zeker
kon zij zich in verdachte uitkomsten verlustigen; want: Yolande Desvieux, of
mejonkvrouwe de Mauléon, zooals zij zich thans noemde, was wel niet meer in de
eerste jeugd, maar ondanks de onafgewisselde bleekheid van haar gelaat, en iets
kwijnends in de trekken dat van verwelkten bloei getuigde, was het moeilijk haar
meer dan acht en twintig jaar toe te kennen, zelfs zonder inmenging dier galanterie
die de dames nooit de hatelijke dertig oplegt, en ondanks die zeer vroege verwelking,
droeg dat gelaat zelfs bij iets lijdends, dat er op spreken bleef, nòg de sporen eener
zeldzame schoonheid, die nu in belangwekkends gewonnen had wat zij aan
frischheid verloor.
Op dien leeftijd in het toenmalig Frankrijk, waar men van de huidige emancipatie,
die er heerscht, nog geen denkbeeld had, - en zelfs ondanks die emancipatie zelve,
ziet men ongehuwde vrouwen van dien leeftijd van goede geboorte en van goede
zeden zich nog vast en onafscheidelijk aansluiten aan hare verwanten en buiten
deze zich niet vertoonen in de wereld, veel minder onafhankelijk en eenzaam zich
eene afzonderlijke woning kiezen - en het was bekend dat de jonk vrouwe Desvieux,
schoon ze weeze was, en de oudste dochter des huizes, nog eene zuster had eene gehuwde zuster en vrouwelijke nabestaanden, allen levende te Parijs of te
Dijon als lieden van rang en adel paste; en voor wie dus haar verblijf te hunnen
huize geene zaak van bezwaar kon geacht worden. Hare afzondering
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was dus eigene vrije keuze. Dit was te meer bevreemdend, omdat geen familietwist
hen scheidde en demoiselle Desvieux met al hare verwanten in oogenschijnlijke
eensgezindheid had geleefd en bleef voortleven. Somwijlen bezochten zij haar;
eene enkele maal ging zij zelve tot hen; maar dit alles bewees voor het minst, dat
de partij door Yolande genomen geen stap was uit nooddwang gedaan, maar wel
eene willekeurige afwijking van de gezette vormen; dat was zeer verdacht, hetzij
men de verdenking wierp op het verledene - iets waar haar vroegtijdige ernst voor
getuige - hetzij men die hechtte aan ontwerpen voor de toekomst - iets dat bij hare
tegenwoordige levenswijze bijna eene ongerijmdheid scheen; hoewel de kwade wil
er toch in slaagde, over de laatste een tintje van waarschijnlijkheid te werpen.
Er waren dagen in het leven van mejonkvrouwe de Mauléon, dat ze voor niemand
zichtbaar was, en haar huis voor niemand geopend - voor niemand van de
nabuurschap ten minste - want juist op zulke dagen was het, dat er in den avond
koetsen over den heerweg rolden - zooals er alleen uit Parijs of Versailles herwaarts
konden komen; recht opmerkzame lieden verzekerden zelfs dat men, ondanks de
duisternis, hoflivreien had herkend, en die koetsen brachten dan haar inhoud voor
het eenvoudige landhuis der jonge ongehuwde vrouw! - of wel strekten ze haar ten
middel om zich naar de hoofdstad te begeven. Noch het eerste, noch het laatste
kon misdaad worden geacht, en het ware haar zelfs als eere aangerekend geworden,
zoo men het maar had mogen weten, zoo zij zelve de eerste ware geweest, om met
trots en zegepraal de namen en titels der hooge bezoekers uit te spreken, of van
de hoffeesten had verteld, waarop het haar vergund was geweest te schitteren. Men
zou dan eere hebben gevonden in hetgeen men nu ergernis achtte; men zou dan
benijd hebben wie men nu verdacht; en had men er haar niet te meer lief om gehad,
men had haar ten minste meer gespaard. Maar jonkvrouwe Desvieux sprak nooit
een enkel woord over die glorierijke afwisseling van haar eenzelvig leven; zij
vermijdde integendeel alles wat op dit onderwerp brengen kon, en de zinspelingen
daarover, die haar
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niet werden gespaard, scheen zij niet te begrijpen of er niet op te letten.
Dat was niet meer iets verdachts, maar dat was een zeker bewijs voor de menigte.
De jonge vrouw zelve merkte intusschen van dit alles niets; in argeloosheid leefde
ze voort, zonder er aan te denken, dat zij het voorwerp was van zulk eene bittere
opmerkzaamheid; en de anderen wachtten zich wel die overijverige opmerkzaamheid
te laten doorschemeren. Zoolang er van geene grootere gruwelen sprake kon zijn
dan van 't stilhouden van hofkoetsen voor hare deur bij avond, vonden zelfs de
ergste collets montés het onnoodig, eene zoo belangwekkende figuur uit hun kring
te verbannen; zij gaf er zoo dikwijls voedsel aan gesprekken - door den hongerdood
bedreigd, zij gaf er zoo dikwijls gelegenheid met eigene goede beginselen fier te
pronken, bij het veroordeelen van wat zij vermoedelijk tot de hare had gemaakt, dat
zij onmisbaar was geworden, en dus zorgde men haar geene aanleiding te geven
er zich uit terug te trekken. Verder beviel mejonkvrouwe Desvieux slechts matig aan
deze heeren en hunne vrouwen. In haar spreken en handelen lag eene diepte van
gemoedelijke godsvrucht, die zich bij wijlen wel eens vergat in eene geestdrift, die
bijna in elke eeuw na den 16e misplaatst was in het gezellige leven. Men vergeeft
stompheid die niet begrijpt, men vergeeft koelheid die niet kan voelen, men vergeeft
spot die roekeloos het gewijde aantast - men vergeeft nooit gloed dien men zelf niet
voelen kan noch begrijpen. Dit, gevoegd bij hetgeen men wist, of liever bij hetgeen
men giste, gaf de uitspraak: ‘Zij is eene huichelaarster’, en die het zachtste
oordeelden noemden haar een dweepster, wier bezoedeld geweten haar tot
overdrijving prikkelde.
Hetgeen eene dezer laatste eigenschappen schijn van waarheid gaf, was de
bijzonderheid, dat de pastoor van de parochie een harer trouwste bezoekers was
en dat zij zich somtijds in de wereld liet geleiden door een jongen abt, die soms
dagen achtereen als gast bij haar bleef.
Dus was de verhouding tusschen de jonkvrouw van Mauléon en hare geburen,
voornamen en geringen, toen zij eenigen tijd
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in hun midden had gewoond, en om u die nog meer aanschouwelijk te maken, zijn
wij verplicht u voor ditmaal meê te nemen naar het kasteel Saint-Sorlin, waar de
baron de Vancy, met de laatste afstammelinge der St. Sorlins gehuwd, den titel
voert van heer des huizes, - den titel zeggen wij, en niet zonder opzet, want alleen
dit symbool van macht was hem gelaten, omdat - men hem dit niet ontnemen kon...
men had hem zelfs nog iets gelaten; den schijn van het meesterschap, want de
barones de Vancy hechtte aan de convenances, en zij hechtte er tegelijk aan, voor
eene zachte naïeve vrouw door te gaan; zij wilde meer, - zij wilde nog somwijlen
den indruk geven van een jong meisje, hoewel jonge vrouw sinds een jaar of vier.
Hoewel op het land en in haar eigen huis, draagt zij van hare juweelen en van hare
kanten zooveel als er maar tegelijk van te dragen was, behoudens eenigen goeden
smaak. Ze zit in hare gezelschapszaal in een van die fauteuils die aan het hof van
Lodewijk XIV zulk eene voorname rol speelden. Te beschrijven hoe die zaal was
ingericht en gemeubeld, zou twijfel zijn aan de kennis mijner lezers: ik heb het
tijdperk genoemd, waarin deze vertelling voorvalt, en mevrouw de Vancy is wel
geene vrouw om bij de mode ten achteren te zijn en evenmin om die af te wisselen
of te trotseeren door oorspronkelijkheid.
Zij tracht het gesprek levendig te houden met eenige dames die in een halven
cirkel om haar heen zitten, maar zij doet het op eene wijze die haar eigen wensch
in den weg staat.
Had zij den overheerschenden toon aangenomen, die in haar karakter ligt, en die
zij tête à tête met den baron nooit verzaakt, dan voor 't minst zou zij het onderhoud
geleid hebben, en een onderwerp door haar aangegeven, niet hebben laten glippen;
maar zij hechtte er aan, de rol vol te houden die zij sinds vier jaren had opgevat:
die van de ‘jonge onervarene’, die geen stap in de wereld doet zonder schroom en
aarzeling, en die niet alleen onkundig is - maar zelfs besloten heeft onkundig te
blijven; dus strandt het gesprek telkens op de klippen die zij zelve heeft aangelegd.
Eene enkele dame helpt haar voort niet alleen, maar schijnt zonder aarzeling de
kosten van 't gesprek alleen op zich te willen nemen, zoo men haar slechts
gelegenheid liet.
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't Is een vrouwtje van omstreeks dertig jaren, levendig, vroolijk, wier tongetje een
fijn vlijmend dolkje is, dat stooten en steken toebrengt misschien nog meer uit
aardigheid dan wel uit boos opzet. Maar de wonden die zij toebrengt, zijn daarmede
niet genezen. Het is de markiezin de Sombreville; een weeuwtje dat rijker is in
geboorte, in geest en in behaagzucht, dan in fortuin en die na een zeker duel, dat
ze door een onvoorzichtig woord had veroorzaakt tusschen een paar aanbidders,
met wat beschaming Parijs had verlaten om bij hare tante de vrouwe van St. Omer
eene schuilplaats te zoeken, en te beproeven of ook op het land de bevalligheden
van hare kleine poezele persoon meer degelijke bewondering mochten verwekken,
dan de vluchtige glimlachjes die zij te Parijs had geoogst. 't Is opmerkelijk dat zij
nog altijd den halven rouw draagt, ondanks hare vroolijkheid, maar zij is eene brunet
en het zwart staat haar goed.
Hare tante, eene oude dame, zoo deftig en zoo stijf als hare zestien kwartieren,
hare satijn damasten panier en hare volle zestig jaren haar maken kunnen, is toch
eigenlijk de meest natuurlijke figuur in dien kleinen vrouwenkring in de nabijheid der
gastvrouw, want zij is wat zij vertoont en zij is wat zij zijn moet; en dat is meer dan
men zeggen kan van de anderen, eene reden waarom wij de overige dames,
gehuwden, weduwen of meerderjarige juffers van dezen kring geene verdere
opmerkzaamheid zullen schenken, dan waar wij ze bij toeval hooren spreken. Jonge
meisjes zien wij er niet: de gewoonte van den tijd hield dezen verborgen in de
kloosters waar zij hare opvoeding kregen tot aan haar huwelijk, en zelfs zij die tegen
het gebruik in den kring harer familie waren gebleven, werden niet in de wereld
gebracht vóór dat tijdstip, òf na zulk een tijdsverloop dat dit laatste onwaarschijnlijk
werd.
Terwijl mevrouw de Vancy zich zooveel moeite gaf met hare vrouwelijke gasten,
ontving de baron de Vancy de heeren en trachtte hen te onderhouden, totdat het
voegelijk uur voor het spel zou geslagen zijn. De meesten echter maakten hem die
zorge licht door hunne aandacht aan de dames te wijden, en weldra was de bergère
van mevrouw de Vancy en de fauteuil van mevrouw de St. Omer omgeven door de
fine fleur der
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raffinés van het gezelschap. Hun getal was intusschen noch groot noch schitterend.
Jonge mannen van adel plachten toenmaals, als nu, zelden den winter door te
brengen op het land, en te dier tijde vooral was het hof zoo schitterend, zoo
aantrekkelijk, dat het kleinste plekje dáár veel meer benijd en gezocht werd door
de jonge rijke grondeigenaars dan de vrije ruimte van hun eigen gebied. Zeer jonge
heeren, die het hof kwamen maken aan oude ooms of aan rijke tantes, of zeer oude
jonge heeren, die reeds met het leven in de hoofdstad hadden afgerekend en er
van verzadigd waren, of zonder verzadiging om de eene of andere reden het:
‘genoeg’ hadden moeten uitspreken; van die achtingswaardige landedellieden die
hunne goederen bewoonden uit zorg voor hunne eigendommen en om hunne
vazallen niet over te laten aan de onderdrukking van een intendant, waren er
meerderen, maar zij hadden reeds een zekeren leeftijd bereikt of waren gehuwd,
en eenige onbeteekenende voorbijgaande galanterieën uitgezonderd, die tot bewijs
van de goede opvoeding en wellevendheid strekten, gaven deze liever hunne
aandacht aan elkander.
Aan mevrouw de Vancy kwam de oplettendheid dier heeren toe, in hare
hoedanigheid van gastvrouw. Mevrouw de St. Omer dankte die aan hare bevallige
nicht, tot wie zij als de natuurlijke overgang was.
Maar zonderling, in dezen cirkel, of liever in dezen halfcirkel, zal eene vrouw,
eenzaam, eenzamer dan of zij alleen ware geweest in hare eigene kamer, eenzaam
en als onopgemerkt, hoewel zij inderdaad de meest opgemerkte was onder allen,
en het voorwerp zelfs der brandendste nieuwsgierigheid, der bespieding en der
heimelijke fluisteringen van de anderen. Dat zij alleen zat, zonder door iemand te
worden toegesproken, kon toch wel niet veroorzaakt zijn door hare plaats, want zij
zat aan den uithoek van den halfcirkel, en het was zelfs ondoenlijk zich naar de
bergère van de gastvrouw te wenden, zonder de hare voorbij te gaan. Toch was zij
de jeugdigste onder deze vrouwen, en zelfs hadden een goede smaak en een
heldere blik haar de bevalligste kunnen achten.
Het was mejonkvrouw Desvieux de Mauléon.
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Zij was dien avond voor het eerst gast op dit kasteel de St. Sorlin, en ook zelfs dit
had haar eenige meerdere opmerkzaamheid van de gastvrouw moeten geven, zoo
deze geene baronnes de Vancy ware geweest! Doch zoo deze dame het noodig
had geacht, in navolging harer kennissen, mejonkvrouw de Mauléon in haar huis
te ontvangen, zij vond het eene gelegenheid om hare fiere kieschheid aan den dag
te leggen, door haar geenerlei voorkomendheid te bewijzen die van den wensch
eener nauwere kennismaking getuigde, en niet zoo haast had zij haar de verplichte
wellevendheidswoorden toegesproken, of zij had mijnheer de Vancy den afgesproken
wenk gegeven, en deze had haar naar een zetel gevoerd onder een paar hoffelijke
betuigingen, die zijn goed hart hem ingaf, nog eerder dan zijne beleefdheid. Toevallig
was hij onder de afleiding van dit spreken tot den uitersten hoek van den halven
kring genaderd, en merkte hij eerst de bêtise die zijne verstrooiing hem had doen
begaan; drie ledige zitplaatsen tusschen den stoel, dien hij mejonkvrouwe de
Mauléon had aangeboden, en dien van de gravin des Arçons, eene spichtige en
spijtige schoone, die het zeker aan goeden wil ontbreken zou om deze klove in
zwijgende hoffelijkheid te dempen. Verschrikt over zijne linkschheid, en nog meer
door den ironieken glimlach zijner gebiedende vrouwe, wier blik hem gevolgd had,
wist mijnheer de Vancy geen woord om deze onhandigheid te verschoonen, en
geen middel om haar te herstellen, en in verwarring zich buigende, deed hij het
ergste wat hij in dit geval had kunnen doen - hij liet de dame alleen. In zeer groote
kringen is zulk eene verlatenheid slechts een klein verdriet voor diegenen, die het
verdriet achten; men komt, men gaat om u heen, gij ontgaat de aandacht onder de
menigte, en het pijnlijkste van die verwaarloozing is er af, omdat zij niet opgemerkt
wordt; voor wie ze geen verdriet is, wie ze draagt zonder spijt, of wie daar is om op
te merken, is het een goede tijd om rustig anderen gade te slaan - worden die
oogenblikken van ongestoordheid vaak de kostbaarste van een avond. Maar hier,
in een kleinen kring van een twintigtal menschen, vreemdelinge te zijn, en het door
zulke afsluiting te ondervinden, terwijl alle overigen elkander kenden en bij name
noemden, dat moest
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iets pijnlijks, iets grievend, iets onuitstaanbaars wezen voor eene vrouw, vooral voor
eene zulke die nog op de laatste grens der jeugd was en die de rol van vrijmoedige
onverschilligheid der rijpere jaren nog niet had kunnen, nog niet had mogen
aanvaarden. En toch scheen die valsche toestand, die pijnlijke houding Yolande
Desvieux in 't allerminst niet moeilijk te vallen. Ze zat neer zonder eenig ongeduld,
zonder spijt, rustig en kalm; geen trek op haar gelaat stond meer gespannen dan
anders, geen gedwongen glimlach moest haar dienen om verlegenheid te
verbloemen; geen blik in het ronde geworpen smeekte eene aandacht, die de
marteling zoude eindigen; dat was het wellicht wat ook aan de marteling geen eind
maakte, want al mocht de preutschheid of de stijfheid der vrouwen voor eene wijle
geen middel weten, of, het wetende, niet gebruiken, om deze spanning te doen
ophouden - ieder der heeren was toch gerechtigd dit in hare plaats te doen, en men
ziet het zelfs veel dat juist die vrouwen, die het meest door hare zusters verlaten
zijn in een gezelschapskring, door die cavaliers als om strijd gezocht worden en
omringd. Schoonheid, bevalligheid, jeugd of geest wekken soms in dezelfde mate
de afgunst der vrouwen als zij de belangstelling der mannen tot zich hebben
getrokken. Maar het was juist deze die Yolande Desvieux niet scheen te zoeken.
Het onveranderlijk bleek van haar gelaat schonk geen enkele hunner de voldoening
van het lichtste blosje bij groete of nadering. Nooit had zelfs de meest ingebeelde
onder hen zich kunnen inbeelden, dat haar blik met iets als onderscheiding op hem
rustte; koel en onbestemd staarde haar oog op die groepen rondom haar, wel zonder
dien harden en vrijen oogopslag der onbeschaamdheid, maar ook zonder den
zachten schroom der schuchterheid; en meest met die uitdrukking van volkomene
rust, van volkomene kalmte, die wel allerbeleedigendst zijn moest voor mannelijke
ijdelheid, daar zij scheen te zeggen: ‘Niet een van u is mij iets: niet een van u kan
mij iets worden.’ Zoo min Yolande's gelaat zich afwisselde door blosjes, zoo min
was het ook de zetel der glimlachjes; maar zeer zelden plooide zich zulk een om
haar mond, en in dit gezelschap had men er nog niet een bij haar opgemerkt. Toch
zou uwe voorstelling onjuist zijn, als gij u dat somber en droevig
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dacht. Ja, het is zoo, een paar nauw merkbare rimpels doorsneken de reine blankheid
van het voorhoofd, maar ze braken slechts de marmergladheid, ze konden niet
verhinderen dat het zoo effen en rustig scheen als hoog en edel. De vereeniging
van dit voorhoofd met de gitzwarte oogen, die toch zacht stonden, hoe koud ze ook
schenen, gaf aan dit gelaat eene vastheid, eene waardigheid, die toch niet zonder
helderheid was; want een leven der ziel, een licht der blijmoedigheid straalde er van
af! Toch, zoo ik ooit geneigd was menschen te verontschuldigen om onbillijk
vooroordeel opgevat tegen eene zuster, ik zoude dat vergoelijken van die mannen
en vrouwen tegenover Yolande; want niet slechts in haar voorkomen, ook in hare
kleeding had zij iets zonderling vreemdsoortigs, dat de wereld niet in haar midden
duldt, zonder het op eene of andere wijze te straffen.
En niets gaf beter den indruk terug dien zij maken moest door geheel haar
voorkomen, maar bovenal door hare kleeding, dan het woord, dat de markiezin de
Sombreville daareven stil en zacht over haar zeide tot mijnheer den vicomte des
Arçons, kleinzoon der gravin: ‘Als ze non wil wezen, wat doet ze dan in de wereld?’
En inderdaad - niets herinnerde zoozeer aan een geestelijk gewaad dan de kleeding
die Yolande droeg, en zoo eene abdis den lust of de vrijheid had gehad zich in eene
gezelschapszaal te vertoonen, kon zij er moeilijk eene gekozen hebben, die beter
aan hare waardigheid herinnerde, zonder toch op te houden wereldlijk te zijn.
Reeds dat de lange slepende japon, in tegenstelling van de mode, zonders paniers
of hoepelrokken werd gedragen, zou aanstoot hebben kunnen geven; men denke
slechts zoo in onzen kring eene vrouw binnentrad in de strak sluike kleeding van
het eerste keizerrijk, hoe wij glimlachen zouden.... ik het eerst - ik moet eerlijk zijn;
maar het hare was daarbij nog van een violetkleurig satijn, zoo donker dat het naar
het zwartbruine helde en lichte schitterende kleuren met veel borduursel, van goud,
van zilver, van pailletten afgezet of voor 't minst met kanten en blondes afgewisseld,
was juist heerschende smaak. Niets verlevendigde de eentoonigheid van het hare,
want hoewel het als de robes van de overige dames en tunique was opgeno-
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men, en zich voor opende en tablier - was dit enkel versierd met koord van gedraaide
zijde, waaraan kleine eikeltjes hingen - en het was alles dezelfde kleur. En het was
niet heden alleen en als bij toeval, dat zooveel eenvoudigheid samentrof, maar nooit
had men haar een gewaad zien dragen van eene andere kleur, hoewel soms de
stof verschilde. Onveranderlijk was ook het fatsoen, en dit zelfs niet minder
schreeuwend tegen den heerschenden vorm. In plaats van de korte, gladde mouwen
met rijke kanten gegarneerd, die een benedenarm te zien gaven, waarvan dan altijd
de fraaiheid verhoogd werd door rijke armbanden, of door datzelfde middel de
leelijkheid vermomd, waren de hare half lang, zeer ruim, en eindigden eerst aan
den pols, waar breede witte batisten omslagen ze zeker iets frisch en deftigs gaven
- maar tegelijk herinnerden aan die eener geestelijke zuster. Dit kleed was hoog
aan den hals gesloten, terwijl alle dames van het tijdperk, oude of jonge, hare robes
vierkant lieten uitsnijden, en zoo laag, zoo laag, dat het voor hare broeders en
echtgenooten pijnlijk moest wezen om aan te zien, en nog droeg de jonkvrouwe de
Mauléon over dit dicht gewaad een zwarten kanten doek, die niet zonder gracie
onder aan de keurs was samengeknoopt. Een halve sluier, ook van zwarte kant,
dekte haar kapsel, dat weinig onderscheiden was van dat der anderen, uitgenomen
door geheele afwezendheid van pluimen of edelgesteenten en door dien sluier
zelven; maar zonderling, die lokken waren van een goudblond, dat heen schitterde
door het zwarte dundoek, eene zeer zeldzame speling der natuur, als men op hare
gitzwarte oogen zag, en die, waar zij voorkomt, òf zeer veel behagen moet, òf
afstuiten. Het eenige sieraad dat jonkvrouw Yolande zich veroorloofde, was een
kruis van schitterende diamanten, hangende aan een snoer paarlen, die te zamen
eene onschatbare waarde moesten hebben, en die toch weder een zulk was, als
mannen en vrouwen onder de hooge geestelijkheid zich veroorloofden. Als men
zich haar nu voorstelt, neergezeten in eene houding van volkomen rust, met zachte
gelatenheid de handen gevouwen in den schoot, dan kan de aanmerking der
markiezin niet meer bevreemden, noch het antwoord van de oude gravin, die met
wichtigheid
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zeide: - men zegt dat hare tante, mevrouw de Noberty, de abdis van het rijke klooster
der dames Clarissen, het haar heeft voorgesteld, en dat zij het geweigerd heeft,
omdat... en zij fluisterde eenige woorden, die de jonge edelman zeker niet hooren
mocht en die de markiezin met schalkheid deden glimlachen, terwijl zij zeide:
‘'t Is waar ook, het is nog altijd tijds genoeg de wereld vaarwel te zeggen, als het
oogenblik daar is om den staf der tante te erven.’
‘Daarbij, zeide de jonge Graaf, men blijft toch graag zoolang en scène als mogelijk
is, zelfs al heeft men er geene andere rol te spelen dan die van toeschouwater;’ en
toch, vervolgde hij, terwijl hij een half achteloozen, half onbeschaamden blik
heenwierp naar de plaats der jonge dame, ‘toch zou mejonkvrouw de Mauléon eene
betere kunnen spelen, als zij het wilde, en zij zou groote kans hebben te behagen,
indien zij - en hij fluisterde het volgende de markiezin in 't oor: - er de kunst zoo
goed van verstond als gij zelve.’
‘Gij meent dus in vollen ernst dat men zich moeite geeft om u?’ vroeg deze.
‘Mais si, mijne schoone dame, dat is uwe taak; de onze is bewonderen, altijd
bewonderen, en ik verzeker u, dat valt tegenover u niet zwaar.’
‘Mij dunkt dat dit zonderlinge nufje de kunst al zoo goed verstaat als eenige vrouw
ter wereld en zelfs dat zij slaagt,’ hernam de markiezin. ‘Betoont men haar zelfs niet
in dit oogenblik meer opmerkzaamheid dan eenige andere, en zonderdat zij het
weet!’
‘Zonderdat zij wil, ten minste,’ sprak de Vicomte.
‘O! dat zeker niet: dan zou zij geene vrouw moeten zijn.’
‘Ik verzeker u, chère marquise, dat zij op dit punt zoo onverschillig is als eene
crétine, en misschien erger...’
‘Kom, kom, ik geloof er niets van.’
‘Op mijn woord van eer, mevrouw, ik heb de zekerheid dat zij geen minnaar
aanneemt, zelfs niet den bescheidensten bewonderaar aan hare voeten duldt.’
‘Ah! gij hebt zekerheid, Graaf!... dus gij zelf...’
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‘Ik, of een ander, mevrouw,’ hernam de jonge fat, zich op de lippen bijtende; ‘maar
ik heb mijne overtuiging.’
‘O! maar dat komt, omdat zij er zeker een heeft, en die jaloersch is!’ riep de
markiezin.
Het spreken van die jongelieden was wat luid geworden, zoodat de laatste
zinsneden door de barones de Vancy verstaan werden, die nu tot bewijs van hare
naïvieteit meende te moeten zeggen:
‘Maar dat kan immers niet zijn, als men een minnaar heeft, maakt men daarvan
zijn echtgenoot.’
‘Niet ieder handelt daarin met de edelmoedigheid van de erfgenamen der St.
Sorlins, zeide des Arçons zich buigende, noch met hare vlugheid, fluisterde hij tot
de markiezin.’
‘Dat wil ik gelooven. Na dertig jaren wachtens de eerste!’ hernam deze schalk.
‘Hoe het zij, mejonkvrouw Desvieux heeft geen minnaar, zoover men weet; zij wil
er ook geen, ten minste niet uit ons midden, arme provincialen als wij zijn! Zij wil
evenmin een echtgenoot, want ik geloof dat zich in dat geval een zulke reeds zou
hebben aangeboden...
‘Ik geloof niets daarvan,’ sprak zijne grootmoeder met een scherpen blik; ‘zij heeft
geen bruidsschat.’
‘Vergeef mij mevrouw,’ hervatte eene vrouw van een gul en vroolijk uitzicht, maar
wier volle gezetheid haar reeds de natuurlijke tegenstelling maakte van de gravin
des Arçons; ‘zij is rijk geweest, dat is bekend, en de jongere zuster van mejonkvrouw
de Mauléon heeft een groot huwelijk gedaan...’
‘Ja, maar dat komt omdat zij zelve den haren aan hare zuster heeft afgestaan,
dat is een feit... ik weet het van eene harer verwanten, die de romaneske
belangeloosheid prijst, alsof zij geene dwaasheid ware en geene overdrijving...’
‘Toch is het edelmoedig!’ riep de markiezin, met eenige sympathie naar de
verlatene heen ziende.
‘En toch koopt zij Mauléon!’ riep de gravin met triomf, ‘begrijpt gijlieden dit?’
‘Volmaakt goed; zij zal vrienden hebben...’ sprak toen de Vancy schijnbaar
argeloos.
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‘Eene jonge vrouw mag geene vrienden hebben,’ sprak de gravin beslissend.
‘Hé, waarom niet?’ vroeg de barones. ‘Die van mijnheer den baron zijn altijd de
mijne...’
‘Dan hebben zij 't verder gebracht dan de baron zelf,’ fluisterde des Arçons, ‘want
die is niets meer dan haar intendant.’
‘O! dat is wat anders, lieve barones,’ hervatte de gravin tot deze met een
beschermend glimlachje, als geloofde zij aan de onkunde der andere; ‘maar op de
wijze van mejonkvrouw de Mauléon...’
‘Ik begrijp u, ik begrijp u,’ riep de barones, terwijl zij haar best deed om er verlegen
uit te zien (het blanketsel had blozen onnoodig gemaakt), ‘mejonkvrouw onze nieuwe
geburin heeft vrienden, waarvan zij geschenken aanneemt, en... en ik weet eigenlijk
niet of zulk eene vrouw wel diende toegelaten te worden in onzen kring.’
‘Wel.... waarom niet! Zij is van goede familie, hare zuster huwde een Kerouailles,
dat is oud, dat is bekend, daar kan men meê voor 't licht komen,’ riep de dikke dame
die vroeger gesproken had, en die madame la Présidente genoemd werd en wier
noblesse de robe zich gaarne aansloot aan wat minder verdachten adel.
‘En daarbij, op het land ziet men zoo nauw niet,’ voegde de gravin des Arçons er
bij; ‘alleen, lieve barones, zend mijnheer mijn kleinzoon even naar den baron om
hem te bidden het spel zoo te regelen, dat niet ik, niet juist ik, met mejonkvrouwe
de Mauléon partij moet maken!’
Mejonkvrouw de Mauléon heeft vooruit gezegd, dat zij nooit speelt!
‘Ze praat niet, ze lacht niet, ze wil niet behagen, ze wil niet spelen; maar mijn
hemel, wat doet zij hier dan?’ vroeg de markiezin levendig.
‘Dat is één van die raadselen van de vrouwelijke luim, die het niemand gegeven
is op te lossen, en die toch, als alles wat de dames uitvinden, aanbiddelijk moet zijn
bij de oplossing,’ zeide de vicomte de Ciremon, een oude vrijer van zestig jaar, die
nu eindelijk door mevrouw St. Omer werd vrijgelaten zich aan hare nicht te vertoonen.
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‘Ah! ziedaar den vicomte,’ sprak deze, zich naar hem toewendende, en nu begon
tusschen hen een wedstrijd van vernuft, galanterie, woordspeling en aardigheden,
die wij maar niet aanhooren zullen.
Vóór wij dit groepje verlaten, moeten wij eerst nog eene achteloosheid goed
maken. Van 't oogenblik af namelijk dat die vrouwen en de jonge modegek de arme
Yolande tot voorwerp van hun onderhoud hadden gemaakt, had er zich een man
bij hen gevoegd, die tot hiertoe in een hoek van den schoorsteen was blijven staan,
en zich scheen te verkwikken met in 't vuur te staren, zonder op iemand of op iets
te letten. Ook nu had hij niets gedaan dan toe te luisteren, maar op zulk eene wijze,
die de allersprekendste belangstelling te kennen gaf, zonderdat men had kunnen
beslissen of het de belangstelling was van den haat of van de vriendschap.
Het was een man van omstreeks veertig jaar, van een fier en forsch uitzicht, van
krachtigen bouw, met iets ferms en beslotens in geheel de houding; zijne handen
waren breed en krachtig, maar blank en bevallig van vorm; en hoewel er eene kanten
manchet over heen speelde, het was dien vingeren aan te zien, dat ze den greep
van een degen beter gewoon waren, dan het aanvatten van een bloemruiker. Dit
laatste beeld kiezen wij bij voorkeur, omdat hij juist bezig was er een op te rapen,
dien mevrouw de Vancy had laten vallen, en dien hij dus onhandig? in de vuist had
saamgeklemd, dat hij dien niet dan vernield en verwelkt der eigenares overreikte.
Maar toch had hij niet het uitzicht van een duellist, of een spadassin, of van een
soldaat, zonder hoofd of hart dan voor wapenkreten en krijgsmuziek; integendeel,
op zijn voorhoofd en in zijn groot donkerblauw oog lag de ervaring van een leven
der hartstochten en des gevoels, waarvan niet met juistheid is te zeggen, of het
hem leed bracht of vreugd. Soms, onder zijn luisteren naar de anderen, overtoog
als een doffe sluier die oogen, en dan verbeet hij zich de lippen, om niet te spreken;
maar zijne bleekheid zou zijne deelneming verraden hebben, hadden de loszinnige
praters naar hem om- of opgezien. Soms weêrlichtte er als een gloed uit zijn blik
en was zijn glimlach zóó zonderling, dat het moeielijk te ontcijferen
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moest zijn, of het er een was van zegepraal bij hetgeen hij hoorde, of van minachting
voor hen naar wie hij luisterde.
Hij was prachtig gekleed, en geheel naar den smaak van zijn tijd, doch met dien
fijnen goeden smaak, die altijd terughoudt aan de grens die pracht en weelde scheidt
van plompe overdrijving. Op het donkergroen fluweel van zijn rok stak het zilver
galon en breed borduursel sierlijk af, en knoopen, die men vond zelfs waar ze geen
dienst konden doen op de opslagen der mouwen, waren van diamanten en flonkerden
tusschen dat zilver als sterren aan den helderen hemel. Die edelman was de ridder
der Secousses, een der eerste vlagofficieren van de vloot des konings, een man
wien de groot-admiraal François de Vendôme, hertog de Beaufort, door zijne
vriendschap eerde, die geliefd werd en geëerbiedigd tevens door zijns gelijken, en
aangebeden door zijne minderen. Niemand zou begrepen hebben waarom hij juist
nù, in 't midden van den winter, zijn kasteel kwam bewonen, dat hij soms geheele
zomers ongebruikt liet. Maar hij had terstond ronduit verklaard, dat hij zich in een
toestand van halve ongenade bevond, dat hij het hof ontvluchtte, waar zijne houding
hem in deze oogenblikken moeilijk was, dat Parijs zonder Versailles voor hem niets
beduidde, en dat hij op het land zijn winterkwartier betrok, totdat de zomer en de
oorlog hem weêr in 't geheugen zouden brengen en in de gunst van den monarch.
Dat was te weinig vroolijk, te weinig eervol, om niet waar te kunnen zijn en niet
geloofd te worden. Men hield zich dus met die verklaring tevreden en te eerder,
daar deze zeeman er voor bekend was, onbescheidene vragen op eene wijze te
beantwoorden, die voor rustige landbewoners weinig uitlokkends kon hebben.
Vreemd was het dat ook die man, die zeker onafhankelijkheid en stoutmoedigheid
van geest genoeg had om zich te durven verheffen boven de vooroordeelen en den
bekrompen côterie-geest van dien kleinen landcirkel, dat ook hij, - een hoffelijk en,
als zijn open oog scheen aan te duiden, een edelmoedig edelman, - dat ook hij niet
door een paar woorden van heusche toespraak een eind maakte aan de smartelijke
spanning, waarin men achten kon dat de jonkvrouwe Desvieux zich be-
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vinden moest. En toch, hij deed het niet. Toen hij zoolang had toegeluisterd, als het
gesprek gevoerd werd over mejonkvrouw de Mauléon, mengde hij zich niet in het
onderhoud, maakte er niet ééne aanmerking op, maar ging naar eene andere zijde
van de zaal, en plaatste zich vlak tegenover Yolande Desvieux, op vrij grooten
afstand, dat is waar, maar toch om haar aan te zien met eene zekere volharding,
die wel iets had van uittarting, en toch ook dit scheen geen den minsten indruk te
maken op de onverklaarbare jonge vrouw, die intusschen ook eenige afleiding had
gekregen. Vooreerst waren er nog twee dames binnengekomen, die met behendige
haast door mevrouw de Vancy naar de ledige fauteuils werden heen geschoven,
die het dichtst bij de jonkvrouw stonden; daarbij had de dame, die de présidente
genaamd werd, in een oogenblik van gulle goedhartigheid, den moed genomen om
op te staan en haar toe te spreken.
Zij deed het wel onhandig, want hoe luid zij haar adel ook deed klinken, daar was
veel in hare manieren dat tegen hare goede afkomst en opvoeding getuigde; maar
door die onhandigheid heen schemerde haar beminnelijk doel, en mejonkvrouw
Desvieux doorzag dat bij hare eerste woorden. Ter andere zijde was de pastoor
van de parochie binnengekomen, een gewone en bijna verplichte gast van al die
vereenigingen, - en na zijn groet aan de gastvrouw werden zijne eerste schreden
gericht naar mejonkvrouw de Mauléon, de weldoenster zijner armen. Zoo niemand
haar karakter ontcijferen kon, hij kende het ten minste van eene zijde die hem eerbied
en dankbaarheid voor haar inboezemde, en hij was ook niet zoo schuchter of hij
durfde het toonen; misschien wist hij ook niet eens wat er omtrent Yolande onder
zijne leeken omging, anders had hij zich wel gaarne bemoeid, hunne meeningen te
leiden en hunne vooroordeelen weg te nemen. En hare verlatenheid vond hij eene
zeer natuurlijke, als vreemde in dezen wereldschen kring; hij, die, als haar herder
en biechtvader, zoo niet hare vroegere geschiedenis, ten minste hare tegenwoordige
gemoedsstemming kende. De presidente dus en de pastoor hadden den tooverkring
van het ledige gebroken, waarmede de onbarmhartigheid en de innerlijke
onbeschaafdheid van beschaafde menschen die jonge vrouw
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eene wijle hadden gepijnigd, schoon die wijle, als vanzelf spreekt, niet zoo lang had
geduurd als onze pen noodig had die te beschrijven. Nu ook werd het spel
aangekondigd, en dit brak als vanzelve de symetrie, en dus ook de gedwongenheid
van den halfcirkel.
Mevrouw de Vancy was intusschen naar den ridder des Secousses toegegaan.
‘Mejonkvrouwe de Mauléon speelt niet, maar de laatste maal op de soirée bij de
gravin des Arcons heeft zij zich laten ontvallen dat zij schaakt, eene goede
gelegenheid voor u, heer ridder, om te bewijzen, dat gij het spel van den krijg zoo
goed verstaat als de werkelijkheid... Ik heb u het genoegen toegedacht haar partner
te zijn.’
Zij zeide deze woorden luid - zoo luid dat mejonkvrouw Desvieux ze zelve konde
verstaan; anders weten wij niet wat de ridderlijke zeeman zou geantwoord hebben,
want hij zweeg, verbleekte, beet zich op de lippen, wierp een blik naar Yolande
heen die van innerlijken strijd getuigde en sprak eindelijk ook luid, maar met een
doffe, aarzelende stem, die hij tevergeefs poogde koude vastheid te geven:
‘Eene eer die ik met dankbaarheid aanneem!’ en hij voegde er zachtjes bij: ‘in
waarheid, mevrouw de barones, gij zijt vindingrijk als het er op aankomt voor uwe
gasten een vermaak uit te denken; zoo vindingrijk als goedhartig.’
Daarop, met iets dat veel geleek naar wanhopigen moed, en met eene houding,
die zeker vaster ware geweest zoo hij het bevel van aanval had moeten geven tegen
eene vijandelijke vloot, naderde hij mejonkvrouw de Mauléon, boog zich diep, bood
haar de hand, en zeide haar toen met schijnbare losheid van toon de gewone
woorden van plichtpleging; maar vervolgde op een ernstigen, somberen toon:
‘Gij zult mij het recht doen te gelooven, dat dit niet te voorzien was, en evenmin
te ontkomen is?’
‘Eene reden om het te ondergaan zooals al het onvermijdelijke: met moed en met
gelatenheid,’ antwoordde zij op zachten toon, terwijl zij opstond.
‘Ja, moed! en toch zweer ik u, mejonkvrouw, dat ik nooit in mijn leven vrees heb
gekend, behalve nù voor dat duel met u.’
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‘Nu, dan verheugt het mij dat ik meer dapperheid bezit dan de man, die naast den
grooten Vendôme heeft gestreden.’
‘En toch,’ hernam de ridder, ‘zoo gij gewild hadt, zou ik God gedankt hebben voor
zulk een uur van uitspanning met u.’
‘Vergeef mij de herinnering,’ hernam zij zacht maar vast; ‘men roept den heiligen
naam van God niet aan bij een spel, en zoo gij aanvangt met verwijten, bedenk dan
dat ik er u zooeven een van mijne zijde heb gespaard...’
Hij zag haar aan met eenige verwondering.
‘Iemand die invloed op u placht te hebben, had u, geloof ik, geraden, Parijs niet
te verlaten,’ hernam zij, zijn blik met vastheid beantwoordende.
Hij zweeg, kleurde sterk en boog het hoofd; daarna hernam hij zeer zacht: ‘ik ben
gereed u de redenen op te geven die mij bewogen, dezen raad niet te volgen;’ en
toen zij zweeg, vervolgde hij op smeekenden toon: ‘vergunt gij mij dat?’
‘Mijnheer de ridder, ik ben volstrekt niet nieuwsgierig naar de zaken van anderen,’
was haar strak antwoord.
‘Anderen zijn het intusschen wel naar de uwe,’ hernam hij, kennelijk worstelend
met eene opwelling van toorn, die opvlamde in zijn oog.
‘Ik had edelmoedigheid van u gewacht!’ hernam zij op den toon van een ernstig
verwijt.
‘Rekent gij ook op de hunne?’ vroeg hij, met een snellen, scherpen blik
heenwijzende naar 't gezelschap, ‘en zie, - zij vragen elkander, wat ik met een
grooter recht van u zou willen weten: wat u terughoudt in de wereld?’
Zij werd iets bleeker dan gewoonlijk, maar zeide alleen:
‘Mijn plicht.’
‘Ik bedoel eigenlijk in dezen kring; ik moet de vraag herhalen van de lieden ginds,’
verbeterde hij schielijk.
‘Eene zwakheid,’ hernam zij met een pijnlijk glimlachje; ‘eene zwakheid, die mij
soms evenveel sterkte en moed vraagt, als een groote strijd; maar mij dunkt, ridder,
dit is geen gesprek voor eene gezelschapszaal, en onder het luisteren hebt gij witte
en zwarte pionnen op dezelfde ruit geplaatst... Geene ver-
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strooiing bij het edele schaakspel, mijnheer, zoo min als in den strijd voor den koning,
op de wateren...’
‘Ik beloof het u,’ hernam hij, haar weer aanziende met dien blik, die eene weifeling
was tusschen haat en medelijden, of eenig ander zacht gevoel.
Zij speelden dan voort, maar ondanks zijne belofte deed de ridder zetten van
eene onhandigheid, die getuigden dat hij het spel alleen met de vingeren speelde,
niet met den geest, en die mejonkvrouw Desvieux met een tintje van schalkheid
deden zeggen:
‘Zeker, als mijnheer de commandant van de Sirène des konings fregat zoo
roekeloos blootstelde aan 't gevaar, om genomen te worden, als gij dat nu voor uw
koning niet ontziet, dan twijfel ik of gij de aanklacht van hoogverraad zoudt ontgaan.’
Maar zij zelve had wel eens eene afwezigheid van geest, en ook bij hare partij
stond wel eens een zwarte raadsheer op eene witte ruit in al zijne deftigheid te
prijken, of het zoo hoorde; - het was anders iets behagelijks, te zien hoe hare fijne
witte vingertoppen de elegante zwarte stukken met bevalligheid verplaatsten, en dit
was misschien onder de redenen van des ridders verstrooiing niet de zwakste.
Gelukkig voor spelenden als deze maakte een toeval een einde aan hun spel. Een
bediende kwam mevrouw de Vancy iets vragen, dat zij door eene toestemmende
beweging van het hoofd beantwoordde, toen snel een paar woorden wisselde met
haar baron, waarop deze haastig naar de deur der zaal ging om een nieuwen gast
te ontvangen, die wel een onverwachte scheen, en dien hij inleidde bij 't gezelschap
met het woord:
‘Mijnheer de abt St. Hyacinthe.’
En men zag toen een van die kleine, zwierige, coquette jonge geestelijken
binnenkomen, die toenmaals en later en tot de revolutie toe zooveel ergernis hebben
gegeven en zooveel spot hebben uitgelokt; die niets geestelijks aan zich hadden
dan hun gewaad, en eigenlijk dat nog niet eens, daar ze het zoo wereldsch maakten
als hun maar mogelijk was. Deze had zijne soutane van zoo fijn glanzig laken, dat
het satijn geleek; rand en omslagen van zijden fluweel; zijn bef van een kant zoo
rijk en
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zoo fijn als een hoveling van Versailles zich slechts wenschen kon; de diamanten
speld in een blauwen satijnen strik zelfs ontbrak er niet aan om met de das van een
raffiné te wedijveren. Op zijne fijne, glad marokijnen schoenen vond men de satijnen
rosetten terug, en kleine diamanten gespen flonkerden ook daar; ze hadden roode
hielen, dat ook geen mensch kon verwonderen, als men het geparfumeerde
jongeheertje aanzag; hij had handen die de benijding der dames moesten wekken,
een gezicht zoo fijn, zoo zuiver, zoo rooskleurig, zoo jeugdig, dat men de welriekende
wateren raadde, waarin beide dagelijks werden verfrischt; om te eindigen, een echt
Parijsche petit abbé van een jaar of achttien. Zulke troetelzonen der Kerk zijn
doorgaans jongere zonen der eerste adellijke huizen, of wel van eene geboorte die
niet recht helder is; in zulk geval kent men hun vader noch moeder toe dan de Kerk
zelve, maar ze hebben dan toch veelal een bloedverwant onder de hooge
geestelijkheid, hebben in de wieg reeds eene abdij en bij hun sterven een bisdom
of een purperen hoed, zonderdat iemand ooit heeft kunnen nagaan aan welke
verdiensten zij het eene of den andere te danken hebben.
Tot welke van beide onze jonge abt behoorde, is te lang om nu te vertellen, maar
nauwelijks was hij de zaal binnengekomen, of hij zag even rond en ging toen
(huppelde zoude meer juist zijn uitgedrukt) naar de kleine tafel heen, waar de ridder
des Secousses met Yolande Desvieux een zoo zonderling schaakspel speelde.
Na een paar buigingen, uitgevoerd met zooveel zwier en bevalligheid, dat ze aan
de leerschool van Vestris deden denken, wendde hij zich tot de jonkvrouw in 't eerst
met een paar phrasen van alledaagsche hoffelijkheid, die bewezen dat hij geen
nieuwe kennis was, daarop plaatste hij zich naast haar fauteuil, leunde even op den
arm er van, boog zich na eene wijle tot haar en fluisterde haar in: ‘belle cousine et
chère marraine, verveelt ge u niet doodelijk onder deze gentilshommes villains? ik
zou haast gezegd hebben onder deze croquants. Toen ik voor de vrouw des huizes
mijne buiging maakte, zag ik eens even op en heb niet ééne vrouw opgemerkt, die
goed gekleed was; ik zie zoo iets altijd met een eersten blik...’
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‘Als het is om mij zulke onbeduidendheden te zeggen, dat gij hier gekomen zijt, dan
beken ik dat mijne verwondering klimt u te zien,’ hernam de jonkvrouw met eenige
strengheid in den toon.
‘Neen, neen! 't is om wat beters te zeggen, iets dat ik niet zelf bedacht heb en dat
u daarom alleen meer zal behagen; dit eerste zeide ik maar om u bij het besef van
hetgeen hier ontbreekt, te beter de waarde te doen gevoelen van mijne tijding.
Monseigneur laat u zeggen dat gij bezoek krijgt op Mauléon.’
‘Wie?’ vroeg Yolande, met eene lichte siddering in de stem.
‘Iemand die u zeggen laat: ‘dat men van zijne rampen meer nut heeft dan van
zijn roem.’
Yolande werd nog bleeker op dat woord, doch slechts voor een wijle, want toen
zij zich herstelde van die aandoening der uiterste verrassing, lichte er uit hare oogen
als een glans van voldoening en zachte blijdschap, en een glimlach, als niemand
nog van haar had gezien, speelde om haar mond, blijkbaar onwillekeurig de zichtbare
uitdrukking van de blijde gewaarwording die haar op eens als doorgloeide. ‘Spoedig?’
vroeg zij nog weer. ‘Hij kan er reeds zijn; zou ik anders hierheen komen met dit
bericht?’
Toen wierp de jonkvrouw een pijnlijken blik op het schaakspel, dat nog niet was
geëindigd, en dat er uitzag of het nog uren konde duren; maar plotseling bezon zij
zich, en half tot den jongen abt gewend, half tot den ridder, zeide zij:
‘Jacques, neem mijne partij over, zoo mijnheer de ridder het goedvindt; de tijding
die gij mij brengt, eischt mijne tegenwoordigheid op Mauléon.’
‘De ridder heeft te allen tijde alles goedgevonden en toegestemd, wat
mejonkvrouwe Desvieux voor zich wenschelijk achtte,’ antwoordde deze met eene
hoffelijke buiging, doch op sarcastischen toon, waarvan voor haar althans de indruk
verloren ging, want zij was reeds opgestaan, en op de vraag van den abt: ‘En moet
ik u dan niet vergezellen?’ antwoordde zij vluchtig: ‘ik heb mijn draagstoel,’ - en met
eene snelheid in hare bewegingen die onvereenigbaar scheen met hare vroegere
doffe en laconische langzaamheid, ging zij de zaal door naar den fauteuil
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van de gastvrouw, zeide deze een paar woorden van verontschuldiging, en
verwijderde zich na met kennelijk ongeduld gewacht te hebben tot mijnheer de
Vancy, die haar verplichte geleider was, zijne kaarten uit de hand legde.
Men begrijpt welk een storm van aanmerkingen, uitroepingen, vragen en
glimlachen er losbarstte in een gezelschap, dat zelfs door hare tegenwoordigheid
niet was teruggehouden; doch wij zullen ons niet de moeite geven die op te rapen;
wij hebben nu het oogmerk niet, de hatelijke ondeugden, waarvan de samenleving
wemelt, te ontleden en ten toon te stellen, wij hebben gelukkig op liefelijker
voorstellingen te wijzen, en wat wij van de eerste moesten geven, was alleen om
den geest en de stemming van dien kring tegenover dit ééne lid aan te geven. Wij
hebben intusschen zoo min als een ander het recht om de onbescheiden getuigen
te zijn van een bezoek dat zich onder zulke geheimzinnige teekenen aankondigde
aan eene jonkvrouw; slechts kunnen wij zeggen, wat later geheel het dorp wist: dat
het maar zeer kort moet hebben geduurd, want dat de koets, die eene poos na de
eigenares zelve op Mauléon was aangekomen, en waarschijnlijk den bezoeker had
gebracht, niet eens werd afgespannen; en toch schenen de korte oogenblikken
voldoende om een waas van bovenaardsche vreugde te verspreiden over het gelaat
van de jonge vrouw, dat zelfs onder het snel opvolgend gemis niet was vergaan,
want nog des anderen daags, nu wij haar wederzien in haar eigen huis, ligt het nog
verspreid op haar gelaat als een zachte dauw, die het heeft verfrischt en opgehelderd,
als een licht waarvan de weerkaatsing nog een gloed werpt, schoon de straal die
het bracht, reeds door een wolk is gebroken.
Zij zit in eene eenvoudige bergère in het kleine salon aan hare slaapkamer
grenzende; een ontbijt staat gereed op eene kleine tafel, op eenigen afstand van
haar, vlak voor haar, op een tabouret, waarvan hij een klein Bologneesch hondje
heeft verjaagd, zit de jonge abt St. Hyacinthe, in al de frischheid en bevalligheid van
zijne jeugd en elegantie, haar aan te zien met blikken die bewezen dat hij dezelfde
opmerking had gemaakt als wij. Hij kon die zelfs niet zwijgen.
‘Chère marraine, wat ziet gij er toch goed uit bij dag, in dit
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eenvoudig ochtendgewaad, nu gij dat prachtige haar niet zoo boosaardig onder een
sluier verbergt; maar bovenal nu de zon der opgeruimdheid uwe fijne trekken
verheldert!’
‘Vleier!’ zeide zij, en liet hem de afhangende hand over die hij met galanterie gevat
hield, terwijl hij sprak, en nu even kuste.
‘Neen in ernst, nicht, ik zal niet zeggen: gij waart de schoonste in den kring der
vrouwen van gisterenavond, - dat zou niets beteekenen, maar ik zweer u, gij zoudt
nog de bevalligste kunnen zijn onder al de schoonen die gisteren zeker te Versailles
samen waren in de vertrekken van mevrouw de Montespan.’
‘Ik bid u, St. Hyacinthe, noem mij zulke vrouwen niet; in die vertrekken zou ik niet
voegen, en daarbij, gij weet wel dat zulke lofspraak mij hindert; wat beteekent toch
altijd dat kinderachtig roemen op lichamelijk schoon...’
‘Het is ook waar, gij hebt dat verboden; en gij weet, ik gehoorzaam u zoo gaarne;
maar ik weet niet hoe het komt, dat uw voorkomen mij heden zoo aantrekt; gij ziet
er zoo opgeruimd uit... mag ik u eene vraag doen, cousine?’
‘En meer dan eene, mijn kleine neef.’
‘Welnu dan! heeft dat bezoek van gisterenavond een verandering gebracht in uw
lot?’
‘Verandering? waartoe zou dat strekken? Ik ben pas hier; dat is al verandering
genoeg en zooveel als ik wenschte.’
‘O! ik meen ook niet in uwe fortuin, in uwe woonplaats; maar ik meen... in uw hart,
in uwe gevoelens...’
‘Volstrekt geene; alles is, dank zij den Hemel, als te voren,’ antwoordde zij rustig
en opgeruimd.
‘Ach,’ hervatte de abt met een licht ongeduld, ‘gij begrijpt mij niet en wilt mij niet
begrijpen; ik dacht... ik meende, dat gij liefde hadt aangenomen en liefde teruggaaft...’
‘Neen, in waarheid, nu versta ik niet wat gij daarmede meenen kunt,’ hernam zij
plotseling strak en koel.
‘Nu, op het duidelijkst dan, lieve nicht,’ hervatte hij wat verlegen, ‘ik dacht dat gij
trouwen gingt...’
‘Ik zie volstrekt niet waartoe dat noodig zou zijn,’ hernam zij, altijd koel.
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‘Maar in 't eind, gij hebt toch gevoel, gij zijt toch eene vrouw, gij zijt nog zoo jong...’
ging hij voort, opstaande, als werd hij vreesachtig zich zoo dicht te wagen bij dit
zonderlinge wezen...
‘Ik ben zoo oud dat ik uwe moeder zou kunnen zijn,’ hernam zij met een
weemoedigen glimlach.
‘En mijne moeder, zoo zij nog leefde, zou nu nog een zwerm van aanbidders om
zich hebben, evenals alle dames te Parijs; daar ben ik zeker van,’ hernam hij.
‘Laster niet in uwe lichtzinnigheid wie gij niet hebt gekend,’ hernam Yolande, bijna
met strengheid.
‘Ik bedoel er alleen mede, dat gij, al zijt gij dan zoo oud als mijne moeder, toch
nog altijd onder jonge vrouwen uwe plaats hebt, en dat eene jonge vrouw huwen
moet, zoo zij in de wereld wil leven, of zij is ongelukkig.
‘Ik wil leven in de wereld, Jacques; ik zal geen huwelijk aangaan en ik zal niet
ongelukkig zijn,’ hernam zij met vastheid.
‘Gij zult niet ongelukkig zijn, mijne arme lieve nicht;’ hij hield even op, alsof hij met
moeite iets terughield, en vervolgde toen: ‘maar dit kunt gij immers niet ontkennen:
gij zijt het reeds...’
‘Ik ben het geweest,’ hernam zij, zacht verbeterend: ‘slechts ik ben het niet meer,
ik kan het niet meer worden... het leven kan mij niets meer geven, dat is waar, maar
ook niets meer ontnemen...’
‘Maar mijn hemel! wat doet gij dan met uw leven, lieve nicht?’
‘Ik leer sterven... en daar is wel een gansche lange menschenleeftijd toe noodig.’
‘Maar toch,’ zeide hij met knapenvolharding in 't kwellen, ‘dat bezoek van
gisterenavond gaf u toch vreugde en... en...’
‘Het had mij dus ook smart kunnen brengen, meent gij, niet waar?’ sprak zij zacht;
‘en aan die zijde zoude ik zeer kwetsbaar zijn, zoo de godsdienst niet daar ware;
en nu, als ik u nu zeide dat dit bezoek mij niets had gebracht dan de herinnering
aan eene zeer zware verzoeking, over welke ik nu, dank zij des Hemels bijstand,
gelukkig heb gezegepraald...’
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‘Is het mogelijk,’ riep hij, haar met eerbied aanziende, ‘en in 't zelfde oogenblik dat...’
‘Dat wat?’ vroeg zij.
‘Dat men u... neen, neen, ik wil het u niet eens zeggen: het zou u onrust geven,
zonder dat gij er iets aan verhelpen kondt.’
‘Maar wat is er dan te verhelpen?’ sprak zij met deelneming. ‘Kan ik iets voor u
doen?’
‘O! veel, zeer veel, lieve marraine, als gij het wildet; maar van mij spreek ik nu
niet... ik dacht alleen om u.’
‘Wat wilt gij dat ik voor mij zelve zal doen?’ hernam zij met een glimlach.
‘Een beschermer nemen, een vriend, een echtgenoot, een steun.’
‘Alweder daarvan,’ sprak zij met wat ongeduld; ‘maar waarom toch dat dringen
van u?’
‘Opdat men u niet lastere,’ hernam hij, en zweeg aarzelend, als wilde hij meer
zeggen, zonder te durven.
‘Men lastert mij?’ vroeg zij met verwondering. ‘En waarover...’
‘Mijn hemel, nicht,’ hernam hij verdrietelijk, ‘gij begrijpt dan ook niets van de wereld;
en hoe zal ik u, die ik zoo liefheb, dat duidelijk maken, zonder u te krenken: men
doet meer dan u lasteren, cousine, men durft u verdenken, u verachten...’
‘Gij overdrijft, Jacques, ik heb van dat alles niets gemerkt. Men vindt mij zonderling;
men vindt mij niet beminnelijk, en - men heeft gelijk; maar ziedaar dan ook alles. Ik
zoek niet te bevallen, ik wil niet zijn als de anderen. Hoe natuurlijk dat ze dit trots
noemen en straffen met eene enkele kleine vernedering; dat is zoo menschelijk,
het komt zooals vanzelf; ook vergeef ik het hun recht van harte!’
‘Neen, er is meer, lieve nicht, er is meer; ik kan het u niet zeggen... maar weet
alleen dit: gisterenavond, toen gij waart heengegaan, is er zooveel halfluid
gemompeld, en zooveel te luid uitgesproken over u, dat er heftige verdeeldheid is
ontstaan in 't gezelschap; men had niet aan mij gedacht, die toch alles had gehoord.’
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‘Gij hebt twist gezocht om mijnentwille?’ vroeg zij bedenkelijk.
‘Men was mij voorgekomen... slechts had men mij niet die hatelijke bef om den
hals gebonden, ik ware zeker de eerste geweest... nu was het de Chevalier des
Secousses...’
‘De ridder des Secousses heeft mij voorgesproken?’
‘Hij heeft meer gedaan: hij heeft met waardigheid en met kracht uwe eer verdedigd,
eerst met het woord tegenover die mannen en vrouwen, en later...’
‘Welnu?’
‘Later heeft hij uwe eer verdedigd met den degen.’
‘Dat is edel en groot,’ hernam Yolande, ‘want ik heb eene groote schuld tegenover
hem; hij moet mij schuldig gelooven. Maar dat voornemen zal niet worden uitgevoerd;
die strijd mag niet plaats hebben.’
‘Gij zult dien niet meer verhinderen: het tweegevecht heeft reeds plaats gehad.’
‘En is er christenbloed gestort,’ hernam zij verbleekend... ‘om mijnentwil?’
‘Neen, niet dat van een christen, slechts van den jongen vicomte des Arçons...’
‘Het was tegen dien jongen man, en is die gevallen?’ vroeg zij met onrust...
‘Even maar; de overwinnaar heeft hem opgericht, en hem geene verdere schade
toegebracht dan dien prik in den schouder... slechts heeft hij hem eene voorwaarde
opgelegd.’
‘Welke?’
‘U vergiffenis te vragen, en...’
‘En hij zal dat doen?’
‘Hij heeft mij verzocht het uur te noemen, dat gij hem zoudt willen opwachten.’
‘Ach, het was onnoodig; doch het zij zoo, hij kome schielijk, dat dit afgedaan zij.’
‘De ridder des Secousses, die met hem komt, zal gelukkig zijn.’
‘Neen, den ridder wacht ik niet.’
‘Hoe! nu hij dit alles voor u heeft gedaan?’
‘Nu minder dan ooit,’ hernam zij met vastheid.
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‘Lieve, lieve nicht, dat gij toch niet strenger waart voor zulke vrienden, als voor uwe
vijanden... De ridder des Secousees is waarlijk van de eersten...’
‘Ik weet het,’ hernam zij koel.
‘En een oprecht, eerlijk, grootmoedig edelman.’
‘Dat is hij.’
‘En die u bemint ja wel zeker bemint, cousine; ik heb mij er van overtuigd.’
‘Ik geloof dat ook.’
‘Och, cousine, luister, verhoor mijn bede; wat zou het goed zijn, zoo gij den ridder
tot echtgenoot naamt!’
‘Dat heeft hij u niet gelast mij te zeggen,’ hernam zij half vragend, half berispend;
‘en ik ben zeker dat hij dien wensch nooit - nooit zal uitspreken.’
‘En indien hij het toch deed?’ hernam de jonge abt, met iets als hoop op het gelaat.
‘Dan weet hij mijn antwoord vooruit: noch hem, noch eenig ander, zoolang Gods
genade mij bewaart bij gezond verstand en sterkte van geest. Ik heb mijn verleden
en mijne toekomst te zamen overgegeven waar het behoorde; en waar van het
eerste mij geen mensch rekenschap kan vragen, zal ik ook geen man recht geven
over de laatste; en nu - St. Hyacinthe, gebruik den korten tijd, dien wij samen zijn,
beter, en vertel mij van u zelven, van uwe vorderingen, van uwe verlangens, van
de vooruitzichten die u toelachen.’
‘Toelachen! lieve marraine, ziedaar, ma foi, een slecht gekozen woord; mij lacht
niets toe, alles grimt mij aan, en als uwe toekomst nevelig is, de mijne is wel helder,
maar enkel van klare wanhoop; gij zegt niets meer te wachten noch te wenschen,
ik verwacht niets goeds; maar wenschen, wenschen - mijne wenschen zijn talloos,
en, helaas! ze zullen wel altijd onbevredigd blijven.’
‘Kom, vat moed,’ hernam Yolande; ‘wat zijn zoo al de dringendste; wat ik doen
kan, zal u niet ontgaan...’
‘O! als gij er u mede bemoeien wilt, zullen alle zwarigheden spoedig weggeruimd
zijn.’
‘Zie nu, daar is alles weer helder te midden van die zwarte
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wanhoop! Spreek slechts: wat moet er wezen, een ruimer jaar geld, het vooruitzicht
op eene rijke abdij?’
Hij zweeg en zag voor zich neder.
‘Maar bedenk,’ hervatte Yolande, op wat ernstiger toon, een toon die het midden
hield tusschen de stem der moeder en die der zuster, ‘bedenk, Jacques, dat de
ijdelheid en de ledigheid van uw leven uw beschermer zeer tegen is, en dat er al
zijne goedheid voor u toe noodig is, om hem geduld te doen nemen met uwe
gebreken, of liever om ze niet te zien; want zeker, indien hij ze zag zooals ik ze zie,
hij zou in u niet vergeven wat hem in anderen ergert; en dus zoo gij meerdere
voordeelen wenscht, grootere aanspraken wilt hebben op zijne gunst, zorg dan die
ook een weinig te verdienen, of voor het minst zoo te gebruiken, dat gij er rekenschap
van kunt doen, aan hem en aan een anderen Heer die onbedriegelijk is, en die
andere dingen eischt van de zonen der Kerk dan het zoeken en bejagen van al de
dwaasheid waar de wereld hare kinderen toe verlokt.’
‘Gave St. Jacques, dat ik een van de hunne ware,’ sprak de kleine abt met een
zucht; ‘ik zou dan ten minste doen kunnen wat ik wilde, zonder meer berisping te
verdienen dan een ander.’
‘Jacques! Jacques! welk eene zondige, welk eene dwaze smart! Wat zou
Monseigneur zeggen, zoo hij dit hoorde!’
‘Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik geen smaak heb voor het beroep van
heilige, dat men mij opdringt.’
‘Gij hebt er ook waarlijk geene groote vorderingen in gemaakt.’
‘Dat is waar; maar men mag doen wat men wil, men zal nooit van mij maken wat
men voorheeft. Ziet ge, lieve nicht,’ en zijne stem werd zwaarmoedig en zijn gelaat
zoo droevig als het nog niet had gestaan, ‘gij knort over mijne lichtzinnigheid, over
mijne dwaasheden, over mijne ijdelheid, over mijne ongepaste weelde, waar eenvoud
mijn plicht was; maar weet gij hoe het komt? weet gij waaruit al die ondeugden en
dwaasheden voortkomen? Uit niets anders dan uit ledigheid en verveling.’
‘Ledigheid - verveling!’ hernam zij met ongemaakte verwondering; ‘maar, Jacques,
gij weet juist hoezeer het uw beschermer hindert dat gij u daaraan toegeeft. Ernstige
en strenge studiën behooren, meene ik, tot de eerste voorwaarden om in
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den stand, dien gij bekleeden moet, eene waardige plaats te verkrijgen en te
verdienen.’
‘Maar palsambleu! nicht, ik wil noch wensch de waardigheid, waarop gij doelt. Al
neem ik haar van de fijnste kant, ik haat deze bef; al geeft men mij die van purper
fluweel, mij knelt de soutane drukkend, als een mantel van lood; en al kon men mij
den purperen hoed geven, ik wil dien niet, omdat die een hoofd zou moeten dekken,
dat zich eerst had moeten buigen onder de zeven wijdingen over den priester
uitgesproken... en het diamanten kruis, dat mijnheer den bisschop van Condom de
borst siert, en waaronder hem het hart zoo vroolijk klopt, zou de mijne beklemmen
als een echt kruis der marteling!’
Mejonkvrouwe de Mauléon was bij die laatste woorden iets bleeker geworden
dan gewoonlijk, en als ontvielen haar die gezegden zonderdat zij het wilde,
antwoordde zij:
‘Vooreerst, St. Hyacinthe, wie zegt u, dat mijnheer de bisschop van Condom dat
teeken zijner waardigheid op de borst draagt zonder strijd?’
‘Ah! ma marraine,’ glimlachte St. Hyacinthe; ‘dat is bij voorbeeld een inval! de
strengste en vroomste der menschen zoude...’
‘Een mensch kunnen zijn als een ander...’
‘Mijne nicht Yolande, en eene zulke scherts over den Hoogwaardige!’ riep Jacques,
half met een schalken glimlach, half met verwondering.
Iets als een vluchtige blos kleurde haar even het voorhoofd. - ‘Ik bedoel, Jacques,’
hernam zij, bijna somber van hoogen ernst, ‘dat het menschelijk gevoel ook in zijne
borst kan te strijden hebben met de geestelijke roeping.’
‘En al ware dit zoo, wat zou dat mij baten? ik zie niet dat mijn last daardoor
vermindert.’
‘Neen, maar gij zoudt u aan dat doorluchtig voorbeeld kunnen stichten, en dat
navolgen zooveel in u is. En zij dan de geestelijke staat u een kruis, het is nuttig en
goed dat men zijn kruis drage...’
‘Elk ander, het zij zoo, maar juist dit, dit is mij ondragelijk.’
‘Dat zegt het ongeloof en de ongehoorzaamheid altijd van dat juk, dat het den
Heer behaagt op te leggen. Alles zou te dragen
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zijn, behalve dat ééne, dat Hij het meest geschikt heeft geacht.’
‘Ja, lieve nicht, dat is heel goed, dat kunt gij zeggen, want gij zijt een engel van
vroomheid en deugd, en gij gelooft in God... maar ik... sedert ik abt beu geworden
geloof ik in niets meer dan in het onverstand en de kwaadwilligheid der menschen.’
‘Mijn arme, arme Jacques,’ sprak Yolande, terwijl zij met eene mengeling van
droefheid en medelijden op hem zag, ‘dan beklaag ik u, dan geloof ik wel dat gij
recht ongelukkig zijt; maar neen,’ hervatte zij, ‘gij meent dat zoo niet, gij kunt dat
niet zoo meenen. Zeg mij ronduit uwe bedoeling.
‘Ik meen, dat gij mij vergunnen zult, niet als een opgelegden wil van den
hemelschen Vader te erkennen, wat mij alleen is opgelegd door de luim of de
ijdelheid mijner familie.’
‘Of door de onvermijdbare noodzakelijkheid,’ viel zij in.
‘Die was er niet. Zoo ik jongere zoon van een groot huisgezin ware, dan kon dat
zijn. Het majoraat van den oudsten broeder, de bruidschat der oudere zusters...
alles zou maken dat de arme jongere, omdat hij de laatst aangekomene was in dit
leven, ook de meest misdeelde moest zijn van levensgenot, en daar de zoon van
een edelman in 't eind geen kousenkooper kan worden, of geen notarisklerk, zou
mij de abtensoutane zijn opgelegd bij de geboorte, en als gij het dan zoo noemen
wilt, door Gods hand; maar gij weet, hier is het anders.’
‘Ja, gansch, gansch anders,’ hernam zij, met het hoofd knikkende.
‘Ik ben niet enkel de oudste, maar zelfs de eenigste mijner familie. Mijne ouders
zijn overleden, vóór ik ze heb gekend, het erfgoed mijner familie mij toegevallen,
eer ik er de waarde van kende. Niet eens oomen en moeien, neven of nichten,
nevens mij, die het mij zullen betwisten, niemand om zoo iets noodig te maken,
niemand om zoo iets op te dringen dan de ijzeren wil van een onbekenden voogd,
die zeker zelf vrij en onafhankelijk is, en die toch mij, mij in het carnavalspak van
een geestelijke heeft gestoken, eer ik zelf aan het belachelijke van de maskerade
denken kon.’
‘Hyacinthe!!’
‘Ja, Yolande, ja! 't is eene bespotting, 't is een contrast, 't is eene vermomming
zoo zot, zoo wanstaltig, zoo ongerijmd,
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als er niet vele ergere op een vastenavond worden uitgedacht. Ik, de vroolijkste,
levendigste, wildste jongen, die er op 't collegie van Dijon gevonden werd, ik, de
jongeling met bruisende hartstochten en met zacht gevoel in het hart, maar zonder
eenigen studiezin in het hoofd, ik een abt! wie heeft mij dat gedaan, en waarom? Is
dit een opzet om in mij het jonge frissche leven als in knop te doen verwelken... van
mij een mislukt wezen te maken, reeds in der jeugd, om later...’
‘Een ondankbare in u te vinden! Weet, arm kind, men heeft dit gedaan omdat
men rekende op den hoogen invloed van een welwillend beschermer, om - dat men
juist in dien stand voor u eene grootsche loopbaan geopend zag, en een hoog doel
in 't verschiet.’
‘En ik zeg u, marraine, dat de allerminste vaandrigsplaats mij beter zoude gevoegd
hebben, niet enkel omdat mijne hand altijd onwillekeurig naar de linkerzijde grijpt,
als zocht zij daar een wapen dat er niet zijn mag, niet enkel omdat de gevaren en
de avonturen van den krijg de lust en de vreugd van mijn leven zouden zijn, als het
voorwerp mijner wenschen, maar omdat ik ook van die plaats af de kans zoude
hebben op een even schitterend lot, en licht een nog beter dan al had men zekerheid
voor mij van een bisschopsstaf! Laat de Koning mij naar Vlaanderen zenden, naar
het leger, laat mij de eer om te dienen onder mijnheer den maarschalk Turenne, en
gij zult zien, wat er van den kleinen verwijfden abt St. Hyacinthe zal geworden zijn,
eer hij een jaar of twee ouder zal wezen; en ik vraag niet eens, wat toch licht te doen
zoude zijn, dat mijn beschermer mij drie regels aanbeveling van zijne hand zoude
medegeven aan den veldheer.’
‘Dat was het alzoo, wat gij wilt en waartoe gij roeping voelt: de krijgsdienst?’
‘Ja zekerlijk, dat is het.’
‘Dat zal nooit kunnen zijn, mijn arme Jacques!’
‘Dat weet ik ook, liefste nicht; maar het andere gaat evenmin, gij zult het zien! dit
heb ik voorgenomen. En dit is eene tweede gelofte, die ik naast die aan de kerk
voor mij zelven heb uitgesproken... ik zal een abt zijn zooals alle jongelieden van
adel, die er door de omstandigheden toe gedwongen werden

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

37
het te wezen. Ik zal nooit een ander boek in handen nemen dan de romans, de
vertellingen, de sonnetten van den dag. Ik breng mijn leven door in de opera, met
de kameraden van Molière, of in de petites maisons mijner vrienden. Ik houd mij
met niets bezig dan met mijn toilet, met mijn schermmeester, en de eenige
leermeester wiens lessen ik mij herinner, is Vestris; want ziet gij, als men een
geboren mousquetaire tot een heilige wil maken, dan moet men hem vergeven, dat
hij te eerlijk is om een tartuffe te willen zijn.’
Yolande had deze uitbarsting aangehoord met meer geduld en met meer kalmte
dan men het van hare strengheid zoude gewacht hebben; slechts vroeg zij nu:
‘En hebt gij dat aan mijnheer den bisschop van Condom gezegd?’
Hij glimlachte. ‘Dat kunt gij denken! dat is ook al zoo iemand om dat aan te zeggen;
maar met daden toon ik het hem - als hij zien wilde - maar hij wil niet zien.’
‘Dat is de blindheid zijner goedheid voor u,’ viel zij in.
‘Ja, maar ik wenschte juist dat hij ziende werd op dit punt - dat hij zag - opmerkte,
en...’
‘En, wat dan?’ vroeg zij streng. ‘Dat hij de smarte zoude hebben zijne gunst en
goedheid als verspild te moeten achten leed en innige droefheid zoude hebben over
uwe dwaasheden en...’
‘Neen, eenvoudig dit - dat hij mij als een zijner gunst en goedheid onwaardige
aan mij zelven overliet. Ik verzeker u dat ik mijn weg wel zou vinden.’
‘Nooit - nooit - zal hij u aan u zelven overlaten; daartoe is de betrekking te innig
die hem aan u bindt.’
‘Ik vrees dat ook, anders had ik hem sinds lang de moeite bespaard mij te
verstooten. Ik zou de ruimte gekozen hebben, eer iemand het wist.’
‘Eene bede, eene ernstige bede, Hyacinthe; doe dat nooit; doe hem en mij die
zielesmarte niet aan, dat gij u dus vergeet. Belooft gij mij dit?’
Hij antwoordde niet.
‘Beloof het mij nu, Hyacinthe; bij alles wat u dierbaar zijn kan bid ik het van u; bij
mijne vriendschap, bij den zegen uwer moeder...’

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

38
‘Chère marraine, ik wil het wel beloven, maar niet zonder voorwaarde.’
‘Noem de uwe.’
‘Nu dan, ik heb wel eens aangevangen er Monsigneur over te spreken; maar als
hij dan zijn groot scherp oog zoo uitvorschend op mij richtte, en zijn zwijgen reeds
mij trof als een streng verwijt, dan ontzonk mij plotseling de moed; ik verschrikte
zelf van mijne vermetelheid, en ik eindigde dan met eene beuzeling af te smeeken,
als een groote gunst, die mij dan met een zacht hoofdschudden werd toegestaan.
Ik weet het nu, ik zal nooit durven! maar er is iemand die hem dat alles zou kunnen
zeggen voor mij... en die het durft, en die verkrijgen zou wat zij wilde... zoo zij het
wilde...’
‘Hyacinthe!’
‘Ik weet, cousine, gij hebt zooveel invloed!’
‘Hoe weet gij, Jacques?’
‘Dat is te zeggen, ik geloof...’ hernam hij met wat verlegenheid.
‘Ik beloof u, Hyacinthe, ik zal er over denken...’
‘En dan duurt het maanden, weken... eer gij u beraden hebt, en als gij u dan
beraden hebt, dan nog de mogelijkheid om mijnheer van Condom te spreken, die
zich niet alle dagen aanbiedt.. neen, neen! lieve beste nicht, dat duurt mij te lang,
veel te lang.’
‘Hebt gij dan zooveel haast? Uw leven is toch intusschen zoo droevig niet, te
oordeelen naar hetgeen gij er zelf van vertelt: gij hebt de wereld lief en gij vermaakt
u in de wereld.’
‘Dat is juist wat niet is, mejonkvrouw! Ik leef er in, ziedaar alles; maar hoe ik leef,
dat is wat anders. Omdat ik gezworen heb nooit iets dan een petit abbé te zijn, wil
ik leven als allen die niets anders kunnen worden; maar ik ben geen hersenlooze
fat, geen gevoellooze zot. Ik heb hartstochten, ik heb ziel, ik heb moed, ik heb boven
alles gevoel en behoefte des harten...’
‘Dat schrijft gij zeker zoo in uwe billets doux?’ sprak Yolande terwijl zij hem met
een onderzoekenden blik gadesloeg.
De jonge abt schudde het hoofd met zachte zwaarmoedigheid in den blik en zeide
alleen: ‘ik schrijf geene billets doux; maar...’
‘Maar...?’
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‘Maar ik lijd door een ernstigen hartstocht, en daarom...’
‘En daarom?’
‘Heb ik zooveel haast om verlost te worden van dit kleed, dat mij omwikkelt als
een net.’
‘Een ernstige hartstocht! arme Hyacinthe!’
‘Zoo ernstig dat wij er onder bezwijken zullen, zij en ik, zoo men ons niet helpt,
zoo gij ons niet redt!’
‘Geloof mij, Jacques, men sterft niet aan zulke smart; ik weet er iets van.’
‘Neen, 't is waar, men valt eerder!’ sprak hij, met eene mengeling van smart en
bitterheid.
Een gloeiend rood overdekte het gelaat der jonkvrouw.
‘Hyacinthe!’ riep zij met verontwaardiging, ‘gij spreekt zulk een woord der
verdenking; en tegen mij!’
‘Ik verdenk niets en niemand dan mijne eigene krachten, want ik gevoel dat zij
en ik beiden niet lang meer het leven lijden kunnen, zooals wij doen...’
‘Gij ziet elkander veel?’
‘Dagelijks; dat is mijn geluk en mijne kwelling.’
‘Dan is het eene jonkvrouw te Parijs?’
‘Het is Cathérine des Secousses.’
‘De nicht van den ridder?’
‘Juist, de jongste dochter van zijne zuster.’
‘Wonderlijke samenloop!’
‘O! indien gij wildet, was die tot zulk eene vroolijke ontknooping te brengen.’
‘Hoe toch?’
‘Word hare tante, en wees mijne voorspraak bij mijnheer de Condom.’
‘Kind!’ - En zij schudde het hoofd.
‘Als gij mij ten minste niet het laatste belooft, ga ik in vertwijfeling van hier.’
‘Vertwijfeling! gij spreekt een woord waarvan gij de kracht niet kent! - Luister,
Hyacinthe, luister! - Ik zal voor u doen wat ik kan, voor u verkrijgen wat mogelijk is,
door wien dan ook...’
‘O! eene vaandrigsplaats bij de mousquetaires en slechts de hoop op hare hand,
slechts de hoop!’
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‘Maar onder ééne voorwaarde; zoo ik niet slaag, zoo gij u onderwerpen moet,
onderwerp u dan christelijk en oefen eene deugd, waarin ook ik mij heb leeren
oefenen: berusting.’
‘Neen, neen! lieve cousine, dwing mij dat woord niet op; dat is eene deugd voor
vrouwen en voor hen die met het leven hebben afgerekend, niet voor mannen in
de eerste vaag der jeugd, die nog met het leven moeten beginnen, die nog met het
leven kunnen strijden: ons eerste strijdperk, onze plicht is werken, onze eer eischt
worsteling. En bij den hemel, al geeft men mij geen degen op zijde, ik zal mij
wapenen op andere wijze, ik zal moed grijpen, en strijden met zedelijke kracht. In
't einde kom ik in opstand, ik zal mij verdedigen tegen dwang als het niet anders
zijn kan.’
‘Ongelukkige!’ viel Yolande in, met zekere ontzetting, ‘overweeg dan eerst tegen
wien en tegen wat gij u verzet! en als ge dan eindelijk toch overwonnen zult zijn,
door wat sterker is dan de machtigste menschenwil: het lot, de wil des Hemels, en
dan mat gestreden en met wanhoop den tegenstand moet opgeven, en berusten
moet, niet uit goed beraad, maar uit machteloosheid, zal die deugd der berusting,
die u nu te licht schijnt voor uwe jonge krachten, u dan niet te zwaar zijn voor de
uitgeputte leden, voor het afgefolterd harte? Zie, Hyacinthe, ik zeg u niet: wees
dankbaar aan uwen weldoener, en wees het ook jegens mij; en wat van ons beiden
een wensch is, vervul gij dat als een plicht. Ik kòn dat zeggen, en gij zoudt toegeven,
ik weet het, want gij hebt een goed hart; maar uwe berusting moet een vasteren
grond hebben dan de begeerte van anderen, zij moet opkomen uit uw eigen hart,
en daarom zeg ik u, zoek nu reeds vrede in een vrijwillig offer, een vrede die betere
vrucht zal geven en betere voldoening dan de inwilliging van den vurigsten wensch,
van den zuiversten hartstocht ooit schenken kan. O! geloof mij, dit zijn geene
woorden gegrepen uit het ledige, maar ik weet de beteekenis van wat ik zeg; o!
geloof mij, slechts dan, als men alle levensgeluk voor zich zelven heeft opgegeven,
is het eerst mogelijk zooveel ware rust en zooveel onverstoorbare blijmoedigheid
terug te vinden, als alleen waar geluk daarstelt...’
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‘Ja, chère marraine, dat alles is goed voor u, die een engel zijt en eene heilige, maar
als gij wist... als gij begrijpen kondt hoe Cathérine des Secousses en ik elkander
liefhebben, dan zoudt gij zóó niet spreken; gij zoudt dan weten dat er hartstochten
zijn, sterker dan de krachtigste redeneering.’
‘Hartstochten! o, luister naar mijne waarschuwende stem, Jacques, en niet naar
die der hartstochten; want voorzeker, die hebben wel al ellende genoeg gebracht
in onze familie.’
‘En zij zullen er nog wel meer brengen, mejonkvrouw,’ riep Jacques met verdriet
en ongeduld; ‘want ik geef Cathérine niet op; en al maakt men mij abt, bisschop,
kardinaal of paus, zij heeft beloofd mij altijd lief te hebben; en tenzij men mij opsluite
in een klooster...’
‘Ik zie wel, Jacques,’ viel Yolande in, met waardigheid, doch met zachte
melancholie in stem on gelaat, ‘ik zie wel, dat gij u niet zult overgeven aan 't gezag
der rede, aan de roepstem der godsvrucht; zoo is het noodig geworden dat gij de
hindernissen kent die zich stellen tusschen u en uw geluk. Voor dien scheidsmuur
ten minste zult gij blijven staan; en als gij weten zult dat niet vrome bekrompenheid
of onedele willekeur uw leven hebben afgeperkt, maar nooddwang alleen, dan zult
gij voor het minst niemand meer verwijtingen doen, en als gij weten zult wat er is
doorleefd door degenen die u de naasten zijn, zult gij hen niet meer van harde
ongevoeligheid beschuldigen, waar ze u een offer vragen voor hunne uiterlijke rust.
-- Het wordt toch ook eenmaal tijd, Jacques, mijn arm petekind, dat gij de
geschiedenis der uwen kent.’
‘O! ik brand van verlangen die te kennen, van mijne moeder te hooren!’ en hij zag
scherp en wel een weinig schalks op haar.
‘Luister in eene andere stemming dan van ijdele nieuwsgierigheid,’ zeide zij ernstig.
‘Luister met eerbiedige aandacht en oprechte belofte van geheimhouding en
omzichtigheid; want het is een droevig verhaal dat ik u te doen heb, en de eer van
sommigen, de maatschappelijke toestand van anderen, hangt er meê samen; ééne
roekelooze onbescheidenheid, en ze waren onherstelbaar gekwetst...’
‘Ik beloof geheimhouding, zelfs voor Cathérine!’
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‘Zoo luister.’
En Yolande begon eene geschiedenis, die wij niet mede aanhooren zullen, omdat
wij liever eenige jaren in haar leven zullen teruggaan, om aan het gebeurde de
dorheid van een verhaal te ontnemen, en daarvoor de levendigheid der voorstelling
terug te geven.
Op een van die vroolijke Februaridagen, waarin de zon voor het eerst met geluk
hare krachten beproefd tegen de koude, die haars ondanks een ganschen winter
heeft beheerscht, speelden drie meisjes in den bevalligen tuin achter een aanzienlijk
huis van de provinciestad Dijon. Niets was bekoorlijker dan het joelen en springen
en dartelen van die jeugdige wezens in de allereerste lente des levens, met de
heldere lucht en de allereerste lentezon boven hun hoofd, en de reine witheid die
de winter had aangebracht onder hunne voeten. Die kleine voeten, die zich nauwelijks
indrukten in het mollig wit, zoo snel repten zij zich er over heen, en zoo etherisch
licht waren nog de kleine gestalten die zij te dragen hadden, die fijne teere handjes,
rood van de koude en toch niet strak en niet stijf, maar blinkend en levendig bij
hunne aanraking met het vlokkige sneeuwdons, waarvan zij kleine ballen kneedden,
die zij elkander toewierpen onder juichend geschater. Het waren drie blonde kopjes,
en bij de stijve kapsels, die toenmaals reeds mode waren onder de dames, was het
een voorrecht de losheid en bevalligheid te kunnen bewonderen, waarmeê die fijne
zijden lokken, uit de natuur krullend, zich over voorhoofd en hals bewogen. Allen
waren tegen de koude beschut door kleine ronde hoedjes van grijs kastoor, losjes
onder de kin toegebonden. De gelijkheid in de kleeding, want alle drie hadden
kleedjes van dezelfde fijn gestreepte wollen stof, scheen wel te bewijzen dat ze
zusters waren, of voor 't minst leden van hetzelfde gezin. Het laatste was het
waarschijnlijkste, want de twee oudsten schenen van gelijke jaren, waren van gelijke
grootte, doch geleken elkander niets in de trekken. De eene had bij haar bleek goud
haar al het zachte, teere, fijne, maar ook flauwe, van eene blondine; de andere had
het frissche krachtige rood eener brunette en de
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gitzwarte oogen en den levendigen oogopslag van deze, als zonderling contrast bij
de fijne gouden tressen... Zij waren misschien wel iets te oud en te groot voor het
kinderspel, dat wellicht de kleine achtjarige, die met haar was, het eerst had
aangevangen; maar ze deelden er toch in met zooveel levendigheid, zoo geheel
ongedwongen, en onder zulke gulle, vrije uitbarstingen van vroolijkheid en schalkheid,
dat hare argelooze onschuld zeker die opmerking nog niet eens had gemaakt, en
dat zij nog kinderlijk genoeg waren om zich niet kinderachtig te vinden. Op eens
vluchtte de zwartoogige met zulk eene snelheid voor een gelijken aanval van de
beide anderen, dat zij struikelde op een glibberig paadje, gladgetreden en overijzeld,
en op beide knieën nederviel, midden in de opgehoopte sneeuw. Op hetzelfde
oogenblik zag men een jonkman, die in het aangrenzende huis op de tweede
verdieping voor het venster had gestaan met een boek in de hand, dat boek
wegwerpen; en weinige oogenblikken daarna was hij de binnenplaats van dat huis
over en stond voor het kleine ijzeren traliehek, waar achter de meisjes speelden.
Zoo het onrust geweest was die hem bij het vallen van eene harer derwaarts voerde,
zou die verdreven zijn, zoo ras hij het schaterend gelach had kunnen hooren, dat
alle drie terstond aanhieven, de gevallene het eerst maar de ondeugende kinderen
vonden goed hem die onrust niet te sparen.
‘Yolande! Yolande,’ riep de blondine, ‘daar komt Jacques aan, hij heeft u zien
vallen - wij zullen hem bang maken, en hij moet iets beloven, eer hij u zien mag en
meê mag doen.’
‘Schuil schielijk achter dien taxis, - hij is al dicht bij.’
De zwartoogige Yolande beraadde zich niet lang, neerhurkende achter de taxis;
het lieve blozende gezichtje wegschuilende tusschen de groene takken, dicht
overtogen met witten, blinkende ruigte, scheen het er door als een van die kostbare
perziken, op een prachtig nagerecht tentoongesteld, geplaatst tusschen ijs en groen.
‘Zeg mij, Loïse, heeft Yolande zich bezeerd bij het vallen?’ vroeg nu Jacques,
die, hoe dicht hij zich bij het hek voorover boog, de schalke werkelijk niet zag.
‘Erg, Jacques! erg! maar ze wil niet door ons geholpen zijn,’ sprak de ondeugende
plaagster.
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Jacques' gezicht betrok maar snel verhelderde het zich, want het kleine meisje, dat
niet van de afspraak geweten had, riep luide:
‘Zij jokt, zij jokt! komt gij meê spelen, mijnheer Jacques?’
‘Als ik mag,’ hernam deze, Loïse vragend aanziende.
‘Neen, neen! volstrekt niet! Yolande zou uitscheiden: zij is boos op u!’
‘Boos op mij!’ herhaalde hij, maar half overtuigd.
‘Zij jokt, zij jokt!’ klonk het weêr; maar dat kwam van achter den taxisboom.
‘Dat was Yolande's stem!’ riep Jacques; ‘ach kom, Loïse, laat mij zoo niet staan!
laat mij binnen!’
‘Eerst beloven alles te doen wat wij willen!’ en zij beproefde reeds de ijzeren kling
op te heffen met de kleine vingers.
Dit laatste was onnoodig; met een: alles! had hij zich aan de ronde staven
vastgeklemd, zich opgeheven, en sprong nu over de afscheiding heen, nog voor
dat de kleine Loïse in hare poging tot openen geslaagd was.
‘Nu zeggen waar Yolande is!’ riep de kleine onderhandelaarster; maar die
voorwaarde bleek eene al te lichte, daar de verscholende zelve, wijlens de
onderhandeling, niet had opgehouden bondgenoote en vijand van uit haar schuilhoek
met kleine sneeuwkogels te beschieten, als eene echte vrijbuiteres, die geene partij
spaart. Zij had zich dus niet slechts verraden, maar ook de bestorming, die haar nu
wachtte, zich zelve op den hals gehaald.
Een maagd die gooit met nat of groen,
Die is het om een kus te doen,

heeft vader Cats reeds gezegd, en de fransche jonge man scheen die symbolische
taal op te vatten als onze oud-Hollandsche zedendichter zelf, want hij ijlde naar de
groene verschansing, terwijl hij riep: en als ik haar gevonden heb, komt mij van ieder
een kus toe.’
De achtjarige Mariette liep naar hem heen en voldeed de voorwaarde zonder
zijne vervulling af te wachten. - Loïse onderging na wat pruilens de opgelegde boete,
maar Yolande gunde hem geen zoo lichte zegepraal, schoon ze den aanval zelve
had uitgelokt.
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Een wedren rondom den taxisboom vond er plaats; eene levendige schermutseling
verhief zich, toen de vogelvlugheid van het meisje toch voor de rappe krachten des
jongen mans had moeten onderdoen. De kastoorhoed was haar sinds lang van de
lokken gegleden, en ondanks de koude had zij er niet eens aan gedacht dien op te
nemen; maar de kleine Mariette had dien bemachtigd, met sneeuw gevuld, en kwam
er nu meê aanloopen om er het strijdende paar duchtig uit te bedeelen.
Daar kreeg Yolande een inval. Vermoeid, uitgeput, ademloos, was zij op het punt
om zich rust te koopen tot den prijs dien Jacques had gesteld, toen zij op eens het
grillige hoofdje achterwaarts boog, opnieuw ontsnapte, en van uit de verte riep: ‘Zet
mijn hoed op, Jacques! dan geef ik u drie kussen vrijwillig!’
Geene seconde bedacht zich Jacques, en dat was zijn ongeluk; want door die
haastige gehoorzaamheid had hij den kouden vochtigen inhoud van het kleine
hoofddeksel niet bemerkt, en hij stortte zich dien nu zelf op zijn gitzwarte haren uit.
Nieuw en onbarmhartig gelach en zegepralend handgeklap van de drie meisjes
samen.
Een oogenblik schitterde in Yolande's moedwillig oog de lust om gebruik te maken
van zijne verbijstering ter geheele ontkoming - maar neen, dat was valsch doen!
Valsch is bij kinderspel, wat onteering is bij groote menschen. Zacht en bijna
beschroomd trippelde zij nu voort naar haar slachtoffer, en zij mocht wat vreeze
hebben, want de gekwelde nam wederwraak zonder verschooning, en de toegestane
tol werd wel al te stout verdubbeld, eer hij de lieve hare vrijheid hergaf.
Wij schetsen dit los en bevallig spel zoo uitvoerig, omdat wij u de twaalfjarige
Yolande in al de frissche zorgeloosheid van hare eerste lente wilden vertoonen,
nadat gij reeds gezien hebt, hoeveel de dertigjarige onder den ernst des levens er
van verloren had.
Het spel heeft nog andere toeschouwers gehad dan gij en ik, mijne lezers! Twee
heeren, met de armen in het vensterkozijn geleund, hebben het al lachende
gadegeslagen van uit een klein paviljoen, in italiaanschen stijl aan het achtereinde
van den tuin gebouwd.
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‘Hoor, Desvieux!’ spreekt de een, ‘uwe bloemen in de kleine oranjerie zijn zeldzaam
en prachtig, en ik heb geen spijt mijn warm studeervertrek verlaten te hebben voor
dit kleine tuinhuis, om ze te bewonderen; maar die kinderen dáár zoo lustig, zoo
frisch, en zoo vroolijk te zien ronddartelen, verkwikt mij het hart nog meer dan het
gezicht van die hyacinthen en tulpen, al zijn ze van echte haarlemsche bollen en al
hebben ze u eene fortuin gekost. Die spelenden daar ginder getuigen van leven,
en doen ons onze jeugd herdenken.’
‘Ik moet bekennen, dat zij eene schilderachtige groep vormen - maar eerst nu uw
zoon er bij is; die wilde meisjes alleen trokken mij niet veel aan.
‘Foei! van uw dochtertje, van uw lief nichtje Loïse.
‘Als zij een neef ware, of Yolande een zoon, zou ik misschien anders spreken,
maar nu...’
‘Eilieve, waarom toch?’ De betrekking is immers dezelfde, en 't zijn engelachtige
meisjes.
‘Ja, maar niet een van die engelen zal ooit in mijne plaats president worden aan
't Hof te Dijon, en die betrekking is sinds vier geslachten in onze familie van vader
op zoon overgegaan...’
‘Erg genoeg!’
‘Erg genoeg?’ vroeg de oude Desvieux, met verwondering.
‘Ja zeker!’ want wie zegt u dat er allen gelijke roeping en gelijke geschiktheid voor
gehad hebben?
‘Gij spreekt met de naïveteit van een tegenvoeter; zoudt gij daar dan naar gevraagd
hebben, als gij geld hadt om de plaats te koopen voor u of iemand der uwen?’
‘Ik geloof van ja!’ maar ik heb goed spreken, want ik zal nooit rijk genoeg zijn om
in die verzoeking te komen.
‘Hé ja!’ nu wij er van spreken, ‘wat hebt gij voor met uw zoon?’
‘Niets is nog bepaald; hij is op het collegie, ziedaar alles.’
‘En hij munt er uit, dat weet ik van zijne professoren;’ maar hij moest er toch ernstig
over denken. ‘Is hij geen zeventien jaar?’
‘Hij wordt het over veertien dagen.
‘En nog zoo wild en nog zonder bestemming...’
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‘Niet geheel, ik denk aan den geestelijken stand.’
‘Die wilde, levenslustige jongen een priester!’ Waag dat nooit, vriend, ‘vraag het
hem zelf op dit oogenblik, nu hij daar mijne Yolande zoo dartel plaagt...’
‘Ik heb er een geldig bewijs voor dat hij het wenscht: in zijne uren van uitspanning
zit hij preken te maken... aanspraken, vermaningen op te stellen.’
‘Op dit oogenblik doet hij wat anders... en hij schijnt zich toch ook te vermaken!’
sprak Desvieux, glimlachend uitziende, ‘en al ware 't zoo, dan kan die liefde voor
de rhetorica hem nog wel een ander pad opleiden dan naar de kerk!... naar de balie
bij voorbeeld...’
‘Als ik zeide, vriend, ik ben niet rijk genoeg; anders...’
‘Ah! anders - anders... parbleu! en gij rekent dan niet op uw buurman... Zie, daar
valt mij wat in, en 't is niet voor 't eerst - ik heb Jacques lief, niet als een vreemd
kind, maar als mijn zoon: ik heb er zelf geen. Ik ben rijk genoeg om mijn post nog
bij mijn leven over te doen - ware 't aan een schoonzoon, het bleef toch in de familie.
- Wat zoudt gij zeggen, buurman, als ik dien Yolande tot een bruidsschat meêgaf,
mits de bruidegom uw zoon ware?’
‘Maar, Desvieux, mijn oude vriend, gij meent niet wat gij zegt!’
‘Niet meenen?’ Om het tegendeel te bewijzen, teeken ik op dit oogenblik mijne
hand er voor, als gij toestemt...
‘Desvieux, ik ben niet baatzuchtig, maar ik mag de fortuin van mijn zoon niet tegen
zijn, vooral daar zij die van uwe dochter op die wijze niet schaadt.
‘Mijne dochter!’ maar de kleine deern is al te gelukkig, - ‘op haar twaalfde jaar
reeds een bruîgom!’
‘Ja vriend, dat is eene hindernis: ze schelen te veel.’
‘Een man vijf jaar ouder, waar is het kwaad?
‘Dat is zoo, en ze haten elkander niet.’
‘Haten!’ ik geloof, pardieu, dat ze nu al verliefd zijn op elkaâr... ‘Daarom, laten wij
't maar vaststellen; uwe hand er op!’
‘De vader van Jacques reikte zijn buurman de hand;’ maar daarna sprak hij
aarzelend:
‘Maar wie zegt ons dat die luim niet voorbij zal gaan; dat
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het twaalfjarig kind, eene volwassene jonkvrouw geworden, den man met dezelfde
oogen zal zien, waarmeê ze den knaap heeft beschouwd; wie zegt ons dat zij beiden
niet eenmaal de overeenkomst zullen verwenschen, die wij voor hen hebben
aangegaan, die zij moeten vervullen en waarin zij niet eens zijn geraadpleegd?
Laten wij hen zelf eens vragen.’
‘Dat zou wat verstandigs zijn!’ een zeventienjarigen knaap vragen of hij zijne
vrijheid wil missen, en een kind van twaalf vragen of zij een man wenscht. ‘Hoe
zouden wij haar zeggen wat dat beteekent? En zou dat later ons beveiligen tegen
luim of wispelturigheid...? En hebben wij beiden dan zooveel te beslissen gehad
over onze eigene huwelijken? Ik voor mij, ik weet nog heel goed dat ik uwe vrouw
mooier vond dan de mijne, maar mijn vader heeft naar den bruidsschat gezien, en
ik gehoorzaamde... En de hemel weet dat ik het mij nooit heb beklaagd.’
‘Ik integendeel koos zelf...’ hernam de andere heer met wat schroom.
‘Nu - en -’
‘En - gij weet wat er van mijn huiselijk geluk zijn zou - hadde ik mijn zoon niet,’
hernam hij met neêrgeslagen oogen en met een zucht.
‘Ziet gij, doen wij daarom niet beter zelf in het geluk en in de toekomst van die
kinderen te voorzien, dan dat aan het spel hunner hartstochten over te laten?’
‘Gij hebt, geloof ik, gelijk!’ hernam de andere, half overtuigd, half verleid door de
schitterende aanbieding.
‘En om te zorgen dat later geen gril van hunne zijde onze overeenkomst breke,
en het gebouw ineenstorte dat wij met wijze voorzienigheid hebben opgericht,
moesten wij het verzegelen door een contract dat kracht van wet heeft, want het
huwelijk kan toch niet doorgaan voordat Jacques het collegie heeft verlaten.’
‘Waartoe zooveel voorzorg, waar twee eerlijke mannen, die elkander sinds twintig
jaar kennen, zich de hand hebben gereikt ter verzegeling van hun woord?’
‘Waartoe?’ - omdat de kinderen dat nog niet hebben gedaan.
‘Welnu, indien zij weigeren, moet immers alles uit zijn...’
‘Neen, dat moet juist niet. Het zal hun nooit zoo oud

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

49
worden voorgesteld dat ze ons kalm beraad hebben en onze ondervinding. Hebben
dan luim of hartstocht van een van beiden nog ruim spel, dan... zouden zij alles in
de war kunnen brengen, en gij begrijpt toch dat ik er mijne dochter niet aan wagen
wil, om op het oogenblik dat ik het voor haar huwelijk tijd acht, zonder bruidegom
te zijn. Ik zelf wil er niet aan blootstaan, om naar de luim van uw kind of het mijne
plotseling van schoonzoon of van plaatsvervanger te wisselen...’
En ziet gij, als ik dan eens dood ware - en uw Jacques mijne Yolande zitten liet,
of het meisje een andere keuze deed... neen, neen, gij moet mij nu die vaste
verzekering helpen geven, of... ik kies anders...’
‘Gij hebt gelijk, gij moet die zekerheid hebben; gij hebt er recht op,’ hernam
Jacques' vader, nu werkelijk overtuigd.
En zoo werd er over het lot dier twee kinderen onherroepelijk beslist, terwijl ze
dartelden en speelden zonder zelf aan verleden of toekomst te denken.............
.......................
.......................
Meer dan drie jaren waren er verloopen, en wij vinden de drie meisjes weêr bijeen,
maar ze zijn niet meer geheel dezelfde. Mariette, dat is waar, is slechts een grooter
kind geworden, doch Yolande en Loïse zijn tot jonkvrouwen gerijpt in den eersten
maar volkomen bloei der bevalligheid. Yolande is zelfs eene schitterende schoonheid
geworden, die al de gracie van teere vormen met al de levendigheid van jeugdige
kracht en frissche levenslust vereenigt; en toch kan men ook Loïse bevallig noemen
aan hare zijde, meer door contrast dan door vergelijking. Vooreerst ziet men het
haar nu aan, wat zich in de kinderjaren minder scherp afscheidde: dat zij de oudere
is, de meer ontwikkelde, iets dat op dien leeftijd nog niets zijn kon dan verhooging
van schoonheid. De al te doorschijnende witheid van haar tint heeft iets ziekelijks;
hare sterke blondheid, door de zacht zwaarmoedige uitdrukking der lichtblauwe
oogen nauwelijks iets verlevendigd, had men bijna voor flauwheid kunnen houden,
zoo niet alle trekken, heel de uitdrukking van haar gelaat, iets belangwekkends
hadden verkregen, dat de aan-
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dacht tot haar trok, zelfs al had men hare bekoorlijke nicht het eerst aangezien. Zij
was grooter geworden dan deze, maar zij was kennelijk zwakker, en zij was in den
laatsten tijd zoo zichtbaar vermagerd, dat wie haar liefhadden vaak met onrust en
met deernis op haar zagen, en mijnheer Desvieux reeds had gezegd, dat ook zij
niet oud zoude worden, zoo min als hare moeder, vóór haar dertigste jaar onder
eene longtering bezweken.
Men had bij Loïse nog geen verschijnselen van die ziekte ontdekt, en van geene
ziekte in 't geheel, ook klaagde zij nimmer - noch wilde hulp of raad van artsen
innemen, zelfs waar zij zichtbaar leed. De beide meisjes hadden nog altijd de
gelijkheid in kleeding behouden, maar op dit punt scheen er den vorigen avond
eene verandering te hebben plaats gehad, - of zou dat nog zijn voor heden, - want
ze zijn samen in hare gemeenschappelijke kleedkamer, en Yolande houdt een
prachtig wit satijnen kleed, met rijke kanten bezet, op haar schoot, verschikt daarop
bloemen en strikken met grillige wisseling van smaak en een onverflauwd
welgevallen, en spreekt tot Loïse, die voor haar staat en met een pijnlijk glimlachje
op haar ziet:
‘Och toe! Loïse, doe het maar, help mij voort in die luim; ik schaam mij voor mijne
kamenier, om haar dien dienst te vragen, en ik zou hem toch zoo gaarne deze
verrassing gunnen.’
‘En gij wenscht u zelve nog weêr eens zoo bevallig te zien als gisteravond?’ Beken
het maar.
‘Nu ja, het is zoo! vooral in zijn oog. En dat is immers geen kwaad?’
‘'t Is alleen wat kinderachtig.’
‘Niet zooveel als 't lijkt; denk slechts: morgen gaat hij heen - morgen reeds, het
zal langen, langen tijd duren eer hij mij wederziet; en is het dan niet goed, niet
noodig, dat hij mij voor 't laatste ziet op het mooist, opdat hij mij altijd juist zóó
gedenke...’
‘Noodig, liefste?’ Waarom zou dat noodig zijn? ‘Gij behoeft immers geene kanten
en bloemen om schoon te wezen voor hem, en vooral niet, zoo hij u bemint.’
‘Zoo hij mij bemint! Zoudt gij denken, Loïse, dat hij mij wel zeker - wel wezenlijk
bemint?’ en zij vatte met levendig-
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heid de beide handen harer nicht, en zag haar aan meer met den schalken glimlach
der zelfbewustheid om den mond, dan met de onrust van den twijfel in het oog.
‘Yolande! Yolande, gij vraagt dat mij!’ riep Loïse, terwijl zij het hoofd afwendde,
maar op een toon die de kleine voor verwijt nam, want zij zeide:
‘Gij hebt gelijk, ik zou hem beleedigen, zoo ik dit in ernst vroeg; maar ik zou toch
zoo graag willen dat hij mij nog eens in mijn bruidskleed zag, en wilt gij mij dan nu
niet helpen dit aan te trekken, mij niet kappen zooals gisteren Jasmijn het deed....?
Gij zijt nooit, nooit onvriendelijk voor mij geweest, en nu - nu mij niet eenmaal deze
kleine vreugde...’
‘Maar wie zegt u dan dat ik niet wil?’ riep Loïse, terwijl zij haar plotseling geheel
den rug wendde en zich boog om eene strik op te nemen die gevallen was; iets
trillends, iets scherps lag er in den toon waarmede zij deze woorden sprak, iets alsof
ze met macht van spanning uit de borst werden opgehaald... en met eene schichtige
haast, die in zonderlinge tegenspraak was met hare vroegere schijnbare
ongedienstigheid, nam zij het kleed, plaatste zich achter de schoone nicht om haar
de meer dagelijksche kleeding te helpen uitdoen, schikte en strikte het sierlijke witte
satijn daarna om Yolande's bevallige gestalte, met de vaardigheid en met de bevallge
drapeering die een beeldhouwer er aan zou gegeven hebben; versierde haar mollige
armen met paarlsnoeren en saffieren armbanden, plooide de breede kant om de
schouders als eene rijke Berthe, sloot het prachtige halssnoer dicht, van saffieren
afgewisseld door glinsterend goud, en liet eerst toen de rappe handen neêrzinken
langs de zijden, als ware zij afgemat van die taak. Zij wierp zich op de sofa en liet
het hoofd rusten tegen de gele damastzijde.
Yolande was voor haar toilette duchesse gaan staan en lachte zich zelve toe in
den spiegel met vroolijk welgevallen.
Op eens keerde zij zich om tot de zwakke bleeke, die nog rust scheen noodig te
hebben.
‘En mijn bruidskroontje, Loïse!’
‘'t Is waar, dat heb ik vergeten!’ hernam deze, snel oprijzende.
‘En het hoort er toch bij!’
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Loïse antwoordde niets, maar zij nam eene guirlande, van oranjebloesem en fijne
agaatrozen samengevlochten, uit eene cartonnen doos, en zij naderde Yolande.
De gelukkige jonkvrouw boog een weinig het hoofd, Loïse ving aan het kroontje
tusschen de vlechten te plaatsen.
‘Hé! lieve Loïse, waarom schreit gij nu?’ riep op eens de kleine Mariette, die
intusschen met alles gespeeld had wat haar in de handen kwam, en aan wie toch
geene beweging der oudere meisjes was ontgaan. Dat woord van het kind deed
Yolande opzien; werkelijk zag zij toen twee groote tranen die neêrdroppelden van
de lange fijne wimpers op de teêre vermagerde wang.
‘Loïse! Loïse,’ riep zij toen half met verwijt, en half met deernis de handen om
haar hals en schouders geslagen, ‘hebt gij verdriet, zijt gij ziek; waarom het mij dan
niet gezegd? Spreek, spreek, wat deert u?’
Loïse antwoordde niet, maar hare snikken en hare zuchten bewezen dat zij het
niet kon.
‘O! zekerlijk! gij lijdt, gij hebt smarte, en het moet wel iets ernstigs en gewichtigs
zijn, dat gij, die nooit klaagt, die altijd gelaten zijt, zulke tranen hebt.’
‘O! niets, het is niets!’ hernam Loïse, zich nu eerst hervattende; ‘ik heb slecht
geslapen na een woeligen avond van gisteren, ik ben zenuwachtig, prikkelbaar...
en alles vermoeit, alles hindert mij vandaag.’
‘En ik, wreede, onnadenkende, vergde u onnoodige moeite, wellicht eene zulke
die u treft om de eene of andere reden... Vergeving, vergeving: het geluk maakt
dikwijls zoo egoïstisch, dat wij onder eigen vreugd anderer leed vergeten... want ik
weet immers dat gij iets hebt dat u lijden doet. Loïse, ik weet het, al ontkent gij het
altijd... Is het ook mijne liefde? - en zij sprak zóó zacht, zóó zacht en zóó dicht bij
haar, dat Loïse de woorden meer opving door den adem dan door het geluid.’
‘Is het ook omdat ik nu eene bruid ben, en omdat gij ook voor u een huwelijk
wenscht...?’
‘Ik lijde niet, Yolande! zeker, mij scheelt niets. Ik kan u niets zeggen; vraag... vraag
mij niets... En nieuwe tranen verhinderden haar het voortspreken.’
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Toen bedacht zich Yolande eene wijle en zag haar uitvorschend aan, terwijl zij tot
haar zeide:
‘Al spreekt gij van vermoeienis, gij hebt toch afleiding nog meer noodig dan rust.
Kom, nu zal ik uwe bruidszuster zijn; uw danskleedje van gisteravond van rosekrip
met zilver stond u zoo goed; laat ik u dat aanhelpen, mijne guirlande door uw haar,
en zoo zullen wij Jacques opwachten, wij samen?’
Loïse bleef onbewegelijk staan en zag haar aan alsof ze haar niet begreep;
eindelijk schudde zij langzaam het hoofd.
‘Niet voor mij, nooit voor mij, sprak zij ten laatste.’
‘O! ja, ja Loïse, dat moest gij doen,’ riep Mariette. ‘Gij u verkleeden, en dan ik ook:
ik ben nu ook al groot genoeg, en dan die zwart satijnen dingen voor, die maskers,
en dan in de koets gaan, dan is het evenals verleden winter bij de maskeraden van
het carnaval.’
‘O! mijn God, weet dan dat kind!...’ riep nu Loïse, en viel op de knieën neder bij
de sofa, het hoofd in de zijden kussens gedrukt om hare snikken onhoorbaar te
maken.
‘Neen, nu weet ik het zeker dat het meer is dan een onbestemd verlangen, een
onzeker gevoel van lijden zonder oorzaak. Nu is er eene oorzaak, want dit woord
beduidt iets. O! Loïse, Loïse, nu moogt gij het niet langer verhelen, o! spreek, liefste
nicht, spreek zuster...’
‘Ik zal spreken, o! ik zal wel moeten, maar nog niet, niet voordat gij getrouwd zijt,’
antwoordde Loïse, die zich opnieuw trachtte te verbergen, met al de kracht harer
ziel, en die opgestaan was en zich nog maar alleen leunde tegen een fauteuil.
‘Nu dan, nu dan, riep Yolande vroolijk, dan hebben wij geen oogenblik meer te
wachten! En haastig sprong zij naar hare chatouille, zocht er een papier uit dat er
zoo deftig uitzag alsof het zoo uit de portefeuille van een notaris kwam, en hield het
Loïse voor.’
‘Mij dunkt, door dat papier ben ik zooveel getrouwd als men het zijn kan, en dan
nog gisteren avond de verloving voor den priester! En zou ik na dat alles nog niet
eene getrouwde vrouw mogen heeten, mij nog niet de echtgenoote van Jacques
mogen noemen!’
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‘Wie dat loochent, zou een verloren proces ondernemen,’ sprak nu iemand, die
eerst bescheiden had getikt, doch daarna twee stemmen hoorende, wat haastig
was binnengekomen.
‘'t Is Jacques, Jacques zelf,’ sprak Loïse zacht; nu kan ik niet meer spreken. En
haastig vluchtte zij door eene kleine glazen deur, die in den tuin uitkwam.
Yolande had tranen in de oogen en wilde haar volgen. Jacques nam haar bij de
hand en leidde haar terug in 't vertrek.
‘Yolande schreien, en Jacques' gelaat staat ook zoo ernstig!’ riep nu Mariette;
‘neen, wij speelden aardiger in den vorigen tijd, toen zuster en nicht nog niet zoo
groot waren.’ En de kleine ging ook pruilend den tuin in, waarheen Loïse gevlucht
was.
Ja zekerlijk, ze speelden anders, en aardiger, lieve Mariette, toen ze zich nog
kinderen voelden, en geene bijgedachten de vroolijke wildheid hunner spelen
kwamen storen; toen werden er geene andere tranen onder hen geschreid, dan die
welke het naaste speeluur zeker weer zoude afdrogen; toen raapte Loïse alle
schalksche voorwendsels zonder nadenken samen om den vroolijken knaap in haar
spel te doen deelen; toen liet Loïse hem nog een kus nemen zonder te blozen, en
Yolande schonk dien alleen bij wijze van boete... toen was het nog goed onder die
kinderen, omdat zij kinderen waren; en toch waren het wellicht die kinderspelen,
die de tranen der jonkvrouwen en den ernst des jonkmans hadden voorbereid;
misschien ook wel was het het verbond 't welk de vaders toen sloten op datzelfde
oogenblik, dat nu zoo beslissend in hun leven ingreep. Vooreerst kunnen wij alleen
de feiten opgeven, die er hadden plaats gehad.
De beide vaders hadden hunne overeenkomst nog eene wijle geheim gehouden
voor hunne kinderen; maar de uitwerkselen er van ondervonden zij in een nog meer
vrijen omgang, in de aanmoediging door woord en blik van den ouden heer Desvieux,
zoo vaak Jacques zijne Yolande scheen te zoeken, of zich met haar bezig hield.
Toen de carnavals-vacantie voorbij was, en de jonge Jacques het vaderlijke huis
en den tuin van zijne lieve buurmeisjes moest verwisselen voor de sombere zalen
en het hoog ommuurde binnenplein der Jezuïetenschool, waar hij zijne eerste studiën
moest
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doorloopen, en hij een afscheid kwam nemen van mijnheer Desvieux en van de
meisjes, lagen er op zijn voorkomen zulk een ernst en zulk eene beklemdheid, dat
mijnheer Desvieux hem troost meende schuldig te zijn, hem met zich nam in zijn
kabinet, en hem deelgenoot maakte van hetgeen er omtrent zijn lot besloten was.
Men had meer doorzicht moeten hebben dan mijnheer Desvieux, om te ontcijferen,
welke soort van verrassing dien jongeling deed trillen en verstommen, zijn leeftijd
reeds vooruit in kennis en in verstandsontwikkeling, en die besloten scheen zijne
gewaarwordingen niet te verraden.
Slechts toen hij terugkeerde met Paschen, speelde hij geene wilde spelen meer
met de jonge meisjes, maar naderde Yolande met schuchteren schroom doch met
meer teêrheid. - Van toen af begon Loïse zich te verwijderen van beiden, eerst
omdat zij vond dat Jacques grootsch was geworden omdat hij den eersten prijs der
rhetorica had gewonnen in zijne klasse, en daarna omdat ze hem droomerig vond
en vervelend, als ze tot Yolande zeide - die hem met vuur en met ijver verdedigde
- en bleef verdedigen totdat ze werkelijk twist kregen; en als ze weêr verzoenden,
was het altijd onder voorwaarde dat Jacques zoude uitgesloten zijn van eene
wandeling die zij zich voorstelden, of dat de beurs die Yolande voor Jacques had
geknoopt aan een kennis van Loïse zou gegeven worden, of wat er meer van zulke
kleine plagerijen konden worden bewerkstelligd tegen den jongen man, die hoe
langer hoe meer het voorwerp scheen te worden van haar tegenzin. - Daar begrepen
nu de vaders der beide verloofden, dat ook Yolande kennis moest hebben van den
band, dien men in haar naam had gesloten. En zij hoorde dat met blijdschap, met
eene tevredenheid, die de goede vader haar aanrekende als deugd, als
gehoorzaamheid, en die hij niet beter meende te kunnen beloonen dan door haar
van nu volkomen vrijheid te laten en, als ware de moederlooze weeze reeds eene
gevormde vrouw geweest, haar vrije beschikking te geven over haar tijd, over hare
uitspanningen, over geheel het aanzienlijk jaargeld, dat hij haar nu schonk. Maar
gelukkig was Yolande een van die karakters, die de volle vrijheid kunnen dragen
zonder die te misbruiken, en hoewel
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zij te jong was en te levendig van gestel om de vermaken niet te zoeken en niet met
opgewondenheid te genieten - ze zocht, ze koos, ze begreep geene andere dan de
geoorloofde, dan die ze met haar vader of met Jacques kon deelen, en hoewel zij
zich geen sieraad ontzegde dat hare schoonheid kon verhoogen, noch hare fantasiën
bond aan anderen teugel dan dien van hare luim, bleef ze nog altijd de middelen in
hare macht houden om anderen blijde uren te schenken, en kracht om hare invallen
op te geven zoo haast eene vriendelijke bede of een zachte blik het haar afvroeg.
Natuurlijk deelde ook Loïse in dezelfde vrijheid, in dezelfde voorrechten die hare
nicht zich in het huis haars vaders had verworven. Zij maakte er gebruik van om
zich veel af te zonderen, en hoewel zij hare nicht vergezelde in de wereld, werd zij
hoe langer hoe meer ingetrokken en begon hoe langer hoe meer te leven in zich
zelve.
Men hield die sombere melancholie voor het gevolg harer zwakke gezondheid,
die niet enkel het lichaam sloopte, maar ook den geest verstoorde en nederdrukte.
- Zoo waren voor de drie jonge lieden de jaren omgegaan, die Jacques nog op 't
collegie moest doorbrengen - hij zoude zijn studiën verder voortzetten te Parijs omdat hij een graad moest hebben eer hij een post kon aanvaarden; doch vóór dien
tijd wilde de voorzichtigheid der beide vaders hem het onverbrekelijke zijner
verbintenis nog eens zichtbaar voorstellen, en eene priesterlijke verloving had er
plaats gehad tusschen het jonge paar. Al wat in Dijon recht had op die eere, had
mede gedanst op het bal dat die verloving volgde, en de bruid, als wij gezien hebben,
was zoo gelukkig met die verbintenis en vond zich zoo wel en zoo bevallig in haar
bruidsgewaad, dat zij er voor zich en voor haar Jacques zelfs het afscheid mede te
verzachten meende, als zij het aantrok.
Het kennelijk verdriet waarmeê Loïse worstelde, terwijl zij het scheen te verbergen,
had aan hare gedachten eene andere richting gegeven, die echter, wij bekennen
het, spoedig wisselde voor eene gewaarwording van blijdschap bij het zien van haar
bruidegom, met de wuftheid harer zestien jaren, met de onbedachtheid der
menschelijke zelfzucht.
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Jacques is haar intusschen genaderd. Hij heeft zich ontwikkeld tot een krachtig,
belangwekkend jonkman, met een voorhoofd waarop schranderheid en fierheid
zetelen, en met zulk een scherp en edel oog, met zulk eene samenstemming van
goedheid en stoutheid in de trekken, dat men hem terstond moest onderscheiden
en dat het onmogelijk werd hem te vergeten als men hem eens had opgemerkt. Hij
had iets waardigs en gebiedends in de houding, dat ontzag wekte, en eerbied
afdwong zelfs van mannen tegenover den jongen man; maar wij moeten er bijvoegen
dat hij die uiterlijke voordeelen, die van zoo groote innerlijke meerderheid de getuigen
schenen te wezen, niet droeg met onwetenheid van zich zelven. Zekere trots, die
bijna overmoedige zelfbewustheid was, sprak uit zijn levendigen, stouten adelaarsblik,
en plooide dien fieren glimlach om zijn mond. Zijne kleeding was hoogst eenvoudig
en had zelfs iets strengs, dat nog van den eenvoud van het Jezuïetencollegie
getuigde, en dat voor den aanstaanden student te Parijs nog wel paste, hoewel het
zeker tegenover de weelderige kleeding der bruid iets stootends had.
Yolande trippelde hem tegemoet, sloeg beide armen om zijn hals, zoo goed zij
vermocht, en dat was nog niet heel goed, hoezeer hij ook, haar ten gevalle, zijne
hooge gestalte boog; en alles vergetende voor het zien van den geliefde, riep zij
alleen: ‘dat is goed dat gij vroeg komt; wij hebben nog zoo weinig uren...’
‘Ja, wel weinige,’ hernam hij met iets plechtigs in den toon, ‘en daarbij, Yolande,
hebben wij veel te spreken.’
‘Dat zullen wij; maar eerst, ga zitten, hier naast mij op die sofa.’ En zij wilde hem
bij de hand voorttrekken tot op de plaats die zij had aangewezen.
Hij bleef staan.
‘Was het niet Loïse, die daar heenging, en als ik wel zag, schreiende?’ vroeg hij
met een blik, waarvoor zij het oog nedersloeg, en die haar kleuren deed, toen zij
antwoordde:
‘Ja, dat was zij, en zij heeft veel geschreid, en zij schijnt zeer, zeer veel smart te
hebben; ik schreide met haar, maar ziet gij, toen ik u zag, vergat ik haar, vergat ik
mij zelve ook, alles, alles, Jacques.’
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‘Dat is toch niet goed, Tolande: als wij gelukkig zijn, moeten wij dubbel medelijden
hebben met de ongelukkigen; dat is wel het minste waarin wij onze dankbaarheid
kunnen toonen.’
‘Ja, gij hebt gelijk, Jacques, gij hebt wel gelijk; maar ziet gij, daar denkt men zoo
niet aan te aller uur...’
‘En daarbij, wie zegt den gelukkigsten mensch, dat hij niet op zijne beurt den
troost van het medegevoel zal behoeven? Troostrijk zal het hem dan zijn, te
bedenken dat hij zelf geen anderen met een bedrukt hart van zich heeft laten gaan,
zonder ten minste iedere poging gewaagd te hebben om het op te vroolijken.’
Yolande's oog stond vol tranen.
‘Mijn Jacques, gij kunt zoo van die woorden zeggen, die droevig maken en die
men toch niet vergeten kan.’
‘Wel dan, melieve!’ hernam hij zachter, ‘volg dan hetgeen ze raden, en ze zullen
u nooit pijnlijke herinneringen geven. Om te beginnen, wat deerde Loïse?’
‘Ik weet het nog niet: zij stond op het punt het mij mede te deelen, toen gij
binnenkwaamt; u ziende is ze gevlucht.’
‘Voor mij!’ hernam hij, zacht het hoofd schuddende; ‘zou ze dan meenen dat ik
minder haar vriend, haar broeder ben, dan gij hare vriendin, hare zuster zijt?’
‘Dat meent ze zeker; want ze houdt eigenlijk niets van u, en zoo wij ooit twist
hebben gehad, het was over u; ik hoop dat dit eens beter zal worden, maar
intusschen heeft ze aan mij nu haar vertrouwen beloofd. Na een lang en driftig
dringen, wees zij mij toen nog af, zelfs onder voorwendsel dat ik eerst getrouwd
moest zijn, en ik was bezig haar te bewijzen dat ik wel zeker getrouwd was... en mij
mevrouw mocht laten noemen, als ik het wilde, toen gij inkwaamt. Toen is ze
weggeloopen.’
‘Arme Loïse! zoo de hemel haar niet redt, is zij verloren; want ik vreeze, ik vreeze...’
‘Wat toch? Weet gij iets van haar...’
‘Neen, niets,’ hernam Jacques, een weinig kleurende; ‘ik denk... ik meen geraden
te hebben...’
‘Dat ze vroeg zal sterven, niet waar? Dat vreest vader ook! de arme! evenals hare
moeder.’
‘Dat zou kunnen zijn! Zoo zij de wereld niet kan afsterven,

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

59
is het mogelijk dat de wereld haar zooveel smart zal geven, dat haar teêr gestel er
onder verbroken wordt!’
‘Maar als ze toch nog te redden ware...’
‘Niets is er voor haar te doen zoo wij geene zekerheid hebben van wat haar drukt:
ik moet het weten vóór ik van hier ga...’ ik zal eene poging wagen haar vertrouwen
te winnen; misschien...’
‘Misschien valt dan het vooroordeel weg, dat ze tegen u heeft opgevat.’
‘Misschien,’ hernam hij strak: ‘want ik wil beproeven...’
En opstaande met eene vastheid in de houding als kwam hij tot een moedig
besluit, ging hij voort: ‘Zoo aanstonds ben ik weder bij u, Yolande: de ongelukkigen
moeten toch voorgaan. Wellicht vind ik Loïse nog in den tuin, ik ga haar spreken,
en als het mogelijk is, breng ik haar tot u.’
En zonder hare toestemming af te wachten, snel de daad voegende bij het woord,
opende hij de glasdeur en ging den tuin in.
In 't eerst bemerkte hij Loïse niet, maar bij het omslaan van het kleine smalle
voetpad waar eens Yolande was gevallen in de wilde drift harer onschuldige
kindervreugd, zag hij hare nicht neêrgeknield of liever neêrgetuimeld bij het hek dat
den eigendom van Mr. Desvieux scheidde van zijns vaders woning.
Loïse lag met den rug naar hem toegekeerd; zij kon hem dus niet zien, maar hij
zag hoe hare fijne teêre vingers zich krampachtig samenklemden om de ijzeren
staven.
Jacques verbleekte; was het bij eene herinnering, hoe eens diezelfde jonkvrouw
in dartele vroolijkheid daar had gestaan en plagend hem bij het binnengaan had
bemoeielijkt, of was het bij een vermoeden dat hem zekerheid werd? Maar hij
naderde met vaste houding en met kalme stap.
Toen hij zoo dicht bij haar was, dat hij hare gesmoorde snikken konde hooren,
sprak hij haar toe met eene stem vol van innig medegevoel.
‘Loïse! waarom zulke tranen, waarom zulke wanhoop?’
‘Wie stoort mij!’ riep zij, opziende met iets als verbijstering in den blik... ‘Waarom
stoort gij mij?’ hervatte zij strak en koud, toen zij Jacques had herkend.
‘Ik kon niet van hier gaan, Loïse, zonder te weten wat u
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deert, waaraan gij behoefte hebt, wat er voor u te doen is...’
‘Niets dan mij in vrede te laten schreien!’
‘Men schreit in vrede aan het hart zijner vrienden!’
‘Men schreit het beste alleen in Gods vrije natuur!’
‘Ja maar, lieve Loïse! wees gewaarschuwd! de tranen, die gij nu stort, gaan niet
tot God: dan zouden ze de sporen van zulke wanhoop uitwisschen in plaats van die
na te laten.’
‘Gij zegt wèl, Jacques, gij zegt mij wat ik ben, wat ik mij voele: eene verlatene
van God en menschen.’
‘Niemand is dus verlaten, tenzij hij volhardt in opzettelijke zonde, zonder berouw!
en gij, Loïse, zijt minder verlaten dan iemand. De Heer heeft u lief, als een lam dat
Hij zoekt, en voelt gij de aanraking van Zijn herdersstaf op uwe gebogene schouders,
dat is het zekerst bewijs dat Hij u nabij is en u niet wil laten omdolen buiten Zijne
hoede; en wat de menschen aangaat, ik ben hier om u te bewijzen dat de uwen in
hunne vreugde nog het eerst denken aan uwe smart. - En hij hielp haar zich
oprichten.’
Zij zag op hem nog altijd met eene soort van verwarring.
‘O! Jacques, zoo gij wist, zoo ik durfde, zoo ik zekerheid had dat gij, gij mij niet
zoudt verachten...’
‘Gij weet wel dat daarvan geen sprake kan zijn, en dat alleen innig medelijden...’
‘Medelijden!’ hernam zij met iets als bitterheid, ‘dat is eene armelijke gift... waar
men...’
‘Op broederlijke liefde had gerekend!’ hernam hij snel. ‘En meent gij dan, Loïse,
dat die u faalt?... Zachtkens nam hij hare hand. Hier, waar wij als kinderen met
elkander speelden, hier zou de speelgenoot der kindsheid voor u staan, en gij zoudt
in hem den broeder niet erkennen? O, gij zoudt hem zeer miskennen, zeer diep
grieven zoo gij dit deedt.’
‘Er ligt veel tijds en vooral veel stoornis tusschen die dagen van schuldelooze
vreugd!’
‘Maar hier, waar alles herinnering wekt, mag die toch geene bittere zijn...’
‘Kan zij iets anders wezen waar lot en omstandigheden zoo wreed, zoo deerlijk
met alle hoop en met alle hersenschimmen
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hebben gespeeld, waar men uit den zoetsten droom tot zulke teleurstelling is
ontwaakt! riep ze met plotselinge uitbarsting van vertrouwen, of liever van
zelfvergeten, want zij richtte die woorden niet tot hem, zij zag hem zelfs niet aan,
maar hief de oogen ten hemel en de handen, als met wanhopige klacht en
beschuldiging.
‘Loïse!’ hervatte hij ernstig, hoewel zacht, ‘gij hebt niets meer te zeggen noodig,
ik heb u verstaan. De hemel weet dat uw lijden is buiten mijne schuld, en ik zal het
niet verzwaren door het met u te ontleden, - maar ik vrage u alleen: kan het verzacht
worden?’
‘Misschien! zoo het zijn kon, dat...’ riep zij met iets in het oog als een glimp van
herlevenden moed en levenslust; ‘maar neen, neen,’ viel zij zich zelve in de rede
met een bitteren glimlach, ‘dat is onmogelijk, wel zeker onmogelijk, en konde het
zijn...’
‘Spreek, mijne arme Loïse, spreek het uit; wat kan er gedaan worden voor uwe
rust, voor uwe redding uit deze diepe wanhoop? door welke offers moeten zij die u
liefhebben, die koopen?’ - en met eene onrustige en angstige scherpzinnigheid
sloeg hij uitvorschend het scherp oog op haar, terwijl hij zeide: ‘spreek, Loïse, en
geloof dat gij in Yolande en in Jacques een broeder en eene zuster hebt, die alles
voor u doen zullen, alles! hoort gij... verstaat gij mij, Loïse?’
‘O! ja ja! ik versta u, ik begrijp uwe edelmoedigheid in geheel haar omvang; en ik
dank u, ik dank u zeer,’ hernam zij, ook een blik op hem werpende, waar in
schranderheid zich mengde met diep gevoel; ‘maar het is te laat, Jacques, veel,
veel te laat; het kan niet meer zijn, ik mag van niemand een offer aannemen, van
u het allerminst; en ik kan, ik mag niets meer zeggen, want de beschaming, de
schande... sluiten mij de lippen, zoo vaak ik aanvang.’
‘Niet die woorden van u zelve,’ viel hij in; ‘noem het ongeluk, menschelijke
zwakheid, dat kan ik hooren,’ beschuldig de vermetelheid der menschen, die over
der anderen lot beschikken, aanbid de Voorzienigheid, die langs donkeren weg
oefenen wil in de glorierijke deugd der zelfverloochening, waarvoor onze zwakheid
altijd zoo laf terugtreedt maar noem niet uwe schande, wat
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uwe ziel kan veredelen, want niets verhoogt haar dus als eene edele smart met
waardigheid gedragen.’
Maar zij schudde het hoofd met diepe droefheid.
‘Neen, Jacques, ik zal dat woord niet terugnemen. En vergis u niet in de
beteekenis, meen niet dat ik bloos over dat wat gij hebt geraden! Ik zou het zeggen
durven tot ieder, al ware het met de tranen der smart in het oog: Ik bemin Jacques,
den speelgenoot mijner jeugd, en hij kan nooit, nooit... de mijne worden...’
‘Neen, nooit!’ hernam hij met vastheid, ‘dat is waar, maar zoo hij noch de uwe
werd, noch de hare, zou u dat verlichting geven?’
En een kond zweet stond in fijne paarlen op zijn edel voorhoofd, terwijl hij met
zachte, sidderende stem die vraag deed.
‘Neen, Jacques,’ hernam zij droevig... ‘het harteleed van anderen kan mijn lijden
niet verzachten.’
En toen hij haar ongeloovig vragend bleef aanzien, hernam zij: ‘en luister, Jacques,
ja, luister en oordeel hoe diep rampzalig ik ben.’
‘Al stondt gij voor mij, vrij, door niets gebonden, met een hart vol liefde, van die
liefde, die de mijne beantwoordde in hare volheid... en al boodt gij mij uwe hand,
uwe hand met toestemming van allen, voor het oog der gansche wereld, ik zou
weigeren, Jacques, ik zou moeten weigeren, al moest ik sterven onder het wicht
van het offer;’ en als bezweek zij reeds nú bij het denkbeeld er van, of als had zij
door deze bekentenis hare laatste krachten uitgeput, verbleekte zij, wankelde, en
zou bewusteloos zijn neergestort, zoo niet zijne vaste hand haar gegrepen had en
zijn arm haar schielijk ten steun was geweest.
Maar tegelijk riep hij met een zekeren schrik: ‘Mijnheer Desvieux komt.’
‘Mijn oom!’ riep zij angstig; ‘red mij, dat hij niets, niets wete; want, Jacques, weet
dit, dat de smarte die ik om u heb geleden, weelde is bij dat andere, dat ik aan
niemand klage durf.’
‘Beloof mij toch dat anderen eenmaal te vertrouwen aan...’
‘Aan Yolande!’ hernam zij; ‘wees er zeker van. Maar beloof gij mij dit ééne: laat
ik u nooit weerzien als zij alles weet!’
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Mijnbeer Desvieux was hen nu genaderd; Jacques kon haar alleen de hand drukken
ten bewijze van toestemming; maar hij deed het niet zonder een blik op haar te
slaan vol diepen weemoed en van zonderlingen twijfel.
‘Mijn zoon,’ sprak nu de oude heer, zonder op Loïse's verwarring te letten of het
vreemd te vinden dat hij hen samen vond, ‘mijn zoon, als gij afscheid genomen hebt
van onze nicht en van uw klein vrouwtje, kom dan bij mij in mijn kabinet: ik heb nog
zaken met u af te doen.’
En hij zeide dat met dien zekeren goedhartigen glimlach om den mond en dat
veelbeteekenende toeknippen van het oog, die van vader tot zoon, van oom tot
neef, van schoonvader tot bebuwdzoon, altijd de beteekenis hebben dat hem goede
tijdingen wachten.
Toch antwoordde Jacques eerbiedig, maar zonder die blijde voldoening, die zoons
en neven bij zulk eene uitnoodiging gewoon zijn te toonen: ‘Ik volg u terstond,
mijnheer, want ik geloof dat de dames met elkander zullen te spreken hebben.’ En
met opzet leidde hij Loïse tot voor de glasdeur, opende die, en zag haar smeekend
aan.
Zij had de uitnoodiging begrepen; zij trad binnen.
Eenige oogenblikken daarna zaten de beide Jonkvrouwen naast elkander op de
sofa, Yolande hare nicht met den eenen arm omslingerde, terwijl deze somwijlen,
als afgemat van het spreken, haar blond hoofdje tegen haar schouder liet rusten.
‘Mijne goede Yolande,’ sprak zij, ‘uw vader, en gij, en anderen die mij liefhebben,
zien soms op mij met blikken van onrust en bezorgdheid, en meenen dat ik de kwaal
heb van mijne moeder en dat ik vroeg sterven zal. God gave in Zijne genade het
laatste, want dat zoude mij eene uitkomst zijn; maar zij bedriegen zich in hunne
bezorgdheid: ik geloof wel dat ik ziek ben, ik lijd somtijds onuitstaanbare kwellingen,
maar het is door de ziel dat het lichaam lijdt, en het is van smarte en kommer dat
ik bezwijken zal, niet aan de familiekwaal die men me toedicht... Ik heb het Jaques
beloofd, mij uwer gansch te vertrouwen, en ik ben hier om woord te houden...’
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‘Gij zijt dus van uw onrechtvaardig vooroordeel tegen hem genezen; gij haat hem
dus niet meer?’
‘Hem haten! o! Yolande, ik bemin hem als het dierbaarste van mijn leven. Ik heb
hem altijd bemind, altijd!’
Yolande zag meer met verwondering op haar dan met onrust: haar eenvoudig
hart begreep niet heel goed.
‘En gij kondet zoo vaak hard over hem oordeelen, hem ontvluchten als hij u zocht;
gij wildet niet met ons samen zijn, en gij werdt boos als ik u slechts herinnerde aan
onze vroegere vroolijke dagen, en hoe goed hij toenmaals voor u was!’
‘Ja! ja! dat is ook zoo! Maar de ontdekking dat ik hem liefhad, deed ik eerst voor
mij zelve, toen men mij bekend maakte met dat harde vonnis, waarbij hij voor altijd
van mij gescheiden werd!’
‘Helaas! en dat was het geluk voor mij!’
‘Dat zag ik, Yolande, en juist uit uwe overvloeiende blijdschap begreep ik voor
het eerst mijn gemis! Tot hiertoe waren wij met ons drieën één geweest, naar mijne
gedachten allen gelijk, allen voor elkander gelijk; of liever ik leefde daarheen zonder
aan voorrang te denken: alle drie broeder en zusters; Mariette, onze lievelinge, een
kind dat ons plaagde en dat wij tegen elkander in bescherming namen. Maar toen,
toen het beslist was, dat gij en hij u gingt losrukken van dien band, om te zamen
een anderen te vormen, toen hij mij aangekondigd werd als eene afgedane zaak,
als een onherroepelijk feit; - toen voelde ik de diepte, de oneindige smart der
verlatenheid, toen voelde ik mij als eene bedroefde, en iets verschrikkelijks, iets als
woede en wangunst ontkiemde in mijne borst. O! de Heer, die alléén mijne tranen
heeft geteld, weet wat het mij gekost heeft, die twee slangen die in mij woelden
geen ander voedsel te geven dan dat van mijn eigen bloed, en van hun bestaan
voor u en uw Jacques niets te toonen dan die onverschilligheid die gij voor afkeer
hieldt, voor haat kondet houden, en die niets was dan de angst mij te verraden en
de vreeze mij te vergeten; want zie, het was niet eenmaal toorn tegen Jacques: ik
dacht hem als mij zelve het slachtoffer van de schikking uwer beider ouders; ik
meende hij moest mij liefhebben; het scheen mij onmogelijk dat hij mij niet in het
harte
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de voorkeur had gegeven als er eenmaal van keuze sprake was...’
‘Maar waarom?’ vroeg Yolande met eenvoud; ‘gij hebt mij altijd gezegd dat ik de
bevalligste was van ons tweeën.’
‘Ja, liefste, in de laatste maanden zijt gij het zeker; gij in den vollen bloei, dien
geluk en gezondheid geven kunnen, ik het afgerukte blad van het klaverblad, reeds
vertrapt en verwelkt eer het zich genoeg had ontplooid. Maar toen, Yolande, toen,
bij die ontdekking, waart gij vijftien jaar, en ik zeventien, ik de oudere, ik die voelen
kon wat beminnen was, gij die uw Jacques nog als een speelmakker beschouwdet
en als een schoolknaap behandeldet, terwijl ik, zijn leeftijd zooveel nader, hem beter
begrijpen kon en beter waardeeren en toen reeds zag welk een grootsche geest
zich ontwikkelen zou in den jonkman, dien gij met zoo lustige vroolijkheid voor u liet
neerknielen, om uwe borduurzijde te helpen opwinden, en wiens oogen dan ter zijde
af vlammen schoten van ongeduld, die ik helaas verstond als liefdeblikken voor mij.’
‘Kan dat waarheid zijn?’ vroeg Yolande met angst.
‘Neen, stel u gerust, lieve!’ hernam Loïse pijnlijk. ‘Ook die ontdekking wachtte mij
nog; vraag niet hoe; maar ik kreeg zekerheid dat ik mij had vergist, o! schromelijk
vergist; want hem te missen scheen mij eene lichtere ramp, - maar niet door hem
gemist te worden, dat was het vreeselijkste.’
‘Arme!’ riep nu Yolande, en zij had groote tranen in het oog, ‘en daarom was het
u zoozeer pijnlijk mij zijne bruid te zien, mij met bruidsgewaad en bruidskroon te
tooien...’
‘Ja, ook daarom; maar de oorzaak is nog meer verschrikkelijk. Gij zijt bruid en gij
hebt een echtgenoot, ik.... ik ben gehuwd, en ik heb er geen!’
‘Ik versta dit niet,’ sprak Yolande, de schouders ophalende; ‘gij gehuwd, en daar
zouden wij niets van weten! Hoe is dat te begrijpen?’
‘Dat 'is u ook niet mogelijk te raden; doch laat ik voortgaan zonder verwarring...
Toen ik wist dat Jacques mij niet beminde, ontvluchtte ik hem zooals ik hem vroeger
had gezocht, ja, gezocht als gij niet daar waart,’ hernam zij met neergeslagen oogen;
‘ik moet mijne vernedering bekennen. Maar ik ont-
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vluchtte niet enkel hem en u; ik wilde ook mij zelve ontvluchten, mij zelve verblinden;
dat was in die dagen dat ik voor al uwe lofspraken over hem slechts één antwoord
had: ik noemde hem verwaand, ingebeeld, te veel vervuld met zich zelven om op
anderen te letten, een schoolgeleerde, zonder goeden toon en manieren, een echten
kweekeling van eene Jezuïetenschool... Hoe gij mij dan tegenspraak! en met welke
gloeiende tranen ik dan later zelve ieder dier woorden terugriep! En toch, had ik ze
uitgesproken om ze mij zelven op te dringen, het baatte zoo weinig! Was hij niet
daar, het gelukte mij eene wijle; maar moest ik met hem zijn en moest ik hem
aanhooren, dan moest wel de kunstmatige nevel optrekken, en ik zag weer den
straalkrans om zijn hoofd, die mij aantrok. Gij herinnert u dat hij dezen winter even
thuis kwam voor het carnaval, om die dagen van vroolijkheid en loszinnigheid met
u in de wereld door te brengen. Het was voor ons het eerst dat wij in die vreugde
zouden deelen. Weet gij nog dat gemaskerde bal... waar wij gingen onder geleide
van Jacques' moeder die zelve met nog zooveel jeugdige drift deelnam aan den
dans, dat zij ons meisjes vergat of wij niet daar waren?’
‘Ja, dat was de reden, dat Jacques mij aanried niet te blijven, en met mijn tante,
mevrouw de Grandson, heen te gaan, die een souper gaf, waar ook gij waart
genoodigd...’
‘En niet verscheen, als gij u herinneren zult. Dat was, omdat...’ Loïse zweeg,
leunde het hoofd tegen Yolande's schouders en werd zoo bleek, dat deze haar eene
flauwte nabij geloofde; toch hervatte zij zich, haalde diep adem en ging voort: ‘aan
mij zelve overgelaten te midden van al die bonte groepen, die wilde dansen, die
vreemde maskers, werd het mij angstig achter het mijne, en hoewel het eene zulke
tuimeling, eene zulke afleiding was die ik zocht, zoude ik die toch hebben opgegeven,
toen Jacques bij mij kwam en mij vroeg, of ik niet met u ging naar uwe tante; maar
de pijnlijke zelfverloochening die ik dan weer zou moeten dragen in de plaats van
de zelfvergetenheid waarin ik nu kon blijven rondtuimelen, verleidde mij liever den
schroom en den schrik te overwinnen, dan mij weêr te begeven in de kalmte van
het gewone leven met al het moeielijke dat

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

67
het mij bracht. Ik zeide Jacques dat ik dames van mijne kennis had gevonden, dat
ik voor 't oogenblik mijne hand had beloofd voor een menuet, en dat ik met zijne
moeder later zoude volgen, om het eerste waarschijnlijk te maken nam ik, met de
vrijheid die het masker veroorlooft, den arm van den cavalier dien ik dicht bij mij
zag; zonder verder naar Jacques' antwoord te luisteren verdween ik met dezen
onder de menigte. Geheel vreemd was hij mij intusschen niet, daar ik reeds een
paar malen met hem gedanst had, en eenige woorden gewisseld; zelfs bevond hij
zich niet bij toeval zoo juist naast mij, maar was mij door al het gewoel henen telkens
gevolgd, als hij mij verklaarde. Hij had de woordenwisseling tusschen Jacques en
mij verstaan, misschien in mijn toon eene mengeling van bitterheid en opwinding
geraden, in den zijnen die goedhartige bezorgdheid, die dezen onder mijne openlijke
vijandelijkheden tegen hem nooit verliet; hij had althans begrepen dat ik zoo goed
als zonder toezicht en bescherming was in het midden van die menigte, waarvan
de gastvrouw zelve hare vrienden niet onderscheiden kon van de vreemden, door
tweeden en derden ingeleid. Door zijn arm te nemen had ik mij als het ware onder
zijne hoede gesteld; ook liet hij zich deze taak gevallen met eene hoffelijkheid, die
mij al te wel scheen te bewijzen wat hij mij zeide: dat ik door iets in mijne stem en
in mijne wijze van mij uit te drukken zijne belangstelling had gewekt. Of altijd op
gemaskerde bals de kennismaking zoo gemakkelijk en zoo spoedig gaat, weet ik
niet; het was mijne eerste, het zal wel mijne laatste zijn... maar zeker is het dat wij
spoedig spraken als oude bekenden. Zijne stem was liefelijk en zacht, en toch niet
week of verwijfd; zijne gestalte hoog en bevallig; zijn toon en zijne manieren schenen
den edelman aan te duiden, en zijn kostuum was rijk en schitterend: het was dat,
genomen uit de opera door Madame in de mode gebracht, het kostuum van den
ridder Tancred. Al zeer spoedig kwelde hij mij met vleienden drang om mij te
ontmaskeren; maar niet zoo snel gaf ik toe. Het was niet enkel schuchterheid die
mij weerhield: de zoetheden van dit onderhoud brachten mij wat ik zocht, de
betoovering zou gebroken zijn, scheen het mij toe, als hij en ik voor elkander zouden
staan zoo
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zonder masker, met ons eigen gelaat, juist als in het gewone leven; daarbij had ik
eene vreeze: het bekoorde mij nu een maal dien man de taal der galanterie tot mij
te hooren spreken; zou hij die blijven voeren als hij mijne trekken onbelemmerd
konde gadeslaan? Helaas! sinds de overtuiging dat zij niets op Jacques vermocht,
had ik wantrouwen gekregen op hetgeen men wel eens mijne schoonheid had
genoemd... toch wekte dit tegelijk den lust in mij op om de uitwerking van mijn
voorkomen op een onbevooroordeelde te beproeven; en deze, tegelijk met eene
brandende nieuwsgierigheid naar het zijne, bewoog mij de proeve te wagen waarvan
ik de gevaren niet kende zoo min als de gevolgen. Eene vrouw die een man belooft
zich te ontmaskeren, geeft hem tegelijk het recht zich met haar af te zonderen, daar
zij zich anders niet aan hem zou kunnen vertoonen, zonder zich aan 't geheele
gezelschap te verraden. Nauwelijks ook had de cavalier dus mijne toestemming tot
het eerste, of hij nam zich het andere en geleidde mij in een dier kleine vertrekken
die door de vrouw des huizes waren opengesteld en ingericht voor hare gasten,
slechts een heel klein boudoir, flauw verlicht door een paar waskaarsen op de
branches van den schoorsteen; een divan, eene bergère, een vuur dat helder
brandde, een grooten spiegel en eenige opwekkende parfums op de tafel ziedaar
wat men er vond; zonderling, niets van die kleine bijzonderheden is mij ontgaan,
geen enkele heb ik ooit meer kunnen vergeten, ondanks, neen, misschien omdat
ik er de zoetste uren van mijn leven heb doorgebracht, die nu helaas de wreedste
zijn geworden.
Loïse poosde eene wijle, en Yolande's belangstelling was te groot om niet in
zwijgende spanning af te wachten wat volgen zoude.
‘Mijn cavalier voerde mij terstond naar den divan hij zelf nam niet plaats, maar
met de ridderlijke hoffelijkheid, die voegde bij zijn kostuum, knielde hij neer en bad
mij in deze houding, ‘het hatelijke fluweelen masker af te nemen, dat zoo
onverbiddelijk streng gelaatstrekken verborg, van wier volkomenheid hij zich reeds
een denkbeeld had gemaakt bij het bewonderen der onvergelijkelijke bevalligheid
mijner gestalte’; ik geef u zijne eigene woorden, zij deden mij huiveren.... Indien ik
teleurstelling las op zijn gelaat?
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‘Ik kon hem niets antwoorden dan met eene beweging die hem bad mij voor te gaan.
Hij gehoorzaamde zwijgend en sloeg smeekende zijne oogen naar mij op, wier blik
mij tot in het diepste van de ziel doordrong. Gij hebt Jacques lief, Yolande; ik heb
bekend wat ik voor hem had willen zijn... hij is de edelste en beminnelijkste jonkman
dien wij hebben gekend; maar deze cavalier was van eene schoonheid die zoo
onweerstaanbaar aantrok, hij vereenigde zooveel onbeschrijfbare gratie met zooveel
sprekenden gloed, zooveel fiere kracht bij zooveel zacht gevoel in de uitdrukking
van zijn oog, dat ik aan mij zelve en aan den indruk dien ik maken zou niet meer
dacht, maar alleen naar hem opziende, met sidderende vingers mijn masker afnam
en, zonder recht te weten wat ik deed, verre van mij wierp.
Hij sprong op met eene soort van wilde verrukking.
‘Mijn God, welk een engel!’ riep hij, en dit scheen geene veinzerij, want hij
verbleekte, week eerst achteruit in plaats van mij te naderen, en kwam daarna weer
tot mij terug, om weer aan mijne voeten neêr te knielen.
‘Ik dank u, ik dank u,’ sprak hij eindelijk, ‘want gij gunt mij te zien wat ik altoos had
gehoopt verwezenlijkt voor mij te aanschouwen: die idealische vrouwenschoonheid
waarvan ik steeds heb gedroomd.’ En hij bleef eene lange poos naar mij opzien,
met iets als de devotie van een pelgrim voor het beeld eener Heilige. Daarbij vulden
zich die oogen met tranen... ‘Doch wat baat het te weten dat het schoone bestaat,
zoo het niet voor ons bestaat, zoo wij alleen mogen bewonderen en niet het onze
noemen wat wij zouden willen aanbidden,’ vervolgde hij; ‘wat verlicht het mij dat ik
in u mijn ideaal heb gevonden, zoo gij mij eene vreemde blijft... maar wat zeg ik, gij
mij eene vreemde! ik laster, gij zijt het niet; ik zocht u en ik heb u gevonden; het is
eene weldaad van het lot dat mij zoolang tegen was; wees niet wreed waar dat goed
is, wees mij eene eigene, neem mijne liefde aan als iets dat u behoort, beloof mij
een weinig van de uwe, een weinig slechts, opdat ik voortaan het leven niet een
ondragelijken last vinde! - Ik herhaal ze u niet alle, die uitdrukkingen van heftigen
hartstocht, die vleierijen vol zoetheid en vol venijn, die hij voortging uit te
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storten... want hij sprak lang en veel; ik geef u slecht iets er van terug, opdat gij er
mij een weinig verschoonlijk om vinden moogt, gevleid in mijne ijdelheid voor het
eerst van mijn leven! voor het eerst van mijn leven de taal van den hartstocht
hoorende, die ik zelve reeds kende, maar die men nog nooit tot mij had gericht... Ik
weet niet wat mij meer trof, wat mij meer bekoorde en aantrok, - de woorden die hij
sprak, de stem waarmee hij ze uitte, of de blikken die hij op mij wierp; maar ik weet
alleen, dat alles te zamen, alles wat ik voelde en wat hij zeide, mij bedwelmde,
verwarde, alles om mij heen deed vergeten, dat ik huiverde, dat ik hem niet zwijgen
deed, en dat ik antwoordde...’
O! ik zou het weldra weten hoe diep zulke mannen zelven de vrouwen verachten,
die zulke vleitaal aanhooren en die er zoo op antwoorden, dat zij bewijzen die te
gelooven...
‘Verachten!’ hernam Yolande troostend, daartoe had hij zeker geen recht.
‘Gij zult het hooren of zijne handelwijze geene verachting heeft bewezen...’ Onder
het spreken had hij mijne handen gevat, en na mijn antwoord drukte hij mij in zijne
armen; ik dacht er niet aan dat die hartstochtelijke haast om zich aan mij te verklaren,
om mij te winnen, mij beleedigde; ik voelde niets dan onbeschrijfbare
gewaarwordingen van hoop, van geluk, van vertrouwen; een onbeperkt geloof in
dien man maakte zich van mij meester; wij wisselden eeden van liefde en van trouw,
niet anders dan of wij voor het altaar hadden gestaan, en verbeeld u, ik wist nog
niet eens zijn naam, hij kende mij alleen als Loïse... Op eens hoorden wij voetstappen
het vertrek naderen. Men deed eene poging om de deur te openen, en wij waren
daar samen, ongemaskerd in een hartstochtelijk gesprek; ik voelde onbestemd dat
de wereld mij dit ten kwade kon duiden, maar ik voor mij had de gansche wereld
willen tegemoet treden aan de hand van dien man en zeggen: - zie mijn verloofde!
Hij daarentegen scheen zeer verschrikt. - Ik ben hier vreemd, sprak hij, maar gij
zoudt verloren zijn, zoo iemand u herkende, - en haastig sprong hij op om te zien
of het kabinet ook een anderen uitgang had dan dien wij waren binnenge-
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komen. Met een oogopslag had hij er een ontdekt; maar de anderen kwamen reeds
binnen... Haastig blies hij een paar waskaarsen uit, kwam daarop bij mij terug, nam
mijne hand, klemde die vast in de zijne om mij, zonder een woord te uiten, het
stilzwijgen op te leggen, en voerde mij toen naar den uitgang dien hij gevonden had.
De personen die binnengekomen waren, twistten luid; zij hoorden dus het gerucht
onzer voetstappen niet, nog daarbij verdoofd door een mollig tapijt. Of zij het openen
van de deur hebben gehoord, zou ik niet kunnen zeggen; maar intusschen waren
wij die uitgegaan zonderdat zij ons hadden gezien; wij waren buiten het vertrek, wij
bevonden ons in eene enge galerij, door eene kleine hangende lamp verlicht; zij
liep uit op een trap. Zonder te weten waar die ons brengen zoude, gingen wij dien
af; daarbij had ik zijn steun noodig bij al de inspanning mijner krachten, want mijne
knieën knikten, en ik wankelde op mijne voeten, al mijne leden trilden en sidderden
zóó dat het afstijgen mij eene ongelooflijke moeite kostte. Ook toen wij eindelijk
beneden waren en de zenuwachtige overspanning voorbij was, viel ik uitgeput neêr.
Ik ademde frissche lucht, wij waren zeker op het voorplein van 't hotel, ik hoorde
verwarde menschenstemmen, ik hoorde de zijne die eene koets eischte... daarna
hoorde ik niets meer, voelde ik niets meer, en toen ik tot mij zelve kwam zat ik
tegenover hem in een rijtuig, waarvan ik niet wist hoelang het reeds had voortgereden
of in welke richting.
Ik herinnerde mij in romans van schakingen gelezen te hebben; doodelijke angst
greep mij aan...
‘Waar brengt gij mij heen?’ vroeg ik angstig.
‘Waar gij bevelen zult,’ antwoordde hij met zijne zachte stem.
‘O! dan schielijk! naar het huis van mijnheer den president Desvieux,’ bad ik.
‘Mijnheer de president Desvieux!’ herhaalde hij; ‘maar mijne lieve, dat is nu
onmogelijk: wij zijn niet meer in Dijon!’
‘Niet meer in Dijon, o! mijn God, en wat moet er dan van mij worden!’ riep ik
verschrikt.
‘Mijne bruid! mijne geliefde!’ riep hij hartstochtelijk, en wilde mijne hand nemen.
Ik trok die terug.
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‘O! waarom hebt gij mij dàt gedaan, en gij hebt toch gezegd, dat gij mij liefhadt!’ was
mijne klacht.
‘Maar mij dunkt, het bewijst mijne liefde dat ik mij van u niet heb kunnen scheiden,’
hernam hij; ‘wie ware ik geweest zoo ik u had kunnen verlaten in een toestand als
de uwe... Spreek zelve, lieve, wat had ik dan moeten doen? U in een rijtuig plaatsen
en overlaten aan de onbescheidenheid, aan de zorgeloosheid van een vreemden
huurkoetsier, en zelf heengaan zonder uw familienaam te kennen, zonder eenig
middel dus om u weêr te zien? Zoudt gij dat een bewijs geacht hebben van die
liefde, van die trouw, die ik u zoo pas had gezworen?...’
‘Neen! maar met mij weg te rijden uit de stad, terwijl ik bewusteloos was van
hetgeen er met mij gebeurde, zonder hierin mijn verlangen te raadplegen, terwijl gij
toch begrijpen kondt dat zoo iets mij mishagen moest; dit, dit... zeker is geen bewijs
van achting,’ hernam ik; en ik kon mijne tranen niet langer weêrhouden.
Dat scheen hem te verwonderen, ten minste er sprak verwondering uit den toon
waarmede hij herhaalde: ‘Achting!... ja, wel zeker hebt gij alle mijne achting, schoone
Loïse; maar ook mijne liefde, en die laatste moest gij iets vergeven. Gij moest mij
vergeven zoo ik in de eerste verwarring, in de groote verlegenheid waarin ik mij
bevond, niet zoo schielijk mij beraden kon en overleggen wat het meest passend
zou zijn, het meest met uw wensch zou overeenkomen; bedenk slechts: gij waart
zonder bewustzijn... wij konden niet meer teruggaan in 't hotel, ik laat een koets
vragen, ik help u er in, ik zet mij nevens u om u niet te verliezen, men vraagt mij
waarheen... uw woning wist ik niet, ik noem de mijne... en zoo zijn wij op weg naar
een klein landgoed dat ik bezit in de omstreken van Auxonne, waar wij welhaast
zullen aankomen en waar wij ons zullen beraden op middelen om deze fout te
herstellen... dan zult gij mij immers vergiffenis schenken?’ vroeg hij zachter.
‘Terugkeeren naar Dijon!’ sprak ik schreiend.
‘Dat is onmogelijk geworden, geloof mij; het zou dag zijn, eer wij er aankwamen,’
en hij begon mij alle bezwaren van dien terugkeer voor te houden op eene wijze
die mij over-
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reedde... Eerst had ik geaarzeld, misschien uit twijfel en wantrouwen; nu, nadat hij
mij de gevaren van het terugkeeren had geschilderd, sprak hij met zooveel ernst
en zooveel vastheid van zijn voornemen om terstond na onze aankomst op middelen
te denken om de gevolgen van zijne fout, van zijne onbedachtzaamheid weg te
ruimen, betuigde mij zijne liefde, zijne achting in zulke vurige en toch zoo kennelijk
oprechte bewoordingen, en gedroeg zich met zulk eene eerbiedige bescheidenheid,
dat hij opnieuw zijn ganschen betooverenden invloed op mij verkreeg en ik hem
mijn onbeperkt vertrouwen schonk, en nu minder redeloos wellicht dan voorheen;
want in waarheid, hij was niet meer de vroegere loszinnige cavalier van het bal, en
later zoude ik ondervinden dat ook dit slechts eene rol was geweest, aangenomen
voor een tijd, niet anders dan het kostuum van den Tancred. Want hoewel hij zich
evenals ik in den roes der uiterlijke vermaken geworpen had, om er voor eene wijle
het leven met lust te genieten, waren in de werkelijkheid zijn verleden, zijn
tegenwoordig, zijne toekomst zoo duister, zoo verward, zoo onzeker, dat hij zich uit
moedeloosheid in dezelfde verstrooiingen wierp, die ik had aangegrepen om mij
over geheime teleurstellingen des harten te bedwelmen.
Yolande had een zacht, vroom, geloovig gemoed, en door den omgang met den
ernstig gestemden Jacques was zij in eerbied voor den Godsdienst en in geloof aan
de kracht en den troost, die hij onder alles aanbiedt, versterkt geworden; die woorden
van Loïse klonken haar dus schril in de ooren als snijdende wanklanken; ook zeide
zij, met droefheid hare nicht aanziende:
‘Zie, Loïse, gij hebt mij gezegd dat gij ongelukkig waart; maar in die mate had ik
het niet gewacht; gij hebt u zelve beschuldigd, maar ik heb in dit alles nog slechts
eene schuld gezien, die gij niet hebt genoemd, en niet hebt geacht... ongeloof.
Waarom niet liever tot God gegaan met uwe stille smart, met uw bitter zielelijden,
dan tot de wereld en de menschen? Dáár, mijne lieve hebt gij en die man beiden
zeer ver gedwaald.’
‘Gij zult zien dat onze afdwalingen nog veel, veel verder gingen,’ antwoordde
Loïse blozend en met gebogen hoofd; ‘en wat het ergste is, wij kunnen niet meer
teruggaan, nooit nooit meer.’
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‘Lieve, lieve Loïse! zulk eene wanhoop aan u zelve en aan Gods genade!’ sprak
Yolande sidderend en met tranen in het oog.
‘Gij zult hooren dat zij hare oorzaken heeft...’ Toen mijn geleider zag, dat ik hem
een vertrouwen schonk zooals alleen door eene vurige liefde kon worden ingegeven,
zeide hij mij: ‘Gij hebt achting van mij gewenscht, en nu werkelijk heb ik die voor u,
jonkvrouw Loïse, en daarom ook bid ik u te gelooven dat ik u niet heb voorgesteld
uwe familie te verlaten, zoo het niet ware om er u als mijne echtgenoot in terug te
voeren, maar opdat gij weten moogt welk een lot u met mij zal kunnen ten deel
vallen, opdat gij, dit wetende, nog uw besluit kunt herroepen, moet gij hooren wat
en wie ik ben, en ik zal u van mij en van mijne betrekkingen zooveel mededeelen
als ik er zelf van weet.’
Ik ben in Frankrijk geboren, en mijn vader moet een fransch edelman zijn, maar
ik ken zijn naam niet, ik heb hem nooit gezien en weet niets van zijne familie in
Frankrijk dan alleen dat zij strenge katholieken zijn en dat zij het huwelijk van mijn
vader hebben afgekeurd en tegengewerkt zooveel in hunne macht was, en mij niet
zullen erkennen en niet zullen aannemen dan op eene voorwaarde die de verwanten
van mijne moeder mij nooit zullen toestaan aan te nemen. Ik werd opgevoed in het
huis van een rijken engelschen landedelman in Dorsetshire, mijn moeders oom, en
onder het oog van de beminnelijkste en liefderijkste moeder. Men noemde mij in dit
huis mylord Henry, zonderdat ik wist welk recht ik had op dien titel. Ik leefde er
zorgeloos en gelukkig; al mijne wenschen werden voldaan, aan mijne opvoeding
werd niets gespaard; mijn oudoom had zijne eigenzinnigheden, maar ik had geleerd
mij er naar te schikken, en ik had daar niets dat mij leed bracht dan alleen dat ik
mijne moeder soms zeer smartelijk zag weenen, en dat mijne kinderlijke liefkoozingen
niet toereikend waren haar van die smart af te leiden of er haar in te troosten. Later
onderstelde ik dat het afzijn van mijn vader en de moeielijkheid door diens familie
haar verblijf in Frankrijk in den weg gelegd, haar dus deden lijden; maar eerst op
haar sterfbed ontdekte zij mij de ware oorzaak. Mijn oudoom zelf was de grootste
hinderpaal geweest tegen
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hare hereeniging met haar echtgenoot. Hij wilde niet dat zij naar Frankrijk zou
terugkeeren, uit vrees dat zij zich zou laten overhalen tot het katholieke geloof, dat
haar echtgenoot beleed en dat zijne familie met brandenden ijver voorstond. Mijn
oudoom en mijne engelsche verwanten waren allen ijverige puriteinen, en eischten
den overgang tot hunne kerk van mijn moeders gemaal, eer zij hem toestonden in
hun midden te leven aan de zijde van zijne gemalin en te deelen in de glansrijke
fortuin waarmee men haar het geluk trachtte te vergoeden. Zoo scheidden die
ongelukkige verdeeldheden, die wellicht alleen berusten op een vooroordeel - ik
althans weet het niet te schiften -, twee wettig gehuwden die elkander vurig
liefhadden en dien elkander gelijk waren in geboorte en in fortuin. Mijne moeder
deed mij plechtig beloven naar Frankrijk terug te keeren, terstond na haar dood;
daartoe stelde zij mij alle hare kleinooden in handen en alles wat zij van haar zelve
in bezit had. Zij hoopte dat het zijn mocht met toestemming van mijn oudoom, wiens
fortuin en titel ik moest erven; maar indien niet, zoo moest ik deze opofferen om
haar wil te doen;... zij wilde niet langer den zoon gescheiden houden van den vader...
zij zoude mij eenige papieren medegeven voor dezen, zij zoude mij zijn naam zeggen
en mij de middelen in handen geven om mij bij hem te voegen... zij zoude het doen,
zij wilde het zeker, maar... kramptrekkingen sloten haar plotseling den mond, die
reeds de beslissende woorden ging spreken... mijn oudoom trad binnen, zij sprak
niets meer dan in wilde en verwarde woorden, die onverstaanbaar waren als het
ijlen van een stervende. Werkelijk was zij dat; onze verwant verliet ons niet meer,
en zij stierf, zonderdat ik van haar de laatste inlichtingen had kunnen afsmeeken.
Ik zal u nu niet klagen wat ik hieronder leed, maar diep en zwaar voelde ik mijne
verplichting om ten minste die wenschen te vervullen, die zij had kunnen uiten. Na
hare begrafenis deelde ik mijn oudoom haar laatsten wil mede, en mijn vast besluit
om dien te volbrengen; ik smeekte hem om zijne toestemming, al was het slechts
voor eene korte verwijdering uit Engeland, hij wilde die niet geven; klachten, beden,
dreigingen, afwisseling van opstand tegen en onderwerping aan zijn wil, niets, niets
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hielp... niets kon mijn eigenzin verwikken. Hij bedreigde mij met verlies van zijne
gunst, met geheele onterving, zoo ik tegen zijn wil toch vertrok. Ik zeide hem ronduit
dat ik beide moest opgeven voor het bevel mijner moeder, en om een vader te
hervinden. Hij toornde vreeselijk over dit laatste; hij bespotte mij er over dat ik dit
laatste ondernemen wilde, en hij zwoer mij alles in 't werk te stellen om het onmogelijk
te maken. De kamer mijner moeder, hare papieren, hare chatouille, alles werd voor
mij afgesloten, alles werd voor mij ontoegankelijk gehouden door zijn wil, voor mij,
haar zoon, haar eenig kind!... Dezelfde tirannie trachtte mij het vertrek naar Frankrijk
te beletten, doch tenzij mylords huis eene gevangenis ware geweest, kon hij daarin
niet met goed gevolg een jongen edelman opsluiten van mijn leeftijd (ik was achttien
jaar) en die vast besloten was te ontsnappen. Ook gelukte het mij te ontkomen; met
ongeloofelijke moeielijkheden had ik te kampen, voor ik de kust bereikte; maar door
de voorzorg mijner lieve moeder had ik geld, en dit middel maakte alles ten laatste
mogelijk; ik kwam te Dovres zonder achterhaald te zijn, ik vond scheepsgelegenheid
naar Havre. Ik landde er aan, ik begon mijn kruistocht in mijn vaderland, waar ik als
vreemdeling rondzwierf. Maanden lang zonder eenige uitkomst, zonder eenig gevolg;
en hoe kon dat ook anders voor een jongmensch als ik, zonder ondervinding, zonder
menschenkennis, zonder eene aanbeveling, omdolend in een vreemd land om een
edelman op te zoeken wiens naam hij niet eens kende, en omtrent wiens verblijfplaats
of betrekkingen hij niet de minste aanwijzing had? Uit vertwijfeling aan een goeden
uitslag, zou ik ook bijna naar Engeland zijn teruggekeerd, zoo het herdenken aan
mijne moeder, en de overtuiging dat ik met dien stap mijne onafhankelijkheid voor
altijd zou verliezen, mij niet hadden teruggehouden. Mijn toestand in Frankrijk zou
intusschen radeloos zijn geworden, zonder de toevallige ontdekking dat er in
Bourgondië eene oude Hugenootsche dame had geleefd, en wellicht nog leefde,
die eene verre nicht moest zijn van mijn vader. Onder de bijouteriën die ik nog van
mijne moeder bezat, was eene kleine ménagère van satijn met goud doorstikt en
die eene geheele
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nécessaire bevatte met reukdoosje en al wat daar toenmaals bij hoorde! Uit verveling
of uit nieuwsgierigheid, ik weet zelf niet recht meer waarom, doorsnuffelde ik op
zekeren dag al de verschillende kleine zakjes waaruit dit vrouwentuigje was
samengesteld. Behalve een klein porseleinen beeldje, waarvan het zilveren voetstuk
een cachet was waarop een wapen stond dat ik nooit in mijne engelsche familie
had zien gebruiken, en dat mij dus terstond den franschen oorsprong van de
ménagère deed vermoeden, vond ik er een klein geparfumeerd biljetje in, dat reeds
geopend was, en dat aan mijne moeder was gericht. De schrijfster er van bood op
eene hoffelijke wijze dit kleine geschenk, door haar zelve bewerkt, mijne moeder
aan, als een bewijs van hare deelneming in de droeve omstandigheden die haar
huwelijksgeluk stoorden. Er volgden levendige betuigingen over haar eigen afkeer
van godsdienstijver, die zoover ging van zulke verdeeldheden in de familiën te
scheppen, van hare vrijzinnige denkwijze, waarom ook zij door hare verwanten
gehaat werd en weinig omgang met hen had, en eindelijk van hare innerlijke
sympathie voor de onbekende engelsche nicht, ook weer uit geloofsredenen, daar
zij zelve als Calvinistische aan de Protestantsche verwante zusterlijk verbonden
was. Dit biljet eindigde met eene aanbieding aan mijne moeder om zich met haar
echtgenoot en zoon bij haar te komen vestigen, zoodra zij zich uit hare engelsche
boeien had weten los te maken; de onderteekening was alleen A.R.B., maar het
biljet was gedagteekend uit het kasteel des Olmes nabij Auxonne, en dus had ik
van nu aan een bepaald doel voor mijne bedevaart, want ik twijfelde niet of daar
zoude ik met opene armen worden ontvangen en daar ook zouden mij alle
ophelderingen gegeven worden die ik noodig had. Het verbroken zegel van het
briefje droeg hetzelfde wapen als t cachetje in de ménagère; wellicht was het mijn
vaderlijk familiewapen. Na deze ontdekking bleef ik geen uur meer te Tours, waar
ik toen was, maar begaf mij terstond op reis naar Auxonne, naar St. Olme; de
ontvangst, die er mij gewerd, was wel de meest verrassende die men zich denken
kan, want ik werd er gewacht!!
Verbeeld u welk eene verwondering mij dat moest geven,
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gewacht te worden in eene woning van welks aanwezen ik alleen bij toeval kennis
droeg, en waar ik als vreemde meende binnen te treden, zonder het nog met mij
zelven eens te zijn, hoe ik mij zoude laten aandienen. Dat was niet noodig: zoodra
ik mij noemde met den eenigen naam dien ik wist te kunnen voeren: lord Henry,
werden mij alle deuren wijd geopend, en men ontving en begroette mij daar als
eigenaar. Dat kwam omdat mijn goede nicht sinds een paar maanden overleden
was en mij tot haar erfgenaam had benoemd; bij ontstentenis mijner moeder had
men van dien uitersten wil en hare verdere beschikkingen terstond de kopieën naar
Engeland overgemaakt, en men wachtte nu natuurlijk, dat de erfgenaam of ten
minste iemand zijner gemachtigden zoude overkomen.
Vandaar dat niemand op het kasteel verwonderd was, toen lord Henry zich liet
aandienen, en men hem ontving als den werkelijken heer en meester, en te meer
nog daar er niemand woonde dan een oude getrouwe rentmeester van mijne nicht,
haar Calvinistische prediker, die sinds eenigen tijd gastvrijheid bij haar had gevonden,
haar huiselijken godsdienst bestierde, en eenige bedienden, die allen hartelijk
wenschten, zich den nieuwen meester tot vriend te maken, in de hoop op het kasteel
te blijven. Gij begrijpt mijne vreugd, mijne verrassing maar ook mijne teleurstelling;
want ook ditmaal verloor ik de hoop den familienaam mijns vaders te hooren: de
oude nicht had dien aan niemand genoemd, wellicht uit spijt en verdriet over
veronachtzaming van hare katholieke naastbestaanden; de prediker, dien zij
misschien van hare familietwisten zou hebben ingelicht, was nog te kort bij haar
geweest, dus zij had hem op dit punt haar vertrouwen nog niet geschonken; maar
deze onkunde, waarin ik door haar afsterven bleef verkeeren omtrent hetgeen mij
zoo noodig was te weten, bleek niet de eenige ongelegenheid te zijn, waarin ik mij
gebracht zag door haar dood. Zonder nog bepaalde vervolgingen te kunnen heeten,
zijn er hier in Frankrijk geheime tegenwerking en onderdrukking tegen de Hugenoten
aangevannen, waarvan men nog niet weet waarop zij zullen uitloopen, en tot welke
hoogte zij klimmen zullen, maar die zeker vermetele en onbillijke schendingen zijn
van het edict van Nantes, het
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eenig bolwerk van der Calvinisten vrijheden en rechten in dit land, een bolwerk met
zooveel bloed veroverd, door zooveel goud ingevoegd, dat men het toch wel een
onwrikbaar moest kunnen noemen. Men zegt dat de Kardinaal het niet wil dat de
koning het niet weet; maar intusschen bewijzen vele voorbeelden, dat het niet
geëerbiedigd wordt door hen die hier de macht in handen houden; ik ben ongelukkig
een van die voorbeelden. Na den dood van mijne nicht, die La Dame de St. Olme
genoemd werd, was er reeds een heftig tooneel voorgevallen tusschen den pastoor
van het dorp en den Calvinistischen prediker. De eerste wilde zich het recht
aanmatigen de ceremoniën bij hare begrafenis te regelen, en de laatste liet zich dit
niet ontnemen, als de eenige aanwezige geestelijke van het geloof dat zij beleed;
maar ofschoon hier de laatste overwon, hernieuwde de eerste zijn aanval met een
meer belangrijken eisch. Hij gaf voor in 't bezit te zijn van zekeren giftbrief, waarbij
de kerk erfgenaam werd van de goederen der Hugenoten, ingeval er geen
rechtstreeksche erfgenaam voor erkend was en bewezen; mijne nicht had naar zijn
zeggen niet mogen testeeren, en nu zij het had gedaan, was haar uiterste wil ijdel
en nul.
Hoe kon ik mijne rechtstreeksche afstamming bewijzen van eene verre nicht
mijner moeder, ik, die niet eens den naam van mijn vader wist te noemen! en gesteld
ik kon het, dan nog kon ik de indentiteit van mijn persoon niet bewijzen, voordat er
tijdingen uit Engeland gekomen waren; en tot hiertoe komen ze niet, en dan nog,
welke kan de uitkomst zijn van een proces tusschen een katholiek pastoor tegen
een buitenlandsch protestant in deze dagen, bij dat stelsel van geheime vervolging
dat nu is aangevangen, zeker omdat de Hugenoten geen partij hebben gekozen in
de twisten van de fronde! dat zou roekeloos zijn! De pastoor heeft dit begrepen, en
hij heeft zijne zaak aan den fiscus voorgelegd; ik weet nog de uitkomst niet, maar
voor het tegenwoordige ben ik in 't bezit van het betwiste goed; allen die er wonen
hebben er belang bij, mij daarin te handhaven: ze zijn allen Hugenoten en ze weten
te goed welke behandeling hen wacht van katholieke meesters, om niet, zoolang
zij kunnen, die heerschappij te weren. Ziedaar mijn toe-
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stand, Loïse; er is nauwelijks een meer ongunstige denkbaar, en ik vind mij zelf wel
vermetel, wel overmoedig en misschien wel wreed, om u voor te slaan dien met mij
te deelen; maar ziet gij, deze verwarringen en moeielijkheden zullen toch niet altijd
duren. Ik ben toch de zoon van twee edele geslachten, de wettige erfgenaam van
hoogen rang en fortuin in twee verschillende koninkrijken, en eenmaal, eenmaal zal
het lot mij gunstig zijn, en ik zal haar, die met mij de worsteling voor het
tegenwoordige heeft durven ondernemen, een benijdenswaardig lot kunnen
aanbieden; de vraag is nu maar: durft gij uw lot verbinden aan mijn fortuin, durft gij
die worsteling tegen het lot met mij aanvangen?
‘O! toen hebt gij neen gezegd, niet waar?’ viel Yolande in; ‘een Hugenoot!’
‘Ik heb ja gezegd,’ hernam Loïse; ‘juist dat zonderlinge, dat duistere verleidde
mijn avontuurlijken geest, juist die afwisseling van een onrustig en woelig leven
scheen mij wenschelijk, scheen mij noodig; daarbij kwam nog die gedachte dat ik
zulk een arm en eenzaam leven door mijne liefde zou kunnen vervullen en
vervroolijken, en zoo zeide ik hem, dat ik moed genoeg had en liefde genoeg om
die worsteling met het lot aan te vangen aan zijne hand. Ik herhaal u niet al de
hartstochtelijke bewoordingen waarmede hij mij dankte. Hij noemde mij den lichtstraal
van zijn leven, hij roemde mijne liefde als een eerste weldaad van den Hemel, en
geloofde dat om mijnentwille zegen en heil tot hem zouden wederkeeren.’
Onder den indruk van die gesprekken kwamen wij te St. Olme, en nog dien eigen
dag in den vroegen morgen werden wij door den Calvinistischen predikant, volgens
de gebruiken dier kerk, in den echt verbonden; de oude rentmeester en mylord
Henry's engelsche kamerdienaar waren onze getuigen.
‘Loïse! Loïse! mijn God, welk een ramp: verbonden aan een ketter: o! maar dat
huwelijk is niet geldig; gelukkig niet.’
‘Gelukkig, zegt gij!’ riep Loïse met eene uitdrukking van smart en bitterheid, die
onmogelijk is weer te geven. ‘o! Yolande, kind, kind! gij weet niet wat voor mij dit
gelukkig beteekent; dat is mijn doodvonnis, daaraan zal ik sterven!... maar, niet
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waar? ik moet vervolgen, gij moet ten minste het eind weten van deze gelukkige
geschiedenis...’ En zij begon als in verwildering heen en weer te loopen door het
vertrek.
Yolande stond op en nam hare handen: liefste Loïse, zoo was het niet gemeend,
niet om u smart te doen, niet om u te beleedigen, slechts om u gerust te stellen
zeide ik dit.
‘Mij geruststellen! arme, en weet gij dan niet wat dat zegt, een huwelijk dat niet
geldig is?... dat onteert eene vrouw!’
‘O! ik bid, ik bid u, spreek daarover met mijn vader, hij is zoo goed, hij zal u raad
geven...’
‘Met mijnheer den president Desvieux,’ riep Loïse bijna met schamperheid, ‘met
den man die de eerste zoude moeten zijn om mijn rampzaligen echtgenoot te
vervolgen als een bedrieger en avonturier, zoo hij iets wist van deze zaak... O! nooit
zal die het weten, nooit, zoolang ik nog genoeg kracht van geest zal hebben om
mijn geheim te bewaren. Yolande, zweer mij, zweer mij nu op dit oogenblik, bij alles
wat u het liefste is, bij het leven van uw Jacques, verraad mijn geheim niet! niet aan
mijnheer Desvieux, verraad mijn gemaal niet aan zijn rechter, aan zijne beulen.
Vermoord gij niet den man dien ik liefheb!’
Uitgeput door hare hartstochtelijkheid, zonk zij weder terug op de sofa, maar zij
rustte niet voor ze Yolande de vreeselijke belofte had hooren afleggen.
‘En dan Jacques! mag ook Jacques u niet ten raadsman zijn voor dit moeielijk
geval?’
‘Als gij wilt dat ik van schaamte sterven zal, o! ja! zeg hem dan alles!’ zeide Loïse
bitter.
Yolande schudde het hoofd en bad haar alleen, met zachtheid, te vervolgen.
‘Ik heb niet veel meer te zeggen. Mylord Henry begreep dat het in deze
omstandigheden voor hem ondoenlijk was om mijne hand te vragen van den
president eener koninklijke rechtbank: evenmin achtte hij het goed dat ik mij den
weg afsloot tot een terugkeer bij mijne familie, daar hij zelf zoo weinig zeker was
van het lot dat ons wachtte; daarom schreef ik nog dien eigen dag een briefje aan
u, herinnert gij u, Yolande?’
‘Ja!’ hernam deze blozende, ‘gij melddet mij dat onze nicht
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Germaine de Norberty u op het bal had overgehaald eenige dagen met haar op het
land door te brengen, en dat gij dit voorstel hadt aangenomen, dat gij met haar waart
weggereden, en nu het een en ander van uwe garderobe verlangdet... dat ik ook
werkelijk afzond met de postkoets die gij hadt aangeduid; foei, en was dat dan alles
onwaarheid...?’
‘Later heb ik het tot waarheid gemaakt... ik heb een paar weken bij Germaine
doorgebracht, en ben van haar hier teruggekomen; maar ik moet bekennen, ik had
toen dat voornemen niet; een verschrikkelijk voorval drong er mij toe.
Ik had eenige dagen op het kasteel van mijn echtgenoot doorgebracht; o! ondanks
alles waren het toch dagen van liefde en geluk... Eindelijk, op een ochtend, was
mylord Henry verzeld van den ouden rentmeester, naar Auxonne gereden om den
raad van een rechtsgeleerde in te nemen over zijn moeilijken toestand. Ik wandelde
in het park, in onrustige overpeinzingen verloren; daar komt op eens de
Hugenootsche kapelaan tot mij in de vreeselijkste gemoedsbeweging: ‘Om Godswil!
vlucht, mevrouw!’ roept hij mij toe; ik ga mylord waarschuwen; zoo hij hier terugkeert
is hij verloren....
‘Wat is er dan gebeurd?’ vroeg ik in den hoogsten angst.
‘Het kasteel zal bezet worden door koninklijke dragonders, en het hoofd van uw
gemaal zal op prijs gezet worden... gij zelve zijt hier niet meer veilig, vlucht... En hij
wachtte mijn antwoord niet af, maar ging de laan weder uit; weldra verwittigt mij het
getrappel van een paard dat hij is weggereden... maar hij had toch voor mijne redding
zooveel voorzorg genomen als hem mogelijk was. Terwijl ik als verstijfd en versteend
van schrik staan bleef en niet eens nadenken kon, laat staan een goed besluit
nemen; komt een boeren huifkar de laan oprijden; de voerman was een der meest
vertrouwde bedienden; hij stijgt af, en met het woord: ‘ik bid u, laat u redden,
mevrouw,’ helpt hij mij in het voertuig en rijdt met mij weg, zonder dat ik hem eene
vraag heb kunnen doen... Eerst toen wij het kasteel geheel uit het gezicht hebben
verloren, gunt hij zijn paarden wat zachter draf, en verhaalt mij het volgende: de
pastoor was op het kasteel gekomen met eene uitspraak van den fiscus, die Mylord
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Henry voor Hugenootschen avonturier verklaart, die het kasteel en geheel het
vermogen van de vrouwe de St. Olme aan de kerk toewijst. Dat dwangbevel was
uitvoerbaar op het vertoon en de pastoor eischte dat de bewoners op hetzelfde
oogenblik alle sleutels in zijne handen zouden geven, en dat mylord Henry met de
zijnen het kasteel zoude verlaten zonder verwijl.’
‘Altijd zouden de trouwe lieden zulke eene opeisching met weerzin hebben
gehoorzaamd, maar in de afwezendheid van den meester verklaren zij het voor
onuitvoerbaar; en hoe ook de pastoor dreigt en dwingt, niemand verroert zich om
hem te voldoen. Hij scheen op dien tegenstand gerekend te hebben, want op eens
gaat hij naar een venster, opent dat en wenkt een jonkman, die schijnbaar zonder
erg aan het groote hek van 't kasteel stond uit te kijken; op een wenk van den pastoor
roept hij: voor God en den koning!’ en bij dat geroep verschijnt een gansche drom
dorpelingen, die het plein oploopen en willens zijn het kasteel binnen te dringen.
Dat is meer overmoed dan iemand onzer kan verdragen; den heer pastoor moest
men wel binnen laten, dat kou niet anders, maar die vazallen, dien ruwen hoop,
dien zwoeren wij te weren. Alle leden van 't huis vereenigen zich voor de groote
poort, en eene hevige schermutseling vangt aan. Een der verst afstaande dorpers
neemt een steen op en werpt dien in het wilde onder ons; hij treft den vader van
onzen jager aan het voorhoofd, de arme man valt duizelend neer, zijn zoon herinnert
zich ten ontijde dat hij een geladen geweer heeft staan in de vestibule. Hij grijpt het
en mikt op hem die zijn vader heeft gekwetst, en mikt zoo goed en schiet zoo wis,
dat de ongelukkige in het hart gewond nederstort; dat was onze neerlaag, want nu
bevangt ons ontzetting; naar het vermaan tot orde van onzen predikant was zoo
min geluisterd als naar de dreigingen van den pastoor, maar nu er bloed is gestort,
begrijpt men alles beter, en als weerlooze lammeren gaan wij terug, de anderen
dringen binnen, de onzen nemen de vlucht of zien om naar een schuilhoek, maar
ik hoor nog de schrille stem van den pastoor die ons toeroept: Ziet! mannen, dat
schot dat daar valt is het doodvonnis van uw meester. Gewapende weerstand tegen
des konings gemachtigden, moord aan des konings goede
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katholieke onderdanen gepleegd door rebelleerende Hugenoten op last en in den
naam van hunnen meester, of liever van den avonturier die zich voor die rol heeft
opgeworpen, dat eischt de allerstrengste toepassing der wet!
De arme verschrikten hebben zulk eene strenge herinnering niet meer noodig;
wie nog staan bleven laten af van allen wederstand, en mijnheer de prediker fluistert
mij in: ik stijg te paard en ga mylord waarschuwen: zoo hij in 't kasteel terugkeert,
is hij niet meer te redden. Gij, Frits, help zijne ongelukkige gade; ik geloof niet dat
deze lieden haar sparen zouden... Zoo ging ik naar een pachter, vervolgde Frits,
leende een huifkar en deze sterke paarden, en ben tot uw dienst, mevrouw, om u
te brengen waar gij wilt.
Het is mij niet mogelijk, de hartverscheurende aandoeningen te beschrijven,
waaronder ik dit verhaal van den goeden Frits had aangehoord; zoo ik er mij in
verdiepen wilde, Yolande, ik geloof dat ik mijne droevige mededeeling niet ten einde
bracht; toch had ik reeds zoovele en zoo snel elkander opvolgende schokken
doorstaan in den laatsten tijd, dat ik bijna was verstompt, en met eene bedaardheid,
die onnatuurlijk was, vroeg ik Frits, zonder eene enkele aanmerking te maken,
zonder eene klacht te uiten:
‘Waar zijn wij nu?’
‘Op den heerweg van Auxonne naar Chalons.’
‘Zijn wij ver van Chalons?’
‘Wij hebben alleen dezen weg te houden en een paar uur te rijden, dan zijn wij
te Chalons.’
‘En zou het daar mogelijk zijn een rijtuig te krijgen, dat mij naar een landgoed
brengt een half uurtje van Chalons af?’
‘O! heel gemakkelijk; maar... ik heb geen geld medegenomen, ik heb mij nauwelijks
den tijd gegund te wachten tot de huishoudster eenig goed voor mevrouw inpakte...
want ik dacht het geldt hier de vrijheid, misschien het leven...’
Gelukkig had ik toevallig eene beurs bij mij gestoken, die mylord Henry schertsend
met guineas had gevuld, doch waarin zich ook eenige Louis d'or bevonden. Ik kon
dus niet alleen mij van een rijtuig voorzien, om op voegelijke wijze het landgoed
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van Germaine te bereiken, maar ook den trouwen Frits eenigszins beloonen voor
zijne moeite.
De zachte goedhartige Germaine ontving mij op hare gewone wijze; zij had lang
gewenscht mij bij zich te hebben, en kon niet eindigen met mij te prijzen dat ik de
vermaken van het carnaval verliet voor hare stille woning. Gij begrijpt hoe zulke
woorden mij doorvlijmen moesten, gij begrijpt wat ik leed, toen ik te midden van die
landelijke rust zoovele vreeselijke onrust in mij omdroeg, de tegenstelling van die
stilte daar buiten, van de kalme omgeving, van dat eentonig en regelmatig leven
dat Germaine en haar echtgenoot voor zich hadden vastgesteld en waarbij hunne
eenvoudige zielen het geluk vonden, met de worsteling in mijne ziel, met de angsten
mijner verbeelding, met de herinnering aan den korten, maar vreeselijk woeligen
tijd dien ik had doorleefd, dat ik het in die stilte welhaast niet meer uithouden kon,
ondanks mijn wensch om in de nabijheid van Auxonne te blijven, en dus eerder in
de mogelijkheid te zijn om van Henry's lot iets te vernemen. Toch was die hoop
vergeefsch; nooit hoorde men spreken over het gebeurde te St. Olme, hetzij de
geestelijkheid om belangrijke redenen de zaak heeft gesmoord, hetzij de
voorzichtigheid uit zich zelve de anderen het zwijgen gebood over een zoo netelig
geschil, waar Hugenoten en priesters in betrokken waren... Na twee weken geduld
kon ik de marteling niet langer dragen, ik kwam terug... gij weet hoe.
Yolande drukte haar de handen en zuchtte. ‘Mijn goede vader, die u eerst had
willen beknorren over uw willekeurig en onberaden vertrek, vond u zoo bleek en
zoo lijdende, dat hij geen hard woord tegen u spreken kon; ik was dankbaar u weer
in mijne armen te drukken; Jacques was vertrokken.’
‘Dank zij den hemel, want als ik hem toen had moeten weerzien, had de smart
mij zeker gedood...’
‘En mylord Henry?’ vroeg Yolande, om haar af te leiden.
‘Heb ik nooit weergezien, nooit, nooit!’
‘En niets van hem gehoord?’
‘Niets!’ antwoordde Loïse in doffe verslagenheid.
‘En dat is nu toch sinds het carnaval drie maanden!’
‘Zoo is het! ook verlies ik mij in gissingen, in verlangen,
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in hoop, in vrees; ik sta doodsangsten uit voor hem en de vreeselijkste zielskwelling
voor mij zelve.’
‘Toch, dunkt mij, moest hij alles wagen om u weer te zien, om u over zijn lot gerust
te stellen, om u van zijne trouw te verzekeren.’
‘Dat moest hij ook; maar God weet of hij het kan, of hij niet in de worsteling met
zijn rampzalig noodlot bezweken is, of hij niet wegkwijnt in een kerker, of hij niet
Frankrijk heeft moeten verlaten, zonder haar daarvan te verwittigen, die toch door
plicht en door woord gehouden was hem te volgen waar hij ook heentrok, en die
wel zeker besloten had dit te houden...’
‘Zou er dan volstrekt geene mogelijkheid zijn, geen middel te bedenken, om hem
uit te vinden?’ vroeg Yolande.
‘Ik weet er geen, volstrekt geen, want alles wat ik zou willen doen om hem op te
sporen stelt zijne vrijheid, wellicht zijn leven in de waagschaal; daarbij, kan ik mij in
dezen tijd, onder deze verhouding zijne echtgenoot noemen, zonder over mijn hoofd
schande en jammer te brengen, en over het zijne slechts verzwaring van schuld in
de oogen zijner vijanden? Men zegt, het is onlangs den Calvinisten verboden
geworden op zware straffen, eene Katholieke te huwen...’
‘Het wordt mij bang om het hart voor u,’ sprak Yolande bleek van aandoening;
‘en dat ik niets voor u kan doen, dat gij onder zulk een toestand werkeloos en lijdelijk
moet blijven...’
‘Ik heb nog eene hoop, eene enkele zwakke hoop, waarover gij misschien
glimlachen zult; maar ziet gij, zij steunt mij, en dit is reeds veel.’
‘Welke?’
‘Dat hij gelukkig in Engeland is aangeland, dat hij zich verzoent met zijn oom en
dat hij mij van dáár schrijft, om tot hem te komen.’
‘En gij zoudt het doen?’
‘God gave dat het zijn mocht; maar ik vreeze, Yolande, ik vreeze. Des hemels
zegen is van mij afgeweken, en al de zwaarte van Zijn vloek drukt op mij.’
‘Zoo moogt gij niet spreken, Loïse, sprak Yolande ernstig.’
‘Ik durf niet anders, want heb ik geene zekerheid dat ik
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mijne zaligheid heb verbeurd in onbedachten hartstocht? een huwelijk met een
ketter! en toch, toch kan ik hem niet haten.’
‘Maar wat zegt uw biechtvader hiervan?’
‘Meent gij dat ik het dezen vertrouwd heb, meent gij dat ik tot dezen heb durven
spreken... opdat hij mylord Henry zou verraden aan zijne geloofsbroeders?’
‘En hoe biecht gij dan?’
‘Ik biecht niet!’
‘En gij houdt communie?’
‘Neen! neen! neen!’ riep Loïse hartstochtelijk, ‘gij ziet wel dat ik verworpen ben.’
Yolande wilde iets zeggen...’
‘Zwijg, Yolande, zwijg; ik weet alles wat gij mij voorhouden kunt, ik zeg het mij
zelve ieder uur... maar een besluit is in mij vast geworden, zoo vast, dat ik mijn
leven, mijne rust, mijne zaligheid zal opofferen om er niet van af te wijken: totdat ik
zekerheid heb van mylord Henry's veiligheid, of van zijn dood, zal ik niets doen,
noch het geringste, noch het meeste, van welk belang ook voor mij zelve, wat zijn
lot zou kunnen verergeren of hem verwikkelen in nieuwe moeielijkheid. En nu,
Yolande, gij weet het nu wat mij deert, gij weet dat het niet is als men meent, dat ik
niet lijde aan de kwaal mijner moeder maar dat ik wegkwijn aan zielsverdriet dat
niet is weg te nemen door menschelijke hulp...’
‘O! als gij mij slechts toestond die in te roepen, wie weet!’
‘Gij hebt een eed gedaan niet te spreken zonder mijne toestemming; zonder
Jacque's aandrang, zonder een gevoel van behoefte om toch eens aan ééne te
klagen, had ik ook u niets vertrouwd; maar gij kunt niets voor mij, Yolande, niets
doen dan...’
‘Bidden voor uw vrede! totdat ik weet hoe te handelen,’ viel deze in.
‘Ja, doe dat, doe dat! want ik heb het noodig,’ riep Loïse, en drukte haar
harstochtelijk de hand. Op eens luisterde zij scherp. ‘Daar komt Jaques terug,’ riep
zij, in eene soort van verwildering, ‘ik kan hem nu niet zien, niet op dit oogenblik!’
‘Maar hij vertrekt: gij moet toch van hem afscheid nemen.’
‘Ik heb afscheid van hem genomen... en zeker wel voor
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eeuwig,’ voegde zij er bij, zacht en somber voor zich zelve sprekende, terwijl zij
langzaam wankelend het vertrek verliet.
‘Neen, ik was wel op veel treurigs voorbereid, maar tot zulk eene diepte van
ellende had ik nooit kunnen denken dat eenige vrouw, dat mijne nicht Loïse had
kunnen geraken. O! Heere God, steun gij die zwakke, en breng Gij die dolende
terug; want mijne zwakheid schiet hier te kort...’ en Volande droogde hare tranen,
want haar verloofde kwam binnen. Hij vroeg naar de oorzaak van die droefheid,
waarvan zij hem de sporen niet geheel had kunnen verbergen; zij noemde die, maar
tegelijk den strengen eisch der geheimhouding haar opgelegd. Jacques schudde
het hoofd en haalde de schouders op, zichtbaar teleurgesteld dat men hem dit
vertrouwen niet schonk en dat men hem niet toeliet het lijden te verlichten van eene,
in wier lot hij zoo innig deelnam.
Daarop zwegen beiden een lange poos stil, voor zich ziende, alsof zij zich
schaamden hun eigen geluk te genieten tegenover de smart van eene andere.
Eindelijk toch kon Yolande's levendigheid zich niet langer laten onderdrukken door
de pijnlijke denkbeelden die haar van buiten waren aangebracht. Zij was
opgesprongen, ging voor Jacques staan, legde hare beide handen in de zijne en
riep: ‘O! ik moet u toch ook wel neêrslachtig en wel somber toeschijnen, en ik doe
er niet wel aan dat ik u mijn verdriet mededeel; dat komt ook van dat verhaal van
de arme Loïse, en dat ik het voor u zwijgen moet; maar nu spreek gij, Jacques, weet
gij dan niets te zeggen om uw arm bruidje wat te vervroolijken?...’
Jacques zag haar aan met eene mengeling van oneindige teêrheid en diepe
zwaarmoedigheid, terwijl hij sprak:
‘Ik weet niet hoe het komt, Yolande, maar ik ben zelf droevig en zeer gedrukt; het
hart is mij beklemd bij dit afscheid alsof.... alsof.... Hij hield op en verbleekte; hetgeen
hij voelde scheen hij niet te durven uitspreken.
‘Welnu! alsof?’ vroeg zij met hartstochtelijke heftigheid.
‘Alsof ik u niet weder zoude zien, Yolande, alsof wij gescheiden zouden worden....’
En hij boog zich tot haar en drukte haar een kus op het voorhoofd; het scheen dat
die liefkoozing op dat oogenblik haar deed huiveren als ware het een vaarwel.
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‘Goedheid des hemels! ook wij gescheiden! ook wij!’ riep zij met herinnering aan
Loïse's lot; maar Jacques, wat gij daar zegt is verschrikkelijk, zóó verschrikkelijk dat
het niet waar kan zijn. En toch treft het mij te dieper, omdat ook ik door datzelfde
akelig gevoel aangegrepen word.’ En hare oogen stonden vol tranen! ‘God, indien
het eens mogelijk ware... Maar neen!’ vervolgde zij, zich geruststellend, ‘Wat zou
ons kunnen scheiden? wij zijn immers voor God en de wereld onafscheidelijk
verbonden, wij zijn immers verloofd naar de wet van het koninkrijk, dat is zoo goed
als gehuwd; wat anders dan...’ Zij zweeg, om Loïse niet te verraden.
‘Er is geen huwelijk geldig, dat niet de kerkelijke wijding heeft,’ viel hij in met een
zekere haast.
‘En zoudt gij noodig achten dat het ook deze verkreeg, zoudt gij het wenschen?’
vroeg zij hem teeder aanziende.
‘Neen! neen!’ riep hij schielijk, ‘waarom zouden wij door spoed overijlen, en
bederven wat onze ouders met wijsheid anders hebben overlegd? Zij hebben een
vaste overeenkomst gewild, maar geenszins het voltrekken van een huwelijk in zoo
teêre jeugd als de onze.’
Gevoelde Yolande, bij al hare onschuld, met vrouwelijk raadvermogen, dat zoo
fijn is op punten van gevoel, door instinct of seconde vue, of hoe men het noemen
mag, dat de gloeiende hartstocht eene andere taal zoude gesproken hebben? of
was het alleen eene vrouwelijke luim, die het woord der aanbidding wilde uitlokken?
Hoe het ware, hij was gaan zitten, zij legde beide handen op zijne schouders, en
nu als oog in oog op hem ziende, als in staat om ieder zijner trekken te bespieden,
vroeg zij hem plotseling:
‘Jacques, hebt gij mij lief? hebt gij mij zoo lief als het zijn moet; ben ik wel zeker
de eenige die gij bemint?’
En zij zag hem zoo scherp aan, dat geen enkel blosje op zijn wang, geen enkel
wolkje op zijn voorhoofd de opmerking harer argwanende achterdocht konde ontgaan;
maar geen blos trok hem over de wangen, zijn schrander gelaat bleef kalm en
onbewogen, toen hij antwoordde:
‘Gij weet het wel, Yolande, gij zijt mijn eerste en eenige
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liefde, en nooit heb ik aan een huwelijk gedacht zonder u.’
‘Dus gij zoudt niet Loïse tot bruid gekozen hebben, zoo u de keuze waren
gelaten?...’
‘Ik zou U gekozen hebben,’ hernam hij, ‘zoo mij onder alle vrouwen der wereld
de keuze ware gelaten.’
Die verzekering was zoo sterk en werd vooral uitgesproken met een vuur dat zoo
scherp in tegenstelling was met de vorige kalmte, dat men onwillekeurig aan valsche
opgewondenheid moest denken; geene onoprechtheid juist van den jonkman
tegenover zijne bruid, maar veeleer de zelfmisleiding, hetzij willekeurige of
onwillekeurige, van den bruidegom, die te jong was om nog met zooveel recht over
alle vrouwen der wereld te kunnen oordeelen.
En toen zij nog twijfelend en pruilend voor hem bleef staan, met een allerliefste
coquetterie een kleine verwarring in haar kapsel herstellende voor zijn oog, en
daarbij uitriep:
‘Maar als gij uwe bruid dan een weinig liefhebt, waarom dan niet opgemerkt dat
zij haar bruidsgewaad heeft aangetrokken? dat is alleen om u welgevallig te zijn,
daar gij gisteren vondt, dat het haar goed stond, mijnheer!’
‘Als een engel, melieve!’ riep hij, op eens weer levendig en kennelijk met geheel
zijne ziel bij haar, en hij omhelsde haar nu met innigheid, ‘en zoo ik een wijle niet
oplettend was, of liever zweeg van wat mij toch aantrok, dan komt het, geloof ik,
omdat ik nog nadacht over het gesprek met uw vader...’
‘Ach! gij hebt mijn vader gesproken; en wat heeft hij u gezegd? was dat dan wel
iets ernstigs...’
‘Ernstig, ja en neen! er is hoogere ernst dan deze in het leven, en toch was dat
alles wat hij mij mededeelde en wat ik met hem moest afdoen hoogst gewichtig, in
zoover ten minste het op ons beider lot en leven een onvermijdelijken invloed zal
oefenen.’
‘Welnu, en wat was dat dan?’ vroeg zij nieuwsgierig.
‘Schikkingen en overeenkomsten omtrent mijne overneming van het ambt van
mijnheer Desvieux, zoo haast ik daartoe het recht zal verkregen hebben door mijne
studiën te Parijs.’
‘He! me dunkt dat moet meer vervelend zijn geweest dan ernstig.’
‘Ik beken het, toen mij daar die akten werden voorgelegd,
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toen ik die cijfers voor mij zag, toen ik ze moest nazien, er de lezing van aanhooren,
die langwijlig was en omslachtig, verveelde ik mij meer dan ik uitdrukken kan; maar
ik troostte mij met de gedachte dat dit en dit alleen de voorwaarde was van uw bezit.
En een zucht ontglipte den jonkman, eer hij er aan dacht dien te versmoren.
‘En maakt u dat droevig?’ vroeg zij, hem weer sterk aanziende.
‘Dat was het wat mij er in troostte, want daarvan wacht ik mijne hoogste
levensvreugd! Alleen, kwam het van die verveling, van die... ik zou het kunnen
noemen wantrouwende bepalingen en contracten, die trouweloosheden, waaraan
men niet denken kan, als mogelijkheid reeds vooruitstellen, en er waarborgen tegen
eischen; kwam het van iets anders, ik weet het niet, maar toen ik mijne levenstaak,
mijn levenslot, mijn werk daar als afgebakend voor mij zag liggen! voor altijd
vastgesteld en onherroepelijk gemaakt; door verbindingen en bepalingen mijn
werkkring ingeperkt, als tot de muren van een schrijf-kabinet, mijn naam besloten
als in de engte van een provinciestad, en mijn leven dat ik nog moet aanvangen
reeds van het begin tot het einde vooruit berekend, toen overviel mij als eene
huivering, als een bang voorgevoel, dat mij dat leven bang zoude vallen en nietig
zou voorkomen, dat ik verstikken zou in die engte; en in het midden van hetgeen
men de voldoening mijner hoogste wenschen zoude noemen, overviel mij als een
opzien, als eene onvoldaanheid, als eene teleurstelling 't Was mij of ik het groote
doel van mijn leven nu juist ging missen, terwijl mijn hart, mijn verstand, alles mij
zeide, dat ik het had bereikt...’ En die treurige stemming heb ik tot hiertoe nog,’ En
de jonkman ging weer zitten en liet het hoofd in de handen vallen met een zichtbare
moedeloosheid.
‘En hebt gij die treurige stemming nog niet kunnen overwinnen?’ vroeg zij bezorgd
en zachtkens, de handen vaneen scheidende.
‘Zelfs nu ik met u samen ben, is zij niet van mij geweken, is dat niet vreemd?’
‘Ach, dat komt van Loïse, en het verdriet dat gij voor haar medevoelt, zonder het
te kennen; en zoo gij wist! o, dan zou
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het nog wat anders zijn; want ik ben bij hare mededeeling door eene somberheid
overvallen, die ook ik moeielijk verzetten kan.’
‘Ja, dat komt er zeker bij!’
‘Of,’ hernam zij, ‘is er nog iets anders.... is er iets voorgevallen?...’
Hij schudde het hoofd en bleef somber voor zich heenstaren.
‘Ach,’ hervatte zij verdrietelijk, ‘ik weet wel hoe dit alles komt. Vroeger hadt gij
nooit zulke sombere uren, vroeger waart gij altijd zoo blij en zoo gelukkig dat gij
mijnheer Desvieux zoudt opvolgen.... maar de professors van uw collegie, de vaders
van de orde van Jezus hebben u andere dingen in 't hoofd gebracht.’
Een donker rood overtoog hem plotseling voorhoofd en wangen.
‘Yolande! kind!’ hernam hij, ‘hoe komt gij daarop juist nu...’
‘Ziet gij toch dat ik het geraden heb,’ hernam zij met een bitter zoeten triomf; ‘zij
zijn het die u somber hebben gemaakt en ontevreden met uw lot, met uwe toekomst,
die u licht onze liefde zelve als iets zondigs hebben voorgesteld.’
Hij glimlachte.
‘Daar zouden ze toch moeite aan hebben, Yolande, in onze betrekking, hoe
vernuftig de vaders ook zijn in wonderspreuken en in spitsvondige redeneering;
daarbij, ik heb met hen afgedaan, ten minste zoo ik hoop...’
‘Daarom is 't maar goed dat gij voor eene wijle van hier gaat,’ zeide zij haastig.
‘Wellicht! maar daar herinnert gij mij aan iets dat ik bij u altijd zou vergeten: dat
mijn tijd beperkt is, dat ik nog een afscheid te nemen heb van mijne moeder...’
‘Uwe moeder!’ hernam Yolande met een droevig zuchtje; ‘zij is ook niet van
goederharte met onze verbintenis ingenomen...’
‘Hoe meent gij dat?’ vroeg hij wat verlegen.
‘Och, ik weet niet hoe... maar ik zag het sinds lang, ik voelde het bovenal gisteren,
toen ik haar in de vreugd mijns harten met eene juichende omhelzing moeder
noemde, en zij alleen met den uitersten tip der lippen eene koude statige
geluk-wensching sprak; helaas! het is wel droevig, zelve geen moeder
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te hebben en in die van een echtgenoot er eene te vinden die... die het niet wenscht
te zijn.’
‘Wonderlijk kind, gij hebt een raadvermogen....’ hernam hij, als onwillekeurig
getroffen door hare opmerking.
‘En zij heeft u dezen morgen tegen alles vooringenomen wat u vroeger aanlokkelijk
scheen,’ ging Yolande voort als bij ingeving, en nu den loop harer gedachten
volgende, en voortvarende met eene gewisheid, als las zij in zijne trekken of in het
verborgene, als in een duidelijk schrift; ‘en daarom waart gij reeds strak en ernstig,
toen gij het eerst binnenkwaamt, en daarom zocht gij hierin eene afleiding en gingt
u bezighouden met de reden van Loïse's lijden na te sporen, in plaats van deze
laatste uren in zoete herinneringen of in plannen voor de toekomst te doorleven, en
daarom kwam er eene mogelijkheid in u op waarvan de gedachte zelfs mij deed
rillen en u zelf smart deed: onze scheiding; en daarom hadt gij die sombere en
zonderlinge gewaarwordingen in mijns vaders kabinet; o! nu weet ik het alles, nu
raad ik alles, maar gij hebt haar, haar! dan meer lief dan mij? En de arme kleine
barstte in hartstochtelijke tranen los.’
Hij verschrikte, nam teeder hare hand, kuste die, en trachtte haar te doen bedaren;
maar hij moest toch toestemmen dat zij goed had gezien.
‘Nu dan! zeg wat is er voorgevallen dezen ochtend?’ vroeg zij heftig.
‘Niets, lieve Yolande, niets,’ hernam hij, niets ten minste dat ik u zeggen kan.
‘Zoo is het wel iets, en dat iets wil ik weten!’
‘Ik verzweeg het u, omdat het mij zelf onaangenaam heeft getroffen in het midden
van mijn geluk, omdat het voor een oogenblik mijne ziel heeft geschokt, maar voor
de uwe niets behoeft te zijn, daar het zonder eenig gevolg en zonder eenigen invloed
is en zal blijven op uw leven...’
‘Maar mijn hemel! Jacques, als gij verdriet, zorg of lijden hebt, moet ik dat dan
niet deelen, zijn wij daarvoor niet echtgenooten?’
‘Nog niet zoo geheel, om u dat alles wat mij leed kan doen reeds op de schouders
te leggen.’
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‘Juist genoeg, om u alles te helpen dragen!’ hernam zij met eene zekere vastheid
en meer opgeruimd dan te voren, en opnieuw dat huwelijkscontract nemende
waarmede ze reeds Loïse had willen overtuigen, legde zij het onder zijn oog, wees
met de kleine witte vingers op zekere regels, en zeide half schertsend, half ernstig:
‘ziet gij wel, mijnheer, dat gij gehouden zijt alles met mij te deelen, alles! en daar
staat uw naam boven den mijnen, en gij kunt niet ontkennen dat ik gelijk heb! en
dat ik geene onwettige vordering doe, als ik mijne helft vraag van uw leed.’
‘Kind!’ hernam hij met een weemoedigen glimlach, ‘wie zou u ongelijk kunnen
geven, wie kan koel beraad stellen tegenover uw wil en allerliefst dwingen! Ik had
mij zelven beloofd te zwijgen, en toch, hoor... maar wees vooraf verzekerd dat het
niets beduidt, niets beteekent voor mij; mijne moeder is sedert eenigen tijd van
biechtvader veranderd, zij heeft nu een der vaders Jezuïeten tot bestierder van haar
geweten... geen vriend, maar toch altijd een ordebroeder van mijne leermeesters.
De partij van gisteren en de aanleiding er toe heeft gerucht gemaakt en is
doorgedrongen tot het collegie... dezen morgen nu vond ik den directeur bij mijne
moeder, toen ik haar even kwam zien. Ik zal u niet herhalen wat hij mij en mijne
moeder al voor vleiends en hoffelijks zeide over mijne vorderingen, mijne gaven,
mijn ongewoon talent; genoeg dat hij met zoo sterke en zoo schijnbaar oprechte
betuigingen het een verlies noemde voor de Kerk en schade voor mijn roem, voor
mijne toekomst, dat ik mij aan de wereld had gegeven en aan den tabbaard, en der
balie mijn leven zou wijden, dat hij daarvan sprak met zooveel vuur en zooveel
welsprekendheid, dat hij ons die loopbaan schilderde met zulke kleuren, van zulke
grootsche verwachtingen sprak, die zich in mij vervuld zouden vinden, dat hij mijne
moeder geheel overtuigde, en mij in waarheid aan mijne roeping gelooven deed,
en twijfelen aan mijn levensgeluk, zoo ik eene andere koos! Dus lieten zij mij gaan,
en ik kwam hier... maar 't is nu over, - voorbij voor altijd, want mijne moeder zal er
nooit in slagen, mijn vader te overtuigen, en al ware dat zoo, alles is nu immers met
mijnheer Desvieux vastgesteld en bepaald?
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‘En zoudt gij meenen in dat andere gelukkig te zijn?’ vroeg zij ernstig.
‘Nooit, nooit! buiten u,’ antwoordde hij. ‘En gij?’
‘Als zij mij van u scheiden, zal ik niet lang treuren,’ hernam zij.
‘Mij zoo spoedig vergeten!’ glimlachte hij.
‘Ja, in den dood vergeet men immers alles?’
‘Genoeg, Yolande, genoeg! die wreede veronderstellingen zullen wij niet
voortzetten; gij wildet weten wat mij ontstemde: gij weet het nu, maar het is reeds
voorbij, laat de indruk bij u ook niet langer duren dan dezen oogenblik.’
‘Maar indien toch nu eens uw naam, uwe toekomst...’ hernam zij.
‘Zoudt gij daarvoor zulk een offer willen brengen?’
‘Jacques! ik weet het niet... ik weet alleen dat ik zou kunnen sterven om u groot
en gelukkig te zien.’
‘Gij zult leven, engel, om met mij gelukkig te worden!’ riep hij, haar in zijne armen
sluitende. ‘Als ik groot moet worden, kan ik het ook worden op den weg, dien de
balie mij ontsluit, en hetgeen men in mij prijst, mijne gave om wel te spreken, om
juist en met kracht uit te drukken wat ik dacht of voelde, de kracht van overreding
die sommigen zeggen in mij herkend te hebben... dit alles kan zich daar toonen en
uiten zoo goed als op den kansel. Welhaast, welhaast zal ik het weten of men in de
provincie den zoon en aanstaanden schoonzoon van aanzienlijke mannen als uw
vader en den mijnen uit flauwe goedwilligheid of uit ijdele vleierij dus hoog heeft
gesteld en hem zulke verwachtingen van zich zelven inboezemt, of men hem het
hoofd heeft vervuld met hersenschimmen van kennis en kracht, van grootheid en
eere, dan of men met recht en reden mij voorspellingen heeft gedaan van eene
grootsche toekomst. Ik ga met vlijt en volharding mijne studiën voortzetten te Parijs.
Een cursus in de rechten is snel doorloopen, dan keer ik naar Dijon terug. Wij worden
vereenigd voor altijd, en dan, dan eerst zal men het weten wat Jacques Bossuet
worden kan voor de maatschappij, en welke plaats hem daarin toekomt.’
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[II]
Eenige maanden na Jacques' vertrek, in het midden van de maand November,
vertrok de familie Desvieux plotseling naar het land.
Mevrouw Bossuet vergezelde haar; de familie nam haar verblijf op eene
pachthoeve van mijnheer Desvieux, op eenige mijlen afstands van Dijon, waar de
laatste gewoon was in den jachttijd of in den zomer eenige dagen met de zijnen te
vertoeven, en waar men dus eenige kamers voor zijn gebruik had ingericht, zonder
haar geheel tot een heerenhuis te verbouwen.
In den zomer had het gedeelte dat door de familie van den heer bewoond werd
iets zoo luchtigs, iets zoo vroolijks, zoo landelijks, dat de jonge dames en sommige
harer kennissen die haar volgden, het voor het aardigste kleine buitenverblijf
verklaarden dat er te bedenken was; in het barre seizoen vonden de heeren, die er
ter wille van de jacht kwamen, daar alle gerieven die zij noodig achtten om het
uitstaanbaar te vinden. Maar in het guurste van het najaar, tegen het naderen van
den winter derwaarts te gaan, en er heen te gaan met jonge vrouwen aan alle
gemakken van een huis in de stad gewend, dat scheen een inval die aan eene
verwarring van de zinnen deed denken bij hem in wien ze ontstond of wie ze toeliet.
Ook begrijpt men dat dit besluit, dat nog daarenboven slechts één dag vooruit
werd aangekondigd door mijnheer Desvieux, in eene stad als Dijon al de
verwondering wekte en tot zoovele vragen, aanmerkingen en uitleggingen stof gaf,
als er zich tongen bewogen in den gezelschapskring waartoe de familie behoorde.
De uitkomst van de meeste overwegingen was die, dat men deze vreemdigheid
aan eene luim van Yolande toeschreef, die
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in haars vaders huis alles regelde en bestierde naar haar wil en die in de afwezigheid
van haar bruidegom, uit zonderlingheid of uit werkelijken onlust, geen deel wilde
nemen aan de wintervermaken. Maar ook Mevrouw Bossuet was medegegaan, en
deze kende men aan die genietingen ten minste even gehecht als de ijdelste jonge
meisjes, en het was bekend, dat zij althans hare aanstaande schoondochter door
uiterste toegevendheid niet bedierf! Het was dus wel zeker dat het wat anders moest
wezen dan een gril, wat ernstigs; maar dat andere, dat ernstige doorgronde men
niet.
Mijnheer Desvieux, die om zijne ambtsplichten sommige dagen van de week in
de stad moest vertoeven, antwoordde op alle vragen, rechtstreeksche of meer
ontwikkelde, eenvoudig en kortweg, dat de gezondheid van Loïse de frissche
buitenlucht en ongestoorde rust noodig had, dat Yolande zich niet van hare nicht
had kunnen scheiden, en dat mevrouw Bossuet met haar was gegaan ten deele
om de convenance, ten deele om met haar de zorgen voor die lijdende te deelen.
Maar hoe dikwijls ook mijnheer Desvieux gedwongen werd, die inlichting te geven
en te herhalen, zij scheen al te gewoon, zij was al te natuurlijk, en men geloofde
hem niet. En dat was jammer, want het was de waarheid, schoon niet de geheele
waarheid.
Sinds het vertrek van Jacques was de zwaarmoedigheid, de afmatting, de dofheid
van geest, afgewisseld door vlagen van jammerende wanhoop, bij de arme Loïse
van dag tot dag toegenomen; ook haar ziekelijke toestand naar het lichaam
verergerde tot op ontrustende hoogte. Mevrouw Bossuet, zelfs al had zij bij haar
sterk sprekende gebreken van ijdelheid en lichtzinnigheid niet het goede hart gevoegd
dat zij werkelijk bezat, stond in te nauwe betrekking tot mijnheer Desvieux, om zijne
lijdende nicht in zulke omstandigheden niet te komen zien en te willen verplegen.
Op zekeren dag, dat mijnheer Desvieux zitting had in 't hof en Yolande een hoog
kerkfeest was gaan bijwonen, was mevrouw Bossuet alleen gebleven met de lijdende.
In eene vlaag van wilde smart, als haar toen aangreep na uren van volstrekte
onverschilligheid voor alles, ontvielen haar woorden die mevrouw Bossuet op een
denkbeeld brachten. Zij
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wist haar te doen bedaren, lokte haar uit tot vertrouwen door de bewijzen der zachtste
deelneming, en eindigde met deelgenoote te worden van hetzelfde vreeselijk geheim
dat Yolande reeds kende. Toen bleef ze den ganschen dag met haar, deed haar
verscheidene vragen, en had daarop een langdurig en geheimzinnig gesprek met
mijnheer Desvieux. De vertrouwde arts van het huis werd geraadpleegd, en op
eenmaal werd met zijne instemming het besluit genomen tot dat vertrek naar het
land, terwijl de toestand der lijderes nog zulke verplaatsing mogelijk maakte.
De rampzalige moest moeder worden, zonderdat zij het zelve had begrepen.
Toen men het haar met verschoonende omzichtigheid had bekend gemaakt, had
zij een snijdende kreet der wanhoop geslaakt, en had daarna kalm en vriendelijk
lachend in het rond gezien, mevrouw Bossuet toegeknikt, als zag zij haar nu voor
het eerst en bij een gewoon bezoek, was van hare sofa opgestaan en had mijnheer
Desvieux de hand gereikt, terwijl zij hem Mylord Henry noemde ---- de waanzin met
zijne vale vleugelen dekte van nu aan den nacht van dit ziele lijden als met een
geheimzinnigen sluier.
God beware de jeugd, die zich zelve niet weet te bewaren, en houde van haar
weg de verzoeking die zich niet weet te doorstaan! Het is daarom noodig, dat de
ouders niet enkel den geest en het lichaam hunner kinderen sieren en verrijken met
al de gaven van kennis en schoonheid, met al de vroomheid zelfs die eene gezegd
volmaakte opvoeding er aan kan geven; het is ook noodig, het is het allernoodigste,
het is volstrekt onmisbaar, dat zij zelven, navolgende het voorbeeld van Job, voor
hen bidden terwijl zij zich vermaken in de vreugde der Jonkheid, en niet bidden half
sluimerende met gesloten oogen en slappe knieën, tot opstaan te loom; maar
biddende waken, en wakende bidden, om met vasten voet en met gesterkten arm
te worstelen - te worstelen als Jacob voor de zijnen, en niet als deze tegen den
engel Gods, maar tegen den engel des kwaads.
Mijnheer Desvieux boog zich diep onder het wicht van zijne schuld, omdat hij dit
niet had gedaan ten behoeve van de onschuldige bloedverwante, die, weeze aan
hem vertrouwd, hoogere vaderzorg van hem had kunnen eischen dan die eener

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

99
uiterlijke goede opvoeding en volstrekte vrijheid. Wij weten niet of hij der verlorene
verwijten zou hebben gedaan zoo zij hem hadde kunnen begrijpen, maar wel dat
hij beloofde alles te doen en alles te offeren wat noodig was om voor het minst hare
eer te redden voor de wereld. Want dat huwelijk waarvan zij sprak, had zoo geheel
het voorkomen eener booze misleiding, dat niemand buiten de familie er aan zou
willen gelooven; en indien al, een huwelijk met een Hugenoot, gesteld dat het naar
de regels der Calvinistische kerk was voltrokken, dat die voltrekking kon bewezen
worden, wat nog altijd eene onteering in het midden van Bourgondië, waar niet als
in Languedoc, in Dauphiné en elders, de rechten der Hugenoten en het belijden der
Calvinistische leer door beschrevene overeenkomsten met de regeering gewettigd
waren; en hoewel mijnheer Desvieux zich herinnerde dat er werkelijk in 't vorige
jaar te Auxonne een proces was aangevangen door de Jezuïeten tegen een zekeren
avonturier, die zich mylord Henry noemde en die zich uitgaf voor een geboren
Franschman, over een kasteel, waarvan zij hem het erfrecht betwistten, toch was
die rechtzaak niet vervolgd. De avonturier was eene wijle in hechtenis gehouden,
maar daarna en zeker door bewerking van machtigen invloed spoorloos verdwenen;
toch waren de vaders der orde in het rustig bezit gekomen van het betwiste goed,
en dit alles was zoo duister, dat het nog meer veilig scheen van dit huwelijk te zwijgen
en alles geheim te houden tot het zich in beter licht zou kunnen vertoonen. Mevrouw
Bossuet voelde niet minder levendig hare schuld tegenover het onwetende kind,
onder haar toezicht in de wereld geleid, door hare vermaakzucht en loszinnige
verstrooiing te midden dier wereld verlaten. Zij wilde zelve de verzorgster zijn der
lijdende, wier waanzin zich alleen uitte door een toestand van volkomene
tevredenheid en zachte blijmoedigheid, in zoo hevig contrast met hare werkelijkheid,
dat de getuigen er van liever snerpende kreten van smart hadden gewenscht.
Mijnheer Desvieux had bij zich zelven bepaald dat Yolande te Dijon zoude blijven;
maar deze was volstrekt niet te bewegen hare ongelukkkige verwante en vriendin
in zoo hartverscheurenden toestand te verlaten, en zoo te verlaten ten minste, dat
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ze bij de eerste schemering van verstand, waarin ze naar haar wenschen moest,
niet in hare nabijheid zoude zijn.
Haar volhardende wil, hare vindingrijkheid zegepraalden over het besluit van haar
vader, en te eer, daar haar terugblijven alleen met hare kleine zuster niet minder
opzien zou hebben gegeven, en ook zeer wichtige bezwaren had. Slechts eene
oude vertrouwde kamenier volgde de dames, een landmeisje werd er nog ter
bediening bijgevoegd, en de vrouw van den pachter was altijd gewoon in de
huishoudelijke behoeften te voorzien, zoo vaak deze er huisvestten.
Veertien dagen lang had de familie Desvieux reeds in deze afzondering geleefd,
mijnheer Desvieux was voor een dag naar Dijon vertrokken, mevrouw Bossuet had
Yolande bijna gedwongen om in de frissche lucht en in beweging wat afleiding te
zoeken na het halfuur van smartelijke inspanning, dat zij haar had toegestaan met
Loïse door te brengen.
Hoe weinig lust ook Yolande had gevoeld om zich naar buiten te begeven onder
die grauwe Novemberlucht, toen zij er zich eenmaal in bewoog en een scherpe
maar droge wind haar omzweefde en als de nevelen verdreef die in iedere
ziekenkamer oprijzen, voelde zij zich zoo lustig en moedig, dat zij den inval kreeg
om niet enkel zich wat te vertreden op den afgeperkten hoevegrond, maar eene
uitgestrekte wandeling te doen, het dichte pijnboomwoud door, dat als een hooge
voormuur van groen het kleine dorp omgaf; zelfs liet ze zich niet afschrikken door
de dikke wolken, die nu nog slechts werden voortgejaagd door de drift van den wind,
maar die dreigden met wat ergers, zoodra die kracht haar vrede zoude laten.
Een dicht, forsch pijnboomwoud is eene decoratie, volmaakt in harmonie met zulk
eene Novemberlucht, waar de zon op den vollen middag zich niet doorheen weet
te boren dan in die enkele hooggele lichtstrepen, die de donkerheid der zwartgrauwe
wolken, waardoor zij heenschieten, nog meer doen uitkomen. Was het smaak voor
die sombere omgeving, voor de overeenstemming van natuur en natuurverschijnsel,
van lucht en van aarde, om het zoo eens te noemen, dat Yolande verlokte, juist dit
statig maar eenzaam oord tot hare wandeling te kiezen,
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of enkel de luim van het oogenblik, zonder dieper nadenken? Wij zouden moeite
hebben het te bepalen, maar zeker is het dat de vreemde beklemdheid, de
onbestemde zielsangst die haar onder het voortgaan al zwaarder en dichter begon
te prangen, door sommigen een voorgevoel zou kunnen genoemd worden, en dat
wij het geven als het gevolg van die onontcijferbare gave der fijnvoelende vrouwelijke
ziel, nog niet verklaard en toch niet te loochenen, die als in een tweede gezicht haar
vooruit reeds den angst te lijden geeft van de smarte die zij dragen zal, die haar als
eene waarschuwing is, dat zij in het dierbaarste wat zij heeft, in het harte zal getroffen
worden; want werkelijk, onder dit hooge, prachtig sombere loofdak, door zulke
trotsche boomtoppen gevormd, en overwelfd door zulk eene lucht, zou zich haar
lot beslissen op eene wijze, die geene menschelijke bepalingen hadden kunnen
voorzien.
In de stemming die neerviel op Yolande's ziel, zooals de droppels neervallen op
de bladen bij een plotselingen regen, is het goed te bidden voor wie de kracht en
de verlichting kennen van een innig gebed; al wijken de nevelen niet en al ziet men
geen licht, men voelt toch de rust, men voelt toch de kracht tot zich komen; de engel
der versterking is nabij. En toch is juist in zulke oogenblikken het gebed zwaar; de
angst der ziel belet haar het opstijgen naar de hoogte des hemels; 't is of looden
vingeren den geest neergebukt houden naar de aarde, vanwaar toch de donkerheid
tot haar komt; 't is of het hart ineenkrimpt en zoo klein wordt en zoo eng, dat het
slechts een enkel bang en bekrompen gevoel kan bevatten: de vreeze; de gedachten
liggen loom en vormloos en als gebonden in het hoofd, en vinden noch kracht om
zich los te scheuren uit hare banden, noch vleugelen om er zich uit op te heffen; de
lippen zelfs zouden weigerachtig zijn en traag om de woorden uit te spreken, en
welke woorden dan ook? wat zijn woorden bij een gebed? Heil dan wie een zucht
vindt die ten laatste opheft en den valen nevel breekt; dan komen ook welhaast de
tranen, zij helpen de gedachte oplossen en vrijmaken en, de worstelende met zich
zelven heeft reeds een aanvang van overwinning juist in de diepte waartoe die
neêrlaag hem bracht.
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Yolande verkeerde in den eersten toestand, tot den laatsten kon zij niet komen; zoo
had ze wel een half uur voortgeloopen. Wat ze eigenlijk vreesde kon zij zich niet
verklaren. Voor eenigen aanval van menschelijke boosheid te duchten, was eene
kinderachtigheid, die niet in haar opkwam. Ook ware zij bij zulk eene vreeze niet
verder gegaan, en zij ging verder; maar toch, wij gelooven dat het meer werktuigelijk
was dan met opzettelijk voornemen, sinds die angst haar overviel, en toch, op
eenmaal werd ze doodsbleek en scheen willens om te keeren en te vluchten... bij
het gebukt voortgaan had ze niet opgemerkt dat twee mannen van eene smalle
zijlaan op het breede pad naar haar toekwamen; nu stonden ze slechts weinige
schreden van haar af, en de een kwam snel naar haar toe en sprak haar naam uit:
‘Yolande!’
‘Jacques!’
Die plotselinge verschijning was zoo ongewacht, zoo onwaarschijnlijk, zoo
onmogelijk, dat zij het niet voor waarheid hield, en een oogenblik dacht zij aan eene
zinsbegoocheling, aan eene misleiding harer verbeelding, daar juist hij met wien
hare ziel het meest bezig was in persoon voor haar stond, en zij zou voor de
schijngestalte zijn teruggetreden, zoo niet deze zelve was genaderd, haastig en
vast hare hand had gegrepen; toen kon zij niet meer twijfelen, maar zij was te zeer
ontsteld van verrassing om er verheugd over te zijn.
‘Jacques! Jacques!’ herhaalde zij, ‘hoe zijt gij dus hier in deze oogenblikken, op
deze wijze?’
Bij zijne eerste beweging scheen hij willens haar in zijne armen te sluiten, maar
op eenmaal bezon hij zich, na een schuwen zijblik op den vreemdeling die hem
vergezelde, en hij vergenoegde zich haar de hand te drukken, terwijl hij antwoordde:
‘Yolande, laten wij bij onzen eersten welkomstgroet, bij deze verrassende
ontmoeting, verklaringen daarlaten, die reeds terstond ons de vreugde van het
wederzien konden bederven.’
‘Onze vreugd bederven! ze zijn dan wel droevig?’ hernam zij met onrust.
‘En Loïse!’ viel hij in, half vragend half ontwijkend.
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‘Gij hebt gelijk, Jacques, ik versta u; vader heeft u hare rampvolle geschiedenis
medegedeeld, gij wilt haar nu zien, haar toespreken, in hope haar te troosten, en
daarom komt gij...’
‘Zeker zal ik haar bezoeken en toespreken, zoo men gelooft dat dit haar goed
kan zijn,’ hernam hij; ‘alleen... dat is de reden niet van mijne komst...’
‘Welnu, zeg die dan!’ riep Yolande onrustig, ‘want gij ontstelt mij en maakt mij
angstig met deze aarzeling en deze voorzorgen.’
‘Ik smeek u, Yolande blijf bedaard, en gun mij u naar de pachthoeve te vergezellen;
daar zal ik u alles mededeelen wat u noodig is te weten.’
Daar meende de jonkvrouwe op eens begrepen te hebben wat men haar voor
droeve tijding kwam brengen.
‘Gij zijt Dijon doorgereisd?’ vroeg zij bijna met een angstkreet.
‘Ja, ik kom van Dijon,’ hernam Jacques, ‘doch...’
‘Dan is mijn vader een ongeluk overkomen!’ riep zij uit; ‘dan is mijn vader wellicht...’
Zij kon het vreeselijke woord, dat haar op de lippen beefde, niet uitspreken.
‘Neen, neen, Yolande! wees gerust, dat is het niet; niets wat zoo vreeselijk is,’
hernam Jacques snel; ‘ik weet niet van mijnheer Desvieux en er is geene reden om
hem u anders voor te stellen dan gezond en tevreden... maar het betreft...’ En ook
Jacques kon niet voortspreken; hij was zoo bleek geworden als een lijk, zijne lippen
zelfs bestierven, terwijl zij zichtbaar trilden, en hetgeen hij er nog scheen te moeten
bijvoegen kropte hij op in een diepen, doffen zucht.
Onder het spreken waren zij voortgegaan, zeker zonder het zelf te weten, en als
met eene onwillekeurige onoverlegde beweging had de jonkvrouw den arm genomen
van haar bruidegom, en scheen hij nu zoowel als zij onder den stroom van
gewaarwordingen den vriend die met hem was te vergeten.
Maar niet alzoo deze. Hij was hen gevolgd op eene enkele schrede afstands
slechts, en zij hadden geen woord gewisseld, door hem niet mede aangehoord, en
nu op eens vatte hij den jongen man bij den arm en fluisterde hem in: Onhandige!
als gij dus u zelven en haar afmat in ijdele voorbereiding, welke kracht zal u blijven
voor den werkelijken strijd?’
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‘Ik kan, ik wil niet spreken,’ hernam hij op denzelfden toon, ‘ik zie van alles af!’
‘Gij hebt er het recht niet meer toe,’ hervatte de vreemde streng en gebiedend;
‘verwijder u, IK zal spreken!’
Yolande voelde den arm sidderen, dien zij tot haar steun had gevat; iets ergers,
Jacques onttrok haar dien steun... hij legde beide handen in de hare en bleef voor
haar staan, het hoofd buigende, en zonder haar aan te zien sprak hij: ‘Yolande,
mijnheer de Navarrois zal u alles zeggen...’
‘Maar wat zal ik dan toch moeten hooren?’ riep zij, bijna neerzinkende van angst.
‘Ze willen ons scheiden!’ riep Jacques hartstochtelijk; ‘en zonder nu de
tegenwoordigheid van den vreemde te ontzien, sloot hij haar met drift in zijne armen,
en drukte haar een kus op het voorhoofd.’
‘Juist! en dit is een vaarwel,’ zeide de vreemde luid, terwijl hij met de hand eene
gebiedende beweging maakte, die den jongen man scheen te dwingen hem te
gehoorzamen.
‘Yolande!’ sprak hij haastig en zacht, terwijl hij haar nog hield vastgeklemd,
‘verdenk zoo gij wilt mijne eerzucht, mijne ijdelheid, mijne zwakheid, alles, alles,
maar beloof mij dit eene: ‘blijf gelooven aan mijn hart en - zijne stem werd bijna
onhoorbaar zelfs voor haar - en volg niets, niets dan de ingeving van het uwe.’ Toen
drukten zijne lippen nog eenmaal haar voorhoofd, zijne handen klemden nog eenmaal
de hare vast, en toen ging hij, neen, hij vluchtte weg als een die zich zelven ontvlucht,
of die na een grooten zelfstrijd nog zoo weinig zeker is van de overwinning, dat hij
de vlucht noodig heeft om die te bevestigen...
Yolande had nauwelijks verstaan, en volstrekt niets begrepen. Geschokt, verward,
bedwelmd zag ze Jacques voortijlen, zonder de kracht of de tegenwoordigheid van
geest te hebben hem terug te roepen of te volgen; het duizelde haar voor de oogen,
het werd nacht in hare ziel, zij was op het punt neer te zinken, zij was eene onmacht
nabij. De vreemde had die uitwerking voorzien; hij stond naast haar, en zijn vaste
arm hield haar opgericht, terwijl zijne hand haar uit een flacon vlugzout deed
inademen;
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maar vreemd was het dat die man, die zich zoo hard had getoond en zoo wreed,
met kennelijk medegevoel op haar zag, dat hij haar hulp verleende met eene teêrheid
vol eerbied, en dat hij haar toesprak op een toon zoo zacht en zoo bemoedigend,
dat de klank van deze stem, en de woorden die hij uitte zeker wel het meeste
toebrachten om haar tot zich zelve te brengen en kracht te geven tot luisteren. Zij
doet zoo oneindig veel af, de wijze waarop men een lijdende toespreekt, waarop
men eene vreeselijke ramp verkondigt en voorstelt; het kan zeker niets veranderen,
maar de ergste gevolgen van den eersten indruk toch afkeeren.
De teêrste, de welmeenendste vrienden hebben daarvan soms den minsten tact,
terwijl een verstandig en welberaden vreemde, geleid door christelijke liefde, er licht
het best het fijne geheim van weet uit te vinden.
Of deze man die bezat, kunnen wij niet beslissen, maar hij bewees
menschenkennis te hebben en een goed oordeel, dat is zeker, toen hij tot Yolande
sprak:
‘Herstel u, mejonkvrouw! herstel u en denk op niets ontrustends; jongelieden van
Jacques' karakter overdrijven alles! Als ze niet al hunne wenschen tegelijk kunnen
voldoen, klagen zij van ramp en onheil, en bij de eerste teleurstelling die hen treft
stellen zij zich aan of hun alle uitzicht op levensgeluk werd ontzegd voor altijd. De
vraag betreft alleen zijne toekomst; de arme jonkman heeft een vurigen wensch,
welks vervulling van u afhangt, van u alleen, en hij durft dien u niet te kennen geven,
ziedaar alles.’
Die woorden waren zoo geruststellend, zij legden over het hartverscheurend
tooneel van zooeven zulk eene milde kleur, terwijl zij het tegelijk eenigermate
verklaarden, dat Yolande met een zucht als van verluchting het matte hoofd ophief
en hem aanzag, hem aanzag voor het eerst met bewustheid, en nu met eene
mengeling van dankbaarheid en belangstelling beide.
De laatste hoop ik, dat ook mijne lezers eenigermate met haar deelen, en daarom
zullen wij hem ook aanzien vóór wij verder gaan.
Zijne kleeding vooreerst verraadde den geestelijke, maar niet een zulken als de
abbés waarvan wij vroeger spraken, eene ergernis
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der Kerk en een smaad van hunne orde; maar een werkelijken priester, een zulken
die zich het gewaad niet schaamde van den stand, waarvan hij al de plichten op
zich had genomen, niet om er zich van te ontslaan, maar om ze te vervullen. En de
ernst van zijn gelaat weersprak niet den ernst van zijne kleeding. Toch waren zijne
trekken zacht, en de bleekheid en die zekere vermagering van een gevorderden
leeftijd gaven ze zelfs iets lijdends, dat altijd eerder de sympathie van lijdenden
verzekert dan dat onbezorgd blijgeestige van sommige gezichten. De weinige haren
die zichtbaar werden van uit zijne priestercalot waren grijsachtig, maar nog niet
zilverwit, en zij krulden zich zelfs met natuurlijke bevalligheid over het voorhoofd,
dat kort en gedrukt was en noch waardigheid, noch schranderheid scheen aan te
duiden; maar zijne oogen vergoedden alles wat er in 't gelaat merkwaardigs ontbrak:
scherp, diep, levendig, helder, van een klaar blauw, waren ze liefelijk en schrander
tevens, en had vooral hun blik eene zeldzame vastheid en doordringendheid, die
moeielijk moest zijn te doorstaan voor ieder waarop hij dien richtte met den wil om
te doorzien of te doen buigen. Hij was lang en mager, en een weinig gebukt, maar
zijne gestalte had dat fijne en buigzame dat hem misschien jonger maakte dan hij
was. Sprekende maakte hij geene gebaren, en het scheen wel dat hij zijn grootste
vertrouwen stelde in de kracht van zijne redenen of in de overreding van zijn blik.
Zóó was de man die in de plaats van haar jeugdigen verloofde de taak op zich
genomen had om Yolande Desvieux de ophelderingen te geven die haar nu noodig
waren geworden: en die de moeielijke taak vrijwillig en met zooveel zelfvertrouwen
op zich had genomen, als de geliefde der jonkvrouw zelf er tegenzin en opzien voor
had getoond. Meer nog: die man had zich zelven beloofd dat hij slagen zoude in
hetgeen hij bedoelde, en het vaste van dien wil gaf zulk een glimp van zekerheid
aan geheel zijne houding, dat de arme Yolande met eene huivering werd bevangen
zoo ras zij dien opmerkte; maar welhaast werkten de eenvoud, de rust en de
openheid van zijn uiterlijk op haar terug, en de wijze waarop hij haar toegesproken
had, gaf haar kalmte om hem te antwoorden, reeds met meer verwondering dan
schrik.
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‘Een wensch van Jacques dien hij mij zelf niet durft voordragen, en waarvan de
vervulling van mij zou afhangen? Het moet hem dan wel iets onmogelijks schijnen;
of waaraan twijfelt hij, aan mijn hart, of aan zich zelven? En hij kon toch weten dat
niet enkel voor mij maar zelfs voor vreemden een verzoek van hem een onafwijsbaar
bevel wordt door de wijze zelve waarop hij 't voordraagt. Weet gij iemand die beter
spreekt dan hij, als hij overreden wil?’
‘Neen, waarlijk niet!’ hernam de abt Navarrois met een glimlach, ‘gij weet niet
hoezeer gij daar waarheid spreekt, mejonkvrouw, en op dat punt zou ik zeker voor
hem ter zijde gaan; maar dat is juist de zaak: hij is hier zelf niet vast overtuigd, niet
gansch zeker van zijne zaak, noch van zich zelven; hij aarzelt, hij weigert, hij voelt
dat hij moet willen, maar hij heeft geen moed er voor uit te komen.’
‘Jacques! geen moed!’ hernam zij met een zekeren triumfeerenden glimlach. ‘Ik
zie mijnheer, dat ge hem niet veel kent, of - valsch beschuldigt; HIJ geen moed!’
‘Ik meen dien zedelijken moed, die zich met kracht aangordt om te volbrengen
wat eenmaal noodig is geoordeeld, ondanks alle hindernissen, ware die hindernis
ook het allermeest zich zelve,’ hernam de priester opnieuw met een fijnen glimlach,
‘in 't geheim verrukt dat zij zich zoo liet afleiden en tot kalme redeneering liet
brengen.’
‘En hebt gij hem dan wel gezien, waar anderen onverdiend in zijne
tegenwoordigheid werden belasterd of aangerand? hebt gij hem wel gehoord als
hij de verdediging op zich nam van een afwezende, of laakbare daden berispte in
't gezicht dergenen die ze bedreven? Welk een vuur, welk een gloed, welk eene
overmacht van taal! men was verwonderd dat hij slechts dezelfde woorden had
gebruikt waarvan wij allen ons bedienen, en dat hij er mede overwonnen had als
waren zij wapenen geweest. O! bij zulke gelegenheden placht onze arme Loïse
hem in 't geheim te bewonderen en openlijk te zeggen dat ze hem verwaand vond
en aanmatigend, wat vele anderen haar wel toegaven, vooral de verslagenen, maar
wat dan mijn vader altijd deed uitroepen: “Welk een talent voor de pleitzaal!”
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En zijn handdruk placht dan Jacques' liefste belooning te zijn.’
‘Ik herhaal het, mejonkvrouw, dat alles was moed tegenover anderen; nu heeft
hij moed noodig tegen zich zelven.’
‘Maar spreek dan toch eindelijk, mijnheer; op welke wijze?’
‘Terstond, mejonkvrouw, alleen vergun mij u te vragen, of wij nog eene wijle het
boschpad zullen houden, dan of gij langs een anderen weg naar uw landhuis terug
wilt.’
Die vraag werd waarlijk noodig, want de abt, die haar terstond zijn arm had
geboden, zooals zij behoefde, was met haar voortgewandeld in de richting waarin
zij ging bij hunne ontmoeting, van hare woning af; hij was zelf reeds een eind wegs
te voet gegaan, en de buien die dreigden, begonnen wel laag te hangen, en het
werd tijd om aan terugkeeren te denken.
‘Het boschpad het liefst: het is de naaste weg,’ antwoordde zij snel en zonder
eene overweging; ‘maar ik bid u, wij zouden van Jacques spreken, van mijn
bruidegom,’ voegde zij er bij met zekeren nadruk.
‘Juist, dat voorrecht heeft hij, maar dat is juist wat hem drukt; hij vreest dat hij het
niet lang meer zal mogen wezen!’
Yolande verbleekte en sidderde.
‘Om 's hemels wil, mijnheer, hoe moet ik dat verstaan?’
‘Niet zoo verschrikkelijk als het klinkt,’ hernam hij met zijn bedarenden blik, ‘want
het hangt enkel af van hetgeen gij hierin zelve beslissen zult.’
‘O! dan... laat hij dan niet vreezen,’ hernam zij, weer gerustgesteld.
‘Ja! maar... beslis niet te spoedig, gij moet eerst weten waarom die twijfel is
opgerezen.’
‘Dat is waar!’ hernam zij overtuigd.
‘Ziet gij, mejonkvrouw, de goede Jacques heeft u niet meer hetzelfde lot aan te
bieden van voorheen, niet meer den stand en de fortuin in de wereld, die aan uw
beider vereeniging verbonden waren...’
‘Maar hoe kan dat zijn!’ hervatte zij verwonderd; ‘heeft dan mijn vader zijn woord
teruggenomen, zoo vrijwillig en zoo plechtig gegeven, hij die nooit de eenvoudigste
belofte onvervuld laat? Ik meende toch, - gij begrijpt dat ik het niet uit
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ijdelheid zeg, - maar ik meende toch dat fortuin en ambt beide hem zouden worden
aangebracht door mij...’
‘Zoo is het ook, en ik geloof ook niet dat mijnheer Desvieux zijn woord zoude
breken, terwille van welk belang ook; daarom is het ook dat men zich wendt tot u,
want Jacques Bossuet zal die overeenkomst, door uw vader geëischt, niet kunnen
vervullen, hij aanvaardt zijn ambt niet, en dus...’
‘O! nu begrijp ik, dus blijft hij volkomen zonder uitzichten,’ hernam zij met een
verheven glimlach; ‘maar wat zegt dat? hij is immers niet ongeschikt tot iets anders,
hij heeft verdienste, hij zal zich een weg maken, welke dan ook, en al ware dat niet,
en al kon mijn vader in opgevatte bitterheid ons berooven van het grootste deel
zijner fortuin, dat is niets, het is nog geene werkelijke ramp, want het is hier de vraag
van Jacques' liefde, van Jacques' hand, en in den nederigsten stand is die mij
genoeg en er is geene toekomst die ik aan zijne zijde niet wil te gemoet gaan.’
‘Ik dank u,’ hernam de priester, terwijl hij haar met warmte de hand drukte, ‘ik
dank u voor dat woord, voor die edele gevoelens; ik wachtte ze in u, ik hoopte er
op, en zelfs ik heb er op gerekend, zonder u te kennen... want juist deze zullen u
den wil geven als den moed en de kracht om voor Jacques alles te zijn wat hem
noodig is, en alles te dragen wat alleen eene vrouw kan dragen die vurig liefheeft
en zonder eigenbaat.’
‘O! dat weet Hij, die de harten kent, dat ik voor Jacques Bossuet alles zoude
ondernemen en alles dragen.’
‘Daarom durf ik u ook met gerustheid zeggen, wat ik moet; luister, mijne jonkvrouw,
uwe verloofde zal het niet ontbreken aan een staat en stand in de wereld; zelfs zou
men zich ongehoord bedriegen als hij het niet tot een zeer hoogen, bijna vorstelijken
rang bracht...’
‘O! nu begrijp ik u, dan ben ik te gering.’
‘Wie ware uw geliefde, zoo hij die overweging konde maken? Neen, niet aldus,
maar hij zal tot een stand komen, waarbij elke vrouw hem wordt ontzegd. Men heeft
geoordeeld, dat Jacques Bossuet priester moet worden.’
‘En hij wil dat! o! als hij dát wil, heeft hij mij nooit bemind!’
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‘Hij wil het niet, maar de Kerk heeft recht op hem.’
‘En heb ik dan geen recht?’ hernam zij smartelijk; ‘ik niet het eerste, niet het
innigste?’
‘Gij hebt recht, het eerste dat wil ik toegeven, en hij zal uw recht erkennen en dat
voldoen, tenzij gij hem afstaat aan de Kerk; en gij zult hem afstaan, mejonkvrouw,
gij zult het, ik ben er zeker van.’
‘Nooit!’ hernam zij, in tranen uitbarstende, ‘of hij moet zelf verklaren, dat hij, hij
zelf het eerst mij verstoot, die zijne bruid, die, naar alle menschelijk recht, zelfs zijne
gade mag heeten.’
‘Dat zal hij nooit, mejonkvrouw, wees daar zeker van; en die rechten zullen zoo
heilig geëerbiedigd worden, alsof ze openlijk waren erkend en bevestigd, en niet
enkel door hem, maar door allen, zelfs door mij en door andere zijner belangstellende
vrienden, die de schoonste toekomst liever voor hem zien verijdelen, liever de
trotsche vooruitzichten zien wegduiken in 't niet, liever Jacques Bossuet, met al wat
hij belooft voor de Kerk, voor Frankrijk, voor de Christenheid, te zien vergeten blijven
en verloren gaan als eenvoudig rechter in eene provinciestad, dan rechten te krenken
van die vrouw, die meesteresse is geworden van zijn lot en leven en aan wie hij
verplicht is die beiden te offeren.’
‘O! vergeef, mijnheer, vergeef,’ viel de jonkvrouw in met zekere bitterheid vol
waardigheid. Laat ons elkander niet verkeerd verstaan, mijnheer. Jacques Bossuet
noch iemand zijner vrienden moeten van mij onderstellen, dat ik rechten zoude
inroepen, hoe gewaarborgd en geëerbiedigd, waar hij zelf alleen aan deze zoude
toegeven en niet aan de inspraak van zijn eigen hart. O! wel zeker begeer ik geen
offer van hem; ik had zijne liefde begeerd, omdat ik hem de mijne had gegeven;
waar deze hem niet het meeste is, waar er van een offer gesproken wordt als het
de vraag is die te geven... waar men over rechten gaat spreken, terwijl ik op gevoel
had gezien... daar trede ik terug, en zoo snel als mogelijk is, mijnheer!’ Zij had onder
dit spreken des priesters arm losgelaten en ging nu met rassche en wat ongeregelde
schreden hem ter zijde.
De behendige voorspraak der Kerk was intusschen reeds ver gekomen: het woord
scheiding was uitgesproken, aangehoord en volkomen begrepen, het was der bruid
aangekondigd, dat de
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Kerk bezig was haar den bruidegom te betwisten, het offer was alreeds voorgesteld
en aangeboden, en dat alles zonder die geweldige tooneelen van hartstocht, zonder
die hartverscheurende schokken, die bij deze verkondiging bijna onvermijdelijk
schenen en waarvan Jacques zelf reeds terstond het sein had gegeven. Hetgeen
eene ziel zoude afscheuren van eene ziel, door innerlijke gehechtheid verbonden,
en harten aan elkaâr vervreemden, door de gewoonte der kindsheid als in elkaâr
geworteld, dat werd nu behandeld, betwist en overwogen in den vorm van een
gesprek; zoovèr had de priester het reeds gebracht, en er was aangeboden door
het slachtoffer van die diplomatie wat niemand ter wereld haar had durven afeischen,
en waartoe niemand ter wereld haar had kunnen dwingen. Het is zoo, hij was er toe
gekomen door menigen omweg, door menige ongelijkheid aan zich zelven, door
schijnbaar opgeven, door te verzaken wat hij pas scheen gewonnen te hebben,
door terug te nemen wat hij reeds had gekregen, door alles, tot zelfs door verwarring
en verminking van de waarheid; maar de arme Yolande was niet in eene
zielsstemming om gebrek aan logica op te merken, en mijnheer den abt Navarrois
scheen het zeer onverschillig of hij zich wat inconsequent moest toonen, en hoe hij
zijn doel bereikte, zoo hij slechts zijn doel trof; en zoo was het ook weer een terugtred
om beter zijn sprong te nemen, toen hij hervatte:
‘Integendeel, ook Jacques Bossuet kan niet besluiten tot dat offer; hij is te zwak
om met vastheid den wil te hebben de zoon der Kerk te worden en eene eere van
Christus, zoo dit hem den prijs moet kosten van eene aardsche liefde; en daarom
is het juist dat hij de beslissing aan u heeft gelaten, geheel alleen aan u; want hij
hoopt en hij wacht van u dat gij beslissen zult zooals zijne zwakheid het wenscht....’
‘O! ik dank u, Jacques, ik dank u; gij hebt niet getwijfeld aan mijne liefde, en ik
ondankbare, ik kon de zijne verdenken!’
‘Ik integendeel,’ hernam de abt de Navarrois, ‘heb geen oogenblik getwijfeld dat
ik eene andere beslissing van u hooren zoude...’
‘Gij weet dat het u licht zoude vallen mij te dringen, te overreden....’
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‘Neen, hetgeen gij kiezen zoudt, moest, ook naar mijn inzien, eene gansch vrijwillige
keuze zijn, en niet uit bitterheid, uit wantrouwen of in spijt, maar uit liefde.’
‘Dat komt, ongelukkige priester!’ sprak zij met een fieren glimlach, omdat gij niet
weet wat de liefde van eene vrouw is; eene vrouw die liefheeft geeft niet op, staat
niet af, om geene belangen der wereld, omdat gij de mijne niet hadt kunnen peilen
zooals Jacques.’
‘Vergeef mij; juist omdat ik het vrouwelijke hart ken, omdat ik iets van de grootheid
en den rijkdom der ware liefde kenne, omdat ik, hooger staande en meer onpartijdig
dan hij, de uwe beter heb begrepen en gewaardeerd, ben ik zeker van uw besluit.’
Yolande sloeg groote, verwonderde oogen naar hem op.
‘Want,’ vervolgde hij, ‘Jacques onderstelt uwe liefde, hoe grootsch, hoe vurig, hoe
edel en zuiver hij die ook gelooft, hij onderstelt die niet vrij van eigenbaat.’
Zij was op het punt uit te barsten.
Hij vervolgde snel, zonder haar tijd te laten: ‘wel is waar van die reine,
onberispelijke eigenbaat, die voor God en menschen onstraffelijk is, en als
onafscheidelijk schijnt van iedere menschelijke genegenheid, maar toch altijd
eigenbaat, een gevoel dat zich zelf bedoelt, ten minste evenveel als den ander, den
geliefde, en ik... ik heb mij voorgesteld, zoo vast dat ik er mijn priesterwoord op zou
durven geven, dat de uwe eene andere was, eene betere, eene zulke, volkomen
rein van alle zelfbedoeling, tevreden met in het dierbaarste voorwerp van haar hart
alles te zien verwezenlijken wat menschelijke eer en Goddelijke roeping beide
kunnen wenschen en geven. Ik dacht mij dat de vrouw die een Jacques Bossuet
beminnen kon en waardig was door hem bemind te worden, zóó vrij moest zijn van
vrouwelijke zwakheid als van vrouwelijke ijdelheid, dat ze hem zoude liefhebben
met het hart en niet met de zinnen, dat zijne zielsverbintenis haar het meeste zoude
zijn, en niet die burgerlijke overeenkomst des huwelijks, dat zijn roem en zijn naam
haar meerder zouden zijn dan zijne hand, dat zij leven zoude voor hem en niet
eischen zoude dat hij een leven als het zijne zoude geven aan haar... Vergeef mij
indien ik mij heb vergist; ik ga mij terstond aanklagen van misvatting en onjuist
oordeel,
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en ik ga Jacques Bossuet zeggen dat hij zegeviert, en dat hij voortaan zijn leven
rustig en huiselijk kan slijten aan de zijde eener echtgenoot, die hem liefheeft zooals
iedere alledaagsche vrouw haar alledaagschen man!’
‘Niet zoo haastig, priester!’ viel Yolande in met heftigheid; ‘veroordeel niet zoo
haastig eene vrouw die gij eerst zoo hooge achting had toegezegd; neen, zeker, gij
zult u niet in mij hebben vergist; neen, ik zal u en hem toonen dat ik kan liefhebben
zonder eigenbaat, zonder eenig zelfbedoelen; neen, het zal niet gezegd zijn dat die
buitengewone jonkman door eene zoo gewone jonkvrouw is teruggehouden in zijne
vlucht; dat ik hem heb neergedrukt onder de uitdoovende zwaarte van een
alledaagsch geluk, zij het ook het geluk der liefde; dat ik hem tot mij in de laagte
heb getrokken, waar God hem een geest heeft toebedeeld om zich hoog te verheffen;
niet dat ik hem zal geboeid hebben door looden banden, waar hem de vrijheid des
levens noodzakelijk is. Al ben ik dan maar eene zwakke jonkvrouw, die niet volkomen
heeft begrepen wat die jonge man meer was dan anderen en hoe hij te veel was
om mijn echtgenoot te zijn, toch zal ik niet zijn beneden mijn toestand, en toonen
dat ik ook eenige sterkte heb naast dien sterken...’
Meer nog, mijne geliefde dochter!’ hernam nu de priester met ernstigen,
stichtelijken toon, ‘gij zwakke moet sterkte hebben voor de zwakheid van dien
sterke... Of liever, hij, hij is hier de zwakste, en gij moet hem sterken, gij moet niet
enkel het offer willen, gij moet het zelve volbrengen en volkomen gebracht hebben,
eer gij er hem deelgenoot van maakt. Hij zou in staat zijn het nutteloos te maken in
een oogenblik van hartstocht...’
‘O! hij bemint mij dus in die mate dat gij dit mogelijk acht...’
‘Ik houd dat voor zeker.’
‘En toch kan ook hij willen?’
‘Zie, jonkvrouw, ik zeide u, hij wil het niet, en dat zal hij ook zeggen en luide
herhalen, en zich zelven verbeelden dat hij waarheid zegt, dat hij zijn innigst en
oprechtst zielsgevoel uitspreekt; en toch zeg ik u dat hij dit niet doet, dat hij zich
zelven misleidt en u daarbij tegelijk zou misleiden. Zie, ik heb u dit nog niet gezegd,
ik heb u nog niet gezegd met welk recht ik mij aanmatig, mij te stellen
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tusschen u en hem, met welk een doel ik het wage mij te bemoeien met de
lotsbestemming van u en hem, die als te beslissen, als om te keeren; welnu, luister,
ik zal het u zeggen. Ik ben zijn leermeester geworden sinds eenigen tijd. Ik ben een
van de hoogleeraren in de theologie aan het collegie van Navarre te Parijs. Van het
oogenblik af dat hij te Parijs kwam, trok hij mijne aandacht, niet enkel omdat hij er
kwam als omhangen en uitgerust met lofspraken en aanbevelingsbrieven van mijne
heeren de Jezuïeten-leeraars van Dijon, niet omdat hij er kwam reeds als gelauwerde
door dat collegie, hoewel op zijn zeventiende jaar, zelfs niet omdat ik hem ernstiger
vond dan een anderen zeventienjarige, niet omdat hij, die kwam als scholier, de
ernstige belangstelling had voor de wetenschap van een leeraar die haar reeds zijn
gansche leven heeft gewijd, niet zelfs omdat hij meer wist dan eenige andere die
ons op dien leeftijd gezonden werd; maar omdat ik in hem opmerkte iets geniaals
in zijne wijze van zijn, iets geheel oorspronkelijks, iets dat den toekomenden grooten
man voorspelde, indien hij op zijne plaats komt, en bovenal omdat ik in hem eene
gloeiende, onmetelijke eerzucht zag, gepaard en, God zij geloofd, getemperd door
eene oprechte vroomheid, door een krachtig geloof, door een vurigen ijver voor
Kerk en Christendom, als nooit nog mij op dien leeftijd en in die mate is voorgekomen;
en toch heb ik reeds veertig jaar aan het hoofd van het collegie van Navarre gestaan,
en heb menigen heerlijken bloesem tot kostelijke vrucht zien worden, en helaas ook
menigen bloesem reeds in knop zien verdorren, of als vrucht Sodom's appel blijken
van buiten wel sierlijk, maar van binnen vol ongadig stof; ik heb die vroomheid van
uw Jacques bewaakt, gekoesterd, gekweekt, beveiligd als het licht mijner eigene
oogen, ik heb die geleid en gelouterd waar het noodig kon zijn, ik heb die eerzucht
zien rijpen, helpen inperken, maar temmen is hier niet mogelijk; zij is zoo uitgestrekt
en ruim dat alleen kerkelijk gebied haar een passend veld kan zijn, omdat de Kerk
tot iedere vlucht ruimte heeft, omdat zij alles bevat, de geheele aarde en den
geheelen hemel! Daarom kon zij niet voldaan worden dan op die wijze. - Van toen
aan bestemde ik hem voor de Kerk in mijne gedachten, zonder nog te weten welk
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een onrecht ik daarmede pleegde tegen u, want, als gij weet, uw verbond moest
geheim blijven en Jacques was geen prater; een scholier bruigom had hem ook
menige aardigheid op den hals gehaald, menige schalke toespeling, waarvan ik niet
geloof dat hij ze geduldig zou gedragen hebben. Toen ik hem eindelijk mijn gevoelen
mededeelde, mijne plannen liet inzien, deed ik twee ontdekkingen: vooreerst dat
hij werkelijk sinds lang eenige roeping had gehad voor de Kerk, dat ook hij had
begrepen hoe zij alleen hem kon bevredigen, maar tegelijk zijne liefde voor U,
werkelijke liefde, zooals die in eene ziel als de zijne wezen moet; twee hartstochten
streden in zijne ziel, beide zoo onschuldig en zoo geoorloofd als hartstochten zijn
kunnen, zoo rein als jongelingshartstochten niet altijd zijn: eerzucht en liefde! maar
die ééne hartstocht omvat de wereld, eene toekomst, geheel een leven, de andere
staat noch in duur, noch in wezen met de eerste gelijk; zij schijnt nù de
beheerschende, zij blijft het wellicht nog eene wijle, maar zal zij genoeg zijn om een
geheel leven te vervullen, zulk een leven, zulk eene ziel, zulk eene toekomst, zulke
mogelijkheden te vergoeden! neemt gij, jeugdige vrouw, de verantwoording van dat
leven op u, dat gij aan zulke uitzichten zoudt ontrooven?
Yolande's hoofd was met iederen volzin van den priester dieper op hare borst
neêrgebogen; nu hief zij het plotseling op. Een stroom van tranen vloeide
onweerhouden over haar schoon gelaat; maar toch, nu zij het hoofd ophief, gloeiden
die wangen, en lichtte er eene wondere geestdrift uit die zachte groote oogen, toen
zij antwoordde:
‘Neen, mijnheer de abt, neen zeker niet, het zal niet gezegd zijn, dat ik hindernis
worde voor Jacques' roem; ik ook geloof mij zelve niet genoeg te zijn om hem te
vergoeden wat hij kon verliezen, zoo hij zich bindt aan eene vrouw...’
‘Ook om uw zelfswil, mijne dochter,’ hernam de Navarrois, ‘durf ik dit offer raden,
want wie zegt ons dat die bruisende eerzucht, eens uit het rechte, waardige spoor
weggevoerd, niet later bevrediging zal zoeken in een ander doel? dat zij zich niet
eenmaal wild en teugelloos zal verheffen boven dien hartstocht, die haar voor eene
wijle heeft beheerscht, of indien niet... indien
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slechts de tijd kwam dat hij met iets wat naar berouw zweemde terugzag op het
verzaakte... indien gij dien blik hadt opgemerkt, indien gij dien ook slechts gistet,
slechts meende te raden... waar was dan uw geluk?...’
‘Mijnheer de abt, ik meen u immers reeds gezegd te hebben dat ik het in den
geest reeds aan hem heb geofferd!’
‘Ik dank u,’ hernam de priester, hare hand nemende, en hij drukte die met warmte;
ziet gij wel dat ik u zóó sterk en groot vind als ik u had gewacht? Maar opdat nu uw
offer niet nutteloos worde en geheel volbracht ten spijt van alles, bovenal van
Jacques zelven, want ik ken hem, en toen ik zeide dat hij zwak was, bedoelde ik
die wisseling van wil, die hem in 't eene oogenblik aan uwe voeten zou voeren om
u te bidden dat offer niet te volbrengen dat u en hem scheidt, en in 't andere Gode
te danken, die hem van aardsche banden zou verlost hebben, om hem geheel terug
te geven aan de Kerk. Ziehier wat gij doen moet om hem zulke weifelingen te
benemen: in 't onherroepelijke zal hij berusten, nu eerst onder klacht en lijden, om
later met oneindige dankbaarheid aan te nemen en te herdenken...’
‘Spreek, mijnheer, spreek snel, want ik ben niet sterk genoeg om ieder uwer
omwegen mede te gaan...’
‘Niemand nog is in 't geheim van de veranderde plannen met Jacques dan de
biechtvader zijner moeder, en door dezen weet ik dat mevrouw Bossuet deze
verandering goedkeurt en sinds lang wenschte.’
Yolande glimlachte bitter.
‘Dat heb ik altijd vermoed,’ sprak zij.
‘De beide vaders daarentegen zullen onverzettelijk zijn; mijnheer Desvieux zal
van niets willen hooren, mijnheer Bossuet zal zich gehouden achten aan eene
overeenkomst, die vroeger geacht werd te zijn geheel in 't belang van zijn zoon, en
die hij nu niet verbroken zal willen zien, waar het alleen diens voordeel geldt en ten
nadeele van eene andere. Daarom, mijne dochter, moet het verbreken van die
verbintenis uitgaan van U; als gij mijnheer Bossuet hebt gezegd dat gij zijn zoon
niet bemint...’
Maar zij viel in met scherpte en met hoogmoed:
‘Neen, mijnheer de abt, zulk eene leugen spreek ik nooit!’
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Hij glimlachte.
‘Gij hebt gelijk, ook zou hij die niet gelooven, en 't is licht aan mijnheer Desvieux
te zeggen, dat gij van dat huwelijk afziet.’
‘Beter! dat is waar, mijnheer, maar lichter... gij kent mijn vader niet, mijn vader,
die de hoop van zijn leven en de rust van zijn ouderdom aan dit huwelijk had
verbonden, die er alles aan geofferd heeft wat een vader kan offeren voor zijn kind,
wat een mensch kan offeren voor eene toekomst waarvan hij zijne levensvreugde
wacht; maar het zij, mijnheer! ik heb U verstaan: het weigeren moet van mijne zijde
komen; hoe ik het aanleg, zal U toch wel onverschillig zijn, alleen wees zeker, dat
nog vóór den avond...’
‘Voor mijnheer Bossuet heb ik brieven die alles zullen afdoen; niet enkel de
directeur van 't collegie van Navarre, maar mijnheer de Aartsbisschop van Parijs,
de abt de Gondi de Coadjutor, en mijnheer de markies de Feuquières, mijnheer de
Montausier, die allen aan de ouders van Bossuet de krachtigste beloften van
bescherming geven voor hun zoon, zoo ze hem den weg laten gaan die hem ter
eere leidt.’
‘Maar hoe kennen die hooge heeren dan mijn Jacques! waarom geven zij zich
dus moeite om hem?’
‘Meent gij dan dat een jonkman op zijn leeftijd kan zijn wat hij is op een collegie,
en niet worden opgemerkt? meent gij dan dat een scholier van zeventien jaar, ten
aanhoore van al wat de staat en de school uitstekends vereenigen kunnen,
philosophisch-theologische theses kan verdedigen met zooveel roem, zonderdat
de roep die van hem uitgaat, weerklank vindt in eene stad als Parijs? Ook is dat
niet gebeurd. Men spreekt reeds van hem als van iemand op wien hooge
verwachtingen zijn gebouwd onder ons, en nòg is zijn talent voor den kansel niet
in 't licht gekomen; maar het is verwonderlijk hem te hooren voordragen: het
eenvoudigste wordt krachtig en verheven in zijn mond, en zelfs zijne gave om voor
de vuist te spreken, en als bij ingeving, is de bewondering en de wanhoop zijner
makkers, zoo vaak hij die toont. Voelt gij niet als ik, mijne dochter, dat God hem
zulke gaven niet heeft gegeven voor niet, om ze enkel te gebruiken voor de
wereldsche wetenschap?’
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‘Mij dacht toch, de zaak der verongelijkten te bepleiten...’
‘Het zijn ook wel eens de verongelijkten tegen wie gepleit wordt... doch dit
daargelaten, wat God heeft gegeven in zóó bijzondere mate, eischt Hij ook voor
zich terug, vraagt hij voor Zijne Kerk!’
‘Ik zal mij niet stellen tegen den wil des Heeren,’ hernam Yolande krachtig en met
geloof. ‘Dit is nu afgedaan en bepaald, maar nu ook, mijnheer, geen woord meer
hierover; het offer dat reeds gebracht is in mijn hart, moet niet langer besproken
worden, of het nog geëischt werd. Er zijn beslissingen waarop men niet kan
terugkomen zonderdat zij pijnlijker worden, en pijnlijker om uit te voeren.’
Ziet ge, mijnheer, wie mij voor een uur gezegd hadde dat ik zou kunnen denken
wat ik nu voorgenomen heb te doen, dien zoude ik van mij gedreven hebben met
toorn of met minachting als een dwaas, en nu! nu, mijn hemel, nu! ik weet het zelve
niet, hoe ben ik daartoe gekomen...?’
Zij barstte in tranen uit.
‘Daar is grootheid in niet kleiner te zijn dan zijn lot. Eenmaal dankt de Kerk en de
Christenheid U dit besluit; want gij zult het zijn die Jacques Benigne Bossuet als
aan beiden hebt gegeven.’
‘Neen, sprak zij zacht en bijna alleen voor zich zelve hoorbaar, - ik heb ze nog
wat anders gegeven: ik heb ze ook mij zelve gegeven. Want van nu aan leve ik niet
meer, niet meer mij zelve ten minste!...’
De priester scheen willens te antwoorden, maar een hevige rukwind knakte op
hetzelfde oogenblik een tak van een der hooge boomen, die vlak voor hunne voeten
nederviel en hem als het antwoord van de lippen nam.
Deze waarschuwing hadden ze beiden noodig; in de spanning van hun gesprek
hadden ze niet opgemerkt dat de wind, die heftig was geweest, zich tot storm verhief,
en dat ondanks dien storm, of wellicht daardoor, de wolken, die al zwaarder en
zwaarder waren geworden, op het punt schenen van los te breken in neerstroomende
stortvlagen, en dat het bij dit vooruitzicht noodig werd eene schuilplaats te zoeken,
daar het zelfs onder die hooge oude boomen gevaarlijk werd bij zulke rukvlagen.
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Een kwartier uurs waren ze nog wel van de pachthoeve verwijderd, maar aan den
boschkant waren kleine verspreide boerenhuisjes, die nog altijd tot het dorp
behoorden, hoewel zij niet in de dichte nabijheid lagen; maar alle dorpelingen kenden
jonkvrouw Yolande, die iederen zomer hunne armen kwam ondersteunen en hunne
kinderen met kleine geschenken kwam verrassen, zij was dus zonder vreeze van
zich te vergissen, toen zij het eerste zijpad het beste omsloeg, dat uit het bosch
leidde, en aan de eerste woning de beste aanklopte; of liever dat laatste was niet
noodig! de eigenaar er van had even voor zijne deur naar den toestand van 't weêr
uitgezien, en hij had slechts de jonkvrouw met haar geleider op te merken, of hij
noodde hen binnen, niet zonder een goedhartig beknorren over haar inval om in
zulk weder de hoeve te verlaten.
Een boerenknaap werd afgezonden om mevrouw Bossuet te verwittigen, dat Yolande
eene veilige schuilplaats had gevonden, waar zij ten minste de allerbarste buien
van het weêr dacht af te wachten; en die bode bracht daarop het verzoek van
mevrouw Bossuet over, dat zij niet naar huis terug zoude keeren, vóordat mijnheer
Desvieux zelf haar zoude komen afhalen. Dit hoorde Yolande met eenige
verwondering: haar vader was dus reeds van Dijon terug, waar hij 's morgens eerst
was heengegaan!
Het was haar intusschen goed deze wijkplaats nog tijdig gevonden te hebben:
het weêr brak vreeselijk los, stroomen van water vielen neder in de richting door de
luim van den wind er aan gegeven, bij wijlen zelfs kletterden zware hagelsteenen
daartusschen, en wat een contrast scheen bij zulke guurheid, en wat wel een
zeldzaam verschijnsel is, maar toch geen ongehoord: tusschen het loeien van den
storm in hoorde men de ratelende slagen van den donder, en felle, schitterende
bliksemschichten schoten neder van uit de duistere lucht. Het moest een akelig
tooneel zijn daar buiten, en dit zeker hielp mede om het voorrecht van een droog,
warm en ruim toevluchtsoord te waardeeren, al miste men er ook de comforts van
een elegant salon.
Voor eene boerenwoning was die van Raimbaud den veldwachter met eene
zekere weelde verdeeld en ingericht. Zij had
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twee benedenvertrekken; het is waar, het eene strekte tot doorgang naar de kleine
melkerij, maar het andere, ook het ruimste, waar Yolande en de abt ontvangen
werden, had geheel het aanzien eener kamer van gegoede burgers eener kleine
stad. De stoelen waren wel van gewoon hout, en met houten zittingen, maar dat er
stoelen waren en geen banken was reeds eene soort van vooruitgang; onder de
tafel, die bij den haard stond, had men zelfs biezen matten neergelegd, om de
ruwheid van den steenen vloer te bedekken; een buffet in den hoek was niet enkel
gevuld met al de behoeften eener huishouding, maar ook met een goeden voorraad
van brood, dat niet al te grijs was, en van kruiken landwijn, die voor dorstigen zeker
eene goede vertooning maakten.
Van de laatste nam Raimbaud er een, vulde twee kleine tinnen bekers, zette die
op de tafel, schoof stoelen aan, dicht bij het vuur, en verwijderde zich toen met dien
tact, dien men nauwelijks in een dorper zou gewacht hebben.
Na eene wandeling als de hunne versmaadde geen van beiden de verkwikkingen
die te hunner beschikking werden gesteld. Yolande vooral had rust noodig. Zij bleef
staren in het vuur, het hoofd steunende met de hand, terwijl zij den arm tegen de
harde tafel leunde. Ook sprak de Navarrois haar niet toe in 't eerst, maar ziende dat
zij zich in zulke gedachten verdiepte, die kristallen paarlen een voor een deden
neerdroppelen op het gladde satijn van haar mantel, trachtte hij haar af te leiden
door haar te vertellen van de lasten en bezwaren eener reize van Parijs naar Dijon,
in dit seizoen, van een paar ontmoetingen die hem en Jacques stof hadden gegeven
tot menigen glimlach, en eindelijk dat zij niet tot Dijon waren doorgereisd, omdat zij
haar op het land wisten, dat zij hun rijtuig in de stalling van de dorpsherberg hadden
achtergelaten en te voet heenkwamen naar de hoeve, om minder opzien te geven
bij hunne onverwachte komst; maar daar hij zag dat zij niet luisterde, en niet eenmaal
scheen op te merken dat hij sprak, begreep hij die smart haar loop te moeten laten
en zweeg zijnerzijds.
Op eens werd er door een heftig en wild kloppen aangeduid, dat nog een vreemde
de schuilplaats kwam vragen die zij had-
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den gevonden, en al ware Yolande's gepeins een diepe sluimer geweest, zij had er
wel door opgewekt moeten worden; ook wierp zij een verstrooiden blik naar de
kamerdeur, die schielijk was geopend, nadat Raimbaud die van zijn huis had
ontsloten; een zachte kreet, wij weten niet of het was van verrassing of van
blijdschap, ontsnapte haar.
Jacques Bossuet stortte binnen. Maar men moest hem liefhebben als Yolande
om hem bij den eersten blik te herkennen, zoo bleek, zoo afgemat was zijn gelaat,
zoo verwilderd stonden zijne oogen, zulk een voorkomen van woeste achteloosheid
gaven hem de lange zwarte haren, die, zwaar van de regen, sluik langs de wangen
nederhingen, zulk een voorkomen van haveloosheid gaven die druipnatte kleederen,
gefoold door den wind, gescheurd in de struiken, aan dien jongen, bevalligen man,
die veeleer iets stijfs, ordelijks en vormelijks van uitzicht placht te hebben, dan de
vlugge losheid die zijnen jaren nog paste.
Maar niet zóo was hij verwilderd, of bij den eersten blik zag hij haar, die nu in de
laatste uren zeker geheel zijne ziel had vervuld; want terstond bij het binnenkomen
stortte hij neder aan hare voeten, en konde alleen uitroepen:
‘Yolande! hebt gij geleden als ik in die ure?’
‘Jacques!’ hernam zij en reikte hem hare hand, die hij vurig kuste, maar die zij
snel terugtrok, ‘Jacques! nu bid ik u, niets meer tusschen ons dat naar hartstocht
zweemt... Meer kon zij niet zeggen.’
‘Dus afgestaan, Yolande! gij hebt mij kunnen afstaan, gij hebt dit kunnen doen!’
‘Ik heb gedaan wat ik moest, Jacques!’ hernam de jonkvrouw, ‘die zich terstond
hervatte en door hare liefde zelve als ingegeven werd om hare liefde te verbergen;
en het innig smartgevoel, dat sprak uit zijn toon, was er haar de eerste vergoeding
voor, maar ik bid u, richt u op. Goedheid des hemels! wat ziet gij er verwilderd uit,
zulk eene verandering in die korte oogenblikken!’
‘Als gij geleden hadt zooals ik in dit uur, zoudt gij dat woord niet met verwondering
spreken; ik heb gedwaald door het bosch, voortgejaagd als een banneling, ik heb
den regen
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niet gevoeld die neêrstroomde op mijn voorhoofd, ik heb de hageljacht niet
opgemerkt, ik heb den storm niet gevoeld, zoo stormde het daarbinnen, - zeide hij
met die soort van egoïstisch verwijt, die geene kalmte begrijpen kon noch duldde,
waar er geleden werd voor hem, waar hij zelf leed.’
‘Schaam u, Jacques Bossuet!’ sprak de priester streng; ‘als gij niet weet dankbaar
te zijn voor een offer als het hare in de verbijstering uwer zinnen, gebruik dan ten
minste zooveel van uw goed oordeel als noodig is om het gevoel van anderen te
verschoonen.’
‘Mijnheer de abt!’ antwoordde Bossuet, ‘en zijne stem was scherp en gebiedend,
hoewel zij beefde, ik zie dat gij uw doel hebt bereikt, maar ik wil weten door welke
middelen...’
‘Door dezelfde die gij ook eenmaal gebruiken zult om de hartstochten van anderen
te beheerschen; ik heb haar van plicht gesproken...’ hernam de abt de Navarrois
met bedoeling.
‘Ik ken den mijnen, mijnheer; ik weet dat ik u mijn woord gegeven heb, dat
Yolande's beslissing door mij zoude worden aangenomen zonder tegenspraak, en
gij zegeviert! Ik zie het, wij zijn gescheiden, wel zeker gescheiden, maar juist dáarom
nog eenmaal een vertrouwelijk woord met haar gewisseld, ik wil dat, ik moet dat.’
‘En ik heb te veel hoogachting voor u en te veel geloof in deze jonkvrouw, om
zelfs van dit uur van hartstocht eene herroeping te vreezen.’
En met dit woord liet de abt hen samen.
Yolande zag naar hem op en schudde het hoofd met een vasten, maar smartelijken
blik.
Toen scheen het dat juist door dit samenzijn Jacques tot de algeheele bezinning
was teruggekeerd en tot het juiste besef van zijn toestand. Hij was opgestaan en
had een stoel genomen bij het vuur tegenover de jonkvrouw, maar hij bleef staan,
zich alleen met de hand steunende tegen de lage houten leuning.
‘Yolande!’ sprak hij, ‘datgene wat men gedaan heeft, wat ik heb toegestemd, kan
niet goed zijn: ware dat, ik zou er meer ruste bij hebben, ik zou smart lijden in de
ziel, maar geen knaging hebben in 't geweten. Eene zulke onrust als mij
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heeft gedreven kon niet in mij zijn als het beslotene goed was. Ik acht het niet meer
genoeg dat ik aan u de beslissing had gelaten van mijn lot, dat er van uwe uitspraak
geen beroep zoude zijn; want in mij is de vraag opgekomen: hebt gij vrijheid om
zelfs met hare bewilliging, zelfs bij haar vrijwilligen afstand eene zulke verbintenis
te breken, uw eigen levensgeluk en dat van eene andere te wagen aan eene
onzekere kans?... Zie mij niet aan, Yolande, met ongeloof of verwondering, waar ik
het woord levensgeluk herhale; ik had het gesteld in mijne vereeniging met u, en
toch, ware het alleen voor mij, ik aarzelde niet; ik koos zelfverloochening, zielelijden,
ter voldoening van die gloeiende, onverzadigde begeerte die mij als heentrekt naar
het hoogere en aftrekt, ja ik moet het zeggen, afscheurt van de banden van 't
dagelijksch leven, van de betrekkingen der aarde, van de liefste zelfs, en in 't midden
van dat alles met een hooger en onbevredigd verlangen vervult; maar nu het ook
het levensgeluk geldt van eene geliefde, hare toekomst, de wenschen van een
grijsaard, mijn vriend en weldoener van mijne jeugd af, en die het geheim heeft
gevonden mijne eigene levensvreugd aan zijne laatste goedheid vast te hechten;
mag ik dat alles opgeven voor eene roeping welke wellicht tot mijne ziel is ingekomen
door de stem van anderen; is die roeping zoo waarachtig, zoo vast, zoo krachtig,
zoo onweerstaanbaar, dat men er alles voor op het spel mag zetten, dat men niets,
te harer wille niets moet verschoonen? Ziedaar vragen, die zich mengden in dien
anderen zielestrijd, in de worsteling tegen mijn eigen hart, tegen mijne liefde, en die
haar zwaar maakten, o! wel zeker zeer zwaar! - Hij zweeg eene wijle en hield zich
de handen voor de oogen; zijne wangen hadden zich gekleurd met een vlammigen,
koortsigen gloed, en hij scheen al zijn moed noodig te hebben om de kalmte te
toonen, waarmede hij er bijvoegde: ‘Ziet gij, Yolande, daarom heb ik gebeden in 't
harte, dat God de Heer mij kracht mocht geven of u, en daarom, zelfs nà uwe
beslissing, zelfs na uw besluit, overweeg dit en dan... wat dunkt u?’
Yolande zag nu voor het eerst weder naar hem op; het scheen dat zij hem niet
had willen aanzien, om niet door de
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welsprekendheid zijner blikken bewogen te worden, waar zij reeds een zwaren strijd
had tegen de overreding zijner stem; nu echter scheen zij zich gehard en gesterkt
te hebben tegen alles, want zij zag hem aan, - zij zag hem aan lang en ernstig, wel
droevig, maar zonder een traan in het oog die zwakheid verraadde; en niets dan
oneindige teerheid, zich mengende in eene diepe smart, was leesbaar op haar
gelaat.
‘Jacques!’ sprak zij, ‘laat ons kalm en bedaard spreken, zonder opwinding, zonder
overspanning; spreken over onze toekomst, als twee lieden die hetzelfde belang
hebben, als man en vrouw; want wij zijn het nog! Weet dan Jacques, wie mij nog
dezen ochtend hadde gesproken van eene scheiding tusschen ons als iets mogelijks,
iets noodzakelijks, dien had ik bespot in 't gezicht of mij tot stervens toe bedroefd
over 't woord; en toch nu, nu het mij is voorgekomen, nu heb ik de beslissing
genomen, die onherroepelijk is, in volkomene overtuiging dat zij de eenige is die
ons voegt, niet enkel ter wille van uw roem, maar ook ter wille van mijne rust, van
mijn geluk...’
Hij zag haar aan met groote, verwonderde oogen; hij geloofde haar! Zoo
scherpzinnig is geen man, zelfs niet al heet hij Bossuet, dat hij de diepte kan peilen
waaronder eene vrouw hare verhevene zelfoffering verbergt. Hij was op het punt
haar te antwoorden met een verwijt en met gloeiende verzekeringen en beloften,
die haar dat laatste als eene onmogelijkheid moesten voorstellen, doch zij liet hem
geen tijd.
‘Ja, ook om mijne rust, om mijn geluk,’ herhaalde zij met vastheid; ‘luister, mijn
vriend: ik heb veel smart geleden op dezen dag, maar een dag levens als deze
maakt schielijk oud, ik heb nagedacht, begrepen, berekend!... wij zouden niet meer
kunnen gelukkig zijn.’
‘O! dat heeft de priester u ingegeven, daarmeê heeft hij u de verbeelding ontsteld,
wellicht, God weet het, daarmede de belofte afgedwongen.’
‘Neen,’ hernam zij met een edelen glimlach, ‘dat heb ik sinds lang onbestemd
gevoeld; hij heeft het mij slechts helder laten inzien; ziet gij, dat was het wat mij
onrust gaf in de oogenblikken waarin ik, zegepralend van geluk en liefde, niets
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dan licht en vroolijkheid om mij zag, en in uw oog niet geheel de terugkaatsing vond
van den gloed in het mijne; eene enkele wolk op uw voorhoofd verduisterde mijn
vroolijken hemel; uw ernst in de oogenblikken mijner lachendste zorgeloosheid, uwe
verstrooiing in de uren waarin ik voor niets leefde, niets verstond, en niets
merkwaardigs was in het leven dan gij, altijd gij! bijwijlen zelfs een koel terugwijzen,
waar ik met het zekerst vertrouwen op uwe liefde u tegemoetkwam; o! dat alles
zeide mij soms op eenmaal, onduidelijk, maar toch te luid om niet verstaan te worden,
dat ik niet terugkreeg wat ik gaf, dat ik niet bemind werd zooals ik beminde, dat er
een ledig was in uwe ziel, in uw hoofd of in uw hart, dat ik niet aanvulde, dat wellicht
reeds aangevuld was... o! eene akelige huivering van angst kon mij dan overvallen;
er waren oogenblikken dat ik op eene mededingster dacht in uwe liefde, dat ik Loïse
de geliefdste waande; o! vergeef, vergeef,’ viel zij zich zelve in de rede, en met een
engelachtigen blik naar hem opziende: ‘gij waart edel en onschuldig, ik was slecht
en wantrouwende; de mededingster, dat heb ik nu verstaan, was de zucht naar
roem, de stem uwer roeping was het waarnaar gij luisterdet, als gij doof scheent
voor de mijne; de droomgestalten eener heerlijke toekomst zweefden voor het oog
uwer verbeelding, als uw blik verstrooid en achteloos naar den mijnen blikte. Werkelijk
was er eene ledige plaats in uw hoofd en hart; maar het was niet aangevuld door
eene andere vrouw, en het wachtte de groote plichten die alleen eene ziel als de
uwe vervullen kunnen. De wetenschap en de kerk te zamen betwistten mij reeds
uw bezit, zonderdat gij het wist, maar terwijl gij den schokken van hare worsteling
ter prooi waart; en ziet gij, nu ik het weet, nu ik ze ken, die gedachten, nu begrijpt
gij, dat ik arme zwakke jonkvrouw niet worstelen zal tegen twee zulke sterke en
veeleischende mededingsters...’
Hij antwoordde met gebogen hoofd: ‘Nu gij het uitspreekt, Yolande, moet ik het
toestemmen; - ja, dat onverklaarbaar gevoel van onvoldaanheid te midden van de
voldoening van iederen wensch; dat gevoel van teleurstelling op hetzelfde oogenblik
dat mijne vermetelste eischen aan het leven schenen ver-
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vuld te zijn, maar tegelijk ook mijn levenslot bestemd en afgeperkt werd; die koele
nuchterheid op het oogenblik zelf waarin alle vreugden des levens mij als omringden
in stormenden dans, om mij in den roes der bedwelming te doen rondtuimelen; die
ernstig kalme waardeering des levens, waar juist de eerste stralen der milde
levenszon mij tot luchthartige genieting schenen op te wekken; ja dit alles, mij vaak
zoo onverstaanbaar, gij hebt gelijk, Yolande, het is verklaard door die roeping, die
mij ten laatste te duidelijk hoorbaar is geworden om ten minste niet eene wijle gehoor
te leenen aan hare stem; maar nu zij gesproken heeft, nu zij is aangehoord en
verstaan, heeft zij nog niet haar pleit gewonnen; ook zij zal onvervulde plaatsen
laten, en de veelheid harer eischen maakt dat men ze niet al te roekeloos moet
toegeven. Die twee mededingsters, zooals gij ze noemt, kunnen wel verraderlijke
raadsvrouwen zijn, die beloven wat ze nooit zullen geven; gij daarentegen, o! van
U weet ik dat gij meer nog zult houden dan beloven; uwe liefde is zoo groot! en zoo
rijk!’
‘Niet groot, niet rijk genoeg om met die twee mede te dingen in afwisseling van
giften; en niet zoo sterk vooral om in doorgaande worsteling met haar te kunnen
aanhouden. De hartstocht is iets menschelijks, en hij kan vergaan; de Kerk is van
God, wie haar dient, leeft voor de eeuwigheid, zij is onvergankelijk, en zich aan haar
te geven in het beste deel kiezen, is de meest vaste verzekering uwer toekomst.’
‘O mijne Yolande, zoo gansch vrij van zelfzucht! en dan uwe toekomst, uw geluk?’
‘Welnu dan! meent gij dat ik die beide van nu voortaan zoo gansch afgescheiden
denke van de uwe? en dat ik die niet voor altijd vinden zal in de uwe? Mijn egoïsme
zijt GIJ! Ik voel dat ik te zwak zoude zijn om mijn deel geluk te redden, wanneer ik
het pijnlijk ontwringen moest van offers aan u gevraagd, maar niet te zwak om het
gansch te vinden in het uwe, als ik dat stijgen zie tot den hoogsten top.’
‘Zoo staat uw besluit vast, Yolande?’
‘Onwrikbaar, Jacques!’
‘Gij zijt zestien jaar, mijne geliefde.’
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‘Ik ben plotseling tot dertig gerijpt, mijn vriend.’
‘Gij kunt mij dus opgeven?’ vroeg hij met dien strijd tusschen ijdelheid en zelfzucht,
waarvoor hij man was en man van genie vooral, die bedorvene kinderen der
maatschappij, zoo haast zij niet hare stiefkinderen zijn.
‘Ja!’ hernam zij met zachtheid, ‘ik voele dat ik het kan, omdat ik weet, dat ik het
moet.’
‘Gij hebt uw laatste woord gesproken, Yolande?’
‘Ik weet geen ander om u mijne liefde te bewijzen, Jacques!’
‘God wil het!’ barstte hij toen uit, neerzinkende aan hare voeten. ‘Yolande, uwe
vastheid in uwe jeugd, uwe kalmte bij uwen hartstocht, uw kloek beraad bij diep
gevoel, en helder inzien bij de losse, blijgeestige onbezorgdheid van vroeger, juist
dit alles in u heeft mij beter overtuigd, geeft mij meerdere zekerheid dan mijn eigen
wil, mijn eigen oordeel, mijn eigen inzicht. God wil het! hetgeen Hij gegeven heeft,
keere tot Hem terug, tot Hem alleen! Gij brengt uw offer niet meer aan mij, maar
aan Hem, gelijk ik het brenge aan Hem, want Hij alleen weet dat het geen licht offer
is ook voor mij! Maar ik ook voel dat het gebracht moet worden, ik ook weet dat er
nog iets hoogers is dan geluk: plicht; ik weet ook dat men niet vragen moet wat die
kost, maar alleen wat die eischt; dat het niet de eerste levensvraag is hoe men zal
leven voor zich zelven, voor zijn genot, maar hoe men zal leven voor zijne
bestemming! De mijne had ik schemerachtig doorzien. Gij hebt mij de schemering
tot vol licht gemaakt; wat ik uit geen priestermond zou hebben geloofd, uit geen
priestermond voor de roeping Gods zou hebben aangezien, is mij nu heilige en
gebiedende stem uit den uwen. Wat eene jonkvrouw in den eersten bloei der jeugd,
in den eersten gloed van den hartstocht doorziet, en voor waar houdt, dat moet wel
eene onweerstaanbare waarheid zijn; waar zij kracht vindt om de hoogste vreugd
des levens in de eerste vaag des levens ten offer te brengen, daar wordt haar die
kracht van boven ingegeven, daarom ook nu neem ik uw offer aan, mijne Yolande,
en breng het zelf. Maar éene bede, éene enkele: blijf voor mij wat ge nu zijt, blijf
mijne
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vriendin... Naar het uiterlijke worden wij gescheiden, in onze harten blijven wij
vereend!... Belooft gij mij dat?’
‘Beloven, Jacques! ik weet dat ik niet anders kan dan u liefhebben. Eeuwig! en
onveranderlijk! En gij?’
‘Zooveel het zijn mag!’
Zij waren beiden opgestaan en reikten elkander de hand met innigen en trouwen
handdruk.
‘De strijd is pijnlijk, maar heerlijk zal de overwinning zijn, Yolande!’ hernam
Bossuet, die zag dat zij bleek was en dat zij niet eenmaal tranen had.
‘Ja, heerlijk!’ antwoordde zij, en de stroom der smarte werd nog door een dam
van moed wederhouden. Kennelijk was het hem onmogelijk langer te blijven zonder
zich zelven ongelijk te worden.
Hij naderde haar zwijgend, zwijgend drukte hij haar in zijne armen, en deed toen
snel eenige schreden; maar hij kon niet gaan, niet voor hij nog eenmaal naar haar
had omgezien. Hij zag haar staan bleek, bewegingloos en als stomp onder de
verplettering der smart. Hij keerde nog eenmaal terug, nog eenmaal herhaalde hij
de omhelzing, die geene liefkoozing was, maar een vaarwel, en met onstuimigheid
vloog hij toen weg.
Aan de deur hielden twee uitgestrekte armen hem tegen.
Mijnheer Desvieux liep hem tegemoet, nam zijn arm en riep lachende:
‘Ik moest mijne gelieven betrappen op een rendez-vous...’
Beiden zwegen. Jacques, hoewel hij eenmaal de welsprekende Bossuet zoude
zijn, had hier geen antwoord. Yolande stond nog sprakeloos en verslagen onder
den indruk van 't afscheid.
‘Wat kan dit zijn? Getwist, mijne kinderen?’ vroeg de oude heer, zonder nog zeer
ongerust te wezen.
Toen moest Bossuet spreken, en werkelijk wilde hij aanvangen aan den vader
de zeer moeilijke verantwoording af te leggen van dit gesprek met zijne dochter;
maar de gelegenheid werd hem niet gegund.
De stem van den abt de Navarrois deed zich hooren, die verzocht te mogen
binnentreden, en zoo ras mijnheer Desvieux hem had ingelaten, sprak hij:
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‘De verklaring die gij hebt te vragen, mijnheer Desvieux, is door mij te geven, of
liever niet door mij, maar door het collegie van Navarre, en ziehier een schrijven
van de professoren, aan u gericht en aan den ouden heer Bossuet. Ook deze brief
van den markies de Feuquières aan u is mij toevertrouwd, en het zijn mededeelingen
die geen uitstel gedoogen; zoo haast gij ze gelezen zult hebben en overwogen,
mijnheer, ben ik tot uwe bevelen, om er een antwoord op te ontvangen; ik heb met
mijnheer Jacques Bossuet mijn verblijf bij den pastoor van dit dorp. Kom, jonkman,
een langer toeven is u en allen nutteloos.’ En Jacques bij den arm nemende, als
ware die een zwak kind zonder hoofd of zonder wil, verwijderde hij zich.
Wij geven niet terug het tooneel dat volgde tusschen mijnheer Desvieux en zijne
dochter, nadat hij door de mededeelingen der voorname heeren was ingewijd in
hunne plannen voor de toekomst van Jacques Benigne Bossuet, en toen Yolande
hem had verklaard, dat zij tot het offer bereid was en het reeds werkelijk had
gebracht; wij geven het niet terug, omdat het van hare zijde was herhaling van
hetgeen ze reeds vroeger had gezegd en geleden, omdat de toorn van den man,
gekrenkt in zijne ijdelheid, de smart evenaarde van den vader die eene wereld van
lijden voorzag voor zijn kind, van den grijsaard die zijne hoop op een eervolle rust
had gebouwd op een kundigen en bekwamen opvolger; omdat de jonkvrouw in die
worsteling hare laatste krachten moest besteden om dien toorn te doen bedaren,
die aanvallen van het geliefde hoofd af te weren, en juist dat te verkrijgen als een
begeerd goed, wat zij zelve als het zwaarste offer had aangenomen: hare vrijheid.
Maar toch, toen die storm was uitgewoed, zoowel als de storm in de natuur, toen
zij had overwonnen en gezegevierd over de hartstochten van een grijsaard, enkel
door de zachtheid harer beden en het vermogende overwicht harer edele tranen, zooals de zachte maan enkel door haar opgaan, stil en alleen maar door zich te
toonen, had getriomfeerd over de ruwe stormen, onder haar invloed bedaard; en
toen zij onder dat zachte, bedarende licht dier maan aan den arm van haar vader
langzaam voortwandelde onder de hooge boomen, wier toppen, niet meer gezweept
door
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een orkaan, nu een zacht harmonisch geruisch van zich gaven, toen was het ook
haar lichter en ruimer om het hart dan toen zij met zooveel angstige gejaagdheid,
met zooveel bezwarend voorgevoel belast, in den middag onder die boomen
voortliep; en het moest haar ook wel beter zijn: zij was meesteres geworden van
een hartstocht die haar had beheerscht, dat was zooveel als meesteres geworden
te zijn van zich zelve en met een vaster gang en met moediger blik het leven door
te gaan; de schok was haar gebracht, die duizend kleine angsten, duizend bange
twijfelingen, duizend fantastische vreezen zelfs haar hadden voorspeld; en zekerheid
geeft altijd herstel, al is het maar van die angsten en vreezen zelven, en het was
als in Ada:
‘Toen, toen verhief de vrouw zieh weder!’

Toen was er iets in hare ziel dat zich ophief tot God met grooter behoefte, met inniger
liefde, met vaster geloof dan voorheen; zij had gevoeld dat Hij sterken kon, zij dankte
Hem voor het offer dat zij had kunnen brengen.
En zij heeft niet geofferd aan eene ijdele hersenschim, de moedige Yolande
Desvieux: de geschiedenis heeft het gezegd, de fransche kerk heeft een
doorluchtigen herder meer aan te wijzen in hare schitterende rije, de eeuw van
Lodewijk XIV pronkt met een prins der welsprekendheid meer, die als de middelste
flonkersteen is van den trotschen diadeem waarmede zij voor de eeuwen pronkt.
Want Jacques Benigne Bossuet is de adelaar van Meaux geworden de vermaarde
bisschop van Condom, die de Protestantsche kerk met zulke vaste grepen van zijn
klauw heeft aangetast, die haar schokken heeft toegebracht, welke haar zeker
zouden hebben doen vallen, zoo zij op iederen anderen grondsteen ware gebouwd
geweest dan op den hoeksteen van den grooten tempel des koninkrijks van licht
en van waarheid. Maar wat hij in het voordeel van zijne kerk, naar de overtuiging
van zijn geweten tegen de onze heeft ondernomen, dat zal ons niet beletten eene
waarheid uit te spreken, zelfs al wordt zij door niemand bestreden.
Bossuet was een groot man, een licht van zijne kerk, een lichtstraal in den
gloriekrans van zijn vaderland, en dat hij het
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geworden is, dat hij zich alzoo heeft kunnen ontwikkelen, dat hij niet is gescheiden
van het doel zijner bestemming, dankt hij, dankt de wereld, dankt Frankrijk aan eene
vrouw, aan de krachtige en zelfverzakende liefde van een jeugdig meisje, dat
begrepen had hoe een man van genie moet bemind worden. En die jonge vrouw
was op den achtergrond gedrongen, bijna vergeten door de geschiedenis, voor wie
ze zulk een figuur had gered; erger nog: ze is de prooi geworden van miskenning
en laster, omdat de geschiedenis haar niet heeft beveiligd door haar te plaatsen
waar zij moest, naast Bossuet, al was het dan ook aan zijne voeten. De geschiedenis
kan soms haast zoo ondankbaar zijn als een bijzonder persoon, zij kan zoo wel
eens eene enkele schakel laten vallen, haar keten is zoo onmetelijk; maar waartoe
zou de roman dienen, zoo deze niet die afgeworpen schakels weer opzocht en
aaneenhechte, en waartoe de poëzie, zoo zij niet meer verbeelding had en niet
meer warm gevoel dan de andere, waar ze zich ook vrijer voelt als deze, niet eeuwig
ingeklemd als zij tusschen jaartallen en datums?
Maar wij hebben nog niet afgedaan met Yolande's lot en leed, en wij moeten
vooreerst vertellen dat mijnheer Desvieux haar onderweg naar de hoeve eene
belangrijke tijding mededeelde.
Loïse was moeder geworden van een zoon!
Die schok herstelde het evenwicht harer zielsvermogens, maar hare
lichaamszwakte zou haar niet lang te lijden geven aan het volle besef harer ellende.
Ze had geen twee dagen meer te worstelen met het leven.
Een enkelen harer wenschen intusschen had zij nog vervuld gezien.
In een oogenblik van helderheid had zij naar Jacques Bossuet gevraagd, en men
had haar de voldoening kunnen geven hem tot haar te brengen.
Hij bezocht haar, hij sprak lang en veel met haar, en verliet haar kalm en
bemoedigd en met de verzekering van terug te keeren. Ook keerde hij terug in den
loop van den eigen dag, om aan haar sterfbed te staan; daar zag Yolande hem het
eerst weêr - een goed weêrzien voor zulke gescheidenen; aan een
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sterfbed ziet immers altijd het geloof op de hereeniging in de eeuwigheid! Loïse wist
niet dat zij gescheiden waren; de jonge Bossuet had niet noodig geoordeeld eene
stervende met de bekommeringen en de offers der levenden te bezwaren. Haar
kind, haar weesje, legde zij in de armen van Yolande, en bad en bezwoer de
toekomstige jonge echtgenooten het tot vader en moeder te strekken. Elk beloofde
het van zijne zijde. Ze leidde het hoofd rustig neer op die belofte en stierf met meer
kalmte dan zij ooit in het leven had gesmaakt.
Schoon de dorpspastoor haar had bijgestaan waar het de uiterlijke plechtigheid
der kerk gold, Jacques Bossuet had aan dit sterfbed zijn eerste proefstuk van
pastoraal afgelegd, of liever Loïse was het eerste afgedwaalde schaap dat hij
terugbracht en den ingang wees naar 's vaders woning.
Den volgenden dag had er in de kleine dorpskapel eene dubbel aandoenlijke
plechtigheid plaats. De uitvaart van de moeder en de doop van den zoon.
Yolande en Jacques strekten hem tot doopheffers.
Het was de wensch geweest van Yolande om op deze wijze, als bij godsdienstige
wijding, Loïse's kind aan te nemen, en zij had daarmede eene stille begeerte van
Jacques uitgesproken. Beiden wenschten tot elkander in die geestelijke betrekking
te komen, die voor hen de eenige kon wezen waarmede zij verbonden mochten
zijn. Mijnheer Desvieux, als bedwelmd door de schokken en teleurstellingen van de
twee laatste dagen, gaf hun wensch toe, zonder over toekomst of tegenwoordig na
te denken. Mevrouw Bossuet en de abt de Navarrois wenschten niets zoozeer dan
door eene zulke verbintenis het offer der jongelieden te bevestigen; want als de
geschiedenis het in menig doorluchtig voorbeeld heeft bewezen, juist in de Roomsche
kerk verbiedt deze plechtige geestelijke vereeniging het huwelijk tusschen peter en
meter. Mijnheer de Navarrois zelf was de medegetuige hunner plechtige belofte; hij
bleef het ook van hunne scheiding, daar ze hun vaarwel uitspraken in die kapel.
Jacques Benigne Bossuet keerde met dien leidsman terug naar Parijs, waar hij
spoedig zijne eerste geestelijke wijding ontving, en waar de jonge man voortging in
zijne luisterrijke vorderin-
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gen en met de aandacht op zich te vestigen van al wat groot en geleerd was te
Parijs.
De kleine Jacques Loïs werd ter min gegeven bij eene jonge boerin, die in de
nabijheid der hoeve woonde, en Yolande keerde met mevrouw Bossuet en mijnheer
Desvieux naar Dijon terug. Maar zij keerde er niet terug als dezelfde; niet alleen om
hetgeen zij had verloren, maar ook om hetgeen zij door dat verlies was geworden.
Geen los, vroolijk kind meer, half kind, half jong meisje, maar eene jonge vrouw,
gerijpt tot den ernst des levens, eene jonkvrouw, geknakt in haar eersten bloei, doch
wie de grootte zelve van haar verlies de vonk van moed had gegeven, die zij alleen
scheppen kon uit wat beters en hoogers dan aardsche vrijheid; eene jonkvrouw,
teleurgesteld in de vroolijke hoop harer jeugd, en toch nog krachtig genoeg om het
leven te durven aannemen, zooals het daar nu voor haar lag, en niet zoo verarmd
dat zij zich eene beroofde klaagde! Zwakker dan zijne jeugdige dochter, had mijnheer
Desvieux, die geene kracht had voor die teleurstelling in zijn lievelings-plan, geen
moed om het hoofd op te beuren onder de smart van Loïse's rampen en dood. Hij
kwijnde nog twee jaren in een leven dat niet eens meer eene worsteling was tegen
de smart, maar slechts het wriemelen in 't stof van den verpletterden vorm, nadat
hij eerst de toekomst zijner jongste dochter had verzekerd door een al te vroegtijdig,
maar schitterend huwelijk. Om den bruidschat zijner Mariette in overeenstemming
te brengen met de groote fortuin van haar bruidegom, had mijnheer Desvieux zijn
ambt moeten verkoopen aan een jong advocaat, die het lang reeds had begeerd,
want hij had niet gewild dat Yolande er den haren voor offeren zoude, als zij aanbood,
en evenmin had hij den zoon van Loïse zonder die vooruitzichten willen laten, die
hem zooveel noodzakelijker zouden zijn dan een ander. Dit was de oorzaak dat
Mijnheer Desvieux kort voor zijn dood Dijon verliet, om in Metz te gaan wonen; hij
minder dan een ander kon zijn opvolger zien.
Maar bij al deze handelingen en omkeeringen in het leven, hadden deze beide
menschen alleen op zich zelven gezien, op hunne eigene behoeften en
gewaarwordingen, en zij hadden daar-
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bij niet gelet op de omringenden, niet op de maatschappij en hare eischen, en de
rechten der voogdij, die zij zoo gaarne oefent op hare leden; hadden zij, slechte
tooneelspelers, de bedrijven van hun leven snel en schielijk afgespeeld, zooals het
hun behaagde en zonder op hunne toeschouwers te letten, of naar dier vorderingen
te vragen; en toch, daaraan hadden zij niet wel gedaan, niet voorzichtig ten minste;
want de toeschouwers hadden intusschen zeer scherp toegekeken, en waar men
hun niets had uitgelegd van de handeling, hadden zij die uitlegging zelven gemaakt,
faute de mieux en zoo waarschijnlijk mogelijk, dat wil zeggen, dat zij het
zonderlingste, het verschrikkelijkste veel liever aannamen dan liet ware en natuurlijke.
De verbintenis met Jacques verbroken op hetzelfde tijdstip van die zonderlinge
vlucht naar het land, de bijzonderheid dat die jonge man den geestelijken stand
aannam, dat Yolande, ondanks hare herkregene vrijheid, andere partijen weigerde,
gaven aanleiding tot gesprekken, tot influisteringen, tot vermoedens, die door
Yolande's plotselingen ernst werden versterkt en bevestigd, omdat zij zich terugtrok
van sommige luidruchtige vermaken; voor sommigen zelfs tot zekerheid bewezen
door een los gerucht, dat er een zuigeling werd verzorgd op de pachthoeve, en de
onverholen belangstelling van Yolande in dat kind, dat zij tweemaal 's weeks ging
bezoeken.
De zichtbare smart en kwijning van den ouden heer Desvieux, en zijn besluit om
zich van zijn ambt te ontdoen aan een vreemde, waar men wist dat hij er fier op was
als een vorst, hij die zijn rechterszetel als eene plaats beschouwde die in zijne familie
slechts door een zoon of schoonzoon kon worden ingenomen, alles samengenomen
werd verklaard, zooals eene booze, snappende, ijdele en overprikkelde wereld dat
verklaren moest, tot het allergrootste nadeel van Yolande's eer. Dat de zwakke,
kwijnende Loïse in dat alles kon verwikkeld zijn, men vermoedde het niet eenmaal;
en daarbij, ‘van de dooden geen kwaad’ is altijd het stelsel der wereld, wellicht omdat
zij van dezen geen last meer hebben, geen schade meer wachten kan; en ook,
wonden toe te brengen aan lieden die volstrekt onkwetsbaar zijn geworden, daar
is nu geheel geene aardigheid aan: als men
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pijlen afschiet, moeten ze toch kunnen treffen! Had mijnheer Desvieux nu maar
terstond de vreeselijke vermoedens kunnen gissen die men opvatte tegen zijne
dochter, of Yolande zelve in eene plotselinge en openlijke verkoeling harer
vriendinnen er iets van begrepen; maar neen, niet dus valt die booze slang van den
laster hare offers aan. Beaumarchais heeft haar wel goed gekend als hij haar don
Basile beschrijven laat, in zijn vermaard blijspel. De Hydra was reeds een on ver
winbare vijand geworden en had haar slachtoffer reeds omkronkeld en zoo goed
als verworgd eer het van zijn aanwezen een denkbeeld had.
Toen was het te laat, men kon het niet meer dooden, maar kon zich alleen nog
loswringen; mijnheer Desvieux en zijne dochter verplaatsten zich naar Metz; Mariette
woonde na haar huwelijk te Parijs. Na het overlijden van haar vader geheel
meesteres geworden van haar lot, bleef Yolande Desvieux nog verscheidene jaren
te Metz; de volstrekte afzondering, waarin zij leefde, maakte dat men zich weinig
met haar bezighield; alleen eenmaal gebeurde er iets dat de ergernis der goede
lieden van Metz opwekte en eene wijle van haar te spreken gaf. Het was in den tijd
van het carnaval, het eerste dat zij in die stad beleefde, en zie, mejonkvrouw
Desvieux, die zich nergens vertoonde, die nooit openlijke vermaken bijwoonde, die
nergens werd gezien en bij niemand, liet door de derde hand te kennen geven dat
zij de gemaskerde bals wenschte bij te wonen, die naar gewoonte in de eerste
familiën van Metz werden gegeven.
Al ware het alleen uit nieuwsgierigheid hoe zij er zich gedragen zoude, beijverde
men zich haar verlangen te voldoen. Men brandde van verlangen naar het kostuum
dat zij zoude aannemen. Het was doodeenvoudig een zwart satijnen domino, en
haar masker niets dan een gewone loup, waar de dames mede uitgingen; zij was
dus licht herkenbaar. Zij danste niet, zij praatte niet, zij intrigueerde niet, zij deed
niets dan toezien, zij bleef slechts zoolang als er maskers kwamen, en die tijd voorbij,
ging zij heen; en toch scheen zij voldaan te zijn met hetgeen zij had genoten, want
zij verzuimde na dat eene geene der anderen, en men had een sterk vermoeden
dat zij zelfs die der volksklasse bezocht en de openlijke bals in de opera durfde
binnentreden!
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Dat was intusschen niet toe te schrijven aan eenige uitsporige zucht tot vermaak;
het was kennelijk dat zij er dit niet zocht en zeker dat zij het er niet vond, en men
maakte de opmerking, dat zij na ieder dier feesten, na ieder afgeloopen carnaval
eene meer ernstige, meer afgetrokkene houding had en dat hare slanke en bevallige
gestalte, hoezeer nog in de eerste kracht der jeugd, zich somwijlen neêrboog, als
onder den druk eener volslagene moedeloosheid.
Niemand wist zich dit jonge meisje te verklaren, en de goede lieden van Metz ook
hadden het opgegeven; maar men vond haar toch zoo raadselachtig, dat zelfs de
jonge lieden die naar rijke partijen omzagen (en men hield haar daarvoor) er door
afgeschrikt werden pogingen te doen om hare hand.
Later meende men in dat raadselachtige helder te zien, door de verklaringen
eener snapachtige kamenier, die om trouweloosheid was weggezonden, en die een
lang en zeer versierd verhaal deed van de zonderlinge leefwijze harer jonkvrouw,
waaronder ongelukkig ééne waarheid liep, die namelijk, dat Yolande op geregelde
tijden, maar zonder inachtneming van seizoen, naar den omtrek van Dijon vertrok,
en zich daar op eene kleine hoeve bleef ophouden, om te voorzien in de behoeften
van een kind, een aankomend jonkske, dat daar werd opgevoed en dat zij met
moederlijke teederheid scheen te beminnen.
Toen had men ook te Metz Yolande geoordeeld! dat wil zeggen veroordeeld;
maar men had niet de gelegenheid, het haar te doen voelen. Zonderdat iemand de
reden van dit besluit konde gissen, vertrok zij plotseling naar Parijs en keerde niet
terug. Zij bleef er inwonen bij hare zuster, mevrouw de Kérouailles.
De jeugdige abt Jacques Benigne Bossuet kwam zeer kort daarna te Metz in de
waardigheid van aartsdiaken, welke hij spoedig daarop met die van deken
verwisselde. Yolande vond hare kleine zuster Mariette als de gemalin van een rijk
en voornaam edelman verwikkeld en verhecht in het drukste en diepste van dien
woeligen kring, dien men bij uitsluiting de wereld noemt. Daar buiten te blijven scheen
wel voor haar iets onmogelijks, en zij beproefde het niet eens. Misschien wilde zij
weten wat de beslommeringen en de verstrooiingen van dien
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aard vermochten tegen hare geheime en ongeneeslijke smart, misschien gaf zij
alleen toe aan de wenschen harer zuster en aan den eisch der omstandigheden,
maar zeker is het, dat zij mevrouw de Kérouailles volgde waar deze ging, en dat zij
zich genoeg naar de eischen en den toon dezer kringen wist te voegen om er als
geestig en beminnenswaardig geprezen te worden.
Hare kleeding had in dit tijdperk ook niets ongewoons, hare schoonheid was in
vollen bloei, en hare vaste gezondheid, haar eenvoudig en geregeld leven had die
tot daartoe bewaard en gekweekt tot eene frischheid, die zelfs door de knaging van
het geheime zielelijden niet was verwelkt, hoewel die er zeker dat zachte,
belangwekkend zwaarmoedige over heên wierp, dat nog meer onweerstaanbaar
tot haar trok dan de schitterende gloed eener fiere en onbewolkte schoonheid. Ook
ontbrak het haar niet aan bewonderaars en aanbidders; maar mevrouw de
Kérouailles gaf niemand hunner eenige hoop, en dat schrikte allen af van ernstiger
plannen.
Men was toen in het jaar 1669, en te Parijs, zelfs het Parijs van Lodewijk XIV,
waar de gebeurtenissen elkander zoo snel opvolgen dat ze elkander als verdringen,
waar de voorbeelden van schitterende verheffingen, van plotselijke fortuin en van
lagen val zoo menigvuldig waren, dat men ze nauwelijks alle overzien kon, en
volstrekt niet naoogen; te Parijs, waar zooveel uitstekende namen en uitstekende
gaven zich verdrongen rondom een troon vanwaar hunne onderscheiding uitging;
te Parijs sprak men te dier tijde van niets anders dan van de snelle en groote fortuin,
van de schitterende talenten van een jong prelaat, Jacques Benigne Bossuet,
aartsdeken van Metz, zonder anderen overgang door den koning tot bisschop van
Condom verheven.
Van zijne welsprekendheid op den kansel, zijne machtige beheersching der taal,
de wegsleepende kracht zijner redenen, zoo stout als boeiend, zoo vurig als
gemoedelijk, zoo liefelijk als vol ernst, weerklonk sinds lang slechts ééne stem: die
der bewondering; de jonge man was reeds een beroemd man geworden, zelfs eer
die koninklijke gunst hem naderde; maar zijne controvers tegen Paul Ferry hadden
zijne machtige vrienden gebruikt als het middel om Lodewijk XIV op hem
opmerkzaam te maken, Lodewijk XIV
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die gezegd had zelf te regeeren, sinds Mazarin was gestorven.
Bij zijne reize naar Versailles, om den koning te danken voor de hooge gunst,
vertoefde de nieuwe bisschop van Condom te Parijs, en bracht een bezoek aan het
huis van mevrouw de Kérouailles; dit bezoek bracht dat huis meer dan ooit in de
mode, en het werd herhaald zoo dikwijls de bisschop door zijne nieuwe plichten
naar Parijs werd geroepen.
Men sprak een weinig van deze beleefdheid aan mevrouw de Kérouailles,
verklaarde haar uit de omstandigheid dat zij stadgenooten waren, en dat hunne
wederzijdsche familiën wellicht in goede verstandhouding hadden geleefd. Noch
de bisschop zelf, noch mevrouw de Kerouailles verledigden zich tot uitlegging op
dit punt, en van mejonkvrouw Yolande had men dit in het geheel niet te wachten,
daar zij zich buiten 't gesprek hield, zoodra er van den bisschop sprake was. Maar
de waarheid is, dat Jacques en Yolande geen oogenblik hadden opgehouden in de
teederste en innigste vriendschap te leven, in brieven altijd... sinds hunne scheiding
in de dorpskapel hadden zij elkander niet wedergezien; maar levendiger, maar
krachtiger, maar inniger, maar meer veredeld was hunne vriendschap geworden,
nadat er eenige jaren waren heengevloden over de eerste smart van den gespeenden
hartstocht, die nu eene rustige, kalme, maar onbeschrijfelijk weldadige betrekking
was geworden, die de broederlijke innigheid vereenigde met de fijnvoelende teêrheid
der heiligste vriendschap. Eerst toen ze overtuigd waren, dat zij elkander niets
hadden mede te deelen dan smarten, die beter dienden gesmoord te worden dan
uitgestort, had er eene strakheid geheerscht in den toon hunner brieven, die van
eene belemmering getuigde, door beiden begrepen en toch niet weg te ruimen; later
was het Christelijk beginsel meer op den voorgrond getreden; Bossuet, eerst de
zwakste, was later nog wat anders geworden dan een vriend: hij was haar een
trooster geworden en een leidsman naar het hoogere betere leven, en, zooals dit
in hare kerk zijn kon, de bestuurder van haar geweten en de teederste vriend van
haar hart.
Hoewel hierin volkomen vrij, hadden zij tot nog toe vermeden elkander weêr te
zien. Ze hadden voor het minst niet
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begeerd in dezelfde stad te wonen; daarom verdreef Jacques' waardigheid van
aartsdeken te Metz Yolande uit hare stille wijkplaats naar het woelig Parijs.
Eerst bij zijne verheffing tot bisschop, eerst onder het volle levendig gevoel van
zijne nieuwe hooge en heilige plichten, uitte hij den wensch haar weêr te zien aan
wie hij de mogelijkheid van die verheffing het eerst moest danken. De overtuiging
dat haar offer niet aan het ijdele was gebracht, dat het werkelijk doel had getroffen,
gaf haar eene zulke zielskracht, eene zulke reine vreugde in het gemoed, zoo vrij
van elke zelfzucht, of liever met eene zelfzucht op een ander overgebracht, dat zij
moed had om den bisschop van Condom te zien zonder de zwakheid te vreezen,
den jeugdigen Jacques Bossuet als haar gemaal te betreuren. En sinds ze die eerste
toenadering eens hadden gedaan, sinds zij de vertroosting van het persoonlijk
samenzijn eens hadden genoten, was het eene zoete gewoonte geworden, die ze
daarna niet gaarne verzaakten. Zoo was dan Yolande van nu aan zoo gelukkig als
eenig mensch in haar toestand het zijn kon, zoo gelukkig als zij noodig had het te
zijn, want niet ieder mensch behoeft dezelfde soort van geluk: de een zou walgen
van hetgeen soms de ander geluk noemt, de een zou bezwijken onder een lot en
genietingen, die voor den ander als de voorwaarden van leven zijn; en het had dien
invloed op hare wijze van zijn in de wereld, dat men haar beminnelijker en natuurlijker
vond dan ooit, en dat men deze verandering verklaarde zooals men moest: men
geloofde dat zij eindelijk beminde waar ze sinds lang werd aagebeden zonderdat
zij er iets van opgemerkt had, in de afgetrokkenheid harer ziel, in de diepe
afzondering waarin zij met zich zelve leefde, te midden van het gewoel des cirkels.
In het begin van den winter was er een edelman te Parijs gekomen, die zich had
laten voorstellen in het huis van mevrouw de Kérouailles zoo haast hij op zekeren
dag Yolande met deze had gezien in de opera, en van wien men geloofde dat hij
de gelukkige was, die indruk had gemaakt op dat onverschillig gemoed, en die
wedermin had gevonden waar iedereen tot hiertoe op koelheid had gestuit. Die
edelman was de ridder des
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Secousses, erfgenaam en eenige vertegenwoordiger van een voornaam Parijsch
geslacht, officier bij de koninklijke zeemacht.
Een gerucht van dapperheid en tegenwoordighied van geest in de grootste gevaren
was hem reeds vooruitgegaan eer men hem zag, want het fregat waarop hij toen
nog in minderen rang diende, was met den vijand slaags geweest in de
Middellandsche Zee. De commandant was doodelijk getroffen neêrgezonken, de
eerste officier had in de wanhoop van zich in zulk een oogenblik aan het hoofd te
zien van eene verlorene zaak, zijn degen gebroken en was in zee gesprongen, toen
de moedige ridder snel en met kracht het bevel aanvaard had, den zinkenden moed
der zijnen wist op te richten, door de vastheid van zijne houding de orde herstelde,
door de juistheid van zijne bevelen het vertrouwen terugbracht, en door de fortuin
begunstigd, had hij eene nederlaag die onvermijdelijk scheen in eene volkomene
overwinning verkeerd. Hij had den prijs en zijn fregat veilig in de haven van Toulon
opgebracht en kwam nu te Parijs om aan den koning rekenschap af te leggen van
zijne daad. Hij was te Versailles ontvangen geworden naar verdiensten, en des
konings lof had hem groote onderscheidingen laten verwachten. Deze
onderscheiding, zijn dertig jaar, zijn edele naam, zijne groote fortuin en volmaakte
onafhankelijkheid maakten hem tot eene der beste partijen van Parijs, en het was
zeker dat hij de hand had kunnen uitstrekken naar dochters uit hertogelijken huize;
maar het was Yolande Desvieux die hij terstond onderscheidde, Yolande Desvieux
in wie hij die vereeniging vond van verstand en van zedigheid, van gevoel en van
smaak, van schoonheid en van zachtmoedigheid, als hij zich had voorgesteld als
ideaal van vrouwenwaarde, en als noodzakelijke deugden eischte in de vrouw die
zijne gade zoude worden.
Men meende opgemerkt te hebben, dat de ridder reeds terstond anders werd
ontvangen door Yolande dan een harer overige aanbidders; de ridder zelf twijfelde
geen oogenblik of zijne hulde, die hij zoo in volle oprechtheid en met het meest
bestemde doel bood, werd ontvangen zooals hij dat noodig vond, werd ontvangen
zooals hij die bracht, en wat man in den toestand van den ridder des Secousses
zou ook aan zich zelven
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getwijfeld hebben bij zulke voorrechten? en werkelijk men behoefde geen ingebeelde
fat, geen dwepende droomer te zijn: al zijne vrienden en al hare vriendinnen deden
hem opmerken, de eerste met gulle vroolijkheid, de anderen met iets spotachtigs
dat wel een tintje van spijt in zich sloot, dat sinds zijne verschijning in hun kring,
Jonkvrouw Desvieux als een ander wezen was geworden. Hoe kon iemand de
berekening maken dat zijne komst te Parijs samentrof met die van den bisschop
van Condom; en al had men daaraan gedacht, wie had aan het laatste eene zoo
groote belangstelling van het jonge meisje kunnen onderstellen? En de ridder had
zelf meer dan eenmaal opgemerkt, dat zij als bij voorkeur tot hem zich wendde, om
een kleinen dienst te vragen, met hem langer sprak en met meer levendigheid dan
met ieder ander, en dat haar oog soms op hem rustte met eene zekere
ingenomenheid, met eene kennelijke belangstelling, die bij eene vrouw die geene
coquette is of geene tooneelspeelster, voor de eerste teekenen eener teedere
genegenheid mochten worden gehouden; en het was waarheid: de ridder had haar
belangstelling ingeboezemd, zij had zich tot hem getrokken gevoeld als door
onverklaarbare ingeving, eene zachte sympathie was er voor hem opgewekt in hare
ziel; was het omdat vaak in de vroolijkste uren, in het midden van den woeligsten
kring, eene plotselinge somberheid hem overviel, eene zwaarmoedigheid zoo duister
en van zoo onweerstaanbare overmacht, dat hij haar niet van zich kon weren noch
zelfs verbergen voor wie hem omringden? Men had hem een dans of een gesprek
plotseling zien afbreken, terwijl eene zenuwachtige trilling zijne lippen bewoog en
zijn voorhoofd deed verbleeken. Yolande onderstelde in hem een verleden niet
geheel ongelijk aan het hare; en met te meer rust kon zij immers zich aansluiten
aan dien man, kon zij zijne vriendschap aannemen, hem de hare schenken; want
was het hem gegaan als haar, was zijne ziel slechts eene weerspiegeling van de
hare, dan kon hij immers niet weer beminnen, zoo min als zij? Ook liet zij zich het
liefst door hem geleiden, daar waar haar een cavalier noodig was, en zij had er zelfs
eens in toegestemd, met hem een feest te Versailles bij te wonen, dat de koning
gaf aan madame Hen-
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riette, en waartoe hij eene uitnoodiging had weten te verkrijgen voor mevrouw de
Kérouailles en hare zuster.
Het is zoo, de geheele hofkring was toen nog vervuld van den lof van den
jeugdigen Bisschop Jacques Bossuet en van de bewondering voor de nieuwe proeve
zijner welsprekendheid in de lijkrede op de Koningin douairière van Engeland; maar
wie kon dan ook denken dat de nagalm van eene lijkrede eene jonge dame naar
een hoffeest zoude lokken?...
Wij zullen niet alle kleine feiten opnoemen die door Yolande in onschuld gepleegd
werden, of door anderen verkeerd werden uitgelegd en zooals zij het wenschten;
de uitkomst was deze, dat ook de ridder zich gerust en gelukkig voelde, en waar
sommigen hem deden opmerken dat de markiezin de Kérouailles eens had verzekerd
dat hare zuster nooit een huwelijk zou aangaan, daar schudde hij het hoofd en
haalde de schouders op met een glimlach over hunne onnoozelheid.
‘Maar begrijpt gij dan niet, zeide hij dan, dat de markiezin de Kérouailles hare
redenen er voor hebben kan zoo te spreken, en dus de partijen, die zich voor
mejonkvrouw Desvieux opdoen, af te schrikken...’
‘Ja, maar toen de vurigsten of de vermetelsten een aanzoek hebben gedaan, is
dat werkelijk afgeslagen door de markiezin.’
‘Dwazen, die zich daartoe ook tot de Markiezin hebben gewend! Yolande is hare
oudere, meesteresse van zich zelve, en het was met Yolande dat ze hadden moeten
beginnen.’
En dat was geen zeggen alleen, maar de ridder deed aldus. De eerste maal dat
hij Yolande weêr alleen vond in het salon, sprak hij haar van zijne liefde, van zijne
hoop, van zijne plannen voor zijn leven en van de groote plaats die zij daarin besloeg.
Yolande was te heftig geschokt en ontsteld om hem het voortspreken te beletten.
Als een beeld van smartelijke verwondering zat zij tegenover hem, bleek,
bewegingloos, met groote tranen in het oog, die langzaam nedervielen, zonderdat
zij ze afwischte, en toen hij eindelijk had uitgesproken, en met zachte teederheid
hare hand wilde vatten, in de meening dat eene zulke heftige ontroering geene
onverschilligheid kon zijn, toen riep zij uit:
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‘O! mijn God! wie heeft u daarop gebracht, hoe is die rampzalige wensch bij u
opgekomen? dat kan nooit, nooit zijn!’
Hij was opgestaan met flonkerende oogen, het voorhoofd hoog gekleurd, op de
wangen den gloed van den toorn, de lippen bleek en saamgetrokken onder de
pijnlijke spijt der teleurstelling.
‘Dat het niet zijn kan, mejonkvrouw, dat is mogelijk!’ hernam hij; ‘maar dat gij mij
recht hebt gegeven het U voor te stellen, dat gij het zelve zijt geweest die mij die
ongerijmde hoop hebt doen opvatten, dat kan de wereld voor mij getuigen, dat moet
uw eigen geweten u verzekeren, zoo het waarheid is dat schoone vrouwen als gij
zich nog daarover bekommeren.’
Zij zag op hem met een smeekenden blik, maar zij vond niets om hem te
antwoorden.
Reeds op het punt van zich te verwijderen, keerde hij nog weêr terug, ging voor
haar staan, legde zijne vaste mannelijke hand even op haar schouder, zag haar in
de oogen met een blik vol onbeschrijfelijke smart en twijfel, en vroeg met eene
gesmoorde stem, die hij trachtte zacht te maken:
‘Neen, Yolande! neen! eene onbarmhartige coquette zijt gij niet; zoo moet u eene
ramp hebben getroffen, die... waarvan eene vrouw zich niet weer opricht; ik wil het
weten en ik zal het uitvinden, want ik wil u niet veroordeelen, niet vóór ik zekerheid
heb dat dit een boos spel is geweest; spreek dus, spreek zelve één woord, een
enkel dat u verontschuldigt. O! ik zal alles gelooven, al ware het de bekentenis van
eene zwakheid of van eene schuld; ik ken immers de vrouwen, ik weet hoe teêr de
draden zijn die bij haar eene verbeelding moeten intoomen en een gevoel, die beide
juist bij de edelsten onder u zoo gaarne alleenheerscheressen willen zijn, hoe licht,
in een onbewaakt oogenblik, zij het meesterschap grijpen, en hoe wij in onze sterkte
een dwaas en wreed vermaak vinden in dat onbedacht voortijlen om onzentwil: ik
ben ook zelf niet zonder schuld, daarom zal ik weten te vergeven...’
‘Vergeef mij en vergeet mij,’ was alles wat zij kon antwoorden.
De ridder kon het laatste niet, en dat maakte het hem tegelijk onmogelijk om het
eerste te houden.
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Plotseling verdween hij uit Parijs, op het oogenblik zelf dat de koning hem bij zich
verwachtte.
Niemand wist waar hij zich had heen begeven. Hij was naar Metz gereisd, naar
Yolande's vroegere woonplaats; alles in haar kwam hem zoo ongewoon voor, zoo
onnatuurlijk; haar geheele toestand scheen hem zulk een raadsel, dat hij waarheid
en helderheid noodig had op dit punt, eer zijn wanhopige hartstocht ook slechts den
gewonen balsem tegen 't lijden kon zoeken in verstrooiingen of in bezigheid. Te
Metz waren het nieuwe raadsels, waarin men hem verwikkelde; hij gaf niets op en
begaf zich naar Dijon; daar hoorde hij wat wij begrijpen kunnen dat hij hooren moest.
En toch, toch kwam hij terug te Parijs, om haar een laatste onderhoud af te
smeeken, dat zij hem weigerde, met eene volharding die haar zelve bittere tranen
kostte; maar de zijne evenaarde de hare, want hij liet haar zeggen dat hij zich aan
haar wil onderwierp voor een tijd, dat hij haar niet kwellen zon met zijne
tegenwoordigheid te Parijs; maar dat hij eens zoude wederkeeren en dat zij hem
dan zoude moeten hooren.
Intusschen was de bisschop van Condom weer te Parijs gekomen, en Yolande
had hem dit laatste voorval uit haar leven medegedeeld, tegelijk met het besluit om
Parijs en de wereld te verlaten, waar zulke smartelijke ontmoetingen zich hernieuwen
konden, ondanks haar wil.
Bossuet was het niet volkomen met haar eens; hij wilde eene verzoening bewerken
tusschen haar en den ridder, zoo haast deze zoude terug zijn in de hofstad, want
hij vond den haat van een machtig, hartstochtelijk man, hoofd van eene invloedrijke
familie als de Secousses, altijd gevaarlijk - maar bovenal voor eene jonge vrouw in
Yolande's toestand. Een oogenblik zelfs... was het om haar te beproeven? of had
werkelijk het hoog besef van eigene plichten en het gezond verstand zoover
gezegevierd over zijn gevoel? - een oogenblik zelfs sprak hij ten gunste van des
ridders voorstel, als van eene goede verzekering harer toekomst; maar zij sloeg het
af met zulk een woord en zulk een blik van oneindig verwijt, dat hij op dit punt nooit
weer terugkwam. De verwijdering uit Parijs had intusschen voor Yolande op dat
oogenblik te veel zwarigheden; zij bleef er
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nog een vol jaar, verkeerde zelfs nog van tijd tot tijd in de wereld, hoewel zij nooit
weer aan vermaken deel nam, en van toen af nam zij die kleeding aan die het midden
hield tusschen het geestelijk en het wereldlijk gewaad, als om te kennen te geven
dat zij, zonder kloosterlinge te zijn, alle wereldsche aanspraken opgaf, hoewel zij,
om eenig belangrijk doel, zich daarin toch bleef bewegen; van toen af ook nam zij
die vreemde, koude, standbeeldachtige houding aan tegen de mannen, die het aan
allen zeide, uit vrees dat een van hen haar vragen mocht: ‘Gij kunt niets voor mij
zijn!’
De ridder keerde vooreerst niet terug; hij had als eenige gunst van den koning
afgesmeekt, bevelhebber te blijven van het geredde fregat, dat opnieuw tot eene
langdurige onderneming was uitgerust. Het was hem toegestaan, en hij had weer
zijn vaderland verlaten om op den ruimen, woeligen oceaan vergetelheid te zoeken.
Jacques Loïs de St. Hyacinthe was intusschen een zeventienjarige jongeling
geworden, die niet langer op een collegie kon verborgen worden zonder hem in
menschelijke of maatschappelijke rechten te kort te doen; dat hadden zijne
pleegouders met elkander overwogen, en de uitkomst van hunne beraadslaging
was dat voor hem geen stand konde gekozen worden, waarin hij niet bij iedere
schrede stuiten zoude op de hindernis zijner geboorte.
En de eer der doode moest toch gespaard blijven!
St. Hyacinthe kon verborgen blijven als petit abbé, en de bisschop van Condom
kon een petit abbé uit eene familie van zijne geboortestad beschermen zonder
opzien te wekken; in dezen stand kon hij tot de schitterendste hoogte stijgen,
zonderdat men naar zijne afkomst zoude vragen. De jonge man had niet terstond
verklaard dat hij dit lot hard vond, en dat hij een volstrekten afkeer had van den
geestelijken stand; anders hadden wellicht die twee zorgende en liefhebbende
verplegers nog tijdig een uitweg voor hem gezocht.
Misschien had hij dit zelf in 't eerst niet begrepen, misschien was reeds het woord
verandering den jeugdigen scholier een gelijkluidend met verbetering, en het afscheid
van het collegie
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van Dijon, om in vrijheid te leven te Parijs, scheen hem reeds een wijde stap tot zijn
geluk. Hij gehoorzaamde dus, nam de geestelijke kleeding aan, werd huisgenoot
en als kind des huizes bij de markiezin de Kérouailles, en leerde de wereld kennen;
maar niet zoodra begreep hij iets meer van het leven, of hij voelde een
onweerstaanbaren tegenzin om er zooveel voor op te offeren als de geestelijke
stand eischte. Wij hebben hem zelf gehoord op dit punt, en gij ziet, mijne lieve
lezeressen, dat ik u, al is het na een langen omweg, nu weer zoo omtrent te Mauléon
thuisbreng; want niet veel bijzonders meer viel er voor in het leven van Yolande, tot
op het oogenblik waarin wij onze novelle openden met haar aankoop, of liever den
aankoop voor haar van het landgoed Mauléon door den bisschop, die wist, dat zij
zelve te veel van haar vermogen had afgestaan aan hare zuster en aan de verzorging
en de toekomst van St. Hyacinthe, om zich uit eigene middelen zulk een verblijf aan
te schaffen, hoe eenvoudig zij het ook wenschte; en hare verwijdering uit de
hoofdstad was noodig geworden ook om zijnentwil, want de koning riep hem ieder
oogenblik te Parijs, en bij iedere gelegenheid moest hij er den kansel betreden, ter
wille van vorstelijke vreugd of ter leniging van vorstelijke smart, en te Parijs zijn
zonder Yolande te gaan zien, was hem onmogelijk geworden, en er waren een paar
malen glimlachende opmerkingen gemaakt over zijne bezoeken aan het hotel
Kérouailles. Daarom besloot Yolande tot hare afzondering op het land, opdat de
weinige oogenblikken, die de vriend harer ziel haar nog zou kunnen geven, in
landelijke rust werden gesleten, en onbespied mochten blijven door de menschen;
opdat niet kwaadwilligheid of misverstand hun venijn mochten werpen over de reine
bloem van deze geheiligde vriendschap, door zoo zwaar een kamp gekocht en die
wel verdiende eene eeuwige te zijn en tegelijk eene geëerbiedigde.
Ook om der wille zijner waardigheid zou de bisschop Yolande alleen bezoeken
incognito en in 't geheim. Hij had echter te Parijs geen rijtuig dan dat de koning hem
verstrekte, en ziedaar dus dat geheim van die hofkoets, die de goede lieden zoo
vermenigvuldigd en versierd hadden. Waarheid is, dat Yolande zelve soms naar
Parijs ging in eene hofkoets; maar wat was

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

147
meer natuurlijk? - zoo dikwijls de bisschop sprak, was het haar behoefte hem te
hooren, en mevrouw de Montespan, die toenmaals de regeerende gunstelinge was,
had den koning doen opmerken dat de jonkvrouw, in welke men zeide dat de
bisschop van Condom belang stelde, geen fortuin had om rijtuig te houden. In hoever
die influisteringen eenig boos doel hadden, kunnen wij nu moeielijk beslissen; maar
zeker is het dat Lodewijk XIV ze beantwoordde met een blijk zijner vorstelijke
galanterie aan Yolande, en nooit naliet haar te doen afhalen, zoo vaak er te Parijs
en te Versailles de gaven van Bossuet's welsprekendheid te genieten waren. St.
Hyacinthe werd somwijlen zonder het zelf te weten gebruikt als kondschapper
tusschen de twee vrienden, die uit voorzichtigheid in dat tijdperk briefwisseling
vermeden; en zoo was Bossuet ook nu op Mauléon gekomen.
En zie hier nu de gansche vreemdsoortige, veel verdachte levenswijze van
mejonkvrouw de Mauléon verklaard, door de levensgeschiedenis van Yolande
Desvieux. Men weet nu, niets was eenvoudiger en meer schuldeloos dan dit leven,
treffend van stille berusting, aandoenlijk van zachten weemoed, niet zonder strijd,
maar ook niet zonder gebed, wel een leven van een diepgevoeld gemis, maar toch
geen leven van sombere wanhoop, wel een leven van zelfverloochening, maar toch
ook niet zonder hooge blijdschap, wel een leven arm aan aardsche en zinnelijke
vreugd, maar rijk aan troost en rijk aan reiner zielsgenot.
Ons blijft nog over de tegenwoordigheid van den ridder des Secousses te
verklaren, in zoover dit ons mogelijk is.
Van zijn laatsten zeetocht te Parijs teruggekomen, had hij er terstond naar
mejonkvrouw Desvieux onderzocht, en niet zoo haast vernomen dat zij op het land
was gaan leven, of hij had zich herinnerd dat hij zelf een landgoed bezat in den
omtrek van Mauléon, en dat het noodzakelijk was, dit te gaan bezoeken. Welk
oogmerk hij hebben kon met een bezoek, is ons nog niet helder, want op Yolande's
bede had Bossuet hem de volstrekte nutteloosheid zijner pogingen voorspeld.
Men begrijpt dat Yolande haar jeugdigen neef niet alles had medegedeeld wat
wij nu weten, en dat zij op gansch andere wijze tot hem sprak van zijne moeder,
dan wij dat moesten;
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maar hoewel zij zoo kort was en zoo voorzichtig mogelijk het ware woord moest hij
hooren, de vreeselijke waarheid, die hem zoo lang verborgen was, lag daar nu voor
hem: hij was een kind dat geen vadernaam kon voeren, en de veroordeeling tot den
geestelijken stand, hem vroeger zulk een wreed en nutteloos vonnis, scheen hem
nu zelf onmogelijk op te heffen, zonder voor de wereld dien sluier op te lichten
waarmee de liefde zijner pleegouders het ongeluk en de onvoorzichtigheid zijner
ouders met eerbiedige geheimenis hadden omhangen.
‘O! ik heb het somtijds gevoeld dat iets als een vloek op mij rustte,’ riep hij nu
bitter; ‘maar bij den naam mijner moeder, ik zal niet rusten voordat ik mijn vader
heb uitgevonden, voordat ik hem bewogen heb door smeekingen of door
bedreigingen, om de gestorvene nog in haar graf te eeren door mij zijn naam te
geven, en de rechten die mij toekomen.’
‘Bedreigingen!’ sprak Yolande; ‘die althans zoude zij u verbieden als zij leefde,
en verbied ik u in haar naam, zelfs zoo het u mogelijk ware den man uit te vinden,
wien gij terstond liefde en gehoorzaamheid schuldig zoudt zijn.’
‘Liefde en gehoorzaamheid.. hem, een Hugenoot, die mijne moeder verleid heeft
onder schijn van een huwelijk!’
‘Zoek dus niet,’ vervolgde zij zacht; ‘'t is helaas toch vruchteloos, gij weet niet
hoeveel moeite Monseigneur en ik ons gegeven hebben tot dit doel, en altijd, altijd
zonder uitkomst. Wij hebben 't nu ook opgegeven; maar arm kind, troost u, troost
u met mijne liefde, met zijne bescherming voor u zelven; en wat uwe moeder aangaat,
zekerlijk heeft zij gedwaald, maar wij weten van haar dat zij door des Heeren
barmhartigheid begenadigd is en eene gezaligde; ze stierf als christin, verzoend
met de Kerk en verzoend met God. Geene vurige gebeden worden nog gespaard
voor het heil harer ziele; zij leeft zalig, en de zaligen zijn verheven boven de eere
en de schande die de menschen kunnen uitdeelen. Bid veel met de gedachte aan
haar; het zal u den ernst des levens beter prediken dan onze vermaningen en u in
de teleurstellingen des levens beteren vrede geven dan de ijdele verstrooiingen,
die altijd eindigen in onvoldaanheid.’
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‘Zoo wil ik, bonne marraine! en helaas, ik zie het wel, van nu aan zal ik geestelijke
moeten worden in vollen ernst.’
‘Heb ik u niet gezegd, Jacques Loïs, dat gij eindigen zoudt met mijne bede te
hooren? Neem het kruis des levens op u, al is het vroeg in de jeugd, opdat het in
de grijsheid gedragen moge worden met de lichtheid der gewoonte. Maar ziet gij
nu, St. Hyacinthe! waarom het mij volstrekt onmogelijk is den ridder des Secousses
te hooren?’
‘Te verhooren, dat geloof ik, chère cousine, maar hooren zult gij eenmaal moeten,
want ik heb hem een fieren en geduchten riddereed hooren zweren, dat hij eens
spreken zal en gij luisteren, en hij schijnt mij juist de man om zulk een eed te houden.’
De bedreiging scheen de ridder toch vooreerst niet te kunnen vervullen; maar
van eene andere zijde daagde er voor Yolande eene beproeving op, waarop zij niet
had kunnen rekenen; en toch, het was al te vermetel van haar, te meenen dat zij,
zelfs na het doorleefde, op haar dertigste jaar reeds met allen grooten strijd des
levens zou hebben afgedaan.
Op een avond zat zij peinzend en zich verdiepend in herinneringen, die haar reeds
niet meer pijnlijk waren en die slechts aan hare ziel die zacht weemoedige stemming
mededeelden, die wel opheft van de aarde en met een zoet heimwee doet verlangen
naar den hemel, maar die toch niet de aarde doet haten om hetgeen men er mist,
doch die den hemel doet zoeken om hetgeen men er vindt, die niet doet heen en
weêr jagen met de onrustige hartstochtelijkheid van wie eene vallei des jammers
zou willen ontvluchten tot elken prijs, waar het brandt onder de voeten, maar die
geduld neemt met hetgeen zij geeft, in de vaste hoop op het betere dat daarboven
wacht - toen haar een bezoek werd aangediend en er twee personen bij haar
binnentraden, een man en eene vrouw; de vrouw was mevrouw Yolande van
Norberty, abdis van het rijke klooster der Clarissen, hare peettante, de man was
Jacques Benigne Bossuet, bisschop van Condom.
Dat moet eene zonderlinge gewaarwording zijn, die van eene jonge vrouw, waar
zij den man dien zij heeft bemind met de liefde harer jeugd, en die het haar heeft
teruggegeven, wederziet, niet enkel als trouwen en kalmen vriend, maar zelfs in
eene
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zulke maatschappelijke stelling die haar dwingt hem den eerbied en de onderwerping
eener mindere te bewijzen, terwijl zijne waardigheid en karakter hem verplichten
die aan te nemen, hoewel ze zich toch nog weêrzijds de spelen der kindsheid
herinneren, de losse vrijmoedigheid der jeugd, de gelijkheid die eenmaal bestond,
en geen van beiden nog kan vergeten hebben, door welke blijken van teedere
galanterie de hartstocht van den jongeling zich eenmaal uitsprak. Maar die
verhouding had tusschen Yolande en Bossuet nu reeds zoolang bestaan, dat zij
hun gewoonte was geworden, en hun beider fijne tact had het gedwongene gematigd,
en de moeielijkheden van het vormelijke overwonnen, terwijl hunne hooge Christelijke
berusting er als eene wijding aan gaf, en het ernstig en diep gevoel van plicht beiden
altijd in eene stemming samenbracht, die eenigszins door het uiterlijk ceremonieel
werd uitgedrukt, dat er zoo voor Yolande de hardheid van verloor. Ook rees zij nu
op met zachte blijdschap op het gelaat, om de waarde en eerwaarde gasten te
ontvangen; maar ditmaal maakte de bisschop alle plichtpleging onmogelijk, en een
lichte schrik overviel haar, want er lag een ongewone ernst op het gul en open gelaat
der abdis, en dat van Bossuet zelf had iets onverklaarbaars, dat wel eene mengeling
scheen van onrust en voldoening, van hope en van twijfel, dat haar terstond deed
zeggen:
‘Monseigneur, dat is geen gewoon bezoek, iets gewichtigs voert u hier!’
In plaats van den sierlijken armstoel in te nemen, dien zij in der haast voor hem
had aangeschoven, ging hij staan bij haar divan, en zag op haar met zulk eene stille
weemoedige teederheid, en toch met zulk eene stille verrukking in het oog, met zulk
een veelbeduidenden glimlach om den mond, dat zij, aan zijne waardige en ernstige
houding tegenover haar gewoon, niet meer begreep waarvan dit de aanleiding moest
zijn, en naar hem opzag met eene soort van schroom dien zij in lang niet had gekend.
Bossuet nam hare hand.
‘Mejonkvrouw, zoo ik de hoogwaardige vrouwe van Norberty uit haar gewijd verblijf
heentroonde naar Mauléon, begrijpt gij, dat het niet was om eene geringe
aangelegenheid.’
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‘Het is omdat er in hare tegenwoordigheid opnieuw eene levensvraag moet gedaan
worden, opnieuw eene keuze moet gedaan worden, die dan wel zeker onherroepelijk
zal zijn; het is omdat ik weêr op een keerpunt sta van mijn leven, waarin het uwe
zoo onscheidbaar is ingevlochten, omdat deze eerwaardige moeder der Kerk tegelijk
de teêre vriendin is, die uw moeders plaats vervult, en omdat zij dus raadsvrouwe
zou kunnen zijn in belangen u even dierbaar als mij, en de getuige van een gesprek
zooals dat sinds jaren tusschen ons niet meer gevoerd werd. Gij hebt als altijd moed
en kracht om te luisteren, Yolande? Gij zijt als altijd gewapend tegen schokken die
de rust van het hart kunnen storen?’
‘Ik ben zoo, maar wat zal ik moeten hooren?’ vroeg Yolande, en zij was bleeker
dan ooit, en hare stem sidderde; en geen wonder: als men na veel geleden te hebben
tot eene zekere rust is gekomen, al is het ook rust zonder geluk, dan jaagt iedere
mogelijkheid van verandering kille huivering aan, men verwacht niet meer te winnen,
men vreest alleen te verliezen; in de teêre jeugd is dat juist omgekeerd: dan, als de
verbeelding der hope zich nog niet heeft afgestompt op de werkelijkheid der
teleurstelling, rijst er uit iedere verandering als eene sterre der verwachting. In een
toestand als die van Yolande is men dùs zat van onrust, dat men zich zelfs niet
meer waagt aan de kansen van eenen gelukkigen hartstocht, uit vreeze van zich
opnieuw te zien omvoeren in hun maalstroom.
‘Wat zal ik moeten hooren!’ herhaalde zij met angst.
‘Iets dat mij groote vreugde geeft,’ hernam Bossuet, overtuigd dat niets haar zoo
snel gerustheid zou geven dan deze verzekering.
‘Nu, zoo mogen God en Zijne heiligen geloofd zijn; maar spreek schielijk,
Monseigneur, want ik ben niet meer kalm.’
‘Zoo gij het waart, zoude ik oorzaak van vreeze hebben voor de vervulling van
mijn wensch. Iets dat u vreemd moet klinken: ik voel mij verplicht afstand te doen
van mijn bisdom.’
Yolande zag hem aan met groote verwonderde oogen, maar geen glimlach
verhelderde hare blikken.
‘De koning heeft mij een ambt opgedragen, dat zich niet

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

152
vereenigen laat met mijne herderlijke plichten, want het vordert mijn gedurig verblijf
aan het hof, en een bisschop moet zijne vaste woonplaats hebben in het midden
van zijne kudde....’
Aarzelend tusschen verrassing en afkeuring, viel Yolande in:
‘En gij zoudt die eervolle taak, pas aangevangen, uit uwe handen leggen?’
‘De koning gebiedt,’ hernam Bossuet, de schouders optrekkende, doch met eene
opgeruimdheid die geen tegenzin insloot.
‘En waar uw geweten u dan vrijheid geeft des konings gebod te volgen, dat toch
een minder is dan dat des Hemels, daar, hoogwaardige heer, moet het een zeer
gewichtig zijn en van hooge beduidenis,’ hernam Yolande, door zijne vroolijkheid
zelf tot meerder ernst gestemd.
‘Ja, wel eene gewichtige, en wel van groote beduidenis,’ herhaalde Bossuet, ‘want
zij geeft mij invloed te oefenen op het tegenwoordige en op de toekomst van geheel
Frankrijk; daarom aarzel ik ook niet om de groote en goede kudde te verlaten, om
slechts de leiding op mij te nemen van een enkel lam: want dat lam is het kind der
verwachting van Frankrijk, het zal er den schepter voeren, en hoe het dien voeren
zal, dat kan afhangen, naast Gods wil en raad, van de indrukken en de kiemen, in
zijne jeugd gelegd in zijn hoofd en hart, en op wien dit wordt toevertrouwd, rust dus
de verantwoording van Frankrijks toekomst...’
‘Vergeef mij, ik begrijp niet: gij hebt mij nog niet duidelijk gezegd, zoudt gij het
zijn die...’
‘Ja, de koning heeft mij benoemd tot gouverneur van den dauphin!’
Yolande's gelaat kleurde zich met het gloeiend rood eener blijde verrassing, hare
oogen schitterden terwijl zij ze ten hemel hief, als om dien het eerst den dank te
brengen voor eene eere die den man te beurt viel op wiens aardsche en zedelijke
grootheid zij hare geheele levensvreugd had overgebracht; zij genoot door Bossuet
al de voldoening der eerzucht, in de reinste en verhevenste beteekenis van het
woord, want zij genoot die zonder inmengsel van eenig egoïsme; daarom overzag
zij ook niet, als hij reeds gedaan had, de verdere gevolgen van deze ver-
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heffing, en zij hoorde eene wijle rustig toe, toen hij vervolgde:
‘Gij begrijpt, dat men zulk eene taak aanvaardt, hoe zware plichten zij ook oplegt,
hoe zwaar men de verantwoording er van weegt; dat men haar opneemt, als men
er zich de kracht toe voelt, als een werk dat God zelf in zwakke handen legt, die Hij
daartoe sterken zal. Gij begrijpt, dat ik vrijheid vind om van de kerkelijke zorge voor
duizenden af te zien, waar ik in één voor millioenen kan werken; maar nog dit is in
mij opgekomen: kan het een laatste wenk zijn om mij vrij te maken van de geestelijke
roeping, die een tijdlang toch niet luide tot mij sprak, die althans niet in alle
schuilhoeken van mijn hart zuiveren weerklank vond; luister, Yolande, en doe nog
eenmaal uitspraak in mijn lot, in het uwe. Ik heb mij uit plicht alrede ontslagen van
de zorge voor het bisdom, waarom zou ik niet tegelijk en bij diezelfde gelegenheid
vrijdom vinden om mij te onttrekken aan den geestelijken stand...’
‘Maar dat is immers onmogelijk!’ riep Yolande, die reeds niet meer zoo kalm was
en in wier gemoed zich nu storm en strijd verhieven.
‘Neen! niet onmogelijk,’ hervatte hij. ‘Een woord van mij aan den koning, eene
bekentenis, een blik op ons verleden, op onze vroegere wenschen en uitzichten,
en Lodewijk XIV wordt mijn bemiddelaar bij den heiligen vader, en eene opheffing
van de priestergeloften volgt - volgt zeker...’
De gloed die Yolande's wangen eene wijle had verlevendigd, was langzaam
geweken; een kil, mat bleek had het leven der vroolijkheid vervangen, terwijl hij
sprak; een fijn koud zweet parelde haar op het hooge voorhoofd; toch gloeide de
hand, waarmee zij als in angstige verwarring zich over dat klamme voorhoofd streek.
Langzaam wendde zij het hoofd om naar mevrouw de Norberty, die iets achterwaarts
was gezeten, en vroeg haar:
‘En is dat recht, dat men zulke gelofte aan God verbreekt, niet anders dan of ze
slechts aan een mensch waren gedaan? keurt de Kerk dat goed, dat men tot haar
Heer zegt: ik heb berouw van het offer dat ik u bracht; ik wil niet langer aan u
verbonden zijn door zoo nauwe banden... Spreekt gij, eerwaarde moeder, sinds
zoolang reeds Christi reine bruid, en hooger dan
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een van ons tweeën verheven boven de hartstochten en de zwakheden van het
menschelijk hart, die zulk eene vraag al zeer spoedig en maar al te zelfzuchtig
zouden beslissen.’
En de abdis antwoordde met hare zachte, ietwat lispelende stem, die bewees dat
het fluisteren in eene bidcel haar meer gewoonte was dan het uiten van hare
gevoelens in eene zaal:
‘Ja, mijne dochter, er zijn gevallen waarin zulk eene verbreking der geloften
geoorloofd moet zijn; de Kerk geeft er hare dispensatiën voor; en zou een vroom
en hoogwaardig heer als de bisschop van Condom ook zelfs de gedachte uiten,
zoo zij eene zondige ware...’
Yolande antwoordde hierop niet, hare lippen bewogen zich als bij een stil gebed,
een diepe zucht gaf haar verlichting; toen zich keerende tot Bossuet, vroeg zij hem:
‘Gij beiden acht het geoorloofd, en gij kunt het bewerken, Monseigneur?’
Bossuet, die juist niet in de lankmoedigste luim was geraakt door hare opvatting
van het vraagstuk, was naast haar blijven staan en zag op haar met fonkelenden
blik, en de wenkbrauwen licht samengetrokken, antwoordde hij:
‘Ja, mijne vriendin, ik kan dat, en gij zult zien, hoe ernstig ik hot wil.’
‘Welnu dan, Monseigneur, ontsla dan daarvan den armen St. Hyacinthe; zijne
schouders zijn te zwak en te teêr om het juk der geestelijke wet te dragen; het kan
niet anders of hij moet te dieper vallen, naarmate hem hoogere plichten worden
opgelegd die hij niet vervult...’
‘En waarom zou ik niet voor mij zelven doen wat gij voor een ander begeerlijk
acht, waarom niet voor de vriendin mijner ziel?’
‘Omdat het niet gezegd mag worden van u of van mij, dat wij in een oogenblik
van zwakheid hebben toegegeven aan een kreet van den hartstocht die oprijst om
ons te beproeven, om als eene ontkenning uit te spreken van een offer, vroeger in
heilige geestdrift met zooveel smart op onze jeugdige harten verwonnen; omdat gij
en ik beiden te lang en te goed hebben geleefd, om nu met eene enkele daad ons
geheele verleden te verloochenen en tegen te spreken; omdat gij u een naam hebt
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verworven zoo groot, zoo geëerd, zoo bewonderd, dat die ook zonder één smet van
zwakheid bij het nageslacht moet overgaan. Ik zeg meer: zelfs waar de Christen
vrijheid vindt om zich terug te werpen in de wereld, die hij eenmaal is uitgetreden,
heeft Jacques Benigne Bossuet nog verplichtingen die hem binden; hij is van zijn
roem, van zijn naam rekenschap schuldig, en hij mag niet willekeurig den schijn van
eene zwakheid op zich nemen tegen zich zelven, waar hij alleen zich ongelijk zou
willen zijn uit edelmoedige vriendschap.’
‘Edelmoedige vriendschap!’ herhaalde Bossuet als bij zich zelven, en zijn
voorhoofd kleurde zich onder den scherpen blik van haar raadvermogen, want zij
had juist geraden. Hij kwam tot haar uit een gevoel van plicht, niet juist uit eene
aandrift van passie; men zegepraalt nooit over de liefde of men heeft de liefde zelve
in den strijd gedood, en waar ze later nog weer een schijn van herleven aanneemt,
is zij nauwelijks iets meer dan eene geestverschijning, door onze verbeelding voor
eene poos opgeroepen: doch die bij de eerste koude aanraking der werkelijkheid
in het ijle verdwijnt. Neen zeker, de ernstig gestemde, de godvreezende Bossuet
was niet tot haar gekomen als ontrouwe zoon der Kerk, met schendige liefde in het
hart, en het was niet aan deze dat hij nu het offer van zoo heilige banden wilde
brengen; maar een ernstig gevoel van plicht maande hem om bij de nieuwe verheffing
allereerst haar te hooren, hare belangen te overwegen, en zelfs bij den flauwsten
wensch, haar te doen deelen in een rang waarop hare onwankelbare trouw en
standvastige liefde, en het offer van geheel hare toekomst, haar als een recht
gegeven hadden.
Zonder dat dit alles zoo geheel duidelijk uitgesproken stond voor zijn geest, was
het er meer in dan hij zelf wist; doch wie kent zich zelven in zulke oogenblikken?
juist de tegenstand van Yolande wakkerde in zijne ziel op wat hij er zelf het eerst in
afkeurde; vandaar dat hij met eene soort van bitterheid uitriep:
‘Yolande, Yolande! gij zijt wèl sterk, altijd wèl sterk als het er op aankomt u van
mij te scheiden!’
Dat was zeker wel het hardste en het ondankbaarste woord dat ooit door het
egoïsme van een man werd uitgesproken;
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maar toch nam Yolande het zooals het oppervlakkig klonk: als een verwijt der innigste
teederheid, als een toon van vroeger dagen, als den levenskreet van een gevoel,
dat begraven was, maar nog niet gestorven.
Het trof haar vreeselijk; het greep haar aan met bijna onweerstaanbare macht;
het deed haar gloeien en huiveren; iets als eene bedwelming overviel haar; zij voelde
zich als door eene machtige reuzenhand in den toovercirkel van 't verleden
heengetrokken, en hare rede worstelde reeds met verzwakte wapenen tegen het
binnentreden.
Maar, zijn er mannen die eene vrouw van zielskracht zwak maken, er zijn ook
dezulken die eene zwakke vrouw sterkte geven, alleen door hunne tegenwoordigheid,
en zelfs in de oogenblikken dat zij zelven het zwakst zijn; - hoe dat komt? Door de
innerlijke overtuiging of door de vroegere ondervinding weet eene vrouw altijd, welke
houding haar het meest verheft in de oogen van den man dien zij liefheeft, welke
houding hij vordert, zelf zonder den eisch uit te spreken, als voorwaarde van die
hoogachting, die eene edele liefde versterkt en duurzaam maakt; en zonder
redeneering, zonder onderzoek, alleen door de ingeving van het hart, vindt zij de
kracht om zich ten minste te toonen wat zij voelt te moeten zijn. Zoo ook Yolande.
Zij, zij wist, zij voelde het, dat Bossuet het haar later danken zou en met woeker
van versterking betalen, als zij nu opnieuw kracht had voor beiden; zij voelde het,
en zij wilde zijn wat zij moest: maar niet terstond had zij zich zelve opgericht tot die
hoogte, en haar toon klonk smartelijk en bijna klagend, toen zij zeide:
‘Neen, Monseigneur! ik ben zwak, zeer zwak, geloof mij; daarom juist smeek ik
u, stel mijne zwakheid niet op meer dan menschelijke proeve, want ziet gij, zij zou
bezwijken, bezwijken vooral onder den last van uwe verdenking, en dat zoude ons
beiden tot ongeluk zijn, en niet tot eere...’
‘Neen, Yolande! noem dat geen bezwijken uwer zwakheid, meen niet dat dit u of
mij oneere zal brengen, zoo gij nu ten laatste er in toestemt, om dat geluk aan te
nemen dat u volgens recht reeds zoolang heeft behoord, dat gij er in toestemt met
een schitterend lot de verlatenheid en de eenzaamheid te
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verwisselen, waarin gij uw leven voortsleept zonder het te genieten - slachtoffer als
gij zijt van eene grootmoedigheid, waarbij gij u zelve al te veel, al te roekeloos,
moest ik zeggen, hebt voorbijgezien...’
Yolande had onder zijn spreken zich de hand op het hart gelegd, als wilde zij door
die beweging de sterke kloppingen er van bedwingen.
‘Jacques! Jacques!’ riep zij, op eens terugvallende tot de gemeenzaamheid harer
jeugdige dagen, die zij sinds lang tegen den achtbaren kerkvoogd had ontwend,
‘Jacques, ik placht bij u mijne versterking te zoeken en... te vinden; waar zal ik nu
kracht scheppen tot een antwoord uwer en mijner waardig? hoe zal ik antwoorden...’
‘Zooals gij het moet naar de volle, vrije ingeving van uw hart, zonder bedenkingen
eener edele maar gevaarlijke overdrijving...’
‘Monseigneur!’
‘Spreek, Yolande, wilt gij uwe rechten erkend zien als echtgenoot van Jacques
Benigne Bossuet, als de gemalin van Bossuet, gouverneur van den dauphin van
Frankrijk?’
‘Jacques, Jacques, God! de beproeving is te sterk! En zij zonk machteloos neêr
in de kussens van haar divan.
‘Uw antwoord, Yolande, uw antwoord; bedenk... ook voor mij is dit eene marteling,’
hervatte hij zonder verschooning voor haar toestand.
Hare lippen bewogen zich even, en stamelden een sidderend: ‘Neen!’
Bossuet werd zeer bleek; toch ontsnapte een zucht van verlichting zijne borst.
Zeker legde hij dien zelf zoo niet uit op datzelfde oogenblik; maar toch, zij had neen
gezegd, hij was verantwoord. - Hetgeen er volgde geeft ons eenig recht tot dit
vermoeden.
‘Yolande, gij verwerpt wat gij niet hebt overwogen,’ hervatte hij, kalmer dan hij
het had kunnen zijn zoo werkelijk hartstocht hem de vraag op de lippen had gelegd.
‘Het is niet enkel verlatenheid, waarin gij u verliest, het is niet enkel eenzaamheid,
waarin gij verkwijnt, maar het is ook de verdenking die
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op u drukt en van deze althans hebt gij recht mij rekenschap te vragen, van deze
althans moet ik u zuiveren zoodra ik het mag. Wilt gij dat ik de overeenkomst onzer
ouderen, door onzen wil versterkt en bezegeld, bekend make aan het hof in de stad,
opdat men wete hoe rein uw leven was en hoe volkomen uwe zelfverlooching?’
Zij zag hem aan met iets als een glans van blijdschap in het oog, toch eenigszins
met vreeze. ‘En dan, wat zal daar dan het gevolg van zijn?’ vroeg zij.
‘Van gehuwde bisschoppen heeft men in de Gallicaansche kerk geen voorbeeld!’
hernam hij glimlachend, maar geloof mij, de koning zal mij dit vergoeden, en ik heb
u recht gedaan, en dat vreeselijk huwelijkscontract, dat mij drukt als een
onuitgedelgde schuld, heeft dan ten minste u een voordeel gedaan; het zal uw leven
verklaren en rechtvaardigen in de oogen der menschen.
‘Het is verklaard en gerechtvaardigd in de oogen van God, Monsigneur; toch ben
ik u dankbaar voor de edelmoedigheid van die vinding; maar zoo haast zij uwe
toekomst slechts benevelt, slechts minder schitterend maakt, heeft zij voor mij geene
waarde.’
‘Maar zij heeft eene grootere voor mij: het voldoen van een plicht! Weet gij ook
hoevele malen ik het mij zelven zeg, en juist in de uren van mijne schitterendste
overwinningen met het woord, juist in die uren waarin mij de treffendste voldoening
gewordt, in de heiligste ure: daar is eene vrouw, aan wie ik de vrijheid tot dit alles
dank, en die, zelve zich gebonden achtende, mij al de vrijheid laat om een weg te
vervolgen die mij telkens verder van haar afbrengt. Die vrouw heeft liefde, rang en
stand in de wereld, het genot van echtelijk heil voor mij opgegeven; eenmaal wellicht
zal zij het hoofd moeten bukken onder onrechtvaardige verdenking en dat alles voor
en dat alles door u; die vrouw is uwe vrouw in het eind, en soms, o! het zijn bange
oogenblikken, soms rijst de vraag bij mij op, wat de mindere schuld zoude zijn voor
God: als schendige zoon der kerke nog mijn hart te wijden aan deze vrouw, aan
deze engel, als ik zeggen moest; of als schendig echtgenoot die heilige dus ter zijde
te laten, ter wille van een bisschopszetel.’
Ziet gij, Yolande dat knaagt aan mijne rust, dat beklemt mij
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het geweten, dat doet mij soms het bloed stollen in de aders, en de woorden
verstikken in de keel, terwijl ik een ontrouwen echtgenoot tot zijn plicht vermaan; of
doet mij het bloed van schaamte naar het voorhoofd stijgen, terwijl ik eenen
plichtschendigen priester bestraf. De Heer, die de zonden der menschen meet naar
zijn eigenen maatstaf, moge dien staf niet breken over mijn schuldig hoofd! maar
dit weet ik, dat ik op dit punt reeds mij zelven heb geoordeeld, en dat ik geen middel
weet om mijne schuld te verminderen dan dit eene, dat door Gods leiding de koning
zelf door zijne keuze mij als in de hand geeft en dat gij verwerpt: en daarom nogmaals
vrage ik u en mij zelven, allen hartstocht en alle vooroordeel ter zijde gezet: moet
ik u niet recht doen, moet ik ten minste niet dit huwelijk openbaar maken, al is het
dat heilige verplichtingen, dat overwegingen van edelmoedige kieschheid ons
beletten er de voordeelen van te genieten?
‘Neen, neen, Jacques, dat moet nooit, nooit geschieden; uw loopbaan in de kerk
is nog maar pas geopend, zij zou er door gesloten zijn; nooit dit om mij; wat is de
gouverneur van een prins, zelfs van den dauphin van Frankrijk...’
‘De man die van het vertrouwen des konings het hoogste blijk geniet, de man op
wien geheel Frankrijk het oog houdt, en die, als ik zeide, in zijn kweekeling het heil
kan kweeken van 't vaderland; is die taak niet grootsch?’
‘Zoo is het, maar toch, het blijft altijd een man die afhankelijk is van eene
ongenade, van eene luim, 't is niet eenmaal uit te spreken van wiens luim wellicht
zijn ambt, zijne gansche stelling aan het hof afhankelijk is; een hoveling als al de
anderen, ja, zelfs al ruildet gij uw bisdom voor een hertogszetel, een hoveling, niets
meer, dat wil zeggen iemand die niets is van zich zelven, en niets blijft dan door
den wil van den koning. Leg uw geestelijken stand af, groote Bossuet, en gij hebt
niets meer; niet eens meer het recht om in Christus' naam vorstelijke zondaren te
vermanen tot boete en bekeering; niet eens meer het recht om in Christus' naam
het dwalende lam terug te brengen tot de kudde; niet eens meer het recht om te
prediken, ruste aan die vermoeid zijn van den zwaren levensweg, noch vrede en
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blijdschap aan wie zich hebben afgemarteld in den pijnlijken strijd van het leven.’
‘Die voorrechten zijn mij zelven zoo dierbaar, dat ik niet zonder ijzing denk aan
het ledige dat zij mij laten zullen als ik ze heb opgegeven; maar toch...’
‘En wat ruilt gij er voor? ik spreek niet nu, op 't oogenblik, maar later, als de
opvoeding van den dauphin zal voltooid: o! ik spreek niet van die schitterende
vorstelijke belooningen, die u dan wachten! misschien... ik spreek zelfs niet van de
waarschijnlijkheid, dat gij invloed behouden zult op den aanstaanden koning; maar
altijd keert gij dan onder het gros der hovelingen terug; gij wordt een van hen, ware
het ook de hoogste in gunst; terwijl de bisschop van Condom daarentegen altijd
blijft wat hij is, een vorst der kerk, die zijn rang slechts ontleent van haar; en wat
wereldsche titels daar ook bijgevoegd mogen worden of aan afgedongen, dien
hoogen titel, die goede en geëerde stelling, die eerbied afdwingt en tot iedere
grootheid leidt, onafhankelijk van de willekeur van vorstelijke gunst of ongunst, dien
moet gij houden, mijn vriend, en daarbij niet denken aan mij; of liever wel denken
aan mij, aan mij het eerst: want slechts opdat gij de roem en de eere der Kerk zoudt
zijn, bracht ik een offer zooals niet vele vrouwen het brengen zouden in de eerste
vaag der jeugd, maar niet aan een man dien de koning hertog zou maken door een
brevet, en alleen dan ben ik volkomen bevredigd. En niet waar, mijn vriend, die
teleurstelling zult gij mij niet aandoen, dat ik dit kruis, ten kenmerk uwer waardigheid
mij eens door u gegeven om te dragen, evenals gij zelf, als symbool van mijn
geestelijk deelgenootschap aan de uwe, dat ik dit kruis zou moeten afleggen om er
wereldsche sieraden en hofkleeding voor te ruilen, en voor 't uiterlijke de gelijke te
moeten zijn van mevrouwen de la Vallière en de Montespan!’
Zij sprak met de snelheid, met de gejaagdheid zouden wij bijna zeggen, van eene
opgewondene geestdrift; zeker wel in eenige overspanning, want hare wangen,
anders zoo bleek, gloeiden van dat verhoogde leven des gevoels dat ook de oogen
fonkelen deed. Het was duidelijk dat zij, hoewel van zich zelve sprekende, niet
eenmaal aan zich zelve dacht, en dat alleen hare
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veredelde, gelouterde liefde haar als bezielde met zooveel helderheid van geest,
zooveel kracht en zooveel waardigheid. De goede abdis der Clarissen zag op haar
met zulk eene eerbiedige verwondering, alsof zij een harer heiligenbeelden had
hooren spreken; zij hield de handen gevouwen als in een uur van gebed. Maar
Bossuet, Bossuet vooral was het belangwekkend gade te slaan in deze oogenblikken.
In het eerst, bij hare stellige weigering, zweefde er als eene schaduw van spijt en
teleurstelling over zijne trekken; maar het was slechts eene lichte wolke, die welhaast
voorbijtrok, want zekerlijk, er was eene innerlijke, teedere vriendschap overgebleven
in zijne ziel, de hartstocht mocht voor eene wijle opluiken, maar die leefde daarin
niet meer, en het was wel zeker een gevoel van verplichting, van gemoedelijke
trouw geweest, dat hem had aangedreven om Yolande het voorstel te doen dat wij
hoorden. Nu zij het niet aannam, was hij zoo getroffen als hij het zijn moest, dat zij
het kon afslaan; maar toch, nu zij het gedaan had, en met eene kracht, met een
ernst, met eene overreding die van innerlijke overtuiging getuigden, nu vervulden
blijdschap, bewondering, hoogachting opnieuw zijne ziel en brachten haar een beter
deel van zijne vriendschap dan de flauwe, dubbelzinnige en strijdende
gewaarwordingen, waarmede hij haar ditmaal zijne hand had geboden.
Levensgloed, zielsverheffing straalden nu ook uit zijn oog en spraken uit zijne
trekken, nauwelijks kon hij zich weêrhouden haar in de rede te vallen met een woord
van toestemming en dankbaarheid; maar ook even alsof er eene zoete muziek hem
boeide, bleef hij luisteren, en toen zij uitgesproken had en zich naast de oude abdis
neêrzette op de sofa, waarvan zij onder 't vuur van 't spreken was opgestaan, ging
hij met levendigheid naar haar toe, vatte hare beide handen in de zijne, en dus
gebogen, bijna geknield aan hare voeten, sprak hij:
‘Gij hebt gelijk, Yolande! ja, gij hebt gelijk, en al geeft het mij smart op dit oogenblik,
al geeft het mij beschaming zelfs, ik voel dat ik u danken moet; ja, vriendin, met het
fijn gevoel der vrouw, alleen geraden door uw edel hart, hebt gij beter gezien en
beter geoordeeld wat mij noodig is en zelfs wat u dient, dan ik met de
scherpzinnigheid des oordeels, mij
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door den hemel verleend. Ja, gij hebt gelijk, gij hebt àl te lang bewezen, berekend
te zijn voor het groote offer dat gij brengt, dat gij er nu plotseling te zwak voor zoudt
zijn, en ik, ik ook zal niet kleiner zijn dan de groote plicht, en niet zwakker dan de
last, die dit alles op mij legt. Neen, het is zoo, de bisschop van Condom kan aan
dat hof, dat hem van nu aan ten verblijf zal zijn, woorden spreken van ijver en van
ernst, van boete en bekeering, eischen doen van verloochening en heiliging, die in
den mond van een ander, zelfs van den gouverneur des prinsen, ongepast zouden
zijn, en veronachtzaamd worden; als bisschop van Condom, zij het slechts ook in
titel, zal ik er niet behoeven te zwijgen, als ik ergernissen zie voor God en de Kerk.’
‘Ja, ik dank u, ik dank u vurig, lieve vriendin, dat gij mij aan de plichten van mijn
leven, aan de beteekenis mijner gaven hebt herinnerd. Heil mij! zoo zal ik niet
behoeven af te staan de groote dierbare roeping van den herder, waar ik de plichten
van den onderdaan vervul. Zoo zal ik nog meer ernst en nog meer vuur mogen
leggen in de vervulling der laatste, waar ik mij door de waardigheid van den eersten
zie gedekt. Zoo zal ik nog weêr prediken in den naam des Heeren, en verkondigen
Zijne heerlijkheid, en de zondaren doen nederstorten aan de voeten van Zijn kruis
met de Petrus-tranen des berouws in het oog en met de vraag van den bekeerden
Heiden op de lippen: ‘Wat moeten wij doen?’ Zoo zal ik nog blijven voortgaan mijne
krachten te geven aan den dienst der Kerk, terwijl ik de groote taak volbreng mij
door den koning toevertrouwd.’
‘En wat u betreft, mijne vriendin, mijne zuster, neen, ik zal u niet ontrukken aan
die ruste, met moeite en inspanning verkregen na worsteling en gebed, om u in de
beslommeringen rond te voeren eener hofwereld, waarin gij niet thuis zoudt zijn;
maar dit toch wil ik, dat uw leven niet langer verdacht of belasterd zij, en daartoe
zal ik het middel weten uit te vinden; niet waar, mijne Yolande, dit gunt gij mij, dit
laat gij aan mijne zorge over?’
‘Zoo gij mij verzekert dat het u in niets schaden zal, zelfs niet in het geringste
belang,’ hernam zij, hem sterk aanziende.
‘Ik geloof althans niet, dat het eenige groote belangen zoude
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kunnen krenken,’ hernam hij glimlachend, en met vastheid voegde hij er bij: ‘het
overige moet gij mij vertrouwen.’
Yolande zweeg, als aarzelde zij nog hem deze zorg en moeite te geven om
harentwil; maar de abdis van Norberty, die haar rozenkrans in de hand had gehouden
als ware zij in een stil gebed verdiept geweest gedurende dit gesprek, liet dien
glijden en nam Yolande's hand.
‘Mijn kind,’ zeide zij, ‘toen onze hoogwaardige vriend, mijnheer van Condom, mij
bewoog de stilte van mijn Godgewijd verblijf te verlaten om met hem een bezoek
af te leggen bij u, was het niet omdat het zijn schrander oordeel aan goeden raad
ontbrak, dus niet opdat ik dien geven zoude, maar alleen opdat ik als uw naaste
verwante u mocht opmerkzaam maken op uwe belangen, waar al te groote
edelmoedigheid zich zelve mocht voorbijzien. Daarom, mijne beminde dochter, heb
ik gezwegen toen het de vraag was van eene gewichtige keuze; ik begreep dat hier
alleen de ingeving van uw edel hart moest beslissen; ik voor mij zelve oordeelde
ook, dat mijnheer van Condom zijne groothartigheid het meest hoorde en dat gij en
hij volkomen rust zoudt hebben zoo gij niet toegaaft. Maar wat anders is het, dien
teeren en vromen vriend te laten zorgen èn voor uwe toekomst, èn voor uwe eer
onder de menschen: dat moogt gij niet afslaan, daarop moogt gij zelfs niet stilzwijgen,
maar dat moet gij in dank aannemen en zonder voorwaarden, dat hebt gij aan
mijnheer den bisschop verdiend, en daarin moet gij hem niet verhinderen u zijne
schuld te betalen.’
‘Zoo wil ik, lieve tante! alleen, ik begrijp niet dat het nog noodig kan zijn.’
‘Niet noodig, mijne dochter? dat zou alleen dàn waar wezen, als gij hadt kunnen
besluiten mijn voorstel aan te nemen, en u geheel uit de wereld hadt teruggetrokken
in mijn klooster.’
‘In een klooster! ik!’ herhaalde Yolande met iets als verwijt. ‘De gelofte die ik zou
afleggen zou immers eene logen zijn voor God. Als men zich durft wijden als bruid
aan den Heer Jezus, moet men dien eeniglijk in het hart hebben, en niets
daarnevens; en ik, die mijn leven toewijdde aan een man als iets dat het zijne is;
die in het hart blijf verbonden aan hem,
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al is het door een band der zuiverste en heiligste vriendschap; ik zou niet kunnen
zeggen dat leven nog te wijden aan den Heer, aan de Kerk; neen, ik heb het recht
niet, en ik zou nooit de vermetelheid nemen, voor het outer te verklaren dat ik mij
scheidde van de wereld, terwijl ik daaraan nog gehecht bleef door zulk een zieleband
en daarin nog al de vurige belangstelling had eener wereldsche, al is die niet
overgebracht op een ander. Neen niet waar, mijn waardige vriend, dat was ook uw
oordeel, zoo vaak wij het besproken hebben... geen klooster voor mij?’
‘Neen, mijne vriendin, voor u zelve en tegen anderen hebt gij die schuilplaats niet
noodig, gij dient God den Heer in de wereld, dat is meer moeielijk... zeker, en voor
zwakken nauwelijks te raden; maar gij hebt er sterkte toe, daar gij gewoon zijt uwe
kracht te vragen vanwaar eeniglijk de kracht uitgaat, die nooit beschaamt. Het is
zoo,’ voegde hij er glimlachend bij en met minder ernst op het gelaat, ‘ik heb wel
eens tegen den afgodendienst moeten prediken, maar ditzelfde uur bewijst dat ge
ze toch nog kunt omwerpen als het zijn moet en dat gij ten minste den moloch der
zelfzucht niet offert.’
Yolande dankte hem met een blik en vervolgde toen tot de abdis:
‘Daarom leve ik nog in de wereld, lieve tante, en ik leef er zooals ik wil, en wat
zegt mij haar oordeel? zij kan het weten dat ik niets meer van haar wensch; ik heb
gezorgd dat zij het mij kan aanzien; ik dacht dat zij mij dan ook geen eischen meer
te doen had, en dat ik gerust mijn weg konde gaan onder haar oog, zonder naar
haar goeddunken te vragen.’
‘Daarmede hebt gij toch niet verstandig gedaan,’ hernam de abdis; ‘want zelfs ik,
die in mijne kloosterlijke afsluiting zoo weinig kennis heb aan de wereld, ik zie er
het gevaar van in, en uit hetgeen tot mij komt uit die buitenwereld, weet ik met
zekerheid, dat ik gelijk heb te vreezen...’
‘Hoe, het is dan waar! men durft haar verdenken?’ riep Bossuet heftig.
‘Men durft meer, ik verzeker het u: men belastert haar!’
Yolande verschrikte zichtbaar en boog het hoofd met een donkeren blos. Zij wist
op dit punt door Jacques-Loïs reeds
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meer dan haar diende voor hare rust; maar zij wilde het haren vriend verbergen uit
vreeze van hem smarte te geven of in nieuwen tweestrijd te brengen; maar de abdis
vervolgde met onbarmhartigen ijver:
‘Men belastert haar, Monseigneur; sinds lang mompelt men en gist men over de
afkomst van St. Hyacinthe, men begrijpt zich niet de belangstelling, de zorge mijner
nicht voor dat jongske... toen hij nog knaap was; nu, sinds hij tot een bevallig jonkman
is opgegroeid, nu men hem ziet in de wereld, nu men hem daar ziet aan de zijde
van Yolande, nu spreekt en denkt men weer anders; en waar men vroeger de
verdenking te ernstig vond om haar in het losse uit te spreken, en slechts fluisterend
elkander zijne gissingen toevertrouwde, ontziet men zich nu niet. Men glimlacht,
maar fluistert niet meer, maar zegt hard op, met al den spot dien Satan wereldsche
menschen ingeeft over het onheil hunner naasten, al wat men heeft uitgedacht...’
Yolande zuchtte en zweeg; stille tranen wischte zij ter sluik van het oog.
‘Maar, mevrouw de abdis, hoe zijt gij dus goed onderricht? hoe dringen zulke laffe
boosaardigheden in uwe afzondering door? hoe durft men die onder uwe vrome
aandacht brengen?’ sprak Bossuet met fonkelende oogen en niet zonder eenige
scherpheid, want de gedachte dat Yolande gelasterd werd was hem ondragelijk en
hij verweet in het binnenste zijner ziel de abdis, dat zij hem iets zoo ergerlijks zeide.
‘De menigvuldige bezoeken die de dames van de groote wereld en van het hof
brengen aan onze zusters... hare nieuwsgierigheid naar alles wat er daarbuiten
omgaat... mijn eigene betrekkingen met vrouwen van allerlei rang en allerlei toestand,
mijne briefwisseling met sommigen van haar houden mij al vrij wel op de hoogte
van hetgeen er voorvalt te Parijs, en met de personen waarin ik belang stel! en ik
moet bekennen dat ik om mijne lieve, onschuldige nicht niet langer onder deze
duistere vermoedens te zien, meer dan eenmaal op het punt ben geweest om het
geheim van St. Hyacinthe's afkomst en de edelmoedigheid uwer zorge voor hem
te verraden aan dezen of genen, die
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met argwaan of boos opzet vragen deed... maar de eed dien mijn zwager Desvieux,
zeer verkeerd als het mij voorkomt, van ons allen heeft gevergd, weerhield mij
alleen...’
‘Dien eed te vergen was de plicht van mijn vader, dien te houden blijft de onze!
en ondanks alles,’ hernam Yolande vast, ‘aan twee sterfbedden hebben wij dien
afgelegd, en twee dooden zouden wij in hun graf beleedigen als wij hem braken.’
‘O! maar de dooden, die zalig zijn in 't hemelsche paradijs, hebben immers geene
smart meer van hetgeen hier op de aarde omgaat; de arme Loïse - de Heere hebbe
hare ziel, en Hij weet hoeveel gebeden er voor hare ruste opgaan uit mijne cel,
hoeveel zielmissen er gevierd worden tot datzelfde doel in onze kloosterkapel, maar de arme Loïse zelve zoude zeker niet begeeren dat men hare nagedachtenis
eerde tot zulken prijs.’
‘Het is mogelijk,’ hernam Bossuet, ‘het is mogelijk, dat de verlosten met droefheid
en medelijden neêrzien op hetgeen wij hier op aarde eere en schande noemen, dat
zij over dit alles met verhelderd verstand oordeelen in hun verheerlijkten staat; maar
zij zien zeker ook met scherperen blik op onze verkeerdheden en op onze ontrouw;
en nu, wij hebben een maatstaf, waarmede wij ook hunne eer moeten meten, en
niemand heeft ons nog van onzen eed kunnen ontslaan, terecht dus of te onrecht
gevorderd. Nu het woord der trouwe is gegeven, moet het ook heilig gehouden
worden, totdat de voorwaarde der stilzwijgendheid is opgeheven, totdat de vader
van St. Hyacinthe is uitgevonden; en de goede naam van onze vriendin, van onze
vrome Yolande moet op andere wijze gehandhaafd worden, daarop wil ik mij
beraden.’
‘Daar wij toch van St. Hyacinthe spreken, Monseigneur,’ begon Yolande haastig
om het gesprek af te leiden van het eerste onderwerp, waarvan zij een nieuwen
strijd als uitkomst vreesde, ‘moet ik u eene bede voordragen in den naam van ons
pleegkind.’
‘Wat gij van mij vraagt, mejonkvrouw, zou mij moeielijk vallen af te staan; maar
dit moet ik u zeggen: over Jacques Loïs ben ik althans niet tevreden.’
‘Hij evenmin over ons,’ hernam Yolande met hare zachte weemoedige stem.
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‘Dat moest hij dan liever mij zeggen, dan er u meê verontrusten,’ hernam Bossuet.
‘Hij heeft er den moed niet toe, Monseigneur.’
‘Hij heeft wel den moed alles te doen wat mij ergert en wat zijn stand hem verbiedt!’
‘Als hij dien stand had gekozen...’ hervatte Yolande verontschuldigend.
‘Hij heeft dien aanvaard, dat is hetzelfde! hij verbond zich tot de plichten welke
deze oplegt,’ hernam Bossuet. ‘Hij is schuldig, en hij voelt het zelf, want hij vreest
mij, hij vermijdt mij; sinds verscheidene dagen heb ik hem niet gezien, en de hemel
alleen weet in welken cirkel van dwaasheden en zonden hij te dezer ure ronddartelt
en...’ Plotseling hield de bisschop op met spreken en zag niet zonder ergernis naar
de deur, die driftig werd opengerukt, zonder dat men zich de moeite gaf er naar te
vragen of dit bezoek wel verlangd werd. Maar toen de oorzaak van deze stoornis
werkelijk binnentrad, ontsnapte aan onzen kerkvorst toch een uitroep van verrassing,
waaronder zich die soort van welwillendheid mengde, die sommige vaders niet
weten te verbergen voor hunne zonen, zelfs al geven zij hun reden tot toorn.
‘Jacques-Loïs!’ riep Bossuet.
‘St. Hyacinthe!’ sprak Yolande, met een vriendelijken glim lach. Maar de jonge
abt kwam nu het vertrek niet binnen met dien gemaakten danstred, die mode was
bij de toenmalige salonfatten; integendeel, zijn gang was driftig en ongeregeld, de
tegenwoordigheid van den Bisschop van Condom, die hem anders zeker eenigszins
had moeten treffen, scheen hij in 't eerst nauwelijks op te merken, want terstond liet
hij zich neêrvallen op den eersten stoel den besten, en riep toen:
‘O! niet waar, ik kom niet te laat, gij hebt het niet aangenomen; zeg toch dat het
niet te laat is...’
De jonkman was blijkbaar zoo verdiept in den gang zijner eigene gedachten, dat
hij vergat hoezeer hij voor anderen onverstaanbaar moest zijn.
‘Ik weet niet wat gij bedoelt, dat ik zou aangenomen hebben,’ hernam Yolande;
‘herstel u, St. Hyacinthe, herstel u, mijn
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kind, gij zijt zoo verward, gij ziet niet eens mevrouw de abdis, mijne goede tante,
noch zelfs Monseigneur van Condom, die de goedheid had u het eerst te groeten.’
‘O! het is waar, het is waar,’ hernam Hyacinthe; ‘vergiffenis, hoogwaardige vrouwe,
vergiffenis, Monseigneur,’ en hij boog zich voor beiden; toen weêr tot Yolande; ‘het
is dan wel zeker dat gij niet aangenomen hebt, lieve nicht, dat gij mij dus antwoordt?
nu is het niets!’ en hij haalde diep adem, alsof hetgeen hem drukte plotseling van
hem afgenomen werd.
‘Maar zeg ons in 't eind, mijnheer de abt, waarover gij u dus ontrust in 't belang
van mejonkvrouw de Mauléon?’ vroeg Bossuet wat streng en de wenkbrauwen
samengetrokken.
De jonge abt boog nu de knie voor den bisschop van Condom en kuste zijn hand;
daarna opgestaan, sprak hij eerbiedig:
‘Monseigneur en mejonkvrouw mogen mij slechts den tijd gunnen, ik zal mij zoo
snel en zoo duidelijk verklaren als dat mogelijk is.
‘Maar vooraf vergeve mij Monseigneur, dat ik hier te Mauléon ben zonder zijne
voorkennis...’
Men ziet het, de jonge abt kwam weêr geheel tot zich zelven en tot de orde terug!
Yolande zag vragend op naar Bossuet, die schielijk antwoordde:
‘Ja, mejonkvrouw, ik had mijnheer de St. Hyacinthe dat verbod gegeven, u niet
te bezoeken zonder mijne toestemming, omdat ik van zijne loszinnigheid
oogenblikken van pijnlijke ontstemming vreesde voor u of...’
‘Het woord is hard, Monseigneur!’ sprak Jacques Loïs, maar hij boog toch het
hoofd, terwijl hij dit zeide.
‘Harder dan gij verdiend hebt?’ vroeg de Bisschop van Condom, hem scherp
aanziende.
‘Helaas, Monseigneur! wat gebeurd is, moge vergeven worden; de tijd van boete
zal zonder dat wel lang genoeg zijn. - Ik ben bezig mij te bekeeren; ik zal wel
moeten!...’
‘Behoort dat ook tot uwe wijze van bekeering, Jacques-Loïs, dat gij dagen
achtereen niet eens de moeite neemt mij te komen zien?’ vroeg Bossuet, meer met
het zacht verwijt van een gekrenkt vriend dan op den toon van een meerdere die
rekenschap eischt.
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‘Uwe hoogwaardigheid vergeve mij, maar zij is op dit oogenblik niet zoo juist in hare
uitdrukkingen als anders de bewondering wekt van ieder die het voorrecht heeft
haar te hooren... in plaats van moeite hadt zij moed kunnen zeggen, want ik wist
dat...’
‘Nu genoeg!’ viel Bossuet in, op een toon die wel bewees dat deze tegenspraak
van zijn pleegkind hem niet boos maakte; ‘het is reeds iets dat het dwalende lam
eindelijk terugkeert tot den herder...’ en hij legde hem met goedheid de hand op
den schouder.
Als een echt bedorven kind, hernam St. Hyacinthe al zijne vermetelheid, zoodra
hij zich weêr in gunst wist.
‘Monseigneur had hier nog juister kunnen zeggen, dat het lam eindelijk den
dwalenden herder heeft aangetroffen!’ sprak hij glimlachend; ‘want ziet gij, ik moest
ook maar te Mauléon komen, om mijnheer den bisschop van Condom te treffen,
dien ik te Parijs en Versailles tevergeefs had gezocht, en die men mij zeide dat
dezen morgen met het hof vertrokken was naar St. Germain... Wanhopend en ten
einde raad vlood ik naar mijn beschermengel en vond er...’
‘Uw weldoener, en uw trouwsten vriend.’
‘O! ik weet het, ik weet het,’ hernam St. Hyacinthe met vuur; ‘sinds ik in het geheim
mijner afkomst ben ingeweid, weet ik welk eene dankbaarheid en welk eene
gehoorzaamheid ik Monseigneur schuldig ben, en zoo dat mogelijk zij, zal dit mijne
eerbiedige vereering voor zijn persoon nog vermeerderen.’
‘Heeft mejonkvrouw de Mauléon u gezegd...’ vroeg Bossuet op zijn beurt, Yolande
aanziende met eenige bevreemding.
‘Ja, hoogwaardige heer, ik achtte het noodig, en wij waren overeengekomen, hem
die ophelderingen te geven op eenig beslissend tijdperk van zijn leven. Ik was op
het punt u dit te zeggen, toen mijn neef binnenkwam; ik wist slechts dit middel om
hem te doen berusten in den stand, dien wij voor hem moesten kiezen.’
‘En nu berust ik dan ook volkomen,’ hernam St. Hyacinthe met een diepen zucht,
‘in de bewustheid dat ik door zwijgende onderwerping in mijn lot, door mij zelven
als het ware uit te wisschen uit de rij der wezens, en te begraven onder eene soutane,
mijn lijkkleed voor de wereld! om daarmede de eer eener moeder te bewaren...’
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‘En tegelijk boete doen voor de verblinding van een vader en voor zijne schuld tegen
de Kerk! een Hugenoot die het gewaagd heeft eene trouwe dochter der Kerk tot
een huwelijk te verleiden, naar de instelling van zijne sekte... gij verbleekt, mijn arm
kind, en wat ik daar zeg moet u pijnlijk zijn, als het ons was; doch ik moest het
herhalen om u de volle beteekenis te doen beseffen van onze keuze voor u. Alleen
het recht dat de Kerk op u heeft kan sterker zijn dan de rechten die een vader op u
zoude hebben, zoo de wil des Hemels u dien deed wedervinden. En mijn doopzoon
althans moest gewaarborgd zijn tegen die vrijheid die de Protestanten zich nemen,
en die niets is dan de losbandigheid van oproerige onderdanen die zich niet willen
onderwerpen aan de voorschriften der Kerk, en die liever als ballingen dolen buiten
haar schoot dan zich als boetelingen neêr te werpen aan hare voeten. Daarvoor
heb ik hooge en heilige plichten op mij genomen tegenover uw eeuwig en tijdelijk
heil, om daartegen niet den allerzwaarsten slagboom op te richten.’
Mijnheer de bisschop van Condom vergat op dit oogenblik, dat het eerste protest
tegen de voorschriften der Kerk was uitgegaan van een monnik! maar intusschen
waren zijne tegenwoordige toehoorders met dit argument tevreden, en St. Hyacinthe
sprak smartelijk:
‘O! zeker, ik begrijp al de noodzakelijkheid van de banden die mij aan de Kerk
boeien, gelijk ik er geheel de zwaarte van gevoel. Het was daarom ook dat ik, gehoor
gevende aan den raad mijner lieve nicht Yolande, en na ernstig overleg met mij
zelven, deze gansche week bezig ben geweest met mij voor te bereiden om den
geestelijken staat nu voortaan in ernst op te vatten, met het verbreken van
betrekkingen, die er tegen streden, met mij aan te sluiten aan diegenen onder mijne
jonge collega's, die ik vroeger ter zijde liet om hunne strakheid; met plannen voor
studie zelfs... ja! Monseigneur, ik heb mijne boeken weêr opgezocht.’
‘Wel ziedaar, waarlijk eene volledige bekeering,’ sprak de abdis van Norberty.
‘Och neen, mevrouw, daar zijn we nog niet,’ hernam Jacques-Loïs; ‘ik vrees dat
ik het niet verder zal brengen dan tot daartoe; want, toen ik dezen ochtend een
laatst vaarwel wilde brengen
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aan... haar die ik beminde, aan mijne Cathérine... voelde ik wel zeker dat het mij
onmogelijk zoude zijn van haar te scheiden, om niets lief te hebben dan die Kerk...’
‘Cathérine, welke Cathérine?’ vroeg Bossuet verwonderd.
St. Hyacinthe kleurde en zweeg.
‘Cathérine des Secousses,’ zeide Yolande, om hem tegemoet te komen.
‘Hoe! de nicht van den chevalier des Secousses?’ vroeg de bisschop.
‘Juist, Monseigneur, en daarom, als ma cousine wat meer goedheid had willen
hebben voor den chevalier... wie weet... want in 't eind, hij is het hoofd van zijne
familie; maar zijn naam herinnert mij wat mij hierheen voerde. Monseigneur en gij
mijne nicht, vergunt mij daartoe eenige oogenblikken aandacht.’
‘Sinds een uur luisteren wij,’ sprak Yolande glimlachend.
‘'t Is niet vroolijk, belle marraine,’ hernam de jonge abbé zeer ernstig. ‘Dezen
morgen dan was ik in het hotel des Secousses, te Parijs, dat aan den chevalier
behoort, doch dat hij door de weduwe van zijn vader en hare kinderen bewonen
laat. De oude mevrouw de Secousses heeft haar appartement juist naast dat van
mijne Cathérine, hare kleindochter; toen wij nu dezen ochtend samen waren en in
diepe verslagenheid zaten neêrgebogen, daar ik haar mijn besluit had medegedeeld
om in goeden ernst geestelijke te worden, hoorden wij op eens de stem van den
chevalier, die overluid zeide:
‘Nu is het besloten: Yolande Desvieux moet de mijne worden of - zij is verloren.’
‘Mijn hemel, wat hebt gij voor?’ vroeg de oude dame verschrikt.
‘Ik heb mij daaromtrent met de gravin des Arçons beraden, en wij zijn
overeengekomen...’
‘Zeker niet dat gij onze Cathérine deelgenoot zoudt maken van uw geheim,’ viel
de dame in; ‘en daarom, laat ons zacht spreken, of gaan we naar de bibliotheek.’
Dit laatste scheen de chevalier te kiezen, want wij hoorden hen het vertrek verlaten;
ik, brandend van deelneming waar het mijne beminde weldoenster gold, had er mijn
leven voor over gehad, zoo ik had mogen luisteren, doch er was geene hoop meer
iets te hooren. Zoo verliet ik Cathérine met een
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verdubbeld verdriet in 't harte, en dacht na over de mogelijkheid, dit vreeselijke dat
dreigde van uw hoofd af te weren, chère cousine; daar viel mij in dat de vicomte
des Arcons den winter bij zijne grootmoeder zou doorbrengen, en daar ik hem kende
voor haatdragend en kleingeestig, twijfelde ik niet of de les die hem eenmaal gegeven
was in zake mejonkvrouwe de Mauléon, zou hem nu tot den bondgenoot van den
chevalier maken, als deze het ontwerp vormde zich op haar te wreken. Ik nam mij
dus voor den jongen man te gaan opzoeken, die gelukkig tot mijne vroegere
kennissen behoorde, maar ik had niet eens noodig Parijs te verlaten om hem te
vinden: ik ontmoette hem slenterend op de brug de Tournelles, en hij liep mij
tegemoet zoo ras hij mij in 't oog kreeg. Wij omhelsden elkander en hij nam mij
onder den arm terwijl hij sprak:
‘Raad eens, mijn waarde abt, wat mij vandaag te Parijs roept.’
‘Ja, mijn lieve vicomte,’ zei ik, ‘een chevalier als gij moet zooveel bezigheden
hebben, een rendez-vous, een duel.’
‘Niets van dat alles,’ hernam hij, ‘'t is veel vroolijker. Ik kom Parijs plunderen om
de provincie in opschudding te brengen: mevrouw de gravin, mijne zeer waarde
grootmoeder, geeft een gemaskerd bal.’
‘Een gemaskerd bal!’ riepen Yolande en Bossuet tegelijk, en als onwillekeurig.
‘Ja, en hoe ze dat nu te pas brengen, weet ik niet,’ hernam Jacques-Loïs, maar
daarin schuilt eene boosaardigheid tegen u, ma bonne marraine.’
Yolande en de bisschop wisselden een blik van verstandhouding.
‘Want luistert slechts hoe mijn fat, de vicomte, vervolgde:
‘Ze hebben mij hierheen gezonden om kostumes, en ik heb commissiën voor alle
dames van onzen cirkel! Welhaast zal ik ze ook te doen hebben voor uwe nicht!’
‘Waarlijk! zeide ik, mijne minachting verbergende, om hem niet al te zeer af te
schrikken.
‘Zonder eenigen twijfel, zóó preutsch als zij is, mejonkvrouw de Mauléon zal op
dit bal verschijnen.’
‘Meent gij, dat mejonkvrouw de Mauléon er zooveel meê op heeft anderen te zien
dansen?’ vroeg ik.
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‘Neen, maar zij schijnt er bijzonder zwak op te hebben zich te maskeren; althans
iemand die het weten kan zweert, dat zij zulk eene gelegenheid om zich te vermaken
nooit verzuimt, en dat zij op het bal komen zal, indien men haar eene uitnoodiging
zendt. Gij kunt dus uw domino gereed houden, cher abbé, want ongetwijfeld zult gij
mejonkvrouw vergezellen...’
Ik begreep dat ik veinzen moest om den loszinnigen snapper aan het spreken te
houden; ik antwoordde dus als in kwade luim:
‘Ja, dan gebeurt er meer, als mejonkvrouw de Mauléon mij tot zulk een vermaak
uitnoodigt...’
‘Hoe! zijt gij ontevreden op haar, gij hebt dan getwist?’ vroeg hij. ‘Niet weinig,’
hernam ik; verbeeld u, zij dringt er op aan dat ik den bef zal blijven dragen! - Dan
begrijp ik alles,’ hernam hij; ‘gij zijt woedend op haar, en zoudt haar wellicht gaarne
een trek spelen. - Dat kunt gij wel denken! (moest ik wel antwoorden.)’
‘Nu dan, luister. Maak dat zij de uitnoodiging aanneemt en verraad ons haar
kostuum; de cavalier des Secousses, die een wrok heeft tegen mejonkvrouw de
Mauléon, heeft gezworen zich op schitterende en verrassende wijze te wreken, als
men hem met die dame samenbracht, en de gravin mijne grootmoeder, die wat
bang was voor mijn hart, hoopt dat dit eene geschikte gelegenheid zal zijn om de
gevaarlijke tooveres uit onzen cirkel te bannen, waar het haar altijd geërgerd heeft
haar te ontmoeten!...
‘Maar ik zie tranen, chère marraine; o! vergeef, vergeef dat ik al de dwaasheden
van dien zot herhaal, doch ik doe het, opdat gij den valstrik kennen zoudt en gij er
u voor kondt wachten, opdat gij niet later nog bitterder tranen te schreien zult hebben
dan die ik nu met smarte zie in uwe zachte oogen...’
‘Boos! o boos is het gedichtsel van 's menschen harte,’ sprak de abdis, met
opgehevene en gevouwene handen.’
‘Maar ziedaar een volledig complot, zeide Bossuet; men intrigeert op het land dus
niet minder dan aan het hof: slechts is het om mindere belangen! De mensch draagt
toch overal den stempel zijner zondige natuur met zich.’
‘Helaas, mijn vriend! wat heb ik dien lieden toch gedaan, dat zij tegen mij
samenspannen?’ zuchtte Yolande.
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‘Wel, niets anders dan dat gij beter en beminnelijker zijt dan zij allen,’ riep St.
Hyacinthe; maar gelukkig, gij zijt nu gewaarschuwd, en als de uitnoodiging komt....’
Hij hield op; men hoorde een bescheiden gekrabbel aan de deur, zooals in Mazarin's
tijd mode was geworden, en eene van Yolande's vrouwelijke bedienden trad binnen.
Zij diende aan dat er een lakkei was van de gravin des Argons met eene uitnoodiging
voor een gemaskerd bal, en dat er antwoord verlangd werd.
‘Ziet gij!’ zeide St. Hyacinthe, ‘gelukkig ben ik haar voor geweest.’
Mejonkvrouw de Mauléon had intusschen zacht met den bisschop geraadpleegd,
en zij was slechts iets bleeker toen zij het antwoord gaf: ‘dat zij aannam.’
‘Zij neemt het aan!’ riep St. Hyacinthe met den hoogsten schrik en verwondering.
‘Zij neemt het aan!’ sprak de abdis hoofdschuddend.
‘Ja! zij neemt het aan!’ herhaalde de bisschop van Condom; ‘maar, liefste vriendin,
het zal uu de laatste proefneming zijn, hoop ik.... Het moet die zijn.’
‘Ik hoop het, Monseigneur, ik wil het van God bidden,’ hernam Yolande ernstig:
‘ik zal de gravin schrijven.’
Ik wenschte wel dat ik de pen bezat, waarmeê de auteur van zeker blijspel, don
Ranudo de Colibrados, de worsteling van adeltrots en armoede zoo aanschouwelijk
voorstelt. Niet dat ik het lijden van dien armen Hidalgo even meedoogenloos zou
willen bespotten, of er nieuwe glimlachen over opwekken, maar omdat ik in even
krachtige trekken den toestand der gravin des Arçons wilde teruggeven, op den dag
vóor haar aangekondigd feest.
Zeker was het niet eene zulke armoede die haar drukte onder de hooge zalen
van haar oud kasteel, ook niet eens de berooidheid van Ravenswood, door diens
trouwen Daniël zoo behendig vermomd; maar toch voelde zij de zwaarte van de
spreuk: noblesse oblige in haar meest drukkend gewicht. Uitgestrekte
grondbezittingen behoorden mevrouw des Arçons, en hare vassalen had zij bij
honderden; maar de landerijen waren verwoest, de bosschen verbrand of omgehakt,
en de vassalen geplunderd
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of naar den krijg gesleept, in de twisten van de Fronde; en de oude graaf, die eerst
zóo streng de zijde van de koningin en den kardinaal had gehouden, dat hij zich tot
in zijn kasteel zag aangevallen door zijne croquants, was geëindigd met zich aan
hun hoofd te stellen en zich aan de zijde der prinsen te scharen. In dien krijgstocht
was hij gesneuveld, en hoewel koning Lodewijk later voor de zonen en neven nog
eene amnestie ten beste had, de weg tot hofgunst voor de familie was door dien
dood van het hoofd versperd, en de pensioenen die den uitterenden stamboom nog
wat hadden kunnen stutten, waren haar ontzegd. Nòg stond die wel vastgeworteld
met fiere kruin te prijken op eigen erf, nòg schoot hij nieuwe loten uit en had versch
gebladerte, maar de sappen die het al voeden moesten ontbraken, of, om zonder
beelden te spreken, de gravin zou rijk zijn geweest zoo hare pachters en
cijnsplichtigen niet verarmd waren, zoo er geen gebrek ware geweest aan geregelde
inkomsten. Zoo ontbrak het niet in die zalen aan prachtige tapijtbehangsels, niet
aan tropeeën, niet aan wapenschilden om vensterbogen en ingangen feestelijk
mede op te sieren, ook niet aan prachtige zetels, aan meubelen van verguld en
marmer, die wel van den strijd voor en tegen den kardinaal getuigden, maar toch
nog niet zou oud waren dat de tijd hun degelijken glans had weggewischt. Het
ontbrak niet eens aan een stoet van bedienden, die, waar het noodig was, konden
genomen worden uit het midden der vassalen; maar het ontbrak aan frissche en
rijke livreien; het ontbrak aan het zware zilver met de weidsche familiewapens, sinds
lang door den smeltkroes der armoede in gemunt zilver verkeerd, het ontbrak aan
de nieuwe uitvindingen van gemak en weelde, die mode waren geworden, en wier
gemis men te dier tijde reeds begon op te merken; het ontbrak bovenal in de kelders
aan keurige wijnen en in de keuken aan de middelen tot de tafelweelde, die in
verhouding stond met het huis waar men ontving en de gasten die ontvangen
moesten worden. Een zulke toestand met zedigheid gedragen, heeft recht op
edelmoedig medelijden, en de glimlach die haar beschimpt, getuigt alleen tegen
zich zelven; maar mevrouw des Arcons droeg haar leed niet met deemoed, niet met
berus-
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ting; naarmate het juk der behoefte zwaarder drukte, tilde zij het schild der geboorte
hooger, om er meê te verpletteren wat beneden stond, en zij hield niet enkel de
overdrevenste aanspraken vast van eene vrouw van adel, maar zij hechtte zich ook
nog met wanhoop aan die der schoonheid, al was ze vijftig jaar en grootmoeder;
daarom ook waren de garderobe en de juweelen in allen luister gebleven, maar de
schotels waren altijd te schaars voorzien. Men denke wat het haar nu zijn moest
met dit bal, waar ze aan haar rang en aan hare verjaarde schoonheid beide hunne
rechten wilde geven; met het bal ware ze zonder al te groote moeite en offers terecht
gekomen; maar het souper, en op het land, waar men van mijlen ver tot haar kwam,
was een souper na eene danspartij onvermijdelijk; en waar het niet prachtig was,
waar het niet beantwoordde aan den luister van het bal, aan de pracht der zalen,
aan den rijkdom van het toilet der gastvrouw, wat kon het daar niet al glimlachen
en aanmerkingen opwekken tot diepe krenking van hare ijdelheid!
En deze was te minder medelijden waard bij al het moeielijke van haar toestand,
omdat het feest dat zij voornam te geven geene verplichting was door haar rang
opgelegd of in 't belang van een der leden harer familie; maar het was ondernomen
in booze bedoeling tegen een goedaardig en onschuldig wezen, dat haar nooit eenig
leed had gedaan, wier val niet eens hare zelfzucht baatte, en alleen een leedvermaak
kon brengen voor eene korte wijle. Haar bal was eene uitvinding van den ridder des
Secousses en had noch doel, noch aanleiding dan zijn verlangen, en achter dat
verlangen lag zeker een valstrik voor Yolande; daarom had de gravin er aan willen
voldoen, ondanks al de moeite, de zorgen en de verlegenheid waarin het haar
bracht.
Waarheid is, dat de ridder wel eenig uiterste moest aangrijpen, wilde hij zijn eed
houden en jonkvrouw Yolande spreken. Zijn bezoek op Mauléon, wist hij, zou niet
worden aangenomen, en na zijne ontmoeding had zich mejonkvrouw de Mauléon
niet meer vertoond in den kleinen kring, waar hare tegenwoordigheid de tongen
zooveel bezigheid gaf en de gemoederen zoozeer spande. Hij had dus eerst
voorgewend dat de partijtjes
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écarté en piquet hem verveelden, dat de avonden op het land hem lang vielen; laten
doorschemeren, dat hij zich zou terugtrekken uit dien kring, waar hij voor allen eene
belangrijke figuur was geworden. Mevrouw des Arcons had toen de pretentie gehad
den ridder te winnen; dat hij in zijn hart over die aanmatiging glimlachte is te
onderstellen, maar toch, hij wist die te voeden en hij bracht op die wijze de trotsche
en arme edelvrouw tot het plan van het kostbaar feest dat hij bedoelde. Hoe hij
hopen kon dat Yolande, die zich meer en meer uit die wereld terugtrok, zich daar
zou vertoonen, ligt nog niet in onzen weg op te helderen; liever zien we even om
naar de gravin, waar ze, in zorgelijke gepeinzen verdiept, het hoofd moede van
overleggingen, zit te wachten op Yolande's antwoord; de geelbleekheid van haar
gelaat, nu door geen blanketsel vermomd, deed het scherpe en spichtige er van te
meer uitkomen, dat anders, door wat rood opgeluisterd, juist door dat teêre en
magere een schijn van jonkheid gaf aan de vijftigjarige trekken. Maar zij had geen
kunstrood noodig toen de lakkei haar het biljet van mejonkvrouw de Mauléon
overreikte een gloeiend purper overdekte haar de wangen, een glimlach van
zegepraal plooide zich om haar mond, en ook zij riep uit met schitterenden blik: ‘ze
neemt het aan, zij neemt het aan,’ en verder lezende: ‘hoe, eene voorwaarde? Gij
eene voorwaarde, mejonkvrouw, voor wie het eere moest zijn te worden toegelaten!’
Maar toen ze die voorwaarde had overzien, was haar voorhoofd gansch ontrimpeld,
en riep zij vroolijk en luide: ‘Het souper! Zij zal mij ontslaan van het souper; ik ben
gered! Hoe jammer dat het een geheim moet blijven! Wat zij er mede voorheeft
begrijp ik niet; maar hoe het ook zij, ik ben nu vrij van het souper!’
..........................
..........................
Wij zijn in de danszaal van de gravin des Arcons, wij zijn op haar bal, dat reeds
druk en levendig is, en dat reeds meerdere bezoekers telt dan de gastvrouw zelve
had kunnen wachten; want het zijn niet meer alleen de leden van haar kring die zij
om zich ziet. Een der voornaamste en meest geachte personen

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

178
van het hof, de hertog de Montausier, heeft haar met een beleefd briefje de
vergunning gevraagd haar bal te mogen bijwonen met eenige dames en edellieden
van zijne kennis. Zij heeft niet kunnen uitvinden waarom haar die eer gewerd, maar
zij heeft die natuurlijk niet afgewezen, en daar men haar van de zorg voor 't souper
ontslagen heeft, is die vermeerdering van aanzienlijke gasten haar te meer welkom,
naarmate ze meer luister aan haar feest bijzetten. Maar zij brengen eene zwarigheid
aan waarop zij niet had gerekend: het doel waarvoor de partij is aangelegd kan er
door mislukken: Yolande Desvieux, zoo zij aanwezig is, zal niet zijn uit te vinden.
Het is waar, St. Hyacinthe heeft aan den jongen vicomte haar kostuum verraden,
een zwart satijnen domino met blauwen strik op den schouder, en zwart fluweelen
masker; maar zonderling, al de vrouwen die door den hertog de Montausier en zijn
gezelschap zijn binnengeleid, dragen dezelfde vermomming, en daar zij hier
vreemden zijn, is het onmogelijk Yolande in haar midden te herkennen. De ridder
des Secousses, die reeds de bewondering van verscheidene maskers heeft opgewekt
door zijn schitterend kostuum, zonder naar die betuigingen te luisteren, komt in eene
soort van woede en vertwijfeling bij de gravin; zijne schreden zijn onvast, zijne
ademhaling is gejaagd, zijne oogen lichten van een zonderlingen gloed door het
masker heen, en zijne gewone hoffelijkheid vergetende, spreekt hij haar toe op
korten, scherpen toon:
‘Wat beduidt deze mystificatie, mevrouw? hebt gij met iemand afspraak gemaakt
om mij tegen te werken, terwijl gij mij schijnt te dienen? Ik kan op deze wijze de
eenige vrouwe niet onderscheiden om wie ik hier ben.’
‘En waarom zoude ik dat gedaan hebben, mijnheer de ridder? Gij ziet wel dat het
mijne schuld niet is, dat al die lieden zich in dezelfde kleeding hebben gestoken!’
‘Maar wie zijn die lieden dan?’
‘Monseigneur de Montausier, die eerst alleen is binnengekomen, zijn masker in
de hand houdende, heeft ze mij genoemd, eer hij ze binnenleidde.’
‘Welnu, noem ze, ik ken vele lieden te Parijs, vooral die van het hof zijn...’
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‘O! er zijn goede en groote namen onder (en zij noemde ze), de anderen heb ik niet
goed verstaan, maar ik weet zeker dat mevrouw de hertogin ook onder hen is; het
zou mij zelfs niet verwonderen dat het die dame ware, die de hertog nu met zulk
eene eerbiedige houding door de zaal voert!’
‘Wat helpt mij dat!’ riep des Secousses, bijna overluid; ‘als ik háár niet vind, wat
zeggen mij de anderen!’
‘Wel, mij dunkt, het moest u licht vallen, chevalier! mejonkvrouw de Mauléon danst
niet...’
‘Maar ziet gij dan niet, dat al de vrouwen met zwarte domino's slechts uwe zalen
doorwandelden zonder te dansen, en dat nog niemand harer zich verwaardigd heeft
in werkelijkheid aan het bal deel te nemen...’
‘Ziedaar meer overmoedige trots, dan ik dulden kan in mijn rang,’ riep de gravin;
‘ik zal den vicomte bevelen eene van die vrouwen ten dans te vragen...’
‘Maar misschien is zij nog niet gekomen, en heeft zij iets aan zich dat haar van
de anderen onderscheidt!’ riep de ridder, die niet naar haar had geluisterd en uit
wiens oog een straal van hoop lichtte.
‘Zij moet hier zijn, want de petit abbé, die altijd bij haar is, heeft zich reeds met
de jonge weduwe vroolijk gemaakt over die toevallige overeenstemming, en hij heeft
gezegd, dat hij zelf Yolande niet meer zou kunnen herkennen.’
De ridder sloeg zich met de vlakke hand voor het hoofd.
‘Hoe alles mij tegenslaat! zal ik dan nooit dat raadsel kunnen oplossen, dat mij
zoo onverklaarbaar is, dat mij nu reeds zoolang pijnigt, dat mij tot krankzinnigheid
voert?’ Eene wijle bleef hij als in diep nadenken verzonken, eindelijk riep hij: ‘Het is
een uiterste, maar ik moet het beproeven...’
‘Gravin, zal het u niet beleedigen, zoo ik mijne koets doe voorkomen?’
‘Neen mijnheer, maar waarom wilt gij heengaan?’ vroeg de gravin verlegen...
‘Om terug te keeren,’ hernam hij, en wendde zich naar eene andere zijde om de
zaal te verlaten... daar kwam een der zwart satijnen domino's met den blauwen strik
op hem toeloopen en nam zijn arm:
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‘Mijnheer de ridder! om 's Hemels wil, eene enkele inlichting?’ vroeg hem eene stem
die zoo beefde dat zij onherkenbaar was; maar juist daaruit meende de ridder de
sprekende te raden.
‘Mejonkvrouw de Mauléon! Dank zij den Hemel, thans zoekt gij zelve eene
ontmoeting, die gij zoo streng en zoo wreed hebt afgewezen!’ riep hij met hartstocht,
en klemde haar arm zoo vast in den zijnen, als zou hij dien schat niet licht weer
laten ontsnappen.
‘Vergiffenis ridder, dat was het niet,’ antwoordde zij verschrikt; ‘'t is slechts eene
vraag, die ik door u beantwoord wensch, en geloof mij, alleen wanhoop om zonder
uwe hulp te vinden wat ik zoek, dwingt mij die in te roepen; maar daarom ook bid
ik van uwe hoffelijkheid, van uwe edelmoedigheid, maak geen misbruik van mijn
toestand om van u zelven te spreken.’
‘Gij maakt wel misbruik van den mijnen om het mij te verbieden, mejonkvrouw!
maar toch, zeg wat gij verlangt, ik zal mij geene zelfverloochening sparen om in 't
eind een weinig aanspraak te hebben op geduld van uwe zijde.’
‘Ridder, zeg mij, ik weet gij zijt in het vertrouwen van onze gastvrouw, wacht gij
nog iemand, nog niet een enkel persoon?’
‘Niemand meer! ik heb mijne redenen om dit met zekerheid te kunnen zeggen.’
‘Maar dan toch, gij zelf, ridder, gij zult nog vrienden moeten inleiden, is het zoo
niet...?’ vroeg zij angstig.
‘Ik, mejonkvrouw! en waarom dit?’ vroeg hij verwonderd.
‘Is het mij dan opgelegd,’ riep Yolande zacht en smartelijk, ‘zelve verklaringen af
te dwingen, die ik met zooveel oprechtheid heb vermeden?’ Toen zuchtte zij diep,
maar daarop hervatte zij besloten:
‘Welnu dan, ridder! gij wist dat ik op dit feest komen zou, gij wist dat ik niet meer
in de wereld ga, juist om u te vermijden. Wie of wat gaf u die hoop mij heden te
ontmoeten? Gij ziet, zij is niet ijdel: ondanks alles ben ik hier...’
‘Yolande!’ sprak de ridder met zoo teedere stem als men zich van dien man niet
had kunnen denken, ‘zoo ik tot dit uiterste kwam, geloof mij, o! geloof mij, het was
niet om u te beleedigen hoe hoog ik ook tegen de anderen van mijn haat tegen u
heb opgegeven...’
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‘O! maar mijnheer de ridder, dat doet er niets toe, dat is de vraag niet; slechts wilde
ik den persoon kennen of de oorzaak, die u deze verwachting heeft doen opvatten.’
‘Ik wist met zekerheid, mejonkvrouw, dat gij nooit hebt verzuimd een gemaskerd
bal bij te wonen, zoo vaak dat in uwe macht is geweest.’
‘Alleen nog dit: hoe zijt gij tot die zekerheid gekomen?’
‘Vergeef mij, mejonkvrouw! maar ik moet meerdere overtuiging hebben van uwe
gunst voor mij, eer ik het wagen kan bekentenissen te doen die u konden beleedigen,’
hernam de ridder, en hij voelde Yolande's arm sidderen; maar toch antwoordde zij
met strenge waardigheid:
‘Dat is niets, mijnheer! Gij zult toch begrepen hebben dat ik niet verschijn op
feesten als deze, waarvan ik innerlijken afkeer en huivering heb, uit ijdelheid en om
onnoozele vleitaal te hooren; dat ik dit niet doe zonder een ernstig doel dat ik voor
God kan verantwoorden!’
‘Ik weet dat gij hier niet komt om te dansen!’ hernam hij weêr met die weifeling
tusschen ironie en medelijden, welke hij meermalen had in zijn toon tegen Yolande.
‘Neen! mijnheer de ridder, ik kom er om een schuldige uit te vinden, en om van
eene booze daad die geschied is ten minste die opheldering te verkrijgen, dat ik
wete of zij opzet was of loszinnigheid.’
‘Dan, mejonkvrouw, zoo wij samen zochten! want ik.... ik ben hier om eene fout
te herstellen en een misstap goed te maken,’ hernam de ridder levendig; en toch
huiverde hij, terwijl hij Yolande scherp in de oogen zag - het masker beschermde
overigens hare gelaatstrekken. ‘Of liever....’ vervolgde hij hartstochtelijk, ‘stem het
maar toe! wij hebben beiden gevonden wat wij zochten.’
Yolande antwoordde met een diepen zucht: ‘helaas neen! en ik heb mijne laatste
hoop verloren het te vinden.’
‘Neen! neen! wees gerust, Yolande, wees zeker dat gij het vinden zult. Niet waar,
op een gemaskerd bal werd het verloren?’
‘Ja,’ hernam Yolande verrast en verschrikt, ‘ja! doch hoe weet gij...’
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‘En het was te Dijon...’
‘Te Dijon! ja! ja! o mijn God, wees gedankt, dit zal het zijn, mocht ik mij niet vergist
hebben!’ sprak Yolande, en tranen drongen heen door het masker.
De ridder drukte hare hand, als om haar bedaardheid en kracht in te spreken,
terwijl hij zeide: ‘maar dit is geen gesprek om op deze wijze te vervolgen in eene
danszaal; al is het dat men onbekend blijft, onze aandoeningen zouden ons verraden.
Ik wilde om mijn rijtuig vragen, maar ik durf nauwelijks...’
‘Dat is onnoodig: er is in voorzien,’ hernam Yolande, wier bedachtzaamheid
zegepraalde over hare gemoedsbeweging; en snel den ridder verlatende, deed zij
haar strik af en gaf dien aan eene persoon, gekleed als zij zelve; daarop keerde zij
terug naar des Secousses, en zonder elkander iets te zeggen, met eene eenheid
van wil die bewees hoezeer zij beiden dezelfde behoefte hadden om zonder getuigen
te zijn, verlieten zij de danszaal, doorliepen schielijk eene andere, waar zich
afzonderlijke groepjes vormden die elkander intrigeerden, en vonden in eene verlichte
galerij een bediende in de livrei van den hertog de Montausier, met wien Yolande
eenige woorden wisselde; daarop greep zij zelve, zij de schuchtere, den arm van
den man die haar met zijne liefde vervolgde, met eene vastheid als vreesde zij dat
hij haar ontsnappen mocht, terwijl zij hem zeide:
‘Eene koets wacht ons; wilt gij mij vergezellen naar Mauléon?’
De ridder, de sterke, krachtige man, was zóó geschokt, dat hij niet antwoorden
kon dan met eene hoofdbuiging en door haastig te volgen; maar toen hij hare hand
nam om haar in het rijtuig te helpen, voelde zij den koortsachtigen gloed zijner
handen door den handschoen heen, en toen hij tegenover haar was gezeten, of
liever zich had laten neêrvallen, drukte hij zich beide handen met kracht op het hart,
als wilde hij er al de sterke kloppingen van bedwingen. In 't eerst was het niet uit
hoffelijkheid dat hij zweeg: de stem stokte hem in de keel; en Yolande, hoewel in
schijn de zwakste, en niet minder bewogen dan hij, was zich zelve toch meer
meesteresse; en niet vreemd: hij beminde, en de hartstocht beheerschte hem met
al de overmacht die deze neemt; zij had hare liefde elders en zij voelde
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onder dit alles niet het meest voor zich zelve. Maar toch, zij zweeg ook; zij voelde
dat het oogenblik tot verklaringen niet goed gekozen was. Bij een snellen rit was
men spoedig op Mauléon; de wijze waarop des Secousses hare hand vatte bij het
uittreden van het rijtuig had veel minder van een gebaar der hoffelijke galanterie
dan van den woesten en vasten greep waarmede iemand van onwrikbaren wil zich
voor altijd verzekert van een lang begeerd goed. Dat Yolande zich geleiden liet,
was slechts schijnbaar, daar zij zelve met eene drift vooruitging, die als eene
verloochening was van haar karakter. Maar zij was toch niet vreemd, die
overspanning! Zeventien jaar had zij gezocht wat zij nu meende gevonden te hebben,
zeventien jaren lang gevorscht naar eene opheldering die zij nu dacht te zullen
hooren; en wat had zij al niet geofferd aan die eene zaak, die toch de zaak van eene
andere was, maar die zij zich had aangetrokken met al den ernst van een plicht! De
bediende die opende, wilde haar iets zeggen: maar zij wenkte dat zij geen tijd had
tot luisteren; zij voerde den ridder schielijk een paar vertrekken door en leidde hem
eindelijk binnen, niet in het gewoon salon, waar zij ontving, maar in een klein
boekvertrek.... men had het ook een bidvertrek kunnen noemen; alles ten minste
toonde er dat het de plaats was waar eene vrome Katholieke Christin hare
dagelijksche aandacht verrichtte: een bidstoel, een levensgroot kruisbeeld van ivoor
in ebbenhouten nis, een paar heiligenbeelden, eene maagd van Correggio, een
gewijde palmtak, zijne frischheid bewarende in eene kleine vaas van zuiver albast,
geestelijke boeken geopend, een doodshoofd op eene tafel, een bidkrans
opgehangen aan het snijwerk van een antieken zetel, zietdaar wat er van getuigde
als van eene plaatse des gebeds; een lage divan tegen den muur was verder de
eenige zitplaats, en nog slechts éen meubel stond er: eene kleine kast van ebbenhout
met schildpad ingelegd, rustende op vier pooten die zich kruisten als eene X, niet
ongelijk aan de stelling waarop de arme Savoyaard op onze jaarmarkten hunne
barbaarsche orgels laten rusten (lieten zij ze dan ook maar rusten); doch genoeg naar dit meubel spoedde zich Yolande heen, terwijl zij den ridder den divan als
zitplaats wees.
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‘Achttien jaar geleden, niet waar? en te Dijon?’ vroeg zij, naar hem omziende.
‘Ja juist, zoo is het,’ hernam hij; en daar hij zijn masker sinds lang had afgeworpen,
zag zij zijne doodsbleekheid, en het fijne koudzweet dat parelde op zijn voorhoofd.
‘En gij hadt de ridderkleeding van Tancred aangenomen?’ vroeg Yolande, die
hare volle zekerheid wilde.
‘Ja!’ van Tancred!’ herhaalde hij; ‘maar gij weet dit immers zoo goed als ik zelf!
en hij boog het hoofd als onder een wicht van smart en schaamte. ‘Of,’ vervolgde
hij weder met zijne doffe stem, maar nu zonder ironie, ‘moet ik eerst dit vreeselijk
onderzoek doorstaan, eer gij mij vrijheid geeft te spreken, mij te verantwoorden...’
‘Omdat ik mijne volle overtuiging moest hebben dat dit reliek van uw kostuum wel
uw eigendom was, eer ik het u teruggaf,’ hernam Yolande, en haalde schielijk een
voorwerp uit het kastje te voorschijn, dat zij hem toewierp; toen, en als uitgeput door
hare overspanning, liet zij zich neêrvallen in een armstoel tegenover hem.’
‘Mijn handschoen! mijn moederlijk familiewapen!’ riep hij uit, het in de hand
nemende; ‘ik wist niet eens dat ik dezen getuige van mijne verkeerdheid verloren
had! 't Is dan waar, mijn allerlaatste twijfel moet wegvallen voor die getuigenis in
uwe hand; anders... duizendmaal heb ik nagedacht, tot stomp-wordens toe, in den
laatsten tijd duizendmaal mij het brein in verwarring gebracht onder gissing en twijfel
en onder de wanhopige poging om strijdigheden op te lossen. Maar nu, Goddank!
is er geen raden meer noodig; het vreeselijk raadsel is opgelost, de Hemel is
barmhartig over mij, en gij ook zult vergeven, want nu alles is ontdekt, is ook alles
nog weêr te herstellen; en niet eerder vernietig ik dit pand eener groote schuld, niet
eerder sta ik op van deze plaats aan uwe voeten, niet eerder herneem ik de houding
van een man en een ridder voor deze van een ootmoedig boeteling, vóór gij uw oog
op mij richt, en tot mij zegt: ik wil niet wreeder zijn dan het lot, ik vergeef!’
En werkelijk knielde hij als een smeekende schuldige, diep
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gebukt aan hare voeten, en hield de handen gekruist op de borst, en durfde de
oogen niet naar haar opslaan.
Hij hoorde geen antwoord dan een zacht en smartelijk weenen.
Toen waagde hij het, zijn oog naar haar op te heffen, en met de hand trachtte hij
zachtkens den arm aan te raken, waarmede zij zich het hoofd steunde.
‘Zoo hard, mijne Yolande! zoo gruwzaam onverbiddelijk!’ hervatte hij teeder en
met bewogene stem; ‘het is zoo, gij zijt diep, diep beleedigd, maar toch, gij moet
niet zoo gansch onverzoenlijk zijn; het is waar, mijne schuld is groot, maar gij moet
toch ook mijne verantwoording hooren. Mijne loszinnigheid, mijne onvoorzichtigheid
zijn niet te verontschuldigen; maar toch, zoo gij hooren wilt, zoo gij het weten zult
hoe zonderling zich mijn lot keerde na dien beslissenden dag, hoe snel zich de
gebeurtenissen opvolgden, welk een samenloop van voorvallen mij het terugkeeren
onmogelijk maakte, hoe ik geen enkel middel had om den verbroken band weder
aaneen te hechten, hoe ik geleefd en geleden heb, tot ik eindelijk, vruchteloos
uitvorschen en peinzens moede, tot wilde wanhoop verviel; dan eens als een
onzinnige woesteling rondtuimelde in vermaken, die mij voor eene wijle de
begoocheling der zinnen brachten en vergetelheid der zielssmart beloofden; dan
weder, als wie het leven moede is, het mijne wegwierp in alle gevaren die zich
voordeden, eene razernij die men moed noemde, en die mij eere bracht en dien
roem van onversaagdheid, die ik met schuwe verbittering hoorde prijzen; als gij dat
alles weten zult, dan ook zult gij begrijpen, dat ik geen gewone verleider was, geen
listige bedrieger, geen booze zelfzuchtige, die koel en met berekening een slachtoffer
maakte; een zwakke en onvoorzichtige, een lichtzinnige, maar niet een zulke, die
alle medelijden onwaardig is en alle vergiffenis...’
‘Maar, ongelukkige!’ riep Yolande, ‘wat baat u mijne vergiffenis? dat de Christus
zich over u ontferme, en de Kerk u den weg opene tot verzoening met haar en met
u zelven!’
‘O! meen niet, dat ik die niet heb gezocht en verkregen...?’
‘Gij, een Hugenoot! hoe kan dat zijn?’
‘Ik ben Katholiek! Het was de wil van mijn vader, dat ik het worden zou, en ik ben
het; en waarlijk, het heeft mij niet
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aan priesters ontbroken die mij de onrustige kwellingen van 't geweten meenden te
verlichten door hunne absolutie; maar nooit, nooit zal mij dat genoeg zijn; ik wil uwe
vergiffenis, die heb ik noodig; maar ik wil haar niet zonder boete, ik wil haar niet tot
geringen prijs, ik wil haar alleen onder die voorwaarde, dat ik alles, alles weer goed
zal maken.’
‘Maar, mijnheer! dat staat niet meer in uwe macht; daarom ook baat mijn
medelijden niet, hoe diep ik het voele....’
‘Niet meer in mijne macht, Yolande! gij zult het tegendeel zien,’ riep hij, zich
opheffende; ‘dat woord van u had ik noodig: medelijden! want gij begrijpt dus dat ik
ook geleden heb. Nu begrijp ik en eerbiedig ik de reden die u tot hiertoe ieder
aanzoek deed afslaan, ook het mijne, daar gij mij niet hadt herkend; maar gij zult
mij nu niet meer afstooten, nu, daar alles is opgehelderd. Daarom luister, wat ik heb
uitgedacht: wij reizen naar Dijon, juist naar Dijon; daar, en ten aanzien van allen,
bied ik u openlijk mijne hand, mijn naam, mijn rang, en daarmede leg ik alles aan
uwe voeten wat de fortuin voor schatten en genietingen aan beide verbonden heeft.’
‘Uw naam, uw rang! uwe hand! wat zal IK nog daarmede, mijnheer de ridder?’
viel Yolande in, met eene beweging van afschuw, die zij niet meesteresse was terug
te houden.
‘Het is waar,’ hernam hij met moeite en het hoofd van haar afgewend, ‘gij meent
reeds op dat alles een onscheidbaar recht te hebben: maar helaas, de bekentenis
kost mij veel, zij beschaamt mij diep, zij maakt mij verachtelijk in uwe oogen, maar
zij slaat geene ongeneeslijke wond, want ik heb reeds de herstelling aangeboden...
het huwelijk was niet geldig, het huwelijk was een spel om de schuchtere onrust
van een jong meisje tot kalmte te brengen....’
‘O! ik heb het altijd vermoed! altijd!’ riep Yolande hartstochtelijk, terwijl de gloed
der verontwaardiging uit hare oogen lichtte. ‘Maar weet gij wel, mijnheer de ridder,
dat dit eene onchristelijke schanddaad is, die gij zelfs als Hugenoot niet
verantwoorden kondt tegenover eene Katholieke; en hoe meent gij dat de verwanten
van de bedrogene dit opnemen moeten, en welke eischen zij u doen kunnen?’
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‘Geene die ik niet gaarne en ten volle zal bevredigen!’ riep de ridder, met eene
zekere opgewondenheid. ‘Gij hebt het gehoord, Yolande, ik ben Katholiek, en als
ik u nu mijne hand biede...’
‘Maar om 's Hemels wil, mijnheer,’ riep Yolande met verdubbelde ergernis, ‘meent
gij dan altijd in ernst dat ik die aanbieding zal aannemen, dat dit eene vergoeding
zoude kunnen zijn voor...’
‘Nu genoeg, mevrouw!’ hernam hij met wat strenger toonval, terwijl zijne lippen
verbleekten en hem het voorhoofd gloeide onder het verbijten van hare beleediging;
gij hebt recht, ja, ik erken het, gij hebt dat, om mij te verpletteren onder uw toorn,
om de verlatenheid, waarin gij geleefd hebt, mij hoog in rekening te brengen als
eene zware schuld, eene schuld, ja ik weet het, die ik nooit geheel zal kunnen
afdoen; maar toch, als ik wil geven wat ik te geven heb, nadat ik belove en belijde
wat gij hoordet, moet gij mij niet zoo diep verguizen door uwe verachting; want in 't
eind, al heb ik niet het recht u te dwingen mij voor gemaal te erkennen, ik heb het
genoeg om u te beletten eenig ander daarvoor aan te nemen, en wees voorzichtig
en terg niet te lang den eenigen man die uw echtgenoot kan zijn; want ziet gij, de
liefde, ook van den man, is eene teêre bloesem, en de minachting der vrouw, te
streng er overheen geworpen, is eene kille nachtvorst, die snel doodt, en ook ik zou
mij kunnen ontslaan en mij afkeeren, en zoo ik ging, zoo ik ging... ongelukkige, wie
zou u, u dan de hand reiken om u op te richten...’
De ridder was haar dicht genaderd, en zijn vlammende blik bewees, dat zijn lang
ingehouden toorn nu nabij de toomen had verbeten... maar Yolande, die den driftigen
vloed zijner woorden niet had kunnen stuiten, en dat niet eens had gewild, omdat
ze recht goed weten wilde wat er omging in dat gemoed, eer ze geheel het geheim
prijsgaf, haar juist zoo heilig omdat het niet het hare was, Yolande sprak nu plechtig
maar streng en als stelde zij zich wreekster over de schuld:
‘Schuldige man! gij kunt niets tegen mij, gij kunt niets meer voor haar die gij tot
wanhoop bracht, gij hebt het recht niet fier te zijn en van vergoeding te spreken, als
ware zij mogelijk; gij kunt alleen God bidden om vergiffenis, want... uw slachtoffer
is dood!’
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‘Dood, dood!’ herhaalde hij, en zijn blik staarde vreemd in het rond en bleef eindelijk
met wilden angst rusten op Yolande, ‘o! mijn God, arme! heerscht er verwarring in
uw hoofd, heeft de schok van deze ontdekking u zóó getroffen?
‘Door hoogere hulp heb ik kracht gevonden dit smartelijk tooneel te doorstaan;
maar hoe het mogelijk zij begrijp ik mij niet. Gij verwart mij met mijne ongelukkige
nicht; ik, ik was u eene vreemde, toen gij tot mij kwaamt te Parijs, de andere,
ongelukkige bedrogene, die zich uwe echtgenoot dacht, is krankzinnig geworden
onder smart en teleurstelling, en de dood was haar eene weldaad. Herinner u ten
minste haar naam,’ voegde zij er bij met nog strenger verwijt; ‘zij heette Loïse.’
De ridder des Secousses antwoordde niets, deed geen enkelen uitroep van schrik
of van verwondering; hij viel voorover neêr op den vloer van het bidvertrek, als een
fier hert, plotseling door een doodenden pijl in 't hart getroffen.
Yolande was heftig verschrikt. Zij had de kracht niet berekend van het wapen dat
zij gebruikte; zij had willen schokken, zij had verbrijzeld. Dien fieren, machtigen man,
die zich zoo weinig om eene verlatene vrouw had bekommerd, dat hij tot zelfs hare
trekken had vergeten, verdacht ze van meer hardvochtige onverschilligheid voor
het lijden van die ongelukkige dan hij haar toonen wilde; zij had daarom de
voorstelling van Loïse's lijden niet verzacht, zij had een oprecht berouw willen
bewerken, maar niet eene zulke verplettering.
Sidderend van ontsteltenis knielde zij bij hem neêr en boog zich over hem heen;
geene enkele beweging verraadde leven of bewustzijn, zij richtte dat hoofd op, dat
hij zoo onbarmhartig had laten neervallen op het harde mozaïek van den vloer. Het
voorhoofd was gekwetst, het gelaat blauwachtig bleek, de mond krampachtig
gesloten, de oogen wijd geopend en op haar starende zonder te zien.
Yolande slaakte een luiden, schellen kreet van radeloozen angst:
‘Heer! neem mijn leven in plaats van het zijne, opdat dit niet mijne schuld zij!’
Het was in de zalen der gravin des Arçons niet onopgemerkt

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

189
gebleven, dat de ridder des Secousses zich verwijderd had met een der maskers
in zwart satijnen domino.
Niemand van de kennissen der gastvrouw had bij dat heengaan getwijfeld of het
wel Yolande Desvieux was, die door den ridder werd weggeleid; integendeel, men
bewonderde alleen diens scherpzinnigheid in het uitvinden van hare persoon, en
men brandde van nieuwsgierigheid naar den afloop van deze intrige, en de
gesprekken verlevendigden zich plotseling bij al de gissingen en gevoelens die men
elkander had meê te deelen; de dans zelf begon er onder te kwijnen. Maar niet te
lang duurde het of nieuwe afleiding bracht hen af van dit onderwerp.
De dame aan welke Yolande haar blauw satijnen strik in handen had gegeven,
wendde zich daarmede spoedig aan den hertog de Montausier, die daarop met
eenige overlegde langzaamheid van groep tot groep ging, en alle personen als
samen riep die tot zijn gezelschap behoorden.
Toen dezen zich aan eene zijde der zaal hadden bijeengevoegd, plaatste de
hertog zich in het midden van dien kring en nam zijn masker af, zijn blik rustte scherp
op de overige leden van den cirkel, die zich natuurlijk uit nieuwsgierigheid zooveel
zij konden rondom deze groep hadden geschaard, en hij sprak luid, zoodat hij ook
zelfs door hen konde verstaan worden die op verderen afstand of aan de andere
zijde der zaal waren geplaatst:
‘Edele dames! en gij mijne heeren, zoo ik mij niet bedrieg, is ieder van u een
weinig ingewijd in het geheim van onze gastvrouw. Zij heeft mejonkvrouw de Mauléon
niet kunnen bewegen deel te nemen aan dit feest dan op eene voorwaarde die de
gravin met eenig leedwezen heeft toegestemd, daar zij er moeielijkheid in zag voor
hare overige gasten. In 't belang van mejonkvrouw de Mauléon heb ik op mij
genomen u haar voorstel mede te deelen.’
‘Deze dame wenscht dit gezelschap na den afloop van het bal bij zich op Mauléon
te vereenigen aan een souper. Mevrouw de gravin heeft haar dit deel van 't genoegen
van den avond wel willen afstaan. Mevrouw de hertogin de Montausier en de overige
dames en edellieden die ik hier heb heengeleid, heb-
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ben die uitnoodiging aangenomen; mogen wij ons vleien dat dit voorbeeld zal worden
gevolgd?’
De man nu die zoo sprak, was niet enkel een edelman van hooge geboorte en
groot fortuin, niet enkel een begunstigd en geliefd hoveling te Versailles, maar een
der meest geëerbiedigde en meest eerbiedwaardige personen van Frankrijk, en
zijne gemalin eene deugdzame vrouw, waardig aan zijne zijde te staan; van die
menschen wier groet, wier toespraak reeds eene onderscheiding waren, en die als
eere brachten aan het huis dat ze binnentraden.
Men begrijpt dus dat er op de vraag van den hertog geen ander antwoord volgde
dan toestemmende buigingen van de mannen en glimlachjes van de vrouwen.
‘Zoo geloove ik dat het tijd zal worden om koetsen en draagstoelen te laten
voorkomen,’ vervolgde de hertog, na het oog geslagen te hebben op een staand
horloge; ‘men wacht ons op Mauléon tegen elf uur.’
Het gezelschap dus, in zoover het lust of recht had dien tocht mede te doen, zette
zich in beweging: de maskers werden afgelegd, domino's vermomden niet langer
prachtige avondtoiletten, afspraken ter begeleiding werden gemaakt tusschen heeren
en dames, en een half uur was er nog niet verloopen, of de gansche stoet was al
op weg naar Yolande's klein landgoed. Maar hoewel dit een klein landgoed heette
in vergelijking van die trotsche oude kasteelen, met bosschen als wildernissen en
jachtgronden en herteparken, was toch het huis zelf zoo goed en gemakkelijk
ingericht, met zulke ruime vertrekken, die zoo eenvoudig maar toch met zooveel
frischheid en smaak waren gemeubeld, dat men er ten minste evengoed op zijn
gemak was als op het kasteel des Arçons, waar de meubelen altijd een tintje hadden
van den vermolmden adelbrief.
De zaal waar de aankomenden voorloopig werden binnengeleid was goed verlicht,
goed verwarmd, en op een dressoir vond men er al de ververschingen die het
wachten naar het souper licht konden maken. Sommige der gasten konden niet
nalaten ironieken blik en glimlach met elkaar te wisselen, toen mevrouw de
Kérouailles zich stelde om de eereplichten waar te nemen in de afwezigheid der
gastvrouw.
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Maar sinds wij hen nu zoo goed onder dak hebben gebracht, en geene de minste
vrees behoeven te voeden voor hun bien-être, wordt het ons behoefte eens naar
de jonkvrouw de Mauléon zelve om te zien; haar toestand verdient meer
oplettendheid.
Haar angstkreet was opgemerkt geworden, maar gelukkig niet door de gasten,
die toen wellicht nog niet allen aangekomen waren; de deur van het vertrek werd
geopend, en de bisschop van Condom trad binnen.
‘Hulp! hulp voor hem,’ riep Yolande hem toe, met den blik wijzende op den ridder,
wiens hoofd zij steunde met haar arm, terwijl zij zich tevergeefs bemoeide wat
levenswarmte terug te brengen in die kilkoude hand.
‘Is dit de man dien wij zochten? Zijt gij geslaagd, Yolande?’ vroeg Bossuet, die
den ridder niet eens herkende in dien toestand.
‘Geslaagd! o, Monseigneur, wat heb ik gedaan in mijne onvoorzichtigheid! een
moord wellicht, zoo niet spoedige hulp....’
De bisschop begaf zich even naar het kabinet waar hij vertoefd had. ‘St. Hyacinthe!’
hoorde men hem zeggen, ‘voor de eerste maal zullen uwe sels en essences een
werkelijken dienst kunnen bewijzen; volg mij.’
En snel trad de jonge abt met hem binnen.
De bisschop van Condom knielde nevens Yolande neder bij den bewustelooze,
en de petit-abbé liet hem vlugzout inademen, terwijl de bisschop en Yolande hem
de slapen en polsen wreven met de onschuldige geneesmiddelen, die toen zoozeer
in de mode waren, dat elke raffine, elke petite-maîtresse ze in élégante reukdoosjes
of geëmailleerde flacons met zich droeg. Het is zoo, de vapeurs ook waren toenmaals
mode, en men diende met hun tegengift toch wel bij de hand te zijn.
Wat er nu van zij, ze bleven niet zonder uitwerking bij een ernstig toeval als dit,
want na eenige minuten kreeg de ridder wat kleur; de matte strakheid zijner
ledematen week voorlichte krampachtige bewegingen, de lippen openden zich tot
een diepen zucht, de oogen sloten zich even, maar om straks met bewustheid rond
te zien; de ridder bracht de hand naar het voorhoofd en deed eene poging om zich
op te richten.
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De bisschop en St. Hyacinthe hielpen hem zwijgend zich neêrzetten op den divan.
Des Secousses zweeg ook, maar hij zag heen naar Yolande, die wat ter zijde
was gegaan; zijn oog verlevendigde zich en hij stak haar de hand toe.
‘Niet waar,’ zeide hij, ‘het was eene misleiding, eene proeve slechts, die bewijzen
moest dat ik haar nog liefheb, eer gij tot mij wildet zeggen: zij leeft!’
Yolande schudde treurig het hoofd en sprak met aarzeling:
‘Vergiffenis, ik was onbedachtzaam, ik was hard, maar in 't eind, ik was waar.
Doch luister,’ voegde zij er schielijk bij, ‘zij heeft altijd in u geloofd, zij heeft u nooit
gewantrouwd, en zij heeft u gezegend op haar sterfbed.’
‘Die engel!’ snikte de ridder; ‘zoo zij leefde zou ik harer onwaardig zijn. En als
wrevelig tegen zich zelven balde hij de vuist;’ maar Bossuet, die met zijne gewone
scherpzinnigheid en bij zijne bekendheid met al het vroegere den toestand schielijk
bevatte, viel in met zachten en doordringenden ernst:
‘Zij, die gij betreurt, heeft het tegendeel geoordeeld, want zij heeft u zelfs eene
erfenis nagelaten.’
‘Zij, aan mij! De helft van haar graf!’ riep de ridder met smartelijke bitterheid; ‘dat
is het eenige wat mij noodig is - eterven.’
‘Ik twijfel, mijn zoon, of gij daartoe zijt bereid,’ hervatte Bossuet vermanend; ‘maar
indien al, gij hebt hier nog eene groote, wichtige taak af te doen op de aarde, die u
aan het leven moet binden uit plicht: gij hebt nog te zorgen voor de toekomst van
een kind.’
‘Een kind?’ vroeg de ridder verwonderd.
‘Een zoon! Loïse's zoon en den uwen,’ hernam Bossuet.
‘Een zoon! ik heb een zoon! de ongelukkige is moeder geworden! en - leeft dat
kind?...’
‘Het leeft, gij zult het zien,’ hernam de bisschop St. Hyacinthe met de oogen
wenkende om zich nog terug te houden, want de jonge man was opmerkzaam
geworden, sinds hij den naam zijner moeder had hooren uitspreken, en zijne
belangstelling in hetgeen er voorviel begon al te zichtbaar te worden.
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‘Gij ziet, mijnheer de ridder, dat zoo gij zware plichten hebt verzuimd in een vroeger
tijdperk, er nog andere resten, wier betrachting u kracht zal geven, het moeielijke
leven te dragen, en die u de zalige voldoening zullen geven van te kunnen herstellen
wat u mogelijk is.’
‘O! zeker, zeer zeker,’ riep de Secousses, terwijl hij zich ophief, als hernam hij
plotseling zijne vorige kracht; ‘ik heb eene gemalin te doen eeren in haar graf, ik
heb te zorgen dat iedere smet, iedere verdenking worde weggewischt van hare
nagedachtenis. Ik heb nog mijn naam te geven aan eene doode... en, en aan een
levende! aan mijn zoon!’ ging hij voort met meer levendigheid.
‘Maar vooraf eene vraag, mijnheer,’ sprak Bossuet met eenige gestrengheid: ‘de
Secousses zijn Katholiek, maar gij, ridder waart Hugenoot; zijt gij nu reeds
weêrgekeerd tot den schoot der Kerk?’
‘Die vraag, mijnheer...’ hernam de ridder, die nu meer en meer tot zijne bezinning
kwam, ‘wat gerechtigt u daartoe?’
‘Het is Monseigneur de bisschop van Condom die haar doet,’ fluisterde Yolande
bevredigend.
‘Het is waar, het is waar,’ hernam de ridder, die Bossuet zoo goed kende als
iemand, doch die in deze oogenblikken niet eens had kunnen nadenken dat het
deze was, hoe hij hier kwam, en hoe hij dus bekend konde wezen met de geheimste
geschiedenis van zijn leven.
‘Mijnheer de bisschop van Condom heeft altijd recht op een antwoord, als hij zich
verwaardigt eene vraag te doen; zoo zal ik dan ook bekennen dat ik Katholiek ben,
maar Katholiek, zooals ik eenmaal Protestant ben geworden: door den loop der
omstandigheden en om den wil van anderen...’
‘Dan zult gij mij later toestaan betere gronden te geven waarop die overgang
moest worden volbracht?’
De ridder boog zich en hervatte:
‘Vergun mij alleen eene wedervraag, Monseigneur: waarom zie ik mij op zulke
bijzondere wijze het voorwerp uwer deelneming en belangstelling?’
‘Omdat ik bij den heiligen doop als pleegvader heb gestaan over uw kind; omdat
ik met een plechtigen eed de zorge voor
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zijne ziel heb op mij genomen, en omdat ik uit bezorgde vriendschap, uit innig
medelijden voor de arme Loïse, de plichten van voogd en verzorger vervul bij don
zoon; omdat ik hem niet zou willen terugvoeren in de armen van een Hugenootschen
vader zonder de zekerheid, dat hij mocht blijven in zijn allerheiligst geloof.’
Yolande, die zich wat ontrust had over het voortzetten van 't gesprek op dit punt,
viel nu in:
‘En zult gij uw zoon liefhebben, mijn vriend?’
‘Het kind mijner geliefdste, het pand van haar lijden, van hare trouw, hare erfenis!
of ik dàt lief zal hebben? Ach! het is immers het eenige wat ik op aarde nog
liefhebben kan! Is het mogelijk dat hij spoedig tot mij kome?’
‘Hij is hier,’ sprak Yolande, dankbaar dat zij een woord ter vroohlijke verrassing
kon spreken.
‘Hier!’ en een levendige gloed kleurde den ridder het gelaat, voor het eerst
schitterden weer zijne oogen.
‘Aan uwe voeten, mijn vader!’ riep Jacques-Loïs, die zich door de voorzichtigheid
van Bossuet nu niet meer liet terughouden.
‘In mijne armen!’ riep de ridder, en drukte hem hartstochtelijk aan zijne borst.
‘Ziet gij wel dat ik gelijk had met te volharden, en dat mijne proeve goed was?’
zeide Yolande zacht tot Bossuet.
‘Zij is gelukt, dat is uw beste bewijs voor hare sterkte, maar anders... ik beken
het, Yolande, ik zag het ongaarne, dat gij u dus blootsteldet om woord te houden
aan de bede van haar, die hare volle rede niet had toen zij 't u oplegde.’
‘Ach, eene vrouw die liefheeft, kan influisteringen hebben van het hart, waarop
men meer veilig mag afgaan dan op de berekeningen der koele rede. Soms geeft
de Hemel ze en soms brengt de Hemel ze tot goede uitkomst.’
‘Het is zoo! des Hemels sterkte gebruikt soms de zwakheden der menschen voor
zijne leidingen. En nu, mijne vriendin, willen wij hen samen laten. U dient nog wat
ruste... voor uw souper,’ sprak Bossuet, die altijd die zekere bedachtzaamheid hield
te midden van der anderen stormende gewaarwordingen die het egoïsme kenmerkt.
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‘Wij hebben nog zooveel op te helderen,’ antwoordde Yolande aarzelend.
‘Ik heb maar ééne zekerheid meer noodig,’ riep de ridder, die deze woorden
gehoord had: ‘ik hoop dat de vriendschap en de achting van mijnheer Bossuet en
van mejonkvrouw de Mauléon nog voor mij te herwinnen is...’
‘Wees zeker dat gij u die gewonnen hebt in dit uur!’ hernam Bossuet, en leidde
Yolande weg, die den ridder alleen zwijgend de hand had gedrukt............
.......................
.......................
Men zat zich intusschen een weinig te vervelen, en ook... een weinig te ergeren
in de receptiezaal op Mauléon; of liever men nam van beide de houding aan om het
recht te hebben zich beleedigd te toonen over eene gastvrouw die met zooveel
aandrang zooveel menschen in haar huis had samengeroepen, om ze daar in 't oog
vallend te verwaarloozen door hare afwezigheid. Men was verontwaardigd dat zij
de bonne fortune van den ridder des Secousses zoo vermetel afficheerde; maar
men genoot al vooruit het leedvermaak harer beschaming, als deze zijn woord zoude
houden aan de gravin des Arçons, en haar tentoonstellen zou op eene wijze die
haar zou dwingen dezen kring te verlaten, of een echtgenoot te nemen. Tot het
laatste zou zich wel niemand aanbieden, daar was men zeker van; men hield zich
dus gerustgesteld omtrent het eerste. Met zooveel gelegenheid om zijn vernuft te
scherpen, had men dus geen verdriet, of verveling; maar men had ongeduld, en dat
zeide veel. Het spreekt vanzelf dat de hertog de Montousier en die met hem waren
zich niet mengden in dien wedstrijd van ironie en argwaan over mejonkvrouw de
Mauléon; het zal genoeg zijn te zeggen, dat mevrouw de markiezin de Kérouailles,
Yolande's zuster, in hun midden was, om hen gade te slaan.
‘Als het nog drie minuten duurt, doe ik mejonkvrouw de Mauléon een proces aan
over deze poging om ons met elkander den hongerdood te doen sterven,’ sprak
een der landedellieden, een onverzadelijk pleiter.
‘En ik daag den chevalier des Secousses uit als chevalier
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félon, daar hij de dames van hare gastvrouw berooft,’ fluisterde de oude vrijer
mevrouw des Arçons in het oor.
Maar het duurde niet meer drie minuten. De middendeur werd opengeslagen;
doch niet Yolande Desvieux trad er binnen: het was de bisschop van Condom, niet
in de eenvoudige soutane, waarmede hij doorgaans op Mauléon verscheen, maar
gekleed in zijne volle bisschoppelijk pleeggewaad, als moest hij aan de tafel van
Lodewijk XIV eten.
Bij het zien van den Bisschop stonden allen op met eene eerbiedige haast, die
de gastvrouw zelve in hen niet zou hebben opgewekt.
Bossuet deed een paar schreden voorwaarts en plaatste zich als in het midden
van dien kring, zag even rond, en zich buigende, sprak hij met hoffelijkheid, waarin
hij toch een zekeren nadruk legde:
‘Ik ben verheugd mij te bevinden in den vriendenkring van mejonkvrouw de
Mauléon. Ik ben te lang en met te veel oprechtheid haar vriend geweest, om niet
altijd belang te stellen in degenen die haar het naastbij omringen, en in de wijze
waarop zij ontvangen wordt in zulken kring. Maar mejonkvrouw de Mauléon onthield
mij tot hiertoe zelve het voorrecht van die kennismaking, en verplichtte mij tot die
bezoeken incognito, die, hoewel Zijne Majesteit ze wist en goedkeurde, hier ergernis
hebben gegeven, naar men zegt; die, hoewel ze voor de rechtbank van God en ons
geweten rein waren van zonde, zooveel eenige menschelijke daad dat zijn kan,
toch voor de rechtbank der menschelijke samenleving meer dan eens aanklagers
hebben gevonden. Hoewel die verdenking onchristelijk moge genoemd worden, zij
is te zeer eene menschelijke om niet door Christenen en menschen te worden
tegemoetgekomen. En op eene vrouw als mejonkvrouw Desvieux de Mauléon mag
zelfs niet de verdenking rusten, zelfs de schijn mag haar vromen wandel niet
omhullen met zijn dubbelzinnigen nevel; zij behoeft voor zich geene verborgenheid
die argwaan moet wekken. Daarbij hebben de redenen die mejonkvrouw dreven
om te handelen zooals zij gehandeld heeft, opgehouden te bestaan, dezen avond;
uw feest, mevrouw de gravin des Arçons, waarop gij haar zoo edelmoedig
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genoodigd hadt, heeft haar de vreugde gebracht, het doel van lange, pijnlijke
nasporingen te bereiken: zij heeft een zoon kunnen terugvoeren in de armen van
zijn vader; Jacques-Loïs de St. Hyacinthe, van wien wij beiden, Yolande Desvieux
en ik, ons tot geestelijke ouders hebben gesteld bij zijn doop, den zoon van hare
nicht Loïse te St. Hyacinthe Desvieux, heeft zij teruggegeven aan den ridder des
Secousses, zijn vader, en ik geloof nu dat niemand uwer mijne vriendin hierna
betrappen zal op den lust zich te maskeren. (Bossuet zag scherp op de gravin en
haar kleinzoon bij dit woord.) Ik vond het noodig u deze verklaring te geven in
tegenwoordigheid van hooggeplaatste en hooggeachte personen van het hof en
van Parijs, en daarom is het op mijn wensch dat mijnheer de hertog de Montausier
en mevrouw de hertogin en allen die hun gezelschap uitmaken, zich hebben vertoond
op uw bal, mevrouw des Arçons, en de uitnoodiging op Mauléon hebben
aangenomen; want ik wilde dat men wist hoe deze eerbiedwaardige personen met
de handelingen en de bedoeling van mejonkvrouw Desvieux waren bekend en hoe
ze door hen werden goedgekeurd, opdat die ook in uwe oogen al de hoogachting
mochten verkrijgen waarop zij recht hebben.’
Hier zweeg de bisschop eene wijle en sloeg den blik in 't ronde, alsof hij zich van
de uitwerking zijner woorden wilde vergewissen. - Die scheen hem te bevredigen
en na de korte pauze ging hij voort:
‘In onze teêre jeugd was mejonkvrouw Yolande Desvieux mij tot echtgenoote
bestemd; maar in mijn belang om mij aan de Kerk te geven, heeft zij afstand gedaan
van hare aanspraak op mijne hand, terwijl zij uit gemoedelijkheid en teêrheid van
gevoel zich voor eene nieuwe verbintenis niet meer de vrijheid gelooft, noch er het
hart voor heeft. Dit zal u verklaren wat hare wijze van zijn misschien voor zonderlings
heeft. Ik heb haar mijne dankbaarheid, mijne hoogachting en mijne vriendschap
toegewijd voor altijd, als aan mijne grootste weldoenster en mijne meest
geëerbiedigde vriendin....
‘Deze erkentenis was ik haar altijd schuldig; maar daarenboven was eene
herstelling in uw gevoelen tot mijn spijt noodzakelijk geworden; want jonkvrouw
Yolande, sterk in hare onschuld, onbeschroomd en misschien onbedacht door de
reinheid
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van haar hart, heeft zich wat al te ijverig blootgesteld om het werk harer Christelijke
liefde ten einde te brengen. Dit intusschen moge u genoeg zijn, en zoo vaak ik het
voorrecht mag hebben hierna op Mauléon eenige uren aan rust en vriendschap te
wijden, hoop ik er uit uw midden diegenen te vinden, die met mij de vriendschap
van eene vrouw als deze weten te waardeeren, en wie zij de hare schenkt... Maar
zie, daar komt onze gastvrouw ons uitnoodigen tot het souper. Mevrouw de hertogin,
mag ik u mijn arm bieden?’
Yolande trad werkelijk binnen, meer schuchter dan gewoonlijk: zij wist dat er van
haar gesproken moest zijn. Zij hield St. Hyacinthe bij de hand, en deze steunde den
ridder des Secousses, nog wat bleek en ontdaan van zijne sterke aandoeningen.
‘Mijn zoon!’ sprak de ridder, met fierheid om zich ziende. ‘Zijne moederlijke
verzorgster, de nicht van mijne vrouw.’
En ziende dat de hertog de Montausier reeds naar Yolande toekwam om haar te
geleiden, wendde hij zich tot de gravin des Arçons met hetzelfde doel.
‘Ik geloof toch niet dat het deze verrassing was, die gij ons hadt toegedacht,
mijnheer de ridder,’ zeide die dame wat spijtig.
‘Neen, mevrouw; want zooals ik u beloofd had, wilde ik mejonkvrouw de Mauléon
vernietigd hebben, om u in haar mevrouw des Secousses voor te stellen. Ik had
een oogenblik geloofd in haar de echtgenoot hervonden te hebben, waarvan ik
achttien jaar geleden plotseling en noodlottig werd gescheiden.’
‘Maar chevalier, dat is haast een roman!’
‘'t Is eene geschiedenis, mevrouw.’
‘En zult gij ons die vertellen?’
‘Op een anderen tijd, mevrouw!’
De lezer ook wil de geschiedenis weten van den ridder des Secousses, eer hij vrede
heeft met onze vertelling. Hij wil vooral weten hoe de engelsche avonturier, mylord
Henry, en de geachte fransche edelman dezelfde persoon kunnen zijn. Ik heb wel
al heel lang gepraat, maar toch ‘gunt gij mij dat ik u daarop dien,’ als de bode spreekt
in den Gijsbrecht. Ik zal zoo kort zijn als mogelijk is.
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Mylord Henry had geen oogenblik het voornemen gehad om der jonge vrouw, wier
lot hij door eer. voorgewend huwelijk aan het zijne had verbonden, met lichtzinnigheid
te verlaten. Overtuigd dat hij een deugdzaam meisje van edele geboorte in
onbedachtzaamheid den terugkeer tot hare familie onmogelijk had gemaakt, was
het zijn vast voornemen om haar eenmaal meer geldige rechten te geven op zijn
naam en fortuin, zoodra hij zelf zich beide zou hebben veroverd; en hoezeer de
tegenwoordigheid eener vrouw hem hinderlijk kon zijn in zijne nasporingen en
bewegingen, hij zou geene kracht gevonden hebben haar te verlaten, vóór hij haar
tegenwoordig en hare toekomst had verzekerd; maar de omstandigheden deden
voor hem en tegen Loïse wat zijn geweten hem niet veroorloofde.
De geestelijken hadden zich voorzien van een bevel tot inhechtenisneming tegen
hem, eer zij den moed namen, hem in zijn eigendomsrecht te komen storen. Zijn
tocht naar Auxonne bevorderde hun plan om zich buiten het kasteel van hem te
verzekeren; hij werd ingekerkerd en scheen maanden lang vergeten te worden door
rechters en aanklagers beiden. Wat de ongelukkige levenslustige jonkman in dien
toestand moet geleden hebben, laat zich gissen; maar niet weinig werd hem die
machteloosheid, waartoe hij veroordeeld was, verzwaard, door de bewustheid hoe
zij terugwerken moest op het jeugdige, zwakke wezen, dat zich onbepaald in zijne
bescherming had vertrouwd, en wier lot hij zoo onbedacht aan het zijne had
verbonden. - Alsof het ongeluk dat zich aan mij vasthecht niet genoeg had aan ééne
prooi! - barstte hij soms met bitterheid los. Maar tranen en klachten en
zelfbeschuldiging, alles stuitte af op de sombere wanden van zijn kerkergewelf, en
het onbewegelijke gezicht van zijn cipier vertrok zich nooit tot een zweem van
deelneming in zijn zichtbaar lijden.
Eindelijk op een dag openen zich voor hem de deuren van zijn kerker; maar het
is niet om hem vrijheid te geven: men plaatst hem op eene kar, tusschen een menigte
lieden in, die al het uiterlijk hebben van soldaten welke op eigene rekening krijg
hebben gevoerd, en van uitgeplunderde boeren, door gebrek en ellende tot opstand
gedreven. Het is een akelige woeste,
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wanhopige troep, in wier midden men den negentienjarigen edelman neêrwerpt, en
waarvan hij zich door zijne kleeding nauwelijks onderscheidt, zoo ordeloos hangt
zijn afgesleten gewaad hem om de vermagerde leden. Zoozeer heeft de
moedeloosheid hem neêrgedrukt, dat hij niet eens moeite doet de blonde haren,
tot onnatuurlijke lengte aangegroeid, van een te scheiden op het voorhoofd. Alles
is hem onverschillig geworden, zelfs nu hij hoort dat men hem met deze Frondeurs
verwart en waarschijnlijk met hen terechtstellen zal, zooals dat in zulke tijden met
oproerlingen ging, zonder verhoor of proces; en al ware dat, al gunde men hem
openlijk recht, de arme had geene enkele stem voor zich, en zijne listige vijanden,
die er belang bij hadden hem onder zulke omstandigheden te doen verdwijnen, en
van wier macht hij reeds de drukkende proeve voelde, zouden wel zorgen dat het
op zijn verderf uitliep.
Na een tocht van verscheidene dagen, waarbij de jonge lord namelooze kwellingen
leed in dit gezelschap, werden ze eindelijk binnengevoerd in de benedenhal van
een oud slot, dat nog pas eene belegering scheen te hebben doorstaan, en van
welks torentop des konings vaandel woei. Het slot was bezet met soldaten, en lord
Henry onderstelde dat zij den bevelhebber van dezen tot eenigen rechter zouden
hebben en dat de uitvoering van het vonnis wel schielijk volgen zou op zijne
uitspraak. Maar dit hoogste toppunt van zijn leed was er tegelijk het eind van: in den
fieren, krijgshaftigen edelman, die ternauwernood een blik sloeg op de sidderende
gevangenen en die hij ondervroeg, vond hij zijn vader. Zijn vader, met zooveel
inspanning gezocht op het laatst bevel zijner moeder, en om wien uit te vinden hij
zich aan zooveel verdenking, aan zooveel ellende had blootgesteld, en waarvoor
hij het rustig verblijf bij zijne engelsche verwanten had opgegeven, tegelijk met den
rang en de fortuin er van afhankelijk. De erkenning tusschen vader en zoon was
niet moeielijk. De eerste werd reeds terstond getroffen door den naam dien hij opgaf;
hij wist dat zijn eenig kind geen anderen droeg in Engeland; de ondervraging naar
afkomst en betrekkingen verspreidde voor den vader het helderste licht over de
identiteit van den avontuurlijken jongeling met zijn zoon; trek voor trek
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herkende hij in diens voorstelling de verwanten zijner gemalin, hun trotsch kasteel,
hunne tirannieke aanmatigingen over zijne vrouw en kind; en wat voor den rechter
nog vrij betwistbare bewijzen zouden geweest zijn, gaf den vader zekerheid. Een
klein portret in émail van zijne moeder, met haar familiewapen gekroond, dat lord
Henry als eene dierbare reliek had bewaard, hielp de allerlaatste twijfeling oplossen.
De baron, die terstond na het vernemen van den dood zijner echtgenoot
onafgebroken pogingen had aangewend om zijn zoon terug te krijgen, had eindelijk
moeten berusten, toen zelfs de tusschenkomst van Karel I bij den hardnekkigen
puriteinschen baronnet vruchteloos werd aangewend. Zijne smart over het verlies
zijner gemalin, en de onmenschelijke hardvochtigheid die het zoo nameloos
verzwaarde, was in eene stille verbittering overgegaan, die hem ongeschikt maakte
voor het kalme huiselijk leven; zoo had hij dan zijne ambten aan 't hof verwisseld
voor een hoogen rang in het leger, en daar geene buitenlandsche vijanden hem
bezigheid gaven, had hij zich eene zending laten geven tegen de rebellen in Frankrijk
zelf een meer rusteloos vervolger en een strenger rechter hadden dezen wel nooit
te duchten gehad, vooral als hij tegelijk Hugenoten in hen straffen kon; al was dat
niet de wil van den kardinaal-minister, het was de zijne. Hij was meester in de
provincie waar hij zich met zijne krijgsmacht gelegerd had, en hij beeldde zich in,
verlichting te voelen, zoo vaak hij in een Hugenoot den geloofsbroeder van een
Puritein konde doodmartelen.
De natuurlijke goedheid en edelmoedigheid van zijn karakter waren verloren
gegaan in de gewoonte van zulke wraaknemingen, en de jonge Henry leerde alleen
zijn vader kennen om voor hem te sidderen. Toch beminde deze hem met eene
innige teederheid; maar de gewoonte om te bevelen en zijn wil op te leggen had
hem zoozeer verbijsterd omtrent de rechten en behoeften van anderen, dat hij zijn
zoon reeds terstond behandelde als een sultan zijn eersten slaaf. De wijze waarop
zij tot elkander kwamen mocht ook wel hebben toegebracht tot die drukkende
verhouding tusschen deze twee menschen, die elkanders bijzijn met zoo heftig
verlangen hadden gewenscht en ge-
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zocht: als de man die uw rechter is, die op het punt staat uw beul te worden,
plotseling in een beschermer verkeert, is het moeielijk dat de eerste geweldigste
indruk zoo terstond worde uitgewischt, en de geheele persoonlijkheid van den baron
belette dat die voor Henry ooit geheel verloren ging.
Men begrijpt, dat het niet was aan zulk een vader, dat een jongeling in lord Henry's
toestand bekentenis kon doen van eene jeugdige overijling, die van zoo beslissenden
invloed kon zijn op zijn leven. Juist omdat hem de verbintenis met Loïse voor de
toekomst ernst was, durfde hij er niet van gewagen tegen een vader, die zoo iets
als kinderspel zoude hebben opgenomen en hem op den korten, harden toon des
gezags zou verboden hebben daaraan verder te denken; nam hij het als ernst, dan
was zijn toorn niet minder te duchten en al te gevaarlijk op te wekken in de eerste
oogenblikken. Zoo stelde hij uit, en van uitstel tot uitstel verloor hij den moed er op
terug te komen, en toch wist hij dat Loïse verloren was, zoo hij haar niet zijne trouwe
hield, en toch durfde hij nauwelijks hopen dat zij er nog op rekende na zoovele
maanden van verlatenheid. Zijn uitwendige toestand was dus verbeterd, zijn
innerlijke, indien mogelijk, verergerd; tusschen een oom streng Puritein, en tusschen
een vader Katholiek ijveraar, was er voor hem niet veel te winnen bij de ruiling;
tegen den eerste had hij moed, de eerste ontvonkte zijne levenskracht en had zelfs
den stouten moedwil van den knaap ontwikkeld; tegen den laatste had hij niets van
dat alles meer, en het langdurig lijden, de ontberingen, de schokken en doodsangsten
op zijn lateren leeftijd hadden voor het oogenblik zoozeer de veerkracht zijner ziel
gebroken, dat hij alle gedachte aan tegenstand had opgegeven, en alleen droevig
gebukt en lijdelijk volgde waar zijn Heer vader hem heenwees. Hij zou niet eenmaal
den moed hebben gehad te bekennen, dat men hem zijner moeder belijdenis had
doen volgen; maar de baron wist dit, en Henry's overgang tot de Katholieke kerk
was natuurlijk zijn eerste eisch, hoewel hij wist dat het moederlijk erfdeel daarmede
verloren ging. De jonge man beloofde gehoorzaamheid. De baron had bepaald dat
die plechtigheid met de meeste geheimhouding zoude vol-
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bracht worden in een mannenklooster van de Benedictijner orde, en dat Lord Henry
tot na zijne vereeniging met de Kerk zich daar zoude ophouden. Een huivering ging
hem door de leden bij 't herdenken van alles wat geestelijken tegen hem hadden
gepleegd, maar - hij liet zich derwaarts voeren. Het toeval wilde, dat zich daar een
nieuweling bevond, die pas uit den omtrek van Dijon derwaarts was gekomen.
Lord Henry waagde het hem te ondervragen; de eenvoudige pachterszoon kende
de familie van den president Desvieux niet dan bij name, maar hij had treurige
geruchten gehoord van hetgeen er omging in dat huis:
Eene jonge dame, dochter des huizes, had een misstap begaan, die haar verloofde
oorzaak had gegeven met haar te breken, en men zeide dat zij aan eene doodelijke
ziekte leed, sommigen zeiden zelfs dat zij reeds gestorven was. Henry had niets
meer noodig tot volkomen vertwijfeling; dus had de arme door zijne schuld ook die
uitkomst verloren. Het is zoo, van eene verloofde had zij hem niet gesproken, en
zij had zich eene verwante genoemd van den president in plaats van zich zijne
dochter te bekennen; maar dat bewees alleen dat ze Henry, wie weet uit welke
overwegingen, niet de geheele waarheid had durven zeggen omtrent hare
betrekkingen, en dat verminderde zijne schuld niets. De fijn voelende jonkman was
zoo diep neêrgebogen door dit nieuwe leed, dat hij den gewichtigen geloofsovergang
deed met de bijgedachte, dat het hem zijn zou als een strenge boetedoening; men
prees intusschen zijn goeden wil, en de abt deed zelfs eene poging om hem voor
den kloosterstand te winnen. Misschien zou dit bij zijn tegenwoordige zielstoestand
gelukt zijn, zoo niet mijnheer de baron des Secousses daar met kracht tegen op
was gekomen. Hij kwam zijn zoon terug halen uit het klooster, deed hem plechtig
beloven van Engeland, noch van zijn vroegeren toestand in Frankrijk te gewagen,
en bracht hem toen te Parijs, te Versailles, om hem voor te stellen aan den kardinaal
en aan den jongen koning. Maar men was verlegen hoe hem te plaatsen: in het huis
des konings... bij de paadjes, zijn leeftijd was daartoe te ver gevorderd, en zijne
opvoeding toch had niet die richting gehad, dat hij eene goede figuur konde maken
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in de zalen van Versailles onder de edellieden van zijn leeftijd, en zijne twee laatste
levensjaren hadden hem nog boven zijn leeftijd gerijpt, of liever in knop als rijp
geschroeid. Voor den werkelijken krijgsdienst was hij lichamelijk te zwak op dien
stond, en hoezeer de baron dien stand voor hem wenschte, hij moest dien wensch
opgeven voor 't oogenblik; maar men vond toch iets dat er aan grensde, en dat als
eene hooge gunst kon worden aangemerkt. Een rang bij de mousquetaires der
koningin, waar hij zich kon voorbereiden tot het hof en het leger, en waarbij vooreerst
van geen veldtocht geen sprake kon zijn. Maar onder die onderhandelingen werd
de jonge man ernstig ziek, eene ziekte die hem redde van die vreeselijke gedruktheid
van geest, die in geestverwarring had kunnen eindigen. In die ziekte rezen nog
eenmaal schrikbeelden van het verleden in zijne ijlende droomen voor hem op; maar
toen hij hersteld was, waren ze als weggevaagd uit zijn geest; zijn
herinneringsvermogen was verzwakt, en daar het hem niets dan pijnlijke beelden
konde aanbieden, was dat geen groot verlies en de eenige voorwaarde waarop
zijne volmaakte herstelling berustte. Op dien leeftijd hervatten zich de krachten van
het lichaam spoedig, als de ziel slechts tot ruste is gekomen, zij het ook de ruste
der vergetelheid. Na een paar maanden zorge aan zijne gezondheid gegeven was
Henry des Secousses weer de bloeiende, krachtige jonkman, wien moed en
levenslust uit de oogen straalden en die beloofde eens een man te worden, zooals
zijn vader zich dien kon wenschen; ook was het nu voor het eerst dat deze met trots
en met vreugd op zijn zoon zag, vooral toen Henry zich in de schitterende kleeding
van zijn rang bij de mousquetaires aan hem voorstelde. De baron sprak toen eenige
woorden tot hem, die hem een vooruitzicht van vrijheid beloofden, als hij tot nog toe
niet had gekend; de baron was schatrijk, en achtte het goud alleen als middel om
zijn stand met eere te houden. ‘Mijn zoon moet leven en zich vermaken als een
edelman,’ had hij gezegd, ‘en op eenige honderd Louis d'or meer of minder in eene
maand komt het niet aan; mijn intendant is daar goed voor en heeft de ruimste
bevelen om aan zijne wenschen te voldoen;’ en in 't geheim spoorde hij de makkers
van den nieuwen
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mousquetaire aan om zijn zoon wat te helpen leven. Men begrijpt dat, die twee
punten geregeld, de jonge ridder des Secousses, als Henry van nu aan werd
genoemd, slechts te volgen had en zich te laten meesleepen op dien breeden en
woeligen weg der tuimelende vermaken, der uitspattingen van 't onbeteugeld
levensvuur dat zich uiten wil, en het zou alleen onnatuurlijk zijn geweest, zoo hij die
weg niet ware gevolgd en zoo hij alleen te midden van dien roes zijne nuchterheid
hadde bewaard. De oude baron was dikwijls voor langen tijd achtereen afwezend,
en dit werkte gunstig op de vrijheid van zijn zoon en op de zelfstandige ontwikkeling
van zijn karakter; maar daar de gelegenheid zich niet had geboden om de laatste
te toonen tegenover den baron, won zij in innerlijke kracht wat haar aan feitelijke
bewijzen werd gespaard. Toch kwam het te dier tijde niet in den jongen ridder op,
om van die hernieuwde vrijheid en wilskracht gebruik te maken tot zijne hereeniging
met Loïse, niet enkel omdat haar beeld en de indruk van zijne schuld tegenover
haar verzwakt waren in zijne ziel, maar ook omdat hij het lot der jonge vrouw nu wel
als onherroepelijk beslist beschouwde en bovenal omdat zijne beschouwingen op
dat punt veranderd waren. Mijneheeren de mousquetaires, zijne leermeesters in
levenswijsheid, zagen liefde en liefdesavonturen van een standpunt dat hen altijd
heel spoedig bevredigde met het tegenwoordige, en nooit een aasje berouw liet
over het verledene; en de jonge ridder deelde weldra eene zienswijze die hem
iederen dag met daad en met woord als de eenige ware werd gepredikt, en zoo hij
àl moed gehad had hun die gebeurtenis mede te deelen, die hij voor iets zoo
beslissends had gehouden en waarover zijn geweten hem door zulke pijnlijke
folteringen had neêrgedrukt, hij zou hun toch van deze laatsten gezwegen hebben
als van eene kinderlijke zwakheid. Een avontuur van een gemaskerd bal! hoe ze
gelachen zouden hebben! wie hunner had er geen gehad op die wijze, wie hunner
wist er niet altijd vele te vertellen, waarbij zijn roman een kindersprookje werd. Met
één woord: de Henry van Loïse was er niet meer, maar wel de wilde mousquetaire,
die door het leven ging als Joconde:
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zonder zijne overwinningen of zijne neêrlagen, zooals men het noemen wil, zelfs te
onthouden of te herdenken.
Dan op zekeren dag, toen de baron des Secousses van een krijgstocht in 't
Savooische terugkeerde, vond hij dat mijnheer de ridder nu zóó wel genoeg met
het leven van een jong edelman was bekend geworden; en om hem op eens te
doen stilstaan in 't midden van den gevaarlijken weg, besliste hij dat hij huwen zoude.
Maar de jonge ridder verklaarde ronduit, dat hij geen plan had op zulk eene
verbintenis; zonder er eenige reden bij te voegen waarom niet. Toen voor het eerst
ondervond de vader dat er een wil tegenover den zijnen kon gezet worden door zijn
zoon; de schok was verschrikkelijk, hij verpletterde beiden. Het was als twee scherpe
lansen van dezelfde kracht, die bij den eersten stoot op elkander in versplintering
neêrspatten.
De baron herhaalde zijn bevel niet, maar liet de keus tusschen gehoorzamen of
inkerkering in de Bastille.
De ridder kende zijn vader zoo goed, dat hij niet eens een middenweg zocht door
bede of verontschuldiging.
De jonge des Secousses bleef zeven maanden in die gevangenis, die de hand
van een vader voor hem ontsloot, zonder er over te denken dat zulk eene daad
plotseling de loopbaan van den jongeling stremde en alles verbrak wat zijne eigene
hand met zooveel zorg voor hem had opgebouwd. Wat de Bastille aangaat: voor
wie er werden gehuisvest op de wijze van Henry des Secousses, was er juist het
leven niet hard. Meerdere jongelieden, door machtige verwanten om de eene of
andere reden daar geplaatst, troffen er zich samen, hadden gelegenheid elkander
te zien en te spreken, en maakten zich het leven zoo vroolijk als... het in strenge
opsluiting binnen zekere ruimte zijn kan; maar als men er uitkwam, vond men
doorgaans zijne plaats in de maatschappij door anderen ingenomen, vrienden en
betrekkingen van zich vervreemd, en maar zeer zelden gelegenheid, zijn leven op
te vatten op het punt waar het was afgebroken. Ook toen de jonge ridder de zijne
verliet, vond hij zijn vader gehuwd met de oudste zuster van de jonge dame die hem
was toegedacht, zijne vaandrigsnoeren afhangende van de schouders van zijn
vroolijken wapenbroeder, en voor hem zelven een bevel
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van den kardinaal om zijn degen te gebruiken in 's konings dienst, aan de andere
zijde van den Oceaan, op het eiland Martinique; zoo goed als eene ongenade en
eene verbanning.
Hier moest gehoorzaamd worden, en Henry vond geene reden om het niet te
doen; Frankrijk was hem niets meer zonder Parijs, zonder het hof, zonder zijne
vrienden, zonder een enkelen blik van goedheid van zijn vader, die hem liet gaan
zonder een handdruk van vergiffenis, zonder een zegen, om welken te verkrijgen
de jonge man zich verootmoedigd had zooveel het hem mogelijk was. Jarenlang
bleef hij in zijne ballingschap, en leefde voor het uiterlijk als alle fransche edellieden
die in zijn lot dcelden, en die het verzachtten door alle uitvindingen van weelde en
zinnelijk genot, die in dat halfrond als aangenomen gebruiken waren en die er hun
het gemis van het vaderland vergoeden moesten. Maar de ridder des Secousses
was een van die betere, edele naturen, die zulke surrogaten van geluk op hunne
wezenlijke waarde konde schatten, en die altijd in zich eene stem wakker hield, die
hem zeide dat rust door bedwelming geen vrede was. Juist dáár, op dien afstand
van Frankrijk herdacht hij met weemoed, met naberouw, met zelfbeschuldiging, de
teêre bloem die hem den eersten geur van levensvreugd had leeren kennen, die
de eerste levenssmart met hem had willen dragen; en al waren hare gestalte, hare
gelaatstrekken hem vreemd geworden, en al zweefde zij voor hem als een bleek
en onbestemd schaduwbeeld, het was aandoenlijk, het was verwijtend genoeg om
die tint van diepe, sombere zwaarmoedigheid over zijn wezen te werpen, die er
nooit meer van werd uitgewischt. Maar hij gedacht haar ook niet anders dan als
eene doode. Zooveel jaren waren over hare eerste smart heengegaan, dat ze
daaronder nu wel bezweken zou zijn, of die te boven gekomen. In beide gevallen
was zij dood voor hem. En bij die overweging was het hem goed niet meer in Frankrijk
te zijn, waar zij òf leefde om hem te haten, òf haar eenzaam graf had gevonden,
zonder zijn naam te kennen. Toch werd hij naar zijn vaderland teruggeroepen. De
baron des Secousses was overleden, en daar zijn tweede huwelijk hem slechts
dochters had gegeven, moest de eenige mannelijke vertegenwoordiger van
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het geslacht, ondanks hem, in zijne rechten treden, en mevrouw de weduwe des
Secousses was niet eene van die stiefmoeders die gelooven, haren kinderen het
beste deel te verzekeren met de berooving van de weezen harer voorgangster.
Zelve zonder fortuin, hoewel van hooge geboorte en van eene machtige familie,
bestuurde zij toch het vermogen van haar stiefzoon als eene trouwe rentmeesteres
en stelde hem met de zuiverste belangeloosheid in het bezit van al de goederen en
geheel het vermogen waarop hij aanspraak had verkregen door den dood van haar
gemaal. Haar zelve was slechts eene kleine douairie toegelegd, en de baron had
zoo vast gerekend op een zoon uit dit huwelijk, dat hij zelfs verzuimd had zijner
gade en hare twee dochters uit zijne talrijke bezittingen een kasteel of een landgoed
te verzekeren als woning.
Maar Henry des Secousses voorzag in dit verzuim van zijn vader met al de
edelmoedigheid van zijn karakter. Hij liet het hotel te Parijs aan zijne moeder en
hare dochters op denzelfden voet als dat bij het leven van den baron was geweest,
en maakte bepalingen omtrent den bruidschat van zijne zusters uit zijn eigen
vermogen, niet anders dan of hij haar vader ware geweest; toen, en zoo vaak hij te
Parijs kwam, nam hij zijn intrek bij zijne familie, die hem liefhad en eerde als haar
hoofd en weldoener.
Maar het was gezegd dat hij ook ditmaal weder niet rustig te Parijs zoude kunnen
blijven. Men was in het jaar 1661; de kardinaal was gestorven, Lodewijk XIV, die
tot hiertoe niets was geweest dan een naam, was een persoon geworden en had
verklaard dat hij zelf zou regeeren. Schreven wij iets anders dan eene novelle, wij
zouden onderzoeken in hoever hij hierin heeft woord gehouden; maar nu
vergenoegen wij ons met te zeggen, dat hij onder zijne eerste regeeringsplannen
het verstandig ontwerp vormde, om zijne zeemacht uit hare zwakheid en
verwaarloozing op te heffen, en zoo mogelijk haar eene redelijke figuur te geven
tegenover Holland en Engeland, de twee eerste, bijna de eenigste zeemogendheden
in Europa op dat tijdstip. De ridder des Secousses, die den Oceaan had leeren
kennen en liefhebben, die te veel werd gedreven door een geheimen, pijnlijken
prikkel
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om een werkeloos en weelderig leven voor zich wenschelijk te achten, kreeg het
denkbeeld om zich voor den dienst op die vloot aan te bieden; maar daar hij zich
tot een zooveel omvattend beroep niet had kunnen voorbereiden, vergenoegde hij
zich met een der lagere rangen, waar hij door zijne geboorte, fortuin en den invloed
der zijnen een der hoogste had mogen vragen, en zonder aarzeling zou gekregen
hebben, daar het cadre voor de zeemacht nog moest worden samengesteld, en
van allen die er gebieden zouden, slechts enkelen op betere hoogte stonden dan
hij zelf. Vreemdelingen en mannen uit den lageren stand moesten hier de
leermeesters zijn dier groote heeren. Ongelukkig hadden niet allen, als onze ridder,
het goed verstand zich met gehoorzamen te vergenoegen waar zij geene kunde
hadden te bevelen.
Met vurige geestdrift en vasten wil wierp zich des Secousses op dertigjarigen
leeftijd in die onderneming; wij hebben reeds gezegd met welken uitslag. Wij hebben
ook gezegd hoe hij eens, voorafgegaan door den roem zijner daden, wederkeerde
naar Parijs, om er in het huis van mevrouw de Kérouailles Yolande te vinden, de
eenige vrouw die hem na Loïse het denkbeeld van huwelijksgeluk in de ziel bracht.
Wij hebben gezien hoe zij gedwongen was hem in die hoop teleur te stellen; wij
hebben gehoord hoe hij haar toenmaals dreigde met een onderzoek naar de reden
harer weigering. Hare trekken hadden het hem niet ingegeven: na zooveel jaren
van zulk een leven als het zijne durfde hij zich hierin niet op zijn geheugen te verlaten;
maar haar familienaam had bij hem de gedachte aan eene mogelijkheid opgewekt,
dat zij dezelfde kon zijn met zijne verlatene bruid.
In diep geheim reisde hij af naar Dijon; niemand sprak hem daar van Loïse, eene
bloem die voorbijgegaan was, eer iemand haar had opgemerkt, en die men nu na
dit tijdsverloop aanmerkte als in kinderlijken leeftijd gestorven; maar hij vernam des
te meer van Yolande! Yolande, de prooi waarop zich de laster en de kwaadwilligheid
hadden stomp gebeten, zonder verzadigd te zijn; vernam er al de losse geruchten,
al de verraderlijke vermoedens die wij vroeger hebben opgesomd en die door de
overlevering òf vergroot, òf verminkt de duisternis vermeerderden, terwijl de ridder
met iederen stap verder meer duidelijk meende
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te zien. Men verwees hem naar Metz, waar de jonge vrouw alleen had gewoond;
en het veel afdoende bewijs van haar onverklaarbaar zwak voor gemaskerde bals
was voor hem de helderste oplossing van alle raadsels: zij heeft dat gedaan in hoop
van den ontrouwe eenmaal te vinden, beleed hij zich met een gloeienden
vreugdeblos; met een gevoel van blijdschap en vrede, met eene hoop op geluk en
zielsvoldoening als hij nog nooit had gekend, ondernam hij den terugtocht naar
Parijs. Vóór dat hij het bereikte, riep de dringende bede van zijn stervenden oom
hem op naar Engeland. Die oude baronnet, die streng Puritein was onder Karel I,
had onder Cromwell zooveel geleden van de overijverige geloofsbroeders, dat hij
zijne eigene onrechtvaardigheid tegen Katholieke verwanten begon in te zien, en
die nu nog wilde goedmaken zooveel het mogelijk was. Aan Henry des Secousses
vermaakte hij fortuin en titels, zonder eenige andere voorwaarde dan dat deze hem
zelf zijne vergiffenis kwam brengen en de zijne ontvangen. Dat was niet te weêrstaan,
al ware zelfs dat eerste er niet aan verbonden geweest. Des Secousses getroostte
zich noch dat uitstel, noch die daad van menschlievendheid, - toen eerst vloog hij
naar Parijs... om er Yolande niet meer te vinden. Hij volgde haar op het land. Wij
hebben de uitkomst gezien. Wij hebben gezien hoe hij er groote smart vond en
groote teleurstelling, nadat blijdschap en hoop waren teruggekeerd in zijne ziel;
maar ook hoe hij eene ongewachte vreugd vond, die hem veel kon vergoeden, en
ten minste die voldoening, dat hij de oplossing had gekregen van alle raadsels van
het verledene, en die rust, dat hij aan de toekomst geene vragen meer had te doen.
Van nu aan voegde zich alles als vanzelven, en boven alles naar de wenschen
van den jongen St. Hyacinthe. De ridder des Secousses, nadat hij door Bossuet en
Yolande van alle noodige inlichtingen en aanwijzingen was voorzien, reisde met
zijn zoon naar Dijon, naar het kleine landgoed waar Jacques Loïs was geboren en
zijne bruid was gestorven, en deed daar beiden het recht eener volkomene wettiging;
hij had zelf noch den titel van zijn vader, noch dien van zijn oom uit Engeland willen
aannemen. Te Parijs weêrgekeerd, deed hij ze overbrengen op Jacques
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Loïs, en als deze zich verwonderd toonde over dezen ontijdigen afstand, glimlachte
hij weemoedig, en zeide alleen dat hij aannemen moest zonder onrust en dat het
zijne eenigste vreugd was hem erfgenaam te maken nog bij zijn leven... Het spreekt
van zelf dat de jonge abt al heel spoedig, met verlof van zijn vader en van alle
verwanten, zijne soutane aan den kapstok hing, om de kleuren te dragen van
mejonkvrouw Cathérine des Secousses, zijne nicht; dit huwelijk maakte wel
dispenses uit Rome noodzakelijk, maar men verkreeg ze zonder moeite, en als hare
moeder voorheen, ook met een bloedverwant gehuwd, veranderde de jonge vrouw
niet van naam bij haar huwelijk. De fortuin en de eeretitels van het geheele geslacht
werden dus al te zamen neêrgelegd aan de voeten van dit gelukkige paar, een
voorrecht waar ze in de verrukking van de wittebroodsweken nauwelijks aan dachten,
hetgeen niet belette, dat het hun zeer werd benijd.
Men denke welke stof eene zulke huwelijksvereeniging aan de welsprekendheid
van Bossuet heeft opgeleverd; maar men denke ook een weinig aan de stille tranen
van weemoed, voldoening en herinnering die mejonkvrouwe de Mauléon heeft
geschreid onder zijn gehoor.
De ridder des Secousses had verscheiden malen een langdurig onderhoud met
den bisschop van Condom, en nam daarna afscheid van zijne familie en van Frankrijk
om een gewichtig besluit te gaan volvoeren: hij liet zich aannemen tot Ridder van
Malta.
De opvoeding van den dauphin vorderde van Bossuet nieuwer en vrijer
ontwikkeling zijner krachten, die de veelzijdigheid zijner kennis en het vermogen
van zijn genie om alles te omvatten in hun volle licht stelden; en zoo de groote
prediker in hem een weinig op den achtergrond gedrongen werd door den
veelzijdigen geleerde, te zamen toch wonnen ze daardoor een roem, die welhaast
europeesch werd, en die onsterfelijk zou blijven. Toen hij zijne taak bij den zoon
van Frankrijk had volbracht gaf de koning hem terug aan de Kerk, zonder hem van
het hof te verwijderen. Hij werd bisschop van Meaux, abt van de rijke abdij Belval
en groot-Aalmoezenier van mevrouw de dauphine. Zoo werd Yolande's wensch en
voorspelling vervuld: hij
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kon niet meer vergeten worden onder de gewone hovelingen. Hij werd en hij bleef
de machtigste en de meest invloedrijke prelaat van Frankrijk, van wiens uitspraken
noch in wijsgeerige, noch in theologische, noch in kerkgeschillen geen beroep werd
aangeteekend; hij werd de adelaar van Meaux, van wiens machtigen klauw de
zachte Fénélon den greep pijnlijk heeft gevoeld; hij werd... wat al niet, dat zijne
historieschrijvers beter dan ik van hem getuigen kunnen.
En nu Yolande - Yolande heeft dat alles gezien en beleefd. Zij heeft het genoten,
zij heeft er in gedeeld, zooals zij er in deelen kon, wier eigenliefde zich had verplaatst
op dien man. Zijne uitspraak was voldoende geweest om haar geheel te herstellen
in het gevoelen harer omgeving; zijne verdere daden bewezen dat de woorden hem
ernst waren geweest. Ils vivaient toujours, zegt Voltaire, dans une union étroite et
respectée; en Voltaire, die zoo graag kwaad spreekt, zoude wel zeker deze
gelegenheid hebben waargenomen om een priester te bespotten en eene vrouw te
beschamen, als hij niet de volle overtuiging had gehad dat hij er hier geen recht toe
had.
Mejonkvrouw de Mauléon heeft nog ééne groote smart gehad: zij heeft Bossuet
overleefd! want zij is honderd jaar geworden! Dat klinkt juist niet heel poetisch en
volstrekt niet romanesk, zoo lang het leven voort te slepen, nadat het alle
begoocheling heeft verloren en alle belangstelling, nadat gevoel en verbeelding
beide zijn afgestompt. Het schijnt zoo, en toch heeft het zijne goede zijde, zijne
hooge beteekenis.
Vooreerst zou het kunnen bewijzen dat men niet sterft aan teleurstelling in eigen
aardsch geluk, als men de kracht heeft gevonden de zelfzucht te dooden, - maar
dit is niet meer noodig te bewijzen, het is erkende waarheid; alleen die smart doodt
het lichaam, als de ziel, die de wanhoop wordt waarin men den Heer niet meer
zoekt, en niet meer vindt.
Maar honderd jaren te leven, is eene halve eeuw langer te leven dan de
bedwelming van hartstocht en ijdelheid, meer dan eene halve eeuw te staan boven
de laatste dwaling en de laatste zwakheid van de jeugd. Honderd jaar te leven, dat
is met een kalmen, gerijpten, hartstochteloozen blik over het leven heen
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te zien, met de ondervinding van eene eeuw in zich; dat is het te kennen met al de
beloften, en met al de uitkomsten des levens; bevredigd te zijn met de kleinheid er
van door de rechte waardeering van het groote er in. Honderd jaar te leven, dat is
alles te overleven wat men heeft gehoopt en wat men heeft liefgehad; en ligt daarin
altijd een verleden van groote smart, het is ook een groot voorrecht, zoo lang alles
te overleven wat scheidde van den Heer, wat er lag tusschen den hemel en ons,
zoover heen te zien over de laatste pijnlijke klopping van het hart, en den laatsten
blos der ijdelheid, en den laatsten traan der teleurstelling... Alles te overleven wat
men liefhad, is ook zooveel jaren te leven op aarde met geene andere roeping,
geene andere bezigheid, geen ander doel dan de groote voorbereiding voor den
hemel, en aan die hooge taak te kunnen werken, zonder stoornis of afleiding, meer
dan het vierde van eene eeuw lang.
Zeker, wie dat verlengde leven eene verlengde foltering acht voor Yolande, of
achten zou voor zich zelven, en niet een grooten zegen des Hemels, die als het
ware de sneeuw van den ouderdom als een bedarend kleed der ruste heenwerpt
over den gloed der begeerten en der hartstochten, en de brandende wonden die zij
geslagen hadden, vóór Hij de lente des hoogeren levens laat aanbreken; wie
daarvoor niet zou kunnen danken met den laatsten glimlach, die in den laatsten
zucht samensmelt, die heeft het leven niet begrepen in zijne hoogste waarde, die
begrijpt vooral niet het christelijke leven in zijne hoogste beteekenis, in dien volkomen
vrede, in die zielverheffende blijdschap, die op aarde zalig leert zijn in hope.
In hope heeft Yolande geleefd tot honderd jaren, in blijdschap is zij gestorven, en
in hemelsche zaligheid zal zij ontwaakt zijn voor de eeuwigheid.
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Diana.
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I.
‘Kom, Philippeaux! sla de deuren toe, en laat heengaan wie niet tot blijven gerechtigd
zijn. Ik heb een half uur lang over mijne chocolade gedronken, om dien lieden de
vreugde te geven van mij te zien en rondom mij te snappen. Ik heb er nu wèl van!’
De man, die dit sprak, trad een ruim vertrek binnen in 't Palais-Royal; een vertrek,
waarvan de eigenlijke bestemming moeilijk te onderscheiden was; want behalve
eene schrijftafel, beladen met papieren, en wijdgapende portefeuilles, waaruit de
halve inhoud te voorschijn kwam, was er een schildersezel met palet en penseelen,
meer dan één stuk ten halve afgewerkt en eene zulke stoffeering van teekendoozen,
crayon, pastel, modellen in pleister, platen en schilderijen, dat men zich in eene
schilderswerkplaats zou gedacht hebben, zoo daarvan de blik niet terstond ware
afgeleid op eene schuiftafel, zoo vol geladen met allerlei physische instrumenten
en toestellen, tot chemische proefnemingen gebruikelijk, dat men moest gelooven
in het laboratorium van een beoefenaar der alchemie te zijn - die zwakheid der
achttiende eeuw en van zoo menige andere; - maar zooveel kroezen, kolven, kranen
en hevels lagen daar ordeloos dooreen, dat er wel de bijgeloovige moed van een
goudzoeker toe behoorde, om van uit zooveel verwarring, zich de noodzakelijkste
voorwerpen tot eene scheikundige onderzoeking te gaan uitkiezen. Was het nu
wanhoop daaraan, dat de man, dien wij zagen binnenkomen, ze met zooveel
onverschilligheid voorbijging, om zich achteloos neêr te werpen in een grooten
leunstoel, dicht nevens een onmetelijk ledikant, dat ons het recht geeft, om dit vertrek
voor eene slaapkamer te houden, voor hoe gemengd een gebruik
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het ook verder mocht zijn bestemd? Daar de zijden damasten gordijnen aan de
voorzijde van dit ledikant waren opgenomen en door gedraaide gouden koorden
met afhangende zware kwasten aan de stijlen ter weêrszijden waren vastgehecht,
kon men zien, dat de kolommen, die dit gevaarte steunden, niet alleen sierlijk
gebeeldhouwd waren, maar zelfs rijk verguld - en om de kolommen aan pracht nietis
toe te geven, was de hemel aan de vier hoeken versierd met panaches van witte
struisvederen, en voerde die in het midden het vereenigde wapenschild van Bourbon
en Orleans.
Philippeaux heeft intusschen gehoorzaamd aan het bevel, dat hem werd gegeven;
en dit is niet te verwonderen; want hij, die het gaf, was meester in dit vertrek, meester
in het Palais-Royal, meester in Frankrijk - het was de Regent van Frankrijk, Philips
van Orleans; - en de andere was eenvoudig eerste deurwaarder van het paleis,
hoewel wij om zijnentwille maar niet onderzoeken zullen, wie van beiden het meeste
trotsch en wichtig was onder zijne waardigheid, de regent of de deurwaarder.
‘De Vauxbain!’ sorak de regent tot een jonger man, dien hij nu eerst scheen op
te merken, ‘de Vauxbain! heb ik niet naar den abt gevraagd?’ en geeuwende
wentelde hij zich om in den wijden, molligen leunstoel - en met eene enkele beweging
rolde hij dien zooveel dichter bij het ledikant, dat hij het hoofd tegen een der stijlen
kon laten rusten, als zocht hij de verkoeling van het gladde verguldsel liever, dan
de weekheid van het donzig fluweel. Er lag ook eene zulke afmatting op het uiterlijk
van den Regent, dat men, hem aanziende, niet nalaten kon aan een doorgewaakten
nacht te denken, of voor het minst aan eene zeer korte nachtrust.
‘Uwe Hoogheid heeft omtrent den abt een bevel gegeven,’ hernam de Vauxbain,
zich buigende, ‘doch.....’ en aarzelend zweeg hij.
‘Ja, ik herinner mij. Hij zou niet worden binnengelaten met de anderen - maar ik
ben nu alleen - en ik heb vijf minuten tijd. Hij zal er toch zijn; laat hem komen.’
‘Als ik blijf volhouden zoo vroeg op te staan, zal mijnheer du Maine nog het pleizier
hebben mijn opvolger te wezen,’ zeide Philips van Or eans, terwijl hij het hoofd even
ophief en in een spiegel de dofheid van zijne oogen opmerkte.
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‘Monseigneur zou zijne rust vooruit kunnen nemen, en zijne soupers wat bekorten,’
antwoordde op die halfluid uitgesprokene gedachte een geestelijke, dien de Vauxbain
binnenleidde, of liever, die met de schichtigheid van eene wilde kat voor hem
uitsprong.
‘Aan de les herken ik den leermeester,’ glimlachte de Regent - en als wekte het
genoegen van dien man te zien hem op, hief hij zich overeind, en zijne oogen werden
meer levendig.
‘En ik den discipel aan het antwoord!’
‘Ach, Dubois! een goede tijd, toen ik nog uw discipel was!’
‘Wat hindert Monseigneur, het doorgaand te blijven? ik heb nog altijd wel van 't
een of ander een klein weinig mede te deelen....’
‘Ja maar.... maar....’
‘Ik begrijp, Monseigneur is bezorgd voor mijn leven - het ambt is noodlottig geweest
voor al de anderen!’ hernam Dubois spottend.
Dat was waarheid. Hetzij dan daardoor, dat men de gouverneurs voor den jongen
hertog van Chartres meestal had gekozen van een leeftijd, die geene groote kansen
op vele jaren levens meer overliet, hetzij er tot zijn ongeluk als eene onverbiddelijke
hand rondom hen waarde, die ze trof - maar zeker is het, dat alle achtingswaardige
en schrandere mannen, van hoogen rang en van eerlijke bedoeling, nauwelijks het
werk zijner opvoeding hadden aangevangen, of de dood nam hun de taak uit de
handen. Navailles, Duc à brevet en maarschalk van Frankrijk, was de eerste geweest,
een man van eer, van deugd en van dapperheid, hoewel mogelijk niet volkomen
geschikt om een jongen vorst op te voeden; maar zijne bekwaamheid of onhandigheid
is niet uitgekomen; hij was het te kort, hij stierf in Februari 1664; de maarschalk
d'Estrades volgde hem onmiddellijk op, maar daar ook deze in diezelfde maand is
gestorven, heeft hij geene der goede verwachtingen kunnen beantwoorden die men
op hem had gebouwd; mijnheer Vieuxville, Duc à brevet, was de laatste getitelde
die zich waagde aan eene waardigheid, welke begon verdacht te worden, hoewel
hij geene andere eigenschappen had, die er hem aanspraak op gaven, dan juist
zijn titel - maar ook hij droeg haar niet lang, en ook hem was eene maand Februari
noodlottig; hij stierf in 1689.
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Hij had ten minste het goed oordeel gehad, een man naast zich te kiezen van
uitstekende bekwaamheid en erkende verdiensten - het verstand, om dien geheel
zijn vertrouwen te schenken en al het gezag te laten, waarvan hij slechts de glansrijke
vormen voor zich behield. Deze man was St. Laurent, dezelfde, die den jongen
graaf van St. Paul had opgevoed, zoo jong en met zooveel roem gestorven, op een
oogenblik, dat hij tot koning van Polen zou zijn verheven; en daar de heeren van
aanzien waren afgeschrikt, liet Monsieur het bestuur over zijn zoon voorloopig in
zijne handen - totdat ook hier weêr de dood tusschenbeide kwam. Eindelijk nog liet
de maarschalk d' Arcy zich bewegen eene taak op te vatten, waartoe dubbele moed
behoorde. Het was een man, die zich roem had verworven in gezantschappen en
in den krijg; hij was ridder van des Konings orde, raadsheer van staat en van oorlog,
en hij was dat alles met recht en niet uit gunst, gelijk hij het gouverneurschap over
den prins op zich nam als een plicht, waaraan hij zich niet wilde onttrekken, maar
niet als een nieuwen titel, waarmede hij zich wilde sieren. Ook bekleedde hij het
met zooveel vastheid, met zooveel achtbaarheid, en met zooveel oordeelkundige
schranderheid, dat hij zijn leerling eerbied en vertrouwen inboezemde, dat hij alles
op hem vermocht, en dat hij dus alles van hem had kunnen maken. Maar wat hij
niet kon - was zich zelven onttrekken aan het vonnis der sterfelijkheid, uitgesproken
over iedere mensch; en zijn dood was de grootste ramp, die zijn kweekeling kon
treffen, en na dezen voor geheel Frankrijk; want de invloed, dien St, Laurent op
Philips behield; was een te zwakke - en werd zeer spoedig geheel krachteloos
gemaakt, toen de abt Dubois hem werd ter zijde gegeven; en de abt Dubois was
een man, die niet ééne deugd had van een zijner voorgangers, maar in welken alle
ondeugden der verdorvene menschheid als om den voorrang streden - en toch was
het juist hij, wien de dood heeft verschoond; juist hij, wien ten laatste alleen de
groote taak van die belangrijke opvoeding bleef toevertrouwd; juist hij, die haar heeft
voortgezet en voleindigd, en die daardoor in den Regent en met dezen een zoo
geweldigen, een zoo jammerlij-
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ken invloed heeft uitgeoefend op Frankrijks lot, op Frankrijks zeden - in dit tijdperk
en tot in het volgende - door hetgeen zij zijn geweest als voorbeelden voor de
opkomende jeugd en voor den jeugdigen koning. Is het niet in de opeenvolgende
sterfgevallen van zooveel waardige mannen als met den vinger Gods aangewezen,
dat het Zijn hooge wil was, die het Frankrijk van de achttiende eeuw overliet aan al
de woelingen en aan al het verderf der uitspattende menschelijke boosheid, die
geen teugel meer kent en geen band meer acht, en geen grens weet dan die van
het onmogelijke?
Om dit te doen opmerken, hebben wij ten minste die lange sterflijst daar
neêrgeschreven, die anders in het belang van onze vertelling geene diensten kan
doen.
‘Maar Dubois!’ heeft men uitgeroepen, ‘alweêr Dubois, en altijd met den Regent!
dat is al zoo dikwijls gedaan, al is het dan niet in Holland - dat men er van walgt!’ Ik zelve het allereerst; slechts is het mij noodzakelijk, dat ik u even Philips van
Orleans vertoone, en hij is al zoo weinig te scheiden van Dubois, als Pantalon van
Pierrot. - Wij zien niet, hoe een van hen zijn spel zoude spelen zonder den anderen;
en sinds de kardinaal Dubois zoo berucht is geworden en zooveel genoemd als
minister, willen wij slechts even laten zien, op welke wijze zoo omtrent de kleine abt
Dubois zich heeft weten in te sluiken in de gunst van zijn vorst en in diens openlijke
zaken, sinds hij door den leerling zelf als iets verdachts was terzijde gezet bij zijne
komst tot het bestuur. Zekerlijk was Philips van Orleans geboren met den aanleg,
om een groot man te zijn, om als een groot vorst te schitteren. Hij had eigenschappen
van hoofd en van hart, die hooggeprezen vorsten niet vereenigd bezeten hebben,
of althans niet in die mate. Zijne snelheid van bevatting was eene zulke, dat hij met
een eersten vluchtigen blik alles wist en begreep, niet als iemand, die leert, maar
als iemand, die zich herinnert; en van de meest afgetrokkene wetenschap af, tot op
de meest inspannende lichaamsoefeningen toe, kon hij alles tot het zijne maken,
zoodra hij het wilde; ook wisselde hij van lievelingsstudie of van lievelingskunst als
bij den dag, als bij de
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luim van het uur; en toch gaf de ongemeene kracht van zijn geheugen hem het
vermogen, ondanks die wisseling alles vast te houden, en de helderheid van zijn
oordeel, niets van dat alles to verwarren, hoe ordeloos het ook was opgenomen in
het hoofd. Hij had eene natuurlijke welsprekendheid, eene welluidende stem en de
gave, om ook het laagste uit te drukken met eene zekere gratie, en het hoogste nog
met eenvoud, het diepste met klaarheid en met juistheid, en het onbeduidendste
nog te omgeven met een glimp van belangrijkheid. Als Fransch edelman, als een
zoon uit het huis van Orleans, waren dapperheid, stoutheid en geringachting van
levensgevaar in hem zoo natuurlijk, dat alleen het niet bezitten van die
hoedanigheden in hem opmerking zoude hebben gewekt; maar minder alledaagsch
voor een vorst en edelman, wiens wieg stond in het huis van Monsieur, broeder van
Lodewijk XIV, en wiens eerste schreden geleid werden naar des Konings hof, was
zijne onuitsprekelijke goedaardigheid, zijn afkeer van alle wraakzucht, zijn tegenzin
om iemand leed te doen, zijne minzaamheid, zijne menschelijkheid, de
gemakkelijkheid, waarmede hij zich liet naderen door elk, en de gemeenzaamheid,
waarmede hij afdaalde tot allen; - en toch monsterachtige daden zijn op rekening
gesteld van dezen man, en niet enkel gruwelen, hem toegedicht door zijne vijanden
vergiftigingen en moorden, waaraan hij vreemd was maar monsterachtige
handelingen, die wel degelijk als de zijne moeten worden aangenomen, hetzij hij
ze zelve uitvoerde of verordende, of wel dat hij ze toeliet of er aanleiding toe gaf.
Dat komt, omdat de menschen alles in hem bedorven hebben, wat God groots en
goeds in hem had gelegd, maar bovenal, omdat zijne zedelijke zwakheid niet terstond
een steun heeft gezocht, waar zij het moest, en omdat zijne zinnelijkheid, zijn
lichtzinnige trots in verbond getreden met die zwakheid, hem daarna voor altijd
verhinderd hebben, dien te zoeken en te vinden. - De Abt Dubois is de worm
geweest, die den bloesem reeds in knop heeft doorknaagd, en die zich gevoed heeft
met de edelste sappen van de vrucht; èn bloesem, èn vrucht, beide hadden geene
veerkracht, om er den noodlottigen indringer buiten te werken. Zoo is het gekomen,
dat zijne weinige ondeugden en zijne enkele
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zwakheid de vele deugden van zijn hart en de groote sterkte van zijn hoofd hebben
overschaduwd en overmeesterd; meer nog, zijne deugden zelve zijn tot ondeugden
geworden; zijne natuurlijke goedaardigheid, toegepast op allen, zonder aanzien van
personen en omstandigheden, ontaardde in eene weekheid, die eenen regeerder
niet vrijstond, en waarvan de boozen altijd beter partij wisten te trekken dan de
goeden, omdat de eersten doorgaans behendiger zijn, en gewoon niets te
eerbiedigen. Zoo werd zijne vrijgevigheid verkwisting: daar hij gaf, zonder aanzien
van behoeften, van tijden, van eigen vermogen; en wederom hardheid, omdat hij
dáár moest weigeren, waar hij had kunnen geven, en omdat de uitputting hem
dikwijls dwong, de middelen aan te grijpen, die men uitdacht tot herwinning van het
verkwiste, en waaronder dan juist onschuldigen en behoeftigen het eerst werden
gedrukt. Zoo werd zijne zachtheid wreedheid; waar de boosheid zich ongestraft
wist, verhief zij den arm tegen de onschuld, die alleen kermen kon, maar zich niet
verweren, en wier klachten den menschelijken Regent wel konden vermoeien, maar
hem niet brengen tot het oefenen van streng recht over het kwaad. Zoo werd de
gemakkelijkheid, waarmede hij beleedigingen vergat en vergaf, niet alleen eene
aanmoediging van moedwil en stoutheid, maar daar hij het deed zonder keuze,
zonder onderzoek, en als zonder zelfoverwinning, werd die hem aangerekend als
loszinnige ongevoeligheid; en wat in een ander zou geprezen zijn als verheven
deugd, werd bij hem verdacht als de laagste trap van zedelijke verstomping. Zijn
afkeer van dien vorstentrots, die de gewone menschen op zoo verren afstand van
zich zet, als waren zij niet meer schepsels van dezelfde soort, was eene afdaling
geworden, waarbij hij zich zoo laag stelde, dat ieder, die maar wilde, zich naast hem
konde plaatsen, zonderdat hij er zelf op lette; en die toenadering, waarmede een
vorst deugd of verdienste behoort te eeren en te onderscheiden, werd bij hem de
buit van iederen stoute en onbeschaamde, die haar wilde grijpen. Geef een karakter
als dit in de handen van een Dubois en van die andere listigen, losbandigen en
bedriegelijken, die onbeteugelde behoefte aan zinnelijk genot om Philips van Orleans
heenriepen, en die hij

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

224
verachtte, terwijl hij zich door hen liet medesleepen, en vraag dan nog, hoe het zijn
kon, dat een prins, in wien zooveel beminnelijke hoedanigheden te prijzen zijn, en
zooveel vernuft en talenten te roemen, aan eene mevrouw Sabran de gedachte kon
ingeven: ‘que Dieu, en créant le monde, avait formé une masse à part, d'où il ferait
les princes et les laquais!’
Ziedaar, waarom er in Philips van Orleans eene edele natuur is verloren gegaan,
niet omdat hij vervallen is tot eenige groote misdaad, die de reeks van alle ondeugden
in hem heeft ontwikkeld, maar omdat hij was als eene parel, in het slijk liggende,
machteloos om er zich uit op te heffen, en toch gevoelende, dat het niet zijne plaats
was; want vanwaar anders in hem die rusteloosheid bij zooveel gemakzucht, die
onvoldaanheid bij die overmaat van alle levensgenot, die behoefte aan den roes
der verstrooiingen, die zucht om buiten zich zelven te leven, waar hij toch in zich
zelven zooveel had kunnen vinden, en doorgaans anderen meer schonk dan hij van
hen ontving? - Maar sinds hij zich niet konde wijden aan de deugd, maakte hij de
ondeugd tot iets anders dan wat zij was, en verhief hij de zijne tot genialiteit, wist
de beteekenis van namen en zaken te veranderen naar goeddunken, en maakte
zijn grootsten triomf van wat zijne diepste schande had moeten zijn. Dubois had
hem geleerd, dat godsdienst en zedelijkheid woorden waren, waarmede het volk
alleen nog maar in zekeren band werd gehouden, doch die voor vorsten en
staatslieden geene beduidenis hadden; hij ging nog verder, hij noemde de woorden
niets waard dan spot, en aan het wezen geloofde hij zelfs niet bij anderen. en iedere
betuiging van het tegendeel beschimpte hij openlijk en verachtte hij innerlijk als
huichelarij, en iedere handeling, die zich er bewijs van wilde toonen, wantrouwde
hij meer dan eene bewezene ontrouw.
Wij moesten dit alles van hem zeggen, omdat de rol, die hij speelt in hetgeen wij
hebben te verhalen, juist uit zulke trekken van zijn karakter voortkomt, en zich zonder
die opheldering licht niet goed zou laten verklaren.
Hoewel nauwelijks van middelmatige grootte en vrij gezet, was Philips van Orleans
toch vlug en levendig in zijne bewe-
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gingen, hoogstbevallig van manieren, en zijne houding had eene losse
gemakkelijkheid, die zelfs iets edels had, zoo haast hij zich uit zijne achteloosheid
ophief; zijn gelaat was breed, en zijne trekken niet fijn, maar frisch en innemend;
de levendige tinten van zijn donkerbruin gelaat getuigden van een bloedrijk gestel
en van eene vaste gezondheid, die nog op zijn negenendertigste jaar een krachtigen
weêrstand bood aan zijne roekelooze pogingen om haar te ondermijnen, of voor 't
minst aan zijne volstrekte achteloosheid op hare eischen. De pruik, die hij droeg,
zou ons geen recht geven over de kleur van zijn haar te oordeelen, indien zijne
donkere oogen, die soms zoo schitteren kouden van geest en vernuft, en zijn baard,
dien hij uit achteloosheid wel eens wat al te zichtbaar liet worden, ons niet deden
vermoeden, dat het zwart moet zijn geweest. Nog ongekleed, was hij gewikkeld in
eene zijden damasten ochtendjapon van eene donkere kleur, en droeg noch degen,
noch ster of ordelint, noch eenig onderscheidingsteeken, of het moesten ziju roode
hakken der fluweelen pantoffels. De blonde pruik van Dubois, zijn mager en scherp
gelaat, met eene uitdrukking van geest en eenigszins den vorm van den
spitsneuzigen bunzing, zijne kleine en nietige gestalte, staken vreemd af bij den
forschen doorluchtigen leerling, en toch bleek hij nog altijd zijn meester, door dat
overwicht, dat een volmaakt sterk mensch, die geen enkel bezwaar kent, noch in
zijn gemoed, noch in zijn geweten, en die tegelijk met vastheid, met weêrgalooze
schranderheid en met onvermoeibaar geduld op zijn doel afgaat, altijd zal hebben
op een man, die zwak is, al is hij even schrander, en die nòg zijne aarzelingen heeft
omtrent sommige daden, en die nòg zooveel goedheid en zooveel deugden in het
hart heeft, al bespot hij deze ook al met het hoofd, indien hij het beheerschen van
dien man gesteld heeft tot het doel van zijn bestaan.
Dubois was zoozeer schelm, dat hij noch eer, noch eerlijkheid heeft gekend; dat
er nooit eene goede gedachte in zijne borst is opgekomen, of zij was terstond door
de laagste zelfzucht verstikt; en er was geen offer, dat hij dier zelfzucht niet bracht;
- alle ondeugden streden in hem om het meesterschap, maar onder dien strijd door,
regeerde ééne enkele als oppervorst: de
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leugen, die afgrijselijke zonde, waarmede Satan is begonnen den zwakken mensch
te verzoeken, Nooit was er waarheid in dien mond, maar de stoutste logen wist hij
uit te spreken met een voorkomen van oprechtheid, van eenvoud en van waarheid,
dat overtuigen moest tot zelfs wie hem verdacht, en dat pijnlijk moest treffen wie
hem werkelijk doorgrondde. Zijne gesprekken zouden iets behagelijks gehad hebben,
want hij bezat geestbeschaving, had gelezen, kende historie en letteren, had zucht
om te behagen, en hij wist zich vleiend voor te doen; maar het werd alles bedorven
door eene valschheid, die ondanks hem zelven als door alles heensprak, tot zelfs
door zijne vroolijkheid; die hierdoor anderen beangstte en bedroefde, gelijk een
zijner tijdgenooten zegt. Hij zou gesproken hebben met gemakkelijkheid en
bevalligheid zelfs, als hij niet onder het spreken er aan gedacht had om anderen te
doorgronden, en niet altijd bevreesd ware geweest meer te zeggen dan hij wilde;
om tot die bijgedachten tijd te winnen, had hij zich aan eene soort van gekunsteld
stotteren gewend, dat iets stootends gaf aan zijn onderhoud, en dat onverdragelijk
en somtijds onverstaanbaar werd, zoo haast het gewichtige zaken gold. Hij kende
zich onwetend en onbekwaam, om de veelzijdige belangen te omvatten en te
behartigen, die toevertrouwd moeten worden aan het hoofd van den staat; hem
ontbraken de ruime inzichten der hoogere politiek; en toch begeerde hij de plaats
aan het hoofd des bestuurs, aan het hoofd der Fransche staatkunde, en niet uit
eerzucht als een Richelieu, maar uit hebzucht als een Dubois, om in vrijheid en
zonder schroom zich boven alles te plaatsen, zich over alles heen te stellen, en de
macht te hebben niets te ontzien; om den wille van dien invloed, waarmede hij ieders
rechten zoude kunnen verkorten, zonder tot eenige verantwoording geroepen te
worden; om al zijne hartstochten, al zijne begeerlijkheden, al zijne boosaardigheid,
al zijn wraaklust te kunnen voldoen, zonder eenige vrees, van door der anderen
wraak of recht getroffen te worden. Maar die hooge plaats had hij nu nog in het
geheel niet bereikt; hij was die zelfs nog niet in de verte genaderd; zijn leerling
regeerde pas eene maand, en had hem als uit voorzichtigheid terzijde gesteld, om
de moeielijke
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taak, die hij niet zonder tegenstand van eene partij der grooten had aanvaard, niet
terstond te verzwaren door een kamp met de verdenking en de vooroordeelen des
volks; want het volk immers wachtte iets goeds van den regent; en hoe had het
goeds kunnen wachten, waar het een man van Dubois' beruchtheid tot deelgenoot
in de regeering zag aangenomen? Zijne gunst bij den Regent was daarom niet
verzwakt; alleen deze zag hem in 't geheim, als iets waarvoor hij niet durfde uitkomen;
hij gebruikte hem nog niet in zijn raad, maar slechts ter prikkeling van zijn geest,
van zijn bedorven smaak, als den leider zijner geheime intriguen, als den middelaar
zijner geheime hartstochten, als den makker zijner onstuimige nachtfeesten, waartoe
de abt zich gebruiken liet, onverschillig op welke wijze, slechts tevreden dat hij niet
geheel werd ter zijde geschoven, en van uit den kleinen hoek, dien men hem had
ingeruimd, de gelegenheid beloerende om de ruime plaats te bespringen, waarop
hij met katachtig geduld het oog hield gevestigd. Zijn laatste woord had intusschen
wat somberheid gebracht over de trekken van den regent.
‘Noodlottig voor hen, maar ook voor mij, vooral voor mij,’ sprak hij en bleef eene
wijle in nadenken verdiept.
Dubois zag met wat onrust op hem. ‘En Monseigneur heeft nooit mijn moed
bewonderd?’
‘Inderdaad, hoe gewoon eene eigenschap dat ook is in een van ons, voor lieden
van uwe soort moet dat iets zeldzaams zijn, moed te hebben!’ en toen hij die
bitterheid had gezegd, scheen het hem zelven te berouwen, want terstond daarop
voegde hij er lachend bij: ‘Kom, Dubois! loop naar een biechtstoel en laat u penitentie
opleggen; ik zou u daar bijna getuigenis hebben gegeven van twee deugden; want
gij pocht van moed en ik heb u over eene waarheid geprezen, en dat moet u zwaar
op het hart liggen - en....’
‘De waarheid is, dat ik mij liever beticht zag van alle zeven hoofdzonden, dan
verdacht van eene.... dier onnoozelheden, die de goede lieden deugd noemen,
alleen, om u het vermaak te geven over mij te lachen, zou ik mij tot een Fénélon
kunnen maken voor eene wijle altijd....’
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‘Dank! dank! blijf liever in uw natuurlijken staat - maar zeg, was dat eene herinnering,
dat het aartsbisdom van Kamerrijk nog altijd open is?’
‘Volstrekt niet, - ik weet wel, dat niemand zoo goed de leemten kent van dit goede
koninkrijk van Frankrijk, als uwe Hoogheid zelve.’
‘o Gij duivel!’ zeide de Regent lachend. ‘Maar ziet gij, Dubois! ik kan niet zoo
terstond met alle veroordeelen breken, en de sprong van Fénélon tot Dubois is voor
de Kamerrijkers wat al te wijd. - Gij moet een vagevuur door, vriend! eer ge dat
paradijs ingaat.’
‘Wij zullen het door goede werken verdienen; bij voorbeeld, de Jezuïten uit
Frankrijk jagen;’ en Dubois zag glurend op naar den vorst.
‘Gij weet wel, dat ik daar reeds meê begonnen ben.’
‘Begonnen is nog niet ten einde brengen, en....’
‘De kardinaal de Noailles is president van den gewetensraad; hij is de afgod van
het volk....’
‘Een afgod, dien ik omver zal werpen,’ dacht Dubois in zijn hart, maar hij zeide
luid: ‘Zoo zal het hem gaan als alle afgoden; men zal hem aanbidden, maar hij zal
geene macht hebben iets te doen. In ernst, Monseigneur! gij zult dat werk niet ten
einde brengen, zonder mij! daarom neem een goeden raad, en gebruik mij terstond,
eer uw heilige het werk verbroddelt.’
‘Dat is de derde deugd, die ik van ochtend in u opmerk, heer abt! Gij zijt oprecht,
want gij vraagt mij datgeen, wat gij vurig wenscht te verkrijgen.’
‘Met u ben ik het altijd; uw blik is zoo scherp, dat gij mij toch altijd zoudt doorzien,
en daarbij wij hebben elkander immers niets te verbergen. En hoe gaat het uw
vromen man? reeds wonderen verricht?’
‘'t Is nog mijn uur niet voor staatszaken, mijnheer de Abt! en ik heb van nacht te
weinig geslapen om lust te hebben tot antwoorden. Laat mij mijne rust, als gij niets
weet tot mijne uitspanning.’
‘Of ik daarop niet verdacht ware geweest! Ik weet, bij voorbeeld, dat er gisteren
avond iets aan uw vermaak ontbroken heeft.’
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‘Gij meent u zelven?’
‘Neen, want ik zou er geweest zijn, als gij het hadt gewenscht; ik bedoel wat
anders; gij hebt een gast gemist.’
De hertog trok de wenkbrauwen samen. ‘Eens voor al, Dubois! ik wil niet bespied
zijn; na vijf ure 's middags, als ik mijne deur laat grendelen en mijne vensters sluiten,
om mij ongestoord te onderhouden met mijne vrienden, wil ik vrij zijn en niet
nagerekend worden. Waar ik om de dringendste staatszaak geen minister zal
binnenlaten, wil ik tenminste niet, dat uwe spionnen zullen indringen; ik geef toe,
dat Frankrijk zijne rechten heeft op de politieke handelingen van den Regent, maar
van zijn huiselijk leven heeft Philips van Orleans niemand rekenschap te geven dan
zich zelven.’
‘En bij wijlen aan Madame!’ viel Dubois in met zijn gewonen grimlach.
De Regent sprong op, ‘Komt het van die zijde, Dubois! - Bij Lucifer! daar moeten
wij ons tegen wapenen; wien zou zij gebruiken?’
Dubois bedacht zich eene poos; zeker bezon hij zich, tot wiens nadeel hij partij
zoude trekken van deze gelegenheid, ‘'t Is de jonge de Brissac,’ sprak hij eindelijk.
‘Dat is onhandig van u!’ riep de hertog schielijk, ‘de Brissac is een neef van den
kardinaal de Noailles, die u in den weg is.’
‘Ja, maar hij is ook een neef van die hertogin de Brissac, die het geluk en de eer
geniet met Madame paard te rijden, en...’
‘Zwijg, Dubois! geene gekheden over mijne moeder... Zij heeft hare
eigenaardigheden; daarvoor is zij aan gene zijde van den Rijn geboren; maar zij
heeft hare kinderen lief, zooals niet vele Fransche prinsessen zich er den tijd toe
geven,’
‘Tot zelfs zich te bemoeien met hetgeen er in het Palais-Royal omgaat, na vijf
ure.’
‘Ja, daar moeten wij wat op uitvinden,’ hernam de hertog; ‘vooreerst geen Brissac's
meer; als hij het niet gedaan heeft, had hij het toch kunnen doen, zou de wolf zeggen
bij La Fontaine; maar gij spraakt van mijn gemis, en bij Satan, Dubois! ik ben
woedend geweest; ik moet u dat vertellen.’
‘Dat is niet noodig, Monseigneur! ik weet alles, - wat meer
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is, ik heb den misdadiger betrapt, opgevangen, en ik breng hem gevankelijk en als
boeteling aan uwe voeten, op den eersten wenk.’
‘Maar hoe is het mogelijk, Dubois! ik zelf weet nog niet eens, wie....’
‘Ik breng hem aan uwe voeten, Monseigneur! op ééne voorwaarde.’
‘Uwe voorwaarde, man! ik moet u aan het hoofd mijner politie stellen, meent gij
dat?’
‘Neen, d'Argenson is goed waar hij is - maak mij alleen conseiller d'état.’
‘Zijt gij razend, abt! dat kan niet - ze zouden zeggen - ja, ik wenschte wel eens te
weten, wat zij niet van mij zouden zeggen, als ik dat deed.’
‘Het zij zoo, Monseigneur! ik heb er vrede meê, zoo gij - niet nieuwsgierig zijt...
alleen, als ik mijn loon niet krijg, lever ik niet.’
‘Kom Dubois! gij zijt altijd duur geweest; dien mij ditmaal eens voor niet.’
‘Monseigneur! ik zal zijn als de Sybille: bij een tweeden eisch ben ik duurder, en
bij den derden...’
‘Eischt gij het aartsbisdom van Kamerrijk!’ lachte de Regent; ‘doch zorg dan eerst,
dat gij op goeden voet staat met Rome, en, bij den hemel! laat mij geen uren
wachten, want ik word ongeduldig, en gij weet, Dubois! ik kan ook bevelen...’
Werkelijk zag de Regent er uit als iemand, die niet lang meer geduld zou hebben,
en hetzij Dubois zulke luimen kende, hetzij hij zijn oogmerk langs een anderen weg
meer bereikbaar achtte, hij hernam: ‘Zeker zult gij al te gelukkig zijn, mij te bieden
wat ik nù vraag, hertog!’
De Regent stampte met den voet.
‘Monseigneur! ik ben al te goed,’ vervolgde Dubois; ‘herinner u even, wie er nog
verder gemist heeft aan uwe tafel?’
De hertog bedacht zich even, en schudde toen ongeloovig het hoofd, met een
toornigen blik. ‘Hij! neen, Dubois! gij liegt, dat is niet waar.’
‘Monseigneur kan zelf zien en hooren,’ antwoordde Dubois, en haastig liep hij de
kleine deur uit, die hij was binnengekomen.

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

231
De Regent wachtte nieuwsgierig, wat Dubois ging aanvangen; hij stond op en wilde
hem volgen, maar reeds kwam de abt terug, een jonkman aan den arm met zich
voerende, die zich wel niet verzette, maar die toch volgde met iets in de houding
en op het gelaat, dat naar schroom en onrust geleek, maar dat ook wel verdriet of
gemelijkheid konde zijn.
Die jonkman, al was hij blijkbaar niet meer in de eerste vaag der jeugd, had een
beminnelijk en belangwekkend voorkomen, dat terstond voor hem moest innemen,
eene bevallige gestalte en eene edele houding, die hem zoo natuurlijk waren, dat
de kennelijke onwil, waarmede hij binnentrad, en de opzettelijke strakheid van zijn
gang die eerder deden uitkomen dan hielpen verbergen. Eene schitterende kleeding
deed zijn voorkomen zeker geen kwaad; maar noodig had hij die niet. Het eenige
wat zijn schrander en aantrekkelijk gelaat ontsierde, was eene zulke matte bleekheid,
als nooit meer door een levendig frisschen blos der gezondheid wordt vervangen,
maar alleen afgewisseld door de geelachtige tinten of door het vlammige purper
van toorn of hartstocht. Diepe blauwe kringen rondom de oogleden schenen de
donker blauwe oogen nog donkerder te maken en nog grooter, en maakten ze zoo
zwaarmoedig, dat men weemoedig werd door hem aan te zien, wat te erger was,
daar hij doorgaans geen medelijden noodig had, of dat noodig hebbende, het niet
begeerd zoude hebben van anderen. Misschien hielp zijne stem die gewaarwording
opwekken of voortduren; want hoe liefelijk die ook ware, zij was zoo diep als vol,
en had daarbij iets gedempts, iets, als moesten de tonen zich heendringen door
een sluier van krip. De uitwerking, die het zien van dezen jonkman deed op den
hertog, was vreemd en opmerkenswaardig.
Want de goedige, gemeenzame vorst, die den laaggeborenen en laaghartigen
Dubois alles zeggen liet wat hij wilde, en alles van hem aanhoorde met een glimlach
- en nauwelijks anders bestrafte dan met eene scherts, die bijna gelijkstelling werd
- die al zijne vrijheden duldde en zelfs aanmoedigde, diezelfde vorst zag nauwelijks
de fiere gestalte van den jongen edelman zich opheffen uit de laatste statige en
eerbiedige buiging, of
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hij wendde den blik van hem af, keerde hem den rug toe, ging met Dubois aan een
venster staan, en bleef daar eene lange poos met dezen in fluisterend gesprek.
Daarop plaatste hij zich weêr in zijn armstoel, en toen eerst scheen hij zich te
bezinnen, dat de jonkman dáár was; maar niets dan strenge bitterheid lag er op zijn
gelaat, toen hij hem aansprak, en alleen de stroeve hoogheid van den vorst klonk
er in den toon, waarmede hij zeide: ‘Waarom verlangt de markies d'Armentières
een afzonderlijk gehoor van den Regent?’
‘Als ik het ben, die gehoor heb gevraagd, Monseigneur! zal het spoedig ten einde
zijn; want ik heb Uwe Koninklijke Hoogheid niets te zeggen!’ hernam de markies
met eene zekere vastheid, nadat hij zich opnieuw had gebogen.
‘Dat wil ik wel gelooven! gij zult niet weten, hoe u te verantwoorden, mijnheer!’
viel de Regent uit, die terstond weêr zijn rol van koude vorstenwaardigheid vergat
voor die van een gemeenzaam verwijt.
‘Verantwoording, Monseigneur! Ik ben dus ter verantwoording geroepen? Zou
het onbescheiden zijn te vragen, waarover?’
‘Kom, d'Armentières! begin maar met schuld te bekennen,’ hernam de hertog
bijna met goedheid; ‘mijnheer de abt heeft mij gezegd, dat gij daarom gekomen
waart.’
‘Integendeel, Monseigneur! ik ben ontboden uit uw naam; Uwe Hoogheid weet
wel, dat mijnheer de abt nooit waarheid spreekt.’
‘Toch, toch, mijn jonge edelman! ik heb nog eenige waarheden in mijne tasch,
die voor u zeer ontijdig te voorschijn kunnen komen.’
‘Och, daar vrees ik niet voor, mijnheer de abt! niemand zal ze van u gelooven.’
‘Neen, in ernst, markies! hij is vandaag en veine op zulke wijze, dat...’
‘Dat hij Uwe Hoogheid en mij beiden een sprookje heeft verteld; ik werd zoo vurig
verlangd, dat was de uitdrukking; ik kom, wacht - een uur - word door hem
binnengesloken - en word begroet met een gezicht, als de verpersoonlijkte
ongenade.’
‘En ik!’ borst de hertog uit, ‘mij maakt hij daar wijs, dat gij komt met een berouwvol
hart, u overgevende op genade en
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ongenade, en ik zie u voor mij staan in de houding van een spadassin, die eene
uitdaging komt brengen.’
En de hertog vond dit dubbele bedrog zoo aardig, dat hij in een luid lachen
uitbarstte, waarin Dubois hem volgde met volle keel; d'Armentières alleen scheen
hun gelach pijnlijk te vinden, want zijn gelaat werd weêr donker.
‘Duivels, Dubois! dat zult gij ons betalen.’
‘Mijnheer de abt! zoo de hertog te goedertieren is, om u daarvan rekenschap te
vragen, zal ik het doen voor ons samen,’ sprak de markies ernstig.
‘Kom aan, mijne heeren! mij dunkt, gij moest beiden overvoldaan zijn, en mij
hartelijk danken. Mijnheer de hertog is zoo gelukkig als een gezaligde, dat hij niet
meer een grimmig gezicht behoeft te zetten, en dat hij met u op den weg der
verzoening is; en gij, markies! moest u verruimd voelen, nu de hertog uwe schuld
kent, en u toch nog op dien weg meer dan half te gemoet komt.’
‘Zie zoo, mijnheer Dubois! daar brengt gij ons weêr waar we wezen moeten mijne schuld! Mijn genadige hertog zal mij nu toch eindelijk wel willen mededeelen,
waarin mijne schuld bestaat?’ En hij zag den Regent zoo scherp onder de oogen,
als de eerbied het slechts veroorloofde. Philips van Orleans kleurde sterk.
Eene wijle bedacht hij zich en zeide toen weêr met een streng gelaat en met
bitterheid in den toon:
‘Ik heb u veel verplichting, d'Armentières! voor hetgeen gij gisteren tot de
genoegens van mijn petit-souper hebt bijgedragen.’
‘Was het dàt!’ hernam de markies met een zeer verwonderd gezicht, hoewel hij,
onder ons gezegd, in 't geheel niet verwonderd was; ‘het is zoo, ik kon niet dáár
zijn, doch ik weet wel, dat Monseigneur te veel billijkheid heeft en te veel goedheid,
om als eene schuld aan te rekenen, wat slechts eene noodzakelijkheid was, en
hetgeen reeds een gemis moest zijn, niet te verzwaren door het gewicht van zijne
gramschap.’
‘Neen, d'Armentières! dat is niet eerlijk; het moet al een vreemde dwang zijn, die
een edelman terughoudt gebruik te maken van de uitnoodiging van zijn vorst, of
liever, laat ik
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zeggen zooals het is - want in dat salon zijn wij allen gelijk - die den eenen vriend
terughoudt, den anderen te verlustigen met zijn gezelschap, als hij weet dat hij zich
zonder dat verveelt.’
‘Aan den Regent zou ik antwoorden, dat de laatste uitnoodiging wel wat veel had
van een bevel, en dat het een Fransch edelman niet kan gevergd worden zich op
commando te vermaken; aan den vriend - daar uwe Hoogheid mij nog altijd met
dien naam wil vereeren - aan den vriend moet ik antwoorden, dat er vermaken zijn,
waaraan eer en geweten mij gebieden niet meer deel te nemen.’
Het snijdende, het harde en het stoute van die antwoorden, en van het meeste,
wat die jonge edelman sprak, was in zonderling contrast met die omsluierde stem,
waarvan wij spraken, dat de toon althans hier der muziek niet veel uitdrukking gaf,
of liever een zulke, die haar verzwakte; voor den hertog was zij nog iets anders,
voor hem klonk die disharmonie als valschheid
‘Uwe eer, markies d'Armentières!’ hernam hij, ‘kan nooit in gevaar zijn, waar ik
zelf de mijne waag; en uw geweten... Gaspard! ik weet niet, wat gij daardoor verstaat;
maar ik weet wel, dat ik sinds mijne terugkomst uit Spanje altijd met u heb omgegaan,
zonder ooit dat woord van uwe lippen te hebben vernomen, noch eenige daad, die
bewees, dat gij waart van die bekrompen lieden of van die huichelaars, die voorgeven
zich door dat woord de wet te laten voorschrijven. Ik heb de zekere overtuiging, dat
gij in al dien tijd, als ieder ander man van geest, geene inspraak hebt gevolgd, dan
die van uwe luim.’
‘Dat is waar, Monseigneur! maar al te waar; en juist daarom is het tijd geworden,
om van leefregel te veranderen, en eene wijle te luisteren naar de inspraak van 't
gezond verstand, van de zedelijkheid, van de deugd, - voor mij ten minste.’
Dubois stond toe te luisteren met een zacht gegrinnik, dat allerboosaardigst siste,
terwijl zijn lynxenblik zich bij afwisseling vestigde op d'Armentières en op den hertog.
Maar de laatste lachte niet; hij, die zou gelachen hebben bij de grofste aardigheid,
die de abt of een ander gunsteling hem had gezegd, hij wierp d'Armentières een
blik toe, als hij er
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nauwelijks een op een overtuigden misdadiger zou hebben gewend, en hij sprak
streng:
‘Markies! als gij mij gezegd hadt: “Ik had een duël, ik had een rendez-vous, ik had
eene vrouw te verplichten, of een vriend weêr te zien, of een vijand afbreuk te doen,
en dat alles gold bij mij meer dan uw wensch,” dan zou ik u niet geloofd hebben,
maar ik zou het u toch hebben vergeven; want het voorwendsel ware fatsoenlijk
geweest, zoowel als geloof baar, en het zou geene huichelarij hebben ingesloten;
maar nu - nu ge zeggen kunt, en met dit gelaat: ik heb alles veronachtzaamd - mijn
vermaak en uwe gunst; hetgeen mij lief was, heb ik verzaakt; hetgeen mij noodig
is, heb ik vergeten, het al ter wille van zedelijkheid, van deugd of hoe die idealen
van 't volk meer heeten, nu moet ik u zeggen, mijnheer de markies! dat ik mij altijd
in u heb vergist. of dat gij een ander mensch zijt geworden, in de korte dagen, dat
ik u niet heb gezien; maar een van die menschen, mijnheer! waarmede ik geen lust
heb nadere kennis te maken. Gij kunt gaan, markies!’
De markies had onder hot luisteren wel somwijlen met eene beweging van
verbeten drift den greep van zijn degen gevat; zijne bleekheid was wel eens tot
purper ontvlamd; zijne oogen hadden wel geschitterd, en zijne lippen waren wel wat
verbleekt; maar hij antwoordde geen enkel woord. Hij boog zich alleen diep en strak,
en ging toen, zonder met blik of gebaar een zachter oordeel af te smeeken.
‘Nu, bij den hemel! die komt er genadig af, en het blijkt weêr dat Uwe Hoogheid
de goedertierenste vorst is van de gansche Christenheid!’ sprak Dubois met zijn
ironieken lach.
‘Genadig!’ herhaalde de Regent, ‘en gij hoort, dat ik hem verban! en gij weet, dat
hij met het Palais-Royal alles verliest; gij weet, dat hij arm is, dat hij niets heeft dan
zijne luitenantsplaats bij de garde van den Koning, dat hij eigenlijk leeft op het krediet
van mijne gunst.’
‘En van het degelijk goud uwer weldaden....’
‘Hij heeft nooit geweten, dat het weldaden waren; ik speel altijd ongelukkig met
mijne vrienden; maar, mijn hemel! wat zal hij nu aanvangen? - ik geloof toch, dat ik
te streng ben
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geweest, en te schielijk; ik had hem eerst nog moeten hooren, ik had moeten
onderzoeken; het kan toch niet zijn, het is al te onwaarschijnlijk, de vernuftigste en
de openhartigste mijner roués een Tartuffe!
‘Wel zeker, wij zijn te streng geweest: wij zullen hem terugroepen; wij zullen hem
berouw toonen; wij zullen hem vergiffenis vragen - wij zullen - bij Satan, Monseigneur!
wat is het goed, dat ik hier ben; ik sta niet in voor hetgeen gij anders nog zoudt
aanvangen - om hem zooveel uitgestaan leed te vergoeden.’
‘Hoe meer ik er over nadenk,’ riep de hertog, die niet naar Dubois had geluisterd,
‘hoe meer ik maar ééne reden weet, die dit verklaart en verschoonlijk maakt. Hij zal
verliefd zijn, en verliefd op eene prude.’
‘Hij is niet verliefd, Monseigneur! daar zweer ik op, en het bewijs daarvoor is, dat
hij gaat trouwen.’
De hertog, die zelf een gedwongen, een ongelijksoortig huwelijk had aangegaan,
dat niet minder noodlottig op zijn leven had gewerkt dan zijne opvoeding; die al het
pijnlijke van zulk eene vereeniging kende, zonder eene der vreugden, verstond dit
woord volkomen, en hij riep alleen: ‘Maar wat brengt hem daartoe - waarom het mij
niet vertrouwd? Wie trouwt hij?’
‘Iets zoo onmogelijks, dat Monseigneur het niet zou gelooven, of - een conseiller
d' état moest het hem zeggen.’
‘Zoo gij het worden wilt, moest gij niet beginnen met mijn geduld te vermoeien.
Spreek op, wie zal zoo gelukkig zijn markiezin d'Armentières te worden?’
‘Eene vrouw, die hem als van zelve uit het Palais-Royal verwijdert.’
‘Iets à la Maintenon?’
‘Geheel Maintenon! om het met één woord te zeggen, Monseigneur! de prinses
Orsini!’
De Regent glimlachte maar even.
‘Neen, Dubois! de aardigheid is te grof. Eene schoonheid tusschen de zestig en
zeventig! En zal hij haar tot in Italië nareizen? Hij kan toch weten, dat ik haar niet
in Parijs zal toelaten.’
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‘Ik weet niet, of hij haar tot in Italië zal nareizen maar weet wel, dat hij van tijd tot
tijd tochtjes doet naar Touraine, naar het kasteel Chanteloup, en dat het huwelijk
afgesproken is te Parijs bij de gravin van Egmond, nog bij 't leven van den ouden
koning, terstond na de onverwachte tuimeling in Spanje. Daar ik altijd verdacht ben
op uw belang, heb ik indertijd die goede lieden zoowat in 't oog gehouden!’
‘Ik weet, dat mijne oude vriendin toen eene wijle hier vertoefd heeft, maar uit
schrik voor mijn regentschap, de vlucht heeft genomen. Een bewijs van minder
menschenkennis, dan ik haar had toegeschreven; zij kon toch wel begrijpen, dat ik
eene vrouw, van zulk eene hoogte gevallen, niet den voet op den nek zoude zetten,
al waren er zoo wat scherpe herinneringen tusschen ons.’
‘Als ze nog dertig jaar ware geweest, zou ze zeker gebleven zijn en had vrede
gemaakt; maar nu... nu laat zij zich liever steunen door den arm van een cavalier
van dertig jaren, en zet den oorlog voort uit de verte.’
‘Kom, kom, Dubois! van al wat gij daar zegt, geloof ik geen woord.’
‘Dat is ook niet noodig! Monseigneur zal wel zien. Het is ook zoo geheel
ongehoord, ongebeurlijk en ongeloofelijk! een intrigue-oorlog, gevoerd door twee
vrouwen als Maintenon en Orsini, die haar geheele leven in intriguen hebben gesleten
- 't is ook zoo volstrekt onbegrijpelijk, dat die twee oude vriendinnen op nieuw eene
samenspanning zouden maken, en dat eene Camerera-Major, die den wettigen
kleinzoon, den wettigen koning van Spanje heeft geregeerd, nog eens eene proeve
zoude wagen, wat zij met den gewettigden du Maine zou kunnen aanvangen, als
zij dien in een onwettig regentschap had weten in te sluiken! Neen, 't is al te
ongerijmd; Monseigneur heeft volkomen gelijk daaraan niet te gelooven.’
‘Corbleu! Dubois! de zaak wordt mij zoo duidelijk, als zag ik de gansche
samenzwering vóór mij! - Die twee onttroonde vorstinnen hebben hare wraakzucht
en hare heerschzucht bijeengelegd; de gelegitimeerden achten ieder middel goed,
om te verkrijgen wat zij het hunne noemen, en dat wijfje heeft dien

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

238
ondankbaren dwaas van een d'Armentières weten te bewegen om haar agent te
zijn; - want, Dubois! dat huwelijk is eene onmogelijkheid! Het zal alleen een
voorwendsel zijn!’
‘Wel mogelijk! en te eerder omdat d'Armentières op Chanteloup komt en gaat,
als iemand die er meester is, hoewel er niemand woont dan bedienden.’
‘Dat verwenschte kasteel zou dus hunne vesting worden? Wel aardig! wel aardig!
Nu begrijp ik ook de deugd en de veranderde zeden van onzen markies; want, ziet
gij, al had hij voor zich zelven geen deel willen nemen aan mijn souper - wat had
hij noodig eene dame te hinderen daar te gaan? Wij althans hadden het voorrecht
nog niet, van deugdzaam te zijn.’
‘De allerliefste weduwe kan eene aanwinst zijn voor Chantilly of voor Chanteloup!’
‘Parbleu! en de huichelaar stond voor mij, met het gezicht van een boetprediker!’
‘En Uwe Hoogheid heeft die laatste beschuldiging niet eens tegen den markies
geuit?’
‘Hoe had ik dat kunnen aanvangen? Want de beminnelijke jonge barones is
weduwe, naar men zegt en op eene weduwe heeft ieder evenveel recht; dat de
weduwe zich dus door hem heeft laten geleiden, in plaats van de Crécy te volgen,
is geene misdaad, waarvan ik hem rekenschap kan vragen.’
‘Zoo min als van al het andere,’ hernam Dublois spottend. ‘Men moet de dames
laten begaan - al heeten ze Maintenon en Orsini.’
‘Neen! op mijne eer, neen!’ riep de Regent; ‘al laat de galanterie niet toe, dames
te vervolgen, ik zal de samenzwering in het hart aantasten, of liever, in den arm, en
d'Armentières zal mij voor allen en voor alles betalen in eens.’
‘Dan bid ik Uwe Hoogheid, niet lang te borgen; anders vergeet gij de schuld te
vorderen.’
‘Dat heeft geen nood, want ik belast er een conseiller d'état mede, om die zaak
te vervolgen.’
‘Eindelijk!’ riep Dubois in zich zelven, en hij zeide terstond: ‘Dan, Monseigneur!
geef mij een paar lettres de cachet opdat ik de lieden achteraf kan laten brengen,
die mij in den weg staan om deze zaak op te helderen.’
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‘Alleen als zij opgehelderd is, hebt gij uw raadsheerschap Dubois!’
‘Aangenomen, Monseigneur! en nu de lettres de cachet!’
‘De Bastille! neen, dat kan niet zijn... Wat zoudt gij van d'Armentières maken in
de Bastille?’
‘Wat men daar van ieder ander maakt, een gevangene! en - licht een boeteling!’
‘Gij zoudt hem dan nog bekeeren van de deugd?’
‘Wel zeker! - de tooveressen hebben hem wel bekeerd van het Paleis-Royal.’
‘Ga dan uw gang.’
‘Één verzoek! nu terstond de lettres de cachet.
‘Neen, niet terstond, want ik hoor zijden kleederen ruischen in de anti-chambre,
en ik krijg dames ten gehoor; - wacht een kwartier, en dan zullen ze gereed zijn!’
De jonge markies, dien men reeds gestraft had met eene ongenade, tegen wien
men nu nog scherpere wapenen smeedt, had intusschen het Palais-Royal verlaten.
In de straat St. Honore wachtte hem eene koets met vier paarden.
Hij sprong er in, en wierp zich terstond in de armen van een jong mensch, die er
in zat, met den uitroep: ‘Ik ben gered! Ik ben vrijgemaakt.’
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II.
Op een avond van een dag in October 1715 zag men het kasteel Chanteloup, dat
geheel voltooid was, en nu daar stond als een pronkstuk der bouwkunst van die
eeuw, reeds in de verte van talrijke lichten schitteren, een bewijs, dat het nu toch
bewoond was. Ook in de groote laan, die naar den hoofdingang leidde, liepen
verscheidene bedienden heen en weder met flambouwen. Een oud man, die geene
liverei droeg, en in wien wij een vertrouwden hofmeester meenen te herkennen,
sprak luid tot de anderen:
‘'t Is tien uur geslagen; weldra zal mijnheer hier zijn; gij weet het allen, hij houdt
zich zelf zoo stipt aan het afgesproken uur, als hij eischt dat wij het doen zullen.’
Werkelijk werd die verwachting niet teleurgesteld; men hoorde spoedig daarop
het rollen van een rijtuig, en eene ruime reiskoets, met vier krachtige paarden
bespannen, reed de laan binnen. De bedienden omringden liet, om de personen,
die er in waren, bij het uitstappen voor te lichten; de hofmeester opende zelf het
portier, en reikte de hand aan een heer van middelbaren leeftijd, die dezen dienst
wel niet noodig had, maar die hem toch aannam, terwijl hij nu zelf met eene teedere
behoedzaamheid eene jonge dame uit het rijtuig hielp, die daarna, op zijn arm
leunende, den breeden marmeren trap opsteeg, en het huis binnenging, niet zonder
even naar den ouden bediende om te zien, en diens diepe buiging met een lachend
knikje te beantwoorden.
Die man was de Sieur François, die nu Monsieur d'Aubigny werd genoemd, en
die dame was zijne dochter Diana.
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‘Jerôme!’ sprak d'Aubigny tot den hofmeester, vóór hij binnenging, ‘in 't voorbijrijden
heb ik licht gezien in het kleine paviljoen; waarom is dat?’
‘Ik dacht, dat mejuffrouw misschien hare vrouwen dáár zou willen huisvesten,’
antwoordde deze na eenige aarzeling.
‘Dan had ik u daaromtrent mijne bevelen gegeven, Jerôme! dat paviljoen zal niet
meer bewoond worden,’ en de Sieur zuchtte, of zijne eigene woorden eene bittere
herinnering bij hem opwekten. ‘Gij hadt mij beteren dienst gedaan, mijn arme vriend!
met dat paviljoen in het duister te laten.’
‘Mijnheer kan zeker wezen, dat ik het niet weêr in zijne gedachten zal brengen,’
hernam Jerôme kleurende en het hoofd een weinig gebogen, terwijl hij voor zijn
meester de deur van de groote eetzaal opende, waar een souper gereed stond,
alsof er een aantal vorstelijke gasten werd gewacht, en waar toch slechts voor twee
personen was gedekt.
Diana zette zich aan tafel, tegenover haar vader, en wij laten ze samen tot den
volgenden dag.
Die dag ving aan met een heerlijken ochtendstond; met een onbeschrijfbaren
glans was de gloeiende zonneschijf door de dunne wolken heengebroken, en
weêrspiegelde zich nu, bij het hooger rijzen, in den blauwen gloed van de Indre-bocht,
die een schiereilandje vormde, waarvan wel eens meer is gesproken, hoewel ik van
niemands geheugen verg, dat onthouden te hebben. Alleen noemde ik het, om
duidelijk te maken, welk heerlijk gezicht men daarop had uit den rechtervleugel van
het kasteel, vooral uit de bovenvertrekken, die over dit gansche heerlijke landschap
heenzagen, door die vereeniging van Indre en Loire zoo vruchtbaar gemaakt en
zoo verlevendigd. Het Octobergroen is wel wat donkerder dan de zachte lentetinten,
- maar het is ook niet zoo eentonig, en het is ook nog afgewisseld door wat geel en
wat bruin, dat soms naar het roode helt, en waarop de zonnestralen met haar
fantastisch licht wel eene goede werking doen. In de wijnlanden daarbij is October
geen maand van guurheid en barheid; - en had men den oogst in het begin dier
maand nog niet aangevangen - wat hij beloofde, was reeds te zien aan die sierlijke
ranken, zich heen
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vlechtende om de lage latten, en de volle trossen, zoo geurig en frisch, waar de
ochtenddauw edelgesteenten van maakte, die heenflonkerden midden door het vale
groen; toch begon reeds het jonge landvolk, met de zon opgestaan, het lustige
dagwerk, dat de inzameling voorafgaat. Ook dat zag men uit het kasteel, - want de
horizon werd aan de eene zijde begrensd door zachtglooiende wijnbergen, door
boomgaarden met hun vriendelijken rijkdom, en door een dicht plantsoen van
nooteboomen en populieren, die wel wat trotsch neêrzagen op de eenvoudige
Indre-oevers, die slechts grazige weiden bespoelden. De vertrekken der eerste
verdieping van het kasteel hadden vensters, die zich openden op balcons, naar
Italiaansche bouworde. In een dier vertrekken, of liever op het balcon daarvan, stond
Diana, in een allerliefst ochtendgewaad, naar de mode van dien tijd met meer kanten
en borduursel overladen, dan het meest gekleede toilet van den onzen zoude vragen.
Zij had eene lichte zijden palatine losjes heengeworpen over hare witte levite; de
kanten dormeuse bedekte, juist niet tot hare schade, het haar, dat van te onbestemde
kleur was, om de weinige schoonheid te verhoogen van een gelaat, dat het meest
zijne bevalligheid moest vragen van de bezieling des gevoels; en echter schitterde
het thans van die schoonheid der ziel; want de hare genoot het reinste en het
verhevenste genot, dat de zinnen aan de ziel kunnen toebrengen; zij genoot de
onbeschijfelijke heerlijkheid van het natuurtooneel, dat zich voor haar zachtkens
ontrolde bij het stijgende licht. Ook flonkerden hare oogen van verrukking, van stille
blijmoedigheid, en zij kon den rijkdom harer gewaarwordingen niet anders uitdrukken,
dan door den halfluiden uitroep: ‘o mijn God! wat zijt Gij groot, wat is dat schoon!’
‘Ja, liefste engel! dat is schoon; maar men moet er ook uw hart voor hebben, om
het te genieten!’
Het was d'Aubigny, die, zachtkens binnengekomen, zich eene wijle achter zijne
dochter had schuilgehouden, om hare stille bewondering gade te slaan en te deelen.
‘Gij waart daar mijn vader?’ riep zij met eene vroolijke verrassing.
‘Ik kwam u mijn morgengroet brengen. Uwe Marie had mij
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gezegd, dat gij reeds op waart;’ en kuste haar het voorhoofd, en zag haar lang aan
met een blik vol oneindige teederheid, waarin toch iets weemoedigs doorschemerde.
‘Gij hebt zoo verlangd hier terug te zijn; zijt gij nu gelukkig, mijn kind? recht volkomen gelukkig?’ vroeg hij met eene zekere onrust.
‘Ja, vader! ik ben nu volkomen gelukkig; ik had een oneindig verlangen naar dit
oord, naar - dit - kasteel, - en onze reis duurde zoo heel lang.’
‘Slechts acht maanden, allerliefste! Is dat te lang, om Italië door te reizen? Was
Rome, was Napels, was Venetië ons niet eenige weken tijds waard? was niet bijna
iedere stad van dat liefelijk vaderland der kunsten te merkwaardig en te aantrekkelijk,
om er niet eene wijle te toeven? Moest gij niet het kloos ter wederzien, waar men
uwe teere kindsheid had verzorgd?’
‘En het kleine landhuis nog eens groeten, waar gij mij eene zoete jeugd hadt
bereid, - nadat gij mij het leven als ten tweedenmale hadt gegeven door uwe zorge;
- o! zeker moest ik dat alles zien en wederzien; - maar - toch duurde de reis wat
lang.’
d'Aubigny antwoordde niets en zuchtte.
Op eens nam Diana zijne hand en voerde hem iets dichter bij de vergulde
balustrade van het balcon, - en zich daarover heenbuigende, vroeg zij: ‘En nu, liefste
vader! zeg mij, aan welke zijde ligt toch Parijs?’
‘Hier zijnde, wenscht ge naar Parijs?’ vroeg hij met eene bevreemding, die
aangenomen was.
‘Ik wensch hier te blijven; maar toch wil ik veel denken aan Parijs, en aan den tijd,
toen ik dáár leefde.’
‘Dat is zoo goed als te denken aan....’
‘Gij hebt mij wel verboden daarover te spreken, - niet daaraan te denken, zooveel
ik mij herinner,’ hernam zij, de oogen neêrslaande met een diepen blos.
‘Dat zou ook wel een gebod zijn geweest, dat gij niet hadt kunnen houden,’ hernam
hij op zachten toon, schoon zijn glimlach iets pijnlijker was dan gewoonlijk.
‘Ik heb toch altijd getracht u te gehoorzamen in alles,’ hernam zij, en haar zacht
oog werd wat vochtig.
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‘Toch zou u dat daarin onmogelijk zijn geweest. Het was reeds veel, dat gij kracht
hadt om te zwijgen.’
‘Neen, dat viel niet zwaar, want ik dacht zooveel te meer,’ hernam zij met hare
naïve waarheidsliefde.
‘Om dit denken dan wat af te wisselen, laat ons spreken, mijn kind!’ sprak
d'Aubigny, na eene zichtbare worsteling met zich zelven; ‘maar de ochtendlucht is
wel wat scherp; gaan wij hier binnen, - en vertel mij alles van uw - Jacques, alles
wat gij weet en wilt; nu moogt gij het! Eene herinnering, die zich zoolang weet vast
te hechten, moet hare waarde hebben, en is de aandacht van een vader waardig,
als hij haar opmerkt bij zijn kind. Alle afleiding, die ik u gaf, alle verstrooiing, alle
plaatswisseling, alle tijdsverloop zelfs, baatte niet; zoo moet zij iets meer zijn dan
een spel van het geheugen of der verbeelding, en dan moet ik weten, wat ik daarvan
maken kan voor uw geluk!’ En d'Aubigny sprak die woorden op een doffen toon, die
iets droevigs had.
‘Gij zijt zoo goed!’ antwoordde Diana, zijne hand kussende, ‘waart gij slechts ook
gelukkig!’
‘Spreken wij nu niet van mij!’ En hij zette zich neder op den langen divan, die den
achtergrond innam van het smaakvolle boudoir zijner dochter.
Diana plaatste zich naast hem.
‘Gij moet dan weten, lieve vader! dat mijnheer Jacques de beminnelijkste en de
bevalligste jonge man is, die er zijn kan! en gij weet, vader! dat ik nu wel mannen
en vrouwen genoeg gezien heb op onze reize en bij de feesten, waarop gij mij hebt
rondgeleid, om er over te kunnen oordeelen. Het is wel mogelijk, dat er anderen
zijn, die meer frissche schoonheid hebben van gelaat, of meer trotschheid in de
houding; maar nooit kan er iemand leven, die meer aantrekt door de goedheid, de
oprechtheid, den eenvoud en de groothartigheid, die spreken uit zijn edel voorkomen;
- en zijne oogen, vader! zijne oogen.... nooit zijn er menschelijke oogen geweest,
die zooveel diep gevoel hebben uitgedrukt, en daarbij zooveel geest; - als ik naar
die oogen opzag, voelde ik, dat de mijne zich met tranen vulden, - en als hij dat zag,
sprak hij één woord, dat hunne uitdrukking veranderde, en waarbij ik glimlachen
moest.’
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‘Gij hebt hem dan wel veel aangezien?’ vroeg d'Aubigny.
‘Kon ik dat laten, als hij met mij was, en als hij tot mij sprak met zijne zachte stem,
- die stem, vader!...’
‘Eene stem, waarmede hij u wel allerlei zoete vleitaal zal hebben ingefluisterd.’
‘Neen, vader! dat geloof ik niet, want hij was te eerlijk en te oprecht, en hij wist
terstond van mij, dat ik onwaarheid haatte; maar wat hij zeide.... zoudt gij gelooven,
dat ik het dikwijls niet heb verstaan, - zoo trof mij alleen het geluid zijner stem, dat
ik hoorde, zonder recht de woorden te onderscheiden, als iemand, die in bedwelming
toeluistert naar eene liefelijke muziek!’
De Sieur schudde zacht het hoofd.
‘En zoudt gij gelooven, dat ik mij later veel herinnerde van wat ik meende niet
eens verstaan te hebben! Het was, of een wondere tooverkracht in mij werkte, en
mij gaven schonk, die ik niet had bezeten, en wenschen in mij opriep, die ik nooit
had gekend!’
‘En hebt gij hem dat gezegd?’ vroeg de Sieur met eenige onrust, haar sterk
aanziende.
‘Neen, dat heb ik hem niet gezegd!’ hernam Diana met een diepen blos.
‘Gij zijt dus onoprecht geweest tegen dien éénen, met wien gij zoo.... zoo
ingenomen waart?’
‘Ik heb niet het tegendeel gezegd, vader! maar ik heb gezwegen.’
‘Waarom?’ vroeg de Sieur; ‘was er iets in den jongen man, dat u vrees gaf hem
te vertrouwen?’
‘Neen, maar er was iets in mij, dat mij waarschuwde hem dit te verzwijgen; - al
had hij het ook van mij afgebeden, mij dunkt, ik had het hem niet kunnen zeggen;
- en daarbij, als ik sprak, wist ik zelve niet recht wat ik zeide, zulk eene verwarring
maakte zich meester van mijne gedachten - het was of mij alles dooreenwoelde in
het hoofd; soms had ik mijn leven willen geven, om hem nog eene wijle bij mij te
houden, en als hij ging met de bede om te mogen blijven, liet ik hem gaan, zonder
de kracht te hebben of den moed hem terug te roepen.’
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‘Die man heeft u dus drie van de vijf zintuigen ontnomen?’ sprak de Sieur met een
glimlach.
‘Maar daarentegen, vader! heeft hij mij de andere opgescherpt. Als de gravin van
Egmond niet eenmaal hoorde, dat er iemand door de galerij kwam, herkende ik zijn
stap - en daar hij zich altijd kapte met poeder à la jasmin....’
‘Wist gij te onderkennen, in welk vertrek hij zich had opgehouden; ik begrijp het
overige, lieve kind! - maar gij zijt begonnen te spreken op de wijze, die u het
aangenaamst was, en gij denkt er niet aan, dat ik nog niet eenmaal van u weet, hoe
gij kennis hebt gemaakt met dezen onvergelijkelijken sterveling.’
‘En toch is mij dat zoo zoet te herdenken en aan u te vertellen, schoon het wel
wat vreemd is, als gij hooren zult. Te Parijs bij mevrouw van Egmond, als gij weet,
leefde ik zoo omtrent in dezelfde afzondering, als in het kleine paviljoen nevens u
- en hier te Chanteloup. De gravin gaf wel eens hare vrees te kennen, dat verdriet
en verveling mij zouden overvallen in die eenzaamheid, en mijne gezondheid
benadeelen - maar ik stelde haar altijd gerust met mijne gewoonte van eenzaamheid;
en wat haar goeden wil van het aanhouden afhield, was uw bevel voor mij, en dat
mijner verwanten voor haar. Zoo bleef dat vele weken. Als er gezelschap verwacht
werd, bleef ik in mijne vertrekken, die vroolijk genoeg waren en die uitkwamen op
eene luchtige galerij, welke te gelijk oranjerie was en waarin allerlei heerlijke bloemen
mij het gezicht verlustigden, en die tot mijne wandelplaats strekte, zoo vaak ik
beweging noodig had; somwijlen at ik met de gravin - en werd er een onverwacht
bezoek aangediend, dan verwijderde ik mij, voordat iemand binnenkwam, met
uitzondering van den ouden maarschalk de Villeroi, die wel eens de derde was bij
ons souper of bij ons middagmaal, en met wien ik weldra zoo gemeenzaam werd,
dat hij mij sa mignonne noemde, en ik hem bon papa; een goed oud heer - die altijd
den mond vol had van mevrouw de Maintenon, die eene allerliefste vrome en
deugdzame dame moet zijn; terwijl hij de zakken altijd vol had van suikergebak en
kleine snuisterijen, welke hij mij bij handen vol toewierp als ik
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hem plaagde. Mijn leven was dus wel eentoonig, maar niet droevig, zoodat ik uit
mij zelve geenerlei uitspanning zoude hebben begeerd, zoo uiet mevrouw....’
‘Gij waart niet droefgeestig, Diana! gij dacht dus niet aan uw vader?’ - vroeg de
Sieur op een toon van zacht maar diep verwijt.
‘Integendeel, ik dacht toen altijd aan u met oneindig verlangen; maar gij hadt
geboden, dat ik gerust en tevreden zoude zijn....’
‘En dat gebod kostte u geene moeite te houden?’
‘Het stelde mij gerust, zoo vaak ongerustheid en verdriet over uw afzijn mij
aangrepen. Gij hadt gezegd, dat het noodig was, - daarom berustte ik; gij hadt
gezegd, dat ik geene zorg moest hebben voor u of voor mij, en daarom was ik rustig;
want ik wist, dat gij mij geene onwaarheid zoudt zeggen; gij hadt mij geboden te
bidden voor u en voor mij, - daarom heb ik iederen dag gebeden voor u en voor
uwe terugkomst.’
‘Ik dank u, mijn kind! - vergeef mij, Diana! - ik was onrechtvaardig - ik ben het
veel; och - vergeef - ik ben ongelukkig!’ - en de Sieur François, de echtgenoot der
prinses Orsini - had moeite, om de gewaarwordingen meester te worden die hem
op eenmaal aangrepen.
‘Arme, lieve vader!’ en met haar zachtsten blik zag zij op hem.
‘De gravin Van Egmond wilde u eene uitspanning verschaffen - daar waren wij
gebleven,’ hernam hij, zich hervattende.
‘Juist, en om er mij toe te bewegen, die te nemen, zeide zij mij: “Het is mij wel
aanbevolen, u niet in de wereld te brengen en niet met menschen te laten omgaan
- maar die strenge wet heeft toch niet bepaald, dat gij geene menschen moogt
aanschouwen; mits men u niet ziet en niet hoort - kunt gij hoeren zonder
schroomen?”’
‘“Maar wat genoegen kan dat geven,” zeide ik haar, “andere menschen te zien
en te hooren - als men zich niet met hen bevindt? - daarbij - al kon dat laatste wezen,
ik zou het niet wenschen; - reeds het gesuis van al die stemmen, het geratel van al
die rijtuigen, geven mij angst, zoo vaak zich aan uw huis een groot gezelschap
verzamelt.”’
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‘Dat begrijp ik,’ hernam zij; ‘alleen wat er nu is, zal u vermaken, zonder u schroom
te geven - dezen avond komen er eenige heeren en dames van het hof bij mij te
zamen, om zich voor te bereiden tot een feest bij de hertogin Van Berry - gij kunt
hen zien en hooren in het kleine kabinet boven de galerij, en als het u niet behaagt
en niet afleidt, wat gij daar zien zult, noem mij dan eene onheusche gastvrouw, die
hare plichten verkeerd begrijpt.’
‘Dat was zij toch,’ sprak de Sieur met eenige ergernis.
‘De goedhartige dame meende het tegendeel,’ hernam Diana verschoonend, ‘zij
had zooveel medelijden met hetgeen zij mijne opsluiting noemde! Niet terstond gaf
ik haar toe. ‘Beproef het ten minste vijf minuten,’ hernam zij dringend, en gaf mij
den sleutel van het kleine kabinet.
‘Het werd avond, en nog was ik niet besloten mij derwaarts te begeven - hoewel
ik beken, dat ik nieuwsgierig was te weten, wat er dan toch zoude voorvallen, dat
de gravin dus de aandacht eener gansch oningewijde waard achtte - zij, die mij
zelve van hare danspartijen had gezegd, dat ze vervelend waren - en van hare
groote soupers, dat zij zich altijd verheugde, als ze waren afgeloopen; - en hoe meer
ik er over nadacht, wat het zijn kon, werd die nieuwsgierigheid al sterker en sterker,
en eindigde met een verlangen te worden, zoo levendig en zoo onwederstaanbaar,
dat ik met ongeduld wachtte naar het uur, dat mevrouw Van Egmond mij als dat der
bijeenkomst had genoemd. Toen dat geslagen was, toen ik rijtuigen de koetspoort
had hooren binnenrollen, beving mij op nieuw eene aarzeling. Zoude mijn vader het
goedkeuren? En mijn hart klopte, alsof gij er neen op gezegd hadt, en ik het toch
wilde doen; maar daar viel mij een woord van u in: “Diana!” hadt gij mij eens gezegd,
“zoo ik u ooit in dien kring zou moeten brengen, dien men de wereld heet, zou ik u
dien eerst op een afstand laten zien, opdat er uw illusie van zoude zijn voorbijgegaan,
als gij er in waart.” Ik begreep dus, dat gij zelf het zien niet voor gevaarlijk hieldt,
maar integendeel als iets nuttigs hadt beschouwd, en zoo greep ik moed, en zoo
nam ik den sleutel op. Reeds vóór ik het kabinet binnentrad, hoorde ik de zoete,
liefe-

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

249
lijke tonen eener zachte muziek, niet als die wilde dansmuziek, die mij wel eens
meer in de ooren had geklonken, en die mij dan altijd had vermoeid; maar als - ja,
ik kan het niet anders beschrijven, als de muziek eener mis, statig en roerend,
opwekkend en zielverheffend; niets zou mij nu meer hebben teruggehouden; gij
weet, hoe ik de muziek liefheb, vooral dezulke; daar trad ik binnen: het vertrekje
was slechts door ééne waskaars verlicht en had geen venster dan een oeil de boeuf,
dat juist op mijne hoogte was, en waarvoor men een fauteuil had neêrgezet; ik nam
plaats, en had een vrijen, vollen blik over de rijk verlichte danszaal van de gravin,
die ditmaal bijna in een hof scheen herschapen: kamerschutten, met boomen
beschilderd, verdeelden die als in tweeën, en het scheen wel, of alle bloemen uit
de oranjerie voor heden derwaarts heen verplaatst waren. Het was duidelijk, dat
men getracht had een prachtigen tuin na te bootsen, en men was er redelijk goed
in geslaagd, behalve voor mij, die er op neêrzag. Maar mijne aandacht werd daarvan
wel spoedig afgeleid; want ik zag eenige heeren, in een allerprachtigst kostuum,
hoewel wat onderscheiden van de heerschende mode, allerlei bevallige en deftige
bewegingen maken tegen elkander; en zoo haast de muziek had opgehouden,
hoorde ik ze tegen elkander spreken. Ik konde duidelijk hooren, wat zij zeiden, en
in het eerst wekte dat mijne verontwaardiging. Zij maakten een verbond om eene
jonge vrouw en een jongen man ongelukkig te maken, op welke wijze, begreep ik
niet recht, maar ik onderstelde, dat men hen van elkander wilde scheiden, en dat
men de jonge dame naar een vreemd land wilde voeren, om haar daar uit te
huwelijken. Althans, zooveel begreep ik uit het roerend afscheidslied, dat die zelfde
jonge dame, die men voor het overige met veel eerbied behandelde, en die eene
prinses bleek te zijn, aan een rei jeugdige meisjes richtte, gekleed als de nimfen uit
de mythologische tafereelen. Dat afscheidslied trof mij en deed mij genoegen tevens;
reeds had de gravin in mijn hart hare zaak gewonnen, toen mij op eens een
doodelijke schrik trof. Een troep woeste mannen kwam te voorschijn van achter
iedere zijde der schutten; zij ontblootten hunne zwaarden met woedende gebaren,
en bekenden, onder een wil-
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den krijgszang, den jongen man op te wachten, om hem te vermoorden.’ Diana
verbleekte terwijl zij dit sprak.
De Sieur François begon te lachen.
‘Gij weet nu toch, dat gij eene opera hebt gezien, mijn kind?’ sprak hij.
‘Ja, vader! de repetitie in groot costuum van eene opera, die voor de hertogin van
Berry was gemaakt door mijnheer de la Motte-Houdancourt; maar dat wist ik toen
nog niet, en het heeft nog eene wijle geduurd in den avond, eer ik het heb begrepen
- ik geef het u dus, zooals het mij toen voorkwam; hoe zoudt gij u anders kunnen
voorstellen, wat ik erbij voelde? Eindelijk kwam hij, die jonge Jacques over wien
reeds zooveel was gesproken. Hij was in jachtgewaad, maar een zoo eenvoudig,
dat men daaruit wel zien kon, wat zij zeiden, dat hij van geringe afkomst was en
niet rijk en niet machtig; maar daaruit ook alleen; want zijn voorkomen had iets zoo
vrij's, zoo fiers en zoo gebiedends, dat hij een vorstenzoon scheen; - dat was echter
niet, wat mij het meeste trof, maar zijne onschuld, zijne diepe zwaarmoedigheid,
die sprak uit zijne oogen, die heenklonk door zijne liefelijke stem.’
‘Maar daarover sprak ik reeds,’ viel zij zich zelve in de rede, ziende, dat d'Aubigny
de wenkbrauwen vertrok met wat ongeduld, ‘in één woord, hem ziende, maakte een
onbeschrijfbaar medelijden en eene onbeschrijfelijke gewaarwording van
bewondering en van onrust zich van mij meester; eigenlijk heb ik van toen af niet
veel meer gezien, of niet goed althans, want ik zag niets dan hem - en toen de
verraderlijke mannen uit hunne schuilhoeken te voorschijn traden, en de scherpe
zwaarden op hem richtten, kon ik een lichten kreet van angst niet weêrhouden. Hij
had dien kreet opgemerkt, en te gelijk had ik mij uit belangstelling iets te ver
voorovergebogen bij het oeil de boeuf, dat ik reeds lang had geopend, zijn blik richtte
zich even op, bleef lang op mij rusten, en daarna richtte hij dien nog veelmalen op
mij; in de eerste verwarring had ik mij wel ter zijde begeven; maar de onrust, wat er
verder met hem gebeuren mocht, dreef mij aan, toch weêr toe te zien. Hetgeen toen
mijn angst verminderde en mij op eens de gedachte ingaf, dat alles
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spel was, dat ik eene fabel zag vertoonen, waren de rustige houdingen, de
glimlachende aangezichten, waarmede zelfs de dames daarnaar zaten toe te zien;
ik hield het voor niet mogelijk, dat vrouwen, dat de goedhartige mevrouw van
Egmond, de wreedheid konde hebben, zonder hulp toe te brengen, met kalmte een
moord aan te zien, al ware het zelfs, dat de heeren, die haar omringden, de
dapperheid van den ongelukkigen Jacques wilden beproeven. Maar hoewel ik nu
begreep, dat alles spel was, mijn medegevoel bleef voortduren, en de indruk, die
gemaakt was, bleef; neen, vermeerderde. Op het oogenblik, dat de booswichten
de zegepraal zouden behaald hebben in den wanhopigen kamp, die was
aangevangen, kwam de vorst met een deel van zijn hofstoet er een eind aan maken;
de jonge prinses was met hem, in reisgewaad, begeleid door een stoet van dames
- men trok dit oord met haar door, om haar naar het hof van den naburigen prins te
brengen. De list tegen die jonge lieden was gelukt. Toen was het als altijd bij
dergelijke spelen: plotselinge herkenning - vreugd van wederzien - toorn van den
vorst, bij het hooren van hetgeen hem onbekend scheen te zijn: de vriendschap
zijner dochter voor den jongen vreemde - maar toen ook begon er voor mij iets als
eene kwelling; alles wat Jacques tot de prinses zeide, drong mij in het harte - die
vurige beschrijvingen van een gevoel, dat ik niet kende en toch plotseling begreep;
de smart, waarvan hij klaagde; de vreugd, die hij uitte; de teederheid, die hij toonde,
alles trof mij, alles ging mij aan; alles was mij, alsof ik het mede voelde, of ik
wenschte, dat het tot mij gesproken ware - en iets als een gevoel van afkeer, van
benijding, overviel mij tegen de jonge dame, die dat spel met hem speelde. Ik
oordeelde, dat het althans tusschen hen ernst moest zijn; dat het niet mogelijk ware,
dit alles voor te geven met zooveel waarheid, als het geene waarheid was. En ik
werd droevig, vader! zoo droevig, als ik het mijn leven lang nooit geweest was. Het
eind van dit stuk, waarin deze jonge lieden vele wisselingen van hoop en vrees te
doorleven hadden, die allen op mij terugwerkten, was een huwelijk van den jongen
Jacques met de prinses; maar de eerste had daarin zooveel edele daden te doen
gehad, met zooveel fierheid, met zooveel
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waardigheid zich te verzetten tegen list en boosheid, en met zooveel rondborstigheid
te spreken gehad tegenover den vorst en de hovelingen, tegenover de jonge dame
en zijne vijanden, en hij had dat alles gezegd op zulken toon, en uitgedrukt met
zulke gebaren, dat ik mij niet anders denken kon, of alleen omdat hij de edelste en
deugdzaamste was, had men hem, juist hem gekozen, om deze personage te
vervullen; en toen hij eindelijk zegevierde en voortaan de plaats kreeg naast den
vorst, en toen allen juichten bij de vernedering van zijne vijanden, en de dames hare
goed keuring te kennen gaven door een zacht gemompel, en de mannen door luide
toejuiching, toen kon ook ik mijne deelneming niet langer bedwingen, en alle
voorzichtigheid vergetende, vouwde ik, ondanks mij zelve, de handen, hief de oogen
ten hemel, alsof ik dezen te danken had maar dekte die terstond met beide handen;
want hij had de beweging gezien, en bracht de hand aan het hart, met een
onbeschrijfelijk beminnelijken glimlach even het hoofd naar mij opheffende. Gelukkig
was hij de eenige, die mij had opgemerkt - maar dat hij dit gedaan had, werd mij
welhaast zekerheid. Na nog eene korte wijle toevens ging het gezelschap uit
elkander. Ik kon nog niet opstaan; iets als diepe smart trof mij, want Jacques had
met veel bevalligheid de jonge prinses den arm geboden, zeker om haar heen te
leiden naar hare koets, en dat was nu geen spel meer, en toch bleven die twee
samen! Ik begreep toen nog niets van hetgeen men wellevendheid noemt - en hoe
die dwingen kan om den schijn van genegenheid aan te nemen tegen degenen, die
ons onverschillig zijn. Welhaast zou ik daarvan de eerste les ontvangen. Ik kon niet
van mij verkrijgen de schuilplaats te verlaten, waar ik die oogenblikken had
doorgebracht; of liever, zonder te weten, wat ik wilde of moest, bleef ik in diep
nadenken heenstaren op de ontruimde zaal, en zag er nog altijd op dezelfde plek
het beeld van hem, die toen reeds niet meer dáár was; mevrouw van Egmond bleef
noch eene wijle, bevelen gevende aan hare bedienden, die zich gereed maakten
de lichten uit te doen en de zaal te ordenen, toen op eenmaal met eene zekere
heftigheid de middendeur werd opengesloten, en - de man, dien ik in verbeelding
niet had opgehouden te zien -
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in werkelijkheid weder dáár stond. Zijn eerste blik was voor het oeil de boeuf, zijn
tweede, na eene haastige buiging, voor de gravin - en zijn wenk op de bedienden,
dien de vrouw des huizes scheen te verstaan, als eene bede om hunne verwijdering.
Zij sprak een paar woorden tot hen, en bleef alleen met mijnheer Jacques. Ik durfde
nauwelijks ademhalen van ingespannen belangstelling, wat zij elkander zouden
zeggen. Mevrouw van Egmond zelve scheen niet heel rustig; want hoe achteloos
zij zich ook liet neêrvallen op een der sofa's, ik bemerkte iets verschrikts en
weifelends in hare houding en in de stem, waarmede zij zeide:
‘“Mijn hemel, markies! waarom keert gij terug? ik dacht, dat gij soupeeren zoudt
bij uwe schoone Floride....”
“Bah, gravin! welk een inval! Omdat ik haar naar hare koets heb gebracht? - kan
men dan minder doen voor de vrouw, met wie men drie uren lang den minnaar heeft
gespeeld?”’
‘Toen Jacques dat zeide met die lachende onverschilligheid, was het mij, of ik mij
van eèn zwaren last verlicht voelde - iets dergelijks lag er in den toon, waarop
mevrouw Van Egmond hernam:
“Uw spel was zoo meesterlijk, dat ik het waarheid dacht, markies!”
“Mevrouw de gravin! zie daar eene lofspraak, die mij de grootste belooning is
voor mijne inschikkelijkheid, om zulke rol op mij te nemen,” hernam hij, hare hand
kussende. Ook dat was slechts eene plichtpleging der beleefdheid, als ik later leerde
begrijpen.
“Uwe grootste belooning?” vroeg de gravin, en zag hem aan - zag hem aan op
eene wijze, alsof zij hem niet gelooven kon. Ook was het hem geen ernst, want hij
hervatte:
“Neen, niet de grootste; want....”’ en weêr hief hij den blik naar mij op. Mij dunkt,
hij heeft toen kunnen zien hoe ik kleurde; want ik voelde, dat iets als schaamte mij
het voorhoofd deed gloeien, en toch overviel mij eene huivering.
‘De gravin scheen toen zeer ernstig geworden; had zij den blik opgemerkt?
‘Zij schoof een weinig ter zijde op hare sofa, en wenkte hem
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met de hand, naast haar te komen zitten, terwijl zij sprak:
“In waarheid, markies! waarom zijt gij hier teruggekeerd?”’
‘Maar hij ging niet zitten. En met een zekere drift vroeg hij op eenmaal, het oog
half naar mij heengewend:
“Gravin! het is om te weten, welke vrouw gij daar ginder verbergt.”’
‘De gravin werd doodsbleek en stond plotseling op. Ik was zoo geschrikt van dit
woord, dat ik neêrviel in mijn armstoel, en mij verschool, zonder den moed te hebben
wêer op te zien; ik hoorde echter het onoprechte antwoord der gravin: “Ik verberg
niemand; dat moet eene mijner kameniers zijn geweest, die naar de opera heeft
geluisterd.”’
‘“Neen, mevrouw de gravin! dat is geene kamenier, want dan zoudt gij niet dus
zijn verbleekt.” Toch bevestigde zij nogmaals de onwaarheid. En hij hernam: “Welnu
dan, mevrouw! laat mij drie woorden met die kamenier spreken, en ik zal overtuigd
zijn.”’
‘Toen moet er een scherp antwoord van de gravin zijn gevolgd; maar ik verstond
het niet, want het werd gefluisterd, en ook zijn antwoord was voor mij onverstaanbaar;
maar zeer spoedig daarop hoorde ik Jacques overluid zeggen: “Het is dan oorlog
tusschen ons, gravin!”’
‘“Ja, markies! zoo gij in die weigering eene oorlogsverklaring ziet aan u; want zij
is het niet; - mijne jonge beschermelinge is ontoegankelijk voor ieder.”
“Zelfs voor mij?” hernam hij een weinig ironiek.
“Vooral voor u, markies!” hernam zij ernstig.
“En voor den maarschalk de Villeroi?” en zijn toon scheen bitter, en zij schelde.
“De markies verlangt zijne koets!”’ sprak zij tot den kamerdienaar, die binnenkwam.
‘Ik moest nog eenmaal opstaan, om hem te zien, hij was zeer bleek geworden,
en boog zich diep voor de gravin; maar zijn oog fonkelde zóó van ingehouden toorn,
toen hij het richtte op mevrouw van Egmond, dat ik er van sidderde. Of hij naar
boven zag, weet ik niet, want ik durfde niet weêr naar hem henenzien.’
En Diana zweeg eene wijle, als bezwijkende onder de macht
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harer herinneringen. Zij had ook in die korte uren, waarvan zij vertelde, allerlei
gemoedsaandoeningen doorgeleefd: strijd tusschen haar geweten, onrust, vreeze,
verrassing, het ongekend genot van muziek en tooneelspeelkunst, vereenigd met
ontzetting, ijverzucht, hoop en teleurstelling; met één woord, alle gewaarwordingen
in een kort tijdperk samengedrongen, die bij het ontwaken van het hart en bij een
opkomenden hartstocht in de ziel binnensluipen, en zich achtereenvolgens laten
voelen.
De Sieur François scheen dit voor zijn kind te hebben doorzien; want de blik, dien
hij op haar sloeg, was er een van diepe zorg en medelijden, en hij hernam:
1)
‘Arm kind! dat was dus gansch wat anders dan met Sainbertôt!’
‘Sainbertôt! ja, liefste vader! maar die was ook mijn broederlijke vriend, en mijnheer
Jacques.....’
Zij zweeg, maar zij bloosde diep, en vlijde het hoofdje tegen de borst van
d'Aubigny.
‘“Juist, juist,” hernam deze, “en mijnheer Jacques is de man, dien gij tot echtgenoot
wenscht!”’
‘Ja, mijn vader!’ hernam zij ernstig, doch met eene zachte stem, die wat beefde
van ontroering.
‘God geve, dat hij waard moge zijn het te worden,’ hernam d'Aubigny. ‘Opdat ik
het beoordeelen kan, laat ik al het verdere hooren.’
‘Het verdere is niet het moeielijkste,’ hernam Diana met haar gullen eenvoud.
‘Hetgeen ik in die uren doorleefd had, greep mij zóó aan, dat ik met eene soort van
bedwelming naar mijne kamer terugkeerde en die den volgenden dag niet kon
verlaten; na een slapeloozen nacht voelde ik mij geheel

1)

Diana, de Sieur François, Sainbertôt, - zie hier alle namen, die wij noemen, alsof het bekende
waren, en alsof de personen, die zij aanduiden, voor niemand meer vreemden konden zijn:
maar men vergeve ons deze vooronderstelling, waarin wij hopen, dat niet te veel aanmatiging
ligt. Diana is een vervolg op de Prinses Orsini. Ik heb recht, mij voor haar dezelfde lezers te
denken. En zoo het denkbaar is, dat de laatste Novelle een enkelen lezer meer vindt dan de
vroegere, ter wille van dien enkele mag ik toch niet de overige met herhalingen vermoeien;
ik mag en moet dus spreken, alsof ieder met de voorgaande geschiedenis van deze
romanfiguren bekend ware.
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ongesteld. De gravin van Egmond kwam mij bezoeken. Zij vroeg mij niet, hoe het
feest mij bevallen was, waarvan zij mij vooruit zooveel genot had beloofd; en iets
in mij maakte het mij onmogelijk haar eene vraag te doen, schoon ik er velen op de
lippen had. De gravin ontrustte zich zoozeer over mijne ongesteldheid, dat zij zich
zelve als mijne oppasseres aanstelde en mijne kamer niet meer verliet; wat een
dokter betrof, zij hield dien niet voor noodzakelijk, en vond zwarigheid, dien te doen
komen. Fagon, de hofarts, was haar dokter, en zij scheen dezen niet te willen nemen
in het vertrouwen van mijne tegenwoordigheid. Haar gedurig bijzijn werd mij pijnlijk,
zonderdat ik zelve begreep waarom; - had ik over Jacques kunnen spreken, mij
dunkt, het had mij verruimd; maar zelfs, al had ik er moed toe gehad, zij scheen
alles te vermijden, wat ons gesprek op hem brengen kon. Den volgenden dag voelde
ik mij een weinig beter; maar de gravin oordeelde, dat ik nog mijne kamer moest
houden - zij bleef bij mij tot in den avond. Toen verliet zij mij met kennelijk verdriet.
En ik hoorde haar mijne kamenier bevelen, mijne rust om niets ter wereld te storen,
en niemand tot mij toe te laten in haar afzijn. Dat bevel klonk mij vreemd, daar er
niemand was te Parijs, in wien het kon opkomen mij te bezoeken, of het moest de
maarschalk Villeroi zijn, en deze kwam haar afhalen om uit te gaan. Zoo was ik dus
zeker van een ganschen avond eenzaamheid, wat zoo dikwijls was gebeurd,
zonderdat ik er ooit over had nagedacht; en nu was er eene onrust, een geheim
verlangen, iets onbestemds in mij, alsof die eenzaamheid mij bang zoude vallen,
alsof ik iets wachtte, alsof er iets gebeuren moest, dat mij groote vreugde zoude
geven, of groote smart.’
‘Gij hadt de stille hoop, dat Jacques tot u zoude komen?’ zeide d'Aubigny.
‘Ja - en neen,’ hernam Diana; ‘het was meer een nevelachtig vermoeden, een
onbepaalde wensch, dan eene verwachting. Zoo hij niet gekomen ware... mij dunkt,
ik zoude een gevoel van teleurstelling gehad hebben, en ik had niet kunnen zeggen
waarom.’
‘Zoo, kwam hij toch?’ vroeg de Sieur met eenig ongeduld.
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‘Ja, hij kwam, maar dat was zijne schuld niet.’
‘Neen, het zal de uwe zijn geweest,’ glimlachte d'Aubigny.
‘Hij zeide zoo, en luister, waarom hij gelijk had. Nauwelijks kon mevrouw van
Egmond een half uur vertrokken zijn, of hare meest vertrouwde kamenier kwam tot
mij en bracht mij met geheimzinnigheid een billet, een billet op fijn rose papier, en
van zoo heerlijken jasmijngeur, dat die fijne geur mijn gansche kleine boudoir
vervulde.
‘“Wat moet dat, Fatmé?” vroeg ik.
“'t Is aan u om te lezen,” zeide zij lachende.
“Van wien komt het?” vroeg ik met onrust.
“Dat zal mejonkvrouw beter weten dan ik,” hernam zij, altijd met een schalken
blik.
“Hoe kan ik het weten, daar ik het niet heb geopend?”
“Als mejonkvrouw het heeft gelezen, zal zij het toch weten, en ik bid u, lees - want
men wacht op antwoord.”’
‘Toen herinnerde ik mij het woord, dat ik u gegeven had, nooit iets geschrevens
te lezen zonder uwe toestemming,’ en ik zeide haar: ‘Ik heb geen ander antwoord
dan dit: dat ik zoo iets niet lees!’
‘De kamenier zag verwonderd, haalde de schouders op, werd zelfs dringend;
maar toen ik ernstig werd, verwijderde zij zich met een hoofdschudden en een
zonderlingen blik op mij, dien ik niet kan wedergeven. Dit kleine voorval gaf mij veel
na te denken; maar, hetzij de tijd onder nadenken zeer snel verloopt - hetzij ik mij
in den tijd heb vergist, nauwelijks had ik een half uurtje zóó gezeten, of ik hoorde
eene deur openen van mijne kamer; mijne kamenier was het niet, maar Fatmé was
het, die een man binnenliet, in een ruimen mantel gewikkeld, en een grooten hoed
diep over de oogen heengedrukt.
‘Ik was zoo verschrikt, dat ik niets kon zeggen, dat ik niet eens bezinning had om
op te staan. Fatmé, die dit zwijgen voor eene toestemming scheen te houden in het
verzoek, liep haastig heen en sloot het boudoir achter zich toe. De man trad
intusschen nader, wierp nu hoed en mantel van zich, en knielde neder aan mijne
voeten. Het was Jacques! Hij droeg dezelfde kleeding als vroeger, en dat was niet
vreemd; want het was de
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avond der voorstelling, en hij was tusschen een der bedrijven ontsnapt uit het
Luxembourg.
“Hoor mij, jonkvrouw Diana!” sprak hij smeekend, met die stem, wier uitwerking
op mijne ziel ik u reeds heb bekend.
“Gij weet mijn naam!” bracht ik met moeite uit, want onder alle verrassing trof dit
mij het meest.
“Zou ik dien niet weten?” hernam hij, “ik, die uit belangstelling voor u alles weet,
wat er door anderen van u te weten is!”
“Maar gij hebt er dan naar gevraagd; wie heeft het u kunnen zeggen?” vroeg ik.
“Fatmé! Fatmé is mijne toevlucht geweest; haar heb ik gewonnen, toen mevrouw
van Egmond mij heeft verstooten.”’
‘De naam mijner gastvrouw bracht mij een weinig tot bezinning.
“Wat gij doet, is niet goed, mijnheer!” zeide ik, “mevrouw van Egmond wil niet,
dat gij mij bezoekt.”
“Het is mevrouw van Egmond, die niet wél doet met hare dwingelandij,” hernam
hij, “want reeds bracht zij mij daardoor te doen, hetgeen u mishaagde.”
“Uw bezoek mishaagt mij niet,” antwoordde ik, “maar....”’
‘Hij zag op met eene vreugde en eene dankbaarheid, die zijne oogen deden
schitteren; maar toch, hij glimlachte even.
“Dank, dank voor dit woord,” hernam hij, “maar waarom dan toch mishaagde u
mijn briefje?”
“Dat kon mij niet mishagen, want ik heb het niet gelezen.”
“Dat weet ik, en juist daarom begreep ik, dat het u had vertoornd; maar daar ik u
toch veel te zeggen had, moest ik wel zelf komen. Gij ziet, dat is dus uwe schuld.”
“Eigenlijk niet!” hernam ik, “maar in plaats van hierover te twisten, nu gij er zijt,
vertel mij liever, wat gij noodig hebt mij te zeggen.”’
‘Tegelijk bad ik hem op te staan en te gaan zitten, wat hij toch niet deed; want hij
bleef bij mijn fauteuil staan en liet den eenen arm rusten op de leuning; altijd zie ik
hem zóó voor mij, als ik aan dat uur denk; maar ziet gij, vader! in plaats van mij iets
te zeggen, wist hij mij tot spreken uit te lokken; hij deed mij allerlei vragen, en als
er oogenblikken waren, waarin ik aarzelde te antwoorden, omdat ik toch geene
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onwaarheid konde zeggen, en ik het niet met mijzelve eens was, of men een vreemde
wel van alles moest inlichten, wat hij weten wilde, dan zeide hij met zooveel zachtheid
en toch met zooveel ernst, dat hij dit alles vroeg, niet uit een onedele
nieuwsgierigheid, maar met een eerlijk en oprecht doel, en als hij mij dan nog zag
weifelen, werd hij zoo droevig, en zelfs namen dan zijne trekken zulk eene uitdrukking
aan van onrust en angst, dat ik wel toegeven moest, en alles vertelde, wat gij niet
opzettelijk had geboden te zwijgen.’
De Sieur François schudde het hoofd, sloeg de oogen ten hemel en zuchtte diep.
Daarna liet hij Diana vervolgen. Wij hebben echter niet als hij hetzelfde geduld en
dezelfde belangstelling, om iedere phrase, die tusschen de jonge lieden gewisseld
werd, woordelijk door haar te hooren herhalen; wij zullen ons vergenoegen met
eenige opmerkingen over beiden, en met een verslag der uitkomst hunner
gesprekken. Over dit eerste was Diana zelve spoedig uitgepraat; want de jonge
edelman had zulk een genoegen gevonden in haar te hooren spreken, dat de tijd
van de pauze, die hij had waargenomen, bijna verloopen was, eer hij er aan dacht,
dat hij haar van zijne zijde nog niets had gezegd; meer nog, dat hij eigenlijk vergeten
had wat hij haar had willen zeggen, waarbij zij echter niets verloor; want die
opgewonden taal vol vergoding en vleierij, en al die afgesproken woorden, waarmede
een roué van het Palais-Royal aan eene dame van dien tijd zeide, dat hij haar
beminnelijk vond, of wel, dat hij haar beminde, zouden voor de eenvoudige en
naïeve Diana toch onverstaanbaar zijn geweest, of zelfs, waar zij ze had begrepen,
zouden zij haar niet hebben gesmaakt; zij zoude er de overdrijving en de
onnatuurlijkheid van hebben opgemerkt, en zij zoude hem terstond hebben verdacht
als een, ‘die onwaarheid sprak;’ en dus, dat de markies, onder het luisteren naar
het lieve kind, zijn aplomb en zijn flux de bouche had verloren, was niet minder zijn
geluk dan het hare; want hij zeide haar nu niets, dan dat hij haar lief had, omdat zij
het zachtste, het onschuldigste en het eenvoudigste meisje was, dat hij ooit had
gezien; en dat zeide hij haar nog met schroom, met verwarring, en zonder
tegenwoordigheid van geest
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te hebben, om sierlijke uitdrukkingen te kiezen; het al zeer ten voordeele van
waarheid en natuurlijkheid; ook had hij het voorrecht van geloofd te worden op het
woord af; en al gelukte het hem niet, eene volkomene tegenbekentenis te verkrijgen
van de onschuldige, die nog zelve niet recht wist, wat er in haar omging, toch ging
hij niet heen, zonder uit allerlei kleine trekken de verzekering verkregen te hebben
voor zich zelven, dat de indruk, den vroegeren avond door zijn kunstig spel gemaakt,
voor heden niet was verloren gegaan door eene andere rol, die niet was bestudeerd,
en die hij had gespeeld, niet ten gevalle van eene vorstin, maar voor eigene rekening.
Toch moest hij zich eindelijk losscheuren van Diana's zijde. De vreeze, dat zijn afzijn
op het Luxembourg mocht worden opgemerkt en uitgelegd door mevrouw van
Egmond, gaf hem er kracht toe; maar hij scheidde niet, zonder hare vergunning tot
wederziens. Diana had slechts ééne voorwaarde: mevrouw van Egmond moest
alles weten en alles toestemmen. Dat was eene billijke voorwaarde; maar de jonge
man begreep terstond, dat het geene lichte was, en wij zullen dat ook hebben
begrepen; want behalve de aanbeveling der prinses Orsini, om het aanvertrouwde
kind in volstrekte afzondering te houden, eene afzondering, die niet volstrekt kon
heeten, zoo haast een jonge edelman daarvan was uitgezonderd; behalve dit punt,
dat de vriendin der prinses misschien, na zekere inlichtingen van zijne zijde, zou
hebben overzien, was er nog een ander, dat den persoon van den jongen edelman
zelven betrof. De markies Jacques, dat eigenlijk zijn naam niet was, doch slechts
die, waarbij Diana hem bleef noemen ter liefde van de zoete herinnering; de markies
Jacques was de gunsteling van de dames, - niet de man van de mode, maar een
van hen, die de mode beheerschten, den vriend en metgezel van den jongen
Fronsac, die welhaast Richelieu zoude wezen. Zijn smaak gold voor onberispelijk;
de uitspraken van zijn vernuft, waren onherroepelijk; hij was een van hen, die met
één woord eene reputatie van geest of bevalligheid opbouwen of afbraken; de vrouw,
wie hij den arm gaf, was de bekende schoonheid van den dag, en zij, in wier salon
hij zich tweemalen in dezelfde week vertoonde, kon er op rekenen, dat alle andere
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mededingsters, van welken rang en van welke aanspraken zij ook wezen mochten,
zich om haar heen zouden groepeeren, en haar huis zouden verklaren voor dat,
waar men zich het meest vermaakte. Mevrouw van Egmond was niet heel jong
meer, maar zij was nog altijd bevallig, en zij had hare aanspraken op den schijn van
jeugd en schoonheid nog volstrekt niet opgegeven; en al had zij dit ook, zij had de
eer van haar huis op te houden, en zij had de eerzucht, haar huis een der meest
bezochte van Parijs te doen blijven, zelfs na het verlies van haar echtgenoot en na
het huwelijk harer bevallige dochter. Haar salon ledig te zien op een dag, dat zij
ontving, - eene danspartij of eene komedie niet bijeen te kunnen brengen, omdat
ook anderen dienzelfden avond hetzelfde voornemen hadden, of op de hare minder
schitterende namen te hooren noemen, dan ginds werden gevonden, - iemand te
missen, wiens afzijn werd opgemerkt, dat zeker was voor haar eene groote grieve,
om welke te verhoeden haar geen middel te hard of te ondoenlijk zoude zijn geweest.
Maar ongelukkig was de markies van de partij des hertogs Van Orleans, die toen
in eene soort van onmin was met het hof, en mevrouw Van Egmond was door den
maarschalk De Villeroi en door mevrouw De Maintenon zeer in aanzien bij Lodewijk
XIV, en haar huis eenigszins het middelpunt van de hofpartij, die door de
gunstelingen van het Palais Royal werd uitgelachen en vermeden. Om den markies
te bezitten in haar kring, en met hem de voornaamsten van wie hem volgden, had
zij dus ongeloofelijke moeite aangewend, en twintigerlei groote en kleine intrigues
laten spelen of moeten verijdelen, en het was haar alleen gelukt door den gelukkigen
inval der hertogin van Berry, die, kleindochter des konings door haar echtgenoot
en dochter van den hertog van Orleans, het hof en het Palais-Royal te zamen om
zich vereenigde, en die het aan de gravin van Egmond overliet, om de vertooning
der opera van de la-Motte-Houdancourt voor te bereiden. Zoo kwam de markies,
die daarin de hoofdrol zoude spelen, in haar huis; maar om er hem vast aan te
verbinden, had zij eenige hoop gebouwd op de jonge dame, die de Floride zoude
voorstellen, en die tot haar kring behoorde. Die hoop was mislukt,
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maar terstond herleefde eene andere in haar: de markies was teruggekeerd: om
haar zelve, kon zij het anders denken? de terugkeer was wel wat snel en
onvoorbereid, wat indelicaat zelfs, maar de habitués van 't Palais-Royal hadden zoo
hunne eigene manieren, en mevrouw van Egmond begreep, dat men, om die
verovering te maken voor haar salon, niet scherp moest toezien naar het middel;
maar toen de terugkeer Diana gold, toen was het wat anders, om niet te spreken
van de teleurstelling, dat het niet hare bevalligheid was, die hem had aangetrokken,
maar eenvoudig nieuwsgierigheid naar een kind, dat hij alleen in de verte had gezien,
en waarvan hij niet eenmaal wist, of het hem behagen zoude. En nog, ware Diana
de vrouw geweest, die zij in haar kring had kunnen binnenvoeren, zij zou de geheime
wonde harer eigenliefde hebben verbloemd, en den markies vrijheid gegeven hebben,
er Diana in te leiden, zeker van hem op deze wijze vast te houden; maar vooreerst
kon dat niet, om hare belofte aan de Prinses Orsini; ten tweede was Diana naar
hare meening volstrekt ongeschikt, om zulk een man aan zich te boeien, en zeker
was zij ongeschikt voor den gezelschapskring van de gravin, al had er geene enkele
reden bestaan om haar daarvan uit te sluiten. De markies zou dus om Diana's wille
in haar huis komen, en niemand zou hem zien in haar Salon! Dat maakte de rekening
niet der gravin, die ook terstond besloot, beiden op het strengst van elkander
gescheiden te houden; maar zij wilde het niet, door den markies den toegang tot
haar huis te ontzeggen; zij rekende er op, dat hij van nu aan zijne bezoeken
vermenigvuldigen zou; doch dat was geene zwarigheid: Diana wist van niets, en
met de eenvoudige kennisgeving, dat zij gezelschap wachtte, kon zij het onschuldige
meisje, zoo vaak zij wilde, naar hare kamer verbannen, zonderdat deze er opzet in
zag. Voor eene verrassing meende zij gezorgd te hebben, want na het woord van
den markies: oorlog tusschen ons! begreep zij, dat hij krijgslisten zoude gebruiken,
en zij had hare Fatmé op dat punt strenge bevelen gegeven ter bewaking van Diana;
alleen de soubrettes van dien tijd waren bijna zoo omkoopbaar als de groote dames
zelve, en tegen den kostbaren diamant van den markies en alle zijne beloften in 't
vooruitzicht,
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was Fatmé niet bestand geweest; zij had dus den jongen edelman geholpen, om
een verlangen te bevredigen, dat aanvankelijk zeer onbestemd en redeloos was
geweest. Maar toen hij de jonkvrouw had gezien, was alles veranderd. Natuurlijk
kon hij niet getroffen zijn door hare schoonheid; want wij herinneren ons: Diana was
niet schoon, en alleen als zij sprak, was zij bevallig; maar juist de man, die alle
schakeeringen van vrouwelijke schoonheid had bestudeerd, die, zoo hij dergelijke
herinneringen van zijne amourettes bewaard had, alle soorten en kleuren van
dameslokken had kunnen tentoonstellen, van de glinsterende gitzwarte af, tot de
fijne matblonde toe; die man, die menigmaal de fijne geborduurde handschoen van
eene hertogin in zijn zak had gestoken, om die te verliezen in het dakkamertje van
hare kamenier; die man, die oververzadigd moest zijn van het prijzen van blozende
wangen en zwanenhalzen, en die gekomen was, om wat aardigheden te vertellen
aan een lief gezichtje, dat uit de verte zijne belangstelling had getrokken ter wille
van hare geestdrift voor zijn spel, die man zou niet zoo ernstig getroffen zijn geweest,
zoo hij, in plaats van een aardig kind, eene uitstekend schoone vrouw had ontmoet;
maar nu hij geene schoonheid vond, en toch zich zoo tot haar aangetrokken voelde
met onverklaarbare macht, dat hij er zich zelven voor vergat en zijne Don Juan's
rol; nu zeker bleek hem dit geene ontmoeting te zijn als eene andere en die
jonkvrouw, die in een gemoed als het zijne geene andere dan goede en kiesche
gevoelens had opgewekt, moest wat anders en wat beters zijn dan eene gewone
minnares, en zij moest hem meer worden, dan eenige andere hem ooit was geweest.
Dat voelde hij schemerachtig, toen Diana hem, als voorwaarde van een tweede
samenzijn, de toestemming oplegde van de gravin van Egmond. De markies, aan
een leven vol intrigues gewoon, vond de groote zwarigheden niet onoverkomelijk;
met eene vrouw van het karakter der gravin was er voor hem veel te winnen.
In het Luxembourg teruggekomen, om de laatste bedrijven van de opera af te
spelen, wondde hij zich even den vinger, liet een paar droppelen bloeds vallen op
de kanten zijner manchetten, en verzocht een zijner bekenden om een paar anderen
-
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hem onder geheimhouding mededeelende, dat hij een duel had gehad, overtuigd,
dat deze zich zoude haasten die tijding van achter de coulissen over te brengen in
de zaal, en dat de gravin van Egmond, zoo ze zijn afwezen mocht hebben opgemerkt
het verklaren zoude, zooals hij liefst wenschte.
Later, toen de vertooning was afgeloopen en de hertogin Van Berry haren
getitelden tooneelspelers een prachtig souper gaf, ging hij alleen eene lichte buiging
maken bij de gravin van Egmond, en behandelde haar het verdere van den avond
met eene kennelijke achteloosheid, al zijne opmerkzaamheid wijdende aan de
hertogin Van Berry zelve, die zulke vrijheden niet kwalijk nam. De gravin van Egmond
gloeide van spijt, en te eerder, daar het grootste deel van 't gezelschap tot de partij
van 't Palais-Royal behoorde, en zij zelve, bekende vriendin van Villeroi, er weinig
vrienden vond, en haar toestand er zelfs pijnlijk was; toch deed zij, of zij de
achteloosheid van den markies niet opmerkte. Anderen deden het voor haar.
‘Maar mijn Hemel! markies!’ sprak de jonge St. Gerard bijna overluid; ‘ik dacht,
dat gij bezig waart uw hof te maken.... aan het Hof; - men zegt, gij gaat bij de gravin
van Egmond, en niemand heeft u een woord met haar zien spreken.’
‘Dat zal ook niemand zien,’ hernam de markies fluisterend, maar zóó dat de gravin
het hooren kon; ‘er is niets tusschen de gravin en mij.’
‘Niets dan eene bouderie, als ik denken kan.’
‘Volstrekt niet, ik zou er het recht niet toe hebben; men twist alleen met zijne
vrienden.’
En de jonge markies draaide zich om op zijne roode hakken, of hij iets had gezegd,
waarbij hij nauwelijks had nagedacht; tegelijk echter zag hij bij het omkeeren
mevrouw van Egmond aan, die verbleekt was en die zich op de lippen beet.
Toen men scheidde, wilde de markies zich verwijderen, na haar zwijgend een
hoffelijken groet te hebben gebracht; maar zij boog zich naar hem toe en lispelde:
‘Geef mij uw arm tot aan mijne koets.’
‘En onze oorlog?’ vroeg hij.
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‘Vijf minuten wapenstilstand, om over den vrede te onderhandelen,’ was haar
antwoord.
‘Hoor, markies!’ sprak de gravin onder het voortgaan. ‘Gij zult uwe vervolging
opgeven en wij zullen verzoend zijn, als ik u eene inlichting geef.’
‘Spreek, mevrouw!’
‘De vrouw, die gij wenscht te leeren kennen, is te leelijk om uwe minnares te
worden.’
‘Dat weet ik, mevrouw!’
‘Gij weet het, mijnheer! en toch....’
‘En toch vervolg ik mijn ontwerp. Zij moet wat anders voor mij zijn dan dit.’
‘Toch wel niet eene echtgenoot?....’
‘Waarom niet, gravin?’
‘Gij trouwen, markies?’
‘Waarom niet? Fronsac is wel getrouwd met mejonkvrouw de Noailles!’
‘Maar een huwelijk met Diana is onmogelijk, voor u nog meer onmogelijk dan voor
ieder ander.’
‘Als ik u zeg, dat ik niet vragen zal naar eene huwelijksgift.’
‘Zij kan eene der rijkste erfgenamen worden...’
‘Welnu, zij is toch van goede afkomst?’
‘Ja en neen, ziedaar al wat ik u daarop heb te antwoorden.’
‘Ik versta u, ik zal bij mevrouw De Maintenon moeten gaan, om hare hand te
vragen.’
‘Markies! markies!’ riep de gravin met zichtbaren angst; ‘als gij mij niet werkelijk
in het ongeluk wilt storten, laat dan niemand vermoeden, dat dit meisje hier is en in
mijn huis vertoeft; en zoo gij wijs wilt zijn, vergeet haar...’
‘Mevrouw! wij zijn bij uw rijtuig; is onze wapenstilstand geeindigd?’
De gravin antwoordde niet; maar zij wenkte hem in hare koets plaats te nemen.
Wat er tusschen hen verhandeld is, heeft althans Diana niet kunnen weten; maar
zij zag daarvan welhaast de gevolgen. De markies maakte dagelijks zijne opwachting
bij de gravin van Egmond, vertoefde bij ieder harer feesten eenige uren in haar
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salon; maar als hij zijne opwachting had gemaakt bij de gravin, ging hij de
bloemengalerij door, waar hij zelf door Diana werd opgewacht; en vóórdat hij 's
avonds de prachtig verlichte zalen binnentrad, had hij een half uur doorgebracht
met de gravin en met Diana, in de vertrekken van de laatste.
Zoo was er voldaan aan de ijdelheid en aan de eigenliefde der vrouw van de
wereld, en te gelijk aan de stille wenschen van het naïeve kind.
Het spreekt van zelf, dat de markies doorging voor eene verovering van de gravin.
Men zegt, dat het haar toegang gaf tot de petit levers der hertogin van Berry!
Niets stoorde het stil geluk, dat de jonge lieden smaakten in dit dagelijksch
samenzijn, in het bestudeeren van elkanders karakter en hoedanigheden, in de
bewondering van elkanders deugden en volmaaktheden. Want in hun toestand was
het wel niet mogelijk andere ontdekkingen te doen, dan die van deugden en
volmaaktheden; er zou misschien wel eens een tijd komen, dat zij op verderen
afstand scherper zouden zien en juister; maar het was nu nog de tijd, dat iedere
lichtstraal nieuwe en gunstiger tinten moest werpen over het geliefde beeld in de
oogen van de geliefden. Diana, men weet het, kon niet anders dan winnen bij nadere
kennismaking, en de markies... de markies werd bijna, wat hij wilde schijnen.
Niets stoorde hen; totdat de plotselinge nederlaag der prinses Orsini in Spanje
ook dit broze luchtkasteel der liefde in duigen wierp; totdat de gravin van Egmond
de tijding kreeg van Orsini's val, van haar verblijf te St. Jan de Luz, van haar wensch,
om eene wijle moeder te zijn en eene dochter te zien, aan welke zij nu voor het
eerst tijd had met teederheid te denken. Vroeger had zij daaraan nooit gedacht, dan
met berekening. In de onzekerheid, welke plannen de prinses kon hebben met
Diana, in de onmogelijkheid, dat de jonge edelman, niet teruggeschrikt door al wat
zij hem geheimzinnigs had ingefluisterd van Diana's afkomst, die plannen mocht
kruisen door een plotseling huwelijksaanzoek, of door eene van die vermetele
aanslagen waarvoor de jonge edellieden van het tijdperk niet
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terugschrikten, besloot zij hare afreize uit Parijs met Diana zelfs voor deze te
verbergen tot op het laatste oogenblik. Maar de val der prinses Orsini, hoe plotseling
ook, had te veel gerucht gemaakt, om niet terstond door geheel Frankrijk te
weêrklinken, en een vertrouweling van den hertog van Orleans ten minste kon er
even spoedig van verwittigd zijn, als de vertrouwdste vriendin der gevallene
Camerera-Major zelve. De markies had iets als eene verwijdering van Diana gewacht;
hij wist, dat er eenige betrekking bestond tusschen deze en de prinses; een man
als hij vergiste zich niet in dien band; zijn besluit was genomen. Hij deed een
huwelijksaanzoek bij de prinses om de jonge dame, die mevrouw van Egmond
beschermde, en bracht dit zelf bij de gravin, met een verzoek, met een eisch om
voorbede; en schoon deze de afreis bleef verzwijgen, schoon zij Diana op nieuw
onzichtbaar hield, toen zij de reiskoets binnenstapten in den vroegen ochtendstond,
werd Diana door eene onzichtbare hand een klein rose papiertje in den schoot
geworpen, dat zeer bijzonder hare nieuwsgierigheid trok; want zij herkende het
schrift van haar Jacques. Het zou ook wel vreemd zijn geweest, dat een minnaar
van dat tijdperk, of van eenig tijdvak daarvoor of daarna, niet het geheim had weten
uit te vinden, waarbij hij het meeste belang had, en niet het middel, om een heel
klein geparfumeerd billet-doux in te sluiken, al was het in eene reiskoets.
Dat briefje, waarvan wij ons herinneren, dat de Prinses Orsini het in handen heeft
gehad en gelezen, was tot heden de laatste catastrophe der liefdesgeschiedenis
van den jongen markies en Diana, en tot aan dit briefje toe, heeft Diana nu alles
verteld aan haar vader; maar natuurlijk anders dan wij het vertellen, en beter; want
zij gaf niet enkel de feiten, zij gaf ook hare gewaarwordingen, dikwijls slechts met
een woord, met een blik, met een zwijgen na eene vraag; maar zij gaf het toch
eenzijdiger; want men begrijpt, dat wij bijzonderheden mededeelden, die haar niet
konden bekend zijn.
‘En wat was dan de inhoud van dat billet, dat gij gelezen hebt met uwe....
moederlijke vriendin?’ vroeg François nu, zijne dochter toesprekende met zachte,
aarzelende stem.
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‘Wat ik wist en niet wist,’ hernam Diana, ‘dat hij mij lief had, en eeuwig en
onveranderlijk zou blijven liefhebben.’
‘En gij wist dat?’ vroeg François ondanks zich zelven, met zijn somberen ironieken
glimlach.
‘Wel zeker wist ik dat! hoe had ik anders rustig kunnen leven, al deze maanden
lang? en ik wist het immers uit mij zelve,’ vervolgde zij met iets dweepachtigs in
toon en blik, waarbij haar vader met eene huivering ineenkromp. ‘Want ziet gij,
vader! altijd vroeg hij mij met angst en met onrust, of ik hem eeuwig zoude beminnen,
zooals hij mij; en al heb ik niet geantwoord, omdat ik dan niet spreken kon, ik voelde,
dat ik nooit anders zou kunnen, dan hem liefhebben, en dat ik zoude ophouden te
leven, dat ik voor het minst zoude ophouden te gevoelen dat ik leefde, zoo die liefde
uit mijn hart kon worden weggenomen; zoo wete ik, dat zij onveranderlijk is; zoo
wete ik, dat ook de zijne dus blijven moet.’
‘Mijn kind! mijn kind!’ riep de Sieur met eene siddering in de stem; ‘reken niet dus
op een mensch.’
‘Het is niet op een mensch, liefste vader! maar op dat onbeschrijfbaar gevoel, dat
van den Hemel ingegeven moet zijn; zoo iets heerlijks heeft het, en zoo iets heiligs,
zooveel innigs en zooveel zaligs!’
‘Mijne Diana! mijne Diana! die woorden over de liefde hebt gij niet van u zelve.’
‘Hij heeft ze mij gezegd en ik heb ze gevoeld - wat men gevoeld heeft, is het onze.
‘Onze liefde heeft mij beter gemaakt,’ was veelmalen het woord, waarmede hij ons
zwijgen afbrak, als hij naast mij zat, en zijn blik met wondere aandacht lang op mijn
oog had gerust.’
‘Dat onderstelt toch een duister verleden, mijn kind!’ hernam de Sieur, aarzelend
en angstig naar haar opziende, als om de uitwerking van zijn spreken te vernemen,
‘en zoo hij zich zelf eens had bedrogen,’ - hij poosde een wijle - ‘of u.’
‘Neen, mijn vader! dat kan niet zijn,’ hernam zij, zoo fier en zoo vast en met een
zoo rustigen glimlach, dat die den echtgenoot der prinses Orsini, den man van zoo
treurige menschenkennis, met vreeze vervulde. Zonder dit op te merken,
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vervolgde Diana: ‘Mijn beste vader! gij hebt mij zooveel verteld van die sombere
levenswijsheid, die gij hebt opgedaan in gansch buitengewone lotgevallen; dus is
het niet vreemd, o gansch niet vreemd, maar wel droevig, dat gij daaronder het
schoonste en zachtste hebt verloren, dat de menschen aan elkander kan hechten,
het geloof aan den mensch!’
‘Ik ben begonnen als gij zelve, Diana! met geloof. God geve, dat gij niet eindigen
moogt als ik, met wantrouwen; want zekerlijk, mijn kind! het zijn niet de menschen,
die ik wankelbaar heb leeren kennen en trouweloos en bedrieglijk en boos, noch
één mensch, die mij allen ten afschuw heeft gemaakt; maar de mensch; en uw
Jacques, mijn kind! uw Jacques is immers geen engel!’
‘En gij dan, vader! kunt gij ontkennen, dat gij eerlijk zijt en oprecht, en geloof
verdient van allen, en liefde van mij?’
De Sieur François verbleekte. Als hij haar nu eens had gezegd, dat toch zijn leven
niets was geweest, dan een lang bedrog, eene groote leugen tegenover de
maatschappij, en eene diepe schande voor zich zelven, dan zeker zou dat gevaarlijk
vertrouwen van dat onschuldige kind op den geliefde met denzelfden stoot zijn
omgeworpen, die het geloof aan den vader schokte; maar zijn geheele spreken was
slechts eene proeve; hij zweeg; daar was nog geen nooddwang om zich zoo diep
te vernederen in het gevoelen van zijn kind.
‘Zoo waar ik dan geloof mag geven aan één man, die mijn vader is, zoo mag ik
dat ook aan een ander, die mijn echtgenoot moet zijn,’ hernam Diana vast.
‘Zoo de hemel wil, zal hij het worden, mijne Diana!’ hervatte nu d'Aubigny, ‘want,
niet waar, dat was het andere deel van zijn billet aan u: de vraag, of hij het mocht
worden?’
‘Ja!’ hernam zij met een zachten blos.
‘En hebt gij hem dat toegestaan?’
‘Hoe kon ik, sinds ik eerst in Spanje de vraag vernam?’
‘Toch is hij zijn weg gegaan, alsof gij toegestemd hadt,’ hernam de Sieur met een
zachten glimlach, ‘en wel met groote haastige schreden. Een aanzoek daarvoor bij
mevrouw Orsini, uwe beschermster, een ander bij mij, door de prinses hem
aangewezen als den eenigen beschikker van uw lot. En daar ik
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een langen tijd had gesteld voor mijn antwoord, daar ik den ernst van zijne bede
door lange beproeving wilde bewezen zien, eer ik haar toestond, wist hij mevrouw
Orsini, bij haar laatste verblijf te Parijs, zoo geheel voor zijne zaak te winnen, en
deze heeft hem zoovele en zoo sterke beloften gedaan van voorspraak te zijner
gunste bij mij, dat ik eigenlijk niet weet, hoe ik nog langer tegen zou houden, wat
zoovelen wenschen, en wat mij nu wel bewezen is ook de innigste en vaste wensch
te zijn van mijne Diana! Ik zeg u dit, mijn kind! opdat gij een weinig gewend zoudt
zijn aan uw geluk, vóór gij hem wederziet; want gij zult hem wederzien; en matiging
in het midden van het geluk is altijd eene deugd voor alle menschen, maar zij is
plicht voor de vrouw, bij eene gelegenheid als deze. Verstaat gij mij, Diana?’
‘Ja, mijn vader! uwe woorden maken mij zoo volkomen gelukkig, zoo volkomen
gerust, dat ik eene wonderzoete voldoening gevoel; en met die voldoening kan ik
alles zijn, wat gij bevelen zult - zelfs kalm; kan ik alles hebben, wat gij wilt dat ik
hebben zal, - zelfs geduld!’
‘Om dat niet op eene al te zware proef te stellen, ga ik mijn plan uitvoeren,’ en de
Sieur François stond op.
Diana volgde hem, zoo snel haar zwakke gang het haar toe stond, en nog eenmaal
het hoofd leunende tegen zijne borst, sprak zij onder tranen:
‘Vader! uwe belofte heeft mij zoo gelukkig gemaakt, zoo onbeschrijfbaar gelukkig,
dat ik u nog eenmaal danken moet. Jacques mijn echtgenoot, altijd bij Jacques zijn,
altijd zijne stem hooren, altijd zijn blik zien!’
‘Maar eene goede echtgenoot volgt haar gemaal, en die man kan u scheiden van
uw vader!’ hernam de Sieur, ten deele met iets pijnlijks, dat opwelde uit zijn eigen
hart, ten deele om hare hartstochtelijke vreugd te matigen.
‘Ik weet het, mijn vader!’ hernam zij met neêrgeslagen oogen, ‘ik weet het; en
toch vergeeft gij mij, dat ik toch nog gelukkig ben?’
‘Het is wel, mijn kind! als het in mijne macht staat, zult gij het blijven!’ sprak de
Sieur dof, en haar zacht van zich werende, ging hij.
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O, wreed en onbedacht egoïsme der liefde! Laten ouders voor hun kind zijn wat ze
willen; laat een vader voor zijne dochter zorgen van het uur harer geboorte af tot
op den vollen bloeitijd des levens; laat hij al wat hij voor liefde heeft in de ziel, voor
kracht in den geest, voor verstand in het hoofd, wijden aan haar, enkel aan haar,
aan niets dan aan haar; laat hij haar zijn leven geven of het beste van zijn leven;
laat hij zich voor haar herscheppen in een ander mensch, zijne zorg besteden aan
de geringste eigenschap harer ziel, aan de onmerkbaarste tint harer vrouwelijke
schoonheid; laat hij dat alles doen en gedaan hebben, - zekerlijk, als zij goed is, zal
zij hem eerbied geven en gehoorzaamheid, en zelfs kinderlijke liefde! maar dan
komt er een man, een vreemde, een, die nooit iets voor haar gedaan heeft en nooit
iets aan haar heeft opgeofferd; en die man wint op hetzelfde oogenblik, door een
middel, dat hij zelf niet kent, wellicht zonder het te willen, al wat er heiligs en teeders
en zachts in het hart eener dochter ligt - al wat zij op datzelfde oogenblik den vader
ontneemt, of nooit heeft gegeven; - en op dat zelfde oogenblik zal zij den vader
verlaten en den vreemde volgen, zonder smart, zonder vrees, zonder aarzeling zelf!
De offers, die de vader niet zou gewaagd hebben haar te vergen, zij zal ze vrijwillig
en ongevergd brengen aan den vreemde! Zij denkt er niet eenmaal aan, dat ze
wreed is en ondankbaar; - en als de vreemde het wordt tegen haar, zal ze geene
klacht over hem uiten, maar nog zijne verdediging op zich nemen, zelfs tegen den
vader!
Dit waren zoo omtrent de gedachten, waarmede de Sieur François in zich zelven
de gewaarwordingen lucht gaf, bij hem onder Diana's bekentenissen opgewekt; is
het wonder, dat die vader zoo sprak, en dat iets als bitterheid, als teleurstelling, als
het vaarwel zeggen aan de allerlaatste hersenschim, opkwam in zijne ziel? Is het
wonder, dat meer vaders zoo spreken, die minder voor hunne kinderen hebben
gedaan dan deze, en er toch meer nog van eischen? En toch moeten wij zeggen:
wonderzoete, geheimvolle toovermacht der liefde, die alle banden op eenmaal met
zulk eene snelheid ontknoopt, om een enkelen, door God ingestelden, zoo hecht
en zoo vast te strengelen!
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De Sieur François, zijne dochter verlatende, ging naar zijn kabinet en schreef een
brief. Wij hebben het voorrecht hem over den schouder heen te zien, om er den
inhoud van te weten.
Hij schreef aan den markies Gaspard d' Armentières het volgende:
‘Uw laatste schrijven, de bekentenis van uwe vroegere dwaasheden, heeft mij
beter overtuigd van uwe oprechtheid, dan duizend betuigingen. Nu nog de zekerheid,
dat gij onherroepelijk gebroken hebt met het Palais-Royal, en Diana is de uwe.
Wellicht doet die voorwaarde u glimlachen - maar bedenk, dat ik een burger ben
en de vooroordeelen behouden heb van een burger, hoewel de echtgenoot eener
vorstin. De prinses Orsini geeft mij ten laatste vrijheid u dit geheim toe te fluisteren,
met den eisch, dat gij het voor u zelven bewaren zult. Wij zijn gisteren te Chanteloup
aangekomen, iets vroeger dan eerst bepaald was; van nu aan wordt gij er gewacht
als een vriend en als een zoon, zoo gij het bewijs met u brengt, dat aan mijn eigen
eisch is voldaan.’
D'Aubigny had gescheld, toen hij den brief had geschreven en verzegeld - maar
niemand kwam toe op dit klinkend bevel. Dit was zoo vreemd in zijn huis, dat hij
verwonderd opstond en zich in het aangrenzend vertrek begaf; - hij vond er zijn
trouwen Jerôme niet, den eenigen, die gewoon was hem persoonlijk te dienen.
Eene achteloosheid van Jerôme! Het was de eerste van diens leven! Nog meer
verwonderd dan verstoord, stak d'Aubigny zijn brief bij zich, nam zijn weg naar een
terras aan de zuidzijde van het kasteel, en bleef daar eene wijle heen en weder
wandelen, zich verlustigende met het beschouwen van zijn nieuw plantsoen, dat
zoo welig opschoot - en van zijne frissche vijvers, die pas voor het eerst water
hadden. Daar viel toevallig zijn oog op het kleine paviljoen, en hij zag Jerôme
derwaarts gaan over de ophaalbrug, die het eilandje verbond met het terrein van
het groote kasteel. Hij begreep niet, waarom zijn oude getrouwe zulk eene nuttelooze
ochtendwandeling deed, op een uur, waarin hij onderstellen kon, dat zijn meester
zijn dienst behoefde. Iets, dat naar wantrouwen zweemde, kwam in hem op, hij
moest hem terstond opheldering vragen over deze nalatigheid. Vlug
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het terras afdalende, dat met eene zachte helling naar een berceau voerde, dat als
een groene gaanderij was naar diezelfde brug, haalde hij spoedig den ouden man
in, die met langzame schreden en als een peinzende denzelfden weg nam.
D' Aubigny, dicht bij hem genaderd, noemde zijn naam wat luid en met eenige
strengheid in den toon. Jerôme zag om en scheen met eenige verlegenheid zijn
meester voor zich te zien.
‘Jerôme! ik heb u geroepen, en te vergeefs!’ sprak de Sieur wat zachter.
‘Mijnheer had mij iets te bevelen?’ hernam de oude hofmeester met eenige
verwarring.
‘Gij hadt daaraan eerder kunnen denken, mijn vriend!’
‘Na de reize, meende ik, dat mijnheer niet zoo vroeg zoude ontwaken, en ik nam
dit uur te baat om...’
‘Om eene pelgrimaadje te doen naar het verlaten lusthuis? gij schijnt zwak te
hebben op die woning, Jerôme! gisteren avond hebt gij haar verlicht, heden gaat
gij er de vensters openen, hoewel er - niemand is’ - en François zag hem scherp in
de oogen, terwijl hij dit sprak.
‘Niets is er - niemand,’ antwoordde de oude man, zoo sterk kleurende, dat François
glimlachte; want hij had zich nu overtuigd, dat daar iets geheimzinnigs achter school.
‘Genoeg daarvan,’ hernam hij, ‘ik vroeg naar u, omdat ik dezen brief wilde
opgezonden hebben met den meesten spoed en met de meeste zekerheid - ik had
gewild, dat gij dien zelf zoudt bezorgen; het is wel een groote tocht, maar ik weet,
gij ontziet geene vermoeienis in mijn dienst.’
‘Neen, zekerlijk niet, mijnheer!’ en Jerôme nam den brief; doch het adres ziende,
vroeg hij: ‘Waar wil mijnheer dien gebracht hebben?’
‘Wel natuurlijk te Parijs, aan het hôtel, dat mijnheer de markies bewoont.’
‘Neen, mijnheer, neen, dat gaat niet!’ en de oude schudde het hoofd, en zijne
verlegenheid scheen toe te nemen - op eens sprak hij besloten: ‘Als die brief haast
heeft, kan men korter weg nemen dan naar Parijs!’
‘Hoe, mijn vriend! weet gij, dat de markies in de nabuurschap is?’
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‘Zeer in de nabuurschap, mijnheer! - al te veel in de nabuurschap wellicht...’ Hij
zweeg eene wijle en verbleekte. - ‘Het moet er nu eenmaal uit, mijn goede meester!
vergeef het mij, zoo ik eene fout heb begaan - of vergeef het mij niet - maar ik kan,
ik mag, ik wil geene verwarring stichten, waar het uwe wenschen en uw dienst geldt.
Mijnheer! - de markies is hier.’
‘De markies hier in het kleine lusthuis!’ raadde François.
‘Zoo is het, mijnheer!’ zuchtte de oude man, zonder het hoofd op te heffen, uit
vreeze van een strengen blik te ontmoeten. - ‘Sinds gisteren avond hier!’
‘Dat is een vreemd geval, mijn goede Jerôme! vertel mij daar meer van!’ sprak
de Sieur met goedheid; ‘indien er van uwe of van zijne zijde schuld is, kan ik dit
immers eerst beoordeelen, als ik alles weet? Wees gerust! de markies is.... mijn
vriend; gij hebt niet tegen mijne bedoeling gehandeld, met hem een dienst te doen.
Reeds had ik immers verlof gegeven, hem tijding van ons te doen toekomen, zoo
hij naar ons vroeg?’
‘En dat heeft hij veelmalen gedaan, mijnheer! O, dat verzeker ik u!’
‘Welnu, dat bewijst zijne belangstelling, die hem recht geeft op de mijne; dus
spreek onbeschroomd, Jerôme! wat voerde dien edelman herwaarts?’
‘Ik geloof een ongeluk, mijnheer! Gisteren dan, bij het vallen van den avond, hield
eene reiskoets stil voor de groote brug van het paviljoen, en een der bedienden,
van den bok gesprongen, luidde uit al zijne macht aan de bel, dat intusschen van
geen gevolg zou geweest zijn, zoo ik niet toevallig uit een der vensters van het
kasteel die wanhopige pogingen had opgemerkt. Overtuigd, dat het mijnheer's rijtuig
niet zijn kon, hoewel ik u wachtte, voelde ik mij toch verplicht naar het verlangen
dier komenden te vragen; het konden gasten zijn, die gij hier hadt bescheiden, niet waar, mijnheer?’
‘Ja, Jerôme! zeker, dat had kunnen zijn.’
‘Toen ik bij de koets kwam, stak een heer zijn hoofd buiten het portier - ik herkende
den markies d'Armentières, die, als ik reeds zeide, meermalen hier is geweest, in
den tijd, toen mijnheer met mejonkvrouw in Spanje was en in Italië reisde.
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‘Jerôme, mijn vriend!’ sprak hij, ‘wilt gij mij een dienst doen, zoo geef mij en dien
cavalier, die hier met mij is - de cavalier bleef in de koets weggedoken - voor een
paar nachten schuilplaats; wij hebben eene onaangename ontmoeting gehad te
Parijs - en wij vreezen vervolging. Ik meen, dat de herbergzaamheid eene deugd
is, die uw meester gaarne oefent, en zoo dat niet zijn mocht, in dit bijzondere geval
hoop ik welhaast eene verklaring met hem te hebben, die u van alle verantwoording
zal ontslaan.’
‘Ik durfde niet zeggen: “Mijnheer de markies zal die verklaring ten spoedigste
kunnen geven; want ik wacht mijn meester nog dezen avond terug,”’ voegde Jerôme
er bij, zijn heer aarzelend aanziende, ‘omdat gij mij verboden hadt, aan wien ook,
uwe tehuiskomst vooraf bekend te maken.’
‘Gij hadt gelijk, Jerôme! hij had ook niet noodig dit te weten.’
‘Ik zeide dus alleen, - dat ik vrijheid geloofde te hebben, hem als gast te ontvangen:
‘“Drommels, dat 's een geluk! dan zijn wij behouden!” riep toen de markies, en sprong
haastig zijne koets uit, zijn medereiziger de hand reikende, die wat langzamer was
in zijne bewegingen. Kon ik nu anders, dan dien edellieden gastvrijheid verleenen?
Te eerder, daar gij zoo spoedig hier zoudt zijn, om zelf in die zaak te beslissen? Ik
wilde de heeren eerst op Chanteloup brengen - doch na eene wijle onderling
geraadpleegd te hebben, verzocht de markies om een paar kamers in het kleine
paviljoen, ten einde zoo weinig mogelijk door de bedienden te worden opgemerkt;
- om diezelfde reden zeide hij mij, dat zijn eigen knecht hem bedienen zoude, zoo
ik slechts voor een avondmaal zorgde en voor hun nachtverblijf. Ik beloofde een en
ander - de markies had den koetsier met de koets doen vertrekken, en ik gaf den
heeren een paar kamers van het onbewoond huis ten beste. - De metgezel van den
markies moet iemand van rang zijn; want toen ik hun licht had gegeven, en zelf het
souper bracht, vond ik hen tegenover elkander gezeten, den vreemdeling met den
hoed diep in de oogen gedrukt; maar den markies ongedekt. Nu meende ik er heen
te gaan, om hun uwe aankomst te berichten en
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hunne bevelen te vragen. - Ziedaar de waarheid, mijnheer! de gansche, onversierde
waarheid! Ben ik schuldig?’
‘Dat zie ik niet, Jerôme! of het moest zijn, omdat gij die waarheid reeds
gisterenavond hadt kunnen zeggen.’
‘De markies had mij doen beloven, hem het eerst met u te laten spreken. Niet
wetende, hoe gij het zoudt opvatten, beken ik, dat ik die uitlegging volgaarne aan
hem overliet - gisterenavond bij uwe aankomst was het te laat, om hem daarvan
iets te zeggen - ook bleef de jonkvrouw Diana met u; maar als ik mag, in dezen
ochtend...’
‘Ja, in dezen ochtend zal het tusschen mij en den markies tot helderheid komen,’
sprak de Sieur François, meer tot zich zelven, dan tot zijn hofmeester. ‘Geef mij de
sleutels van het paviljoen, Jerôme!’ vervolgde hij meer bepaald tot dezen, ‘ik ga die
indringers eens verrassen.’
De toon, waarop hij dit zeide, was intusschen zoo opgeruimd, dat Jerôme in het
heengaan bij zich zelven mompelde: ‘Ik geloof, dat ik mijn meester daar een
welkomen gast heb bezorgd!
Mijn goede meester! Wel streng, maar nooit onbillijk! Mocht die jonge edelman
eens wat geluk over dit huis brengen!’ - En de oude man glimlachte met vochtige
oogen, terwijl hij zijn gepeins vervolgde; want hij had de wenschen van den markies
geraden, en hij begon te gelooven, dat d'Aubigny ze niet tegen was.
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III.
D'Aubigny zijn paviljoen binnengaande, had een glimlach van vergenoegen op de
lippen. Hij onderstelde, dat de markies, in zijne drift om met zijne vorige
verbintenissen te breken, wat onbesuisd was tewerkgegaan, en de gewenschte
scheiding in den vorm eener gewelddadige scheuring had volbracht, die hem
machtige vijanden had verwekt, wier toorn hem nu wegdreef uit Parijs; die
onvoorzichtigheid was Diana's vader welkom; zij was hem de zekerheid, dat geen
offer den jonkman te zwaar viel voor haar, en dat hij nu volkomen vrij was, en
volkomen gescheiden, sinds hij, op zulke wijze, zich zelven den terugkeer had
afgesneden.
Die gedwongene verbanning uit Parijs had daarenboven dit voordeel, dat d'Aubigny
zijn kind, zelfs na haar huwelijk, nog een langen tijd met zich zoude houden; want
zeker kon d'Armentières voor zich geen aangenamer schuilplaats wenschen en
geen beter verblijf dan het vorstelijk Chanteloup, als hij er zoon des huizes zoude
zijn. Vol van deze berekeningen, liep hij met snellen en luchtigen stap naar het
vertrek, door Jerôme aan de jonge edellieden toegewezen. Op zijn driftigen tik werd
geen antwoord gegeven; toch trad hij binnen: de kamer was ledig, doch hij vond er
genoeg blijken, dat de jonge lieden die bewoonden; verscheidene kleedingstukken
lagen er verward dooreen; de gepluimde hoed van den een lag op den stoel en zijn
degen stond er nevens. D'Armentières had zeker zijn onderzoekingslust voortgezet
tot in het aangrenzend kabinet, dat eene kleine bibliotheek bevatte. D'Aubigny trad
daar binnen. Hij vond er niet den markies, - maar eene jonge vrouw, die bezig was
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zich voor een klein reistoilet te kleeden en die daarmede zoo weinig terecht kon,
dat zij er al hare aandacht aan gaf; daarbij stond zij met den rug naar de deur, die
François geopend had; maar zij had zijn voetstap gehoord, en zij riep nu, zonder
de kleedspelden uit haar mond te nemen:
‘Neen, markies! neen! dat is niet volgens de afspraak! Hoe gemeenzame vrienden
wij ook zijn, gij moet mij niet overvallen als ik mij kleed; het kost mij wel genoeg
moeite zonder mijne kamenier.’
François was zoo verpletterd over die ontdekking, dat hij alleen een driftig en
stamelend: ‘Mevrouw!’ kon uitbrengen.
‘Wat is dat! dat is de markies niet!’ riep zij, heftig ontsteld zich omwendende op
die stem; haar négligé, om mijne lezeressen gerust te stellen, was niet zoo profond,
of zij kon zich wel aan een markies of wat vertoonen voor eene Fransche dame van
haar tijd; er mochten een paar manches de coude ontbreken, of nog een paar
haakjes van de robe los zijn, wie geene vrouw was, moest haar gekleed achten, en
goed gekleed, in de robe van lilas geglaceerd satijn, met zilverwitte ranken
doorweven. Maar hetgeen zeker de jonge dame het meest heeft gespeten, nu zij
zóó gezien werd, was haar kapsel, dat nog niet half voltooid was, of ten minste zoo
slecht, dat de chignon reeds aan den zilveren knip was ontgleden, en de twee dunne
zijlokken nog niet eenmaal met pomade waren gladgemaakt, of met goudpoeder
bestrooid! Hoe vreeselijk, zóó gezien te worden door een man! En toch werkelijk
stond deze wanorde de levendige, blozende bruinet zeer goed, en beter dan dat
vormelijke modegezicht, dat zij onder de hand der zich noemende kunst zoude
aannemen. Maar aan dat alles dachten op dat oogenblik noch d'Aubigny, noch zij
zelve. Want d'Aubigny, zoo hij hare schoonheid opmerkte, deed die opmerking met
bitterheid en met argwaan, en de jonge vrouw had gansch geen blos op de wangen
in dit oogenblik, want zij verbleekte en viel op eene sofa neder, met de handen voor
de oogen. Het is waar, dat de heele kleine, keurig blanke handjes waren, en dat het
haar dus geene schade konde doen.
De Sieur François nam een stoel en ging zitten, als iemand,
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die zich noch door ontsteltenis, noch door het voorwendsel van vrouwelijke wanorde
zal laten wegdrijven; en hij begon op dien somberen, strengen toon, door al de
bitterheid zijner gewaarwordingen nog verscherpt: ‘Verschoon mij, mevrouw! zoo
ik u schrik aanjaag; mijne verrassing en mijn schrik is ten minste geen zwakkere
dan de uwe. Ik meende den markies Gaspard d'Armentières te vinden, en ik vind....
eene vrouw!’ en hij zag haar aan met een blik, die haar het purper op het voorhoofd
joeg.
‘Zijne vrouw!’ riep zij snel.
‘In waarheid, sinds hoelang? als de vraag niet te onbescheiden is;’ en zijn gelaat
teekende zooveel vlijmende ironie, dat de jonge vrouw zich op de lippen beet en
met nieuwe verwarring sprak:
‘Neen! dat is ook waar, ik ben zijne vrouw niet, ik ben slechts...’
‘De dame, die hem haar gemeenzamen vriend noemt,’ vervolgde François op
den vorigen toon.
‘Och neen, mijnheer!’ riep zij, ‘neen, dat zeide ik uit scherts om mijne verkleeding:
maar mijn beschermer is hij.’
‘Een edel beschermer, dat moet ik zeggen,’ zeide d'Aubigny.
‘Ja, wel edel!’ herhaalde zij, ‘gij weet niet, mijnheer! wat hij aan mij opoffert!’
‘Hm! ja, ik weet er zoo iets van! En nu, mevrouw! zoudt gij mij kunnen zeggen,
welk plan die edelmoedige man had, met u hierheen te voeren?’
‘Ik geloof niet, om mij bloot te stellen aan nieuwsgierige ondervraging, mijnheer!’
Men ziet het, de dame heeft zich een weinig hersteld van haar eersten schrik;
maar eigenlijk was zij stout uit innerlijken angst des harten.
‘Zoo hij gevreesd had u daaraan bloot te stellen, had hij hier moeten zijn, om uwe
tegenwoordigheid in dit huis uit te leggen, mevrouw!’ hernam d'Aubigny ernstig.
‘Maar hoe kon hij ook denken, dat iedereen ook naar binnenkomen zoude om die
ondervraging te doen?’
‘Vergun mij te zeggen, mevrouw! dat ik niet iedereen ben.

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

280
Ik heb eenig recht te weten, wie ik gastvrijheid verleen en waarom, want ik ben de
heer des huizes!’
Tot hiertoe had de dame haar lastigen indringer niet aangezien, dan bij den eersten
vluchtigen blik, die haar bewees, dat hij de markies niet was; en zijne stem, zoo vol
en zoo scherp, had er haar verder weinig moed toe gegeven; nu zag zij naar hem
op met eene zekere nieuwsgierigheid. Eerst scheen ze willens op te staan, daarna
begon zij te glimlachen.
‘Dat is eene fout, mijnheer! Om u voor hem uit te geven, hadt gij mijnheer d'Aubigny
beter moeten kennen.’
Op zijne beurt moest d'Aubigny glimlachen. ‘Waarom komt het u zoo
onwaarschijnlijk voor, dat ik die zoude zijn?’ vroeg hij.
‘Vooreerst moet mijnheer d'Aubigny een man zijn van een zekeren leeftijd; een
man, die.... die, bij voorbeeld, de vader kon zijn van den markies....’
‘Welnu, mevrouw! en ik dan?’
‘Gij, mijnheer!’ en zij glimlachte. ‘Gij hebt, dunkt mij, meer van zijn medeminnaar.’
‘Ik verzeker u, dat ik daarvoor een gek figuur zoude maken, mevrouw Zoo dat
uwe eenige zwarigheid is tegen mijne identiteit....’
‘Er is er nog eene: men heeft mij van mijnheer d'Aubigny gezegd, dat hij heusch
en hoffelijk was.’
‘En ik heb mij onheusch en onhoffelijk betoond!’ hernam hij zachter. ‘Gij hebt
gelijk; alleen bedenk, mevrouw! d'Aubigny is geen beau cavalier, geen edelman,
geen mensch van de soort van uw markies; hij is een burgerman, en al kent hij de
manieren van de wereld, al is, hetgeen gij goeden toon noemt, hem niet vreemd,
er zijn oogenblikken in het leven, waarin ergernis en verontwaardiging hem die doen
vergeten, zelfs jegens eene vrouw, om niets te zeggen en niet anders te handelen,
dan volgens de ingeving van zijn gevoel.’
‘Maar, mijnheer! in goeden ernst, nu begrijp ik nog niet, wat u op dit oogenblik
verontwaardiging en ergernis kan veroorzaakt hebben. Men heeft gastvrijheid
verleend aan twee cavaliers, een van welke bekent zich vermomd te hebben, en
eene dame te zijn. Zeker is het wat verrassend, maar...’
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‘Maar, mevrouw! ik ben d'Aubigny! Ik ben d'Aubigny, de vader van Diana; ik kom
dien ongelukkigen lichtzinnige de toestemming brengen van hare hand, en - ik vind
eene vrouw - eene vrouw in een - vergeef mij het woord, zoo het onbillijk is - in een
dubbelzinnigen toestand als den uwen.’
‘Gij hebt gelijk! ja, ik voel er nu alles van,’ riep de jonge dame, opstaande, ‘mijn
toestand is valsch, en hetgeen het ergste van alles is, ik kan dien niet ophelderen;
alleen de markies is hier, de markies zal u alles uitleggen, en gij zult tevreden zijn,
mijnheer! volkomen tevreden.’
‘Neen, mevrouw! dat is het ergste, de markies is niet hier.’
‘O wel zeker!’ riep zij vroolijk; ‘hij heeft mij deze appartementen afgestaan, en
gezegd, dat hij wel iets voor zich zoude vinden; wie weet, of hij niet hier naast is; ik
heb gisteren daar beweging gehoord,’ en met de drift, die haast heeft om zekerheid
te bekomen, opende zij die deur en ging d'Aubigny voor in dat vertrek, zonder er
aan te denken, dat op zijne beurt de markies wat verrast kon wezen van haar bezoek.
Daarvan was toch niets. Geen markies bevond zich daar; niemand anders dan
zijn bediende, die waarschijnlijk den nacht had doorgebracht in den armstoel, waaruit
hij zich nu ophief, om eene eerbiedige buiging te maken voor de dame en wie haar
vergezelde.
‘Waar is uw meester, Germain?’ was de snelle vraag der jonge vrouw.
‘Ik heb mevrouw de barones de Clairville zijne meest eerbiedige groete over te
brengen. Mijn meester heeft mij te uwer beschikking gesteld; wat beveelt mevrouw?’
‘Niet anders dan dit: dat gij mij zegt, waar zich de markies d'Armentières bevindt.
Ik heb noodig hem te spreken, en op dit oogenblik!’
‘Ik kan mevrouw de barones daarin niet gehoorzamen, daar mijnheer niet
goedgevonden heeft mij dit mede te deelen, toen hij vertrokken is.’
‘Vertrokken!’ riep de jonge vrouw met sprekende onrust; ‘en wanneer?’
‘Gisteren avond, juist toen ik meende, dat mijnheer zoude
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gaan slapen. De markies is te voet gegaan, en heeft mijn mantel en hoed genomen,
denkelijk om niet herkend te worden; het zal mijnheer zeker wat moeite hebben
gekost om uit het park op den grooten weg te geraken, want de oude hofmeester
had zich door sloten en grendels van onze personen verzekerd; doch een goed
jager, als mijn meester, laat zich niet in zijne vaart stuiten door een paar magere
rivierarmen.’
‘Germain! Germain! gij moet het weten, waarom uw meester vertrokken is; gij
moet het mij zeggen,’ riep de jonge barones met stijgenden angst.
Germain glimlachte schalks; Germain, sinds lang de vertrouwde zijns meesters,
was beter ingewijd in diens vroegere perfidies, dan in het geheim zijner verbetering,
waaraan hij wellicht zoo weinig zou geloofd hebben als de hertog van Orleans zelf.
Hij begreep, dat het oogenblik dáár was om voor zijn heer goede zaken te doen.
‘Ach, mevrouw!’ hernam hij, ‘men weet, hoe het gaat; de schoone dames brengen
somwijlen hare minnaars tot wanhoop; maar tot eene zulke wanhoop, dat ze van
louter radeloosheid niet meer weten dan te vluchten; mevrouw zal intusschen zelve
het best weten, wat mijn armen meester dus heeft weggedreven, en zoo zij nog
twijfelen mocht, dit briefje zal haar den laatsten twijfel benemen.’ Haastig nam dat
de barones, maar toen zij gelezen had, liet zij het weder vallen in tranen uitbarstende,
en d'Aubigny, die het opnam, toewenkende, dat hij het lezen zoude. Zie hier wat hij
las:
‘Mevrouw de barones!
‘Nu ik u hier veilig weet, en de zekerheid over u mij rust gaf na te denken over mij
zelven, heb ik ingezien, dat ons samenzijn hier mijne dierbaarste belangen kan
schaden, zonder eenig voordeel voor u; integendeel, mijne tegenwoordigheid kan
niet anders dan u gevaarlijk zijn. Mijnheer d'Aubigny is edelmoedig en goedhartig;
hij zal eene vrouw in uw toestand zijne bescherming niet weigeren. Daarbij, zoo
haast hij zal zijn teruggekomen, zal ik tot hem gaan en hem alles ophelderen, waar-
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van voor u de bekentenis moeielijk moet zijn. Totdat ik kome, bezweer ik u te zwijgen,
in den naam van alles, wat ik voor u heb mogen zijn. Eene enkele bede, zoo hij
schielijk komen mocht: vermijd de ontmoeting met mejonkvrouw Diana. Er is iets
dat mij zegt, dat dit ons ongeluk zoude brengen.
‘Vaarwel, mevrouw de barones! ik heb slechter daden gepleegd, dan die van deze
vlucht, en nooit toch klopte mij het hart van een zoo bang voorgevoel, dan nu ik u
een vaarwel zeg, dat slechts van zoo korten duur zal zijn.
‘Gaspard, markies d'Armentières.’
François d'Aubigny stond verlegen en aarzelend, toen hij dit briefje gelezen had,
dat zijn argwaan vermeerderde, zonder iets op te helderen, terwijl hij toch in zijn
hart iets als medelijden voelde, hetgeen hem belette de jonge vrouw, in haar
toestand, door een woord daarover te beleedigen; hij zweeg en boog peinzend het
hoofd; eindelijk bracht hij uit:
‘Ik begrijp er niets van, en gij, mevrouw?’
‘Ik, mijnheer!’ hernam zij ‘ik heb begrepen, dat ik hier niet langer blijven kan, om
misbruik te maken van uwe gastvrijheid, ondersteld dat gij die verleenen wilt,’ en
opstaande in eene soort van verwarring, scheen zij willens te gaan zooals zij was.
Zachtkens en met eene gebiedende beweging, hield hij haar terug; en na Germain
gewenkt te hebben zich te verwijderen, sprak hij: ‘Ik integendeel, mevrouw! begrijp,
dat gij blijven moet.’
‘Neen! neen! mijn toestand is te radeloos dubbelzinnig, en ik weet er geen einde
aan te maken. Dit verlaten van den man, dien ik gansch vertrouwde verwart mij het
hoofd, en ik weet niet wat ik zal aanvangen.’
‘Hoe meer uw toestand wanhopig is, mevrouw! des te meer hebt gij hulp en
bescherming noodig. Eenmaal hebt gij aanspraak gemaakt op de mijne, en zij zal
u niet falen.’
‘Mijnheer d'Aubigny!’ riep de jonge vrouw zich bijna aan zijne voeten werpende,
‘en dat ondanks het leed, dat ik u toebracht, ondanks hetgeen ik u schijnen moet....’
‘Mevrouw! ik zal trachten aan geen schijn te hechten. Ik hoop welhaast u mijne
hoogachting te kunnen schenken; tot
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zoolang is u geheel mijne belangstelling gewaarborgd.’ En toen hij haar de oogen
bedekken zag met de hand, ging hij voort haar met goedheid te troosten, met eenen
troost waaraan hij zelf niet geloofde. ‘En immers, mevrouw! alles kan opgehelderd
en verklaard zijn, eer het avond is; wellicht eet de markies dezen middag op
Chanteloup, en wij zijn ook wel voorbarig, dat wij elkander met vermoedens ontrusten,
voordat we een enkel bewijs hebben, dat ze gegrond zijn.’
‘Zeker, mijnheer d'Aubigny! welke verandering in mijn lot mij ook in staat moge
stellen, het hoofd omhoog te heffen, nooit zal ik de dankbaarheid vergeten, die ik u
schuldig ben voor deze woorden; gij hebt u een burger genoemd, mijnheer! ik zag
nooit een waar edelman, indien gij het niet zijt. Gij geeft mij wêer moed aan de
menschen te gelooven, gij en d'Armentières. Gij glimlacht?’
‘Behoud uw geloof zoolang mogelijk; ik ga u ontslaan van een bezoek, dat u
vermoeid moet hebben. Ééne bede: de markies verzoekt u, eene ontmoeting met
mijne dochter te mijden; welke reden hij daartoe hebben kan, wil ik nog niet
narekenen; alleen ik heb mijne zeer gewichtige, om mijn verzoek bij het zijne te
voegen; en om er zeker van te zijn, mevrouw! verlaat dit paviljoen niet, verlaat het
nooit, wat er ook gebeuren moge. Ik zal zorgen, dat gij er bediend wordt als in uw
eigen hôtel te Parijs.’
En met eene ernstige buiging en met een diepen zucht verliet de Sieur François
weêr de plaats, die hij opgeruimd en met zulke vroolijke ontwerpen in het hoofd was
binnengegaan.
De profetie, die de Sieur François (gelijk wij hem nog noemen uit oude gewoonte)
gegeven had aan de barones, terwijl hij zelf niet aan hare uitkomst geloofde, werd
ook niet bewaarheid; de markies d'Armentières kwam dien dag niet op Chanteloup,
en liet ook niets van zich hooren; en zoo ging het een volgende, en zoo verliep er
eene week en eene tweede; met iederen dag steeg de onrust van d'Aubigny; met
iederen dag rees zijn twijfel aan den markies, met iederen dag werd hem dat
onverklaarbare inleiden van zulk een gast in zijn huis door dezen jonkman iets meer
duister en raadselachtig; en waar hij zich het
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hoofd afmatte om daarin helder te zien, kromp zijne ziel weg onder duldeloozen
angst, als hij telkens stuitte tegen die zwarte wolken, waarachter zich in zijne
verbeelding de lichtzinnigheid, de schuld of de boosaardige spot moest verbergen
van dien eenen, van wien Diana haar geluk had afhankelijk gemaakt. En die vader,
die altijd als man had geleden door eene vrouw, moest nu nog weder leeren door
een man te lijden in zijn kind, en hij moest gansch alleen lijden, en nog zijn leed
onder den glimp van rust en zorgeloosheid bedekken; want iedere vraag van Diana,
wanneer dan toch de markies dáár zoude zijn? moest hij zóó beantwoorden, alsof
de komst van dien edelman alleen van zijn wil afhankelijk ware geweest, en of die
wil alleen hem terughield, En de trek van teleurstelling, die zich plooide op het zachte,
bleeke gelaat van zijn kind, en de blik van verwijt, waarmede zij hem aanzag, als
hij haar geduld oplegde met een: ‘Ik vind het dus noodig, Diana!’ waren hem dan
zulke scherpe dorens gedrukt in zijn lijdend gemoed, dat het in hem opkwam, om
van haar weg te vluchten, als eenig middel om ze te ontgaan; want zoolang hij voor
zich zelven geene zekerheid had van Gaspards onwaardigheid, wilde hij Diana niet
uit hare rust opschrikken met zijne vermoedens.
Maar er was er nog eene, die leed: de jonge vrouw, die het voorwerp was van
zooveel argwaan en zooveel onrust. Met iederen dag werd ook haar toestand meer
pijnlijk, meer moeielijk, meer onuitstaanbaar. Zij moest wel zeker groote behoefte
hebben aan eene schuilplaats, en volstrekt geen ander toevluchtsoord kennen, om
nog te blijven onder zulk eene verdenking, als haar drukte. Ook is het waar, dat er
oogenblikken kwamen, waarin zij op vluchten dacht; want zij had de verzekering
gekregen, dat d'Aubigny haar niet zoude vergunnen heen te gaan; maar op andere
weder was zij op het punt om d'Aubigny te gaan opzoeken, en hem alles te zeggen
wat zij zeggen kon, en dat was ongelukkig niet veel; die gedachte, meer nog dan
de trouw aan den markies, die zich zelf zoo weinig een trouw vriend betoonde; de
overtuiging, dat zij slechts onvoldoende ophelderingen kon geven, en dat die van
haar zeker verdacht moesten zijn, hield haar terug; en nog iets anders, iets zoo
vreemds en
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zoo zonderlings, dat zij het zich zelve niet recht bekende, of eigenlijk zelve niet recht
begreep. In de laatste dagen zag ze d'Aubigny niet meer. In 't begin was hij haar
een paar malen komen bezoeken, had getracht haar op te beuren en een vertrouwen
in te spreken, dat hij zelf niet had; en schoon zijne toespraak kort was en strak, en
zijne stem dof en koud; schoon zijne houding het midden hield tusschen die van
een beschermer en van een beschuldiger, zij had in zijne wijze van zich tot haar te
wenden, eene mengeling van medelijden opgemerkt, dat heenschemerde door zijn
argwaan en door zijn kommer. En zonderling, die opmerking had haar getroffen, en
bracht iets als blijdschap in hare ziel, zooveel behoefte had zij aan medegevoel; en
zij fluisterde zich zelve in, dat de zekere beschaming, waarmede zij dien man tot
zich zag naderen en voelde spreken, haar liever was dan volkomen verlatenheid.
En toch werd ze tot deze welhaast veroordeeld. D'Aubigny liet zijne bezoeken na
in het paviljoen; een enkele maal ontmoette zij hem bij hare wandelingen op het
schiereiland; maar nauwelijks had hij haar opgemerkt, of hij boog het hoofd wat
dieper op de borst dan gewoonlijk, en sloeg eene andere laan in; iets sterker dan
vrouwelijke schuchterheid hield haar dan terug, zich in zijn weg te stellen. Zij hield
het voor vrees, en in waarheid, een stroeve, strenge blik, als dien hij gewoon was
op haar te slaan, moest in eene vrouwelijke ziel wel vreeze wekken. Zoo bleef dit
tot op eene gebeurtenis, die in haar toestand verandering bracht.
Meester Germain had zich niet kunnen schikken in die enge beperking, waaraan
de barones in hare zwaarmoedigheid zich zonder moeite onderwierp. Onder
voorwendsel van nasporingen te doen omtrent zijn meester, begaf hij zich van tijd
tot tijd naar het een of ander dorp van de vallei, en daar de jonge vrouw zelden zijn
dienst behoefde, bleef hij soms den ganschen dag uit, zonder dat iemand er op
lette; of wel, zoo d'Aubigny er kennis van droeg, scheen het hem iets zeer
onverschilligs, al geloofde hij minder dan iemand aan de uitkomst van zulke
onderzoekingen. Op een avond kwam hij veel later terug dan gewoonlijk, en in een
toestand, die van kunstmatige opgewondenheid getuigde; en zonder schroom,
zonder aarzelen zelfs wendde hij zich terstond
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bij zijne tehuiskomst naar het vertrek, door de jonge barones bewoond. Als een
echte kamerdienaar van het regentschap, die eigenlijk slechts de ruwere afdruk
waren van hunne heeren, paarde hij onbeschaamdheid van handelingen aan den
beleefden vorm der onderdanigheid en eene vrijpostigheid zonder mate, die zich
met sluwe voorzichtigheid verborg in de plooien van terughouding; maar thans, nu
de vochtige dampen van den wijn de gladheid van het vernis hadden weggewasemd
kwam zijne ruwe, moedwillige stoutheid dus boven, dat hij de deur opende van het
vertrek der jonge dame, met eene vermetelheid, als had zij hem vrijen toegang
gegeven, en dat hij er binnenstapte, alsof hij alleen er meester was.
Men was nu diep in October en de avonden waren reeds guur; de jonge barones
was bij den ruimen haard gezeten, waarop een weelderig houtvuur lustig knapte en
brandde; met verstrooiing bladerde zij in een der prachtwerken, die de kleine
bibliotheek te harer beschikking had, en bevond zich in dien toestand van halve
verdooving, die het gevolg kan zijn van die lange uren van eenzaamheid en gepeins
onder eene zachte warmte.
‘Ah ça! mijne kleine barones! goed dat ik u nog op vind; ik kom goede tijding
brengen; onze vriend komt terug; ik verwed mijn nieuw goud horloge tegen eene
van uwe haarspelden, dat hij aan uwe voeten ligt, eer we twee dagen verder zijn.’
Een schok van schrik en verontwaardiging deed Athenaïs de Clairville trillen, toen
zij die woorden hoorde uitgesproken door dien persoon; maar zij hoopte, door kalme
fierheid, Germain tot het besef van hunne wederzijdsche verhouding terug te
brengen.
‘Germain!’ sprak zij schijnbaar kalm en met veel hoogheid, ‘ik weet niet van welken
vriend gij spreekt; als ik wèl zie, kunnen wij er geen gemeen hebben; maar ik weet
wel, dat de wijze, waarop gij tot mij komt, en de toon, waarin gij u uit, gansch
ongepast zijn.’
‘Ach! ja wel, ik dacht er niet aan, mevrouw is geen mensch van mijne soort;
mevrouw is zoo goed als markiezin, naar de linkerhand ten minste; mevrouw is van
de gelukkigen der aarde, die zoetjes te huis zitten bij het vuur, en zich warmen,
zonder iets te doen. Terwijl wij, onwaardig gespuis, door dik en dun
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moeten trekken, door koude en regen, om de nieuwtjes uit te vinden, en die dan
nog niet eens den warmen haard van hunne meesters mogen naderen, zonder een
blik te ontmoeten, alsof ze eene koningin wilden kussen.’ En hij naderde intusschen
zoo dicht bij den schoorsteen, dat zijn onvaste voet stuitte tegen het voetkussen
der barones.
‘Germain!’ hernam deze nu met werkelijken angst, die zelfs heenklonk door hare
stem, ‘niemand hier zal u onthouden, hetgeen gij noodig hebt. Zeer zeker heeft
Jerôme vuur laten geven in uw eigen vertrek; ik verzoek u derwaarts te gaan; gij zijt
dáár vrij, ik wensch het hier te zijn.’
‘Ja, reken daarop, dat die verwaande hofmeester vuur zal geven in mijne
slaapkamer. Het is op zijn best, dat hij mij licht geeft; en het zal wel op zijn bestel
wezen, dat ze mij met eene lantaarn naar boven hebben gezonden, eene lantaarn,
die ik’ - hij sloeg zich de hand aan het hoofd - ‘misschien hier of daar heb laten
vallen. Maar ik wil mij warmen, mevrouw de barones of de markiezin, wat ge dan
wezen wilt, maar ik zeg u, dat ik mij warmen zal,’ hernam hij, en met de
hardnekkigheid, waarmede lieden in zijn toestand eene eens opgevatte gedachte
vasthouden, zette hij zich neder in een armstoel, dien hij tot zich trok, en waarvan
de eene poot op den sleep der markiezin zou zijn terecht gekomen, zoo deze niet
zelve met zekere schichtigheid ware opgestaan.
‘Zoo zal ik gaan!’ hernam zij ernstig, en zoo snel voegde zij de daad bij het woord,
dat zijne benevelde zinnen niet recht helder zagen in haar besluit, of het was reeds
uitgevoerd; en toen zij ijlings hare slaapkamer had bereikt, sloot zij die van binnen
af, om zeker te zijn tegen mogelijk indringen van den onbescheidene.
De zenuwachtige overspanning, waarin die onaangename ontmoeting haar
gebracht had, verkeerde weldra in eene doffe matheid, toen zij zich had ter ruste
gelegd, en peinzende over de wijze, hoe zich in het vervolg voor iets dergelijks te
beveiligen; peinzende over de wijze, waarop zij haar verzoek, om van Germain
ontslagen te zijn, zoude inkleeden in een schrijven aan Monsieur d'Aubigny, waartoe
zij nu eindelijk besloot; peinzende
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over de toenadering, die dit geval ten laatste kon geven tusschen haar en den
strakken gastheer; peinzende over... ja, waarover peinst eene vrouw in haar toestand
al niet? - althans zij mijmerde voort, tot zij in slaap viel, in diepen slaap!
Ook op het groote kasteel, ook op Chanteloup, sliep men; alleen niet Diana, niet
de jonkvrouw wakker gehouden door de prikkelen van onrust, argwaan en twijfel,
die eerste doornen, die zich zoo heel spoedig laten voelen, als men te onvoorzichtig
en te vertrouwend de roos der liefde aan het harte heeft gedrukt. De arme! zij waakte,
en zij wilde wel waken; want ook hare droomen waren niet meer zoet; zij zag daarin
nog wel heel dikwijls d'Armentières, maar ze zag hem altijd van haar weggaan, en
nooit tot haar wederkeeren. Daarom wilde zij wel waken, dan kon zij ten minste hare
droomen maken zooals zij wilde. Voor het eerst van haar leven had zij wantrouwen
in het woord van haar vader, wanneer die haar verzekerde, dat de markies wegbleef,
omdat hij zelf het dus had begeerd. Waarom wantrouwde zij juist dat, wat zij het
meest behoefte had te gelooven?... omdat hij zelf het woord der bevestiging sprak
met een ongeloof aan de waarheid, met die aarzeling, die van twijfel getuigde. En
toch hield zij zich, alsof ze hem geloofde; zij voelde als bij ingeving, dat het haren
vader minder smarte moest geven, als een hard vader te worden aangezien door
zijn kind, dan dat zij zijne volle teêrheid zoude zien, maar daarmede tegelijk ook
den blik werpen op den afgrond van leed, dien de schuld, de verwaarloozing van
den geliefde voor haar geopend had. Zoo kende zij zich voor het eerst onoprecht
tegen een mensch, en juist tegen dien, die haar de oprechtheid had geleerd als de
noodzakelijkste deugd; en de overtuiging van die dubbelheid, van die dubbelheid
juist tegen hem, zag ze als een vlek op haar geweten, drukte haar als eene schuld,
en vermeerderde het lijden van eene ziel, die gewoon was zich rekenschap te geven
van iederen indruk, en te huiveren van iederen smet. Uit zoovele bronnen tegelijk
stroomt de smarte ons toe in het harte, als wij het eens hebben geopend voor den
hartstocht! Zoo had ze niet eens het hoofd neêrgelegd op de peluw derruste, maar
liet het hangen op de leuning van haar armstoel,
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en het scheen onder het mijmeren het verloop van den tijd vergeten te hebben, en
niet op te merken, dat de nachture was genaderd.
Van zijne zijde ook waakte nog François d'Aubigny. Zijn waken was een meer
werkzaam, een minder bespiegelend, toch een licht niet minder smartelijk; want hij
schreef, hij schreef met veel inspanning, hij schreef zijn eigen leven, met al zijne
nevels en met al zijne donkerheid, met alles, wat hij in dat leven had gezocht, met
alles, wat hij er in had gevonden, met het vele, dat hij er in had verloren, met het
weinige, dat hij er in had gewerkt, met de smart, waaronder hij het had gedragen,
met de schuld, waarmede hij het had bevlekt. Alles, alles: zijne betrekking tot de
Prinses Orsini; zijne valsche verhouding tot de maatschappij; hoe hij er als eerloos
was geweest voor zich zelven, juist dáár, waar de meeste menschelijke eer hem
had omgeven; hoe hij dàn alleen wat rust had gevonden en wat zelfbevrediging als
hij de blinkende schande en de pijnlijke weelde van den hartstocht had ontvloden
in de vergetelheid van een eenzaam leven; hoe hij nooit geluk had gevonden, en
bovenal nooit rust, dan bij die der zelfverloochening, bij dien afstand van eigen
wensch om de vervulling van een enkelen grooten plicht; de opvoeding van zijne
dochter. Geheel de lliade in het eind van zijne gekrenkte ziel, van zijn gebroken
hart, van zijne teleurgestelde hoop, van zijn ontwaakt geweten; maar geschreven,
zooals ze geschreven moest worden in die jammerlijke achttiende eeuw, die eeuw
van koude wanhoop en van snijdend ongeloof, die eeuw, die geen God kende dan
den zwaren blinkenden afgod van het materialisme, en de nevelachtige
spookgestalten dweperij en bijgeloof; eene eeuw, die wel zulke jubelkreten heeft
geslaakt in de dronkenschap van haar dierlijk zingenot, dat er ons nòg de krijschende
tonen van in de ooren suizen; die wel in hare dagen van vroolijkheid heeft gedarteld
met zoo geestigen spot, dat zij nog den ernstigen mond tot een glimlach verleidt;
maar die ook in de dagen van haar rampspoed, onder de schokken, die haar dooden,
niets had dan den snerpenden, sarcastischen glimlach van de stoïcijnsche wanhoop,
en het tandgeknars van het berouw. En François d'Aubigny,
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wij weten het, was een kind van die eeuw; en schoon hij vele krachten had behouden,
die zij had verkwist; schoon hij had gebruik gemaakt van vele lessen, die zij had
voorbijgezien; schoon hij in zijn strijd met het leven nog eigenschappen had
overgewonnen, die deugden konden worden; schoon hij noch haar ongeloof deelde,
noch voor hare afgoden knielde, - dáárin was hij haar zoon, al scheen hij dan ook
haar basterd, dat hij zoo min als zij zelve tot gelooven konde komen, en niet eenmaal
den weg kende, die leidde tot de bron van het geloof; dat hij een zulken weg niet
gebaand achtte; dat hij wel behoefte had aan ruste, maar de grazige weide niet
kende, waar ze te vinden was, en naar dat onbekende niet eenmaal zocht. Hij
berustte in de troostelooze gedachte, dat het er niet was! En daarom waren die
levensbekentenissen zoo diep somber en zoo drukkend zwaarmoedig! En daarom
vond het leed, dat hij nu nog lijdende was, hem in den grond niets sterker en niets
kalmer, dan de stoot van het ongeluk, waaronder hij het eerst bloedde; en daarom
hadden de prikkels der smart nog voor hem alle hunne scherpte, al schoot zij ze nu
uit op eene vereelde borst; ach! ze drongen toch door!
Levensbekentenissen als deze doet men niet, of men moet inet het leven hebben
afgerekend, en als men ze doet aan een mensch, is dat wel het bewijs, dat men
met dien mensch het laatste woord heeft te spreken! Daar zijn maar zeer weinigen,
die het gezicht kunnen verdragen van hen, voor wie ze hunne smart en hunne schuld
hebben blootgelegd.
En d'Aubigny deed de bekentenissen aan zijne dochter, aan Diana! Was het,
omdat hij tot eenig uiterste dacht te komen, een uiterste van scheiding voor eene
wijle of voor altoos? Wachtte hij een beslissend oogenblik, waarin hij dat besluit zou
moeten nemen, of geloofde hij, dat de zelfde schok, die dit kind het hart zoude
breken, hem het hart zou doen ophouden te kloppen; dat hij sterven zou bij Diana's
zielewee, als het waar zoude zijn, en zij het weten moest, dat de markies met haar
een spel had gespeeld, zoowel als met alle andere vrouwen, al was het dan een
ander spel geweest?’ En zou dit haar dan moeten voorbereiden voor het ergste,
alsof de wijze, waarop
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ze dan haar vader zou moeten zien, niet ook het ergste zou kunnen heeten? Hoe
het zij, met dit te schrijven had François d'Aubigny eenig gewichtig oogmerk; dat
was duidelijk, want kennelijk kostte het hem veel.
Op eens, als door eene smartelijke gedachte getroffen, stond hij op, doorkruiste
zijn vertrek met groote schreden, en bleef eindelijk voor een der vensters staan,
met de hand de zijden damasten gordijn oplichtende, als wilde hij in de stilte van
het nachtelijk natuurtooneel of in de helderheid van den sterrenhemel eene
verkwikking zoeken tegen de drukkende overmacht zijner pijnlijke gewaarwordingen;
maar nauwelijks had hij naar buiten gezien, of hij uitte een schellen kreet:
‘Brand! in het paviljoen! hemel! en die arme vrouw, die daar slaapt!’ En met zooveel
ijlende snelheid, als zulk een schrik en zulk eene gedachte konden ingeven, liep hij
zijn vertrek uit, een trap op, een vestibule door, en had in weinig minuten den afstand
doorrend, die Chanteloup scheidde van het paviljoen, van verre gevolgd door een
deel zijner bedienden, die hij ter loops had gewekt, en die ademloos zijne vaart
trachtten te volgen. De onrust van d'Aubigny was geene ijdele; de brand was juist
aan dien kant van het lusthuisje, waar de barones was gehuisvest, en rook en vlam
schoten uit door de vensters van dezelfde verdieping, waar zij sliep. De trap, die
derwaarts voerde, was nog onbeschadigd; haastig beklom dien d'Aubigny; walm
en hitte verstikten hem reeds de stem bij het naderen van het vertrek; en toen hij
er vóór stond, vond hij de deur open, de meubelen verzengd, schroeiend of in laaien
vlam, naar de eigenschap hunner stof; de vensterruiten knapperend onder de
vlammen, en over dit alles een dichten sluier van walm en rook, die hem belette iets
met juistheid te onderscheiden.
‘Als zij zich niet gered heeft, is zij verloren! Mijnheer! mijnheer! ga niet verder,’
riepen de bedienden verschrikt, ziende dat d'Aubigny het vertrek wilde binnengaan;
doch daar hij niet luisterde, in dit beslissend oogenblik zijn verlies meer vreezende
dan zijne gramschap, omringden zij hem eenparig, en hielden hem af van eene
volstrekt wanhopige poging.
En François liet zich terughouden; hij scheen als verstompt,
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als in verbijstering, en van zijn eigen wil geen rechte bewustheid te hebben. Hij uitte
geen woord van schrik of van medelijden, maar zijne gelaatstrekken drukten een
afschuw uit en eene verwildering, die aan krankzinnigheid grensden.
De brand, die in dit vertrek of in het aangrenzend zijn oorsprong scheen genomen
te hebben, als bleek uit de snelle en geheele verwoesting, had ook andere kamers
in dezelfde richting aangetast; de kleine bibliotheek zelfs was niet meer te redden;
maar een verwulfde gang van stukadoorwerk, die dezen vleugel verbond met het
midden van het gebouw, was geheel vrijgebleven, en door dezen voerden Jerôme
en een paar anderen hun meester naar die zekere eetzaal, en rotonde gebouwd,
waarvan voorheen wel eens gesproken is. De overigen deden het hunne om den
brand te blusschen. Zoodra d'Aubigny tot bewustheid terugkwam, vroeg hij naar
den eenigen bediende, die in het paviljoen woonde, en wat er van dezen geworden
was?
Men antwoordde hem, dat Pierre sinds lang werkzaam was bij het redden en
bergen van sommige meubelen van waarde; daar hij gehuisvest was in de
gelijkvloersche verdieping, had de verwarring daarboven hem niet in zijn diepen
slaap gestoord, maar had men hem moeten wekken, en zelfs nog met moeite.
‘En Germain?’ vroeg d'Aubigny met een zekeren afschuw, die bewees, hoe de
gedachte aan dezen al het lijden zijner verbeelding op nieuw verlevendigde.
‘Germain is nergens gezien,’ werd hem geantwoord.
De overtuiging, dat die twee menschen, die zich aan zijne gastvrijheid hadden
vertrouwd, de slachtoffers waren geworden van zijn onbarmhartig stelsel van
afsluiting, greep d'Aubigny aan met zulk eene macht van berouw en medelijden,
dat het hem onmogelijk werd langer in een huis te vertoeven, dat hij hun als tot
kerker had gegeven, een kerker, waarin ze waren omgekomen; hij gaf niet eenmaal
bevelen tot verder behoud van hetgeen de vlammen nog hadden bespaard; geheel
tegen zijn gewoonte, liet hij alles aan anderen over, en hij verliet als een vluchtende
zijn sierlijk lusthuis, met de geheime hoop, dat het tot een puinhoop mocht instorten.
Buiten gekomen, werd zijne aandacht getroffen door een zacht gekreun dicht bij
hem; hij
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bleef staan. Het weifelend maanlicht en de flikkerende gloed, dien bij wijlen de
uitschietende vlam heenwierp over de omringende voorwerpen, gaf hem gelegenheid
den lijdenden persoon aan te zien en te herkennen. Het was Germain. Hij sprak
hem toe, maar de ongelukkige deed eene poging tot vluchten, eene poging, die wel
zeker wanhopig was, want reeds de moeite, om zich op te heffen, deed hem uitgeput
neêrvallen op het grasperk. François knielde bij hem neêr, en trachtte zijn hoofd te
ondersteunen met den arm. Germain klaagde van pijn; hij was zwaar gewond, in
de zijde, aan de armen, aan de beenen, overal; zijne kleederen vielen bij de eerste
aanraking als vermolmd uiteen; ze waren verzengd.
‘Germain, arme Germain! hoe toch hebt gij u gered?’
‘Ik ben uit een raam gesprongen op het terras, en dat had evenzeer mijn dood
kunnen zijn!’
‘Arme jongen! gedankt zij de hemel, dat gij ten minste gered zijt!’
‘Neen, mijnheer! wees gij daarover niet verheugd; want ik had den dood verdiend,
en ik ware liever gestorven, dan nu nog goedheid van u te ondervinden.’
‘Hoe zoo, Germain! gij zijt toch niet oorzaak van dit onheil?’
‘Ik geloof het wel! en nu, mijnheer d'Aubigny! doe u zelven recht over mij, en laat
mij hier omkomen.’
‘Dat zal niet gebeuren, vriend Germain! Maar zeg mij, hoe gij meent, zooveel
tegen mij misdaan te hebben; gij gelooft oorzaak te zijn van den brand; gij gelooft
het slechts; gij weet het dus niet zeker; het was dus niet opzettelijk.’
‘Eigenlijk wel! maar het was niet zoo erg gemeend. Dat komt van dat drinken; ze
hebben mij te veel wijn gegeven; ik was bedwelmd; ik wist niet wat ik deed; ik wist
niet meer wat ik doen moest; ik ben zeker in slaap gevallen, en daardoor is het erger
aangekomen, dan het plan was.’
‘Een plan, Germain! het plan om het lusthuisje in brand te steken?’
‘Neen, neen! mijnheer d'Aubigny! het was maar om eene kleine opschudding te
maken, eene kleine verwarring, opdat men de barones....’
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‘Hemel, ja! ik kon haar een oogenblik vergeten; wat kan er van haar zijn geworden?’
‘Ze is zeker nu al gered!’
‘Hoe gered?’
‘Wel door den ander!’
‘Wat ander, wie?’
‘Wel den markies zelf, of zijn vriend, of een van hen!’
‘Germain! gij spreekt als een ijlende; daar komen een paar van mijne lieden; zij
zullen u naar Chanteloup brengen en u verzorgen, en als gij bij uwe volle bewustheid
zult zijn, zal ik u nader ondervragen. Maar doe uw best, mij dit ééne te zeggen: kan
de barones gered wezen?’
‘Toen ik uit het venster sprong, was alles rondom het huis nog doodstil; maar zoo
straks, terwijl ik hier lag, en voordat gij zelf gekomen zijt, heb ik de heeren zien
komen, heb ik hun de touwen ladder zien aanbrengen voor de slaapkamer der
barones, en als ze haar gered hebben, moeten ze nog niet ver zijn.’
‘Ik wil mij overtuigen, dat die man waarheid spreekt, want hij spreekt niet als in
waanzin, schoon zijn verhaal zoo vreemd klinkt alsof het dit ware,’ dacht François,
en Germain overgevende aan de zorg van een paar knechts, nam hij hun een der
fakkels uit de handen, deed zich volgen door Jerôme en een jonger man, en begon
zijn onderzoek in het kleine park. Reeds terstond bleek het niet zonder vrucht.
Voetstappen, ingedrukt in het witte vochtige zand der lanen, die anders onbetreden
bleven, maakten het reeds tot zekerheid, dat vreemde mannen daar waren
binnengedrongen; bij het omzwenken van eene tweede laan, hoorden zij lieden
beraadslagen over het pad, dat gevolgd diende om uit het park te komen, en wel
juist op dat punt, waar een hunner verklaarde, dat de boot moest liggen, die hen
van het eiland zou voeren, en onder die stemmen door, het zachte smeeken van
eene vrouw, dat men haar laten zoude, dat men haar niet mocht wegvoeren.
‘Het is de barones!’ riep François luid en als met een vreugdekreet, ‘nu schielijk
hen na, om te weten, wie dit stuk drijven!’
Maar het was gezegd, dat hij dat niet weten zoude; want zoo haast die lieden het
fakkellicht zagen; zoo haast ze bere-
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kenden, dat ze vervolgd werden, en wellicht door sterkeren en meerderen dan zij
zelve; zoo haast de hoop op hulp de barones moed gaf tot een tegenstand, dien ze
vroeger toch vruchteloos had geacht, lieten de laffe schakers hunne prooi varen;
de man, die de jonge vrouw in zijne sterke armen had gevat, en als met ijzeren boei
had omgeven, gaf plotseling hare poging tot loswringen toe, en liet haar nederzinken
op den grond, die gelukkig een bodem was van mul en mollig zand. François liep
schielijk toe en hief haar op; door de hevige aandoeningen van schrik, die zij moest
hebben doorgestaan, reeds geschokt, was Athenaïs door de haastige tuimeling,
die men haar deed ondergaan, als bewusteloos neêrgezonken; maar schoon zij
eene belemmering voelde in het spreken en zelfs in het denken; schoon ze de kracht
miste om zich op te heffen, en als eene verlamming voelde in alle hare ledematen;
zij zag en hoorde; zoo hoorde zij ook d'Aubigny, toen hij tot haar kwam met
hartstochtelijke vreugd, en uitriep: ‘Gered, gered! God zij gedankt!’ en zij zag, terwijl
hij haar snel en met drift ophief van den grond, hoe daar twee groote tranen langzaam
ontgleden aan zijne oogleden, sinds zoolang dat vocht ontwend.
Zij hoorde het en zij zag het; maar zij kon door geen woord haar dank uiten; zij
wilde de oogen ten hemel heffen, als om dezen te danken voor het medegevoel,
dat zij vond; maar zij sloten zich slechts tot eene geheele bezwijming. D'Aubigny
haastte zich zooveel te meer, haar weg te dragen, om te schielijker hulp te kunnen
toebrengen. Zonder aan iets te denken, dan aan de verpleging der ongelukkige
jonge vrouw, die hij haar had toegezegd, bracht hij haar het kasteel binnen, in de
eerste kamer, die hij openvond en verlicht, zonder te denken aan zijne vaderlijke
zorgen voor de rust van zijn kind, of liever zoo hij een oogenblik aan Diana dacht....
die sliep immers verre van dáár, en eer het ochtend werd.... o! maar eer het ochtend
werd, zou hij zijne maatregelen hebben genomen, om alles te verhoeden wat hij
noodig achtte. Doch wij weten, dat Diana niet had geslapen, evenmin als hij zelf,
en dat ze dus al zeer spoedig, door het ongewone gerucht in het kasteel gewekt uit
hare gepeinzen, opmerkzaam was geworden, daarna ongerust, en ein-
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delijk, die onrust niet meer kunnende dragen, haar vertrek had verlaten en naar dat
van haar vader was geijld, en hem niet had gevonden; toen was hare onbestemde
vreeze tot doodelijken angst gestegen; onder den invloed van dezen schelde zij;
niemand kwam, zelfs niet hare vrouwen, die in ontsteltenis en uit nieuwsgierigheid
mede waren heengegaan naar de plaats van den brand; zij ijlde van kamer tot
kamer, doorkruiste gangen en zalen, en was op het punt, om ook zelve weg te gaan
uit het verlaten kasteel, toen men op eens den verminkten Germain binnenbracht
in het vertrek, waar zij zich bevond.
Gelukkig kende zij Germain niet, en kon hem dus ook niet herkennen voor den
kamerdienaar van d'Armentières; maar reeds het zien van een vreemde in zulk een
toestand ontstelde haar hevig; de twee bedienden, die hem hadden binnengevoerd
en op eene sofa neêrgelegd, verlieten hem spoedig, om verkwikkingen te halen en
al hetgeen te zijner verpleging noodig kon zijn; en dus alleen gebleven met dien
vreemde, greep Diana den moed der barmhartigheid en van het medelijden,
waarmede ook de zwakste gesterkt wordt in zulke oogenblikken: de zwakste wel
het eerst.... Zij naderde den ongelukkige en vroeg: ‘wat hem deerde en wat zij voor
hem doen kon?’ Germain antwoordde kort en onvriendelijk. Nu hij wat bekomen
was van de verdooving van zijn val, deed de pijn zijner keuzingen en wonden zich
meer levendig gevoelen, en de vreugd, dat hij uit zulk een gevaar het leven had
gered, werd zeer getemperd door de beschaming, dat hij er zelf de oorzaak van
was; door den spijt, dat hij het aan d'Aubigny had bekend, en door de overtuiging,
dat hij, ondanks dat alles, nu geheel van diens goedheid afhankelijk werd. Maar
juist het weinige, dat hij zeide, gaf de arme Diana eene brandende begeerte, om
meer te hooren; zij was beginnen te vragen uit mededoogen; zij ging voort te
ondervragen uit eene angstige belangstelling, die behoefte had te weten; want op
hare vraag, wie hij was, had hij zóó geantwoord, dat hij op eenmaal hoop en twijfel
in haar hart had wakker gemaakt. ‘De kamerdienaar van den markies!’ Maar dan
moest immers Gaspard in de nabijheid zijn, misschien zelfs wel in het paviljoen!
Waarom was hij daar, waarom verborgen voor
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haar? O! zij moest meer vragen, zij moest alles weten, de gansche waarheid, al
moest zij ook hooren, dat haar vader haar had misleid! en zoodra zij hem eene teug
frisch water had zien reiken, die hij morrend en smachtend had begeerd, vond zij
hem ook meer gestemd haar te antwoorden, en binnen weinige minuten wist zij de
gansche waarheid van zijn verblijf in het kleine lusthuis. Ongelukkig was hetgeen
hij voor de waarheid hield, of wat hem waarheid moest schijnen, juist de meest
valsche en onware voorstelling van hetgeen werkelijk was: en daar hij nog
daarenboven, in plaats van het duistere duister te laten, dat liever verklaarde uit het
licht zijner eigene gissing, dan zijne onwetendheid te bekennen, was de arme
jonkvrouw, naar zij meende, plotseling op het vreeselijkst ingelicht over het verraad
van den markies. Hoe zij dat alles aanhoorde en toch luisteren bleef met eene zulke
stoïsche vastheid. begreep zij zelve niet; misschien was het wel een soort van
oogenblikkelijke verstomptheid, uit de overmaat van smart en bitterheid zelve, die
op haar viel; ze had niet eens tranen, ze vond niet eens de verruiming van een
zucht; alleen stond zij, marmerkoud en marmerbleek, met glasachtig strakke oogen
toe te luisteren, en bleef zoo staan, toen de man zijn verhaal, vol jammer en bedrog,
reeds lang had geëindigd.
‘Mejonkvrouw! daar is de wondarts; gij moet van hier gaan,’ zeide zachtkens een
jonge man, die nieuwelings op Chanteloup in dienst was.
Zij schudde alleen het hoofd en bleef staan.
De heelmeester zelf begon haar toe te spreken; het was of ze niet verstond; het
was of ze niet begreep; ze vatte de hand van Germain en bleef die krampachtig
vastklemmen; daar kwam François d'Aubigny binnen, den arm heengeslagen om
de jonge barones, die hij als een lichten last voortdroeg... daar kreeg op eenmaal
Diana's oog leven en gloed; 't was of ze zag voor het eerst, of ze plotseling begreep
en raadde; maar de gloed, die lichtte uit haar oog, was die van eene hartstochtelijke
smart, van iets bitterders dan smart, van den waanzin der jaloezie, en wat ze
begreep, was de zekerheid van hetgeen ze nog had betwijfeld.
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Met twee groote vaste stappen - het waren bijna sprongen - de pijnlijke sprongen
van eene gewonde ree - stond zij voor haar vader en voor Athenaïs, die hij zachtkens
steunde, terwijl hij rondzag naar eene plaats, om haar ruste te geven; en met den
uitroep: ‘Dat is zij! dat is de barones! dat is zij, die hij lief heeft! het is Floride! het is
Floride!’ zonk zij aan hunne voeten neer, als uitgeput en als machteloos na de
overspanning van den hartstocht.
François, die haar dáár niet had kunnen wachten, en die zich geheel had
beziggehouden met Athenaïs, had haar niet opgemerkt, vóórdat zij aan zijne voeten
nederstortte, en op dat gezicht stiet hij de arme barones van zich; toen vergat hij,
dat zij zijne hulpe noodig had, en dat hij haar zijne bescherming had toegezegd!
Maar Athenaïs was door den schellen, snerpenden kreet van Diana tot zich zelve
gekomen en tot bewustheid van haar toestand, tot de bewustheid van al wat daar
beschamends voor haar in zijn kon en pijnlijks voor de anderen; zonder een woord
uit te brengen, waggelde zij naar een stoel, en de oogen bedekkende met de handen,
schreide zij eene wijle luid en smartelijk. François d'Aubigny stond een oogenblik
radeloos tusschen die twee vrouwen, van wier wederzijdsch lijden hij de mate kon
peilen, terwijl hij er geen aasje aan verminderen kon, zelfs al had hij daarvoor zijn
leven willen offeren; maar eensklaps bedacht hij, dat hij in 't eind Diana niet had
opgevoed met zooveel zorge en met zooveel zelfverloochening, dat hij haar niet
had heengeleid door het leven met zooveel behoedzaamheid, door zoovele
levensondervinding voorgelicht, om haar nu bij de eerste groote beproeving van het
leven dus te laten zinken, en dat hij zich zelf moest wezen, of liever, als altijd,
schijnen wat hij niet was, zou hij haar steun kunnen zijn.
Zijne oneindige teêrheid, zijn diepgaanden angst dus verbergende onder
strengheid, hief hij haar niet op, maar sprak alleen: ‘Diana! mijne Diana! dat is lafheid,
dus neêr te buigen onder het leed; ik heb het u immers gezegd, dat de menschen
u bedriegen zouden, en gij hebt mij toen niet geloofd; neem dan toch de eerste
harde les, die het noodlot u zelf geeft, met die onder-
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werping aan het onvermijdelijke, die ik u altijd heb zien oefenen en waarin de wijsheid
bestaat van den ongelukkige en de deugd van de zwakke. Ik heb het u immers
gezegd, dat iedere aanraking met hetgeen ze de wereld noemen, u pijn zoude
geven, en dat er geene ruste is dan aan het hart van uw vader.’
Reeds had de jonkvrouw zich onder zijn spreken langzaam opgericht; tweemalen
hadden zich hare lippen geopend, om een zacht: ‘Ja, mijn vader!’ uit te stamelen,
en nu hij zijne armen uitstrekte, als om haar die schuilplaats te bieden, wierp zij zich
daarin met een zachten kreet en verschool zich als aan zijne trouwe borst, met eene
zekere schuwheid heenziende naar de barones.
‘Geloofd zij den hemel!’ dankte François in zijn harte, ‘zij zal niet bezwijken aan
dezen hartstocht en zij blijft nu de mijne!’
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IV.
Op dien vreeselijken nacht vol woeling en schokken volgde voor allen een
ochtendstond en een morgen vol matheid en onmacht, die den schijn had van ruste,
die zelfs de werkelijkheid van den slaap had gebracht. De wondheeler had Germain
verbonden en verpleegd, en hij had eene spoedige genezing voorspeld van de lichte
kneuzing en de wonden, die nauwelijks dieper waren gegaan dan de opperhuid.
Men had hem vervoerd naar het vertrek bij dat van Jerôme, die zich uit vrijen wil tot
zijn oppasser had gesteld.
Dezelfde arts, dien men voor Germain had geroepen, had ook zijne zorgen moeten
geven aan de barones, overvallen door een zenuwtoeval, 't geen eene aderlating
noodzakelijk maakte. D'Aubigny liet het vertrek, waar zij zich reeds bevond, tot haar
gebruik inrichten, en liet haar vooreerst over aan de zorg van Diana's vrouwen.
Diana alleen had geen anderen bijstand noodig dan de toespraak en het woord
van haar vader, die uit voorzichtigheid, en misschien - wie peilt het menschelijk
harte - uit vaderlijk egoïsme, haar geene enkele hoop gaf, en haar toch tot berusting
wist te brengen en tot die kalmte, die haar den slaap mogelijk maakten.
Hij zelf had dien noodig na de inspanning van zulk een nacht; en schoon het niet
altijd gebeurt, dat die weldadige vriend u nadert en zijne zachte hand over u
heenstrijkt, als gij hem het meest noodig hebt, den Sieur François was hij ditmaal
gunstig.
Hij vooral sliep zoo vast en zoo lang, dat hij bij zijn ontwaken eene poos aarzelde,
of ook al de angsten van den nacht
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een spel waren geweest van bange droomen. Een enkele blik op zijn lusthuisje, dat
ten halve puinhoop was geworden, overtuigde hem van het tegendeel. Die toestand
van loome matheid, waarin de drie afgefolterde menschen bleven, ook later op den
dag, deed ieder van hen huiveren voor een wederzien, voor eene samenkomst, die
tot niets meer brengen kon dan tot nieuwe pijnlijke gewaarwordingen, en tot
ontdekkingen, waarvoor ze nu allen tegelijk terugschrikten. Het was, of zij den tijd
van gedwongen rust wilden verlengen, door eene ontmoeting te vermijden. François,
vernemende, dat Diana kalm was naar het uiterlijke, ging haar niet zien; de barones
was te zeer afgemat om iemand te ontvangen; en zoo bleef men gescheiden tot
aan den middag, hoewel François wel vast was besloten, om nog vóór den avond
de barones alles af te vragen, wat zij weten kon van d'Armentières, en deze zelve
het moedig besluit had genomen, al de ophelderingen over den jonkman te geven,
die in hare macht waren, al moest zij zich daardoor aan nieuwe beschaming
blootstellen en aan nieuwe onrust, en het hoofd nog dieper buigen voor die anderen,
dan zij het tot hiertoe gemeend had te moeten doen. Wat zij hem zoude zeggen,
gaan wij u vertellen, en nog een weinig er bij, opdat mijne lezers in 't eind wat helder
mogen zien in het gedrag van Gaspard, en met wat minder verdenking op de arme
barones.
Athenaïs de Clairville was niet zoo geheel barones als zij het om vele redenen
wel wenschte. Zij was niet van adellijke geboorte; zij was de dochter van een
zangmeester, die indertijd zeer door Lully was beschermd geworden, en die na
diens dood nog veel in den hofkring was gebruikt; de baron De Clairville was een
van zijne begunstigers, en deze had als onder zijne oogen de kleine Athenaïs zien
opgroeien tot eene jonkvrouw van weêrgalooze schoonheid. Hij deed eenige
pogingen om haar te verleiden; maar toen deze mislukten, beproefde hij eene andere
soort van verleiding: die van het huwelijk; en deze slaagde, door de hulp des vaders
en de onbestemde wenschen der ijdelheid van een jong meisje, zonder kennis van
menschen, zonder ondervinding, die juist ver genoeg er afstond, om door den
schitterenden schijn van een leven in de groote wereld te
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worden aangetrokken, zonder te kunnen weten wat er de werkelijkheid van is; en
ter andere zijde veel te dicht daarbij en veel te ver af van den gewonen burgerstand,
om de genoegens en de voorrechten van den laatsten te kunnen waardeeren. Zoo
huwde Athenaïs Bonard, op haar vijftiende jaar, zonder liefde maar zonder tegenzin,
hoewel met een weinigje vaderlijken dwang, den baron de Clairville, die vijftig jaar
was, en die niets in zijn voordeel had dan zijne titels en wat goeden toon! Toen de
baron haar zijne hand en zijn naam had geschonken in ruiling van hare schoonheid,
vond hij, dat hij ook eens vooral genoeg voor haar had gedaan; en zoo haast hij
voor altijd meester was van het begeerde goed, had het den hoogsten prijs voor
hem verloren, en ging hij zijns weegs, of hij het niet meer had; en de dwaze vader,
die het huis van zijn schoonzoon slechts binnenkwam onder het voorwendsel van
de zanglessen der jonge vrouw, had bij zijn sterven, hoe haast het ook volgde, reeds
de overtuiging, dat hij zijne dochter achterliet in een toestand, iets minder beschermd,
iets meer gevaarlijk, iets armer en weinig meer geacht, dan hij het zou gedaan
hebben, zoo hij haar, zooals vroeger zijn voornemen was, onder Lully's patronaat
aan de opera had gebracht! Iets armer ook, schoon de barones de laatste was om
dat te begrijpen, en de baron er nooit aan had gedacht, er haar voor te waarschuwen.
Naar haar inzien was een groot heer zijn en rijk wezen gelijkluidend! Zij zag immers
alle groote heeren, beschermers van haar vader of leden van haar cirkel, prachtig
gekleed, blinkend van diamanten, bediend door lakeien; ze zag hen rijtuigen hebben
en eigen hôtels, prachtig gemeubeld, haar eigen echtgenoot niet uitgezonderd, en
hoe kon zij denken, dat alles gehuurd, geleend of - tranchons le mot - geroofd was;
want wij begrijpen niet, hoe men koopen, met zekerheid van nooit te betalen, anders
kan noemen; wij begrijpen niet, dat de chevalier d'industrie, die zijn buurman in den
schouwburg het horloge rolt, eene meer onzedelijke daad doet en eene meer lage,
dan de getitelde heer, die op klaarlichten dag, omringd van zijne vrienden, beschermd
door zijn naam, bij den burger binnengaat, en hem afneemt wat hij goedvindt, voor
ieders oogen, met hetzelfde plan, om het ontvreemde
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niet weêr te geven en door niets te vergoeden; en zoo er onderscheid ware, mij
dunkt, het zou in 't voordeel zijn van den eersten, omdat er meer moed toe behoort
en nog wat minder onbeschaamdheid. Maar deze uitweiding daargelaten, de barones
wist niet, dat de weelde, die haar omringde, geen hechteren grond had dan den
goeden wil, het geduld of de vrees van schuldeischers, beurtelings door al die
roersels tot berusten gebracht, een waar gebouw op een zandgrond, een ander
paleis van ijs, schitterend, maar vergankelijk als die bouwstof, en dat zeker welhaast
ineen moest storten op het hoofd van de bewoners.
Zij genoot intusschen; zij kleedde zich zooals zij wilde; zij kocht wat zij wilde; de
baron vroeg haar van niets rekenschap; waarom ook? hij zelf rekende nooit. Alleen
op den dag, dat hij bij eene jachtpartij zich gewond had door onvoorzichtigheid met
een vuurroer, en stervend werd tehuis gebracht, vroegen de voerlieden van de
draagkoets geld, dat zij niet had, dat de portier niet wilde uitschieten, dat de
bedienden niet wilden leenen, en dat zij eindelijk voldeed met de gouden jetons uit
hare speelbeurs. Die verwarring was het sein voor alle anderen; die schok deed het
gebouw niet enkel wankelen, maar in scherven ineenstorten: allen, wie de vrees
voor den invloed en de gewelddadigheid van den onbeschaamden grooten heer
had teruggehouden, om niet te spreken van de zwakke hoop, dat hij een zekeren
neef mocht overleven, die al het fortuin van de familie bezat, en die er den Harpagon
mede speelde - al die schuldeischers drongen nu gezamenlijk door alle deuren van
het hôtel binnen, die de portier niet meer als te voren hun voor den neus dichtsloot;
en de jonge weduwe kreeg de zekerheid, dat niets haar toehoorde van wat haar
omgaf, niet eens hare vrienden, die nog eerder weg waren dan de paarden, op een
enkelen na, die met blijven zijn oogmerk had.
Deze was de oude Vicomte de Crécy, een der roués van den regent, die in den
wanhopigen toestand der jeugdige vrouw eeue gelegenheid zag om zich nieuwe
gunst te verwerven bij zijn meester, en tegelijk een kleine wraak te nemen op
mevrouw d'Argenton, de minnares van 't oogenblik, die getracht had hem in
ongenade te brengen. Hij bestemde Athenaïs voor,
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om deze af te wisselen in het hart van Philips van Orleans, dat ruim genoeg was
om zich tot zulk eene verwisseling te eenen, en zoo vatbaar voor indrukken, dat
iedere nieuwe verschijning, die slechts eenige aantrekkelijkheid had, er plotseling,
al ware het dan ook voor korten tijd, de oude beelden terugdrong; en de
beheerschende figuur begon werkelijk reeds eene afgesletene te worden. Daarbij
had de jonge barones juist alles, wat den Regent voor haar moest innemen, en wat
in den toestand, dien Crécy voor haar had uitgedacht, noodig was: de
onafhankelijkheid van eene weduwe, den toon van eene vrouw naar de wereld,
genoeg geest en genoeg kennis van hetgeen er omging in de hooge kringen, om
niet als eene onnoozele provinciale naar de scherts van den geestigen vorst te
luisteren, zonder die te begrijpen, en daarbij de schoonheid en de frischheid van
hare twintig jaren, die zij nu had bereikt, en zelfs nog de naieviteit van eene
zestienjarige, dat zij nog was naar het harte; want zij had nooit bemind, en ondanks
de verwaarloozing van den baron, had zij hem als echtgenoot de trouw gehouden,
die hij niet eens van haar had gevergd, uit dat ingeboren gevoel van eer en van
plicht, dat het arme burgermeisje als eenig huwelijksgoed had meêgenomen uit het
huis haars vaders; en waarheid is het daarbij, dat geen van de Chevaliers, Vicomtes
of Markiezen, slecht gezelschap, waarmeê de gemaal haar had omringd, hoog
genoeg had gestaan in hare schatting, om haar den plicht der trouwe zwaar te
maken.
Één jonge man intusschen was er, in wien zij een geheim welgevallen had
gevonden, dat zij echter zorgvuldig had verborgen; maar die jonge man behoorde
niet tot de metgezellen van haar echtgenoot; zij had hem slechts eenige malen in
de wereld ontmoet, en eerst nu zij vrij was, en daar neerzat als arme verlatene
weduwe in haar geplunderd hotel, waarin men haar zelfs niet lang meer huisvesting
zoude verleenen, eerst nu kwam hij haar een bezoek brengen en haar de diensten
der vriendschap aanbieden. Deze daad van edelmoedigheid, zoo geheel verschillend
van het wreedaardig verlaten der anderen, won hem hare hoogachting en hare
dankbaarheid in die mate, dat zij zich voor vast inbeeldde, dat dit liefde moest zijn;
en
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zonder eenigen twijfel aan de zijne, gaf zij terstond en wat al te schielijk zich aan
eene hoop over, die zeer bittere teleurstelling wachtte; want de man, op wien zij die
hoop vestigde, was de markies d'Armentières, die in deze oogenblikken gansch
bezield was met eene ware, innige en echte genegenheid, om zijn hartstocht voor
Diana met het kalmste woord te noemen, en die alleen uit edelmoedig medelijden,
uit die echte en fijne hoffelijkheid, welke een waar edelman, een man van wezenlijke
beschaving kenschetst, in haar, aan eene jonge vrouw een bewijs van belangstelling
en hoogachting had willen brengen op het vernemen van den rampspoed, die haar
getroffen had, en van de harde verwaarloozing, waarmede al hare vorige
betrekkingen haar vernederden. De jonge vrouw, die hij in vroohlijke uren zoo
schitterend had gezien in de gezellige kringen, die hem zelfs eens ter zijde had
gestaan bij de tooneelvertooning, welke voor hem zoo onvergetelijk was geworden
door hetgeen zij voor Diana was geweest, die jonge vrouw moest hij nu een paar
woorden van troost brengen, als bewijs, dat hij niet tot de hardvochtige baatzuchtigen
behoorde; hij moest haar de dienstaanbiedingen doen van een vriend, al ware dat
woord ook slechts een bloote plichtpleging; want als men hem toen gevraagd had,
wat hij voor Athenaïs had kunnen en willen verrichten, zeker had hij het meest
onbestemde antwoord moeten geven, in de overtuiging, dat hij zelf niets te geven
had, zelf niets bezittende dan de gunst van den Regent, een goed, waarvan hij op
het punt stond afstand te doen. Maar de jonge vrouw, in haar zoeten waan zich
zelve misleidende, verstond zijn spreken zooals zij het gaarne hoorde, en nam die
onzekere beleefdheidstermen voor degelijke en ernstige beloften van steun en
bijstand, waarop zij rekende met al de gerustheid en al de onnadenkendheid van
hare jeugd en haar gebrek aan doorzicht. Onder den indruk van dit bezoek en de
verwachtingen, welke het in haar had opgewekt, vond haar nu de Vicomte de Crécy,
toen ook hij haar zien kwam, in schijn met de waardige houding van een trouw
vriend, en de taal van zulk een op de lippen, maar met zijne afschuwelijke plannen
in 't hart, en onder den schijn van ernst zijn arglist verbergende. D'Ar-
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mentières had haar met goedhartigheid gewezen op de lichtpunten van hare
toekomst, de mogelijkheid eener toenadering tot den rijken neef van den baron, die
voor de weduwe van een Clairville toch wel iets zoude over hebben, al ware het
slechts uit familietrots; de mogelijkheid eener plaatsing bij het huis van eene der
prinsessen, waarop zij, als behoeftige weduwe van rang, aanspraak had; en om
eene zulke aanspraak te laten gelden, was immers zoo heel licht een vriend of eene
vriendin te vinden; maar de Crécy integendeel nam een anderen weg. Hij deed de
arme jonge vrouw de hulpeloosheid en radeloosheid van haar toestand helder inzien,
zonder eenige verschooning voor haar gevoel; hij verhoogde en verzwaarde die
zelfs met de sterkste kleuren, met de somberste voorstelling, die zijn vernuft er aan
wist te geven, onder de schijnbare onrust der ernstige bekommering; en toen hij het
haar zóó duister had gemaakt en zóó bang, dat al de lichtbeelden van den markies
in nevelwolken wegdoken voor hare verbeelding, toen zeide hij haar plotseling, dat
hij een middel wist, maar ook slechts één enkel, om overvloed en weelde te doen
terugkeeren in dit ontredderde hôtel, om haar lot voor altijd luisterrijk te verzekeren,
en in plaats van minachting en vernedering, aanzien en invloed aan te brengen, en
de hulde van tallooze vleiers in plaats van een ijdel en onvruchtbaar medelijden,
dat de enkele lauwe vrienden, die zij toen nog had, haar wilden toonen.
Athenaïs de Clairville had geene vrouw moeten zijn, om niet met drift naar het
middel te vragen; en de Vicomte rekende zoozeer op hare wanhopige verlegenheid,
zoo vast op de overmacht van de doorluchtigste voorbeelden, zoo weinig op de
mogelijkheid van eer en deugd bij eene vrouw, van welken kring ook, dat hij, wel
onder fijne vormen, maar toch rechtstreeks, met zijn ontwerp voor het licht kwam
en haar zeide, hoe de Regent van Frankrijk met een blik van belangstelling en van
hartstocht op haar had neêrgezien, en hoe zij dien blik slechts had te beantwoorden,
om volkomen gered en volkomen gelukkig te zijn; hij zelf was dààr, om de
voorzichtige en behendige overbrenger te zijn van alle vragen en antwoorden, die
er nog verder over dit punt moesten gewisseld worden. Om eerlijk te zijn,

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

308
moeten wij zeggen, dat deze woorden niet werden aangehoord met, of afgebroken
door de kreten van die alleruiterste verontwaardiging, welke wij gelooven dat ze
zouden opgewekt hebben in onzen tijd bij iedere vrouw, zelfs in omstandigheden
als die der barones. Verontwaardigd was zij niet; daartoe leefde zij te veel in de
achttiende eeuw en in 't midden van diens meest vergiftigden dampkring; maar zij
zeide met koele, korte woorden, dat zij afsloeg, en zeide het met zooveel vastheid,
dat de Crécy veel liever eene vlaag van heftigen toorn had willen uitstaan, dan zulk
een vastberaden en onwrikbaar ‘neen!’
Hij moest toch de reden weten van zulk eene vastheid en van zulk een moed; hij
achtte, dat de jonge vrouw in eene teedere genegenheid eenigen steun vond, die
de oorzaak was van hare koene houding, en die moest worden weggenomen, zou
hij slagen; want opgeven - daaraan dacht hij nog in 't minste niet.
Uit fierheid of uit argeloosheid liet Athenaïs in hare antwoorden op zijne listige
vragen doorschemeren, welke verwachting zij bouwde op de vriendschap van den
markies d'Armentières, welke eene mate van vertrouwen het haar inboezemde, dat
hij gekomen was, niet in de dagen van geluk en voorspoed, maar in die van
vernedering en van droefheid; en misschien zelfs wel in die opgewondenheid, waarin
zij zich zelve bracht, liet zij hem onder 't spreken een blik slaan in die diepte van
haar hart, waaruit het allereerst die gunstige vooringenomenheid voor den markies
was ontstaan. Meer had een de Crécy niet noodig. Hij hield zich, of hij de opmerking
niet had gemaakt, liet zich alleen ontvallen, dat hij niets verlangde, dan het geluk
en de fortuin der jonge weduwe gevestigd te zien, onverschillig op welke wijze,
scheidde van haar zooals hij gekomen was, met hoffelijkheid en met een schijn van
ernstige deelneming; en schoon hij haar daarna nog een paar malen bezocht, op
het vroegere kwam hij nooit meer terug, zelfs niet door de verste toespeling.
Het was juist in dien tijd, dat de Regent onder zijne vroolijke tafelgezellen de
opmerking begon te maken, dat d'Armentières zijne soupers verwaarloosde, en zoo
hij er verscheen, er toch niet meer aanzat als weleer, de lustigste en moedwilligste
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van allen, maar verstrooid, peinzend en soms wel eens, als beving hem eene diepe
zwaarmoedigheid te midden van de luidruchtigste scherts.
Dat was niet natuurlijk; dat moest bovenal de Crécy in het oog vallen, die er zijne
redenen voor had om hem scherp gade te slaan... Zou werkelijk de barones zich
geen valsche inbeelding hebben gemaakt, en zou die schitterende gunsteling van
den Regent, die geliefkoosde cavalier, aangebeden door alle vrouwen, op zulk een
einde denken, als het huwelijk met eene arme, doodarme vrouw, die noch rang,
noch invloed had, en niet eenmaal van goede geboorte was? Hij moest zekerheid
hebben; hij besprak zich op dit punt met den abt Dubois, die afgericht was op de
kunst van bespieding, en die vooral alle gunstelingen van Philips met valkenblik
beloerde, en met zijne gehuurde aanbrengers liet omsingelen. En weldra hadden
beiden de zekerheid, dat de markies, na zijn eerste beleefdheidsbezoek aan 't hotel
Clairville, er den voet niet weêr had gezet; dat hij geene de minste verstandhouding
had met de weduwe; dat hij niet meer aan haar dacht, dan om haar als ieder te
beklagen, en dat zijne afwezendheid van 't Palais-Royal en zijne verstrooiing
daarbinnen, veeleer veroorzaakt werden door zijne uitstappen naar Touraine, naar
het kasteel van Chanteloup.
Meer had Dubois niet noodig, om, bij de eerste gelegenheid de beste, den jongen
man bij Philips te beschuldigen van samenspanning met Orsini, hoewel die in Italië
leefde en in verbanning; meer had de Vicomte niet noodig, om deze intrigue voort
te weven en met gerustheid uit te voeren; de afwezendheid van d'Armentières
begunstigde iedere onderneming op zijn naam, en de afgescheidenheid van de
wereld, waarin de barones bleef voortleven, waarborgde hem voor de ontdekking.
Zoo werd dan op een ochtend Athenaïs verblijd door een billet van den markies
d'Armentières, waarin hij haar bad om een onderhoud. Alleen had hij gewichtige
redenen, om vooreerst het hôtel Clairville te mijden, en moest dus zijne jonge vriendin
bidden, hem eene samenkomst toe te staan op eene plaats, die hij opgaf. Zijne
koets zoude haar op het aangewezen avonduur komen afhalen, en zoover was het
er af, dat dit enkel een voor-
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wendsel zou zijn, om het geluk van haar bijzijn te genieten, dat hij, bij mogelijkheid
van wantrouwen, zijne mededeelingen zoude doen aan een vriend of eene vriendin,
die zij genoeg haar vertrouwen schonk, om in hare plaats te zenden. Nu kwam dit
billet der jonge vrouw toe, op een oogenblik, dat zij, door zorg en verdriet en ijdele
hope afgetobt, op het ziekbed nederlag, en in de onmogelijkheid was, zelfs niet ter
wille van haar levensgeluk, zich daarvan op te heffen. Hare spanning, hare
verlegenheid, haar verdriet stegen met ieder uur en verergerden hare ongesteldheid.
In den loop van dien dag kwam de Crécy haar zien, als hij meer deed; hij was zacht,
deelnemend, zorgvol; en de barones merkte het op, hoe hij met diep en ernstig
medelijden op haar zag.
‘En zie, waar blijven dan nu die vrienden, waarvan gij zooveel goeds hebt
verwacht?’ vroeg hij op eens met een verdrietig hoofdschudden van ergernis, en
alsof hij zich eenmaal lucht moest geven over zijn onwil; ‘wie hunner toont zich nu?
wie denkt er nu aan, iets voor u te doen? wie is met, bij en om u, dan de trouwe
Crécy, die altijd koel wordt teruggestooten bij de eerste kwade luim de beste?’
In eene soort van zegepraal beantwoordde zij dit met de mededeeling van het
belangwekkend schrijven van den markies, en tegelijk, als blijk van haar vertrouwen
in hem, sprak zij van hare verlegenheid, hoe zich bij die samenkomst te laten
vertegenwoordigen; want zelve gaan, was haar werkelijk onmogelijk geworden.
‘Dit laatste ook,’ sprak de Crécy met wichtigheid, ‘zoude ieder verstandig en
welmeenend vriend u moeten afraden, totdat men betere inzage heeft van de plannen
van d'Armentières; de jonge markies is een jong edelman, die.... dien ik een weinig
ken....’ hernam hij, zich schijnbaar hervattende, ‘en van wien het mij vreemd dunkt,
dat hij een ernstig en een verstandig ontwerp zou hebben uitgedacht.’
‘Maar toch niet eens zijne mededeeling te willen hooren!’ viel de barones in.
‘Dat zou onhoffelijk zijn en onstaatkundig,’ hernam de Crécy, ‘want het is mogelijk,
dat hij door zijn invloed en door zijne relatiën eenige gunstige wending in uw lot wil
bewerken, en als
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hij oprecht voor u is, vermag hij veel! zend dus een uwer vrienden derwaarts.’
De barones bleef eene wijle peinzend en verslagen; daarop sprak zij tot Crécy
met eene mengeling van verwijt en aarzeling; want zij vreesde, dat hij haar verzoek
zoude afslaan:
‘Maar, mijn goede Vicomte, mijne vrienden! welke vrienden? ik heb er geen een
meer, dan... dan.., u zelf; en gij zelf, wat dunkt u? gij kent den markies; gij zijt
onpartijdig; gij zult helder zien in de oprechtheid van zijne bedoelingen; gij zult
beoordeelen, of hetgeen hij voorstelt, uitvoerbaar en aannemelijk is... indien gij
wildet...’
‘Wel, ik wil, mijne lieve barones!’ antwoordde de Crécy opgeruimd, ‘waarom zoude
ik mij niet opofferen om uwe wenschen en die van d'Armentières te voldoen? ik zelf
ben te oud en te arm, om mij in zijne plaats te stellen; anders - anders geloof ik niet,
dat ik d'Armentières toestond, eerder dan ik zelf, zijne fortuin aan uwe voeten te
leggen.’ En dus voortschertsende, bleef hij samen met de jonge weduwe, tot op het
oogenblik, dat het rijtuig van den markies d'Armentières werd aangediend, De jonge
vrouw dankte hem reeds vooruit, toen zij hem de hand reikte tot afscheid; en de
Crécy ging den markies zien in hare plaats. Wij moeten intusschen even zeggen,
dat hij zelf die koets had ontboden, en dat er geen markies te ontmoeten viel; en
toch kwam de Vicomte terug met een voorstel, in den naam van d'Armentières, dat
hij zoo edelmoedig prees, en zoo welberaden oordeelde, dat alleen zijne wijze van
het aan te bevelen Athenaïs zoude overreed hebben het aan te nemen, indien niet
reeds hare ingenomenheid met d'Armentières en haar vertrouwen op dezen het
hadden geraden. De markies, heette het, was verplicht eene langdurige reize te
ondernemen, de Regent had hem eene onderhandeling opgedragen in Italië; die
met zulk een spoed moest geopend worden, dat hem nauwelijks tijd werd gelaten
voor de noodigste beschikkingen; het was hem dus niet mogelijk, in den gewonen
vorm het hof te maken aan eene jonge vrouw, die hij lief had, en wier jeugd en
schoonheid hem vreeze gaven voor mededingers, wier ontwerpen hij, de afwezende,
niet zou kunnen voorkomen; daarom was het hem noodzake-
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lijk, eenige verzekering te hebben van den goeden wil der aangebedene voor hem
zelven, zou hij met rust afreizen; die hoop kon zij hem geven door zijne gastvrijheid
aan te nemen. De barones (dat was bekend) moest haar hôtel verlaten, nu reeds
onbewoonbaar door de plundering der schuldeischers; zijn lusthuisje te Auteuil
stond ledig; zijne bedienden bleven er; het was geheel gemeubeld, gemakkelijk
ingericht; een stil en rustig verblijf, ver genoeg van het gewoel der hoofdstad, om
den tijd van haar weduwstaat voegzaam en onopgemerkt door te brengen; hij bood
het haar aan, als aan eene zuster; na zijne terugkomst zou zij beslissen, of ze meer
voor hem wilde zijn....
Het voorstel, wij erkennen het, had zijne vreemdheid, maar in dien tijd werden er
nog vreemder voorstellen gedaan aan dames van hoogeren rang en in minder
wanhopigen toestand dan de arme Athenaïs; waar het zonderling klonk, het zondigde
niet geheel tegen de vormen. De huisheer zou afwezend zijn.... Zulke verblijfjes,
buiten of in eene der voorsteden, wisselden vaak van eigenaar; wie kon nagaan, of
niet de intendant van den markies het had verhuurd? wie had noodig te weten, dat
alleen edelmoedige vriendschap de jonge dame huisvestte? En daarna, bij Gaspard's
terugkomst, als zij hare intrede deed in het hôtel d'Armentieres, aan de hand van
haar gemaal.... dan voor het minst zou niemand het vreemd vinden, dat zij eene
wijle gastvrijheid van hem had aangenomen in een onbewoond lusthuisje.
Zoo omtrent stelde de Crécy het der jonge weduwe voor, die met tranen van
vreugde en van dankbaarheid uitriep, dat zij het aannam, en die hem belastte den
markies van dit besluit kennis te geven. Toch voelde zij, een uur daarna, de
noodzakelijkheid, om den markies het een en ander te zeggen, dat zij aan geen
derde ter overbrenging kon aanvertrouwen. Zij schreef hem, en zond dit billet aan
het hôtel d'Armentières; men antwoordde, dat de markies reeds vertrokken was,
doch dat het billet hem zoude worden toegezonden; zij verzweeg deze teleurstelling
voor de Crécy, toen deze terugkwam met hetzelfde bericht van Gaspard's vertrek,
alleen met eene hartelijke afscheidsgroete, en met de verzekering, dat de in-
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tendant van den markies zijne bevelen had voor hare ontvangst te Auteuil.
De nood drong; de barones haastte zich, voor hare grootsche huizinge de bevallige
en verborgene schuilplaats in te nemen; niets dan voorkomenheid en eerbied
omringden haar daar van de zijde der bedienden; niets dan gemak en weelde vond
zij er als herinnering aan den meester; niets verdachts trof haar, om haar uit hare
argelooze ruste op te schrikken; en niets ook gebeurde er in een veertiendaagsch
verblijf, dat ook slechts hare bevreemding had kunnen wekken. Zelfs de Crécy had
haar niet bezocht; eindelijk kwam hij; hij had een schrijven ontvangen van den
markies, welks inhoud hem tot haar voerde.
D'Armentières was met depêches naar Parijs teruggekeerd, en zou er slechts
een enkelen dag vertoeven, om de nieuwe bevelen van den Regent te ontvangen;
hij werd dien ganschen dag in het Palais-Royal gehouden door zijn plicht, en eerst
des avonds zou hij vrij zijn, zijne moeder ontving bezoek in het hôtel d'Armentières;
durfde hij hopen, de barones daar te zien, om haar aan deze voor te stellen? Als
altijd was zijn rijtuig tot haar dienst; en de Crécy zoude haar vergezellen en inleiden,
daar hij zelf niet zeker was, over welk uur hij beschikken kon.
Het eenige, wat de barones in dit alles bevreemdde en verdroot, was, dat Gaspard
zich weder niet aan haar zelve had gewend met zijn verzoek en met zijne
verontschuldigingen, en vooral, dat er geene melding werd gemaakt van haar billet,
of daarop met een woord werd geantwoord; dan zij bedacht zich, dat het hem niet
kon zijn toegekomen door een verzuim der bedienden, en vond het te eerder noodig,
zich mondeling met hem te verklaren. Zij beloofde dus de Crécy op het afgesproken
uur gereed te zijn. In den loop van dien dag kwamen er cartons van modistes,
sieraden van den juwelier, veeren en bloemen van den hofkapper, keurige kanten,
handschoenen, en tot een fiuweelen masker toe, met één woord, alles wat tot een
kostbaar en bevallig avondtoilet noodig was, van de voornaamste leveranciers van
Parijs. De jonge vrouw bloosde, terwijl zij meende te raden, wie de oplettendheid
had, voor haar aan deze behoeften te denken, en zij bloosde niet minder van
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genoegen, bij de gedachte, hoe zij, met dat alles gesierd, hare intrede zou doen in
een van die schitterende kringen, die zij onder zulke treurige omstandigheden had
moeten vaarwel zeggen; hoe zij daarbinnen zou treden, bijna als de verloofde van
een der beminnelijkste en aanzienlijkste edellieden van het nieuwe hof; en in hare
opgetogenheid, en in haar verlangen, begon ze haar toilet een paar uren vroeger
dan noodig was, en zag dus haar sierlijk en uitvoerig kapsel reeds voltooid onder
de vlugge hand harer kamenier, toen, lang vóór het afgesproken uur, de markies
d'Armentières voor haar stond.
Verwonderd, maar zeer verheugd, dat hij toch zelf kwam, en dat zij een onderhoud
met hem konde hebben, voordat zij zich met hem in de wereld vertoonde, ging zij
met hem een klein boudoir binnen, dat aan haar cabinet de toilette grensde.
Zij reikte hem de hand, terwijl zij een weinig bloosde; de markies nam die, zonder
haar te kussen, en voerde haar met een zekeren ernstigen eerbied naar eene sofa.
Het gesprek, dat volgde, laat zich beter woordelijk teruggeven, dan vertellen.
‘Mijn edelmoedige vriend!’ begon Athenaïs met eenige aandoening, ‘het verheugt
mij hartelijk, dat gij zelf komt, en zoo vroeg; ik kan u nu alles zeggen, wat mij behoefte
is, en u al die vragen doen, die mij zoolang reeds op het hart liggen, voordat wij
onder die vreemden zijn.’
‘Mijne waarde barones!’ hernam Gaspard, ‘toen ik hier heenging, was ik voorbereid
op menige verrassing; want ik wist, dat er tusschen ons een zonderling misverstand
moest plaats hebben, maar dit inderdaad overtreft mijne voorstelling. Gij waart mij
dus wachtende?’
‘Wel zeker, markies! alleen niet zoo vroeg; en zoo ik zeker was u dezen avond
te zien, had ik toch niet de hoop u hier te zien, dat is waar.’
‘Het heeft mij ook moeite genoeg gekost, mevrouw! om u hier uit te vinden; en
zonder mevrouw d'Argenton...’
‘Moeite, om mij uit te vinden!’ hernam de barones verbleekend; ‘maar, markies!
hoe kondt gij een oogenblik twijfelen, of ik wel hier zoude zijn, daar ik uwe ridderlijke
gastvrijheid
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had aangenomen? Hoe kondt gij mij in staat achten, zonder eenige reden, zonder
eenige kennisgeving, dit verblijf te verlaten, op een oogenblik, dat de meester er
van op het punt staat mij geheel in te wijden in het geheim zijner edelmoedigheid?’
‘Vooreerst, mevrouw! moet ik u zeggen, dat ik datgene, wat gij gelieft mijne
edelmoedigheid te noemen, tot hiertoe slechts in eene allergeringste mate aan u
heb kunnen toonen, hetgeen intusschen niets bederft voor het vervolg; ten tweede,
barones! moet ik u zeggen, dat gij in zonderlinge verbijstering zijt op het punt mijner
gastvrijheid - ik voor mij heb niemand gastvrijheid aan te bieden; want het hôtel
d'Armentières behoort aan mijne moeder - en in één woord, mevrouw! gij zult toch
wel weten, dat gij hier woont in het petite-maison van den vicomte de Crécy, of
eigenlijk van zijn meester; want ik geloof niet, dat hij, geblaseerd voor alles behalve
voor invloed en voor goud, er zulke artikelen van weelde op nahoudt... maar gij
verbleekt, barones! ontstel u niet al te zeer, maak u niet te zeer verlegen - het is
blijkbaar, dat men met u en met mrj eenig ondeugend spel heeft willen spelen, maar
het is nog niet gewonnen, nu ik hier ben; nu wij ons kunnen verklaren - en wees
zeker, mevrouw! gij hebt aan mijne edelmoedigheid niet te vergeefs geloofd - ik
hoop u te toonen, dat gij u niet hebt vergist.’ En zoo sprekende, nam hij de arme
Athenaïs deelnemend bij de hand, en trachtte haar tot bedaren te brengen; want
hare bleekheid had plaats gemaakt voor het levendigste rood van verontwaardiging
en schaamte en het zichtbare kloppen van haar hart, de vreeselijke zenuwtrillingen,
die haar begonnen te schokken, bewezen, dat zij sprakeloos bleef onder het wicht
van ontzetting en smart! ‘Zóó bedrogen te zijn,’ barstte zij eindelijk uit, ‘mijn God!
de Crécy, die afschuwelijke de Crécy! - of misschien zijt gij het zelf - wien moet ik
gelooven, wien moet ik wantrouwen - alles warrelt mij voor de oogen, alles duizelt
mij door het hoofd - ik weet niet meer, waar ik valschheid moet vreezen of waarheid
zoeken - ik ben eene verlorene, eene ongelukkige. Om Godswil! markies! gij ziet
mijn toestand, misleid gij mij niet, zeg mij het hardste, dat ik te hooren heb, maar
laat ik eindelijk
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weten,’ en onder deze hartstochtelijke uitboezemingen zou zij zich hebben
neergeworpen aan de voeten van den markies, als deze het niet had verhinderd.
‘Bovenal, mevrouw! laat ons kalm zijn!’ hernam deze, ‘en laat ons elkander zoo
spoedig mogelijk alle ophelderingen geven, die wij kunnen; want het is niet zeker,
dat wij ongestoord blijven. Gij zeidet, dat ik te vroeg kwam; gij verwacht dus iemand,
wie ook, die wellicht mijne rol speelt; gij dacht uit te gaan - kunt gij mij zeggen
waarheen?’
De barones zeide hem nu alles, en zoo bedaard als zij konde, onder de
schokkende zekerheid, die haar gewerd, dat zij op het punt stond de prooi te worden
van eene boosaardige list. ‘Maar, mijnheer de markies!’ eindigde zij, ‘zoo gij nu niets
van dit alles hebt medegeweten, hoe hebt gij dan wel den brief moeten opvatten,
dien ik u geschreven heb, en die aan uw moeders hôtel is bezorgd? Ach, dat gij
geantwoord hadt, ik ware dan nog te goeder ure ingelicht geweest.’
De markies had naar hare mededeelingen geluisterd, niet enkel met oplettende
aandacht, maar zelfs met een zeker nadenken, als overwoog hij het gewicht van
iedere harer verklaringen, en als verbond hij die in gedachten met hetgeen hij zelf
wist of meende te raden. In het einde sprak hij:
‘Juist die brief, lieve barones! maakt dat ik hier ben. Mijne afwezendheid, die
Crécy niet heeft uitgedacht, hoewel er de dienst van den Regent niet mede in
betrekking stond, - mijne afwezendheid alleen is oorzaak, dat ik dien eerst heden
bij mijne tehuiskomst in handen kreeg! Ik verklaar u, dat ik den inhoud zoo vreemd
vond, zoo geheel zonder samenhang met eenige voorafgaande overeenkomst
tusschen ons; ik wist mij zoo zeker onvermogend, u van eenige werkelijke hulp te
zijn in uwe treurige omstandigheden, dat ik mij ook rein wist van eene zulke
aanbieding, waarop toch met zooveel dankbaarheid als fijne kieschheid gezinspeeld
werd. Eene wijl geloofde ik aan verbijstering uwer geestvermogens, bij de overmaat
van verdriet en onrust, in den laatsten tijd door u uitgestaan; bij nadere overdenking
bleek het schrijven te klaar, te verstandig, en - verschoon mij de ongepastheid van
een compliment op dit
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oogenblik - te élégant van stijl, om niet zoo iets vreeselijks terstond te weêrspreken.
Men had u misleid, dit werd mij toen zekerheid; men had daarbij mijn naam gebruikt,
en het was mijn plicht, u terstond uit de dwaling te helpen. Ik ijlde naar het hôtel; ik
vond het bewoond door vreemde lieden, die hunne voorgangster niet eens bij name
kenden; ik vroeg naar u rond bij de vrienden, die ik vroeger had ontmoet; men wist
niets van u; men onderstelde, dat gij naar de provincie waart vertrokken. Het toeval
voerde mij in den hofkring; ik had een bezoek af te leggen bij mevrouw d'Argenton;
zij ontving mij met eene ijskoude hoogheid, die ik niet van haar gewoon was. Gij
moet weten, dat de policie van mevrouw d' Argenton voor het minst even goed
bediend wordt als die van den Regent, en door denzelfden persoon den abt Dubois,
hare âme damnée. Ik had niet veel moeite haar er toe te brengen, zich te verklaren
over de reden van mijne ongenade. Nadat ik de eerste ijskorst door hoffelijkheid
had gebroken, viel zij spoedig uit in een stroom van klachten en verwijtingen, alle
even onverdiend, mevrouw! als uwe lofspraak van daareven. Zij wist met zekerheid,
dat ik genoemd werd in eene intrigue, waarbij men haar eene mededingster zoude
geven in de gunst van den Regent, en toen ik van mijne onschuld de plechtigste
verzekeringen deed, zeide zij mij, dat zij te wel onderricht was, om nog langer
bedrogen te kunnen worden; dat zij wist, hoe dezen avond het petit souper in het
Palais-Royal bestemd was tot de zegepraal van die mededingster. - Maar, mevrouw!
ik dien dan toch den naam te kennen van haar, met wie ik eene zulke ligue heet te
hebben aangegaan, hernam ik lachende. O! ik kan u doen blozen, was haar
antwoord; ik heb slechts het petit-maison van Crécy te noemen, waar gij haar
verbergt... vervolgde zij bitter. - Maar wie verberg ik dan toch? riep ik uit, want ik
begon ongeduldig te worden. - De barones Athenaïs de Clairville! antwoordde zij
heftig, en ik spare u, mevrouw! wat zij er voor onverdiende hardheden bijvoegde:
want in het eind, men moet haar vergeven, zij werd bedreigd in het hart getroffen
te worden. Toen, mijne lieve barones, begon ik de intrigue van
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de Crécy nevelachtig te onderscheiden; maar om er recht helder in te zien, had ik
u noodig, en bovenal hadt gij noodig, dat men u met den meesten spoed uit het fijne
net hielp loswikkelen, waarin men u zoo argeloos had verstrikt; ik deelde mevrouw
d' Argenton alles mede, wat ik uit den brief giste, en met hare voorkennis ben ik
hier; zij belooft u bescherming en zij wil uwe beleedigers straffen; want zij houdt
zich nu overtuigd, als ik zelf, dat gij niet de hand zult reiken aan de Crécy's
afschuwelijk bondgenootschap.’
‘O! veeleer de dood!’ riep de arme jonge vrouw met ongeveinsde verontwaardiging.
‘O! nu begrijp ik alles; in plaats van mij voor te stellen aan uwe moeder in het hôtel
d' Armentières, had men mij heengevoerd naar het Palais-Royal, werwaarts Crécy
wist dat ik hem nooit vrijwillig en met voorkennis zou gevolgd zijn!’
‘Om geheele zekerheid te hebben van zijn ontwerp, en om het beter te doen
mislukken, barones! moet gij mijn raad volgen.’
‘Naar geen ander zal ik hooren, dit beloof ik u!’ sprak zij met tranen in de groote
zwarte oogen.
‘Nu dan, wacht den vicomte af, alsof gij zijne plannen niet hadt ontdekt en
verschoon u van hem te volgen onder eenig voorwendsel eene migraine of zoo iets,
als de dames altijd bij de hand hebben; hij zal dringend worden en u bidden toch te
gaan, en als gij ondanks dat dringen met vastheid blijft weigeren, zult gij, uit zijn
angst en onrust, reeds de geheele waarheid voor u zien; want de Regent is hoogst
ongeduldig, als hij teleurgesteld wordt in zijne vermaken; een gast, die eene minuut
te laat komt, doet hem stampvoeten, en een, die wegblijft, vooral als het eene dame
is, brengt hem voor een ganschen avond uit zijne luim, en niet zelden wreekt hij
zijne teleurstelling op hem, die haar komt aankondigen; zoo hij u niet met zich brengt,
kan de Crécy bijna zeker zijn van zijne ongenade, en als mevrouw d'Argenton ons
helpt, zal hij voor goed verloren zijn, wat hij aan u en aan vele anderen heeft
verdiend.’
‘Maar zoo hij mij durfde dwingen, zoo hij geweld...’
‘Meent gij dan, mijne arme vriendin! dat ik u in zijne macht zoude laten, zonder
voorzorgen te nemen? Neen
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mevrouw! men heeft mijn naam gebruikt om u te misleiden, en gij hebt niet
opgehouden aan mij te gelooven; ik zal uw vertrouwen rechtvaardigen; en wat het
mij ook kosten moge, juist dezer dagen mij te verwikkelen in eene intrigue van deze
soort, en waar het eene zoo bevallige vrouw geldt als u zelve - toch zal ik niet rusten,
voordat ik u uit dien doolhof der ondeugd gered heb, en in eenige veilige schuilplaats
heb gebracht; voor het oogenblik intusschen is het noodig, dat de Crécy niet weet,
welke hand zich bemoeit zijn spinneweb te verbreken. Spreek, barones! wanneer
wacht gij den vicomte?’
‘Tegen tien ure!’
‘Juist! gij zoudt dan daar komen op het oogenblik, dat de speeltafels worden
weggenomen en dat het souper uit den grond oprijst!’
‘En zou ik u werkelijk daar hebben ontmoet, of was dat ook eene misleiding?’
‘Neen! ik was er genoodigd door den Regent zelven, die alleen van mijne
terugkomst weten kon; en ik zou er gekomen zijn om... om te breken, nu vind ik
daartoe wel een andere aanleiding.’
‘Hoe, markies! gij wenscht u eene ongenade, waar alle de anderen, ten koste van
alles, gunst zoeken?
‘Ja, barones, zoo is het! en de reden daarvan vertel ik u wel eens nader. Nu is
ons plan van verdediging vastgesteld. Daar de Crécy eerst tegen tien ure komt, heb
ik den tijd, mevrouw d'Argenton kennis te geven van alles, en hare medewerking in
te roepen; zonder twijfel zal zij mij eenige harer vertrouwdste bedienden afstaan,
en eene koets zonder wapen; dit alles wacht ons op eenigen afstand van dit
lusthuisje; want het is te onderstellen, dat de bedienden hier âmes vendues zijn van
de Crécy en dus in deze oogenblikken geen onbekend rijtuig zullen toestaan te
naderen. Ik zelf kom gemaskerd terug en zal onder een of ander voorwendsel tot
u doordringen, voordat de Crécy hier kan zijn; ik moet u dan lastig vallen om eene
schuilplaats, vanwaar ik, zonder gezien te worden, kan opmerken wat er voorvalt,
of ten minste onder het bereik zijn van uwe stem als gij mij noodig hebt... wij kunnen
dan altijd han-
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delen naar de wending, die uw onderhoud met den vicomte zal nemen, en in de
zekerheid, u niet zonder bescherming te voelen, zult gij moedig zijn en licht zelve
dien listigen en trouwloozen intrigant op de vlucht drijven.’
Na deze afspraak nam de markies zijn afscheid van de barones; en welhaast zag
deze zijne vooronderstellingen punt voor punt bewaarheid; zonderdat de Crécy
kennis droeg van Gaspard's samentreffen met mevrouw d'Argenton, hadden
gedienstige vrienden hem toch ingefluisterd, dat deze een wenk had gekregen van
de mijn, die hij tegen haar had aangelegd. Overtuigd, dat zij geene lijdzame
toeschouwster zoude zijn van deze poging, en hare machtige tusschenkomst
vreezende, was hij reeds met den meesten spoed naar Auteuil heengereden, om
zich vooruit van de barones te verzekeren. Hij vond haar in de stemming die
d'Armentières haar had aangeraden, alleen wat minder moedig; want de markies
was nog niet gekomen, en zij vreesde eene gewelddadige schaking; maar de vicomte
sloeg een anderen weg in. Toen zij hem met vastheid had verklaard, dat zij niet
naar het hôtel d'Armentières zoude gaan, voordat de markies zelf kwam om er haar
binnen te leiden, toen hij zag, dat dit besluit onwrikbaar was en dat zij hem
wantrouwde, veranderde hij op eens den toon der trouwe vriendschap, die smeekte,
in dien van spottende ironie, die een slachtoffer beschimpt, dat reeds gevallen is.
‘Mevrouw!’ sprak hij, ‘gij zoudt dan waarlijk al te lang wachten: want deze markies,
op wien gij steunt, is aan deze geheele zaak vreemd; hij is niet eenmaal in Frankrijk,
en gij kunt dus den steun niet inroepen van dien Paladin, die voor het overige niet
aan u denkt.’ Gelukkig was de barones nu reeds op deze vreeselijke verrassing
voorbereid, en wist zij hoeveel hierin waarheid was; anders had zeker de verfoeielijke
bedrieger zijn doel nog bereikt door den schrik en de verslagenheid, waarin hij zijn
offer meende te bedwelmen; nu hij zag, hoe zij, zonder heftige beweging, hem koel
en onverschillig aanhoorde, begon hij, den draad van haar karakter te verliezen,
en, met minder zekerheid eener overwinning, haar het tafereel te ontrollen van zijn
bedrog en van den toestand, waarin hij haar gebracht had, hopende, dat zij, zich
zoo dicht bij den afgrond ziende, duize-
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len zoude, vooral omdat zij zonder hulp was in zijne macht, en niet meer achterwaarts
konde.
‘Gij wilt mij niet volgen, mevrouw!’ sprak hij, de armen over elkander kruisende,
terwijl hij voor haar ging staan, ‘dat is uwe zaak; gij begrijpt toch wel, dat ik u niet
naar een feest zal slepen, zooals de Villars de Hugenooten naar de mis! maar
overweeg zelve, wat ik u zeggen ga, en gij zult verstandig worden. Gij wilt u niet
door mij laten heenleiden naar het paleis van een groot vorst, die tegelijk een
beminnelijk mensch is, die een feest heeft aangelegd te uwer ontvangst, omdat,
zooals gij zegt, uwe eer daarbij in gevaar raakt; maar, mijne allerliefste! geeft het u
dan zooveel meer eer, de minnares van de vicomte de Crécy te heeten, dan de
minnares van den Regent te zijn? en voor het eerste, mijn lieve mevrouw! gaat gij
door in de wereld, en al roept gij duizend getuigen voor uwe onschuld bij een, gij
zult nooit kunnen onwaar maken, dat gij veertien dagen lang in mijn lusthuisje te
Auteuil hebt doorgebracht. In uwe verontwaardiging zegt gij, dat gij het verlaten gaat
nu op ditzelfde oogenblik; welnu, mevrouw! de deuren staan u open; ik maak geene
Bastille van mijn huis: gij kunt vertrekken als gij wilt; alleen laat ik u in overweging
geven, dat gij zonder eenige hulpmiddelen zijt, dat gij geene vrienden hebt, dat
allerlei soort van verdenking op u rust, die iedere gastvrije deur voor u zal sluiten.
Gij zijt hulpeloozer dan het verlaten kind; want voor dit vindt men nog een gesticht;
gij zijt meer reddeloos verlegen dan de armste grisette; want - gij zijt eene barones
- en gij weet te werken, noch te leven als de grisette. Gij ziet, mevrouw! het was wat
onvoorzichtig, mij eens te volgen, zoo gij geen plan hadt, mij altijd te volgen; gij ziet,
mevrouw! uwe schepen zijn verbrand; gij moet voorwaarts naar eene overwinning,
of gij moet omkomen in de golven! Daarom, geloof mij, volg mij tot de zegepraal;
gij zult er u wel bij bevinden en gij zult er mij later voor danken!’
‘Ik kies liever de Seine, dan nog een half uur in uw bijzijn!’ riep de barones met
vuur, en terwijl zij hare oogen ten hemel sloeg, voegde zij er bij in vastheid en in
vertrouwen: ‘maar zoover is het nog niet gegaan; zoover zal het niet komen:
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er is in den Hemel een God, die waakt over de onschuld!’
‘Als gij zoo voortgaat, barones! begint het mij bang te worden; gij zoudt welhaast
den ganschen Olymp naar beneden roepen, en dat alleen, omdat gij wederstand
biedt aan den eenigen, beminnelijken god, aan wiens bestaan men met fatsoen kan
gelooven: dien der liefde, of,’ vervolgde hij, en op eenmaal scheen hem iets helder
te worden; want hij sprak bij zich zelven: ‘Die vastheid, dat vertrouwen - ja, dat is of - mijne schoone barones weet zich door dezen beschermd, en dan zeker - dan
heb ik niets meer te zeggen.’
‘Ik weet mij beschermd door den Almachtigen God, die regeert!’ sprak zij met een
ernst en een vertrouwen, als voorheen nooit in hare duistere ziel hadden geleefd;
zij voelde dien man en zich zelve werkelijk in de hand van God, en zij rilde van zijne
roekelooze heiligschennis, zij, die vroeger dergelijke profanies had aangehoord met
een achteloos oor; ‘en zie! daar hoor ik den beschermer naderen, dien Hij mij
toezond,’ riep zij nu zegepralend, en opstaande, vloog zij naar de deur en opende
die wild en wijd, om d'Armentières door te laten; maar d'Armentières was gemaskerd
en onherkenbaar vermomd.
‘Ah, zoo! ik begrijp het; eene ontrouw aan den armen markies!’ riep de Crécy
grimlachende; ‘dat zal dan die edelman zijn, die reeds hier was en die naar mij heeft
gevraagd, zeker ook niet om mij te vinden.’ Een suelle berekening ging onder dit
spreken den sluwen vicomte door het hoofd: d'Armentières was niet in Parijs; van
zijnentwege kwam die man dus niet - dat was de hand van mevrouw d'Argenton,
en daar viel niet veel strijdens tegen, vooral nu de barones aan de zijde van den
vijand stond; een terugtreden en dienen van haar oogmerk kon hem licht nu nog
weêr herstellen in de gunst van de beleedigde minnares van den Regent; alles, wat
hij nu niet deed tegen haar, kon hij nog eenmaal laten gelden als gedaan voor haar;
en bij den Regent.... bij den Regent kon hij zich verontschuldigen met den onwil der
barones. Na die overweging was zijn besluit gereed, en toetredende naar de barones,
die zich aan den arm van den onbekende vastklemde, zeide hij haar: ‘Mevrouw! ik
vraag langer niets van u; ik zie, dat uwe
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keuze gedaan is; noch ik noch mijn meester zijn zoo slecht opgevoed en zoo
onhoffelijk, om de genegenheid eener dame te dwingen; alleen zoudt gij mij
verplichten, mijn lusthuisje voortaan niet meer te kiezen als het oord uwer
samenkomst, want ik heb geen lust mij het ongenoegen van den markies
d'Armentières op den hals te halen!’
Zonder zijn zwijgen te verbreken, bood de gemaskerde aan de barones den arm,
om haar voort te leiden; maar nauwelijks kon hij zich onthouden luide te zeggen,
wat hij in zijn hart sprak: ‘dat zult gij toch niet ontkomen, wees daar zeker van.’
Meteen leidde hij nu zijne gezellin naar het rijtuig, steeg er zelf bij haar in, en in
vollen draf ging het voort naar het hôtel van mevrouw d'Argenton; die dame wachtte
hen op in onrust en twijfel; zij ontving d'Armentières met eene levendige uitdrukking
van dankbaarheid en de jonge barones met veel goedheid; zij beloofde aan de
laatste den val van de Crécy, dat eigenlijk eene belofte was aan zich zelve; en om
haar te volbrengen, bleef ook zij voor dien avond terug van het Palais-Royal, ten
einde zeker te zijn, dat Philips van Orleans, bij het gemis van haar geestig
gezelschap, te eerder zijne verveling zou wreken op hem, die hem niets had aan
te bieden dan eene teleurstelling! en wat er aan den toorn van den zwakken vorst
mocht ontbreken, stelde zij zich voor, den volgenden dag aan te vullen, als zij hem
de geheele intrigue, tegen haar gesmeed, zoude blootleggen, en als onderpand der
verzoening. de verwijdering zoude eischen van den laaghartigen hoveling.
De drie personen konden toch dien avond niet te zamen doorbrengen; ieder van
hen voelde dat; ieder van hen was verlegen met zijne houding. De vernuftige
mevrouw d'Argenton zag als een verpersoonlijkt verwijt vóór zich in de jonge vrouw,
die zich liever aan de grootste verlatenheid prijs gaf en aan alle ontberingen der
armoede, dan de blinkende schande aan te nemen van eene stelling, die zij zelve
uit vrijen wil had gekozen en nu met alle macht trachtte vast te houden. Maar die
arme jonge vrouw zelve had te blozen - al was het meer de blos der naïeve schaamte
dan die der schande - voor den man, dien zij door hare handelingen, door hare
woorden, door haar
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schrijven zelfs, had laten inzien in het geheim van haar hart, waarnaar hij niet eens
had gevraagd, en dat hij, nu hij het kende, met stilzwijgen had beantwoord, een
bewijs, dat het weinig merkwaardigs had voor hem; en nu tot ruste gekomen van
die ruwe schokken, kon zij het indenken, wat zij in de bedwelming van den eersten
schrik niet eens had ingezien, hoe ijdel en hoe onvoorzichtig eene hersenschim zij
had gevoed, en welk een beschamend ledig deze haar nu overliet bij die plotselinge
verstoring. De markies zelf zat ook niet op rozen tusschen die twee vreemdsoortige
vrouwen. Het hart vervuld met het liefelijke en reine beeld van Diana, wat zou hij
der barones zeggen? wat zou hij haar zeggen vooral in de tegenwoordigheid van
mevrouw d'Argenton, voor wier ooren Diana's naam uit te spreken hem heiligschennis
scheen? hoewel hij, na alles, wat hij wist dat zij van hem hoopte, Athenaïs de volle
waarheid van zijn eigene uitzichten meende schuldig te zijn. Hij prees zich gelukkig,
dat hij onder een voorwendsel de plaats konde ruimen, en Athenaïs toonde zulk
eene vermoeidheid, dat hare gastvrouw zonder onbeleefdheid haar het voorstel
konde doen, zich ter ruste te begeven, dat met eene vreugde werd aangenomen,
die men zich kan begrijpen. Mevrouw d'Argenton, die wist, dat Dubois den volgenden
ochtend eerder den Regent zoude zien, dan zij zelve, en tegelijk hoeveel er bij dezen
afhing van een eersten indruk deed den abt bij zich komen, gaf hem kennis van het
ontdekte verraad van de Crécy, en hoe d'Armentières bij deze gelegenheid hare
gunst had gewonnen, hetgeen niet belette, dat hij door hetzelfde middel die van zijn
meester kon verloren hebben. Zij bad hem, de deelneming van den markies aan
het gebeurde op de gunstigste wijze voor te stellen en in ieder geval eene verzoening
te bewerken, wat hem niet moeilijk moest zijn bij zijne diepe kennis van het karakter
des hertogs, en bij de gemakkelijkheid, waarmede hij hem leidde. Dubois beloofde
alles, en.... wij hebben gezien, op welke wijze hij zijne belofte vervulde! d'Armentières
had hem reeds lang in den weg gestaan, en hij gebruikte zijne volmacht en het
aanvertrouwde geheim, om voor zich zelven eene gunst te koopen en d'Armentières
tot zijn meester in eene verhouding te brengen, waaruit voor-
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taan niets dan wantrouwen en onwil konden voortkomen. Wij weten, hoe goed hij
slaagde, hoe hij zelfs meer won, dan hij zich in het eerst had durven voorstellen;
maar wij weten ook, dat hij onwillekeurig den jongen edelman in de hand werkte,
die niets zoo hartelijk wenschte, dan eene luidklinkende ongenade en het voorrecht
uit de glinsterende boeien van het Palais-Royal ontslagen te worden. De Crécy, die
wel eene hevige stormvlaag van zijns meesters toorn had moeten doorstaan, doch
als het rietje zeer laag gebogen had en niet gebroken was, had nu den moed en de
vermetelheid, om zijne opwachting te gaan maken aan de zegevierende partij. Hij
durfde zich eene verdienste maken bij mevrouw d'Argenton van alles wat er niet
tegen haar was geschied, en dreef de onbeschaamdheid zooverre, van met haar
over een vasten vrede te komen onderhandelen. In hare verontwaardiging vergat
die vrouw, die anders zoo behendig was, geheel hare voorzichtigheid. Zij vertrad
hem onder hare verwijtingen, zij trachtte hem te verpletteren onder hare bedreigingen,
en ging bij dat alles zoover, dat zij van d'Armentières gewaagde en van het aandeel
dat zij zelve had genomen aan het mislukken van zijne samenspanning.
De vicomte had niet meer noodig, om haar schielijk te verlaten met eene hoffelijke
buiging en met een glimlach op de lippen, maar met eene woede in het hart, die hij
lucht gaf bij den Regent, wiens kwade luim hij eerst prikkelde tot den hoogsten toorn,
om hem daarna te vleien met de hoop op het hervinden van een goed, dat de vorst
nog niet zóó driftig had begeerd, als juist op dat oogenblik.
‘Mevrouw d'Argenton weet...’ was het woord van de Crécy, ‘het zou mij zelfs niet
verwonderen, indien zij zelve de barones hield verborgen.’
In diezelfde vlaag van woede ijlt de Hertog incognito naar 't hôtel d'Argenton, gaat
er binnen door een geheimen weg, dien hij meer gebruikte, en staat vóór zijne
minnares op een oogenblik dat hij het minst werd verwacht. Weinig scheelde het
zelfs, of hij had de barones met haar te zamen gevonden, en de verschrikte dame,
die gemeend had de rol eener pruilende en verontwaardigde minnares te spelen
tegenover een zwakken min-
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naar, zag zich in de meer ongunstige houding gebracht van eene onderdane, die
eene moeielijke rekenschap had af te leggen aan een vertoornd vorst.
Door welke kunstgrepen zij het dùs wendde, dat de vorst ten laatste aftrok als
een half verzoend vriend, zonderdat zij zijne begeerte had voldaan, is haar geheim;
maar zij was intusschen niet zeer gerustgesteld; want hij verliet haar met de
verzekering, dat hij geheel Parijs onderst boven zou keeren, liever dan over de
plotselinge verdwijning van eene van des Konings onderdanen geene opheldering
te erlangen. Men ziet het, de Regent nam het welzijn van 't koninkrijk ter harte;
vorsten hebben soms verhevene oogenblikken van zorg voor het hun aanvertrouwde
volk.
In haar huis kon Athenaïs niet blijven, dit begreep mevrouw d'Argenton; de
argwaan van den hertog zou haar geon oogenblik onbespied laten, en hij zelf kende
er al de geheimste schuilhoeken van. En toch had de arme jonge weduwe geene
andere schuilplaats in Parijs, en geen ander toevluchtsoord daarbuiten... In hare
verlegenheid laat mevrouw d'Argenton hare reiskoets voorkomen, maakt de barones
in haast met het nieuwe gevaar bekend, geeft haar een elegant cavaliers-costuum
uit hare eigene garderobe, laat tevens een reiskoffer pakken met het noodige voor
een vrouwentoilet, en vergezelt haar, zelve ook vermomd, naar het hôtel
d'Armentières. De jonge edelman was er nòg; hij had afscheid genomen van zijne
moeder, en dacht met een zijner vrienden naar Touraine heen te reizen. Mevrouw
d'Argenton vertelde hem hare ondervindingen van dien ochtend, bad hem haar
behulpzaam te zijn in de verwijdering der barones, sprak hem van het
onmenschelijke, om deze in zulken druk te verlaten, nadat hij haar ten halve had
gered, en dreef door, dat hij de jonge weduwe in deze vermomming met zich nemen
zoude naar Touraine, en daar voor haar eene verborgene wijkplaats uitvinden.
D'Armentières kon niet anders dan toestemmen, stapte in de koets, die zij hem
afstond, omdat die eerder dan zijne eigene gewaarborgd was tegen de vervolging
van Dubois, zoo deze daarop plan had, en nam in vollen galop den tocht aan naar
Touraine, niet zonder innerlijke onrust, welke ontvangst hem
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op Chanteloup te wachten stond in zulk gezelschap, en hoe hij den achterdochtigen
d'Aubigny op het punt van dezen ridderdienst zoude tevreden stellen, en hoe hij
hem zoude doen gelooven aan de waarheid, die hij had mede te deelen. Wij weten,
hoe hij daarenboven den tegenspoed had, den heer des huizes niet te huis te vinden;
hoe zijne voorzichtigheid hem in dat afwezen zijne eigene verwijdering ried, en hoe
deze juist de aanleiding werd tot verwarringen zonder eind, tot zware verdenkingen
tegen hem zelven, van een onheil, dat de vreeselijkste gevolgen had kunnen hebben,
en waarvan de uitkomst op dit zelfde oogenblik reeds eene zeer noodlottige bleek.
Zie hier, welke mededeelingen de barones had te doen aan haar gastheer; maar
men begrijpt nu zelve, dat zij een onoverkomelijk opzien had om daarmede een
begin te maken, en dat ze bekentenissen inhielden, die niet gemakkelijk waren te
doen door eene schroomvallige vrouw aan een strengen, vreemden man, en vooral
niet gemakkelijk voor Athenaïs de Clairville aan den Sieur François, na hetgeen er
in den laatsten tijd in het hart der eerste was omgegaan.
De langdurige tocht in de gezellige reiskoets had den markies gelegenheid
gegeven, niet enkel om de barones in te lichten van hetgeen boven is verteld, en
van haar alles te hooren wat hij nog weten moest, maar ook om haar geheel zijn
vertrouwen te schenken. Zooals hij deze vrouw nu had leeren kennen, vond hij haar
waard een blik te slaan op den verholen schat zijner liefde en op het beminnelijk
voorwerp er van, overtuigd, dat hij hier zoude begrepen worden, en dat geen
ongeloovige glimlach zijn gevoel zoude beleedigen of geen lichtzinnige spot dat
zoude ontheiligen. En werkelijk werd hij verstaan, en zoo goed, dat de barones hem
zelfs dankte in haar hart voor de wijze, waarop hij die mededeeling had ingeleid,
alleen alsof zij eene behoefte was voor hem, en niet ook tegelijk eene noodzakelijke
opheldering aan haar zelve; en de rol van vertrouwde, die zij op zich nam met de
gemakkelijkheid en de fijnheid eener vrouw van de wereld, en met eene kracht van
geest, die zij vroeger nooit in zich had gekend, was haar te gelijk van goede hulp,
om in haar hart de laatste sporen uit te
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wisschen van die hersenschim, waarmede zij zich eene wijle had geleid. In waarheid,
zoo haast zij er zich toe gezet had, om in den markies niets te zien, dan den vriend
en beschermer van 't oogenblik, zag zij hem anders dan voorheen, wel niet met
minder dankbaarheid, maar met meer kalmte, meer ontnuchterd; zij zag duidelijk,
hoe zij zich zelve had misleid, toen zij zich liefde toedichtte voor dien man, in de
vooronderstelling, dat hij aangevangen had haar de zijne te wijden. Zij was gelukkig
met die ontdekking; want in 't eind, hoe edel ook de handelingen van den markies
tegenover haar waren, hij was toch een man van den stand en van de soort als haar
eerste echtgenoot, dacht zij verder; hij was toch een lid van den kring, waarin de
Crécy's voorzaten! En zij begreep, hoe moeielijk een zulke aan de eischen zou
beantwoorden, die zij voortaan had te doen aan den man, met wien zij een nieuwen
band zoude aangaan. In haar ongeluk, bij de laatste teleurstellingen, bij de laatste
schokken, had zich haar karakter ontwikkeld, hare geestkracht gevormd, was haar
verstand gerijpt en haar oordeel verhelderd; zij voelde voor het eerst, dat er bij hare
opvoeding iets in haar verwaarloosd was, hetgeen door haar ongelijksoortig huwelijk
niet was aangevuld geworden; dat zij wat anders zoude geweest zijn en wat beters,
dan eene elegante modepop, alleen geschikt om in zekere kringen vol blinkende
ondeugd rond te dartelen, tot meerdere vreugd van iederen oppervlakkigen modezot,
die er uitspanning zocht; zij voelde, dat zij een hart had, dat niet voldaan was met
eene bevallige buiging en met een nagebootsten hartstocht; maar zij voelde tegelijk,
dat zij leiding noodig had en vorming van hoofd en hart, zoude het een het ander
niet in verwarring brengen; en had zij eene wijle geloofd, in den markies zulk een
gids gevonden te hebben, zij zag het nu beter, en zij dacht er te ernstiger over na,
om zich niet weêr te vergissen; maar de behoefte bleef.
Daar trad nu op eenmaal François d'Aubigny voor haar; zeker in die houding, die
haar het minst beminnelijk moest schijnen en het meest van hem terugschrikken;
maar toch genoeg zich zelf, om haar in hem te doen zien den belangwekkenden
man, vol diep gevoel, maar ook van oordeel, van be-
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raden verstand, van vasten blik, van zelfstandig karakter; den man, die niet onder
eene plichtpleging een plicht zou vergeten; die niet met een handkus eene booze
handeling zou trachten goed te maken; den man van oprechtheid die niet onder
vleierij een verraad zou verbergen, maar desnoods eene harde waarheid met
hardheid zoude zeggen, veel liever dan den schijn te geven, dat hij vrede had met
het kwade. En zulk een man moest indruk maken op eene vrouw als deze. Zijne
stroef heid en zijne somberheid beide schenen haar aan te trekken, zij wist zelve
niet waarom, misschien wel omdat zij ze als nevelen beschouwde, die, eenmaal
opgetrokken, heldere zonnestralen vol licht en warmte zouden te zien geven; alle
andere mannen, die zij gekend had, hadden haar gevleid en bedrogen, hadden
haar het doorgaand eentonig refrein toegezongen van hulde en eerbied, aan het
schoone geslacht verschuldigd, en hadden in de vormen het ook nooit anders
getoond, dan dat zij en hare medezusters beheerscheressen waren der aarde, alleen die beheerscheressen waren enkel dáár, om haren slaven voor eene wijle
de verveling te verdrijven, en dan vergeten te worden of beschimpt. François
d'Aubigny deed haar begrijpen, dat er mannen waren, die niet de knie bogen, maar
die den arm boden om te steunen; die, in plaats van telkens het ‘onderdanige
dienaar,’ in den mond te hebben, onderwerping eischten van de zwakkere, maar
daarentegen ook, nevens hunne bescherming, eene achting verleenden, die zich
gelijk bleef, die zelfs de bewondering voor jeugd en schoonheid overleefde, als deze
hadden uitgebloeid, en die niet afhankelijk was van schitterende oogen en paarlwitte
tanden. En hoe vreemd ook de verhouding was, waarin zulk een man voor 't eerst
tot haar kwam; hoe pijnlijk zelfs hare houding werd tegenover hem, omdanks,
misschien zelfs wel (het vrouwelijk hart heeft zulke vreemde toegangen) om die
zelfde oorzaak, was hij haar reeds terstond niet meer een onverschillige; voelde zij
den indruk, dien hij op haar gemaakt had, dagelijks in kracht toenemen; voelde zij,
dat het iets werd, wat zij wel zelve nog niet als hartstocht had onderkend, maar dat
toch sterker was dan alles, wat haar overmeesterde, dat haar niet meer de vrijheid
liet te vluchten, toen haar
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fijn gevoel haar in sommige oogenblikken de vlucht ried, en dat het haar bovenal
onmogelijk maakte, aan dien man, juist aan hem, de bekentenissen te doen, die wij
hebben aangeduid, zelfs al moesten zij haar zuiveren van de zwaarste verdenking.
Er was dus wel de prikkel van den scherpsten nooddwang noodig, eer zij er toe
besloot; toen zij zich met dien moed had gewapend, liet zij d'Aubigny verzoeken
haar te komen zien.
De Sieur François voldeed niet terstond aan dit verzoek. Hij had een zeer geldig
oponthoud. Een ijlbode uit Rome was op Chanteloup aangekomen met een
gewichtigen last aan den heer des huizes; hij bracht een brief van de prinses Orsini,
waarop hij een antwoord wachtte, dat met den meesten haast diende te worden
overgebracht. Die brief bevatte eene copie van haar testament, en tegelijk de eenige
voorwaarde, die zij stelde op alle schitterende uitzichten, welke het voor François
d'Aubigny en zijne dochter opende. De prinses had sinds lang den dood
vooruitgezien; nu geloofde zij zich stervende, en nòg was de politiek der vroegere
Camarera-Major niet in haar uitgestorven; nòg was de ijdelheid der hertogin de
Bracciano niet dood in haar hart! Nog na haar verscheiden wilde zij heerschen,
wilde zij eene misleiding doen voortduren, die zij altijd had gepleegd ten koste van
hare eer; en eene dwaling waarin zij de wereld nog altijd zag verkeeren, wilde zij
nu maken tot eene onveranderlijke waarheid! Zij had eene bede aan François met
al het gezag eener stervende aangedrongen, aan de vervulling waarvan zij tegelijk
Diana's toekomst verbond; eene bede, die François plotseling als terugwierp in den
gloed zijner eerste jeugd, en hem verplaatste te midden van zijn pijnlijkst lijden;
waarvan hij niet begreep, hoe hij haar zou vervullen, en toch voelde, dat hij haar
niet mocht weigeren; eene bede, die.... waarvan wij de gevolgen zullen zien.
In dit weefsel van nooddwang, waarin de prinses Orsini François d'Aubigny nog
weêr op eens zoo verwikkelde, onder dien eisch van een snel besluit, spartelde hij
wanhopig rond als een visch, gevangen in een fijn zijden net. Hij kon de billijkheid
niet ontkennen van den spoed, dien men afvergde; was het niet eene stervende,
wier rustige doodsure gezegd werd af te
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hangen van de zekerheid zijner toestemming? En toch, hij had liever maanden van
beraad gewild voor dagen; hij zoude een jaar voor zich gewenscht hebben, om tot
zich zelven te komen, eer hij den stap deed, dien men van hem eischte, - en men
vergunde hem slechts uren.
In 't eind, na een zichtbaren zielestrijd, nam hij een blad papier, schreef haastig
eenige regels neêr, en sprak bij zich zelven: ‘Wat zegt mij ook ééne vernedering
meer, één last meer, het laatste offer voor mijn kind, en het voltooit ze alle!’
En eerst na die taak volbracht te hebben, blijkbaar eene zeer zware, gaf hij gehoor
aan den wensch der barones. De arme Anthenaïs had deze aarzeling toegeschreven
aan wantrouwen en minachting voor haar; ook was het met eene soort van siddering,
dat zij hem eindelijk hoorde naderen, en met zooveel vreeze en verwarring ving zij
aan, dat François, die eerst in verstrooiing was binnengekomen, met de gedachten
elders opmerkzaam werd, zich zelven overwon tot deelneming, en met goedheid
eenige woorden zeide, die haar moed gaven om voort te gaan. Welhaast werd zijne
opmerkzaamheid belangstelling, en niet maar enkel de belangstelling van Diana's
vader in hetgeen hij hooren zou tot vreugd of smarte voor zijn kind, maar de
belangstelling van den man in eene rampspoedige jonge vrouw, die onschuldig was
en misleid en beleedigd, en die nog daarenboven verdrukt werd en verdacht, door
anderen, door hem zelven het eerst, en die zich uit dat alles niet kon redden, dan
door eene overwinning van haar fijnste gevoel. En de Sieur François was geen man,
die eene vrouw dus kon zien, zonderdat er iets voor haar sprak in zijn hart. Terwijl
hij haar aanhoorde, vergeleek hij in verbeelding die jonge vrouw, met die andere
stervende vrouw, waarbij zooeven zijne gedachten hadden moeten verwijlen; deze,
die daar zoo zacht, zoo ootmoedig, zoo schroomvallig naast hem zat, en zonder
bitterheid, nog eerder met zelfbeschuldiging dan met toorn van leed en lijden en
schande klaagde, haar door anderen te dragen gegeven; met die andere, die nog
op het doodsbed kampte met ijdelen trots, zelfbedrog en heerschzucht, en die dezen
ondeugden de zegepraal voorbereidde met de laatste vonken van haar vernuft en
oordeel; deze jeugdige,
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smeekende, die oprecht en eerlijk was, als gold het eene biecht, hoewel zij zich niet
met eene gekunstelde deugd opsierde, en die daarbij zoovele echt vrouwelijke
deugden ontwikkelde, als zonder het te weten, zelfs te midden van die, - helaas!
ook vrouwelijke - onbedachtzaamheid en onvoorzichtigheid, waar het gevoel sprak
en de kalmere overweging der rede zweeg; met dat koude, hooghartige dubbele
wezen, dat aan alle hartstochten van de vrouw had botgevierd, zonder een oogenblik
de manlijke beradenheid van haar geest te verliezen; die alle fouten van de vrouw
had begaan, om ze te bedekken door alle ondeugden van den man; die oude vorstin,
wier laatste beweging nog eene gebiedende was, die hem krenkte, terwijl zij hem
dwong; met die gebogene en verlatene jonge barones, die de grootschheid des
levens niet koopen wilde ten koste van vrouwelijke waardigheid, en wier gansch
aandoenlijk verhaal de onuitgesprokene bede bevatte: ‘Geef mij achting, geef mij
rust, geef mij veiligheid; wees mij een steun en een toevlucht, en ik erken u voor
mijn heer en meester; want ik heb u erkend als een man van eer!’
En ziet gij nu, mijne lezers! die man behoefde niet eens François d'Aubigny te
zijn, en door vrouwentrots geleden te hebben wat hij er door leed, om de schaal
naar de verlatene te doen overslaan; voor François d'Aubigny vooral moest zulk
eene vergelijking als een fakkel zijn, die de hulpelooze plotseling in het helderste
licht plaatste, en tegelijk helderheid bracht in zijne ziel, eene helderheid, die zelfs
lichtte uit den glans zijner oogen, en sprak uit zijne opgeklaarde trekken, toen hij tot
de barones zeide met den zachtsten toon zijner stem; een toon, zooals hij dien
anders alleen voor Diana had:
‘Nu geen woord meer tot bevestiging van dit alles; ik geloof u; en van het oogenblik
af, dat ik u geloof, heb ik u eene vergiffenis te vragen; ik zal het niet doen met vele
woorden: Zie, mevrouw! gij hebt een baron gehuwd en gij zijt er niet rijker door
geworden, en niets meer aanzienlijk; gij hebt graven en markiezen tot vrienden
gehad, en hun naam, hunne bescherming, heeft u niets gebracht dan leed, onrust
en vernedering; wilt gij het eens met den burgerman beproeven? hij zal niet,
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als zij, zijn woord van eer te pand zetten, voor zijne goede bedoeling, zonder plan
het weêr in te lossen; hij is er zuiniger op, want hij heeft geen titel om het te
vergoeden; geen rang om de schande meê te dekken; maar hij zegt tot u: ‘gij hebt
geleden van die anderen, ik zal u het geledene vergoeden, en ik zal u voortaan
tegen hen beschermen; want ik weet wat het is, vervolgd te worden door hunne
liefde of door hun haat.’
De bitterheid, die onwillekeurig weêr doorstraalde in die laatste woorden, maakte
ook weêr zijne stem dof en droevig; de barones die haar levendig oog, dat nu vochtig
was, met dankbaarheid naar hem had opgeslagen, werd zoo getroffen door de
plotselinge uitdrukking van weemoedige ironie, die zij las op zijne trekken, dat zij
zich zelve vergat, hem alleen antwoordende met de vraag:
‘En gij ook hebt van hen geleden?’
Hij glimlachte pijnlijk.
‘Ik leide nòg,’ antwoordde hij; maar dat is niets, ik zal u dat later vertellen. Is mijn
voorstel aangenomen?’
‘Met vertrouwen en met dankbaarheid,’ hernam zij, de hand leggende in de zijne,
die hij haar bood. ‘En Diana?’ vroeg zij eene wijle daarna niet aarzeling.
‘Diana heeft altijd vrede met alles wat ik doe; want zij weet, dat ik nooit aan
anderen denk, en nooit aan mij zelven, voordat ik het eerst aan haar heb gedacht.’
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V.
De verloofde van den markies d'Armentières wachte zich wel Chanteloup te verlaten;
daarbuiten dreigen haar gevaren, waarvan de brand in het lusthuisje een denkbeeld
kan geven.’
‘Mejonkvrouw Diana is niet meer veilig op Chanteloup; er bedreigt haar een groot
gevaar, dat ik nu niet nader kan aanwijzen; laat zij vóór den avond vertrokken zijn.’
Deze twee strijdige waarschuwingen kwamen François d'Aubigny toe op
denzelfden dag, omtrent eene week na den brand; 's morgens vond men het eerste
billet op den grooten trap van den hoofdingang; 's middags reikte een boerenknaap
het andere Jerôme toe, en ijlde weg met de snelheid van eene ree. De eerste was
geschreven met eene fraaie vaste hand, op fijn welriekend papier; de andere was
slechts met snelle, onzekere letters neêrgekrabbeld, met potlood, op een blaadje
papier, dat niet eens was verzegeld; maar het had één voordeel: de hand, die haar
mededeelde, had zich niet verbloemd; François kende die van den markies.
Wij behoeven nauwelijks aan te geven, in welke verlegenheid François d'Aubigny
zich gebracht zag door zoo strijdige raadgevingen. Na de ophelderingen van
Athenaïs, aarzelde hij niet meer in zijn gevoelen over den markies zelf, en hield
voor zeker, dat onmacht, niet onwil, hem zoolang en op zoo vreemde wijze van
Chanteloup verwijderd hield; maar kon Gaspard zelf niet misleid wezen? Zijne
dochter, dacht François, kon toch wel nergens zoo goed zijn, als onder het oog van
haar vader. Maar... daar bedacht hij, dat werkelijk de vervolgers, van wie dan ook,
boos en vermetel genoeg waren, om niet
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tegen eene gewelddaad op te zien; en het kasteel Chanteloup, hoe prachtig en
vorstelijk ook ingericht, was in 't eind geene forteres... De raad van den onbekende
kon een verborgen valstrik zijn, en d'Aubigny was de man niet, om in zoo gewichtig
eene aangelegenheid eene vreemde te gelooven, zoolang hij niet geheel klaarheid
en licht zag in diens woorden. Maar Diana heenzenden, zooals Gaspard het wilde,
verre van hem, van het trouwe vaderlijke huis - - - en waar haar heen te zenden? naar Parijs?.... weêr bij mevrouw van Egmond, die toch zeker niet eene al te trouwe
bewaakster was gebleken?.... of over de Apennijnen, naar de prinses Orsini? Zou
het gevaar wel zoolang dreigen, dat het een zulken verren tocht noodzakelijk maakte?
Zoude hij zelf haar geleiden, en de barones onbeschermd achterlaten; zouden zij
allen te zamen vertrekken, en het kasteel... prijsgeven....? Maar de belangen der
prinses eischten het tegendeel. Onder al die gissingen, al die vragen, al die
overleggingen, bleef de Sieur François omdolen, zonder tot een besluit te kunnen
komen, totdat het reeds ver in den namiddag was, toen Diana zelve door een
onverwacht woord hem op een uitweg wees. Hij had zijne onrust aan de vrouwen
niet medegedeeld; hij wilde haar besparen wat hij zelf leed, en eerst als hij besloten
was, hoe het te ontwijken, moesten zij iets van gevaar weten; zóó stelde hij zich
voor. Daar kwam Diana tot hem: een zachte en stille weemoed lag er op haar trekken.
‘Vader!’ sprak zij, ‘ik heb behoefte aan den troost van het gebed; ik heb behoefte
aan den zegen van een priester. Ik wenschte den avonddienst bij te wonen in de
kapel van het dorp. Ik weet het: gij zult mij niet derwaarts verzellen en gij wilt niet,
dat ik buiten het kasteel ga zonder u: maar zou Jerôme...’
‘Die gedachte zendt u een goede engel, mijn kind!’ riep François verheugd. ‘Zeker
kunt gij gaan; zeker zal Jerôme u vergezellen, en daarbij nog de barones....’
‘Ik wenschte te gaan zonder de barones,’ hernam Diana met vastheid en een
weinig verbleekend.
‘Mijn kind!’ riep François, zacht het hoofd schuddend, ‘ondanks alles wat ik u
gezegd heb, nog dat vooroordeel?’
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‘Het is geen vooroordeel, dat mij tegen haar inneemt mijn vader! het is eene
herinnering, die ik ontvlucht....’
Welke ook de overtuiging mocht zijn, die de Sieur François bij zich zelven had
van Gaspards onschuld, hij durfde die zijner dochter niet mededeelen, uit vreeze,
haar op nieuw prijs te geven aan de slingeringen van hoop en twijfel; hij wilde haar
niet opwekken uit den slaap der berusting, waarmede hij haar had ingewiegd, of
het moest zijn tot het vroolijke leven der zekerheid. Hij hield dus het woord terug,
dat hem op de lippen lag, en zeide alleen: ‘Doe daarin zooals gij wilt, mijne Diana!
zoo vergeten u noodig is.’
‘Vergeten!’ hernam zij droevig en langzaam, als woog zij de waarde van het woord;
daarna de oogen naar hem opslaande, vroeg zij met ongekunstelde verwondering:
‘Zijn er vrouwen, die dat kunnen?’
‘Ze zijn er,’ hernam hij, en toen zij daarop van hem ging, zoo schielijk als haar
moeielijke gang het gedoogde, sprak hij, haar naziende: ‘En toch is zij de dochter
van de prinses Orsini!’
De Sieur François zag, een half uur daarna, zelf toe bij de aanstalten tot Diana's
bedevaart naar de kapel, die hij zooveel mogelijk vervroegde. Zij nam plaats in eene
dicht geslotene draagkoets, om welke te vervoeren, d'Aubigny de sterkste en
getrouwste zijner bedienden had gekozen. Jerôme ging er nevens, en daar hij geene
liverei droeg, was de degen, dien hij met zich nam, geene al te groote zonde tegen
het kostuum.
François zelf bleef op Chanteloup, om toe te zien, of er iets zoude voorvallen, dat
Diana's verwijdering wettigde. Jerôme had zijne bevelen om die te verlengen, ingeval
van noodzakelijkheid.
In den herfst valt de avondstond vroeg, en zoo was het reeds schemering buiten
en werkelijk duister in de kapel, toen Diana er binnentrad; de zware waskaarsen op
het altaar waren niet alle aangestoken, en die het waren, breidden hun licht niet
veel verder uit, dan tot de plek, waar zij stonden. Het schip der kerk werd alleen
verlicht door ééne afhangende zilveren lamp, en de kleine celachtige zijgangen, die
er op uitkwamen, waren donker als grafgewelven. Wij behoeven den verflauwden
godsdienstijver van de achttiende eeuw, ook onder het volk, niet
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eens mede op te sommen, als wij de opmerking moeten maken, dat de vesper in
het drukke herfstgetij door het landvolk niet te over bezocht werd, of een zeer hooge
vierdag moest er hen toe noodzaken. En wie nog kwamen, liepen eerst toe op het
uiterste oogenblik dat de dienst zoude aanvangen: die dichtbij woonden, omdat ze
zoo dichtbij waren, die veraf woonden, omdat de lange weg, dien ze hadden af te
leggen, hunne verschooning was of hun voorwendsel. Op dit vroege tijdstip dus,
daar zelfs koorknaap noch misdieners zich vertoonden op het altaar, was Diana er
alleen; wel zeker alleen, als ze dacht, toen zij er nederknielde met de innige devotie
eener ziel, die behoefte heeft aan troost, en die weet, haar alleen te moeten zoeken
in het gebed, al zij het ook het gebed van een rozenkrans en voor een crucifix; maar
Diana's gebed was een beter en krachtiger; men heeft maar te lijden zooals Diana
leed, met eene ziel als de hare, om de verlichting te vinden van een innig en geloovig
gebed, hetzij men leeft in de eerste Christeneeuw, of in de negentiende, of in eene
van die daartusschen liggen, en die de armste wordt gebrandmerkt aan echten
Christenzin. Eerst bad ze stil, in den geest, zonder woorden; daarop vond zij de
woorden, die het best hare zielsbehoeften uitdrukten, als zonder opzet, als bij
ingeving; en zoo zeker vergat zij, onder het vuur harer geestdrift, alles wat rondom
haar kon zijn, en de plaats zelve, waar zij zich bevond, dat zij, onder hare tranen
door, de woorden luide uitsprak, en eerst ten laatste zelve werd opgeschrikt door
het hol weêrklinken harer stem in de stille, ijle ruimte van de kapel; toen zocht ze
getijdenboek en bidsnoer, dat de onachtzame vingers, onder de aandacht van het
vurig gebed, hadden laten glippen; zwijgend werd het haar toegereikt door iemand,
die naast haar nederknielde; terwijl zij het nam, zag zij naar die zijde heen, en zoo
flauw een licht konden geene waskaarsen geven, of het was haar genoeg, om dien
persoon te herkennen.
De markies Gaspard d'Armentières knielde naast haar!
Met een doffen kreet van schrik en verrassing sprong zij op, en schoon de Sieur
François haar niet had opgevoed, om met flauwtens te spelen of met migraines;
was ze de eerste nu
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toch nabij; want terwijl zij snel vandaar wilde vluchten, een der celachtige zijgangen
in, wankelde zij, en zoude zijn neêrgevallen, zoo d'Armentières haar niet schielijk
had opgevangen. Zij was zich zelve nauw bewust, toen zij hem toeliet haar te
steunen; maar toen hij haar eenigszins ter zijde had gevoerd, en alleen kon uitroepen:
‘Eindelijk, Diana! eindelijk!’ gaf zij terstond lucht aan hare overheerschende
gewaarwordingen, met het woord:
‘Te laat, Gaspard! te laat!’
‘En waarom te laat, mijne eenige geliefde?’ vroeg hij met angst.
Toen ontrukte zij zich met eenig geweld aan den steun van zijn arm, dien zij toch
zoo noodig had.
‘Ik ben uwe eenig geliefde niet; uwe Floride is dat. O ik heb het wel begrepen en
voor goed verstaan, al hebben de anderen het tegengesproken!’
‘Die Floride! een denkbeeldig wezen, het spel van een uur!’
‘Zoo denkbeeldig, dat ze nu bij ons is op Chanteloup - en zoo kort dat spel,
mijnheer Jacques! dat gij het nog eergisteren hebt voortgespeeld.’
‘Als dat de uitlegging is, die de barones zelve geeft aan haar verblijf op Chanteloup
en aan mijne bescherming, dan verdient zij wel weinig wat ik voor haar heb gedaan,’
sprak d'Armentières.
‘De barones! zij heeft mij niets gezegd, en zij moet goed zijn, want mijn vader
prijst haar, maar ik heb Germain gesproken.... en Germain....’
‘Is een... schurk en een leugenaar,’ meende hij uit te stooten; doch zich
weêrhoudende, zeide hij alleen: ‘is een van die lage wezens, die geen anderen
maatstaf hebben om anderen te beoordoelen, dan zich zelven, en die dus bij alles,
wat boven hun peil gaat, den draad verloren hebben; maar dat gaat boven mijne
bevatting, dat mijne Diana omtrent mij berichten inwint bij mijn kamerdienaar, en
dat zij ze gelooft!’
‘Gaspard! ze zijn dan niet waar?’ vroeg Diana met haar gewonen eenvoud.
‘Zoo dit zoo ware, zou ik dan hier zijn?’ vroeg hij weêr met die zonderling
welluidende stem, die het onfeilbaar vermogen had, altijd hare ziel te treffen.
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Zij antwoordde niet, want de priester was binnengekomen, was de voet des altaars
genaderd, en het Laudate Dominum onnes gentes! werd aangeheven door het koor;
maar zij zag hem aan, en hij had niets meer noodig, om te weten, dat hij geloofd
werd en zij niets meer, om de verzekering te hebben, dat zij er wél aan deed; toch
was dit het oogenblik noch de plaats der ophelderingen of der teedere bekentenissen.
Beiden voelden het te gelijk, en zwijgend vatte Gaspard even hare hand, en leidde
haar terug naar een der bidgestoelten, dicht bij de communiebank; hij zelf plaatste
zich op eenigen afstand en bleef leunen tegen een der pilaren en luisterende naar
den aangeheven vesperpsalm, in die eerbiedige houding en met die aandacht, die
men soms kan opmerken bij hen, die niet gewoon zijn aan het ritueel, voor wie het,
als iets nieuws en treffends, zijne betoovering heeft, welke het voor de anderen,
aan den sleur gewoon, reeds lang heeft verloren. En waarheid is het, dat de markies
de gewoonte niet had de mis bij te wonen, en veel minder de vesper.
Jerôme en Diana's dragers waren nu ook de kapel binnengegaan en hielpen het
klein gehoor vergrooten; buiten hen en hunne meesteres met den markies, waren
er nog acht of tien landlieden, mannen en vrouwen, voor wie de tegenwoordigheid
van die voorname jonge lieden meer tot afleiding strekte dan tot stichting, hoewel
geen van beiden iets deed wat de laatste kon tegen zijn.
Bij gebrek van de voorname leeke, die zich des zondags met die taak belastte,
ging een der kerkbedienden rond met de lederen armentasch, en het gewone: ‘Voor
de armen!’ op de lippen. d'Armentières, verrukt, van hier gevonden te hebben, wat
zijn stoutste wensch nauwelijks had durven begeeren, wierp er met achtelooze hand
eenige goudstukken in; Diana's gift was geen kleinere, en de verwondering van den
ouden rat d'église schilderde zich zoo sprekend op zijn gelaat, dat de pastoor, hem
aanziende, er zeker het geheim van geraden had; voor 't minst, toen het Gloria Patri,
enz. was opgezonden, en de kleine gemeente uiteen was gegaan, - schoon wel
wat dralend, want de nieuwsgierigheid was nog niet bevredigd over het vreemde
paar -
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kwam de pastoor, die even in de sacristie het kerkgewaad had verwisseld voor een
gewoon priesterkleed, naar d'Armentières toe, die intusschen Diana weder was
genaderd.
In de romans zijn de dorpspastoors, bij gelegenheden als deze, altijd oude,
eerwaardige mannen, met witte haren en gekromde ruggen; maar daar onze Novelle
zoo waar is, als...... eene Novelle waar zijn kan, moeten wij ook de waarheid zeggen,
al strijdt die waarheid tegen het gebruik. Onze pastoor was een man in de volle
kracht des levens, en zijne hooge, forsche gestalte, zijne schitterende, zwarte oogen,
zijne fiere en vaste trekken, de moed en de schanderheid, die zich teekenden op
zijn hoog ontbloot voorhoofd, enkel door het zwarte calotje gedekt, kenschetsen
hem als iemand, die meer geschikt moest zijn eene grootere en weêrbarstiger kudde
heen te voeren langs de rotsen en afgronden, die den engen weg omgeven, dan
die schaarsche en volgzame schapen zachtkens voort te leiden door het rustige
dal, waar hij ze vond. Een man, meer geschikt om voor de belangen der kerk te
strijden, gewapend met den bisschopsstaf of met eenige andere knodse van
geestelijk gezag, dan om de stille, onopgemerkte deugden te oefenen van een
Evangelisch herder; geen Jocelyn, maar een Massillon zoudt gij in hem voorspeld
hebben. Wat echter eenmaal zijne bestemming mocht zijn, nòg moest hij zich
vergenoegen met deze nederige plaats, en het was misschien om zich in deze te
doen opmerken, dat hij d'Armentières toesprak, als wij hooren zullen.
‘Edele Heer! Ik raad zonder moeite, wat u herwaarts voert met deze dame; maar
hoewel met leedwezen, moet ik de vrijheid nemen u te zeggen, dat gij hier niet
slagen zult, tenzij alles volkomen geldig is....’
Ik bezit niet een zoo gelukkig raadvermogen als gij zelf, mijnheer de pastoor! want
ik zoek te vergeefs, welk ontwerp of welke geldigheid hier door u wordt bedoeld,’
hernam de markies beleefd, doch met eenige ironie.
‘Ik zie, dat ik meer duidelijk moet zijn,’ hernam de priester iets scherper, ‘ik verklaar
dus, dat ik niet gereed ben een huwelijk in te zegenen op het eerste verlangen,
zonder ophelderingen en inlichtingen, en met veronachtzaming van de
voorgeschrevene
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vormen, als sommige mijner ambtsbroeders de gewoonte hebben, waardoor ze
zich in 't gevaar brengen, om aan eene onbezonnenheid of eene misdaad wijding
en vastheid te geven door het hoogwaardig sacrament.’
Bij de eerste woorden moest d'Armentières glimlachen; maar toen de spreker
geëindigd had, bracht hij de hand naar 't voorhoofd, als werd hem iets helder, en
hij riep uit, zonder dezen rechtstreeks te antwoorden:
‘Maar in waarheid, die inval is hemelsch! Waarlijk, mijnheer de pastoor! ik ben u
grooten dank schuldig voor dat denkbeeld, en zeg mij, wat moet er zijn, om dat uit
te voeren?’
‘Uwe buitengewone gift aan de armen is voor de kerk genoeg, mijnheer!
Belangeloosheid voor mij zelven eischt mijn plicht, als mijn karakter; maar ik moet
beginnen met te zeggen, dat ik niets doe zonder de toestemming van voogden of
ouders!’
‘Aan die zou het niet ontbreken,’ sprak Diana met hare gewone eenvoudigheid.
‘Misschien ook niet aan de toestemming der bruid,’ hervatte de pastoor met een
glimlach.
Diana bloosde diep en trad schichtig achteruit. Zij voelde nu eerst, dat zij
gesproken had, zooals eene vrouw het nooit doen moest tegenover mannen, zonder
berekening hunner opvattingen en naar de eerste ingeving van haar hart.
‘Op beide zoude ik eenige hoop durven voeden!’ hervatte d'Armentières, ‘op een
ander tijdstip en bij voegzamer gelegenheid; want ik zie in, dat, wat mij door het
hoofd ging, eene dwaasheid is, iets onuitvoerlijks voor 't minst, hoe goed het mij
zou gelegen komen;’ daarop wendde hij zich tot den geestelijke: ‘Mijnheer de pastoor!
deze dame is mijne verloofde, en er ligt tusschen onze verloving en de bruiloft geene
andere hindernis, dan een jammerlijk misverstand, dat gedreigd heeft ons te
scheiden, en dat wij nu kunnen ophelderen. Vergun ons een half uur onderhoud in
dit gebouw of in uwe woning, en ik zal u voor altijd verplicht zijn, en van mijne
dankbaarheid....’
‘Zult gij, des verkiezende, aan mijne armen de bewijzen geven! Wat mij aangaat
welk groot heer gedenkt een armen pastoor, als hij hem niet meer noodig heeft, en
bovenal waar
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hij zich geen gedienstigheid heeft mogen veroorloven tegen plicht?’
‘De markies d'Armentières zal u gelegenheid geven die woorden terug te nemen,’
sprak deze, ‘alleen vergunt ge mij....’
‘De sacristie is tot de beschikking van mijnheer den markies!’ hervatte de pastoor
met eene buiging, ‘en de abt de Girvaux beveelt zich in zijn aandenken,’ en daarop
verwijderde hij zich door de naaste deur, die hem tot doorgang strekte naar zijne
pastorij.
‘Diana!’ sprak nu d'Armentières, ‘vergunt gij mij nu dat onderhoud, waarop ik
zooeven de stoutheid had te rekenen; wilt gij mij hooren?...’
‘Dat is mijzelve zoo noodig!’ hernam zij, ‘en niet waar, Jerôme!’ riep zij luider, zich
tot dezen keerende, die langzaam genaderd was, ‘mijn vader zelf zoude toeluisteren,
als hij hier was en mijnheer de markies met hem spreken wilde.’
‘Wel zeker, mejonkvrouw! en na alles wat er gebeurd is, na de vreemde wijze,
waarop Germain in zijn ijlen zich over de handelingen van mijnheer de markies
uitliet, bekenne ik, dat ook mijne belangstelling...’
‘Ja, hij heeft gelijk,’ sprak Diana, d'Armentières vragend aanziende, ‘hij is mijns
vaders vertrouwde; hij was altijd met ons; hij weet, onderstelle ik, van diens leven
meer dan ik zelve; hij heeft een recht...’
‘Hij is onvermijdelijk!’ dacht de markies bij zich zelven ‘al ware 't slechts om den
vorm,’ en luidde sprak hij: ‘welnu, mijn oude vriend, volg ons dan naar binnen.’
.......................
.......................
‘O! Gaspard! zoo gij wist, hoe ik om u heb geleden!’ sprak Diana, zonder er aan
te denken, dat een man zich vermaken kon met dat leed en de erkentenis er van.
‘Ik kan het raden, Diana!’ hernam hij droevig, ‘doch wil gelooven, dat gij niet
geleden zoudt hebben, zoo ik het had kunnen verhinderen, en geloof ook, dat ik
leed heb gedragen voor twee.’
‘En gij hadt voor twee vreugde kunnen genieten, zoo gij slechts gekomen waart!’
sprak zij schielijk; ‘mijn vader had u geschreven, zooals het meest naar uw wensch
kon zijn; en ik wachtte u, en... gij zendt ons eene barones, eene Floride, en
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uw kamerdienaar! Als dat een bewijs is van hartelijkheid...’
‘Het is ten minste geen bewijs van een kwaad hart, mijne Diana! als uw vader
erkennen zal, zoo haast ik hem van de reden dier handelwijs heb ingelicht; u zelve,
beminnelijke engel! u kan ik dat alles niet vertellen en vooral niet in deze
oogenblikken, die zoo kostbaar zijn, en slechts zoo kort kunnen wezen. Die brief
van mijnheer d'Aubigny, die mij zoo welkom had moeten zijn, is mij niet geworden...’
‘Neen, die is ook niet afgezonden; gij werdt zelf gewacht, en ach! Gaspard!
Gaspard! dat gij niet gekomen zijt heeft vreeselijk onheil gebracht! Germain zeide,
dat gij er geweest waart; dat gij waart heengegaan, omdat gij getwist hadt met... die
Floride!’ En Diana's oogen vulden zich met tranen. ‘O ik had geen onrecht, toen ik
van het begin af iets als angst voor haar voelde...’
‘Altijd die Floride!’ glimlachte d'Armentières; ‘ik ben te Chanteloup geweest, dat
is waar, om er de barones eene schuilplaats te geven tegen hare booze vervolgers,
maar ik ben heengegaan, omdat ik er u nog niet vond, noch uw vader; was die er
geweest, ik had er zeker zelf veiligheid gevonden; en weet mijne Diana, waarom ik
niet terugkwam, zoo haast ik hopen kon u beiden te vinden?’
‘Neen, maar dat is juist hetgeen ik begeer te weten!’
‘Omdat men altijd eenige moeite heeft uit de Bastille te ontkomen, als het hun,
die ons kwaad willen, gelukt is, ons derwaarts te voeren.’
‘De Bastille, die vreeselijke staatsgevangenis, waarvan men zulke akeligheden
verhaalt!’ En hem aanziende, riep zij vol afschuw: ‘O ik zie het, gij zijt bleek, gij zijt
vermagerd; gij hebt geleden; ze hebben u dan gefolterd?...’
‘Het grootste leed, dat zij mij doen konden, was, dat zij mij verhinderden naar u
heen te ijlen, om u gerust te stellen, om u te zien, om u te bewijzen dat ik u lief had...
om uw vader te bewijzen, dat ik een eerlijk man ben, die, zoo hij altijd zijne Diana
onwaardig zal blijven, omdat er geen man leven kan, die harer waardig is, voor 't
minst alles gedaan had, wat in zijne macht was, om het te worden.’
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‘Hoort gij het, Jerôme! hoort gij het?’ riep Diana, die in hare blijdschap den ouden
man getuige en deelgenoot maken moest van haar geluk, ‘mijnheer de markies
heeft niets van al dat booze gepleegd, waarvan Germain lastert; zijne vijanden
hielden hem in de Bastille gevangen!’
Jerôme, die begrepen had, zijne rol tot die van zwijgenden getuige te moeten
bepalen, was een weinig verrast, dat men hem zoo plotseling tot werkelijke
deelneming in het gesprek opriep; nu meende hij echter te moeten vragen: ‘Heeft
mijnheer de markies zich reeds lang in zijne vrijheid verheugd?....’
‘Neen, mijn goede vriend! ik kom regelrecht uit de Bastille hierheen; ik heb
gereisd... zoo snel... zooals vorsten reizen; met één woord, ik heb eene wanhopige
poging moeten doen, om mijne vrijheid te erlangen.’
‘O! maar dan is het ook niet mogelijk, dat mijnheer de markies deel heeft in de
beraamde schaking van de barones, noch last heeft gegeven om de verwarring te
stichten, die door de schuld van Germain den brand van het lusthuisje heeft
veroorzaakt,’ sprak Jerôme, die te veel hart had voor de belangen van zijn meester,
om niet in diens plaats helder te willen zien in deze zaken.
‘Mijn God! men heeft eene schaking beproefd! arme Athenaïs! ook zelfs dáár
geene rust! dat moet de Crécy zijn; Dubois zou het niet wagen....’ sprak de markies
als voor zich zelven. ‘En gij spreekt van brandstichting, Jerôme! en dat mijn
kamerdienaar er schuld aan heeft! Hoe kan dat zijn?’
Jerôme verklaarde het hem. Vreemde, vermomde mannen, met wie hij in de
dorpsherberg van tijd tot tijd lustig gedronken had, hadden Germain den voorslag
gedaan, eenige verwarring te stichten in de vertrekken, door de jonge weduwe
bewoond, opdat men gelegenheid zoude hebben, deze te ontvoeren. Germain kende
op Chanteloup slechts ééne dame, en toen hij, als hij betuigde, zwarigheid maakte,
omdat die dame beschermd door zijn eigen meester, werd hem geantwoord, dat zij
lasthebbers waren van zijn meester; werkelijk had een hunner zich bekend gemaakt,
en hij had den vertrouwden bediende herkend van een der edellieden, met wie zijn
heer te Parijs dagelijks
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omging; men had hem de komst van den markies zelfs als kort op handen
voorgesteld; en om zijn geweten geheel te bevredigen, had men hem veel goud
laten zien. Nu het berouw gekomen was, had hij dit alles bekend.
d'Armentières was evenzeer ontzet als verontwaardigd. ‘En terwijl dit alles op
mijn naam ging,....’ vervolgde hij, ‘o, mijne Diana! wat ik gedaan heb, en nog verder
zal moeten doen, dat, dat kan ik nog niet mededeelen; maar zeker is het, dat het
mij blootstelt aan zulke gevaren, die mij zooeven bijna het wanhopige middel zoude
hebben doen aangrijpen, dat de pastoor mij aangaf, om, zoo het gevreesde treffen
mocht, een recht op u te hebben, en als uw echtgenoot te sterven.’
‘Neen, Gaspard! neen!’ riep Diana hartstochtelijk, gij moet blijven leven en gelukkig
zijn, al was het dan door....’
Haastig deed hij haar zwijgen, door hare hand te nemen, en die aan zijne lippen
te drukken, met dien zacht smeekenden opslag van het oog, die het wreede woord
op de hare terughield.
‘Weet voor zeker, Diana! en blijf het gelooven, dat er voor mij geen geluk mogelijk
is, zonder u; maar nu ik reeds het geluk heb u hier te treffen, moet ik dit voorrecht
gebruiken tot een ernstiger doel, dan enkel zulke betuigingen....’
‘Ja! hoe wist gij, dat ik hier was?’
‘Ik herkende Jerôme, die met uwe dragers bij de draagkoets stond, op het plein
der dorpskapel; ik onderstelde terstond, dat gij hier moest zijn; ik trad binnen, vond
u in het gebed, en het heiligschennis achtende dat te storen bleef ik stil nevens u,
de eerbiedige getuige uwer vurige aandacht; en zie, Diana! ik erken, dat ik niet
gewoon ben devotie te bedrijven in bidkapellen of voor hoogaltaren; ik beken, dat
ik met de philosophen, die opkomen in dezen tijd, vele vragen te doen heb, eer ik
kan toestemmen, dat er een God is, die zóó wil aangebeden zijn; maar toch, zóó
trof mij uwe geestdrift, uwe vroomheid, dat zij ook mij door het hooren van uw half
luid gebed aangreep, en ik, aan kapel noch altaar denkende, mij naast u nederwierp,
en het hooge Wezen, dat dit heelal regeert, aanriep om bescherming voor u, om
uitredding uit de angsten, waarin ik sinds weken verkeer, voor u en voor mij zelven;
en dat ge-
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bed is reeds verhoord: dat gij hier zijt, bewijst mij, dat mijnheer d'Aubigny mijne
waarschuwing heeft ontvangen en ter harte genomen....’
‘Welke waarschuwing?’ vroeg Diana verwonderd, ‘ik weet van niets; dat ik hier
ben, is een gevolg van mijn eigen wensch, om in dit gewijd gebouw troost te zoeken
voor mijne zielesmart; mijn vader stond het mij toe, doch van u, of van een bericht,
dat hij zou ontvangen hebben, zeide hij niets.’
‘Mij ook niet, mejonkvrouw!’ sprak nu Jerôme, ‘doch wel heeft mijnheer mij dringend
aanbevolen, u, zoolang het zijn kon, in de kapel of in het dorp te doen vertoeven;
zelfs onze lieden, die uwe draagkoets vervoerden, staan nu daarbuiten, om toe te
zien op een sein van het kasteel: lantaarns, uitgehangen aan de bogen die zich
welven over de ramen der tweede verdieping, welke juist van hieraf zichtbaar is;
zoo dat sein volgt, heb ik order, om mejonkvrouw te bewegen, hier zelfs den nacht
te vertoeven, en van den pastoor voor haar gastvrijheid te verzoeken tot iederen
prijs.’
‘Ik twijfel niet, of hij zal die bewijzen op het eerste verlangen,’ hernam de markies;
‘en gij ziet nu, mijne welbeminde! dat mijnheer uw vader mij gelooft en mijn raad ter
harte neemt; want ik bad hem, u voor eene wijle van Chanteloup te verwijderen.
Wacht dus niet eenmaal dat sein af, want mijnheer d'Aubigny kan niet weten, waar
het gevaar voor u dreigt, en blijf hier, totdat gij van mij hoort; zoo ik de zekerheid
heb, dat gij daarin toestemt, en mijnheer de Girvaux u veiligheid en afzondering
waarborgt op zijn priesterlijk woord, ga ik gerust en tevreden van hier, en heb zorg
noch schroom meer op den weg, dien ik gaan moet; want ik weet u dan veilig. Belooft
gij het mij, Diana?’
‘Ja, Gaspard! ik beloof het u,’ hernam Diana, ‘want ik zie het u aan, dat gij er groot
gewicht aan hecht, en het stemt in, als Jerôme zegt, met de wenschen mijns vaders...
maar dan moet gij mij ook een verlangen bevredigen: Waarom hebt gij die barones
op Chanteloup gebracht, en wie zijn het eigenlijk, die u en haar kwaad willen?...’
‘Mijne allerliefste Diana!’ sprak d'Armentières in groote verlegenheid, ‘u dat nu
duidelijk te maken, en in deze korte
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oogenblikken... ik weet niet hoe... gij weet zoo weinig van de wereld; gij zoudt toch
niet begrijpen, en ik...’
‘Zeer goed, mijnheer de markies!’ hernam zij met een allerliefst pruilend gezichtje,
dat bewees, dat zij hem niet meer wantrouwde; ‘zoo zal ik mij vergenoegen met de
legende van uw Germain; hij is nog op Chanteloup.’
‘Hij is er zijn langsten tijd geweest!’ beloofde d'Armentières zich zelven; tot Diana
sprak hij: ‘Gij geeft geene gratie, schalke vervolgster? zoo zal ik zoo kort zijn als
mogelijk is, want ik zie wel, om alle verder onheil te verhoeden, zal ik u ook nog
moeten inwijden in hetgeen ik uitdacht, om in uwe nabijheid te komen; gij zult daaruit
zien, dat ik altijd door, met vasten wil op een groot doel blijf afgaan: het onschatbare
voorrecht, uwe hand te verkrijgen van uw vader! - Jerôme! de tijd, dien ik hier mag
doorbrengen, hangt niet af van mij zelven; geef den lieden, die buiten op het sein
toezien, den last te luisteren, of ook het geluid van eene jachthoorn zich vernemen
laat. - Bij den eersten klank, mijne lieve! moet ik verder...’
Jerôme boog zich, ging en kwam niet terug; hij had begrepen, dat het den markies
moeielijk moest vallen, zich geheel te verklaren ten overstaan van een derde, van
een bediende; en den man, wien zijn heer genoeg vertrouwde, om zijne raadgevingen
te volgen; den man, van wien hij het eerst had opgemerkt, dat hij een gewenschte
gast zou geweest zijn; den man, tot wien zijne jonge meesteres kennelijk in eene
teedere betrekking stond en die zulk eene angstige zorg toonde voor haar welzijn,
dien man kon hij wel gehoorzamen en believen als zijn meester zelven en
verantwoord wezen voor dien meester, dacht hij.
Toen d'Armentières zich alleen zag met Diana, zette hij zich tegenover haar, om
onder het luisteren de afwisselende gewaarwordingen te kunnen bespieden van
haar levendig en geestig gelaat, en zij, om hem te beter kunnen aanzien onder het
spreken, liet het hoofdje vallen in de rechterhand, waarvan zij den arm rusten liet
op de tafel.
Toen begon hij zijn verhaal, waarbij wij zoo min hebben toe te luisteren als Jerôme.
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‘Dat's een verwenschte bui, la Fâre.’
‘Corbleu! Monseigneur! ik zou haast zeggen, dat Chantilly naar de wolken was
verhuisd, en dat men vandaar zijn kwaad humeur nu op ons uitgiet in eene stortvlaag,
zoo als kortelings in eene samenspanning.
‘Ja, als ze vandáár macht hadden over de natuur, twijfel ik wel, of wij droog zouden
blijven, glimlachte de edelman, die het eerst had gesproken; maar om niet geheel
in stroomgode te verkeeren, moesten wij dat huis binnengaan; 't is ten minste geene
herdershut, en zelfs iets beter dan eene boerenhoeve; licht vinden wij hier iets
geriefelijks, en het noodige om de wanorde in ons voorkomen wat te herstellen! zóó
kunnen wij ons toch niet vertoonen tegenover.... gij weet, ten minste niet met
bedoelingen als de onze; en hoe zou men lachen te onzen koste, zoo wij niet
slaagden....’
‘Ik heb maar ééne bedenking, Monseigneur! dit huis behoort bij de kapel, en we
zullen ons nez à nez vinden met den een of anderen pastoor.’
‘Dat is geene reden, om mij zoolang op den dorpel te laten staan; klop aan, zeg
ik, of meent gij, dat ik vergeten ben, hoe men een kruis maakt, en in gevaar zal
raken, als de Maagd van mijne stad, voor tooverij verbrand te worden?’
‘Monseigneur! men opent, sprak La Fâre schielijk, ‘denk aan uw incognito!’
‘Is er hier eene wijle schuilplaats tegen het onweêr voor twee Christen edellieden?’
vroeg de Monseignenr, terwijl hij reeds binnenging, zonder het antwoord af te
wachten.
Dat antwoord was intusschen niet zeer aanmoedigend.
‘Mijnheer de pastoor leest zijn brevier,’ (men hoort dat het de huishoudster is, die
spreekt, en die geen lust heeft in gasten), ‘en ik kan dat verlof uit mij zelve niet
geven.’
‘De pastoors lezen altijd hun brevier, als ze wat beters konden doen,’ hernam
Monseigneur lachend; ‘maar ik houd voor zeker, dat de huishoudsters volstrekte
oppermacht hebben, als de geestelijke heeren in den gebede zijn, in krachte van
welke oppermacht, allerschoonste! ik u bidde mij vóór te gaan; want in waarheid,
ik krijg een onweerstaanbaren lust, op u den voor-
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tred te nemen, wat toch tegenover eene dame wat onhoffelijk zoude zijn.’
Voor de huishoudster, die deze uitdrukkingen, door de beminnelijkheid en de
voorrechten harer sekse uitgelokt, wellicht nooit op zich had hooren toepassen, en
zeker niet in de laatste tien jaren, hadden ze nu al het bekoorlijke der nieuwheid,
en met een glimlach, zoo zacht als zij dien wist te plooien, ging zij den schalken
bezoeker vóór naar het vertrek van haar meester. De waarheid is, dat de pastoor
niet in de gebede was, maar in 't volle genot van zijn souper; eene bezigheid, waarin
de meeste zijner ambtsbroeders evenmin gestoord wilden wezen als in de eerste;
maar wij herinneren ons, dat deze pastoor niet in alles de gelijke was van hen, wier
stand hij deelde; ook was het meer met eene verrassing, die van welgevallen, dan
die van stoornis getuigde, dat hij opstond om de vreemdelingen te begroeten.
Hun wensch te verstaan en in te willigen, was voor hem hetzelfde; maar er lag
zoowel zekere verrassing als kennelijke voldoening in de wijze waarop hij La Fâre's
metgezel de beste plaats bij zijn haard bood, zoodat de eerste dezen influisterde:
‘Dat was het, wat ik vreesde; die man heeft u maar te herkennen, deze équipé
uit te bazuinen, en, behalve dat dan alles mislukt....’
‘Daar zal niets mislukken, wat wij hebben voorgenomen,’ hernam de ander met
gezag, ‘en zoo die man mij herkent is dat voor hem eene reden om te zwijgen;’
daarop sprak hij luid tot den pastoor:
‘Mijnheer de pastoor! gij ontvangt dus meer vreemdelingen, dat indringers als wij
u niet te veel kwade luim geven?’
‘Zoo van tijd tot tijd, Monseigneur! als er lieden van rang door het dorp trekken,
toeven ze ongaarne in de ellendige herberg, en des pastoors huis geniet dan meestal
de eere van hunne voorkeur.’
‘Men ziet het terstond uit de wellevende wijze, waarmede gij den plicht der
gastvrijheid oefent,’ hernam de vreemde hoffelijk.
‘Monseigneur! het is niet meer zware plicht, wat ons gewoonte geworden is; maar
indien dat àl niet ware, indien het ons zwaar
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viel, toch zouden er oogenblikken zijn, waarin het oefenen er van zijne eigene
belooning met zich bracht....’ en hij boog zich met beduiding naar hem heen.
‘Gij zijt hoffelijk, mijnheer de pastoor!’ antwoordde de edelman, een weinig
kleurende, en daarop La Fâre aanziende, murmelde hij tusschen de tanden: ‘Diable!
diable! die fijne vos kent ons zoo goed van buiten als zijn brevier!’
De pastoor, ziende, dat die Heer zich het liefst vertrouwelijk wendde tot zijn
metgezel, ging een weinig naar den achtergrond van 't vertrek, en bleef daar staan
in eerbiedige houding.
‘Voor 't minst, Heer pastoor! kom aan tafel en hervat uw gestoord souper, alsof
wij niet dáár waren; mijn vriend en ik zullen onze kleederen drogen, en u dan niet
langer lastig zijn.’
‘Monseigneur zal mij toch de eere doen iets te nemen van het beste, dat mijne
tafel oplevert. Eene snede van dezen kalkoen?’ en hij bood hem die aan op de wijze
van een hofmeester.
‘Veel dank! veel dank! wij hebben niets noodig! ik zal u de waarheid zeggen: wij
worden ten avondmaal gewacht op een naburig kasteel; wij hebben den dag
doorgebracht met de jacht; ons gezelschap is uiteengeraakt en wat verstrooid, en
door die laatste onweêrsbui hebben wij nog het punt van de algemeene samenkomst
niet kunnen bereiken. Ik neem dus een glas wijn van u aan, maar voor het overige,
geef u geene moeite, en bovenal maak geene omstandigheden en ga zitten.’
‘Monseigneur! ik ben onderdaan, en....’
‘En gij kent mij? dat zie ik al lang!’ hernam de ander driftig en verdrietig; ‘maar gij
hadt veel beter gedaan, dat niet te laten blijken; nu zult gij eindelijk verstaan, niet
waar? en nu beveel ik u, wat ik zooeven vroeg.’
‘Ik kan slechts gehoorzamen,’ hernam de Girvaux, met eenige verslagenheid over
die toespraak.
Toch had zijne politiek dien weg willen gaan; de Kegent (want wie onzer heeft
hem niet herkend) moest weten, dat hij wist; dit gaf terstond de verbintenis van een
geheim, dat ze samen wisten, tusschen hem en den vorst; nu hervatte hij met meer
vrijmoedigheid, dan men uit zijne vorige bescheidenheid zou verwacht hebben, zijn
afgebroken maal, dat La Fâre begon
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te deelen met de aanmerking: ‘dat hij 't zekere voor 't onzekere nam,’ hierbij den
Regent aanziende, alsof hij dezen door dit woord aanbevelen wilde, zijn voorbeeld
te volgen.
‘Daar zal toch wel in Frankrijk geene deur zijn, die voor mij gesloten blijft, als ik
er in 't eind binnen WIL!’ hernam deze, als antwoord op eene vreeze, die niet
rechtstreeks werd uitgedrukt.
‘Zeker! zeker! Monseigneur!’ hernam La Fâre, verbleekend over het onvoorzichtige
woord; ‘slechts zijn wij ver af van de plaats der bestemming; slechts zou verdwalen
mogelijk zijn, en...’
‘Ah bah! als ik bedenk, hoever we hier van Tours zijn, kunnen we van Chanteloup
niet verder af wezen dan een half uur.’
La Fâre schrikte; de onvoorzichtigheid was volkomen.
Alsof hij die onrust niet opmerkte, antwoordde de pastoor:
‘Monseigneur heeft volkomen recht: een klein half uurtje; en met goede paarden,
als die door heeren van uw rang gebruikt worden, licht binnen een kwartier!’
‘Alleen die goede paarden zijn voor 't oogenblik niet in ons gebruik en buiten ons
bereik,’ zeide Philips van Orleans. ‘Het mijne is op de jacht onder mij dood gevallen
van uitputting, en dat van mijnheer heeft hem afgeworpen, en heeft zijn eigen weg
gekozen!’
‘En ik ben in de onmogelijkheid twee paarden te verschaffen,’ sprak de Girvaux,
met iets als wanhoop op 't gelaat. ‘Het eenige, dat ik tot mijne beschikking had, heb
ik zoo even geleend aan een edelman, die zeker tot uw doorluchtig gezelschap
behoorde; want ook hij ging naar Chanteloup.’
‘Naar Chanteloup!’ riepen de beide heeren als uit één mond.
‘En in vollen ren nog wel!’ vervolgde de pastoor, ziende, dat zijne woorden gansch
niet zonder beduidenis waren voor zijne aanzienlijke toehoorders.
‘Dat moet d'Armentières zijn geweest,’ sprak de Regent.
‘Zoo noemde zich die heer: Gaspard, markies d'Armentières.’
‘En kwam ook hij hier schuilen tegen het weêr?’ vroeg de hertog.
‘Neen, Monseigneur! het weer was toen nog goed; die edelman is de kapel
binnengegaan en heeft den avonddienst bijgewoond.’
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‘Dat spreekt van zelf!’ riep La Fâre, ‘d'Armentières is immers een heilige geworden?’
‘Zwijg, La Fâre! van zoo iets kan ik walgen,’ en werkelijk lag er zoo sprekend een
afkeer, als hij te kennen gaf, op des Hertogs gelaat.
Dat van den priester teekende plotseling eene strakke verwondering, die zonderling
afstak bij zijn deemoed en bij zijne kennelijke pogingen om zich welgevallig te maken;
hij vestigde zijn gitzwart oog op den Regent en zeide ernstig: ‘Indien ik de eer had
uw biechtvader te zijn, Monseigneur! zoude ik U trachten te bewegen, wat minder
openlijken afkeer te toonen voor den dienst van God.’
‘Mijn biechtvader, mijn goede heer pastoor! dat ambt is sinds lang eene Sinécure,
en zoo gij dat hieldt, zoudt gij doen als de anderen: de rust, die u gegund werd,
doorbrengen met uwe studiën of met uwe vermaken, en anderen gunnen wat men
u schonk: ongestoorden vrede.’
‘Monseigneur! ik zou niet zijn als de anderen, en ik zou mijn eigen vrede niet zóó
lief hebben, of ik zou mijn hoogen boeteling van tijd tot tijd uit zijne zorgeloosheid
opschrikken, en gij zoudt mij wellicht schuwen als een strengen arts, maar gij zoudt
mij altijd weêr tot u roepen, zoo ras gij door uwe wonden werdt gekweld.’
Zonder hem rechtstreeks te antwoorden, zeide de Regent tot La Fâre: ‘'t Moet
toch wel aardig wezen, een man om zich te hebben, die ambtswege verplicht is zoo
tot u te spreken, en die het doet!’
‘'t Is iets anders dan aardig, Monseigneur! 't is noodzakelijk; op een sterfbed erkent
men zulks, en dat is wel al laat genoeg; niet zelden te, laat! merkte de Girvaux aan.
‘La Fâre!’ sprak de Regent, met iets, dat eene zoo fijne samenmenging was van
ironie en van ernst, dat men de beheerschende bedoeling moeielijk onderscheiden
kon. ‘La Fâre! teeken den naam op van mijnheer den pastoor; als wij tot dàt zekere
tijdpunt gekomen zijn, kon het wezen, dat wij hem tot ons riepen.’
‘Ik ben te ieder uur tot den dienst van Monseigneur; alleen
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zal het mijne schuld niet wezen, zoo ik niet ter ieder uur als bode des vredes komen
kan.’
‘Gij zult komen zooals gij best kunt, mijnheer!’ antwoordde Philips geeuwende;
want de lichte prikkel van het ongewone was reeds weêr voor hem afgestompt, en
dit onderhoud verloor daarmede voor hem zijne belangrijkheid; maar zijne vorstelijke
groothartigheid deed hem gevoelen, dat hij het ter wille van den geestelijke nog
eene wijle moest verlengen; eene andere gedachte mengde zich zeker daartusschen;
ten minste hij vroeg:
‘Zijt gij bekend, mijnheer de pastoor! bij den kardinaal de Noailles?’
‘Dat kan ik niet denken, Monseigneur! een onbekende dorpspastoor, die een half
jaar geleden nog kapellaan was bij een even onbekenden priester te Tours.’
‘Dat is niet goed, men moest u kennen; de kardinaal houdt zich bezig met eene
taak, waarbij hem vaste handen en goede hoofden noodig zijn. Ik zal u aanbevelen.’
De glans van voldoening, die nu afstraalde van het gelaat des pastoors, terwijl
hij zich boog, spijt ons een weinig; want zij brengt ons in verwarring, of plichtgevoel
dan wel behendigheid hem zijne laatste moedige houding had ingegeven; wij doen
hem zeker niet veel te kort, als wij aan beiden iets daarvan toekennen. Het verlangen
naar ruimer en hooger werkkring was op zijn leeftijd en in zijn toestand althans
geene schuldige begeerte.
Hoe dat ook zij, la Fâre had deze tweespraak met meer ongeduld aangehoord,
dan hij uit aanzien voor den vorstelijken heer durfde te kennen geven; nu bracht hij
dezen van de afwijking tot het ware onderwerp terug, door te vragen: ‘En
d'Armentières?’
‘'t Is waar ook!’ riep de Regent, ‘ik begon het te vergeten. Gij gelooft dus, heer
pastoor! dat de markies als een oprechte vrome uw avonddienst heeft bijgewoond?...’
‘Ik vergun mij hier geen oordeel, Monseigneur! maar niets heeft het tegendeel
bewezen; alleen heb ik eenige reden om te gelooven, dat de markies niet enkel ter
liefde van de vesper daar was.’
‘Corbleu! dat geloof ik wel, daar zal wel wat anders achter schuilen!’
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‘Geen staatsgeheim, naar het mij toescheen, Monseigneur! maar eene eenvoudige
liefdesintrigue.’
De Regent en La Fâre wisselden op nieuw veelbeteekenende blikken.
‘Zoo! dan was er eene dame met hem!’ vroeg Philips.
‘Hij heeft zich bij de dame gevoegd; doch zij is vóór hem gekomen, en alleen...’
‘En hoe zag die vrouw er uit?’ vroeg Philips schielijk, ‘was zij eene brunet, levendig,
groot, slank van gestalte?’
‘Geene brunet, en hoewel levendig van gebaren, een weinig waggelend van gang.’
‘Dan kan het de barones niet zijn,’ riep de hertog; ‘en Dubois zal gelijk hebben!
Was zij jong of oud?’
‘Oud, Monseigneur!’ herhaalde de pastoor met een glimlach; ‘zij was de verloofde,
zoo niet de bruid, van mijnheer den markies!... en dan oud!’
‘Toch, toch!’ hernam de Regent, ‘indien het waarheid is, wat ik vermoed, kan die
vrouw oud zijn, en toch van dien jongen edelman maken wat zij wil, zelfs een
echtgenoot.’
De pastoor haalde de schouders op. ‘Het kwam mij voor dat zij nog zeer jong
was,’ hernam hij.
‘Ik gaf er een millioen voor, haar even te zien,’ riep Philips opstaande en in eene
zichtbare spanning zich de handen wrijvende.
De verlegenheid van den pastoor nam toe en werd ook zichtbaar. Kennelijk
worstelde er een gevoel van plicht met de zucht om een vorstelijk heer dienst te
doen en zich zulk een beschermer te winnen. Het eerste behield toch de overhand;
hij zweeg, maar hij sloeg de oogen naar den grond, en scheen met zijne houding
verlegen te worden.
Op eens riep de Hertog:
‘Maar dan is die dame met den markies heengegaan?’
‘De markies is gegaan, zooals hij gekomen is, alleen!’
‘Zoo is de dame vóór hem vertrokken?’
‘Neen, Monseigneur!’ en de priester klemde de lippen samen, om niet meer te
zeggen.
‘Maar als ze later vertrokken is, kan ze nog niet ver zijn, en is licht in te halen...’
merkte la Fâre aan.
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‘Welnu! wij zijn verwarmd; onze kleederen druipen niet meer; de regen houdt op; ik
heb grooter tochten te voet afgelegd. Kom, la Fâre! haar na.’
‘Maar, Monseigneur! welk een inval om Godswil, laat dat varen! te voet over zulk
een weg!’ riep de pastoor met zichtbare onrust.
Den Regent van Frankrijk uit zijne woning, op zijne getuigenis, en op deze wijze,
een persoon te laten naloopen, die... hij wist, dat niet zou te vinden zijn, vond hij
iets zóó ongehoords, streed zóó volstrekt met zijne pas opgebouwde plannen voor
de toekomst, dat hij in zijne vrees den Hertog bij den arm vatte, als scheen het hem
een zwakker vergrijp, dezen met geweld tot blijven te dwingen.
La Fâre had hem intusschen met opmerkzaamheid gadegeslagen; het angstzweet
op dat voorhoofd had zijne beduidenis voor dien slimmen roué.
‘Heer pastoor!’ sprak hij, ‘wil ik u eens zeggen, wat u dus in verwarring brengt?
die vrouw is nog hier!’
‘Mijnheer! mijnheer!’ riep de pastoor verschrikt en verbijsterd.
‘Parbleu! la Fâre! hoe komt gij daarop?’ sprak de Regent, hem naderend.
‘Mijnheer de pastoor schijnt geen vriend van de logen; hij zal dus waar zijn in zijn
antwoord; maar hij is evenmin een vriend van volkomen oprechtheid, anders ware
hij niet daareven zoo spaarzaam geweest met zijne woorden. De dame is niet met
den markies vertrokken; zij is niet vóór den markies heengegaan; dat zij na den
markies is heengegaan, verzekert de eerwaarde evenmin; integendeel, hij schroomt
Monseigneur te wagen aan eene ijdele poging, om iemand te achterhalen, die niet
op weg is; en dus, daar die dame noch een vogel is, die door de lucht reist, noch
eene heilige, die in de wolken wordt opgenomen, zoo is het bewezen, dat ze ergens
gebleven is, en dat ergens is hier. Antwoord nu, mijnheer! met uwe waarheidsliefde
van zooeven - al is het met hetzelfde laconisme - heb ik het geraden?’
De pastoor staarde voor zich heen met zichtbare besluiteloosheid, kruiste de
armen over elkander met eene krampachtige beweging, maar zeide niets.
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‘Ik heb geen ander antwoord noodig,’ sprak de hertog glimlachend; ‘zoo la Fâre
ongelijk had, zoudt gij wel schielijk ontkend hebben; nu, mijnheer! zijt gij van uwe
verplichting ontslagen, zoo u stilzwijgendheid is opgelegd; gij hebt niets gezegd,
maar ik weet; en nu ik weet, bevele ik u, mij die vrouw voor te stellen. Ik moet haar
zien, ik moet haar spreken!’
‘Monseigneur! ik smeek u, beveel dat niet, want ik zal niet kunnen gehoorzamen.’
‘Priester! zoo gij mijn incognito hadt geëerbiedigd, stond het u vrij den vreemden
indringer uit uw huis te jagen; nu gij mij kent als den Regent van Frankrijk, hebt gij
het recht niet meer ongehoorzaam te zijn, en de Regent van Frankrijk herhaalt u
zijn bevel!’
‘Monseigneur!’ hernam de pastoor met vastheid, als de Regent van Frankrijk iets
gebiedt in den naam van het staatsbelang, heeft zeker geen onderdaan van den
Koning de vrijheid, niet te gehoorzamen, maar als de hertog van Orleans zijn gezag
gebruikt, om zijne nieuwsgierigheid te bevredigen omtrent de liefdesgeheimen van
bijzondere personen; als de hertog van Orleans met het gezag van den Regent tot
mij komt, en mij beveelt de wijkplaats te schenden van eene jonge vrouw, die zij
van mij heeft afgebeden, en waar zij zich veilig acht in het geloof aan de trouw van
mijn woord, dan moet ik zeggen, Monseigneur! ik bidde u onderdanigst, neem dat
bevel terug; want het is niet billijk, en mijn geweten verbiedt mij er aan te
gehoorzamen.’
‘En heeft uw geweten u niet het allereerst verboden misdadige personen
schuilplaats te verleenen?’ hernam de Hertog met zijn strengsten toon en blik.
De priester verbleekte, maar hij hernam nog altijd moedig: ‘Monseigneur!
misdadige personen? alleen eene jeugdige dame, die in stillen eenvoud den
avondgodsdienst heeft bijgewoond, een kort onderhoud heeft gehad met een heer
van haar stand en van haar leeftijd, in tegenwoordigheid van een vertrouwden
bediende, waarschijnlijk over eene aangelegenheid van het hart... kon een priester,
onwetend van hetgeen in de wereld, en bovenal in de hofwereld, voorvalt, dáár
misdaad inzien, en is het hem als misdaad te rekenen, dat hij voldoet aan het
verlangen der
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jonge vrouw, om in ongestoorde eenzaamheid een wijle tijds in zijn huis door te
brengen?’
‘Neen, mijnheer! de priester is dáárdoor niet schuldig maar hij zou het worden,
zoo hij zich langer verzette tegen een noodwendig onderzoek. Als uw geweten
alleen kan toegeven aan het belang van den Staat, waar ik eenige inschikkelijkheid
had mogen hopen voor mijn persoonlijken wensch, kan ik u bevredigen; want het
is hier de vraag van een gewichtig staatsbelang; het is mogelijk, dat daar alleen
liefdesbelangen zijn verhandeld; het is ook mogelijk gansch wat anders; de edelman
komt pas uit de Bastille, en de vrouw kan de prinses Orsini zijn, of voor het minst
eene harer vertrouwdste partijgangsters, en er bestaan scherpe vermoedens eener
nieuwe samenspanning dezer listige vrouw tegen mij; en ik heb mij in persoon naar
dit oord begeven, in de hoop van belangrijke ontdekkingen te doen. Nu weet gij
alles, mijnheer! erken mijne goedheid, die zich tot deze mededeelingen volledigt,
om de teederheid van uw geweten te gemoet te komen!’
Men weet het, de hertog van Orleans, tout bon compagnon qu'il était, kon zeer
goed de waardige vorstenhouding aannemen die hem altijd beter had gepast; en
de wijze, waarop hij zich nu een beleedigd vorst toonde, die de allerlaatste minuut
geduld heeft gebruikt, greep den pastoor aan met eene ontzetting, die te grooter
was, daar zijne verbeelding hem op eens zich zelven voorstelde, als ingewikkeld in
eene samenspanning, terwijl iedere aarzeling eene verdenking van medeplichtigheid
op hem wierp.
‘De prinses Orsini!’ riep hij, ‘in waarheid, Monseigneur! Chanteloup is een lustslot,
dat men zegt haar behoord te hebben, en de jonge dame is werkelijk vandaar
gekomen, met den ouden hofmeester, die er jaren gewoond heeft. Den eigenaar
en zijne betrekkingen ken ik niet, toen ik mijn ambt hier aanvaardde, was het kasteel
enkel bewoond door bedienden, en ik weet alleen bij gerucht, dat het sinds eenige
weken weêr gebruikt wordt door den meester.’
‘Wij hebben naar de jonge vrouw gevraagd,’ was het eenige antwoord van den
Hertog.
‘Monseigneur gelieve met mij te gaan; ik zal de eer hebben
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hem te geleiden,’ hernam de pastoor, met eene wanhopige poging, om zijne zorg,
zijn verdriet en zijne beschaming, te verbergen onder de houding van
gehoorzaamheid.
La Fâre ook wilde volgen.
‘Monseigneur!’ bad de pastoor met een ootmoedigen blik. Ik zwicht alleen voor
den rang en de rechten van den Regent!’
‘Ik versta u, mijnheer!’ - blijf, la Fâre! en de Hertog volgde den pastoor, die hem
met een gebukt hoofd voorging naar de kamer van zijn huis, welke hij voor het
bezoek van vrienden of vreemden in gereedheid hield, en die zoo goed was ingericht,
als men dat verwachten kon in eene dorpspastorie, welker bezitter er werkelijk meer
op uit was, om zijn geestelijk gezag te bewaren onder zijne kudde, dan haar te
scheren tot eigen wereldlijk voordeel. Onder het gaan had hij zich nog eens tot den
Hertog gekeerd en hem gezegd: ‘Schoon onwetend, ben ik wellicht schuldig
geworden, Monseigneur! Ik kan niets doen dan uwe vergiffenis inroepen, en alle
inlichtingen geven, die voor mijne onschuld mogen pleiten. Kort geleden is er een
koerier uit Italië door dit dorp gegaan, die een paar uren op het kasteel heeft vertoefd,
en daarna spoorslags is teruggereden; kan dit betrekking hebben op de groote
zaak?’
‘Wellicht, mijnheer! Altijd ben ik u dank schuldig voor uwe opmerkzaamheid. En
wees zeker, dat ik uwe handelwijze in dit alles op haar rechten prijs zal weten te
stellen.’
De pastoor slaakte een gesmoorden zucht; hij vreesde, dat dit antwoord dubbelen
zin had; hij zag het luchtkasteel zijner toekomst, gebouwd op de aanvankelijke gunst
van den hertog, reeds ineengestort voor zijne voeten.... de diensten aan den Regent,
zou Philips van Orleans zich gehouden achten die te beloonen, waar hij in persoon
eene weigering had ondergaan?
Bij de deur genaderd, opende hij die voor den Hertog, boog zich en week toen
ter zijde, met eene haast, die wel bewees, dat hij zich in dit gezelschap niet wilde
vertoonen bij zijne gast, en dat hij hare blikken, hare klachten en hare verwijtingen
zoolang mogelijk wilde ontwijken.
Philips van Orleans trad binnen.
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Als de hertog De St. Simon gelijk heeft, was Philips van Orleans de beminnelijkste
man van Frankrijk en voor vrouwen onwederstaanbaar, en wij hebben geene reden
hem ongelijk te geven, vooral omdat hij er bewijzen bijvoegt, die.... tegelijk bewijzen,
dat mevrouw De Maintenon dien vorst in dezelfde mate voor den gevaarlijksten man
van Frankrijk hield; het gevoelen van die twee autoriteiten, die er over wisten te
oordeelen, is ons genoeg, om te besluiten, dat er daar bij Diana een bezoeker
binnentrad, die slechts een gering gedeelte van de vele voordeelen, die in zijne
macht waren, behoefde aan te wenden, om op dit jeugdige, onervarene, voor
indrukken vatbare kind elken invloed te oefenen, dien hij zoude noodig keuren; maar
de hertog zelf was nog onbeslist, welke houding hij zoude aannemen tegenover de
vrouw, die hij met zooveel drift had begeerd te zien; hij nam voor, dat te laten
afhangen van den leeftijd, het voorkomen en de waarschijnlijke bedoelingen van
haar, die hij zien zoude; hij toefde dus eene wijle in de geopende deur, om haar
gade te slaan, en te eerder, daar hij door de vlucht van den gastheer genoodzaakt
was, zich zelven aan de vreemde voor te stellen, en vooreerst geen plan had, dat
te doen met den naam, waarvoor alle deuren moesten openspringen; maar het
gelukte hem niet, eene wijle onopgemerkt te blijven. Het jonge meisje, reeds
eenigszins onrustig en vreesachtig, op het denkbeeld van zich door een onbekend
gevaar bedreigd te zien, en daartegen veiligheid te moeten zoeken ver van haar
vader, in eene vreemde woning, had met onafgeleide aandacht naar alle geluid en
geritsel zitten luisteren, en er was niet eenmaal de verscherpte fijnheid der
gehoorzenuwen, door zulk eene spanning veroorzaakt, toe noodig, om het haar te
doen opmerken, dat mannenschreden haar verblijf naderden, dat de deur werd
geopend, dat men binnentrad.
De dochter van den Sieur François was wel opgevoed om zacht en eenvoudig te
zijn, maar niet tot lafheid; en in plaats van zich te verschuilen of met beven af te
wachten wat er volgen zoude, als een ander schuchter en weêrloos kind zou gedaan
hebben, stond zij schielijk op en ging den komende tegemoet, vriend of vijand, wat
het dan wezen mocht. De eerste opmer-
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king dus, die de hertog over haar konde maken, was die, dat zij een moeilijken,
waggelenden gang had, en eene gestalte, die geene dame van het hof voor zich
zou gewenscht hebben. De tweede, toen hij wat vooruittrad en het licht op haar viel,
was er geene, die hem beter voor haar innam. Zij was bleek, droeg eenigszins de
merkteekenen van kinderpokken.... met één woord, ze was leelijk! besloot de hertog,
en te gelijk maakte hij bij zich zelven daaruit de gevolgtrekking, dat zij niet de vrouw
kon zijn, die men eenmaal hem tot minnares had bestemd; ten tweede, dat zij
eigenlijk niemands minnares of niemands verloofde kon wezen, dat eene
liefdes-intrigue, zoo er die in gemengd was, niets dan voorwendsel moest zijn. Dat
die vrouw intusschen de prinses Orsini zelve niet was, zag hij terstond, want hij
kende deze persoonlijk; een harer partijgangsters moest het dus wezen, eene listige
intrigante, die den jongen edelman, vroeger met hart en ziel aan hem verbonden,
nu in eenige politieke handeling mengde, welke altijd eene misdaad moest wezen
tegen zijn meester; en in de stemming, door die opvatting veroorzaakt, was het dus,
dat hij haar zeer dichtbij trad, eene lichte buiging maakte, terwijl hij zijn hoed afnam,
en sprak:
‘Ik onderstel, dat ik u stoor, mevrouw! het is anders mijne gewoonte niet, dames
te storen, zonder eenige hoop te hebben, dat de stoornis haar welkom zal zijn;
ditmaal heb ik die niet, maar noodzakelijkheid moge mij verontschuldigen. Ik heb
eenige inlichtingen te vragen, die gij wel zoo goed zult zijn mij te geven.’
En daar zij zweeg, vervolgde hij nog een toonval strenger:
‘Gij zwijgt, mevrouw! ik wil dat houden als een bewijs uwer bereidwilligheid, om
aan mijn verzoek te voldoen; ik begin dus met een paar vragen, die beantwoord
naar de zuivere waarheid, u een bezoek kunnen besparen, dat u nog meer moet
mishagen dan het mijne. Vooreerst uw naam, mevrouw! uwe titels...’
Het jonge meisje was te zeer ontsteld, om in deze oogenblikken te kunnen
overwegen, of het goed was aan dien eisch te voldoen, en met welk recht die gedaan
werd door den man, die voor haar stond. Met eene lichte siddering in de stem,
antwoordde zij dus nauwelijks verstaanbaar:
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‘Ik heet Diana, mijnheer!’
‘Welken titel?’ herhaalde de Regent.
‘Ik heb er geen; ik heb niet eens recht op dien, welken gij mij geeft.’
Dit alles had Diana gezegd, terwijl zij haar hoofd van hem afwendde en hare
oogen nedersloeg; want de wijze, waarop de vreemde haar aanstaarde, maakte
haar ongerust en verlegen.
‘Nog ongetrouwd dus? dan zal zij wel die zoogenaamde verloofde van den markies
zijn; maar dan moeten ze d'Armentières een philtre hebben ingegeven; want die
vrouw is leelijk, onnoozel, en zonder behaagzucht; of zij moet zoo behendig zijn,
dat zij eene rol speelt! Ik zal er mij spoedig van vergewissen,’ en op nieuw eene
poging doende om haar in de oogen te zien, vroeg hij op eens: ‘Waarom zijt gij hier,
mejuffer?’ Als zij nu slim is, zal zij eene listige uitvlucht zoeken, een fijn voorwendsel
vinden, meende Philips.
‘Om een groot gevaar te ontgaan,’ hernam zij met den toon en de houding van
vroeger.
‘Dat is een geoorloofde maatregel van zelfbehoud,’ glimlachte de Regent,
overtuigd, dat eene listige zendelinge van Orsini anders zou geantwoord hebben.
‘In welke betrekking staat gij tot den markies d'Armentières?’ ging de Hertog voort,
nog eens de proef herhalende.
Diana had intusschen een weinig hare bezinning teruggekregen; zij begreep, dat
ze voorzichtig moest zijn, en niet wetende, hoe een uitweg te vinden tusschen
voorzichtigheid en onwaarheid zweeg zij weêr.
‘Gij wilt mij hierop niet antwoorden?’
‘Als gij mij eerst zegt, waarom gij dit vraagt!’
‘En daarbij schrikt mijne strengheid u af van vertrouwen, niet waar, lief kind?’
hervatte de Regent op geheel anderen toon dan te voren; want hij had zijne
overtuiging dat hij met een onschuldig meisje te doen had ‘ik heb anders nooit de
gewoonte daarvan; maar, ziet gij, ik was toornig en geërgerd over hen, die mijn
vriend, den jongen markies d'Armentières, in strikken gelokt hebben en tot
handelingen willen brengen, die hem onwaardig zijn en die hem in 't ongeluk kunnen
storten!’
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Daar sloeg Diana op eens haar groot zielvol oog naar hem op, schitterend van geest
en van gevoel, en zij ging naar hem toe en riep:
‘Meent gij het dùs! is het daarom, dat gij vraagt? Zijt gij een vriend van Gaspard,
een trouwe vriend? dan zijn wij ook vrienden,’ en zij stak hem beide hare handen
toe, met al de natuurlijkheid, die wij in haar kennen.
De Hertog reikte haar de zijne; hij was zoo getroffen over die plotselinge
verandering, die hem te gelijk eene gedaanteverwisseling scheen, dat zijn voorhoofd
zich kleurde van verrassing, terwijl hij met onverbloemd welgevallen op haar zag.
‘Maar,’ vervolgde Diana, ziende dat hij zweeg, ‘is het nu wel zeker waar, dat gij
zijn vriend zijt, en het goede voor hem wilt? Kan ik u wel waarlijk vertrouwen?’
‘Ik ben de vriend van d'Armentières! ik wensch zoo goed voor hem te zijn als hij
zelf maar wil, en gij kunt mij vertrouwen, allerliefst kind! dit zweer ik op mijn...
vorstelijk woord,’ had de Hertog in zijn ijver zich haast laten ontvallen; maar hij bezon
zich en zeide: ‘op mijne eer als Fransch edelman!’
‘Want ziet gij,’ ging Diana voort, ‘gij weet niet, hoe gevaarlijk het zoude zijn, zoo
ik u alles zeide, en mij in u had vergist.’
‘Ja! ja! ik begrijp dat,’ hernam de hertog, terwijl zijne wenkbrauwen zich
samentrokken; ‘maar zeg mij alles; dat is het beste middel om verder onheil te
weren.’
‘Ziet gij, de vijanden zonden in staat zijn, hem op nieuw in de Bastille te werpen,’
‘Ja! ja! de vijanden zijn tot alles in staat,’ sprak de Regent met een glimlach.
‘Of nog erger,’ voegde Diana er bij.
‘Nu, nu, erger! dan moest de Regent niet dáár zijn,’ zeide Philips.
Diana schudde droevig het hoofd.
‘Neen! de Regent, dat zou niet helpen; die zou niet vóór hem zijn!’
‘Is d'Armentières dan zóó schuldig?’ vroeg de Hertog met eenige onrust.
‘Hij is in 't geheel niet schuldig! maar dat moest gij immers weten, gij die zijn vriend
zijt?’
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‘Meent gij dat men aan zijne vrienden altijd alles zegt, zelfs zijne dwalingen?’
‘Waarom niet? daar zij het toch zijn, die ons helpen moeten, onze fouten te
verbeteren; waartoe zouden ze anders dienen?’
Zij is niet enkel naïef, zij heeft ook een juist oordeel, dacht Philips bij zich zelven,
en luide sprak hij:
‘Hebt gij dan zoo slechte gedachten van den Regent, dat gij dien niet in de zaak
van een onschuldige zoudt durven spreken?....’
‘Integendeel, mijnheer! als ik den Regent spreken kon, en hij een eenvoudig
meisje wilde hooren, zou ik hem veel, veel te zeggen hebben.’
‘In waarheid?’ zeide Philips verrast; ‘welnu, wat zoudt gij hem dan zeggen? ik ben
zeker, dat hij luisteren zou met hetzelfde genoegen als ik.’
‘Ik zou hem zeggen: “Mijnheer de Regent van Frankrijk voor een groot vorst en
voor een groot heer uit het doorluchtige huis van Orleans zijt gij wel slecht gediend,
en wel slecht omringd!”’
‘Hoe zoo?’ vroeg de Hertog, een weinig verbleekend, en hij schoof zijn stoel nader
bij de tafel; want Diana was niet gaan zitten, maar ze bleef staan, alleen een weinig
leunende tegen dat zelfde meubel.
‘Wel! van den Hertog van Orleans weet men, dat hij het goede wil voor de
Parijzenaars en voor de lieden in de provincie, en toch... weet gij wat er gebeurt?...
er worden in Parijs lieden vervolgd, op het onbillijkst en zonder eenige oorzaak...
en op zulke wijze, dat ze de vlucht moeten nemen in de provincie, en als ze zich
daar dan veilig wanen, dan komen nog weer de vervolgers tot daar, om de woningen
in brand te steken, waar ze schuilplaats hebben gevonden, alleen maar om de
ongelukkigen in hunne macht te krijgen.’
‘Dat zijn zeker groote gruwelen,’ zei de Regent; ‘maar mijn engel! dat zijn
sprookjes; zulke feiten gebeuren er niet meer in de achttiende eeuw en in Frankrijk...’
‘Dat is juist wèl gebeurd, en te dezer dage,’ hernam Diana nog meer ernstig; ‘en
wat het ergste is, de edelen en moedi-

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

364
gen, die de ongelukkigen willen helpen, beschermen en verweren, worden dan bij
den Regent aangeklaagd, van booze daden verdacht gemaakt, veroordeeld en
werkelijk gestraft!’
‘Maar, mijne lieve! dat is waarlijk een fabeltje...’
‘Het is zoo weinig een fabeltje, mijnheer! dat de arme barones de Clairville en
mijn Gaspard de personen zijn, waarmede dit is voorgevallen. Verbeeld u, mijnheer!
eene jonge schoone vrouw, weduwe zonder beschermers en zonder fortuin, die
men zoover gebracht heeft door allerlei listen en valsche voorstellingen, dat zij
genoodzaakt is gastvrijheid aan te nemen in een verblijf, dat niet voegzaam was
voor eene vrouw, als d'Armentières zeide, schoon hij mij niet heeft opgehelderd
waarom, en die men vandaar uit heeft willen heenvoeren naar wilde feesten, waar
de mannen ruw zijn en veel drinken, en waar de vrouwen zelve zich verleiden laten
tot scherts en vermaken, die het hart bederven en van deugd en waarheid
vervreemden. Als eene zedige en schroomvallige vrouw in een zulken kring wordt
ingeleid, op eene wijze, dat zij dien niet weêr kan verlaten (en dat had men voor
met de barones), moest ze sterven van verdriet en schaamte, zegt Gaspard, en dat
voel ik levendig, of zij moet, wat nog droeviger zoude wezen, zich er aan gewennen!
Dit laatste hoopte men van de arme Athenaïs de Clairville... en... begrijp eens
waarom?’
‘Nu, waarom?’ vroeg de hertog van Orleans, toen zij aarzelde
‘Omdat men dacht, dat zij beter dan eenige andere den Regent zoude vermaken...
en bezighouden, want...’ en Diana sprak zachter, als zeide zij iets, dat niet luid of
onvoorzichtig mocht worden uitgesproken; ‘want het schijnt maar al te waar, de
Hertog zelf woont zulke feesten bij en geeft ze; en de anderen, de booze hovelingen,
brengen hem in die verstrooiingen, opdat hij afgeleid zou worden van de zorg der
regeering, en het oog niet zou kunnen houden op hunne slechte handelingen, en
niet meer den lust of de kracht zou hebben om de onschuld te onderscheiden van
de misdaad, maar de eene en de andere aan hen over zou laten, en zij naar hun
lust de eerste konden verdrukken om de laatste ongestraft te laten.’
Diana zweeg eene wijle, als om hem tijd te laten tot naden-

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

365
ken; de Hertog zweeg ook; hij was met zijne houding verlegen tegenover dit
onschuldige kind, in wier naïeve opmerkingen hij als in een spiegel kon zien, in
welke gedaante hij zelf en de zijnen moesten staan tegenover de goeden en reinen
in den lande.
‘Maar het gelukte niet, hetgeen men had besloten,’ vervolgde Diana; ‘d'Armentières
verhinderde het! d'Armentières, dien men ook, zonder zijn weten, eene rol had
gegeven bij dit bedriegelijk spel; want men had de barones doen gelooven, dat de
markies haar lief had en haar tot echtgenoot wenschte... en dat was toch niet waar,
want...’ Diana bloosde en zag voor zich neêr.
‘Want hij beminde u!’ riep de Hertog met een glimlach.
‘Ik was zoo goed als met hem verloofd.’
‘Ja! nu kan ik het begrijpen,’ dacht de Regent bij zich zelven, Diana weêr
aanziende; ‘nu is er geene andere tooverij bij noodig, dan de betoovering van die
beminnelijke ziel, van dit eenvoudig en lieftallig gemoed, van dit karakter vol waarheid
en natuurlijkheid, zich uitdrukkend, als het telkens doet en zonder dat zij het zelve
weet, op dit schijnbaar onbeduidend gelaat, om eene teedere genegenheid op te
wekken, die wel geen hartstocht is, doch die duurzamer moest zijn dan deze, en
daarom beter geschikt tot het huwelijk, dat, erg genoeg, altijd duurt!’
‘Maar ik verveel u, mijnheer!’ hervatte Diana, die zag, dat hij afgetrokken werd.
‘O verre van daar, slechts dacht ik na over uwe woorden. Gij waart verloofd, gij
zijt het dan niet meer?...’
‘Ja, tusschen mij en Gaspard is alles nu weêr opgehelderd, en - maar wij hebben
getwist, en juist over die barones; want hij had haar in veiligheid gebracht bij ons;
ik hoorde van haar, ik zag haar, en...’
‘Mag ik vragen, wat dat: bij ons is? het kasteel Chanteloup?’ vroeg de Regent
met zekere drift.
‘Ja, Chanteloup!
‘Zoo heeft de Crécy toch gelijk!’ zeide Philips bij zich zelven.
‘En is zij er nog, de barones de Clairville?’
‘Gelukkig ja; want nu kan ik haar vergiffenis vragen voor de verdenking, die ik
tegen haar voedde, voor den kwaden wil, dien ik tegen haar opgevat had in mijn
harte; maar het heeft
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niet veel gescheeld, of de vervolgers hadden haar vandaar weggeroofd. Ze hebben
dat beproefd, toen ons kleine lusthuisje in brand stond; een allerliefst lusthuisje,
waar mijn vader een vooroordeel tegen had, doch dat ik zoo gaarne bewoonde...
en Germain was werkelijk omgekocht, om die verwarring te stichten...’
‘Maar dat zijn in waarheid zware misdaden!’ riep de Regent heftig, ‘en die er
schuldig aan zijn, zullen op het strengst worden gestraft dat zweer ik...’
‘Ik ben verheugd, dat gij zelf dus verontwaardigd zijt; want gij ziet dus, mijnheer!
dat ik beteren grond had dan eene fabel, toen ik zeide, dat de Regent van slechte
lieden wordt omringd.’
‘'t Is maar al te waar, Dubois en de Crécy zijn geen heiligen!’
‘Het zijn booze geesten!’ hernam Diana levendig; ‘want niet tevreden, zelve het
kwaad te doen, leggen zij het gepleegde aan onschuldigen ten laste, en ruien den
toorn van hun meester tegen dezen op, en die straft dan, waar hij, dunkt mij, had
moeten beloonen.’
‘Gij beoordeelt den vorst al heel streng;’ sprak de Hertog, ‘of is het d'Armentières,
die u tegen hem inneemt?’
‘Neen, dat doet hij niet; want hij zegt, dat, uit diens oogpunt gezien, zijne schuld
wel groot is; maar mij dunkt, een groot vorst moest nooit uit een zoo verkeerd oogpunt
zien, dat de onschuld hem als schuld voorkwam.
De Hertog beet zich de lippen. ‘Waar, zeer waar! Ze heeft waarachtig gelijk!’ sprak
hij in zich zelven.
‘En ondertusschen moest mijn arme Gaspard in de gevangenis zuchten, ver van
mij, die hem wachtte; ver van mijn vader, die hem wantrouwde; en hij was buiten
mogelijkheid, om zich bij ons te verantwoorden! En toen eindelijk zijn verlangen,
zijne onrust zoo sterk werden, dat hem geen middel te zwaar viel om ze te
bevredigen, toen een bang voorgevoel hem luide zeide, dat hij vrij moest zijn, om
mij te beschermen.... weet gij, wat hij toen deed, om zijne vrijheid weêr te krijgen?’
‘Neen! maar ik ben uiterst nieuwsgierig het te hooren....’
‘Ik voor mij geloof eigenlijk niet, dat het middel geoorloofd is,’ zei Diana; ‘want het
is eene onwaarheid; en hoe het ook zij, men mag toch zijn vorst niet bedriegen, niet
waar?’
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‘Zeker niet, zoo min als zijne geliefde, en toch gebeurt het beide somtijds.’
‘Wat Gaspard verontschuldigt, hij brengt er niemand door in leed dan wellicht zich
zelven; en nu hij het mij bekende en het reeds te laat was om hem terug te houden,
heb ik hem vergiffenis geschonken; was ik daarmede slechts zeker, dat anderen
het ook zouden doen! God beware hem voor den toorn van den Regent!’
‘Wie weet, of die nog niet te verbidden zou zijn, en vooral door U!’ sprak de Hertog
met zijn eigenaardige goedaardigheid.
‘Zoo dacht ik ook, en daarom wilde ik haastig naar Chanteloup terugkeeren, en
mijn vader smeeken, dat hij met mij heenging naar Parijs; ik wilde mij nederwerpen
aan de voeten van den Regent, hem alles verklaren, hem zeggen, dat mijn Gaspard
gedwaald heeft, met zich uit den kerker te redden door een bedrog; maar dat zijn
Dubois en de Crécy nog wel tienmaal schuldiger waren, omdat zij hun vorst hadden
bewogen er hem in te werpen; dat hij dezen wel in vrijheid liet... en daar men hem
in 't eind prijst als een edelmoedig vorst, zou dat zeker geholpen hebben...’
‘Zeker! zeker!’ hernam de Regent met een glimlach; ‘doch waarom zoudt gij dat
voornemen niet uitvoeren?’
‘Gaspard werd zoo bleek als een doode, toen ik het hem mededeelde; en hij bad
mij werkelijk met tranen in het oog, vooreerst om niet terug te gaan naar Chanteloup,
omdat daar een losbandig gezelschap had afgesproken samen te komen...’
‘Ah! ah!’ murmelde Orleans.
‘En ten tweede deed hij mij plechtig beloven, nooit, nooit, noch voor hem zelven,
noch voor een ander, in persoon een verzoek te doen aan den Hertog van Orleans,
die, zegt men, de gevaarlijkste man van Frankrijk is voor de rust en het geluk der
vrouwen.’
Philips glimlachte met eene gewaarwording van gevleide ijdelheid. ‘Maar als dat
waar is, dan deed hij niet verstandig het te zeggen,’ sprak hij; eene gewone vrouw
zou daardoor nieuwsgierig zijn geworden.’
‘En dat werd ik ook! Maar ziet gij, ik heb beloofd....’
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‘En zult het houden, niet waar?... als gij kunt... maar wij zijn van het misdrijf van
onzen vriend afgeraakt; wat heeft hij dan toch verzonnen of uitgevoerd?’
‘De abt Dubois bezocht hem somwijlen in de Bastille; maar het was altijd om hem
over te halen, zijne vrijheid terug te vragen tot zulke voorwaarden, als welke Gaspard
niet kon inwilligen, omdat hij naar mijne hand stond, en omdat mijn vader hem ook
voorwaarden gesteld had, die juist het tegendeel van hem eischten. Mijnheer de
abt Dubois, die een zeer listig en bedriegelijk mensch moet wezen, en die dus het
kwade in een ander eerder onderstelt dan het goede, bracht Gaspard toen zelf op
een denkbeeld; hij ondervroeg hem over zijne betrekkingen tot de bewoners van
Chanteloup, op zulke wijze, dat de markies wel raden kon, dat hij zijne bezoeken
op 't kasteel als een verraad tegen den Regent, of liever tegen Frankrijk, had
uitgelegd.’
‘En was die uitlegging niet wel een weinigje de ware?’ vroeg Orleans glimlachend:
‘eene kleine samenzwering?’
‘Hoe kon dat zijn; zoo iets doet men immers niet alleen? En er was niemand op
het kasteel dan de oude Jerôme en eenige bedienden...’
‘Maar wat deed de markies dan te Chanteloup? mij heeft hij dat nooit willen
zeggen.’
‘Omdat hem de diepste geheimhouding was opgelegd, zoolang mijn vader niet
geheel had toegestemd... en wat hij er deed... hij kwam zien, of wij waren
wedergekeerd; want wij hadden in Italië gereisd; o een langen tijd! veel te lang;
waren wij vroeger teruggekomen, dan was er wellicht niets van dat alles gebeurd;
nu moest het toch zoo ongelukkig treffen, dat wij eerst tehuis kwamen, toen de
markies niet meer komen kon.’
‘Ja! dat was het! en ik begrijp nu alles,’ hernam de Hertog; ‘maar zeg mij, lief kind!
wie is eigenlijk uw vader?’
‘Mijnheer François d'Aubigny!’
‘Ik moest eigenlijk gevraagd hebben: wat is uw vader?’
‘Wat? wel, mijnheer!... mijn vader...’
‘Is hij de intendant van Chanteloup of de meester?’
‘Hoe kan men daaraan twijfelen, mijnheer! Mijn vader is zoo
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goed meester in zijn kasteel, als de koning van Frankrijk in zijn Versailles!’
‘En... uwe moeder...?’
‘Mijne moeder is dood!’ sprak Diana droevig.
‘Herinnert gij u harer?’
‘Ik heb haar nooit gezien. En dat is wel hard, niet waar, eene moeder!’
‘En waar zijt gij opgevoed?’
‘Eerst in een klooster aan gene zijde van de Alpen, toen alleen bij mijn vader.’
‘Hebt gij nooit van de prinses Orsini gehoord?’
‘o Zeker! heel veel! en ik heb haar gezien in Spanje. O! Eene beminnelijke dame!
die mij zoo lief had! die alles voor mij zou willen doen, en die zelfs ernstig voor
d'Armentières heeft gesproken bij mijn vader.’
Onder deze laatste vragen had de Regent Diana telkens sterk aangezien, wel
met goedheid, maar toch met die zekere aandacht, welke het jonge meisje in 't
geloof bracht, dat hij haar wantrouwde, en in hare oogen lezen wilde, of zij waarheid
sprak. Bewust van hare goede trouw, sloeg zij ze dan ook in hunne volle grootte en
met vastheid naar hem op, en Philips sprak nu bij zich zelven: ‘Hoe heb ik er een
oogenblik aan kunnen twijfelen!’ en tot Diana zeide hij: ‘Weet gij, dat gij volkomen
den oogopslag hebt van de prinses Orsini?’
Zij glimlachte en legde vertrouwelijk hare hand op zijn arm.
‘Zie, mijnheer! dat is ook wel eens bij mij opgekomen, als ik voor den spiegel
stond; en ik heb het eens aan mijn vader gezegd...’
‘En wat antwoordde hij?’
‘Hij zweeg! en dat is altijd zijn antwoord, als iets hem onaangenaam is; ik heb dus
getracht, dien inval te vergeten.’
‘Gij deedt wel, mijn engel! Mevrouw Orsini en gij, daar ligt een wereld als afstand
tusschen beiden, en toch...’
‘Ik heb hooren zeggen, dat de uitersten elkander raken.’
‘En van zeer nabij soms,’ voegde de Regent er lachend bij. ‘Maar zeg mij nu, was
het niet bij Mevrouw Van Egmond, dat de prinses Orsini met den markies
onderhandeld heeft over dat huwelijk?’
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‘Ja, zoo was het.’
‘Niet heel lang nog geleden, even voor den dood van den ouden koning?’
‘Juist, want toen de koning gestorven was, kreeg mijn vader een schrijven van
de prinses, dat zij Frankrijk verliet, omdat de hertog van Orleans het regentschap
had opgevat.
‘Ja, die twee zijn oude vijanden,’ zeide Philips, in zich zelven: ‘Aha! mevrouw
Orsini! er zou nu eene gelegenheid zijn om onze oude rekening eens te vereffenen!
- En nu, mijne lieve!’ vervolgde hij weer tot Diana, ‘het overige raad ik: Dubois, die
altijd blij is, als hij een tipje van eene samenzwering vat, om er zich ter eeniger tijd
een raadsheertabbert van te maken, heeft het onzen markies als in den mond
gegeven, dat hij er eene smeedde met de prinses Orsini, dat de handeling voorviel
op Chanteloup, en dat de schuldige alles zoude openbaren, mits men hem vrijheid
liet, om derwaarts te gaan; Dubois beloofde, hoorde een en ander, genoeg om den
gekwelden Regent met zijne gissingen en waarschuwingen het hoofd warm te
maken, maar hield, als altijd, geen woord aan den armen gevangene. De markies
was intusschen zoo slim geweest als de abt; hij sprak van medeplichtigen; hij zette
zijn gezicht in de geheimzinnigste plooi, en zwoer, niets te zullen ontdekken dan op
de plaats zelve; men begreep, dat hij medeplichtigen had, waarover hij ontvreden
was; Dubois moest nu beloven en houden....’
‘Maar, mijnheer! mijnheer!’ riep Diana, de kleine handen ineenslaande van
verwondering; ‘nu weet gij zooveel als ik....’
‘En zelfs nog iets meer, mijn kind! Ik weet, dat die twee heeren, welke te zamen
naar Chanteloup meenden heen te trekken, ieder hunne eigene bijgedachten hadden.
De abt, om, hoe het ook uitviel, zich altijd de verdienste te geven, aan eene
samenzwering ontdekt en uitgebracht te hebben, al had hij er ook zelf niet aan
geloofd; de markies, om met zijne allerliefste en haar vader tot de noodige
ophelderingen te komen over zekere ridderlijke daad, die beiden wel wat vreemd
konden vinden, en dan voor het overige te rekenen op de goedheid van den Regent,
waar altijd op gerekend wordt... Maar ik zeg u, dat die beide heeren ditmaal eene
streep door hunne
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rekening zullen vinden... Ze hebben vergeten er aan te denken, dat Philips van
Orleans, hoe onverschillig, onnadenkend en loszinnig zij hem ook achten mogen,
toch in 't eind hunne bekentenissen, ontdekkingen, samenzweringen, en wat niet
al, als ernst zoude opvatten, als ernst zou behandelen; dat hij die zaak belangrijk
genoeg zou achten, om er in persoon op te komen toezien; dat hij d'Armentières
en Dubois beiden het best vertrouwde... onder zijn eigen oog; dat hij hen wel niet
kon doen begeleiden door eene compagnie dragonders als lijfwacht, maar dat hij
hen omringen zou met een kring van zijne vrienden, ieder van welke de aanbeveling
had, om hunne handelingen te bewaken; en het minst van allen dachten zij, dat hij
geheel helder zoude zien in hunne intrigue, door zijne toevallige ontmoeting met...’
‘Mijnheer! mijnheer!’ riep Diana, zich nu opheffend uit de stomme verwondering
waarin zijn spreken haar had gebracht; ‘gij kondt dat alles niet weten, gij zoudt dat
alles niet zeggen, of gij moet...’
‘De Regent zelf zijn! Gij hebt het geraden, mijne lieve!’
Diana verbleekte, maar snel en met natuurlijke bevalligheid wierp zij zich aan de
voeten van den Hertog, terwijl zij uitriep: ‘Monseigneur! Monseigneur vergiffenis
voor hen, die ik verraden heb; wat ik heb gezegd... dat was mijne overtuiging, de
mijne alleen, en dat moge door uwe grootmoedigheid op niemand verhaald worden,
dan op degene, die schuldig is.’
‘Sta op, beminnelijk kind! sta spoedig op!’ riep Philips, ‘dat zou waarlijk eene
armhartige grootmoedigheid zijn, die gij dáár predikt. Gij hebt de mijne geprezen,
en daar gij voor het overige geene hooge gedachten hebt van mijne goede
eigenschappen, moge die ééne voor het minst ruim genoeg zijn, om het ontbrekende
aan te vullen. Nu ontstel u niet!’ ging hij voort, ziende dat zij iets wilde zeggen, maar
niet kon en alleen de handen vouwde en de groote sprekende oogen vol tranen
had. ‘Ontstel u niet; mij is gebeurd, wat alle luisteraars overkomt; ik heb mijne eigene
schande hooren vertellen; nog beter, ik heb waarheden gehoord, die een ander mij
niet zou gezegd hebben, en gij zelve wellicht niet, als gij mij gekend had.’
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‘Toch wel, Monseigneur! want het blijft altijd de waarheid, maar ik had die anders
gezegd, met meer eerbied!’
‘Nu ja, den laatste schenk ik u, mijn kind! Bij dames van uw leeftijd wek ik liever
andere gewaarwordingen op. Maar luister! in dit duël, als ik onze zonderlinge
samenspraak zóó noemen mag, hebt gij blijkbaar eene volkomene overwinning
behaald; want gij hebt mij alles gezegd, wat gij noodig hadt mij te doen weten; en
met hetgeen ik heb gehoord, dat ik niet had moeten weten, kan ik niet meer mijn
voordeel doen, om de wijze zelve, waarop ik het weet. Ik verklaar mij dus
overwonnen, en als teeken der zege, stel ik mijn wapen - dat is hier: mijn wil, mijne
handteekening - in uwe macht; wat gebiedt mij mijne zegevierende vijandin?’
En op zijne beurt; den glimlach van goedige scherts op de lippen, knielde Philips
voor Diana.
‘Algemeene amnestie,’ hernam Diana gerustgesteld en zich voegende naar zijne
vroolijke luim.
‘Ook voor de booze dienaren, de slechte raadgevers, de vervolgers der onschuld?’
vroeg hij met schalkheid.
‘Onder belofte van verbetering....’
‘Maar als zij die niet houden?’
‘Als ze maar weten, dat de meester toeziet!’ hernam Diana moedig.
‘Dan moet de meester allereerst beterschap beloven; is dat niet de meening,
schalke? En hij wil dat,’ vervolgde Philips ernstiger; ‘hij wil het, hij wil dit volk van
Frankrijk gelukkig maken; hij heeft nooit een ander voornemen gehad; maar om het
uit te voeren, om er duurzaam in gesterkt te worden, om er met vuur en kracht voor
te werken, om den moed niet te verliezen bij alles wat het tegenstaat en tegenwerkt,
moet hem eene vrouw op zijde wezen als gij; eene vrouw, die hij kan eerbiedigen
en liefhebben. Gij weet niet, wat de anderen zijn, en hoe diep ik ze minacht; eene
vrouw als gij zou mij goeden raad geven met een zacht woord, zou mij de lust en
kracht teruggeven met een blik....’
‘Maar, Monseigneur!’ viel Diana hem in de rede, ‘ik meen toch, dat gij eene vrouw
hebt; ware die niet de naaste, u raad te geven?’
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‘Neen, ik heb geene vrouw!’ hernam de Hertog met bitterheid; ‘mevrouw de hertogin
van Orleans is geene vrouw voor mij; zij is: madame Lucifer, ziedaar alles; maar
gij, Diana! gij ziet nu, wat gij op mij vermoogt; gij zult zien, wat gij met mij doen kunt;
Frankrijk en mij zelven geef ik in uwe handen; aan een engel als gij, zijn beiden met
vertrouwen overgegeven; gij zult er mede doen wat gij wilt, zoo gij mij slechts ter
zijde wilt blijven.... Zeg, mij, Diana! wilt gij, wilt gij dát?’
‘Monseigneur!’ zeide Diana, ‘ze hebben mij u aangeduid als den gevaarlijksten
man van Frankrijk, en ik beken, dat ik nieuwsgierig was dien te zien; nu geloof ik,
dat gij begint mij dien te toonen.... en.... en.... of dit nu grootmoedig is...’
‘Gij hebt waarachtig gelijk! dit is niet grootmoedig!’ riep de Hertog, ‘en 't is eene
dwaasheid tevens,’ dacht hij erbij, ‘verliefd als zij is op d'Armentières; wie waagt
eene worsteling met de droomen van een verliefd meisje?’
‘Gij wilt toch wel voor eene wijle mijne bondgenoote wezen?’ vroeg Philips, terwijl
hij nu met goedheid hare hand vatte.
‘Ik wil u alles helpen uitvoeren, wat uw edelmoedig hart zal besluiten.’
‘Nu dan luister! voor alles wat hij tegen mij gedaan heeft, voor zijne
samenzweringen, voor zijn bedrog, voor zijn wantrouwen in mij, mag de markies
toch wel een weinigje gestraft worden.’
‘Toch niet al te veel!’ zei ze, het mondje pruilend samentrekkende, ‘en is hij het
niet reeds een weinig? Al zijne ontwerpen verraden, onuitvoerbaar gemaakt; en wat
hij zoo angstig heeft willen voorkomen, waarom hij mij gebeden heeft, dezen dag
en den volgenden hier door te brengen, juist dat is gebeurd: ik heb het geluk gehad
mijn vorst te leeren kennen; een geluk - wel zeker een geluk - zelfs voor hem!’
‘Omdat hij er dat niet van wachtte, en dus geen vertrouwen had in mij, verdient
hij juist het allermeest mijn toorn; en toch geheel kan ik hem geen ongelijk geven;
hij kende u; - nu willen wij beiden ook tegen hem samenzweren; vindt gij 't goed?’
‘Zoolang ik van 't eedgenootschap mag blijven, ja! Monseigneur!’
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‘Vooreerst begin ik met den markies, die nu op Chanteloup moet zijn, terug te halen,
en daarna voeren wij hem samen gevankelijk naar Parijs.’
‘Als gevangene?’ vroeg Diana wat bedrukt.
‘Ja, en geketend ook!’
‘o, Monseigneur!’ riep zij, de kleine handen saamgevouwen naar hem opheffende;
‘dát kan niet zijn!’
‘Het moet zijn!’ hernam Philips, ‘maar... het zal aan u staan, zijne ketenen zoo
licht te maken als mogelijk is.’
‘o Dan....!’ glimlachte het meisje. ‘Maar hoe kan dat...?’
‘Luister, wat ik heb uitgedacht.’
‘Eene korte poos fluisterde de hertog nog met de jonkvrouw, die blozend
aanhoorde; daarop nam hij afscheid, en hare handen in de zijne nemende, sprak
hij: ‘Gij ziet, mijn kind! mijne zorg voor u is eene vaderlijke, gun mij nu ook het
voorrecht van een vaderlijk vaarwel; Philips van Orleans zal u na dezen altijd
gedenken als eene dochter.’
En hij kuste haar het voorhoofd.
‘Monseigneur! het wordt nu tijd dat hij gaat, want gij begint mijn vader afbreuk te
doen in mijn hart,’ antwoordde Diana, met een glimlach op de lippen, maar met een
traan in het oog.
‘Ik dank u!’ hernam Philips, ‘zoo geeft gij mij toch iets.’
En hij verwijderde zich met eene aandoening, die hij trachtte te verbergen.
Diana, hem naziende, sprak in zich zelve: ‘Neen! nooit, nooit, zal ik den Hertog
van Orleans vergeten!’
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VI.
Het was tien ure in den avond geworden, en de rust op Chanteloup was door niets
buitengewoons gestoord. d'Aubigny begon zich te verbeelden, dat de markies loos
alarm had gemaakt, om vurigen dienstijver te toonen; en reeds had hij er berouw
over, dat hij Diana van zich had verwijderd, en Jerôme het geheim bevel had
gegeven, haar, zoo het zijn kon, den nacht in de pastorie te laten doorbrengen;
reeds was hij op het punt om de barones te gaan zien, haar deelgenoote te maken
van hetgeen er was omgegaan, en er haar gevoelen over te hooren, toen zich op
eens een luid gerucht van menschenstemmen en paardenhoeven en een gebas
van honden dicht bij 't kasteel verhief, de groote oprijlaan binnenstormde, en eindelijk
een luid hoorngeschal, vlak bij de voorpoort, verkondigde, dat deze jachtstoet er
wenschte binnen te trekken.
Mijnheer François d'Aubigny, die, als wij ons herinneren, op Chanteloup een
vorstelijken stoet aanhield, was echter op dit oogenblik zonder zijn majordomo, daar
de trouwe man nog niet was teruggekeerd. Hij zond dus een paar bedienden, om
van den portier te hooren, wie de lieden waren, die zoo laat in den avond een bezoek
kwamen brengen. Maar de gasten schenen geen tijd of geen lust gehad te hebben
om aan de deur te onderhandelen, en de portier scheen er niet aan gedacht te
hebben, ze te laten wachten; want de groote slagdeuren stonden wijd open en een
troepje edellieden drong die binnen met eenige overhaasting, ah ware het hun reeds
te lang toevens geweest, dat ze de deur niet vooruit open hadden gevonden. De
pages en palfreniers bleven intusschen met de paarden en
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honden bescheiden wachten aan den voet van den grooten trap.
Een der bedienden, door d'Aubigny afgezonden, vroeg den portier, waarom hij
op dit uur de groote poort openzette en zooveel personen binnenliet, zonder te
weten, of zijn meester bezoeken wilde ontvangen.
Maar eer de portier antwoorden kon, riep een der binnenkomenden met een luide
stem: ‘Omdat men het hem heeft bevolen in den naam van een persoon, voor wien
alle deuren in Frankrijk open moeten zijn.’
De man, die dat gesproken had, trad daarop snel vooruit, alsof er na deze
verklaring voor hem en zijn gezelschap geen hinderpaal meer bestaan kon. François
d'Aubigny, die zijne lieden op den voet gevolgd was, om zich te vergewissen van
de soort zijner gasten, had wel dit woord gehoord, maar hij trad dien man toch
tegemoet met vastheid, en hij zeide hem:
‘Mijnheer! ik weiger niemand gastvrijheid, die mij haar vraagt op beleefden toon;
maar het is niet genoeg, groote namen, van wie dan ook, in den mond te hebben;
men moet ook kunnen bewijzen, dat men recht heeft die te gebruiken; u ken ik niet,
mijnheer! voor iemand, die dat recht zoude hebben.’
‘Markies De la Fâre!’ antwoordde deze luid, ‘kapitein bij de lijfwacht van Zijne
Koninklijke Hoogheid, Monseigneur den Hertog van Orleans, Regent van Frankrijk,’
en fluisterend voegde hij er een enkel woord bij, waarop de Sieur François zich
boog; en terstond de flambouw uit de hand nemende van een der lakeien, sprak
hij: ‘Met dankbaarheid neme ik de eer aan, die mijn huis geschiedt, mijne heeren!
ware mij die voorspeld geweest, zeker zou ik eene andere ontvangst hebben
voorbereid,’ en met die woorden even het gezelschap rondziende, als zocht zijn
oog een bekende, boog hij zich diep voor een hunner, die zeker de uitnoodiging
begreep; want terstond den arm nemende van la Fâre, ging deze vooruit, gevolgd
en bij gelicht door den gastheer zelven. Op een wenk van den laatste openden twee
lakeien de slagdeuren der groote eetzaal.
.......................
.......................
Als we weten, had de Sieur François de gewoonte, om iede-
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ren dag voor zich en zijne dochter te laten aanrichten, als ware hij steeds de prinses
Orsini wachtende; sinds de barones op Chanteloup haar verblijf hield, was er ook
voor deze gedekt; maar altijd bleef toch de overvloed en de verfijnde weelde der
spijzen, der bedienden, der menigte lichten, der reukwerken, die er dampten, in
eene zoo vreemde verhouding met twee of drie huisgenooten, die samen zouden
aanzitten, en die geen vorsten waren, dat de aanzienlijke vreemdelingen bij het
inkomen van verwondering getroffen staan bleven, en de Regent driftig en met
ernstige ontevredenheid d'Armentières influisterde: ‘Markies! gij hebt mij verraden,
en dit is het sterkste bewijs uwer schuld... dat ik tot hiertoe gevonden heb.’
‘Monseigneur!’ antwoordde d'Armentières met een zucht, ‘ik wenschte, dat ik
geene andere schuld tegen u had... Dit verraad heb ik niet gepleegd; ik ben zelf
even verrast van deze ontvangst.’
Dat was waarheid. De markies was nog nooit op Chanteloup geweest, terwijl de
meester er zelf was en de enkele malen, dat hij er een uur of wat vertoefd had in
diens afzijn, had Jerôme hem in 't kleine lusthuisje ontvangen; zijne verrassing was
dus ten minste even groot als die der anderen, en te grooter daar hij van den man,
die altijd zijne burgerlijke afkomst op den voorgrond zette, zulk eene zeldzame
prachtliefde, zulk eene verfijning van behoeften, wel niet had kunnen verwachten.
Wij zijn even verwonderd als François zelf den markies te zien binnenkomen met
dit gezelschap; toch was dit van het begin af zoo besloten geweest. Al had hij het
durven wagen, buiten den Hertog en de zijnen derwaarts te gaan, hij had het niet
kunnen doen, en hij wist nu ook, dat het nergens meer toe zoude dienen; hij wist
immers Diana in veiligheid; de blikken van die loszinnige jonge edellieden zouden
haar niet ontheiligen; hunne taal, hunne gesprekken, hunne vleierijen hare ooren
niet beleedigen, hare verbeelding niet ontwijden: en hetgeen de markies als het
grootste gevaar voor haar had gevreesd: de Hertog zou haar niet leeren kennen;
de oorspronkelijkheid van haar karakter, de eenvoud van haar gemoed, de
natuurlijkheid, door geene kunstenarijen der opvoeding ver-
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valscht zoude niet door hem kunnen worden opgemerkt en gewaardeerd, wat bijna
hetzelfde moest zijn; want zoo Philips ze eenmaal had begrepen, dan zou hij slechts
één wensch hebben: haar bezit; en als de regent van Frankrijk wilde, met hartstocht
wilde, wat zou hem dan onmogelijk zijn?... Men ziet het: de markies dacht als Bertha
in van Lennep's Jacoba:
‘Ik dacht dat elk, ook mijn gravin,
‘Van Zijl moest zien met Bertha's oogen.’

Maar hij had zich vergist; het was geen hartstocht, dien Diana's ontmoeting bij den
Hertog had opgewekt. Zij had gewerkt op de beste eigenschappen van zijn hart en
gemoed; zij had indruk gehaakt op zijn geest; zij had niet tot zijne zinnen gesproken;
en daarin toonde de Crécy betere kennis van des meesters karakter, dat hij eene
vrouw van de schoonheid der barones had gekozen, om zulk een indruk te weeg
te brengen. Maar d'Armentières had op dit oogenblik slechts ééne gedachte; hij wist
nu Diana veilig, en hij moest ook d'Aubigny daarvan verzekeren; en toen deze,
onder voorwendsel van een zijner lieden iets te bevelen, hem naderde, en hem
bitter en wat geërgerd influisterde, met een blik op den Hertog:
‘In waarheid, markies! is dit uwe wijze van te breken met het Palais-Royal?
Hetgeen er de ergernis van uitmaakt, mede te sleepen naar Chanteloup? Want,
indien ik het wel heb, zijn er, om van de heeren niet te spreken, onder deze
cavaliers...’
‘Twee of drie amazonen! dames van de opera!’ vulde Gaspard aan; ‘daarom
moest Diana niet hier zijn! begrijpt ge mij, mijnheer? Zij is nu veilig, want zij blijft bij
den pastoor; voor 't overige, hoe vreemd gij mij ook ziet handelen, wat gij mij ook
hoort zeggen, verdenk mij niet, en bovenal spreek mij niet tegen; ik moet...’ en
ziende, dat La Fâre zeer dicht nevens hem stond, vervolgde hij: ‘Ik heb moeten
bekennen...’ toen eerst deed hij, of hij den kapitein der lijfwacht zag en met schrik
opmerkte.
d'Aubigny, die er wel niet veel van begreep, maar toch genoeg, om de overtuiging
te hebben, dat de markies het wèl meende met zijn kind, ging nu naar den Hertog
en verzocht
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hem eerbiedig, de eereplaats aan zijne tafel te willen innemen.
‘Zoo wil ik mijnheer d'Aubigny! alleen niet te veel omstandigheden, als het zijn
kan; de graaf van Blois heeft een afkeer van alles wat naar ceremonie zweemt, en
zijn gezelschap zoude niet het zijne wezen, zoo het er anders over dacht.’
De graaf van Blois! De Regent gaf te verstaan, dat hij met dezen titel zijn incognito
omkleedde. Eene dwaasheid toch, een incognito voor den Hertog van Orleans, dat
altijd het eerst verraden werd door zijn eigen figuur, en niet minder door zijne wijze
van dat te dragen; daarbij kon hij niet meenen, bij d'Aubigny onbekend te zijn, die
hem meer dan eens had gezien in Spanje, ten tijde van den vollen glans der prinses
Orsini; in dien tijd, toen Lodewijk XIV den Hertog van Orleans aanzeide, dat hij in
goede verstandhouding had te leven met de Camerera-major, of naar Frankrijk
moest terugkeeren; eene goede verstandhouding, die intusschen allermoeielijkst
te bewaren viel door de eene partij, als de andere onophoudelijk machines liet
spelen, om hem het leven zuur en het volbrengen zijner plichten onmogelijk te
maken. Duistere beschuldigingen waren het, die de prinses Orsini toenmaals wist
te werpen op Philips van Orleans; men zegt zelfs, dat hem vanwege de prinses wel
eens eene chocolade bereid is, die... hij gelukkig niet heeft gebruikt, en ter andere
zijde, dat de Hertog liever met hare vijanden omging, dan met hare vrienden! Het
is zeker, dat er bij Philips een haat tegen die vrouw was gerijpt, die te meer
ingeworteld was, en onuitroeibaarder bleef, naarmate hij dien minder lucht had
kunnen geven, en omdat die de eenige hartstocht was van deze soort, dien hij is
blijven vasthouden. Maar wij spraken van zijn incognito, dat er op dit oogenblik voor
niemand een was, zelfs niet voor de bedienden; want La Fâre's woord aan den
portier was ook dezen eene inlichting geweest; doch het was den Regent genoeg,
dat men zijn wensch, om dit zoogenaamd incognito te houden, begreep, en zich
daarnaar gedroeg. Het antwoord van d'Aubigny moest hem dus welgevallig zijn.
‘Mijnheer de graaf van Blois kan verzekerd wezen, dat niemand meer afkeer heeft
van ceremonies dan ik zelf, en om
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het te bewijzen, zal ik mijne overige gasten verzoeken zich neer te zetten naar het
hun invalt, zonder onderscheid van rang; ze zijn aan de tafel van een burger.’
Toen men die uitnoodiging had gevolgd, sprak de Hertog opgeruimd tot d'Aubigny:
‘Gij spreekt naar mijn hart, mijnheer d'Aubigny! als de tafel gedekt is, moet alle rang
vergeten worden, en alleen wie het meest tot de algemeene vreugd toebrengt, mag
zich beroemen de meeste te zijn. Maar corbleu! mijnheer d'Aubigny! Grij spreekt
van eene burgertafel, en mij dunkt, gij moet eten als een aartsbisschop, naar de
aanstalten, die ik gemaakt zie. Ik kan toch niet onderstellen, dat wij gewacht werden?’
‘Oordeel zelf, Monseigneur! of dit bezoek onder de berekening van mogelijkheden
vallen kon!...’ hernam de Sieur François, en zag daarbij d'Armentières aan, of hij
het dezen weet, dat hij die berekening niet had kunnen maken.
‘Het is zoo! het is zoo!’ sprak Philips, ‘en mevrouw de prinses Orsini zal er zeker
ook niet op gerekend hebben....’
‘Zoo ik er op had kunnen rekenen,’ viel d'Aubigny schielijk in met een donkeren
blos, ‘zou ik wel zeker mijn hofmeester niet van huis hebben gezonden... en andere
maatregelen genomen hebben met mijn kok; wees daar zeker van, Monseigneur!
maar wie een kasteel bewoont, moet er niet leven als een wever; hij zou dan de
wevers zelven het eerst te kort doen....’
‘Bravo! mijnheer d'Aubigny! ik verheug mij, dat gij van zulke philantropische
gevoelens zijt; want met eene fortuin als de uwe, kan men veel goeds, maar ook
veel kwaads doen in dit schoone koninkrijk van Frankrijk, als gij het, bij voorbeeld,
wildet gebruiken, om eerzuchtige plannen te helpen uitvoeren... u wildet mengen
in partijschappen, in staatkundige twisten, of wat daar meer is van dien aard;’ en
de Regent hield d'Armentières scherp in 't oog, die zijn best deed om er heel
verschrikt en verlegen uit te zien.
‘Maar, Monseigneur! hoe komt deze gedachte in u op?....’ antwoordde François
gul en opgeruimd, ‘ik! die overgelukkig ben, zoover mogelijk van alle intriges en alle
intriganten af te zijn, zou ik er aan denken mij op nieuw te wikkelen...’
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‘In eene kleine samenzwering! Och, waarom niet? gij hebt veel geld, en, als gij weet,
geld is de ziel van zulke ondernemingen.’
‘Ik besteed het mijne, zoo ik hoop, aan wat beters...’
De wijze, waarop d'Aubigny deze antwoorden gaf, getuigden zoo geheel van een
vrij en onbezwaard politiek geweten; ze getuigden zoo geheel van wat anders, als
d'Armentières had voorgewend dat men op Chanteloup vinden zoude, dat de markies
bloosde en verbleekte van schaamte en ergernis; de Regent bleef hem doordringend
aanzien, met een bijna onmerkbaar glimlachje, vol ironie.... maar vóór wij verder
gaan, moeten wij het gezelschap voorstellen, zooals het dààr aanzat.
Philips van Orleans zat in het midden van de tafel tegenover de breede
porte-brisée, die van zwaar spiegelglas was samengesteld, en die den glans
verdubbelde van al de waskaarsen op de lustres in de zaal, van de kristallen
kroonlichten boven de tafel en van de zilveren candelabres daarop; naast zich had
de Regent den kapitein zijner lijfwacht, La Fâre, en den jongen hertog de Broglie,
zijn spion en zijn vertrouwde tevens, niet minder dan Dubois. Deze heeren hadden
ieder eene der amazonen van de opera naast zich genomen, om, zooals de Broglie
zich uitdrukte, dezen dames van tijd tot tijd hare rol te souffleeren; d'Armentières
had zich aan het eind van de tafel willen zetten, maar d'Aubigny had hem met
vriendelijken dwang de plaats naast zich doen innemen; en eene minder gewenschte
kon er voor den markies bij deze gelegenheid nauwelijks uit te denken zijn, want
de gastheer zat tegenover zijn voornaamsten gast, en dus zag zich de markies,
dezen ganschen merkwaardigen avond, onder het bereik der blikken van den
meester, die hem wantrouwde, als hij dacht, en van wiens spionnen en gedienstige
vleiers, die om geen ander doel dààr waren, dan om den jongen man te bespieden
en te kwellen; en vooruit wist hij dus, dat hij niet eens den schijn van een vertrouwelijk
woord, geen blik, geen wenk met d'Aubigny zou kunnen wisselen, zonder er die
uitlegging aan te zien geven, die hij wellicht het meest vreesde. De Nocé en de
ridder de Matignan waren mede van de partij; maar ze waren niet zoo ver, als de
anderen,
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in het geheime doel van den tocht; zij dachten alleen, dat het waarheid was, wat de
Hertog als openlijke reden van deze reis had opgegeven; de voornaamste steden
van zijn hertogdom, Tours, Orleans en Blois te bezoeken, hetgeen hij nog niet
gedaan had, sedert hij tot het regentschap was gekomen. Tegelijk had de Hertog
hun eene vroolijke jachtpartij beloofd in dat wildrijk oord, en er bijgevoegd, dat hij
dan zijne nieuwsgierigheid wilde bevredigen omtrent het prachtige kasteel
Chanteloup, naar men zeide, op last van zijne oude vijandin, Orsini, gebouwd, en
waar men allerlei wonderen van vertelde.
Maar nog twee gasten waren er in d'Aubigny's woning doorgedrongen, onder
bescherming van een grooten naam; gasten, die hij wel niet persoonlijk kende, maar
wier tegenwoordigheid hem eene huivering aanjoeg, toen hij ze hoorde noemen;
de een had zich schuins tegenover den markies geplaatst en bleef hem met
gluipende blikken begluren - dat was de abt Dubois - en de ander had zich zeer
nederig aan het eind der tafel gehouden, maar toch zóó, dat zijn oog alle
aanwezenden konde gadeslaan, en tegelijk het vertrek rondzien - dat was de Vicomte
de Crécy.
Die twee mannen dáár, op dàt oogenblik, bedreigden den armen gastheer zeker
in eene, die hij lief had of beschermde. En toen de Hertog met zijne gewone
bonhomie en zonder er op dat oogenblik iets bij te denken tot d'Aubigny zeide: ‘Ik
heb vergeten, mijnen gastheer de personen te noemen, die ik bij hem inleid, en tot
die twee namen kwam, en daarna zijn blik richtte op hunne personen, toen was het
hem als zag hij twee kwade geesten voor zich oprijzen.... En inderdaad, kwade
geesten waren het ook, slechts niet zooveel voor hem, als zij het wenschten te zijn,
want de goede engel was tusschenbeide gekomen. Wat ze toch nog vermochten
op den loszinnigen, weifelenden vorst, die door eene aardigheid van het ernstigste
doel werd afgeleid, was niet weinig, en te eer, daar hij door valsche schaamte en
door ironie veel spoediger overwonnen was, dan door ernst of besef van plicht, en
zij die zwakheid in hem kenden, en van die wapenen allerbehendigst tegen hem
gebruik wisten te maken.
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Gelukkig had hij hun zijne ontmoeting met Diana niet medegedeeld, noch den indruk,
dien deze bij hem had teweeggebracht, en de beloften, die zij op hem had
verwonnen. Aan La Fâre had hij zijn vertrouwen geschonken, maar die was met
eene oprechte genegenheid aan zijn persoon gehecht, en de minste
eigenbelangzoeker onder allen. Wat de Hertog beval, voerde hij uit, zonder eene
enkele vraag, of het goed of kwaad was; hij had geen geweten, dan de wil van zijn
meester, en voor zich zelven bedoelde hij niets, dan al diens tuimelingen te mogen
deelen, en bij ieder drinkgelag en bij ieder stormachtig feest nevens hem te zijn, om
hem te bewaken en voor hem te zorgen. La Fâre is ook dezelfde, die later, bij de
gewelddadige schaking van den maarschalk Villeroi, zulk eene moedige en
belangrijke rol heeft gespeeld. Maar juist omdat Dubois en de Crécy van den Regent
geene inlichtingen hadden gekregen omtrent zijne ontmoetingen, sinds hij door de
onweêrsb ui van zijn gevolg gescheiden was (zij wisten alleen, dat hij met la Fâre
ergens geschuild had), onderstelden zij, dat er wat voorgevallen was, vooral omdat
ze te gelijkertijd d'Armentières hadden gemist, die de Broglie en de beide dames
tot gezellen had, of liever, die zijnen bewakers voor eene wijle was ontvlucht, onder
voorwendsel, dat zijn paard hinkte en niet meer voort kon, waarna hij was afgestegen
dicht bij 't dorp, en, daar hij natuurlijk op die wijze de anderen niet konde bijhouden,
een voetpad had ingeslagen; hij hoopte bij den een of anderen dorpeling een paard
op te doen, en zou zich weder bij hen voegen op de afgesproken plek der
samenkomst; zij zouden hem met den hoorn sein gever, als zij er waren
aangekomen. De Broglie had wel achterdocht, dat de markies eenig ontwerp wilde
uitvoeren, maar om dit te doorzien, moest men hem zijn eigen weg laten gaan, onder
voorbehoud, om hem ongemerkt te bespieden. De tooneeldames waren te zamen
aan het twisten geraakt over de aanstaande rolverdeeling bij eene nieuwe opera;
en zij hadden er hare geleiders bij vergeten. Dat alles wisten Dubois en de Crécy,
maar niets meer. De amazonen hadden hun niets kunnen zeggen, toen zij, eerder
dan de Broglie en d'Armentières, op de afgesproken plaats waren aangekomen. Zij
waren veel te
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veel bezig geweest, eerst met haar twist, later met de natte hangende veêren van
hare kastoorhoeden; en de Broglie kwam eerst met d'Armentières terug, want hij
had hem opgewacht op den rijweg; maar wat hij verder wist, zeide hij den beiden
nieuwsgierigen niet, om de goede reden, dat hij voor zich zelven bij den Regent
winst dacht te doen met de ontdekking. En toen later de Hertog met La Fâre zich
ook bij hen voegde, en zonder zich over iets uit te laten, een der paarden besteeg,
die de pages bij de hand voortleiden, en het voortzetten beval van den tocht naar
Chanteloup, en den markies aanzag met iets, dat ieder terstond als welwillendheid
uitlegde, toen waren allen den loop van het spel kwijt. De Broglie waagde toch nog
zijne mededeelingen, maar de Hertog zeide kortaf:
‘Ik weet dat, en zwijg het alsof gij het niet wist.’
Men begrijpt, dat juist door dit alles de spanning op het sterkst was, en de
nieuwsgierigheid meer dan ooit geprikkeld, wat de Regent nu meende te doen.
Dubois en de Crécy hadden er beiden al te groot belang bij, om het niet uit te
vorschen door elk middel dat hun ten dienste stond; en ieder van zijne zijde had
zich beloofd, niemand of niets te sparen; en ieder hunner had daartoe een plan
gebouwd op eigene hand.
Dubois, met zijne gewone vrijpostigheid, had zich onder het heenrijden naar
Chanteloup bij den Hertog gevoegd, en na twee of drie zijdelingsche aanmerkingen
over de échappade van d'Armentières, eindelijk stoutweg gezegd, dat de markies
nu gelegenheid had gehad, alles, wat hem beschuldigde, uit den weg te ruimen, en
gevraagd, waartoe nu de Regent van zijne zijde besloten was....?
‘Tot zwijgen,’ had Philips van Orleans geantwoord, op een toon, die bewees, dat
hij ernstig meende wat hij zeide, en de abt wist toen, dat hij niets hooren zoude;
want er was niemand, die zóó konde zwijgen, als hij het wilde, ondanks al de gulheid,
losheid en achteloosheid van zijn karakter; nooit, zelfs niet in den roes van den wijn,
of in den roes der zinnen, ontviel hem een woord over een gewichtige zaak, die hij
verbergen wilde; en schoon hij dikwerf zijne persoonlijke ontwerpen prijs gaf, in die
van den Staat mengde hij niemand, die er niet toe gerech-
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tigd was, hetgeen veroorzaakt heeft, dat deze wilde en losbandige vorst wel zelf
heeft zitten spinnen aan de zijde zijner Omphale's, maar nooit de regeering aan 't
spinrokken heeft laten vervallen, of, om zonder mythologie te spreken, dat hij nooit
minnaressen eenigen invloed heeft gegeven op staatszaken; terwijl de zich
noemende groote koning Lodewijk XIV, met al zijne deftigheid en met al zijn
despotisme, de latere regeering van den côtillon al vrij wel had voorbereid. Maar
dat alles doet niets tot onze zaak, dan alleen om te bewijzen, dat Dubois recht had,
zich vooreerst geslagen te achten, toen de Hertog hem van zwijgen had gesproken.
De Crécy, van zijne zijde, slaagde niet beter.
‘Monseigneur! men heeft een vermoeden, dat de markies Gaspard met de schoone
Athenaïs eene samenkomst heeft gehad, en dat hij haar gewaarschuwd heeft zich
van Chanteloup verwijderd te houden; wellicht heeft hij haar nu reeds naar de eene
of andere landhoeve doen verhuizen.’
‘Welnu, mijnheer de Vicomte! daar kunnen wij niets tegen doen!’ zei de Hertog.
‘Daar kunnen wij zeer veel tegen doen,’ hervatte de Crécy moediger; ‘zoo Uwe
Hoogheid slechts een paar lieden tot mijne beschikking stelt en overigens mij de
vrijheid geeft, daarin te handelen, zooals de noodzakelijkheid het zal eischen, dan
zal Uwe Hoogheid zien, dat er wel iets aan te doen is, en dat...’
‘Ik dank u, Vicomte! er is reeds meer dan genoeg gedaan, dunkt mij!’ zei de Hertog
droogjes.
De beide heeren, aldus teruggezet, voelden zich echter niet voor goed
overwonnen, en hadden zich beraden op heftiger aanvallen, als men eens de plaats
der handeling had bereikt; intusschen kon het niet schaden, dacht Dubois om zoo
par-ci par-là onderweg een sprankje van den ouden haat tegen de prinses Orsini
op te rakelen, of hij daarmede eene vlamme des toorns tegen d'Aubigny en den
markies te ontsteken vermocht.
De Regent hoorde aan en zweeg; maar waarheid was het, en Dubois was er
zeker van, dat die snaren nooit werden bespeeld, zonder zijne heftigste hartstochten
te doen trillen.
De Crécy, op zijne beurt, liet niet na de bekoorlijkheden, de
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levendigheid en de opgewektheid der barones te prijzen en in een behagelijk licht
te stellen, op de kans af, dat de Hertog, haar vindende, daardoor vóór haar zoude
ingenomen zijn, of, haar niet vindende, in brieschende drift zoude geraken over de
teleurstelling. En de Hertog hoorde aan en zweeg. Maar waarheid is het, dat hij zeer
verlangde die vrouw te zien, al ware het ook slechts om eene vergelijking te maken
tusschen haar en de andere, die hij had moeten teruglaten. En waarheid is het ook,
dat het juist in zijn karakter lag, om zich nu eens door dezen, dan weder door genen
indruk te laten besturen, en dat hij van de verschillende gewaarwordingen, waarin
hij, sedert zijne komst in de dorpspastorie, was heen en weêr geslingerd, zelf niet
recht wist, welke de overheerschende was; of liever, hij was doorgaans van de partij
van den laatsten spreker, en dan vooral, als zijn gevoel of eenige hartstocht met
dien spreker was. Al had hij dus willen zeggen, wat hij eigenlijk had besloten, behalve zijne beloften aan Diana, die hij wel zeker dacht te houden, wist hij het zelf
niet en wilde afwachten, wat de anderen zouden doen.
In die stemming waren de voornaamste personen op Chanteloup aangekomen;
in die stemming zaten ze neder, wachtende op den avondmaaltijd, in de prachtige
eetzaal van d'Aubigny, die zelf niet wist, wat hij er van denken moest, maar die het
intusschen, door de menigte zijner ongewachte gasten, druk genoeg had; voor
zoovelen was er op hetzelfde oogenblik nauwelijks voorraad gereed, zelfs niet in
zijne weelderige keuken.
Zijn kok liet hem dus influisteren, het eerste gerecht, dat nu opgedragen werd,
zooveel het zijn kon, te rekken, opdat men tijd zoude hebben de hoeveelheden voor
het tweede en derde gerecht te verdubbelen.
De wenschen van het keukenhoofd werden plotseling vervuld door een ongewacht
tusschenspel.
Toen de geurige soepen op de tafel dampten, in hun zilververgulde terrines, deed
een der bedienden plotseling de spiegeldeuren open, en eene vrouw trad binnen.
De gastheer, met den rug naar die deur gezeten, kon niet zien, wie er binnentrad,
maar reeds het kraken der deuren en de zachte tred
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hadden het hem gezegd, en roerloos en verbleekt bleef hij zitten, als begaf hem op
dat oogenblik zijne tegenwoordigheid van geest. De Regent en de heeren, die in
die richting zaten, hadden zooveel te beter gezien; dat bewees de verrassing en de
voldoening der blikken, die zij wisselden; en bovenal had de Crécy haar goed gezien;
want snel als een rukwind stond hij op, naderde de dame met eene diepe buiging,
en sprak met zegepraal en luide, dat allen het hooren konden:
‘Mevrouw de barones de Clairville!’
In waarheid, zij was het zelve, de arme Athenaïs, die voor 't minst even verschrikt
was als haar gastheer, en niet minder verrast dan al de gasten te zamen. Hoe zij
daar binnenkwam, verklaart zich van zelf, omdat, bij zulk eene ongewone drukte,
in de meest geregelde huishouding niet op alles kan worden gedacht, of liever, juist
omdat er in de huishouding van den Sieur François eene orde heerschte, die niemand
gewoon was te verbreken, zonder een opzettelijk bevel van den heer des huizes.
Het was eene vaste gewoonte, dat een der lakeien de barones kwam aanzeggen,
als de tafel gereed was. Ware de oude Jerôme dáár geweest, hij zoude wellicht
tegenbevel hebben gegeven voor heden, of dat zelf, al ware het door een teeken,
van zijn meester hebben gevraagd. Maar wij weten, dat hij niet dáár was, en zoozeer
was men in dit huis aan blindelings volgen gewoon, zonder eigen oordeel te durven
raadplegen of eene vraag te doen, dat die man ook heden zijne taak had verricht,
en, zonder er iets bij te voegen, der barones de gewone aanzegging had gedaan.
Het kasteel was zoo groot, en dat gedeelte, waarin Athenaïs gehuisvest was, zoo
ver afgelegen van den hoofdingang, dat zij ternauwernood eenig ongewoon gerucht
had bespeurd, en dus, zonder het minste vermoeden, dat er gasten konden zijn,
zonder de minste aarzeling, de eetzaal binnentrad.
Men begrijpt nu iets van wat zij voelde, toen zij zich plotseling zag tegenover een
grooten en woeligen kring; toen de Crécy dáár op eenmaal voor haar stond, en hare
hand wilde vatten. Den Regent, dien zij nooit van nabij had gezien, en wel niet hier
kon verwachten, herkende zij bij den eersten oogop-
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slag niet; eigenlijk staarde zij in hare verwarring rond, zonder te zien. Doch de Hertog
had alleen maar haar naam te hooren, om haar te kennen, en meer helder te zien
dan een ander in den geheelen toestand; ook zette hij er zich toe, om recht goed
te kijken, als iemand, die bij eene tooneelvoorstelling eene belangwekkende scène
wacht.
‘Mijn God! wat is dat!’ riep zij, schichtig achteruit tredende voor de Crécy.
‘Wat dit is, mijne waarde vriendin?’ antwoordde de Vicomte, ‘een aanzienlijk
gezelschap, dat Chanteloup komt bezoeken, en overgelukkig zal zijn u hier te
ontmoeten; laat mij u voorstellen...’
Maar d'Armentières had hare stem gehoord, al hal zijne plaatsing hem belet haar
het eerst te zien. Hij stond schielijk op, en zonder aarzelen, zonder bedenken, als
had hij vooruit op iets dergelijks gerekend, plaatste hij zich tusschen Athenaïs en
den Vicomte, en zeide alleen: ‘Met verlof van Monseigneur den graaf van Blois, zal
niemand anders de barones de Clairville in dezen kring binnenleiden dan ik.’
François d'Aubigny was intusschen tot zich zelven gekomen, en scheen overdacht
te hebben, wat hem te doen stond.
Ook hij stond nu op, ging naar Athenaïs toe, die, onzeker of ze blijven zoude of
heengaan, tusschen de beide edellieden in was blijven staan aan de hand van den
markies, bood haar den arm, dien zij nam, en zeide luid:
‘Mij dunkt, mijne heeren! daar kan geen twijfel zijn, wie mijne gasten aan elkander
zal voorstellen in mijn huis... Mevrouw! wees zoo goed de plaats in te nemen aan
mijne tafel, die altijd de uwe is.’ Het was de plaats aan zijne rechterhand, dezelfde,
die door den markies was ingenomen geweest; eene kleine verschikking was er
noodig; een bediende schoof haastig een armstoel voor de dame tusschen de
gewone stoelen der heeren; d'Armentières nam den zijnen weder in; de Crécy had
geene reden om iets anders te doen, en hoewel de barones zelve niet recht wist,
wat er met haar voorviel, scheen de orde in den kring hersteld, als ware zij geene
seconde gestoord geweest.
‘Monseigneur!’ sprak nu François d'Aubigny met zijne ernstige stem, zich tegen
den Hertog buigende, ‘mevrouw de ba-
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rones de Clairville is sinds eenigen tijd mijne huisgenoote, door omstandigheden,
die ik nu niet nader kan uitleggen, doch waaromtrent ik hoop, dat mijnheer de graaf
later mijne ophelderingen zal willen aanhooren; dit ééne moge genoeg zijn: ik ben
op dit oogenblik haar natuurlijke beschermer, en vergun mij van dit voorrecht gebruik
te maken, om u eene jonge dame voor te stellen, die in groote beproevingen sterk
is gebleven, en die onschuldig vervolgingen heeft moeten lijden door de personen
zelve, waarvan zij troost en steun had mogen wachten.’
‘Lieve hemel! Monseigneur!’ fluisterde de Broglie den Hertog in, ‘dat is de tweede
preek, die wij te slikken krijgen, en ondertusschen wordt de soep koud; niemand is
nog bediend dan Uwe... Hoogheid.’
‘Wees gerust, de Broglie! de moraliteiten komen eerst op het dessert; daar zal ik
voor zorgen; en zie, de gastheer heeft uw onrustigen blik opgemerkt, de dienst gaat
weêr voort.’ Toen sprak hij luid tot François: ‘Mijn gastheer wie gij aanbeveelt, is mij
aanbevolen. Ik ben hoogst gelukkig met de kennismaking van mevrouw de barones
de Clairville, die in eene zeer hooge mate mijne belangstelling opwekt.’
‘Ik wist het wel, dat zij hem bevallen zou!’ dacht de Crécy.
‘Ah ça! daar valt onze samenzwering ineen,’ morde Dubois, ‘en mijn
raadheerschap... verloren... want dat mooie gezichtje zal nu wel geen verraad
kunnen plegen!’
De barones was door alles, wat zij zag, en allen die zij herkende, zóó door de
hoogste verrassing getroffen, dat zij niet recht wist, of zij wel wakende was, en of
dit alles geen ijdel spel zou wezen van een koortsigen droom. Het was haar als
iemand, die, na eene wilde wals plotseling gezeten, alles ziet draaien voor het oog,
en niet eens eene poging doet om te herkennen; vooral toen zij den spreker
tegenover zich had aangezien en den Regent had herkend, vervolgens d'Armentières,
de Crécy, de Broglie, allen hier te zamen bij d'Aubigny, den strengen d'Aubigny, en
zij aan zijne zijde in hun midden, toen beproefden zij niet eens meer te gissen, wat
dit zijn kon. Zij waagde zacht een vraag aan d'Armentières, maar die antwoordde
halfluid, terwijl hij haar aanzag zooals hij haar nooit had aangezien:

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

390
‘Waarom ik nu eerst kom, mijne Athenaïs? Helaas er zijn hinderpalen zóó zwaar en
bovenal zóó sterk, dat zelfs de liefde ze niet kan verwrikken, laat staan uit den weg
ruimen.
‘Maar mijnheer de markies!’ riep Dubois grijnzende, ‘daar zouden toch ook sterkere
hartstochten voor in beweging moeten komen, dan de uwe, om dien hinderpaal weg
te ruimen; de Schrift zegt: het geloof verzet bergen; maar nergens staat, zelfs niet
in de romans van mademoiselle de Scudery, dat de liefde Bastilles omverwerpt.’
Die tweemaal herhaalde toespeling op liefde, dat: ‘mijne Athenaïs,’ door den
markies met kennelijk opzet verstaanbaar uitgesproken, verwonderde d'Aubigny
niet het minst van alles, waarover hij zich dien dag te verwonderen had. Wij hebben
zelfs reden te onderstellen, dat het hem ergerde; maar de markies had hem zoo
ernstig verzocht geen argwaan op te vatten tegen zijn gedrag, dat hij begreep te
moeten zwijgen zonder vooroordeel.
Athenaïs had nog minder op den toon en de woorden gelet, waarin de markies
sprak, als wel op hetgeen, waarop hij en Dubois schenen te doelen: de Bastille.
‘Maar hoe kan hier sprake zijn van de Bastille, markies?’ vroeg zij; ‘men heeft u
toch niet ingekerkerd?’
‘Men heeft wèl, allerliefste! vraag maar aan mijn vriend, den abt Dubois, of hij niet
het middel heeft gevonden, om mij voor eene week of wat in de Bastille te
huisvesten!’
‘Tarare!’ riep Dubois, ‘daar is Bastille en Bastille. Mijnheer de markies at alle
dagen aan de tafel van den gouverneur; ik heb u niets anders te zeggen tot
geruststelling, mevrouw!’
‘Ik ben zeker mijnheer den abt grooten dank schuldig voor al het genotene!’
hernam de markies met ironie.
‘Wees gerust, mijnheer de markies! uwe dankbaarheid geeft lust tot meerdere
weldaden.’
‘En aan wien dankt gij nu eindelijk uwe bevrijding?’ vroeg Athenaïs, terwijl zij een
blik wierp op den Hertog, aan wien zij in haar hart die uitkomst toeschreef.
De Crécy lachte in zijn vuist; veel zulke blikken had de Hertog van Orleans niet
noodig, om vuur te vatten, en de dankbaarheid kon de dame van hare zijde ver
brengen, vooral
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als men dankbaar moest zijn aan een vorst! Maar Dubois liet hem niet lang
luchtkasteelen bouwen op dit denkbeeld, want hij bracht uit met zijn gewoon kort
en stooterig spreken:
‘Wel - dat - dankt hij mij - ten deele - en ten - deele zich zelven; - want - hij is verstandig geworden. - O! daar is -niets als de Bastille - om iemand - tot goed overleg
te brengen - men heeft er zooveel tijd en zooveel stilte; - men kan zich daar - zoo
goed aan nadenken wijden - aan herinnering!’ En terwijl hij dit zoo bij tusschenpoozen
zeide, zag hij nu eens den Hertog, dan weêr d'Armentières aan.
Maar de Kegent scheen volstrekt niet gestemd, om dat alles van de schertsende
zijde op te vatten; want hij beantwoordde niet eens den blik der barones, en hij zeide
tot Dubois: ‘Ik weet niet, mijnheer de abt! in hoeverre gij inschikkelijkheid gebruiken
wilt voor den graaf van Blois; maar mij dunkt, gij moest er aan denken, dat hij niet
van staatszaken houdt aan tafel, vooral niet als ze niet vroolijk zijn; en gij zult u
herinneren, dat de beschuldiging, waardoor de markies zijne vrijheid verloor, die
was van hoogverraad, en dat hij zich nog niet daarvan heeft gezuiverd!’
Athenaïs verbleekte. Zij vond den ernst van den vorst wat al te ernstig, en zij dacht
er op, hoe het aan te leggen, om een glimlach om dien mond te plooien.
d'Aubigny meende den zin, waarin dit hoogverraad bedoeld werd, te vatten, en
hij sprak opgeruimd: ‘Voorzeker beschuldig ik op dit oogenblik den markies van
hoogverraad tegen mijne gasten en tegen mijn huis; men moest het verhaal zijner
lotgevallen voor het tête à tête bewaren, als het niet meer vermakelijk is om aan te
hooren.’
‘Mijnheer d'Aubigny!’ hervatte de graaf van Blois, ‘gij zegt een goed woord, en in
uwe aanklacht ligt misschien nog meer waarheid, dan gij zelf denkt. Gij zult er
welhaast het bewijs van hebben;’ en toen de markies het waagde, hem uitvorschend
aan te zien, als wilde hij zijne rechte bedoeling met die woorden peilen, vervolgde
Philips met een glimlach: ‘Want is het niet zóó, zooveel ongewachte gasten zoo
plotseling in te leiden... en toch, dat is zijn werk; wij zijn hier onder aanvoering van
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den markies d'Armentières, en zonder hem waren wij zeker niet hier....’
‘Ik begrijp... de markies kwam op den inval, om den vermoeiden jachtstoet
Chanteloup als rustpunt aan te wijzen,’ sprak d'Aubigny; ‘die dienst... onzer dus te
gedenken, is altijd eene groote aanspraak, die de markies zich verworven heeft op
mijne dankbaarheid,’ vervolgde hij met een blik op Gaspard, die zoo dubbelzinnig
was als zijn antwoord.
‘Neen, integendeel!’ hernam de Regent, ‘toen de jacht en het onweêr ons van
den weg naar Chanteloup afbrachten, noemden wij ons verdwaald; want van den
ochtend af was de tocht naar herwaarts besloten, en het was de markies alleen, die
mij daartoe deed besluiten, die er mij toe dwong.’
d'Armentières die wel had opgemerkt, dat er een punt was, dat de Hertog zoo
min haast had aan te roeren als hij zelf, zeide stoutweg: ‘Dat is ook zoo, mijnheer
de graaf! en indien mij niet zooeven was opgelegd over ernstige zaken te zwijgen,
zoude ik geen oogenblik aarzelen de redenen daarvan te verklaren.’
‘Dank, markies! wij hebben reeds bewijzen genoeg van uwe openheid!’ hernam
de graaf van Blois scherp en schielijk; ‘wij zullen u dat alles afvragen op het oogenblik
dat wij het noodig achten.’
‘Intusschen,’ ging d'Armentières voort, ‘mag ik altoos zeggen, wat óók waarheid
is, dat het verlangen naar eene allerbeminnelijkste vriendin mij hierheen trok,’ en
tegelijk zag hij de barones veelbeteekenend aan, terwijl hij haar een hors d'oeuvre
aanbood van geglaceerde vruchten.
Vroeger zoude zulk een woord Athenaïs hoogst aangenaam zijn geweest, en het
had haar in zoete herschenschimmen kunnen versterken; nu die wel zeker voorbij
waren, nu zij ze had opgegeven, verwonderde haar die toon van den markies en
ergerde haar zelfs, vooral na die houding van bedaarde, broederlijke vriendschap,
en van eerlijke bescherming, die hij op den tocht van Parijs naar Chanteloup tegen
haar had aangenomen. Zij vond deze verandering nu niet alleen ongepast tegenover
haar zelve, meer zij begreep, dat die haar luide beschuldigen moest van onwaarheid
tegenover François d'Aubigny, en hoe zij ook
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in haar verdriet en in hare verlegenheid den markies door iets kouds en straks
toonde, dat deze handelwijze haar onwelkom was, bleef hij toch voortgaan met zijne
galanteriën op de meest opzettelijke wijze en alsof hij zeker was, dat ze met
genoegen werden aangenomen.
In het begin trachtte Athenaïs door wat bitsheid in hare antwoorden te leggen,
het tegendeel te toonen; toen zij echter zag, dat dit van zijne zijde nieuwe
aardigheden uitlokte, zonder hem af te schrikken, antwoordde zij in het geheel niet;
maar ook dit baatte niet; want dan boog zich d'Armentières met zulk eene
behendigheid naar haar toe, en zette zulk een welgevallig gezicht, dat de overigen
niet anders konden denken, of zij antwoordde fluisterend, op eene wijze, die de
openlijke scherpheid vergoedde. De arme markies pleegde intusschen al die
aardigheden met eene soort van wanhoop in het harte en van woede tegen zich
zelven; hij durfde niet anders; want er was iets, dat hij vergeten had Diana te zeggen,
namelijk; dat hij eigenwillig de Crécy en Dubois (dat was zoo goed als den Regent
zelven) in het denkbeeld had versterkt, dat hij verliefd was op de barones en dat hij
haar tot bruid had gekozen; naar zijn gevoelen was dit de beste wijze, om de
bescherming te wettigen, die hij haar verleende, en om alle vermoedens af te weren,
dat er op Chanteloup een ander vrouwelijk wezen konde zijn, dat hem er heentrok!
Nu, in het aangezicht van d'Aubigny en van die jonge dame zelve, leed hij meer
onder het volhouden van die list, dan hij zelf had gedacht. Maar dat hielp Athenaïs
nog niet; zij wist geen raad meer; zij zag van tijd tot tijd onrustig en vragend op naar
d'Aubigny, als wilde zij uitvorschen, wat hij er van dacht, als bad zij hem haar te
helpen er uit te redden door het een of ander ernstig woord tegen den markies;
maar ook op diens gelaat vond zij eene onontcijferbare uitdrukking, als ook wel
eene vraag geleek; en daarbij, de gastheer deed meestal zijn best om de eer van
zijne tafel op te houden, en te antwoorden op beleefdheden en aardigheden, die
de Graaf van Blois hem zeide over hare inrichting. François d'Aubigny scheen geheel
gastheer, en waarheid is het, dat hij een goede was: hij toonde zich man van geest,
van vernuft, van wereldkennis; en nu Diana
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niet dáár was, had hij geene voorzorgen te nemen, die anders altijd geheel zijne
bedachtzaamheid eischten; hij kon zich zelf zijn, en hij kon beminnelijk wezen en
vleiend zelfs als hij het wilde, gevormd als hij was door zoo lange ondervinding aan
hoven, door zoo veelzijdige menschenkennis, door zooveel ervaring, door zooveel
reizen, door zulke wisseling van macht en vernedering; en hij wilde nu beminnelijk
zijn.
Het is waar, de troep hovelingen en dartele jongelieden, die om hem heenzaten,
en zeker met eenig doel van ondeugende scherts, zoo niet erger, daar in zijn huis
waren ingetrokken, waren juist uit die soort van menschen en uit dien rang in de
maatschappij, waartegen hij wel het meest was ingenomen, waarvoor hij de diepste
minachting had; maar deze kring was voor het minst geen kring van huichelaars en
van zulke lage vleiers als die mevrouw de Maintenon en Lodewijk XIV gevormd
hadden, en die mevrouw Orsini op haar voorbeeld rondom zich riep; uitgenomen
de Crécy en Dubois, tegen wie hij om bijzondere redenen verontwaardiging voedde,
vond hij de roués van den Hertog van Orleans verdragelijker, dan de Tartuffes van
de Fransche en Spaansche Bourbons; het is waar, die Hertog van Orleans was een
groot heer, een vorst, een regeerend vorst, en het waren juist dezen, waartegen de
burgerzin en de vrije kunstenaarsziel van François den diepsten haat hadden
opgevat; maar die haat had vooral zijn oorsprong uit hetgeen er hem door ontnomen
was: zijne openlijke rechten als man en heer zijner vrouw; en de Regent was juist
de tegenstander der prinses geweest, de man, die door haar geleden had, zoowel
als hij zelf. Maar hij was ook een vorst, die zich van de gewone vorsten
onderscheidde; die ter eener zijde de wettigheid handhaafde en een opgedrongen
geslacht van onwettige prinsen, die 't land en de burgers duur moesten kosten,
weerde en terugdrong, waar hij kon, en die ten anderen de burgers niet minachtte,
hen verhief, hunne rechten voorstond en zelfs eene vermenging van standen scheen
te bedoelen, waarvan tot hiertoe nog niemand een denkbeeld had gehad. En daarbij,
de Regent had de kunst en de kunstenaars lief, niet als een vorst, die ze beschermt,
maar als een kunstenaar, die ze oefent; hij was niet de ver-
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waande, aanmatigende, kleingeestige, grof egoïstische grijsaard, of de onbeduidende
onmondige, François in Lodewijk XIV en diens kleinzoon had leeren verachten;
maar hij was een man, die als mensch groote voordeelen had, zonderdat hij als
vorst hooge eischen deed aan anderen; in één woord, zoo er een vorst konde wezen,
die den diep gekrenkten Sieur François met dien rang kon verzoenen, dan moest
het er een zijn als Philips van Orleans; vooral daar hij zijn eenig dierbaar goed veilig
waande tegen den greep van dien vorstelijken leeuw. Hij zelf beviel zoo wèl aan
den hoogen gast, dat deze in zich zelven zeide: ‘Voorwaar, de prinses Orsini is eene
vrouw van smaak! Ze had zich daar een écuyer gekozen zooals ik aan 't hof te Parijs
noch te Versailles zou kunnen vinden; en dat zij er meer van gemaakt heeft, is op
mijne eer geen fout geweest, maar een bewijs van oordeel. Ik had nooit gedacht,
dat ik zoo verzoend zou raken met de familie des Ursins; de vader, de dochter, dat
alles behaagt me zóo, en neemt mij zóo in, dat ik er niet zeker van ben, of ook de
prinses Orsini mijne verovering niet zoude maken, als ik haar in deze omgeving
wederzag. Diantre! en die aardige barones daar over mij ziet mij aan, of zij dezelfde
plannen had...’
Dat was waarheid, dat de barones blikken wierp op Philips van Orleans, die hij,
met zijne soort van vrouwenkennis, dus moest uitleggen; maar zeker niet dus waren
ze bedoeld; Athenaïs wist in hare verlegenheid niet, waarheen zij het hoofd zoude
wenden, van wien zij steun zoude vragen; dáár, naast zich, d'Aubigny, die haar
alleen verstrooide opmerkzaamheid scheen te schenken; ter andere zijde
d'Armentières, die, ondanks haar kennelijk misnoegen, niet naliet haar met de zijne
te vervolgen; ginds die twee vreemde vrouwen, in rijkleeding welke bijna eene
mannelijke was, die spottende, spijtige en brutale blikken op haar wierpen, als
benijdden zij hare schoonheid, terwijl zij haar toestand bespotteden; verder, overal,
waar ze rondzag, mannen, wier scherts en wier vernuft een toon aansloegen, dien
zij nu met afschuw had vernomen, die haar ongewoon was geworden, en die haar
aanzagen, alsof ze haar reeds als hunne prooi beschouwden; en dicht bij haar, zoo
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dicht, dat hij iederen blos op hare wangen kon zien, en iederen zucht van haar
angstig hart konde tellen, de Crécy, die afschuwelijke verrader, die reeds zooveel
leed en zooveel angst over haar hoofd had gebracht, en van wien zij nu nieuwe
boosheid vreesde, te oordeelen naar de onbeschaamde vermetelheid, waarmede
hij haar onder de oogen was getreden, en niet ophield haar gade te slaan; daarom
scheen haar het goedig en geestig gelaat van den man tegenover haar, van den
vorst dien men graaf van Blois noemde, doch in wien zij den Hertog van Orleans
had herkend, een rustpunt, waarop ze met minder vrees en met minder tegenzin
staarde; immers bij alles, wat haar was overkomen, was wel de Hertog der anderen
voorwendsel geweest, maar niets had haar bewezen dat hij zelf tot hare vervolgers
had behoord, dat hij zelf last tot die vervolging had gegeven, of die zelfs
goedgekeurd; en wat er op zijn naam, zonder zijn weten, was gepleegd, daarvoor
kon hij toch wel niet verantwoordelijk zijn; en wie weet, indien zij hem inriep, of hij,
die de macht had, om het zekerst en het spoedigst te helpen, er ook niet den wil
voor toonen zoude. Zoo zag dus mevrouw de Clairville op hem met eene zekere
belangstelling, met een zeker vertrouwen en met eene geheime hoop, die de Regent
opnam zooals wij zeiden, en die, te gelijk door de Crécy opgemerkt, den Vicomte
deden zeggen tot den ridder de Martignan, zijn buurman: ‘Heb ik het niet gedacht?
nu de eerste nieuwheid van de liaison met den markies er af is, geeft ze om hem
zooveel als om een verkleurd lint, en nu begrijpt ze, dat er toch wat aan gelegen is,
opgemerkt te worden door een heer als Philips van Orleans! En ik, die haar hem
had willen leveren! Nu, als ik zie, dat zij behendigheid genoeg heeft, help ik haar
nog!’
Men begrijpt, dat, onder al die terzijde's en apart's, de gesprekken nu eens meer
stootend, dan weder meer geleidelijk voortgingen, nu eens tusschen eenigen
gebleven waren, dan weder door allen te zamen gevoerd; ze waren zelfs bij wijlen
zeer vroolijk, en de saillies en pointes ontbraken niet. Wij hebben op dit oogenblik
geen lust in den echten style régence; anders gaven wij ze u terug, wat niet zoo
heel moeielijk zou
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zijn; maar het is evenmin moeielijk voor mijne lezers om ze zich zonderdat voor te
stellen; om er hen iets in te helpen, willen wij gaarne het recept er voor geven, op
de wijze, door onze cordon bleu, onze Hollandsche volmaakt zuinige Aaltje
aangenomen: ‘Men gaat heen en neemt: een troepje hovelingen en jongelieden uit
de

het hartje van het Palais-Royal in de eerste helft der 18 eeuw, dat wil zeggen, op
het tijdstip, dat men zich pas geheel vrij voelde van de banden, door Lodewijk XIV
en mevrouw de Maintenon opgelegd, en van die eerste vrijheid met juichenden
overmoed gebruik maakte; lieden, die alles wat goddelijke wetten en menschelijke
zedeleer voor ernstigs hebben bevolen en gepredikt als vooroordeelen beschouwen
en wel als vooroordeelen, waarboven het hun trots, hunne triomf en hunne gewoonte
is geworden, zich openlijk te verheffen; breng ze samen na eene woeste jachtpartij,
rond eene tafel, waar alles tot zinnelijk genot prikkelt en tot lustige scherts uitlokt,
tegenover een gastheer, voor wien zij besloten hebben zich in niets te ontzien, en
dien ze onderstellen, als voormalig gunsteling eener intrigante prinses, recht ‘des
nôtres’ te zijn; tegenover eene vrouw, van welke zij te veel weten, om haar te sparen,
en te weinig, om haar hoog te achten; en tegenover een vorst, die de gewoonte
heeft, in zulke kringen zijne uitspanning te zoeken en alles te vergeven, mits hij die
vindt, en die ten overvloede door zijn zoogenaamd incognito van den rang heeft
afgezien, waarvoor men toch altijd pleegt eenigen eerbied te hebben; en ten laatste,
plaats die lieden tegenover een voormaligen gunsteling, dien zij gevallen achten,
of zoo niet, dan toch op den tweesprong, die vorstengunst scheidt van
vorstenongenade; voeg dat alles samen, en maak er tafelgesprekken van in die
vluchtige, schitterende, losse taal der Franschen, zoo geschikt voor de woordspeling,
de dubbelzinnigheid, de causerie, het jeu de mots en de fijne ironie; puis servez
chaud; gij zult weten, hoe het smaakt. Gij kunt ze nu zelf gereed maken; wij zetten
ze u nu alleen voor, waar ze op onze historie betrekking hebben.
‘Het is toch jammer, dat een man als gij niet te Parijs woont,’ sprak de hertog, al
meer en meer ingenomen met zijn gastheer,
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en daarbij vergetende, wie deze was en wat hij zelf tegenover hem moest wezen.
‘Mijn hemel, Monseigneur! wat zou ik te Parijs doen, en welk eene figuur zou ik
er maken?’ vroeg d'Aubigny met een glimlach.
‘Wel, mij dankt, geene slechtere dan een ander,’ antwoordde de Hertog, ‘of liever
eene veel betere, eene meer oorspronkelijke... Zulk eene, met één woord, als u
zelven maar het meest aangenaam zoude zijn, en waarbij anderen tegelijk zoude
winnen.’
‘Diantre!’ fluisterde Dubois zijn buurman in, ‘dat maakt onze rekening niet: die
man te Parijs! en de Hertog is in eene luim om dat door te drijven; geef acht, ik ga
hem in tijds een klein zetje geven, om hem over het paard te helpen; want als hij er
op raakt, zouden wij er een stevigen berijder aan hebben,’ en hier wendde hij zich
tot den Sieur François: ‘Maar, mijnheer d'Aubigny! wees gewaarschuwd, wij
waarborgen u geene plaats als te Madrid; te Parijs hebben de vieilleries afgedaan,
en Zijne Majesteit, onze allerliefste kleine koning, heeft nog maar alleen bonnes
noodig en geene Camerera-Major, zooals zijn oom, de Katholieke koning er op na
placht te houden.’
d'Aubigny antwoordde niets, maar hij werd doodsbleek; de Regent merkte het op
en viel den abt in de rede:
‘l'Ami Dubois! 't is eene schande, u zoo opgevuld te hebben met den geur van
zooveel edele, geestige wijnen, en niets geestigers te zeggen, als gij dan geestig
wilt zijn!’
‘Dat komt, Monseigneur! omdat ik in de rede werd gevallen, juist toen de aardigheid
komen zou! Want, terwijl ik sprak en mijnheer d'Aubigny alle hoop benam, viel mij
in, dat er toch nog prinsessen in Parijs zijn, die écuyer's kunnen gebruiken, en die
er een alleraardigst gebruik van weten te maken. La Haye, Riom!... en dan een man
als gij, die het fijne van het métier moet kennen.’
Daar was niets in zijn leven, dat de Sieur d'Aubigny zich met meer bitterheid
herinnerd zag, dan die betrekking tot de prinses Orsini, die hem op denzelfden rang
stelde met mannen van de soort, als die twee minnaren van de hertogin van Berry;
en 't was te pijnlijker, omdat in waarheid de verhouding eene gelijke moest schijnen
aan ieder, terwijl zij toch eene onwaar-
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heid was; ook kon hij bij die toespeling, zoo onkiesch als boosaardig, niets
antwoorden, en alleen het zenuwachtig trillen zijner vingeren, terwijl hij zijner
buurvrouw iets overreikte, verried wat hij leed. Alleen in een Dubois kon de stoute
hatelijkheid vallen, van zulk een woord aan den man, in wiens huis hij gastvrijheid
ontving; een Dubois, die meer dan eens eene hofdame van den eersten rang bij de
schouders nam, en onder scheldwoorden uit de kamer zette, waar zij hem een
beleefdheidsbezoek kwam brengen; en toen had hij toch nog kardinaalswaardigheid
op te houden! Men begrijpt, wat hij durfde, nu hij nog niets was en van zijne
onbeschaamdheid alles wachtte. Het was tegelijk eene roekelooze beleediging
tegen den Regent - wiens geliefdste dochter hij dus aan de kaak stelde - maar deze,
die scherp had moeten bestraffen, achtte het wijzer over alles heen te glijden.
‘Laat niemand zich aan Dubois storen!’ riep hij, uit fijne beleefdheid in 't algemeen
sprekende; ‘vooreerst is hij dronken, en ten tweede heeft een nar altijd het recht,
alles te zeggen, wat hij wil; een nar kan niet beleedigen! En om weêr op ons gesprek
te komen, ik blijf er bij, mijn gastheer! wat doet gij op 't land? gij zult toch niet zeggen,
dat het is uit liefde voor landelijken eenvoud?’
‘Dan zou ik ook eene onwaarheid zeggen,’ antwoordde d'Aubigny, die zich met
mannenmoed hersteld had, om der kwaadaardigheid van Dubois niet langer de
vreugd van eene zegepraal te geven; ‘maar vooreerst heb ik geene wenschen, die
ik hier niet weet te voldoen; ten anderen, ben ik hier vrij en heb mijne levenswijs
geregeld, zooals ik het zelf versta; en nog daarbij is het onvermijdelijk, dat dit kasteel
bewoond wordt door den meester!’ Dit zeide hij met een fieren zijblik op Dubois, die
meer van geprikkelden hartstocht getuigde, dan van voorzichtigheid.
‘Maar weet gij wel, mijnheer d'Aubigny!’ hervatte Dubois, die er ook terstond partij
van trok; ‘weet gij wel, dat uw kasteel zoo prachtig is, als er geen tweede in Frankrijk
bestaat, ten minste niet in de provincie, en dat het jammer is, dat gij er geen spanne
lands bij hebt?...’
‘Ik weet, dat ik vergenoegd en tevreden ben met mijn eigen-
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dom, zooals het dáár ligt,’ zeide François, met eene stem, die hij trachtte opgeruimd
te doen klinken, maar met een donkeren blos op het voorhoofd.
‘Nu, nu, men zou het met minder zijn! Dit is nog een staaltje van den goeden
ouden tijd, toen de prinsen en prinsessen hunne dienaren nog vorstelijk beloonden!
En toen hij zag, dat d'Aubigny's oogen van verontwaardiging begonnen te vonkelen,
vervolgde hij schielijk: ‘Dat is niet als Monseigneur van Orleans, onze gezegende
Regent - hij hoort het niet - ik kan het u dus in vertrouwen zeggen: deze belooft
altijd, maar, par le sangbleu! als 't op geven aankomt, - niet meer dan in dit leêge
glas; ik ken zekere trouwe dienaren van hem, die hem ten minste - ja, laat eens
zien - twintig jaren terzijde hebben gestaan, en die nog geen kippenhok in eigendom
bezitten, en die nog altijd gebleven zijn wat zij waren.’
‘Die fielt is nooit tevreden,’ mompelde Orleans, hem aanziende.
‘De Regent heeft ze zeker terstond op hunne rechte plaats weten te brengen,’
hernam François lachend; want werkelijk bedacht hij dat de laagheden, door een
Dubois gezegd, niemand konden onteeren.
‘Vergeving, waarde gastheer! want dat voorwerp ben ik zelf; ik was abt en ben
het gebleven; en mij dunkt, gij erkent toch in mij niet veel roeping voor den
geestelijken stand.’
‘Zeg dat niet, als u eens een aartsbisdom geboden werd?’ plaagde de Hertog.
‘Dan zou ik roeping voelen tot het aartsbisdom, maar...’
‘Als ik de meester was,’ sprak de Crécy, ‘maakte ik mijnheer den abt
rekwestmeester. Hij kon dan altijd vragen; hij zou in zijne rol zijn.’
‘Neen, Vicomte! neen!’ riep de Regent; ‘want hij zou voor geen mensch iets vragen
dan voor zich zelf.’
‘Welnu! welnu!’ lachtte Dubois, ‘de gepaste Christelijke liefde begint van zich zelf;
de philosophen zeggen wel, dat men met de Tartaren beginnen moet, maar ik voor
mij... houde mij aan de voorschriften van het Evangelie.’
‘Hij kent er geen een van buiten,’ schertste de Hertog; ‘ik

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

401
verzeker het u, mijne heeren! dat de abt Dubois op dit punt zoo onwetend is, als
een frère ignorantin zijn moet.’
Mijnheer de graaf van Blois zou dan meenen, dat mijne leerlingen er meer van
wisten dan ik?’ vroeg de abt onbeschroomd.
‘Ze weten er ten minste zooveel van, om zeker te zijn, dat gij er niets van weet.’
‘Maar ze zijn dan vèr, mijne leerlingen; ik heb wel recht om grootsch op hen te
zijn,’ lachte Dubois.
‘Ja,’ vervolgde de Hertog, zonder naar hem te luisteren; ‘hij weet zooveel van zijn
godsdienst, als mijnheer de Bonneuil; en bij deze gelegenheid herinner ik me eene
anecdote, die gij hooren moet, dames! ik heb die van St. Simon, die er bij was; ik
waarborg dus hare echtheid.’
‘Allereerst, mijnheer de graaf! laat mij mijnheer d'Aubigny een raad geven,’ riep
Dubois, die voelde dat de Hertog afleiden wilde wat hij had voorgenomen, en die
ten koste van alles zijn doel wilde bereiken.
‘Ik heb de dames mijne vertelling beloofd!’ zeide de Hertog, ‘ik ga voor.’
‘Ik heb maar twee woorden te zeggen, en men zal later met meer geduld naar u
luisteren,’ hernam de abt dringend.
‘Ik wil zien, hoeveel geduld ze hebben zullen zonder dat!’ hernam de Hertog met
een blik op Dubois, die bewees, dat hij het ernstig meende. Zoo liet de abt hem
begaan, en fluisterde de Matignan in: ‘Ik kom toch weer met mijn aanval; want ik
zie wel, dat de Hertog, als altijd, de zaken verwaarloost voor een vroolijk uur, en
om geen vreugdverstoorder te schijnen tegenover een mooi vrouwenkopje.’
‘Verbeeldt u dan,’ ging de Hertog voort, ‘dat mijnheer de Bonneuil, die zich baron
de Bonneuil noemde, en die inleider der ambassadeurs was aan 't oude hof, iemand
was, wien het niet aan vernuft ontbrak, die wel van zaken en personen wist, maar
voor 't overige zoo onwetend, als mijnheer de abt zelf, of, om een minder profaan
voorbeeld te nemen, als een danser van de opera... vergeef mij dames! ik spreek
niet van de danseressen; schoonheid en geest heeft uwe sekse ten allen tijde en
in alle standen boven de onze vooruit. Mijnheer de Bonneuil dan
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had niet vele gebreken, maar hij had er één, dat hem in eigendom toebehoorde, en
waarvan hij sinds lang al het belachelijke droeg en al de voorrechten genoot. Hij
was dol op alles wat schitterde, wat zich onderscheidde, wat in de mode was en
bovenal wat tot het hof behoorde; dat was eene zotheid, die, geloof ik, velen met
hem deelen; maar hij had de originaliteit, om zijne bescherming te beloven aan
ieder, die er maar van gediend wilde; om die zelfs te verkoopen, ofschoon hij geen
den minsten invloed had, en dat wist hij zelf wel; maar hij sprak van den zijnen met
zooveel vertrouwen, met zulk een bluf, dat het grappig was om te hooren. Waar hij
maar eene reet vond, om door te sluipen, drong hij binnen, en als hij er was, nam
hij de houding aan van iemand, die het huis in de mode had gebracht. Gij begrijpt,
hoe hij uitgelachen werd; maar men vermaakte zich met hem; men duldde hem, dat
was genoeg. Eens op een dag - het was bij mijnheer de Pontchartain, waar altijd
veel menschen waren - raakte hij weer aan 't zwetsen en aan het doorslaan, en wel
over onderwerpen, die wat heel teeder waren, en waar hij niets van wist. Mevrouw
de Pontchartain begon zich te ergeren, en zocht twist met hem om er hem van af
te brengen; hij bleef volhouden, en dat duurde tot mevrouw de Pontchartain hem
van alles zeide, en op het laatst tegen hem wedde, dat hij niet eens wist, wie het
Pater gemaakt had. Daar begon Bonneuil te lachen en te gekscheren, en de dame
hem te vervolgen, uit te dagen, en altijd weêr op het punt terug te brengen. Het viel
voor aan tafel, zoo entre la poire et le fromage, als op dit oogenblik. Hij verweerde
zich zoo goed als hij kon, en wist het te rekken, totdat de tafel was afgeloopen.’
‘De Hertog speelt met open kaart,’ fluisterde Dubois; ‘want hij doet nu hetzelfde
als Bonneuil.’
‘Coumartin,’ vervolgde Philips, ‘die zijne verlegenheid had opgemerkt, volgt hem,
en zoo bij 't binnengaan van de andere kamer, fluistert hij hem in met een goedhartig
gezicht: ‘dat het Mozes is!’ Onze baron, die er niets van wist, voelt zich nu sterk, en
terwijl de koffie gediend wordt, haalt hij de historie van het Pater weer op, en neemt
eene zegepralende houding aan. Mevrouw de Pontchartain had nu geene moeite
meer, om
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hem te brengen waar ze hem hebben wilde; eene groote weddingschap wordt
aangegaan. Bonneuil, na vrij wat spottens over haar ongerijmden twijfel aan zijne
kennis, en hoe hij zich schaamde verplicht te zijn iets te zeggen, dat zoo alldaagsch
was en zoo overbekend, kwam ten laatste op deftigen en verwaanden toon voor
den dag met de uitspraak: ‘dat Mozes het Onze Vader had opgesteldd!’ Gij kunt
nagaan hoe er gelachen werd. De arme baron zocht de deur, maar men liet hem
niet zoo spoedig los; ieder moest hem zijn woord zeggen over zijne zeldzame
kundigheid; dat pater heeft hij wat lang moeten hooren! En nu, allerliefste dames!
wat zegt gij van mijn slaapliedje? het heeft zeker meer van een conte à dormir
debout, dan van een conte van onzen Lafontaine; maar die laatsten kent gij toch
allen van buiten, en ik had de zedigheid van mijnheer d'Armentières te sparen.’
Daar werd natuurlijk door allen op een hoffelijke wijze gezegd, dat men het aardig
vond, en Dubois, die het thans zijne beurt achtte, wilde nu spreken.
Maar de Hertog zeide: ‘Neen, mijnheer de abt! het is te laat; ik heb het couvre-feu
geluid, en daarna versta ik niet, dat iemand nog brandsticht door woord of daad.’
Op dit woord brandstichten zag de Hertog de Crécy sterk aan, en zag hem
verbleeken, ondanks de poging, die hij deed, om het hoofd af te wenden. ‘Ik heb
nog een paar woorden te spreken met mijn gastheer over onze huisvesting, en
daartoe bid ik hem, mij een kop koffie te laten geven in een afzonderlijk vertrek,’ en
daarmede stond hij op, d'Aubigny een wenk gevende om hetzelfde te doen, die
gehoorzaamde, zonder iets van die plotselinge haast te begrijpen. Dubois begreep
hem des te beter, maar te meer volhardde hij in zijn opzet; en hoewel de woorden
van den Hertog voor hem van ernstige beduiding waren, hij deed, of hij dat niet
merkte; en daar hij niet kon beletten, dat men opstond, naar het voorbeeld van den
Prins en diens wil, wipte hij mede van zijn stoel, en sprong, als een tijgerkat op zijne
prooi naar d'Aubigny toe, dien hij vasthield bij de twee voorpanden van zijn
bovenkleed, terwijl hij uitriep:
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‘En nu mijn raad, waardste gastheer! hoor mijn raad!’
d'Aubigny had geeue andere keus dan te blijven staan; de anderen begonnen
hen beiden te omringen, of wie dit niet durfde, hen op een afstand gade te slaan;
de Hertog verbeet zich de lip, trappelde van ongeduld en zijn oog fonkelde, en toch
bleef ook hij; want hij wilde door zijne tegenwoordigheid weten wat hij kon.
‘Ziet gij mijn gastheer! ik ben u dank schuldig; en hoe onwetend men mij ook
schelde, ik ken toch sommige groote heeren, die mijne behendigheid hebben
geroemd en mijn raad hebben ingewonnen, en er zich wèl bij bevonden hebben,
dien gevolgd te zijn.’
‘Welnu, mijnheer de abt! kom dan maar te voorschijn met uw raad; want ik zie
wel, dat gij brandt van verlangen om dien te geven,’ antwoordde d'Aubigny, die wel
bedacht was op deze boosaardigheid, maar die zich voorbereid had haar te slikken,
zonder een zuur gezicht te zetten.
‘Nu dan! meester te zijn van zulk een vorstelijk lustslot, en niets te heeten dan
monsieur François d'Aubigny, dat staat eigenlijk als een kaper, die een koninklijk
fregat opbrengt; iedereen heeft er erg in, dat het niet bij elkander hoort. In uw geval
verwezenlijkte ik het plan van de Prinses Orsini, om geheel Touraine in bezit te
krijgen en er een vorstendom van te maken.’
Al had Dubois den ongelukkigen man met een zweep in het aangezicht geslagen,
hij had hem naar 't lichaam niet pijnlijker kunnen treffen, noch schandelijker wonde
kunnen toebrengen, dan die hij nu openreet in de ziel met dat woord. Wie mijner
lezers gedenkt niet de bittere herinneringen, die deze toespeling bij hem moest
opwekken, die reeks van vernederingen en zelfverloochening, waaraan hij, juist ter
wille van dat rampzalig en hersenschimmig vorstendom, door de ijdele en trotsche
vrouw was onderworpen geweest; hoe vaak zij zijn hart vertrapt had zonder
mededoogen, alleen omdat die inbeelding haar het hoofd had opgewonden; en hoe
zij er alles aan had opgeofferd, zich zelve en hem, om het ten laatste in damp te
zien verdwijnen. Daar was dus, na een aanval, waarin zijn
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kind was betrokken, niets te bedenken geweest, dat hem meer moest treffen; maar
François d'Aubigny leed niet voor het eerst, en daarbij bedacht hij, dat het nu het
oogenblik was, om een gegeven woord te voldoen; en daarom had hij
zelfbeheersching genoeg, om met eene zekere losheid te antwoorden:
‘Mijnheer de abt! wat voor eene groote en doorluchtige prinses eene dwaasheid
was en eene onmogelijkheid is gebleken, zou mij, die niets ben dan een eenvoudig
burgerman, al heel weinig passen, en zeer zeker niet gelukken, gesteld dat ik
werkelijk de eerzucht had, om iets meer te willen zijn!’
‘Ta! ta! ta! Eerzucht heeft ieder, en heeft men te allen tijde; en wat de uitvoering
betreft - wat ten tijde van de prinses Orsini nog niet rijp was en eene dwaasheid
heette, kan nu goed zijn om te plukken, en heel wijs om te ondernemen; daarbij is
het getij der prinses nog niet zóo verloopen als gij voorgeeft; en om recht uit te
spreken, mijnheer d'Aubigny! ik geloof juist, dat gij de man zijt, om op stroom meê
te varen, en zelfs, dat gij u bezig houdt met den oogst!’
‘Dat gaat te vér!’ riep nu François d'Aubigny, bleek en bevende van
verontwaardiging. ‘Mijnheer de abt Dubois! niet meer zooveel booze dubbelzinnigheid
in uwe woorden tot mij! of ik zoude, ondanks mij zelven en mijne plichten als uw
gastheer, genoodzaakt zijn u te doen zwijgen, door van u te eischen, waarheid te
spreken.... De boosaardige onderstellingen van zijn eigen arglistig hart mag men
niet zoo luide uitspreken, als het een eerlijk man geldt, of men moet een feit noemen,
waarop zij rusten. Gij weet, als ik zelf, dat gij dit niet kunt. En wat de arme prinses
Orsini aangaat, ook op haar kan uwe aantijging niet terugvallen. Zij heeft dezer
dagen wel aan iets anders te denken, dan aan de verijdelde droombeelden harer
heerschzucht...’
‘Ah ça! mijnheer d'Aubigny! Gij weet dus zoo juist, wat de prinses Orsini denkt!
Zij houdt u dus wel op de hoogte van wat er bij haar in hoofd en hart omgaat! Op
mijne eer! dat moet belangwekkend zijn; maar dan zult gij weten, dat die dame, als
eene groote diplomate die zij is, heel goed twee denkbeelden weet samen te
knoopen, en dat de liefdesintrigue, de
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huwelijksverbintenis, of wat ook, die zij tracht daar te stellen ter liefde van den
markies d'Armentières, in 't allerminst niet hinderlijk kan zijn aan hare andere plannen,
ter wille van de tegenwoordige partij, die zij beheerscht!’
d'Armentières werd zoo bleek als een doode. Dus wist Dubois, dat de Prinses
zijne wenschen, zijn huwelijksplan, ondersteunde; dan wist hij immers ook, dat Diana
bestond; wie zij was; - en dan moest Dubois haar kennen, al ware het dan ook
slechts bij gerucht; en als een Dubois dat wist, dan wist hij het niet te vergeefs....
dan was Diana, dan was hij zelf, verloren. d'Armentières had niet eens meer den
moed te veinzen; hij vergat, dat de barones naast hem stond, en dat hij zijne galante
rol tegenover haar moest volhouden; hij liet zich moedeloos neêrvallen op den
eersten armstoel den besten en bedekte zich het gloeiend voorhoofd met de hand.
d'Aubigny maakte op hetzelfde oogenblik dezelfde gevolgtrekkingen als de markies
uit de woorden van Dubois; zij verschrikte hem niet minder; maar hij behield beter
zijne tegenwoordigheid van geest, en hij kon er dus bij denken, hoe hij, nog zoo
kort geleden, een bewijs had gehad van de onvermoeibare wilskracht der prinses,
als het de belangen harer ijdelheid of eerzucht gold; en hij oordeelde het mogelijk,
dat zij, ook nog op haar ziekbed, hare partij had begiftigd met eene politieke
combinatie, nu door Dubois ontdekt. Ook daarvan de vlek te dragen, vond hij
onnoodig; zijn antwoord getuigde dat.
‘Mijnheer de abt! ik ben niet gehouden u op dit alles te antwoorden; maar voor
mij zelven heb ik behoefte om het uit te spreken tegenover sommige mijner gasten;
ik ben de dienaar geweest van de prinses Orsini, maar ik ben sinds overlangen tijd
niet meer in haar dienst: ik ben volkomen vreemd aan hare tegenwoordige
staatkundige verbintenissen;’ - ‘ik sta tot haar in geenerlei betrekking, die zou kunnen
ingrijpen in de staatkundige belangen van Spanje of Frankrijk,’ was zijne bedoeling
er bij te voegen; maar de gelegenheid werd hem niet meer gelaten; want reeds
eene wijle had zich een gerucht in de galerij bij de zaal doen hooren, alsof
verscheidene menschen zich daar bewogen, die oneenig waren en luid twistten: nu
werd de deur
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der eetzaal met drift geopend, en een gedeelte van het gevolg des Hertogs drong
binnen, te gelijk met den portier en eenige bedienden van Chanteloup. Allen hadden
eene verstoorde en dreigende houding tegen elkander.
‘Monseigneur! een koerier uit Italië, dien de lieden van het kasteel niet toestaan,
dat wij u aandienen!’ riepen de pages van den Regent, vergetende, dat hun meester
incognito dààr was.
‘Mijnheer! een koerier uit Italië voor u! en gij hadt bevolen, dergelijken nooit aan
te melden, voordat gij gansch alleen waart,’ zeide de voornaamste zijner bedienden
tot d'Aubigny.
‘Is het dan daarom, dat gij dien nu...’ antwoordde d'Aubigny, wien het verdere op
de lippen bestierf.
‘Maar parbleu! mijne heeren! spreekt dan toch duidelijk!’ voegde de Regent zijne
pages toe, ‘zijn daar dan twee koeriers aangekomen?’
‘Daar is er slechts één aangekomen, mijnheer de Hertog! die berichten brengt uit
Italië, uit Rome, als wij gehoord hebben dat hij verklaarde.’
‘En die één, - is zijne zending aan mij?’
‘Ja, Monseigneur! hoe zou dit anders kunnen zijn?’
‘Neen, neen, Monseigneur!’ riepen de lieden van d'Aubigny, ‘hij is gezonden aan
onzen meester.’
‘Diable, diable! mijnheer d'Aubigny!’ grijnsde de abt, ‘voor een burgerman, als gij
u noemt, en voor iemand, die buiten alle politieke betrekking leeft, is dit toch wat
sterk; zulke ijlboden honden er alleen prinsen op na!’
‘Mijnheer de abt! het kan zijn, het is...’ antwoordde François met eene flauwe
stem.
‘Niet de eerste van deze maand, mijnheer! dit ten minste weet ik; parbleu, mijnheer!
uwe briefwisseling met Rome is levendig, en indien wij meester waren, zouden wij
in het belang van Frankrijk daarvan een klein weinigje inzicht vragen!’
‘Genoeg, mijnheer Dubois! genoeg,’ riep de Regent, die, d'Aubigny aanziende,
diens vergeefsche pogingen opmerkte, om zijne heftige ontroering te verbergen,
en die medelijden met hem had en hem sparen wilde, schoon hij eene sterke
overtuiging kreeg, dat hij schuldig moest zijn; maar als wij gezien hebben,
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d'Aubigny was hem bevallen; hij voelde zich tot hem aangetrokken; het was de
vader van Diana, en hij wist zich niet meer in staat, strengheid te oefenen tegen
iemand, die zulke voorspraken had in zijn hart. Daarom ook had hij de plagerijen
tegen d'Armentières afgewend en zich zelven er van onthouden, hoewel het de
eenige wraakoefening was, die hij zich tegen den markies had voorgesteld; want
het viel hem op eens in, dat hij d'Armentières niet in onrust kon brengen over het
lot zijner geliefde, zonder te gelijk d'Aubigny te doen sidderen voor zijne dochter,
en hij was te goedig van karakter, hij voelde zich te vroolijk en te gelukkig gestemd,
om zulk een wreed spel in koelen bloede te spelen met een vader. De meer ernstige
aanval, dien hij Dubois zag ondernemen, had hem terstond geërgerd, en wij hebben
gezien, hoe hij dien tegenhield zoolang hij konde; thans, nu deze beschuldigingen
meer vastheid kregen, begon hij om den wille van d'Aubigny ongerust te worden
over de wending, die de zaak nam, en hoopte die nog te keeren door eene laatste
poging.
‘Genoeg nu, mijnheer!’ herhaalde hij, ‘uwe plagerij heeft reeds al te lang geduurd,
en mij dunkt, mijnheer d'Aubigny is toch wel zoo vrij als een ander, om zijne brieven
te ontvangen op de wijze, die hij goedvindt, zonderdat anderen daarom zich het
recht nemen, de pakketten in te zien. Ga gerust uw gang, mijnheer d'Aubigny! en
ga de berichten lezen, die men u zendt; ik zal intusschen eenige mijner lieden naar
Tours wegzenden, om daar te overnachten.’
‘Neen, Monseigneur! neen!’ riep Dubois heftig, ‘ik zal niet dulden, dat dit zoo zal
afloopen; op het punt de draden te vatten van eene samenspanning, die ik sinds
lang op het spoor was, zal ik mij die niet plotseling laten ontrukken, omdat gij met
vorstelijke goedertierenheid verschoonen wilt, ook waar gij zelf vreest schuld te
ontdekken. De belangen van den Koning, uwe eigene, eischen, dat wij helder zien
in de ontwerpen, in de handelingen van dezen man en van zijne bondgenooten.
Mijnheer François d'Aubigny, dat weten wij allen, is de vertrouwdste dienaar, zoo
niet veel meer, van de prinses Orsini, dat wil zeggen van de vrouw, die, in hoogheid
of in vernedering, in
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ballingschap of naast den troon, nooit heeft opgehouden eerzuchtige plannen te
voeden en door te drijven door alle middelen, die zij kan bedenken, eerlijke en
oneerlijke; zij is uwe persoonlijke vijandin geweest van uw eersten krijgstocht in
Spanje af; die vijandschap heeft op het nadeeligst al uwe overige openbare
handelingen gekruist, en zelfs tot in uwe betrekking met uwe familie, tot in uwe
verhouding met den ouden koning, zich door tegenwerking doen voelen. Het is niet
waarschijnlijk, dat die vrouw nu rusten zal en zich niet zal aangesloten hebben aan
de partij, die hier in Frankrijk tegen uw regentschap samenspant, en te eerder, daar
de pretendent Jacobus, dien zij regeert, met leede oogen ziet, dat hem, met uwe
komst tot de oppermacht, de steun van Frankrijk ontvallen is. Daarom, Monseigneur!
om uws zelfs wil, om dien van dit land, om den mijnen, laat mij begaan, geef mij de
vrijheid, om voor u toe te zien!’ Dit alles had de abt luid gesproken, ten aanhoore
niet enkel van de vrienden en roués, die gewoon waren met den Hertog gemeenzaam
om te gaan, en die de waarde kenden van Dubois' opgewonden woorden, vol listige
opstokerij; maar ook tegenover de lieden van d'Aubigny, tegenover des Hertogs
pages, die het allen vreemd konden vinden, dat hun meester aan zulk eene ernstige
toespraak, waarbij van zulke hooge belangen de rede was, geen gehoor leende;
en zelfs tegenover die vrienden en hovelingen was die achteloosheid onverschoonlijk;
de meesten hunner wisten, dat men niet enkel uit scherts en tot een pleziertocht
naar Chanteloup was getrokken; de Broglie, La Fâre, de Crécy, waren er allen van
bewust, dat hier van vermoedens en samenzwering de reden was; d'Armentières
zelf had er zich van beschuldigd, en had van zijne medeplichtigen gesproken; en
hoewel de Hertog de zedelijke overtuiging had, dat hij niet in zulke schuld deelde,
alles scheen die op d'Aubigny over te brengen... en... was het niet mogelijk, dat de
markies Diana misleid had omtrent zijne onderhandelingen met haar vader, om haar
gerust te stellen?... De Hertog had dat alles berekend en overwogen, terwijl hij
luisterde naar Dubois, en hij begreep, dat hij zwichten moest.
‘Dubois, gij zijt een duivel!’ riep hij hem toe, ‘maar gij kunt
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gelijk hebben, en ga dus in Satans naam uw gang,’ en de Regent wierp zich verdrietig
op den achtergrond van het vertrek op eene sofa neêr, alsof hij den lust verloren
had om zich verder met iets te bemoeien.
‘Mijnheer d'Aubigny!’ zeide nu Dubois zegevierend, ‘gij zult de goedheid hebben,
ons inzage te geven van de papieren, die uw koerier overbrengt, en om zeker te
zijn, dat er geene verwisseling of ontvreemding van eenig gewichtig stuk plaats
hebbe, zal ik zoo vrij zijn, iemand in uw naam te belasten ze van hem over te
nemen... Mijnheer de Chavigny! dat zij U opgedragen!’ en de abt wenkte een jonkman
in jachtkleeding, een avonturier, die geheel in zijn dienst stond, en dien hij eene
plaats had bezorgd bij de stoeterij van den Hertog.
Chavigny gehoorzaamde, zonder zich een oogenblik te bedenken; maar d'Aubigny
riep met eene mengeling van smart en bitterheid en zielsangst:
‘Mijnheer de abt! dàt niet, om Gods wil, het kan niet zijn. Het is onmogelijk, dat
een ander, dan ik zelf, leest, wat mij uit Rome gezonden wordt; maar ik zweer u, bij
mijne eer, bij God, bij alles wat mij dierbaar is, geene staatsbelangen zijn hierin
gemoeid.’
‘Gij waart wel zooeven bezig te verzekeren, dat gij niet meer tot de prinses Orsini
in betrekking stond, en ziedaar, de waarheid logenstrafte u op hetzelfde oogenblik.
En laat ik u zeggen, mijnheer! dat uw tegenzin, om die berichten mede te deelen,
mijn lust verdubbelt, om ze te kennen.’
‘Niets gerechtigd u daartoe, niets!’ riep François in eene soort van verwildering,
‘en gij moet niet denken, dat ik mijne familiegeheimen zal blootleggen aan een
intrigant, die niet eens een titel heeft, om er naar te vragen.’
‘Gij vergist u; mijnheer d'Aubigny! ik heb er een, en wel een, die mij zitting geeft
in den raad van regentschap! en als zoodanig gaat eene samenspanning tegen den
Staat mij wel degelijk aan, en ik zal u toonen, dat ik de macht heb, het recht en den
wil, om de vijanden van den Regent van het koninkrijk te ontmaskeren en te
verpletteren. Ik ben conseiller d'état!’
‘De abt Dubois conseiller d'état! conseiller d'état!’ riep men

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

411
van alle kanten, den Hertog aanziende, ‘dat is onmogelijk, dat kan niet waar zijn!
‘Ik heb de voorwaarde vervuld, waarop die rang mij werd toegezegd; kunt gij het
ontkennen, Monseigneur!’ riep Dubois, ook naar den Hertog heenziende met zijne
kleine flonkerende basilisken-oogen.
‘Neen, neen!’ riep de Regent met ergernis, ‘gij hebt gelijk, gij hebt wat gij zegt,
maar gij zijt een satan! en gij, mijnheer d'Aubigny!’ sprak hij tot dezen, die dicht naar
de sofa was heengeschoven, en nu voor hem stond met gevouwen handen, als
smeekte hij bescherming, ‘onderwerp u aan dien maatregel, ik raad het u, ik wil het,
ik beveel het desnoods; is daar niets schuldigs in, zoo komt immers uwe onschuld
helder aan het licht, en zijt gij misdadig! dan... zult gij toestemmen, dat ons die
maatregel noodig was; en,’ vervolgde hij zachter, ‘er blijft u immers nog altijd de
hoop op genade, dat is een koninklijk recht, dat IK uitoefenen mag!’
‘Ik wil geen andere genade, Monseigneur! dan mijne eigene geheimen voor mij
zelven te mogen houden.’
Nu kwam Chavigny de zaal weder binnen, met het bericht, dat de koerier, die een
Fransch edelman was, weigerde zijn last over te geven aan iemand anders, dan
aan Monsieur d'Aubigny zelven, en dat zelfs het noemen van den Regent hem niet
van dit besluit had kunnen afbrengen.
‘Bij den hemel! wat is dat?’ riep den Hertog, nu opspringende uit zijne achtelooze
houding. Een Fransch edelman, die mijn bevel gehoorzaamheid weigert, omdat hij
eene zending van de prinses Orsini heeft; het is allervreemdst, mijnheer d'Aubigny!
dat kan ik niet ontkennen, dat men Fransche edellieden gebruikt tot koeriers, voor
een man, als gij zegt te zijn, zoo daar geene staatkunde tusschenkomt. Mijnheer
Chavigny! gij zult dien Franschen edelman, wie hij dan ook zijn mag, zijn degen
vragen en hier binnenleiden; ik wil bij alle goden en bij alle duivels weten, wat
daarachter zit. En gij, overige heeren! geleidt de vrouwen in een ander vertrek! de
zaak wordt te ernstig voor zooveel toeschouwers. Mijnheer de abt! mijnheer de
Broglie! La Fâre! uwe plaats is hier bij mij.’
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De hovelingen moesten wel gehoorzamen, hoewel de meeste hunner er liever bij
waren gebleven, om te zien, wat er zoude voorvallen en hoe dit zoude eindigen;
doch de blik en de toon van den Hertog waren te gebiedend, om ook zelfs te
aarzelen. De Crécy vooral had zich geen tweemaal zulk een bevel laten geven; hij
bood der barones den arm, en ging met haar de overigen voor; toen d'Armentières
dit zag, scheen hij uit een bangen droom wakker te worden, hij wilde hen na. ‘De
markies d'Armentières blijft!’ riep de Hertog met gezag. De markies boog zich
werktuigelijk en bleef staan, waar hij stond.
‘d'Armentières,’ sprak de Hertog met goedheid, ‘kom hier bij mij!’
De markies naderde de sofa, zoo dicht de étiquette het veroorloofde.
‘Gaspard!’ vervolgde Philips van Orleans, ‘gij weet, ik heb u lief gehad, en ik heb
het nog niet kwaad met u voor, hoewel gij tegen mij gehandeld hebt, als geen vriend
tegen een vriend, geen onderdaan tegen zijn meester veroorloofd is; maar ik wil
vergeven; ik wil niets liever dan dat; beken maar schuld; beken op dit oogenblik,
dat gij mij op meer dan ééne wijze heb misleid en bedrogen, en ik zal zorgen, dat
gij niet verwikkeld wordt in de schuld van anderen.’
d'Armentières was diep getroffen door dit blijk van de goedheid des Hertogs; zijne
eerste beweging was zich neêr te werpen aan diens voeten, en alles te bekennen,
alles; maar daar viel hem in, met hoeveel angstige zorge d'Aubigny altijd het
aanwezen van zijn kind voor allen verborgen had, hoe dringend zijne beden, hoe
streng zijne bevelen altijd waren geweest op dit punt, en hoe gevaarlijk het was,
den vorst deelgenoot te maken van een geheim, dat, in de hand van zijne laaghartige
dienaren, het middel kon worden tot Diana's ongeluk.
Die gedachte sloot hem de lippen, reeds tot spreken geopend; hij kon, hij mocht
niet de geheele waarheid zeggen; die gedeeltelijk te geven, was eene grootere
onvoorzichtigheid dan zwijgen; hij zeide dus alleen: ‘Monseigneur! het is waar, ik
heb schuld tegen u, en eene groote; maar ik kan u niets zeggen, niets, dan dat ik
niet vrij ben om te spreken.’
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‘Het zij zoo, markies!’ hernam Philips met zichtbaar ongenoegen, ‘wijt dan aan u
zelven wat er volgen zal.’
De Hertog hield het nu voor zeker, dat de listige prinses partij had getrokken van
den hartstocht des jongen edelmans voor Diana, en, zoo weinig als hij d'Aubigny
kende, achtte hij het waarschijnlijk, dat deze opnieuw weer hare eer- en heerschzucht
had gediend, omdat er het geluk zijner dochter in betrokken was. Strenger dan
voorheen, rustte dus zijn oog op beiden, en met niet minder scherpheid op den man,
die binnentrad, en die zich voor koerier had laten gebruiken in deze zaak.
François d'Aubigny, d'Armentières en allen zagen met niet mindere belangstelling
op hem.
De eerste herkende den graaf de Sainbertôt. Langzaam, maar met eene vaste
houding, volgde hij de Chavigny, die zijn degen in de hand hield.
Hoewel zijn gelaat bleek was en vermagerd, als van wie door zielesmart of door
ziekte geleden heeft; hoewel eene sterke ontroering zichtbaar werd op dat gelaat,
terwijl hij in de zaal rondzag bij het binnentreden, was toch zijn voorkomen nog altijd
zoo belangwekkend en bevallig, dat Dubois La Fâre influisterde: ‘Diantre! alleen
aan den bode is het te zien, dat de berichten van de prinses komen; zij heeft nog
altijd zwak op het uiterlijk harer gezanten.’
Chavigny geleidde den graaf naar den Hertog; op verschillende afstanden maakte
deze de drie diepe buigingen, door den hoftoon voorgeschreven, en bleef toen staan
voor den Regent in eerbiedige maar gebogen houding.
‘Die jonge man ziet er toch niet uit als een misdadig verrader!’ sprak de Hertog
tot de Broglie.
‘Noch als een avonturier,’ hernam deze, ‘en dat is hij ook niet; het is de graaf de
Sainbertôt, en het is eene plant uit de broeikas van het oude hof - Maintenon pur
sang’.
‘Dat is zeer verdacht!’ antwoordde de Hertog op denzelfden toon, en toen wendde
hij zich tot mijnheer de Sainbertôt: ‘Daar gij Fransch edelman zijt, zult gij weten, wie
ik ben?’
‘Ja, Monseigneur! ik sta voor den Hertog van Orleans, Regent van Frankrijk.’
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‘Goed; redenen van staat maken het noodig, dat wij de dépêches inzien, waarmede
men u uit Rome herwaarts zendt. Welke reden u deed weigeren ze te overhandigen,
hoewel het u in onzen naam werd afgeëischt, daarover zult gij u later verantwoorden;
nu zult gij u overtuigd hebben, dat men u niet heeft misleid; gij hebt gelegenheid,
ze mij in persoon ter hand te stellen.’
‘Monseigneur! dat kan ik nù evenmin als daareven. Ik heb een eed gezworen,
datgene wat ik breng, aan niemand over te geven dan aan mijnheer François
d'Aubigny, en Uwe Hoogheid zal het mij toestemmen, dat een Fransch edelman
zijn woord moet houden.’
‘Mijnheer de Sainbertôt! Gij zijt een onderdaan van den Koning en gij moogt in
den vreemde geene eeden doen die, u ongehoorzaam en strafbaar kunnen maken
tegenover uw eigen meester.’
‘Mijnheer de Hertog! ik ben in dienst van de prinses Orsini!’
‘De gevallen Camerera-major is geene mogendheid, maar particuliere, en wel
eene zeer verdachte tegenover de tegenwoordige regeering van Frankrijk; en gij,
graaf! zie toe, dat gij haar niet al te ijverig dient, tot weêrspannigheid aan uwe wettige
overheid toe; want reeds nù zijt gij eene gevangene, en wij hebben hier in Frankrijk
eene gevangenis ook!’
‘Ja, Monseigneur! ik weet het, de Bastille!’ hernam Sainbertôt, ‘en gij hebt erger
dan dat in uwe macht, mijnheer de Hertog! maar stel al uwe dwangmiddelen gerust
in beweging: ik ben een man, voor wien het leven sinds lang geene de minste waarde
meer heeft, en ik heb hier niets meer te doen, dan mijn eed te houden en te sterven!’
De klem en de vastheid, waarmede de graaf dit zeide, bewezen zoo zeker de
onwrikbaarheid van zijn besluit, dat de Regent de overtuiging kreeg, dat hij niet
zwichten zoude.
‘Nu, op mijne eer! de prinses weet wel, wien ze gebruikt,’ zeide hij zacht tot de
Broglie; en luid en met kennelijk verdriet tot d'Aubigny:
‘Gij dan, mijnheer! ontvang die dépêches, gij zult toch wel geen eed hebben
gedaan, die u beletten zal er ons den inhoud
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van mede te deelen, als wij het van u eischen; - als wij het u raden,’ voegde hij er
zachter bij.
‘Maar de mijne beveelt mij mijn last aan mijnheer d'Aubigny over te brengen onder
vier oogen, tenzij deze het anders mocht bevelen!’ hernam Sainbertôt.
‘Waarachtig, mijnheer! men heeft u dien last niet gemakkelijk gemaakt, en de
wijze, waarop gij dien volvoert, maakt hem voor u zeer gevaarlijk! Mijnheer d'Aubigny!
sinds uw wil de eenige is, dien deze edelman voor wet erkent, bevelen wij u hem
te zeggen, dat hij zijn last volbrenge in onze tegenwoordigheid.’
‘Indien mijnheer de graaf Sainbertôt meent dit te kunnen doen, zonder teêre
belangen te kwetsen, zoo verzoek ik het hem,’ zeide François, Sainbertôt
veelbeteekenend aanziende. Hij wilde den jongen graaf met geheel zijn hart redden
van de verantwoordelijkheid, die deze tegenstand op hem laadde; maar in de
onzekerheid van het gewicht en den inhoud der tijding, mocht hij toch de prinses
niet blootstellen om eigen behoud.
‘Ik ben in de onmogelijkheid daarover te oordeelen!’ hernam de graaf, ‘maar dit
weet ik, dat de eenige persoon, in wier tegenwoordigheid het mij stellig verboden
was, mijne zending te verrichten, niet hier is.’
François begreep hem: dat was Diana; de Regent begreep dit ook, en dacht er
te meer op, dat de prinses zelfs de hoop op hare hand gebruikte als een lokaas bij
hare staatkundige netten....
‘Zoo geef, in 's hemelsnaam! mijnheer de graaf!’ sprak d'Aubigny, wien een
wanhopige moed de oogen verblindde voor de overige gevaren, die het brengen
kon.
De Sainbertôt boog zich en haalde een klein ivoren doosje te voorschijn, van
boven geëmailleerd goud op blauw, dat door glas was beveiligd; men kent het, dat
fijne, kostbare en toch smakelooze werk van dien tijd; maar het doosje was zeer
klein, zoo klein, dat de Regent en Dubois elkander aanzagen en zich voor
gemystifiëerd hielden; dit kon immers geene dépêches bevatten, geen enkelen brief
zelfs, nauwelijks eenige woorden op een klein biljet. Om zeker te zijn, dat dit laatste
niet weggesloken werd, drong zich de abt zoo dicht mogelijk bij

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

416
d'Aubigny, en stond vlak naast hem, en hield de oogen met brandend ongeduld
gevestigd op het elegante voorwerp. Allen zagen toe met niet minder spanning;
d'Aubigny opende.
Het bevatte niets dan een ring, een prachtigen ring, dat is waar, doch waarvan
de beteekenis iets vreeselijks moest zijn; want François werd zoo bleek als een
doode, sidderde zoo hevig, dat ring en doosje beide hem uit de handen vielen, en
hij zelf zoude zijn neêrgestort, zoo niet de Broglie toegeschoten ware en hem zijn
arm had gereikt.
Toen zagen de Regent en Dubois wel zeker, dat dit geene mystificatie was, en
dat voor den Heer van Chanteloup deze zonderlinge wijze van correspondentie zeer
wel verstaanbaar was. De abt maakte zich spoedig meester van de voorwerpen,
die op den grond gevallen waren, en bekeek ze angstvallig van alle kanten.
‘Ah ça!’ riep hij, ‘die dépêche is in vreemd cijferschrift geschreven, maar het blijkt,
dat het voor onzen gastheer duidelijk en leesbaar is! Mijnheer d'Aubigny! wees zoo
goed, ten gevalle van de tegenwoordigheid des Hertogs, niet al te lang aan uwe
zenuwzwakheid toe te geven,.... en nu men zien kan, dat gij u reeds wat hebt
hersteld, licht ons in over de beduidenis dezer logogryphe.’
d'Aubigny had zich werkelijk hersteld, maar kennelijk worstelde hij nog, om zich
te verheffen boven de schok van den schrik, die hem getroffen had; hij verviel in
een diep en smartelijk nadenken, en antwoordde niet.
‘Paques Dieu, Monseigneur! die speelt niet voor het eerst comedie,’ zeide Dubois
tot den Hertog, ‘zoo doet een nieuweling het niet!’
‘Neen, Dubois!’ hernam deze, ‘dat is wat anders, dat is echt, en opstaande, ging
hij naar d'Aubigny toe, vatte eerst zijne hand en daarna opmerkende, dat hij nog
steun noodig had, nam hij hem gemeenzaam onder den arm, ging met hem aan
een ander einde van de zaal, en zeide hem toen zacht: ‘Luister, mijnheer d'Aubigny!
gij hebt daar eene tijding gekregen, die u vreeselijk schokt, dat is onmiskenbaar;
staatsbelang noopt den Regent van Frankrijk, om onbescheiden te wezen, en u
ernstig af
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te vragen, wat dit beteekent; maar de Hertog van Orleans heeft een hart als een
ander mensch; hij zal eerbied hebben voor familiegeheimen, en hij heeft daar, een
paar uren geleden, van een engelachtig kind lessen van waarheid en edelmoedigheid
ontvangen, die niet voor hem zullen verloren gaan. Oefen gij de eerste en laat het,
wat mij aangaat, gerust op de laatste aankomen; Dubois wil eene samenzwering
hebben, daar is hij niet af te brengen; maar ik voor mij zie hier iets anders; kan het
ook zijn, dat de prinses Orsini uwe Diana aan hare eerzucht wil opofferen, en dat
gij het te laat inziet, om haar te redden?....’
‘Mijn God! Monseigneur! gij weet van mijn kind!... maar gij weet dan alles?’ bracht
François met moeite uit.
‘Ja, mijn vriend!’ hernam de Hertog met goedheid, ‘ik weet van zekere voorvallen
zelfs meer dan gij...’
‘O! ik begrijp het, Uwe Hoogheid was in Italië en de kardinaal de Noailles heeft u
alles gezegd.’
‘Wat ik weet, weet ik door den geestelijken weg, daar hebt gij gelijk in.’
‘Nu dan, in 's hemels naam, Monseigneur! dan kan ik u het overige mededeelen;
en het is goed, want aan dezen toestand moet voor ons allen een einde komen.
Alleen... wat ik den Regent mededeel, wordt dat eene tijding voor den
Regeeringsraad?’
‘De Hertog van Orleans geeft u zijn vorstelijk woord, dat uw geheim het zijne
alleen blijft, als er niet de vraag is van staatsbelang; wij zullen Dubois wel wat wijs
maken, en als hij niet tevreden is, zal ik hem den mond stoppen met een beter
jaargeld en met een nieuw ambt, waarnaar hij toch al zoolang hunkert.’
‘Beveel dan, dat men ons samen late, Monseigneur!’ bad François met eene doffe
stem.
Aan dit verlangen werd voldaan, ondanks eenig tegenstreven van Dubois, die de
zaak in het geheel niet vertrouwde in de handen van den goedaardigen meester,
en hier het liefst door eigene oogen had gezien..............
.......................
Een halfuur lang bleef de Regent met zijn gastheer samen in gesprek, dat
gewichtig en niet zonder aandoening moest geweest zijn voor beiden; want toen
de hovelingen weder wer-
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den teruggeroepen, was de Hertog zoo bleek als François zelf, en hij sprak met
eene ontroerde stem tot Dubois:
‘Ik kan u mededeelen, mijnheer de abt! dat wij geene vreeze meer behoeven te
hebben en volkomen gewaarborgd zijn tegen de eerzuchtige aanslagen van de
prinses Orsini op de rust van den Staat. Er bestaat geene samenzwering, en er
heeft er geene bestaan, ten minste niet van zulken aard, noch tusschen de bedoelde
personen,’ en hij zag scherp heen naar de anderen, waaronder hij d'Armentières
dacht te vinden ‘alle verder onderzoek naar deze zaak is dus vruchteloos en verbied
ik zelfs aan den conseiller d'état en aan den sur-intendant der posterijen, twee
ambten, die gij u door uw ijver voor het vaderland heden hebt verworven!’
‘Dank! Monseigneur! Het is mij wel; als gij liever geene samenzwering hebt, is
het mij ook goed; het is eene gelegenheid, die zich nog wel eens weêr zal opdoen;
want onder ons, om zich voor zeker gewaarborgd te houden tegen de listen eener
prinses Orsini, moest men haar dood en begraven weten, en als dan een van hare
kardinalen het requiem had gezongen, zou ik de zaak nog maar half vertrouwen.’
De Hertog keerde Dubois den rug toe, zonder hem te antwoorden, en rondziende,
scheen zijn blik iemand te zoeken, dien hij niet opmerkte.
‘Waarom is de markies d'Armentières niet met ulieden teruggekeerd?’ vroeg hij
in 't algemeen.
Men zweeg; sommigen haalden de schouders op, de Broglie glimlachte en La
Fâre zag met eenige verlegenheid naar den grond.
‘Wat is dat, mijne heeren! waarom krijg ik geen antwoord? La Fâre! u had ik
bevolen het oog te houden op dien jongen edelman! waarom mis ik hem nu?’
‘Uwe Koninklijke Hoogheid mist ook zeker den Vicomte de Crécy....’ hernam La
Fâre, aarzelend het verdere te zeggen.
Dat was waar, en ook de barones was de zaal niet weder binnengekomen.
‘Welnu! welnu! hoe komt die daarbij te pas?’ vroeg Orleans met eenige onrust.
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‘Zeer veel, Monseigneur! want de markies heeft eene zaak van eer met den Vicomte.’
‘Eene zaak van eer! Wat beteekent dit! mijne heeren! gij weet dit, en gij hebt het
niet geweerd, en gij hebt er mij niet eenmaal kennis van gegeven! zelfs gij niet La
Fâre!’
‘Monseigneur! Uwe Hoogheid weet dat zelf, als een duël noodig geworden is
tusschen twee edellieden, valt er niet veel aan te verhinderen en niemand onzer
dacht ook daaraan; ze zijn van dezelfde behendigheid met den degen; de markies
heeft zevenmaal geduëlleerd, en de Vicomte elf malen, en ze hebben twee getuigen,
Chavigny en de Sainbertôt.’
‘Maar, bij den Hemel, La Fâre! gij spreekt er van, of ze nog bezig waren.’
‘Zoo is het, Monseigneur! zij vechten nog; toen wij hier binnentraden, gingen zij
samen met hunne getuigen naar een ruim grasperk in het park.... en daar het heldere
maneschijn is, zullen ze zeker over de verdeeling van licht....’
‘Loop naar de maan met uwe verdeeling van licht; meent gij, dat ik dit dulden zal?
Mijnheer de Broglie! Mijnheer de kapitein van de lijfwacht! ijl naar de plaats waar zij
samen zijn, en verhinder ze voort te gaan, scheid ze, met geweld, zoo het zijn moet,
neem ze gevangen, bind ze, als 't niet anders kan, maar verhinder het duël en breng
ze beiden hier, dood of levend, maar zoo mogelijk ongekwetst. Par dieu! dat zou
wat wezen!’ vervolgde Philips binnensmonds, ‘als de markies eens een prik had
gekregen, wat zou ik aanvangen met....’ Hij hield zich in, en zag op, of men reeds
gehoorzaamd had; de Broglie en La Fâre waren heengegaan. Maar des Hertogs
bevelen waren reeds voòrgekomen; d'Aubigny had, bij het eerste woord van een
tweegevecht, snel de zaal verlaten, en kwam nu terug met d'Armentières, die een
zijden doek om de rechterhand gebonden had, en de barones de Clairville, dier er
zeer ontsteld en ter neêrgeslagen uitzag. ‘Mijnheer d'Aubigny!’ zeide Philips tot
dezen, ‘uwe tegenwoordigheid is hier overtollig! volbreng zoo spoedig gij kunt...
hetgeen wij zijn overeengekomen.’
d'Aubigny boog zich en ging; in het voorbijgaan sloeg hij een medelijdenden blik
op den markies, en zag den Hertog aan, als
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smeekte hij gratie; maar deze schudde bijna onmerkbaar het hoofd en wendde zich
tot den jongen edelman.
De Hertog was nu waar hij wezen wilde. Van d'Aubigny ontslagen, kon hij de
kastijding, dien hij Gaspard had toegedacht, aan dezen volbrengen zonder schroom,
een onschuldige, die niets tegen hem had gepleegd, daarin te begrijpen; en er was
werkelijk genoeg ontevredenheid in zijn hart opgetast tegen den markies, om niet
te gelooven, dat het hem volkomen ernst was met den strengen toon en den
toornigen blik, waarmede hij dezen aansprak:
‘In 't eind, mijnheer de markies d'Armentières! zal het nu toch tijd geworden zijn,
dat gij u verklaart over hetgeen gij voorhadt, toen gij ons en ons gevolg naar dit
kasteel hebt gelokt, onder voorwendsel van eene samenzwering aan den dag te
brengen, en medeplichtigen te noemen, terwijl gij wist, zoo goed als ik het nu zelf
weet, dat er niets dergelijks bestond, of heeft kunnen bestaan. Wat hadt gij er aan,
u zelven te bezwaren met eene misdaad, die niet de uwe was; meendet gij misschien,
dat gij niet reeds genoeg schuld had in onze oogen, om niet te spreken van uwe
uitspatting van daareven, waarover straks meer; is uwe som van fouten tegen mij
nu groot genoeg? Verklaar u, mijnheer! wat hebt gij bedoeld met deze misleiding?’
De markies voelde zeer goed, dat de Hertog niet schertste; de bekentenis, die hij
te doen had, werd er te moeielijker door, en eene algeheele was hem nog altijd
ondoenlijk, daar hij zich niet had kunnen verklaren met d'Aubigny. Hij trachtte dus
tijd te winnen, in de hoop, dat de laatste zou terugkeeren, en hij hernam zoo moedig
als hij kon:
‘Helaas, Monseigneur! ik heb zekerlijk groote schuld, en wat de samenzwering
aangaat, daarin heeft Uwe Hoogheid gelijk, daarvan is niets, althans niet in dien
zin, dien mijnheer Dubois wenschte; maar wees genadig en wil vergeven; ik was
ingekerkerd en ik wilde vrij zijn; ik was verliefd, en... Monseigneur! gij zult toch wel
iets voorbijzien ter wille van de liefde, van de wanhoop...’
‘'t Is wonderlijk, mijnheer!’ zeide de Hertog koel, ‘dat gij zooveel schaamteloosheid
hebt, en zooveel ongegrond zelfvertrou-
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wen, om mij dit zóó te zeggen, en om mijne gramschap zóó licht te achten. Meent
gij dan waarlijk, markies! dat het genoeg is, om den Regent van het koninkrijk uit
het midden zijner gewichtige bezigheden weg te roepen, hem te noodzaken, de
zijde van den minderjarigen Koning te verlaten, door het lokaas eener gewichtige
ontdekking, en dan te eindigen, met te bekennen, dat dit eene mystificatie was, een
Aprils-boodschap, en alleen tot verschooning te zeggen: ‘ik was verliefd.’ Meent gij
in ernst, dat het daarmede afgedaan is?’
‘Ik neem de vrijheid, u te doen opmerken, Monseigneur! hoe ik geen oogenblik
de verwachting kon hebben, dat Uwe Hoogheid in persoon zich hierheen zou
begeven; dat mijn verzoek alleen inhield, eene kortstondige uitvlucht naar
Chanteloup, onder zulk geleide, als Uwe Hoogheid zoude goedvinden; dat mijnheer
de abt Dubois zich terstond uit zich zelf heeft aangeboden, en dat...’
‘Palsambleu! monseigneur!’ riep Dubois, ‘hoort gij het wel? hij zou er mij aan
gewaagd hebben; wie weet, of hij mij niet onderweegs een duël had voorgeslagen,
zooals met de Crécy, om van mij af te zijn.’
De markies zag den abt aan met een glimlach vol minachting en haalde de
schouders op.
‘En zeker, mijn genadige meester!’ ging hij voort tot den Hertog, ‘ik geloof niet, ik
geloof nooit, dat ik eene genoegzame verontschuldiging zal kunnen vinden voor
mijn gedrag tegenover u; maar gij zijt zoo goed, zoo grootmoedig, en als ik er
knielend om smeek...’
En hij wierp zich werkelijk aan de voeten van den Regent.
‘'t Is nu te laat, mijnheer!’ hernam deze strak en koud; ‘ik heb u zoo straks nog
vergiffenis aangeboden, onder voorwaarde van oprechtheid; gij hebt niet gewild; gij
zult nu al de gevolgen dragen van uwe dwalingen. Zoo gij nu schuld bekent, is het
uit drang der omstandigheden, maar niet te beloonen als een terugkeer tot
waarheidsliefde.’
‘Zijne waarheidsliefde! ja, Monseigneur! spreek mij daarvan; ik zweer u, mijnheer
de Hertog! dat hij ten minste zoo goed liegen kan als ik, en ook voor 't overige geloof
ik, dat wij hem
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kunnen beschouwen als bekeerd van de deugd, zooals ik Uwe Hoogheid beloofd
had; hij heeft zich, dunkt mij, in den laatsten tijd al aardig geoefend in de zeven
hoofdzonden.’
‘Zwijg, Dubois! gij moet dezen heilige niet tot een martelaar maken,’ hernam de
Hertog lachend; ‘en gij, mijnheer de markies! wij beginnen nu verlangend te worden
het voorwerp van dien vurigen hartstocht te kennen, waarvoor gij zooveel hebt
gewaagd.’
De markies zuchtte, zag op, of d'Aubigny niet dáár was, kleurde sterk, aarzelde
en zweeg.
‘Mag ik Uwe Hoogheid inlichten?’ vroeg Chavigny, die iets naderde.
‘Wel zeker, ridder! zeg alles wat gij weet.’
‘Nu dan, de markies is nu niet zoo gul met zijne bekentenis als daareven, toen
het er op aankwam om een voorwendsel te vinden, om zich van een gehaten vijand
te ontdoen...’
‘Zie hier ten minste geen getuige ter ontlasting,’ sprak de Regent bij zich zelven.
‘Welnu, ridder?’
‘Want toen de Vicomte de Crécy enkel maar eene kleine vrijheid nam in woorden
tegenover de barones de Clairville, die met ons was, eene scherts, eene aardigheid,
eigenlijk maar eene vleierij, beval hij dien edelman het zwijgen, met eene
verwaandheid, met eene aanmatiging, die ons allen lachen deed; en toen men hem
vroeg, met welk recht hij, hier, waar wij allen gasten waren, zulk een toon aannam,
hernam hij met zegepraal, dat de barones zijne vriendin was; en toen men over die
vriendschap glimlachte, voegde hij er bij: “welnu dan: mijne verloofde! daar hebt gij
mijn geheim.”’
‘En wat zeide daarop de barones?’ vroeg de Hertog, deze aanziende.
‘Zij deed als nu, Monseigneur! zij sloeg de oogen neer en zweeg.’
‘En wat zeide de Vicomte daarop?’ vroeg de Regent.
‘Hij zeide, dat de markies ook niet minder doen kon voor de vrouw, die hij van de
schitterendste uitzichten had beroofd, dan haar zijn naam en zijn rang te geven; dit
nam de markies nu zóó hoog op, dat wij het ons niet verklaren konden; in één
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woord, Monseigneur! hij daagde den Vicomte voor den degen; de Crécy antwoordde,
dat hij niet vechten wilde om de eer zijner voormalige logeergast van Auteuil; daarop,
en om hem er toe te dwingen, gaf de markies hem een slag in 't aangezicht, daar
wij allen bij waren; toen moesten zij vechten.’
‘Genoeg!’ viel de Hertog in, ‘de hooge belangstelling van den markies in die dame
is meer dan genoeg bewezen. - En is dat nu waarheid, mevrouw! wat d'Armentières
toen heeft gezegd?’ ging hij voort tot de barones.
De arme Athenaïs was uiterst verlegen; de markies had te veel voor haar gedaan,
was nog te kort geleden haar beschermer en wreker geweest, dan dat zij hem in
ongelegenheid wilde brengen door hare antwoorden, zelfs waar zij niets van zijn
gedrag begreep.
Zij antwoordde dus zacht en weifelend: ‘Ik wenschte, dat de markies zelf....’
‘Ik begrijp u,’ viel de Regent in; ‘vrouwelijke schroomvalligheid houdt u terug. Nu,
goed! wij weten alles, en al moest ik dan ook den markies te gelijk beloonen, terwijl
ik u recht doe, u zal recht geschieden, en dat wel op het allerspoedigst.’ De Hertog
zag even op naar een staand horloge, prijkende op eene console tegenover hem
in al de pracht van verguldsel en emailleersel van den toenmaligen stijl. ‘Juist,’
hernam hij, ‘'t is half twaalf; de middernachtsmis voor een huwelijk kan gevierd
worden in de dorpskapel; gij hebt een half uur voor den tocht derwaarts, dat komt
goed uit; La Fâre! gij weet mijne bedoeling, de pastoor zal u gehoorzamen, als gij
spreekt uit mijn naam; zorg, dat de markies d'Armentières en de barones gehuwde
lieden zijn, vóórdat het twee uren later worde....’
‘Monseigneur! monseigneur!’ riep de markies in doodelijke verlegenheid, ‘dat is
onmogelijk, dat kan niet zijn; ge zoudt mij uithuwelijken aan deze vrouw, die...’
‘Die u niet behaagt misschien?’ zeide de Hertog; ‘vergeef mij, mijnheer! gij hebt
aan 't souper wat al te veel bewijzen van het tegendeel gegeven, dan dat ik u zou
kunnen gelooven...’
‘Mijn genadige Heer, Gij wilt mij toch niet laten trouwen met eene andere vrouw
dan die ik bemin?....’
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‘Ja, markies! zoo iets is wel meer gebeurd, en dit zij dan uw straf voor alles wat gij
tegen mij hebt gepleegd, hoewel ik u nog niet geloof op dit punt; want in 't eind,
haar, die men vrijwillig en ongedwongen tot zijne verloofde kiest....’
‘Dat was nooddwang, mijnheer de Hertog! om het recht te hebben de barones te
verdedigen tegenover die lieden; maar bij het heiligste, dat ik ken, ik bemin eene
andere; ik ben zoo goed als de bruidegom van eene andere.’
‘Als ik zeide!’ viel Dubois in, ‘dat hij zich bekeert van de deugd. Bigamie! - ma foi!
dat is een stap vooruit!’
‘Kom, kom, gekheid!’ hernam de Regent; ‘ik geloof er niets van; wat zou dat voor
eene bruid zijn? gij hebt u in den laatsten tijd met geene andere vrouw
beziggehouden dan met mevrouw de Clairville.’
‘Neen, niet openlijk, dat is waar; maar in 't geheim, Monseigneur! in 't geheim ben
ik waarlijk en waarachtig verloofd met de dochter van mijnheer d'Aubigny! Ziedaar,
Monseigneur! wat ik mijne samenzwering noemde; en ziedaar, wie ik voor
medeplichtigen heb!’ sprak nu Gaspard, tot het uiterste gebracht en in den angst
zijns harten zijne beloften aan François verbrekende.
‘Markies! ik heb geene reden om u te gelooven, ziedaar mijn eenig antwoord.
Spreekt nu gij, mijne heeren! hebt gij d'Aubigny iets hooren zeggen van eene dochter,
die hij zou hebben?’
Natuurlijk was aller antwoord ontkennend; de barones wilde spreken; maar de
Hertog wierp haar een: ‘zwijg, mevrouw!’ toe, dat haar verstommen deed.
‘Als men alles gelooven wilde,’ vervolgde de Hertog losweg, alsof hij niets
belangrijks zeide, ‘dan zoude onze gastheer spoedig eene talrijke familie hebben.
Daar is mijnheer de markies, die goed vindt hem eene dochter toe te dichten; zóo
heb ik zelf, in den loop van den dag, de kennis gemaakt van een alleraardigst kind,
waarmede ik een half uurtje heb doorgebracht, zoo genoegelijk, dat ik het lang zal
onthouden; die engel bekende ook op Chanteloup te huis te hooren, en van de
familie d'Aubigny te zijn. Mijnheer François zoude, denk ik, heel verwonderd zijn,
als hij van al die verwanten hoorde.’
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‘Dat was dezelfde, die ik bedoelde!’ riep d'Armentières, in onuitsprekelijke onrust
gebracht over deze kennismaking van den Hertog, en de wijze, waarop hij van Diana
sprak. ‘Zij heeft u de waarheid gezegd, niets dan de waarheid! zij kan niet misleiden.’
‘Ook heb ik mij verplicht gevoeld, voor haar te zorgen,’ hernam de Regent, zonder
naar den markies te luisteren; ‘en ik heb mij voorgenomen haar uit te huwelijken.’
‘Mijn genadige vorst!’ riep Gaspard in den hoogsten angst en zielesmart, zich
neêrstortende aan de voeten van den Hertog. ‘Haar uithuwelijken! dat zult gij niet!
dat wilt gij niet!...’
‘En waarom niet? een goed huwelijk met den kapitein van de nieuwe lijfwacht des
Konings?’
‘Ja, maar zij zal niet willen!’ riep d'Armentières, zich zelven bemoedigend.
‘Zij zal alles willen wat ik wil; daar heb ik zekerheid van,’ sprak de Regent, ‘en nu,
om een eind te maken aan dezen tegenstand, mijnheer de kapitein van de lijfwacht!
de markies d'Armentières is uwe gevangene, totdat zijn huwelijk voltrokken zal zijn;
wees zoo goed, en nu met dit paar in beweging te stellen. Neem van mijne lieden
en van mijne paarden voor den tocht, wat u goeddunkt.’
‘Markies!’ sprak La Fâre, ‘wees verstandig, geef uw degen en volg zonder
tegenstreven; wat hebt gij er aan, dat ik tegen een edelman, tegen een vriend,
maatregelen van zekerheid zou moeten nemen?’
‘Daar is mijn degen, La Fâre! ik beloof onderwerping in alles wat de Hertog bevelen
zal; alleen dit huwelijk, Monseigneur! ik zweer het u op mijne eer, op mijn geweten,
dit huwelijk kan ik niet aangaan ‘ik zal “neen” zeggen aan den voet van het altaar.’
‘Gij zult het wel laten!’
‘Toch, Monseigneur, wees gewaarschuwd, dien dwang onderga ik niet levend!’
‘Ik kan 't niet helpen,’ sprak Philips, ‘gij hebt u dit alles zelf op den hals gehaald,
en als gij morgen bij geval nog leven mocht, kom mij dan uwe opwachting maken,
en bedank mij, dat ik u zoo schielijk en zoo luchtig heb heengeholpen over een

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

426
stap, waar jonge lieden van uwe soort anders niet zoo licht toe komen.’
‘Maar, Monseigneur! van mijne zijde is het onmogelijk!’ riep de barones in eene
soort van vertwijfeling: ‘ik wil mij niet laten verbinden aan een man, die mij niet
bemint, en daarbij....’ ging zij voort met aarzeling, om zich te bedenken over de
uitdrukking, die zij gebruiken moest.
‘En daarbij!’ sprak de Hertog niet eene zekere vastheid, en haar aanziende niet
beduidenis, ‘daarbij weet gij, dat er huwelijken zijn, die plotseling noodzakelijk kunnen
worden!’
De barones bedacht zich even, kleurde toen zeer sterk, en ging naar den Hertog
toe, hem vragend aanziende, met eene mengeling van hoop en vrees.
Philips van Orleans glimlachte en knikte, terwijl hij den vinger op den mond legde.
Het gelaat van de barones verhelderde zich op eenmaal, en zij gaf d'Armentières
de hand, terwijl zij met wat schalkheid zeide: ‘Kom, markies! moed en volgzaamheid;
wij zullen het eindje wegs, dat wij gedwongen samen moeten afleggen, elkander
zoo licht maken als wij kunnen.’
De Hertog had moeite zijn ernst te bewaren en een schaterenden lach te
bedwingen bij het wanhopig gezicht van d'Armentières.
‘Nu ben ik er,’ dacht Dubois, die tot hiertoe de handelwijze van den Hertog niet
had begrepen; de Regent en de schoone dame hebben elkander verstaan, en zij
zal markiezin worden, om eene goede figuur te maken aan het hof; dat is ook wel
het minste, dat hij voor haar doen kon.’
De overige hovelingen begrepen den toestand op dezelfde wijze, vooral de Crécy,
die, na zijne lichte wond te hebben doen verbinden, zachtkens was binnengeslopen,
doch zijne redenen had, om zich niet op den voorgrond te stellen, en het voorvallende
gade te slaan, zonder op zich zelven de opmerkzaamheid te trekken.
‘Wij overigen, mijne vrienden! hebben nu aan niets anders te denken, dan aan
onze nachtrust!’ sprak Philips; ‘het kasteel Chanteloup is zoo ruim, en de gastvrijheid
van onzen gastheer zoo aartsvaderlijk, dat hij mij uitgenoodigd heeft, om bij mij
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te houden wie ik wilde; en dus, mijne heeren! gij blijft allen hier, allen, dat wil zeggen,’
hervatte hij, zich naar de Crécy wendende, ‘uitgenomen den Vicomte. Sinds de
ramp met zijn lusthuisje, heeft mijnheer d'Aubigny veel angst voor brand; en ik heb
hooren vertellen, dat de Vicomte... of de lieden, die hij gebruikt, wat onvoorzichtig
zijn met stoken!... Mijnheer de Crécy! gij zult u dus moeten behelpen met de
dorpsherberg, en te eerder, wijl gij voortaan niet meer tot onzen kring behoort; dit
heb ik mevrouw d'Argenton moeten beloven; dank het eener edelmoedige voorbede,
dat wij u geene andere woning aanwijzen!’ De Vicomte sidderde en verbleekte;
maar hij boog zich zwijgend en ging; eene verontschuldiging kon hij niet wagen; hij
werd niet beschuldigd, en er was iets in den toon van den Hertog, dat hem alle hoop
op vergiffenis benam.
‘Pardieu! de Hertog is en veine,’ dacht Dubois, ‘ik zal daarvan gebruik maken,
om ook een vonnis te verkrijgen tegen een ander, die mij verdacht blijft.’
‘En de graaf Sainbertôt, Monseigneur?’ vroeg hij.
‘Die kan mijnentwege over de grenzen trekken, zoo snel als hij gekomen is.’
‘Dat zal hem ondoenlijk zijn, Uwe Hoogheid!’ merkte Chavigny aan, ‘want toen
de markies gewond was, heeft hij het tweegevecht opgevat tegen den Vicomte, en
hij heeft eene wonde gekregen, die doodelijk werd geacht door den heelmeester,
en misschien dezen nacht... misschien reeds nu...’
Dat was waarheid; de bevallige jonge graaf was reeds bezweken; maar sinds
den val van de prinses Orsini, en sinds het verlies van zijne hoop op Diana's liefde,
was zijn leven zulk eene aaneenschakeling geweest van berouw en van lijden, dat
de dood hem een verlangde bode der rust scheen.
‘Arme jonge man!’ sprak de Hertog, ‘zoo heb ik toch niet kunnen verhinderen, dat
er een tintje treurspel heenliep door mijne klucht; dat is het leven, mijne heeren! en
een vorst merkt nooit zoo goed zijne onmacht op, als wanneer hij dit wil veranderen.
- En hiermede, goeden nacht! wie lust heeft tot slapen; ik ga een toertje rijden met
de Broglie.’
En ik volg u, om te zien waar dat heengaat,’ beloofde zich Dubois.
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Besluit.
De Hertog ondernam werkelijk dien nachtelijken wandelrit, om mede te genieten
van de verrassingen, die hij had uitgedacht. Als hij verordend had, werd er een
middernachtsmis gevierd in de stille dorpskapel.
En alles was er voorbereid tot het vieren eener huwelijksplechtigheid; alleen, in
plaats van één bruidspaar, zag men er twee voor het altaar staan: François d'Aubigny
met Athenaïs de Clairville, en de markies d'Armentières met Diana d'Aubigny.
Nadat de Sieur François zich aan den Regent had verklaard, had deze hem zijne
ontmoeting met Diana verteld, hem in het geheim genomen van zijne kleine
wraakoefening tegen d'Armentières, dien hij later met de voldoening van zijn
dierbaarsten wensch vergoeden wilde, en had licht zijne toestemming gekregen tot
de verhaasting van hetgeen toch besloten was: Diana's huwelijk met den markies.
Het zijne was hij sinds lang met de barones overeengekomen; zij waren niet
onverschillig voor elkaâr geweest, van de eerste kennismaking af, en toen François
eens had gezegd: ‘Ik ben een burger,’ en zij had geantwoord: ‘en ik ben ook eene
burgerlijke, en ook mij hebben ze vervolgd, was de band der overeenstemming snel
tusschen hen geknoopt en dagelijks vaster geworden. François begreep op eenmaal,
dat die vrouw hem liefhad, en dat hij nog weêr zou kunnen beminnen; en zelfs al
had hij Athenaïs slechts kunnen achten, zou hij haar toch zijne hand geboden
hebben. De prinses Orsini

A.L.G. Bosboom-Toussaint, Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana

429
had, als laatste offer, een tweede huwelijk van hem geëischt. Zij had dat geëischt,
om voor de wereld waarheid te maken, of ten minste tot een onoplosbaar vraagstuk,
dat woord, dat zij eens aan Lodewijk XIV had gericht over François; ‘Pour mariée
non!’ Zij had hem niet durven voorstellen, dat het zoude plaats hebben bij haar
leven, maar zij had als voorwaarde van Diana's fortuin gesteld, dat het zou voltrokken
worden, terstond na haren dood. Op het terugontvangen van haar trouwring, het
bewijs dat zijn eerste huwelijk ontbonden was door den dood, zou François d'Aubigny
terstond het tweede aangaan. De barones was in dit geheim.
Hare laatste seconde bewustzijn had de prinses Orsini gebruikt om Sainbertôt
met het geheimzinnige teeken af te zenden, en om te bevelen, dat men haar
afsterven zoolang mogelijk zoude geheim houden.
‘Ja! ja! die vrouw had karakter, ik heb er zoo iets van ondervonden,’ merkte de
Hertog aan, toen François hem dit alles vertelde.
En nu - de vreugd schetsen van het jongste bruidspaar, dat zoo ongewacht en
zoo snel tot hun hoogsten wensch was gekomen; van de dankbaarheid te vertellen,
waarmeê de markies zich nederwierp aan de voeten van den Hertog, die hem ophief
en omhelsde, tegelijk met Diana; die haar toen met zijn goedigen blik vroeg: ‘Zijt gij
tevreden, mijn kind! over den Hertog van Orleans?’
‘Als geheel Frankrijk hem slechts kennen mocht, zooals ik, zouden allen het zijn,’
hernam zij.
De pastoor was niet weinig in zijn schik twee zulke huwelijken in te zegenen op
hooger order.
En toen den volgenden morgen mijnheer François d'Aubigny de barones De
Clairville aan zijne gasten voorstelde als zijne echtgenoot, en de markies zijn
beminnelijk vrouwtje als de dochter van den gastheer, toen zeide de Nocé, die wat
hoop gehad had op dien rang:
‘Ik meende, dat uwe Koninklijke Hoogheid die jonge dame had willen uithuwelijken
aan den kapitein van de nieuwe garde des konings?’
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‘Nu ja,’ zeide de Hertog, ‘dat is ook zoo, dat is nù mijnheer d'Armentières! En wil ik
u eens wat zeggen, de Nocé en gij allen, mijne heeren! van mijnheer den abt Dubois
af, tot aan mijnheer François d'Aubigny toe, d'Armentières en ik ingesloten, hebben
wij allen getracht door bedrog, door misleiding, door omwegen tot het doel te komen,
dat wij ons hadden voorgesteld. Geen een van allen bereikt het, en wij verwarren
de zaken zóó, dat wij er zelf niet meer weg in weten; daar komt een eenvoudig
meisje, dat geene andere middelen gebruikt dan waarheid, natuurlijkheid en
oprechtheid; en zij alleen weet de verwarring te doen ophouden, en te bewerken
wat zij wenscht. Ik ben het preêken niet gewoon, mijne heeren! maakt u de
toepassing zelf....’
Monseigneur! 't is niet verstandig, de uitzonderingen als regels te geven; en ik
zou bij deze deugden een weinig voorzichtigheid voegen, als mevrouw de markiezin
in de wereld moet verkeeren,’ zeide Dubois.
‘Ik wil het beproeven, voorzienige Heer!’ zeide Diana lachend; ‘slechts heb ik mij
zoo goed bevonden bij den weg, mij door mijn vader gewezen, dat ik daarop in 't
vervolg maar zal blijven voortgaan.’
Drie weken na deze voorvallen kreeg de Regent van Franrijk de officiëele
mededeeling van den dood der prinses Orsini. ‘Ditmaal heeft ze dan toch d'Aubigny
woord gehouden,’ dacht hij; ‘maar 't is ook.... omdat ze niet anders kon.’
In eene stad als Parijs, waar, onder zooveel afwisseling, alles zou schielijk oud
wordt, was het huwelijk van d'Aubigny toen reeds een afgehandeld en vergeten
praatje. Dit maakte ook, dat St. Simon zelf niet recht wist, hoe het er mede stond:
‘Il s'est marié avant ou peu de temps après la mort de la princesse des Ursins,’ zegt
hij, en besluit daaruit, zooals de laatste het had gewild: dat de prinses en de écuyer
niet getrouwd zijn geweest; wij vinden de conclusie wat gewaagd, doch laten ieder
vrijheid tot de zijne.
Als kapitein van de garde, bracht d'Armentières het tot luitenant-generaal van de
artillerie onder Lodewijk XV. François bleef met zijne echtgenoot Chanteloup
bewonen, ontving er veel
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menschen, en ontving ze met genoegen, ontslagen als hij was van de
belemmeringen, die zijn valsche toestand en de exceptioneele opvoeding van Diana
veroorzaakten. Hij was zelfs zulk een aangenaam gastheer, dat de bezoeken op
Chanteloup mode werden.... zeker ook een weinig, omdat de Regent was
voorgegaan.
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