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Het wassen beeld
I
In een groot en schoon dorp van Vlaanderen, op ongeveer twee uren gaans van Gent,
staat nog ter rechterzijde der breede Markt een huis, dat door de zwierige
evenredigheid van zijnen Spaanschen bouwstijl en de opmerkelijke hoogte van zijnen
trapgevel, de aandacht der kunstkenners vestigt.
Nu is het eene geroemde brouwerij; maar vóór de omwenteling van 1789 en de
daaruit gevolgde inneming van ons land door de Franschen, was het een eigendom
der abdij van St.-Pieter, te Gent, aan welke de heerlijkheid toebehoorde, en diende
het tot woning van den baljuw, die hier in naam van den
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abt het hoog, middelbaar en laag gerecht uitoefende en tevens, omdat de Schepenen
eenvoudige en weinig geleerde pachters waren, de burgerlijke zaken ten goede der
abdij bestuurde.
Te midden van het jaar 1674, op eenen morgen, zaten in eene rijkversierde zaal
dezer woning twee vrouwen, die, stil en luisterend, met angstig jagende borst, de
oogen op de openstaande deur eener neven-kamer hielden gericht.
Eene dezer vrouwen kon zeker de vijf en twintig jaar niet bereikt hebben. Zij had
een zoet en zeer bevallig gelaat, schoone zwarte oogen en een fijnen mond; maar
hare uiterste tengerheid en de teedere tint harer wangen, slechts beroosd door eenen
onzekeren blos, gaven haar een voorkomen van lichamelijke zwakheid, en deden,
bij haar opzicht, denken aan eene bloem, die allicht door den minsten storm kon
worden neergeknakt.
Ofschoon in huiselijken morgendos, was zij met zekere uitgezochtheid gekleed.
Zij droeg een onder-kleed van lichtgroene stof, eene keurs van paarse zijde met
bloemrijk stikwerk, eenen platten witten kraag, die haar tot op den rug daalde, en
kanten omslagen aan de armen. Haar zwart haar, door eenen kam met gouden parelen
bevestigd, viel van wederzijde in vlokkige lokken haar op de schouders.
De andere vrouw, die wel vijftig jaar scheen, was zeer nederig gekleed, in donker
katoen met stipjes: zij droeg eene lijnwaden muts en had een voorschoot aan.
Na eene lange wijl stilte slaakte de dame eenen zucht en hief de handen smeekende
ten hemel. De meid, die tot haar opzag en bemerkte, dat hare oogen
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van nieuwe tranen glinsterden, zeide haar op troostenden toon:
‘Ach, Mevrouw, gij hebt ongelijk, u zelve zoo te pijnigen. Wees zeker, het zal
niets zijn. Ik heb ook kinderen gehad en weet het door ondervinding: vooraleer zij
groot zijn, lijden zij zoo dikwijls aan ongemakken en ziekten; maar de goede God
heeft er in voorzien: de kinderen kunnen zooveel doorstaan en zij zijn ook spoedig
genezen! Ons Roosje is een weinig ziek geweest, dezen nacht.....’
‘Een weinig ziek!’ herhaalde de dame met treurige scherts. ‘Katrien, Katrien,
waarom mij bedriegen? Zoo woelen, krijten en pijnlijk braken, den ganschen nacht?
Hemel, indien mijne vrees zich eens bevestigde? Indien mijn arm kind de roode
koorts kreeg en moest sterven, evenals zoovele kinderen in het dorp? Eilaas, eilaas,
ik zou het niet lang overleven!’
‘Maar, Mevrouw,’ wedervoer de meid, ‘wees toch redelijk en zoek niet, tot uwe
eigene smart, het kwaad te overdrijven. Heeft de dokter niet gezegd, dat ons Roosje
geen het minste voorteeken van roode koorts toont, en het kind slechts onpasselijk
is, omdat men het gisteravond te veel heeft laten eten? Het slaapt nu. Wie weet, of
het niet frisch en gansch gezond zal ontwaken?’
‘En gij gelooft wat de dokter zegt, Katrien?’
‘Zeker, Mevrouw.’
‘Waarom dan gaaft gij mijn kind te veel eten?’
‘Ik niet, Mevrouw: daarvoor beware mij God! Ik weet hoe gevaarlijk dit is, vooral
des avonds. Het is uw vader, M. de baljuw, die onze Rosa, voordat zij in de wieg
zou gaan, nog eenige brokjes marsepein
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heeft gegeven. Hij weet zelf wel, dat dit een zwaar en onverteerbaar lekkers is; maar
de baljuw heeft Rosa zoo lief, dat hij haar niets kan weigeren; en dewijl zij hem
streelde om meer marsepein te krijgen, heeft hij aan hare smeekingen niet kunnen
wederstaan. Ik zou er niet van durven spreken; maar uw heer vader heeft het zelf aan
den dokter.....’
Zij werd onderbroken door eenen versmachten angstkreet der dame, die van haren
stoel opsprong en stilzwijgend met den vinger naar de openstaande deur wees, als
wilde zij beduiden, dat zij daar iets had gehoord.
‘Het kind verroert zich; de wieg kraakt,’ murmelde Katrien.
Maar de dame, door de oude meid gevolgd, ging op de teenen in de nevenkamer
en bleef daar, van ontsteltenis hijgende, nevens de wieg staan, terwijl zij met eene
uitdrukking van eindelooze blijdschap op haar kind staarde.
Het wichtje sliep; zijne wangen waren niet bleek, en het had geen voorkomen van
ziekte meer. Maar wat nu de overgevoelige moeder van zalige ontroering deed beven,
was, dat op des kinds lippen een heldere glimlach zweefde, alsof een zoete droom
het streelde.
Met moeite kon de dame zich aan dit gelukbrengend gezicht ontrukken; zij dreigde
zelfs toe te geven aan de onweerstaanbare bekoring om het slapende wicht eenen
zoen op de wang te drukken, en zij boog zich reeds over de wieg; maar de oude meid
vatte haar bij de hand en leidde haar in de zaal.
‘O, barmhartige Heer,’ riep de dame met
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onvoorzichtige kracht, ‘wees gezegend! Ik mag hopen, dat mijn arm kind zal genezen!’
Katrien liep naar de deur der kamer, om ze bijna gansch toe te trekken, keerde dan
tot hare meesteresse terug en zeide haar met bedwongene stem:
‘Kom, zit neer, Mevrouw, en spreek zeer stil. De dokter heeft met aandringen
verboden, den slaap van het kind door gerucht te storen. Gij ziet wel, dat uwe
bekommerdheid ongegrond was: Roosje slaapt gerust.’
‘Ja, ja, Katrien lief, misschien hebt gij gelijk; ik begin insgelijks te denken, dat
het zoo erg niet zal zijn, als wij vreesden..... Hemel, wat geluk ware dit over ons
allen! Ach, moest er iets aan ons kind miskomen, mijn man zou zeker sterven van
rouw en verdriet; want Roosje is hem meer dan het licht zijner oogen.’
‘Zeker, zeker, Mevrouw; maar wie allereerst zou bezwijken, is uw vader. Dag en
nacht denkt hij aan Roosje en hij leeft slechts, als hij het kind op de knieën heeft; hij
is er zoo op verzot, dat ik er soms om moet lachen. Ware het niet, dat hij dezen
morgen een geding moest voorzitten, waarbij de rentmeester der St.-Pietersabdij de
eischer zal zijn, men hadde hem voor niets ter wereld van Roosjes wieg verwijderd.
Hebt gij niet gezien, Mevrouw, hoe bij zijn heengaan tranen op zijn baard rolden?....
Maar zouden wij twisten, om te weten wie uwer het engelachtig kind het meest
liefheeft? Betoovert het niet iedereen door zijn zacht gelaat, zijne schoone zwarte
oogjes en zijne verleidende vriendelijkheid? Ik, eene nederige dienstmeid, vreemd
aan uw bloed, ik schaam mij bijna het te zeggen, maar ik geloof niet,
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dat ik mijne eigene kinderen vuriger heb bemind, dan ik Roosje bemin, Mevrouw.’
‘Dank, Katrien, gij zijt eene goede ziel,’ murmulde de dame, terwijl zij de oude
vrouw ontroerd de hand drukte.
Op dit oogenblik kwam er, met stillen tred, in de zaal een man, half als boer en
half als krijgsman gekleed; hij droeg zelfs eene sabel aan de zijde. Het was de preter,
anders gezegd de sergeant van het Leenhof, die als dienaar der wet den baljuw in het
uitoefenen van zijn ambt ten bevel stond.
De vrouwen deden hem door teekens verstaan, dat hij geen gerucht mocht maken,
en gingen hem te gemoet. Hij, eerbiedig buigende, legde zijne boodschap af.
‘Mevrouw,’ zeide hij, ‘uw heer echtgenoot zendt mij om u te vragen, hoe het met
de kleine Rosa gaat.’
‘Zij slaapt, zij slaapt gerust,’ antwoordde de dame juichend. ‘Ons Roosje schijnt
geheel bekomen; zij lacht zelfs in hare droomen. Zeg dit mijnen vader en mijnen
man; het zal hen zoo gelukkig maken!’
‘Ja, ja, Mevrouw, de hemel zij gedankt, dat ik zulke goede tijding aan M. Bakeland
mag dragen. Hij verbergt zijnen angst en zijne wanhoop, maar ik zie wel, hoe
wreedelijk de ziekte van zijn kind hem doet lijden..... Ik loop, ik loop, wat zal hij
blijde zijn en M. de baljuw insgelijks!’
De vrouwen keerden weder naar de stoelen, welke zij daareven hadden verlaten;
maar onderweg bleef de dame eensklaps staan; een diepe zucht ontsnapte haar.
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‘Mevrouw, Mevrouw,’ morde de meid verwijtend, ‘daar wordt gij nu eensklaps bleek
en schijnt te beven? Gij moet uwe verontrustende gedachten wederstaan.....’
‘Hemel, wij, die mijnen vader en mijnen man laten aankondigen, dat Roosje is
genezen! Indien wij ons bedrogen, Katrien, hoe zou de ijselijke onttoovering hun het
hart verscheuren!’
‘Onmogelijk, Mevrouw. Hebt gij niet met eigene oogen gezien, dat het slaapt en
bloost als eene kriek?’
‘Van de koorts misschien.....’
‘Ach, uwe eindelooze, uwe overdrevene liefde maakt uwe zinnen zwak, Mevrouw,’
wedervoer de meid half spijtig. ‘Bedaar toch: uwe vrees heeft geenen grond, ik
verzeker het u.’
‘Ik wil het nog eens bekijken, Katrien.’
‘Blijf in de zaal, Mevrouw, ik smeek u, gij zult het wekken.’
‘Neen, neen, eenen enkelen blik!’
En zij liep met lichten voet naar de deur en sloop de kamer in, terwijl de oude
meid haar achterna zag en medelijdend het hoofd schudde.
De dame keerde na eene korte wijl, met stralende oogen en met eenen zaligen
glimlach op den mond uit de kamer weder, vatte de oude meid bij de hand en zeide
haar:
‘O, Katrien, gij hebt gelijk: Roosje schijnt niet meer ziek. Laat ons weder in stilte
gaan zitten: ik ben vol moed en zoo blijde, zoo blijde! Ik gevoel den nood tot bidden.
Katrien, verheffen wij ons hart tot God en danken wij Hem voor Zijne goedheid.’
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Terwijl zij daar met gebogen hoofde roerloos zaten, toonde zich in de deur een
hoogstaltige man, die meer dan zestig jaren oud moest zijn, want zijn haar en zijn
baard waren zilverwit. Hij droeg eene lange zwarte toga of tabbaard, met wit
omzoomd, waaruit was op te maken, dat hij even de gerechtszaal had verlaten.
Bij zijne verschijning blonk er een glimlach van zoete verwachting op zijn gelaat;
maar toen hij de vrouwen met de handen te zamen en biddend zag zitten, werd hij
door eene innige verschriktheid aangegrepen, verbleekte en scheen te aarzelen om
eenen stap meer te doen.
De oude meid, die het eerst opkeek, bemerkte hem en fluisterde aan het oor harer
meesteresse:
‘Mevrouw, daar is de heer baljuw.’
Een blijde kreet ontsnapte de dame; zij sprong op en liep met opene armen tot den
grijsaard.
‘Eilaas, Dina,’ zuchtte hij, ‘het gaat slecht, niet waar? Ik zie het wel.....’
De dame wierp hare armen hem om den hals.
‘O vader lief, wat geluk!’ juichte zij. ‘Ons Roosje zal niet ziek worden; zij slaapt
zoo rustig, zij bloost, zij heeft gelachen in eenen zoeten droom!..... Kom, kom op de
teenen, ik zal u het engeltje laten zien; maar, vader, maak geen gerucht, geen het
minste gerucht!’
En zij trok den baljuw, die nog aan de waarheid harer voorspelling twijfelde, naar
de nevenkamer, waar zij met begeesterden lach het slapende kindje wees, dat waarlijk
zachtjes ademde en geen teeken van ziekte of lijden meer toonde.
De baljuw, met vreugdetranen in de oogen, sloot
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zijne dochter op zijn hart en omhelsde haar met evenveel teederheid, alsof hij haar
persoonlijk voor de redding van het aangebeden kind had te danken.
Beiden gingen in de zaal; daar namen zij stoelen en begonnen met teruggehoudene
stem van den akeligen nacht en van den doorgestanen angst te spreken en hunne
blijdschap uit te storten, omdat zij nu mochten hopen, dat God hen allen voor den
gevreesden slag had behoed.
Alhoewel M. Halscamp, de baljuw, van aard een gevoelig en teerhartig man was,
bestond er echter nog eene gansch bijzondere reden, die zijne ongewone liefde voor
het kind zijner dochter verklaarde. Hij had, na veel moeite en wederwaardigheid,
een huwelijk tot stand gebracht tusschen zijne eenige dochter Bernardina en Frederic
Bakeland, een advocaat, zeer geleerd en tevens uiterst goed en edel van hart. Het
was een huwelijk uit liefde; want de jonge lieden hadden elkander gekend en bemind
sedert hunne eerste jeugd. De baljuw, evenals vele oude lieden, gevoelde eenen
dringenden nood om zwakke, teedere wezens te kunnen streelen en beschermen. Hij
wenschte dus, dat de hemel welhaast het huwelijk zijner dochter met kinderen zou
zegenen, en hij het zoete woord ‘grootvader’ door lieve stemmekens zou hooren
stamelen; maar, - hetzij ter oorzake der jonkheid of der weinige lichaamssterkte zijner
dochter, - hij wachtte meer dan drie jaren, zonder te mogen hopen dat de Heer
eindelijk hun aller gebed zou verhooren.
Deze noodlottige omstandigheid had een donker floers over zijn leven en over het
leven van Bernardina en haren echtgenoot geworpen. Veel spraken
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zij er niet van: zij treurden in stilte en liepen met den blik naar den grond, als hield
een pletterend gewicht hun het hoofd neergedrukt.
Wat vreugde was het niet voor allen, toen er tusschen het uitdeelen van milde
aalmoezen, in het dorp werd verkondigd dat M. en Mevr. Bakeland een kind was
geboren! Hoe klopte den ouden baljuw het hart, hoe trots glansden zijne oogen, toen
hij, onder het luiden der klokken, als grootvader en als peter, de eerstgeborene zijner
welbeminde dochter ten doop mocht dragen!
Wel bemerkte men allengs duidelijk, dat er aan het kind een klein gebrek was. Het
had namelijk op de kruin van het hoofd, juist op de plaats waar het haar vaneenscheidt,
eene kale plek van bijzonder bleeke kleur en die, met drie of vier punten, zich een
paar duimen als eene ster uitspreidde.
In den eerste verontrustte hun dit zeer, en zij beproefden velerlei middelen, zelfs
deden zij van heinde en verre de kostbaarste zalven komen, om het haar dezer witte
plek tot groeien op te wekken, doch alles bleef vruchteloos.
Wat had dit zonderling merk te beduiden? Was het een teeken van ziekte of de
voorspelling van een rampzalig leven? - Had niet, eenige maanden te voren, eene
dreigende staartster aan den hemel gestaan?
Daarenboven, het was een dochtertje. Deze beide omstandigheden verminderden
wel een weinig des baljuws blijdschap: hij hadde liever eenen kleinzoon gehad; maar
het kind was allengs zoo beminnelijk, zoo betooverend lief geworden, dat, - nu het
iets meer dan twee jaar oud was, - de teedere groot-
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vader het tegen den schoonsten jongen der wereld niet hadde verwisseld.
Na met zijne dochter nog eene wijl over de zichtbare herstelling van het kind te
hebben gejuicht, stak hij de hand in zijne tasch, haalde daar een zeker getal zilveren
muntstukken uit, en deze toereikende aan de meid, die op een paar stappen aan zijne
zijde stond, zeide hij:
‘Daar, Katrien, neem die tien gulden; breng de eene helft bij de arme weduwe
Stijns, wier man de verledene week is gestorven, en de andere helft bij den stroodekker
Baptist, die zoo ongelukkig is gevallen en reeds zes weken te bed ligt. Het is eene
eerste gift; ik zal hen later nog helpen, want ik heb God beloofd, den arme indachtig
te zijn, bijaldien ons Roosje niet erg ziek werd.’
‘Maar, vader, waar blijft toch Frederic?’ vraagde de dame. ‘De goede tijding heeft
hem zeker gerustgesteld?’
‘Ja, Dina. Ik kon het in het Leenhof niet langer uithouden en heb eenige zaken tot
de volgende week uitgesteld; maar de rentmeester had nog eene ingewikkelde rekening
op te maken en had daartoe uitleggingen noodig, welke uw man hem even goed kan
geven. Frederic zal aanstonds komen; want alhoewel hij niet zoo vervaard was als
ik, staat hij toch op heete kolen om hier terug te komen, gij kunt het denken, Dina.....’
‘Ha, daar hoor ik ons Roosje; zij is ontwaakt!’ kreet de meid.
En inderdaad, binnen de nevenkamer klonk eene fijne kinderstem, die het woord
‘grootvader’ sta-
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melde, doch slechts den verkorten vorm ‘grootva’ uitsprak.
De dame sprong op, om naar de kamer te loopen; nog het hoofd omkeerende, zeide
zij met liefdevolle scherts tot den baljuw:
‘Mij roept zij niet bij haar ontwaken; u, vader, roept zij!’
Een lach van eenvoudig geluk glansde op des grijsaards gelaat. Het was waar:
Roosje had, bij het openen harer oogen, om hem geroepen; hij wist wel, hoe het lieve
wicht hem beminde!
Daar kwam de opgetogene moeder met haar kind op de armen in de zaal; het lachte,
het streelde hare wangen en het stak verlangend de handjes tot zijnen grootvader uit.
Het werd in den eerste overladen met zoenen; ook de oude Katrien moest het
omhelzen, waarna de moeder in allerhaast Roosjes aangezicht en handen wiesch,
haar een sneeuwwit kleed aantrok en haar een breed hemelsblauw lint met eenen
strik, als eenen gordel, om de lenden knoopte. Dan was Roosje waarlijk een schoon
en bekorend kind, met half krullend zwart haar, glinsterende zwarte oogen, en lipjes
zoo klein en zoo frisch als pas ontlokene rozebladen. Men zou gemeend hebben, dat
deze lieden een engeltje uit den hemel hadden geroofd.
De dame had den opschik van het kind nog niet geëindigd, of zij sprong op en liep
juichend eenen man te gemoet, die nu in de zaal was getreden. Zij stak het wichtje
vooruit en riep: ‘Frederic, lieve Frederic, zie hier ons Roosje, genezen, gezond, en
zoo frisch als eene lentebloem!’
De man sloot zonder spreken moeder en kind in
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dezelfde omhelzing, en hield ze zoo op zijn hart gedrukt, terwijl zijne oogen van
ontroering blonken.
Het was Frederic Bakeland, echtgenoot van Bernardina Halscamp. Hij scheen
ongeveer dertig jaren oud en had regelmatige wezenstrekken, zacht en mannelijk
tevens. Zijne bovenlip was overschaduwd door opgekrulde knevels, en van zijne kin
daalde een kleine puntbaard.
Dewijl hij niet tot het Leenhof behoorde en daar slechts tegenwoordig was, om
zijnen schoonvader behulpzaam te zijn, droeg hij de gewone kleeding van bemiddelde
burgers, namelijk een zwart zijden wambuis, nauw aan het lijf sluitende, hozen van
dezelfde stof, paarse kousen en een platten kraag van gesteven kant.
Na zijne blijdschap door eenige diepgevoelde woorden te hebben uitgedrukt, nam
hij plaats tusschen zijne vrouw en den baljuw, die nu het kind op de knieën kreeg en
het liet rijden, het deed tuimelen en er allerlei jok mede bedreef, tot zoo verre dat hij
wel tienmaal de moeder, en zelfs den vader, kreten van angst ontrukte, bij den schrik
dat hij Roosje zou laten vallen: maar het dartele wicht was er mede gediend en vond
er groot vermaak in, den grijsaard aan haar of baard te rukken en hem de bitterste
gezichten te doen trekken.
Het werd dit spel eindelijk ook moede en sprong op de knieën van den advocaat,
die zijn aangebeden kind veel zachter behandelde, het streelde en het nu en dan in
de armen sloot met even voorzichtigen druk, als vreesde hij het broze bloemken te
breken.
Dan liep Roosje weder bij hare moeder of bij de goede Katrien, totdat het speelziek
meisje den
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baljuw bij de hand trok en hem dwong, als een paard met vier voeten ten gronde te
gaan zitten, opdat zij als een ruiter hem rondom de zaal zou kunnen drijven; maar
het paard was oud, en na den eersten draf viel het omverre op het vloertapijt. Dit was
eene vreugde voor Roosje! En hoe juichend en schaterend liep zij over het lijf van
den baljuw en trappelde zij op zijne borst, terwijl vader en moeder, met zalig
welgevallen en lachend, op den kleinen uilenspiegel en op den geduldigen grijsaard
staarden.
Een knecht kwam aankondigen, dat de rentmeester verlangde, den heer baljuw en
den heer advocaat eene haastige boodschap mede te deelen, welke een man te paard
vanwege den abt van St.- Pieter had gebracht.
De baljuw stond op, gaf het kind aan de moeder en richtte zich, door zijnen
schoonzoon gevolgd, naar zijn kabinet bij de straat.
‘Heer baljuw,’ zeide de rentmeester, hem een open papier toereikende, ‘ziehier
een eigenhandigen brief van den eerwaarden heer abt, die mij beveelt, het geld, dat
zich in de kas der heerlijkheid bevindt, alsook de titels van eigendom, schuldbrieven
en belangrijke oorkonden bijeen te rapen en ze onmiddellijk naar Gent in de abdij
te brengen, om er tot nadere schikking te worden bewaard.’
Na het schrift te hebben overlezen, gaf M. Halscamp het den rentmeester terug en
mompelde met bekommerdheid:
‘Wat mag dit beduiden? Dreigt ons dan een groot gevaar?’
‘De bode was gelast, mij mondeling daarover eenige inlichtingen te geven,’
antwoordde de rent-
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meester. ‘Gij hebt reeds in de gazetten kunnen lezen, dat het Fransche leger, - door
de verbondene mogendheden gedwongen Holland te verlaten, - naar de Waalsche
gewesten van ons land was afgezakt, om langs daar Frankrijks grenzen te bereiken.
Het schijnt, dat men eene verkeerde meening aangaande de verzwakking van dit
leger had, want Lodewijk XIV heeft eergisteren, tusschen Mariemont en Nyvel, de
Spaansche krijgsmacht verslagen, waarover onze landvoogd, graaf de Monterey, zelf
het bevel voerde. Nu ligt Vlaanderen zonder verdediging voor den zegenvierenden
vijand open. Zal het niet weder door roofzuchtige soldaten worden overstroomd?’
‘Eilaas, heeft God dan den mensch, tot straf, aan zijne booze driften overgeleverd?’
zuchtte de baljuw. ‘Nauwelijks vier jaren rust na den langen, bloedigen oorlog, en
daar wordt ons ongelukkig Vlaanderen opnieuw met moord en vernieling bedreigd.
Och, het zijn droeve tijden!’
‘Maar niets doet voorzien, dat die rampen ons waarlijk zullen treffen,’ merkte de
advocaat op. ‘Heeft de heer abt daarover zijn gevoelen uitgedrukt?’
‘Neen,’ was des rentmeesters antwoord, ‘maar dewijl hij mij beveelt, met alle
haast den schat en de oorkonden der heerlijkheid naar Gent te brengen, is zijne
denkwijze aangaande het gevaar, dat de gemeenten ten plattenlande kan bedreigen,
duidelijk genoeg. Ware ik in uwe plaats, heer baljuw, ik zou mijn geld en mijn
zilverwerk in zekerheid brengen, of het zoo verbergen, dat roovers noch plunderaars
het kunnen ontdekken..... Nu vaarwel; verneem ik
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te Gent iets bijzonders, dat u kan aanbelangen, ik zal het u door eenen bode laten
weten.’
De rentmeester drukte hem de hand en verliet het huis.
‘Kom nu, vader, keeren wij terug in de zaal,’ zeide de advocaat, ‘maar ik bid u,
zwijgen wij van dit droef bericht in Dina's tegenwoordigheid. Storen wij hare
blijdschap niet door de vrees van onzekere gevaren.’
Beiden gingen, langzaam en zorgvol nadenkend, uit het kabinet.
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II
Vier dagen later moest reeds de vrees, door den rentmeester uitgedrukt, zich
verwezenlijken.
Het was op eenen morgen der maand Augustus. Boven de uitgestrekte weiden,
die nevens de baan naar Gent den loop eener breede beek vergezelden, hing nog als
een blauwachtig spinrag de verkoelde dauw; maar de zon, na uren lang tegen den
nachtelijken mist te hebben geworsteld, scheurde eindelijk het floers, dat haren glans
verborg, en toonde zich als eene gloeiende schijf aan den zuiversten hemel.
Het zou een schoon en waarschijnlijk brandend heet weder zijn; want het gras
begon te rooken, en alle vocht werd zichtbaar door de dorstige lucht met kracht
opgeheven en ingeslorpt.
Op dit oogenblik klonken in de verte de galmen van krijgstrompetten, en, alhoewel
de kwaadvoorspellende tonen de meeste bewoners binnen hunne huizen deden beven,
kwamen er echter uit het dorp een zeker getal lieden geloopen, hetzij uit
onweerstaanbare nieuwsgierigheid, hetzij omdat zij arm waren, en toch niets te
verliezen hadden.
Niet verre waren zij in de baan naar Gent vooruitgeloopen, of zij werden
teruggedreven door eenen
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dichten troep paardenvolk, die op matigen reisstap zich naar het dorp scheen te
richten.
Toen echter de voorste gelederen de eerste huizen der gemeente zouden naderen,
kregen zij van hunnen hopman bevel om linksaf op de weiden te treden, en zich daar
bij benden te schikken en de paarden aan hunne piketten vast te maken.
Hier zou men ontbijten en rusten - een paar uren misschien, - totdat de generaal
met het gros der afdeeling naderde. Niemand mocht zonder verlof des hopmans de
weiden verlaten. Aangaande hun eigen voedsel en het voeder voor de paarden,
behoefden zij zich niet te bekommeren. Hij zou zelf wel zorgen, dat hun alles in
overvloed door de boeren wierde aangebracht.
De hopman zond op de baan, achter de weiden en insgelijks aan den overkant des
dorps, eenige dragonders te paard, die daar op wacht zouden staan, om op te letten
of bijgeval geene vijandelijke benden zich vertoonden.
Toen hij zijne ruiters doelmatig op de weiden zag geschikt, gaf hij den oudsten
luitenant last om met strengheid op de uitvoering zijner bevelen te waken, deed zich
door een minder officier en een tiental dragonders vergezellen, en begaf zich naar
het midden des dorps.
Onderweg eenen jongen aantreffende, die eenige woorden Fransch sprak, vraagde
hij hem, waar de overste der gemeente woonde; en de jongen bracht hem voor het
huis van den baljuw, die overigens met zijnen schoopzoon op den dorpel gereed
stond om de krijgsoverheid te ontvangen.
De hopman deed zijne mannen voor de deur wacht
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houden en volgde den baljuw in eene kleine zaal. Hier greep hij eenen stoel, zette
zich neder en zeide op een korten toon van overheid, doch tevens met zekere minzame
beleefdheid:
‘Heer baljuw en gij, heer.....’
‘Het is mijn schoonzoon,’ merkte M. Halscamp op.
‘Des te beter, hij kan u helpen om mijne bevelen uit te voeren. Gij spreekt Fransch?
Het verheugt mij. Ziehier, Mijnheeren, wat ik u te vragen heb: ik ben in de weiden
bij de beek gelegerd met vierhonderd ruiters. Mannen en paarden moeten eten. Gij
gaat onmiddellijk ons alles bezorgen wat er noodig is: brood, hesp of spek, veel bier,
haver en hooi. Daarenboven twintig flesschen goeden wijn voor de oversten. Het
hangt van u af, aan anderen overlast van onzentwege te ontsnappen. Gij schijnt
verstandige en redelijke lieden; het zou mij spijten, geweld te moeten gebruiken;
maar ik ben verplicht u te verklaren, dat, indien wij niet met den meest mogelijken
spoed den gevraagden voorraad bekomen, ik niets anders zal kunnen doen dan mijne
dragonders zelven in het dorp te zenden, om er te halen wat zij noodig hebben.
Verschrikt u het gevaar van plundering, voert mijne bevelen uit zonder tijdverlies.
Een half uur ware reeds te veel. Voedsel voor vierhonderd man en voor even zoovele
paarden, dit is niet aanzienlijk. Nu, wat zegt gij?’
‘Aan uw verlangen zal stipt worden voldaan, heer hopman,’ antwoordde de baljuw.
‘Indien gij van uwen kant de goedheid wildet hebben, uwen ruiters alle
gewelddadigheid te verbieden.’
‘Toont ons goeden wil, en gij hebt niets te vree-
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zen. Nu, vaarwel, Mijnheer; ik keer terug naar mijne dragonders, laat ons niet lang
wachten.’
En de hopman verwijderde zich.
‘Haastig, Frederic,’ zeide M. Halscamp, ‘doe den preter en de knapen roepen;
verzamel waar gij kunt, de schepenen en eenige burgers van goeden wil; ik zal
intusschen overwegen, hoe wij deze leveringen tusschen de voornaamste inwoners
en grootste pachters zullen verdeelen. Spoed u: geene minuut tijds mogen wij
verliezen.’
De baljuw trad in zijn kabinet, greep een blad papier en begon daarop eenige
namen te schrijven; maar nu verscheen zijne dochter met Roosje op den arm en riep
kermend uit:
‘Vader, ach, vader, wat gebeurt er? Soldaten, vreemde soldaten in ons huis? Waar
vlucht ik met mijn kind?’
Zijne eigene bekommerdheid verbergende, zeide haar de baljuw:
‘Kom, kom, Dina, gij schrikt ten onrechte. Deze soldaten hebben zich op de
hooibeemden neergeslagen, om te rusten. Zij vragen ons eten voor zich zelven en
voor hunne paarden. Wij gaan het hun bezorgen. Binnen een paar uren vertrekken
zij. Wat is daar nu zoo dreigend aan?’
‘O, dank, vader, voor uwe goede woorden!’ juichte de dame, ‘ik was reeds halfdood
van vervaardheid. Zie hoe ik nog beef; maar, God zij geloofd, wij mogen gerust zijn,
niet waar?’
‘Zeker, Dina, wees redelijk, mijn kind: om deze soldaten niet te vergrammen,
moeten wij in allerhaast zorgen, dat hun de noodige voorraad worde gebracht. Ik heb
geenen tijd om mij met iets anders bezig
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houden, zelfs niet om met u te spreken. Ga terug naar de zaal en verlaat ze niet meer.
Soldaten kunnen hier in- en uitgaan. Gij zoudt ze niet gaarne ontmoeten?’
‘Ho, neen, neen, vader; ik vlucht naar de kinder-kamer en sluit mij er in op met
Roosje en Katrien,

Achteruit! dat ik u niet meer zie (bladz. 29).

totdat gij komt berichten, dat de soldaten zijn vertrokken.’
Nauwelijks kon zij het kabinet verlaten hebben, of Frederic keerde terug met den
preter en zijne vier knapen, benevens een tiental burgers, waaronder drie of vier leden
van den Schepenraad.
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Na eene korte overweging werd er beslist, dat, om onmiddellijk aan den eisch der
dragonders te kunnen voldoen, behalve het brood, alles door den brouwer, den
molenaar en eenige der grootste pachters zou geleverd worden. Men kon hun daarna
den voorraad teruggeven of hen met geld schadeloos stellen. De baljuw zelf zou den
gevraagden wijn uit zijnen eigen kelder nemen.
Ten gevolge van dit besluit, zag men, eenige minuten later, reeds de eerste geladene
karren zich naar de plaats richten waar de dragonders gelegerd waren. De baljuw,
Frederic Bakeland en de personen, die hun behulpzaam waren, liepen over en weder
met het zweet op het voorhoofd, om het brood uit alle huizen te verzamelen, en zij
gelukten er in, den hopman te doen bekennen, dat men onmogelijk meer blijken van
goeden wil kon geven.
Ook de dragonders, toen zij elk een half brood, eene zware snede hesp en eene
kan goed bier kregen, waren wel te moede en toonden zich over de inwoners van het
dorp zeer tevreden. Allerlaatst kwam de haver voor de paarden, in grootere
hoeveelheid dan er werkelijk behoefde.
De hopman drukte den baljuw de hand en zeide hem:
‘Ik dank u, mijnheer; nu hebben wij niets meer noodig. Gij zijt vermoeid, ik zie
het. Keer terug naar uw huis en rust zonder kommer.’
De baljuw verzekerde den hopman, dat hij zich gereed zou houden om, indien hij
nog iets verlangde, zijne bevelen uit te voeren; en hij vertrok daarop met zijnen
schoonzoon en zijne dienaars.
Een half uur later, toen de paarden nog bezig
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waren met hunne haver te eten, kwam een der uitgezette ruiters den hopman
verwittigen, dat het gros der afdeeling naderde en op de baan naar Gent zich toonde.
En inderdaad, eene dikke stofwolk verhief zich in die richting tot boven de boomen.
Na bevolen te hebben, de dragonders binnen de legerplaats te houden, sprong de
hopman te paard en reed de aankomende afdeeling te gemoet.
Welhaast bemerkte hij den generaal, naderde hem en schikte zijn paard aan zijne
zijde, als om hem tot leidsman te dienen.
Op de vragen van zijnen overste, gaf hij hem verslag over de goedwillige wijze,
waarop de baljuw en de inwoners dezer gemeente aan zijne eischen tot mondbehoeften
en voeder hadden voldaan, en hij zeide hem, dat hier waarschijnlijk nog voedsel
genoeg voor de overige mannen der afdeeling zou te bekomen zijn.
‘Zoo iets is voor dezen morgen ten minste niet meer noodig, hopman,’ antwoordde
de generaal, ‘mijne mannen hebben, in een aanzienlijk vlek op twee mijlen van hier,
een overvloedig ontbijt genoten..... Maar zeg mij eens, hoe ziet het dorp er uit? Is
het eene groote gemeente?’
‘Zeer groot, generaal.’
‘En schijnen de inwoners welhebbend?’
‘Merkelijk meer dan in andere dorpen.’
‘Daar moet geld zijn, veel geld?’
‘Ongetwijfeld, generaal.’
‘Des te beter. Ik heb van 's konings wege zekere bevelen ontvangen, die niet zoo
gemakkelijk uit te voeren zijn als eene afvordering van mondvoorraad. In andere
dorpen hebben wij ons reeds verplicht
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gezien de onwillige inwoners door vuur of plundering te straffen. Uwe woorden laten
mij hopen, dat ik hier geen geweld zal moeten plegen..... Is er bij het inkomen der
gemeente eene behoorlijke vlakte, om er mijne vaandels te legeren?’
‘Ja, generaal, er liggen uitgestrekte weiden, alle van één stuk, langs eene klare
beek, naar den zonnekant beschaduwd door dichte wilgen, en groot genoeg misschien
om het gansche leger onzes konings tot rustplaats te dienen..... Zie, ginder ter
linkerzijde, mijne dragonders en hunne paarden.’
‘Best zoo, ik ga mijne benden daarnevens over de weiden doen plaats nemen.’
Hij deelde zijne inzichten mede aan twee jonge ruiters, die achter hem reden, en
dezen keerden terug naar de aankomende benden, om des generaals bevelen aan de
oversten over te brengen.
Terwijl de benden opvolgend in de weiden traden, bleven de generaal en de hopman
der dragonders, om ze te zien voorbijtrekken, op den grooten weg staan, ter plaatse
waar de gracht der baan met aarde was gevuld, om vee en hooiwagens op de weide
toe te laten.
De gelederen van het achterste vaandel bereikten den doorgang, toen de generaal,
zichtbaar verstoord en grommend, zijnen blik hield gericht op eenen verwarden hoop
van karren, ezels, kleine paarden en geladene lieden, die, met geraas en geschater
dooreenkrielende, zoo dicht mogelijk de laatste soldaten poogden op te volgen.
Het grootste en voorste gedeelte dezer menigte kon men voor zoetelaars of
marketenters herkennen; want zij voerden, op kleine rijtuigen, brood, hesp,
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worst en dranken om aan de soldaten te worden verkocht.
Zij werden zonder hinder doorgelaten; maar het gedeelte, dat achteraankwam,
bestond uit allerlei lieden, ook vrouwen, terugstootend van onzindelijkheid en met
gescheurde lompen bedekt. Het ware moeilijk te raden geweest, wat deze afzichtelijke
hoop bedelaars bij het leger te verrichten had, bovenal de vrouwen, onder welke
sommigen, buiten het zware pak dat hun op den rug hing, nog half naakte kinderen
droegen of aan de hand voortsleurden.
De generaal trok zijnen degen en riep dreigend tegen de eersten, die zich aanboden
om op de weiden te gaan:
‘Achteruit! dat ik u niet meer zie, plunderaars, dieven, vuige lijkberoovers! Gaat
uit mijne oogen, of ik doe u met musketschoten terugdrijven!’
De verwarde hoop bleef eerst aarzelende staan; maar niet zoohaast hadden de
voorsten bemerkt, dat het ernst was en de generaal met gramschap bevelen aan de
omstaande officieren uitdeelde, of zij keerden zich om en liepen, door gansch den
hoop gevolgd, in de baan terug tot bij een veld, dat nog geen boogschot van daar was
verwijderd. Hier sloegen zij zich neder, waarschijnlijk om op het vertrek der soldaten
te wachten.
‘Hopman,’ zeide de generaal, ‘gij hebt den baljuw van dit dorp reeds gezien. Het
is een braaf en redelijk man, meent gij? Welaan, doe hem roepen: ik heb hem over
eene gewichtige zaak te spreken. Dat men zich haaste; hoe minder tijd wij verliezen,
hoe beter; wij moeten dezen avond dicht bij Audenaarde zijn.’
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Hij steeg af, legde den toom van zijn paard eenen dienaar ter hand, stapte dan in de
weide, wandelde er eene wijl rond, om zich te verzekeren dat alles ordelijk toeging,
en begaf zich dan naar eene tent van gestreept doek, die men in weinig tijds had
opgericht, om hem tot belommerde rustplaats te verstrekken.
Hij kon zich met eigene oogen overtuigen, dat de hopman der ruiterij zijne bevelen
met allen mogelijken spoed had doen uitvoeren; want hij zag nu van den kant des
dorps eenige burgers komen, die eenen hoogstaltigen man met witten baard
vergezelden, en hij twijfelde niet, of deze statige man moest de overste der gemeente
zijn.
Inderdaad, nauwelijks was hij in zijne tent getreden, of hem werd geboodschapt,
dat de baljuw, dien hij had doen roepen, oorlof verwachtte om bij hem te worden
toegelaten.
De generaal ging buiten en verzocht den aangemelden persoon, in de tent te treden.
‘Zet u neder, heer baljuw,’ zeide hij, den grijsaard eenen vouwstoel aanbiedende.
‘Ik heb u mededeeling te doen van een bevel, dat u zeker niet aangenaam in de ooren
zal klinken; maar ik moet u op voorhand verwittigen, dat er geen middel bestaat om
aan de uitvoering er van te ontsnappen. Waart gij van kwaden wil of mocht gij, onder
welk voorwendsel ook, weigeren aan mijnen eisch te voldoen, ik zou zonder aarzelen
en onverbiddelijk uw dorp aan plundering en brand ten prooi geven.’
‘Gelieve de heer generaal mij te laten weten, wat hij van ons verlangt,’ murmelde
de baljuw met angst in de stem. ‘Wij zijn bereid tot alles wat
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mogelijk is, om u van onze dienstwilligheid te overtuigen.’
‘Ziehier dus het onherroepelijk bevel, dat ik heb ontvangen en u mededeel. Uw
dorp is een der meest welhebbende gemeenten dezer streken; het is door den raad
Zijner Majesteit, den koning van Frankrijk, in de algemeene krijgsbelasting dezer
Spaansche Nederlanden, aangeslagen voor zestigduizend gulden. Deze som moet
binnen den tijd van een uur hier in mijne tent afgeleverd worden, of ik zend een
duizendtal mijner mannen uit, om uw dorp te plunderen en daarna tot den grond af
te branden, evenals men - gij weet het genoeg- met andere menige gemeenten van
Vlaanderen heeft gedaan.’
‘Zestigduizend gulden,’ zuchtte M. Halscamp, met de handen opgeheven. ‘Maar
dit is volstrekt onmogelijk, heer generaal; zooveel geld bestaat in de gansche gemeente
niet: men zou het niet vinden, al ontnam men den lieden hunnen laatsten stuiver.’
‘En de kas der heerlijkheid?’
‘Zij is te Gent, generaal.’
‘En uwe kas, baljuw?’
‘Ach, die bevat misschien drieduizend gulden..... maar ik kon u daarenboven mijn
zilverwerk en eenige juweelen brengen.’
‘Juweelen, zilverwerk wil ik niet: gangbaar geld, klinkende munt moet er zijn!’
‘Laat mij toe, heer generaal, u onder de oogen te brengen.....’
‘Genoeg, geene woorden meer! Ga, spoed u, en zijt gij, voor het afloopen van het
uur, dat ik u toesta, niet terug met de zestigduizend gulden, zeg dan vaarwel aan uw
dorp; want dezen avond zal het niets
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meer zijn dan een puinhoop: eerst uitgeplunderd en dan afgebrand. Doe uw uiterste
best, heer baljuw, om uwen onderhoorigen die ramp te sparen. Ik kan het niet helpen
en moet onverbiddelijk uitvoeren, wat mij is opgedragen.’
De baljuw verliet de tent met hangend hoofd en beklemde borst. Zoohaast hij de
groote baan had bereikt, deelde hij zijnen schoonzoon en den schepenen den
vervaarlijken uitslag mede van zijn onderhoud met den generaal.
Uiterst diep was in den eerste hunne neerslachtigheid. Zij keken elkander zwijgend
aan; de meesten verbleekten of hadden tranen in de oogen..... Zestigduizend gulden!
Waar zouden zij die vinden?
‘Nu, mijnheeren, verliezen wij den moed niet geheel,’ zeide de advocaat. ‘Er is
geen tijd te verliezen; wij moeten alles inspannen om te ontsnappen aan het akelig
lot, dat onze gemeente bedreigt. Verzamelen wij zooveel geld mogelijk: de som zal
misschien aanzienlijk genoeg zijn om den generaal te bevredigen. In alle geval zal
moedeloosheid noch wanhoop ons redden.’
Op zijn aandringen werd al gaande en met alle haast beraadslaagd. De baljuw zou
drieduizend geven; de vijf schepenen te zamen zesduizend; elk van zijnen kant zou
onmiddellijk de voornaamste inwoners en rijkste pachters gaan spreken en hen
overtuigen, dat slechts de volledigste opoffering het dorp tegen vernieling kon
behoeden.
Men zou het verschoten geld als eene leening aanzien, en deze naderhand op al
de ingezetenen verdeelen. Zoo zou men misschien de drie vierden der geëischte som
bijeenkrijgen en men mocht hopen,
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dat, wanneer men den generaal dien ontzettenden hoop geld zou aanbieden, hij zou
afzien van de uitvoering eener bedreiging, welke hij wellicht slechts had gedaan om
hen aan te sporen tot het opzoeken der hoogst mogelijke som.
Zij verhaastten daarom hunnen stap en verspreidden zich naar alle richtingen door
het dorp.
Te huis gekomen, deed Frederic zijnen schoonvader begrijpen, dat het onvoorzichtig
zou zijn, Bernardina iets van hunnen angst te laten vermoeden; moest zij weten, wat
vreeselijk gevaar hen over het hoofd hing, zij zou van schrik kunnen sterven.
De baljuw gaf hem de sleutels zijner kist, verzocht hem het geld in stilte beneden
te brengen, en ging dan zelf uit om de hulp van eenige voorname burgers in te roepen.
Na drie kwartiers van het gegunde uur aan hunne moeilijke pogingen te hebben
besteed, waren allen weder te zamen in het kabinet van den baljuw; en het geld, dat
men had kunnen verzamelen, lag in zakjes geteld op de tafel.
De geheele som beliep iets meer dan 22,000 gulden, veel minder dan de helft der
geëischte som!
Wel stonden de schepenen en voorname burgers, die hen geholpen hadden, met
bleek gelaat en angstige oogen op den uitslag te staren; maar alle hoop was echter
niet verloren, meende de baljuw. Hij had met inzicht zijne desselsjees voor de deur
doen brengen en twee goede paarden er voor doen spannen, in schijn om het geld
naar des generaals tent te voeren, doch hij had hierbij nog een ander inzicht, namelijk,
indien het niet anders zijn kon, den generaal voor te stellen, hun den tijd te gunnen
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om het overige geld te Gent te halen. Zijn schoonzoon Frederic, die hem had
aangeraden dit laatste middel te beproeven, zou zich met de gewichtige boodschap
belasten, indien men de plundering niet ten prijze der verzamelde som kon afkoopen.
Nu was er geen tijd meer te verliezen. Nog veertien minuten en het gegunde uur zou
verloopen zijn.
Zij droegen het geld in het rijtuig en begaven zich naar de legerplaats der soldaten.
De generaal stond, met het uurwerk in de hand, verstoord op hunne komst te
wachten; doch toen hij hen met een ongetwijfeld zwaar geladen rijtuig zag naderen,
verhelderde zijn blik en wreef hij zich de handen, bij de overtuiging dat hij den eisch
van 's konings schatkamer zou kunnen voldoen, zonder alweder plundering en
afbranding te moeten aanbevelen.
De schepenen en de knapen namen de zakken geld uit het rijtuig en legden ze in
des generaals tent op de tafel. Wanneer ook de laatste zak was afgeladen, zeide hem
de baljuw:
‘Heer generaal, wij hebben al het geld bijeenverzameld, dat er in onze gemeente
met smeeken en dreigen was te bekomen. Ons offer beloopt tot 22,300 gulden. Wij
durven hopen, dat gij medelijden zult.....’
‘Wat? slechts 22,000 gulden!’ riep de generaal, ‘Meent gij, dat ik daarmede ben
te paaien? Uwe gemeente is in de krijgsbelasting aangeslagen voor 60,000 gulden.
De gansche som moet er zijn of.....’
‘Maar, om de liefde Gods, generaal, wat men niet bezit, kan men niet geven! Vraag
ons zilverwerk
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en wat wij hebben aan kostbare dingen, wij zullen het alles aan uwe voeten brengen.’
‘Neen, neen, geld, gemunt geld tot den laatsten gulden, of de plundering, de
vernietiging uwer weerspannige gemeente. Zoo luidt mijn bevel: ik moet het
uitvoeren.’
‘Welaan, gelief mij aan te hooren, heer generaal. Er is een middel, om u de volle
som te bezorgen.’
‘Ha, ziet gij wel! En dit middel is?’
‘Gij moet weten, generaal, dat de heerlijkheid, waartoe ons dorp behoort,
afhankelijk is van de St. Pietersabdij te Gent. Deze abdij heft hier al de tienden en
bezit er vele hofsteden en huizen in vollen eigendom. De kas der heerlijkheid, waarin
eene aanzienlijke som berust, is te Gent. Ik doe u het voorstel, heer generaal, mijnen
schoonzoon naar Gent te sturen, om daar te halen wat nog aan ons deel in de
krijgsbelasting ontbreekt.’
‘Gelooft gij waarlijk, baljuw, dat men ginder het geld zou geven? Acht en
dertigduizend gulden?’
‘Ja, heer generaal, ik twijfel er geenszins aan. Moest gij, bij ongeluk, gevolg aan
uwe bedreiging geven, de abdij van St.-Pieter zou alleen meer verliezen dan al de
inwoners van ons dorp te zamen. Om hare eigendommen voor vernieling te behoeden,
zou zij zich die groote opofferingen getroosten.’
‘En hoeveel tijds behoeft men wel, om naar Gent te rijden en er van terug te zijn?’
‘Met de twee goede paarden, die voor het rijtuig staan, in volle vaart te doen
loopen? Drie kwartier om te gaan en zooveel om te keeren. Neem een half uur om
met den eerwaarden heer abt te spreken en
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het geld te verzamelen; dus twee uren zouden toereikend zijn.’
De generaal schudde het hoofd en blikte eene wijl ten gronde.
‘Twee uren!’ mompelde hij. ‘Ik weet niet of ik zulk uitstel wel mag toestaan.....
Maar, kom, gij schijnt oprecht en uw witte baard boezemt mij vertrouwen in. Mijne
mannen rusten; de plaats is hier goed..... Welaan, heer baljuw, ik gun u twee uren;
maar is het geld dan niet hier, geloof het, ik zal geen oogenblik aarzelen om het
noodlottig vonnis over uw dorp uit te spreken. Gij acht het zeker, dat de abt van
St.-Pieter het geld niet zal weigeren? In dit geval hebt gij niets te vreezen. Ga dus
met vrede; maar raad uwen bode de grootste haast aan, want eene minuut langer dan
twee uren wacht ik niet.’
Een oogenblik daarna steeg Frederic Bakeland in de desselsjees; de koetsier sloeg
de paarden herhaalde malen, en de moedige dieren vlogen met pijlsnelheid over de
baan naar Gent.
Langzaam en vol ernst sukkelden de baljuw en de schepenen naar het dorp terug.
Eene wijl zag de generaal hen achterna, en misschien gevoelde hij eenig medelijden
met deze arme lieden; want hij haalde treurig de schouders op.
In zijne tent gekomen, zette hij zich bij de tafel. De lange reis door de morgenmist
en nu de groote hitte hadden hem vermoeid. Hij overwoog, dat hij, gedurende de
twee uren, welke er moesten verloopen, vooraleer het geld van Gent kon worden
aangebracht, niet beter kon doen dan, evenals zijne soldaten, wat uit te rusten.
Eenen jongen officier tot zich geroepen hebbende,
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gaf hij hem eenige bevelen en verzocht hem tevens, hem te komen verwittigen
zoohaast hij elf uren op den dorpstoren zou hooren slaan.
Hij legde het hoofd op de tafel, als hadde hij lust tot slapen.
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III
Toen de officier zijn generaal kwam zeggen, dat liet door hem bepaalde uur was
verschenen, stond deze op en vroeg met eene uitdrukking van verwondering en spijt,
of er niemand uit het dorp was gekomen om hem te spreken, en of men nog geen
rijtuig op de baan naar Gent bespeurde. Het antwoord was ontkennend; maar de
officier meende den veldheer te moeten melden, dat men aan de overzijde van het
dorp, op andere banen, voortdurend lieden zag voorbijtrekken, met geladene karren
of met groote pakken. Het waren ongetwijfeld vluchtelingen, die in allerijl het dorp
verlieten met wat zij kostbaarst achtten.
Eene grijns van wantrouwen versomberde des veldheers gelaat. Had men hem
bedrogen? Was die vaart naar Gent slechts eene list om tijd te winnen? Wellicht
zouden zijne soldaten noch inwoners noch voorwerpen van waarde meer in het dorp
vinden, en zoo bleve hun niets over dan het vuur aan de ledige en verlatene huizen
te steken.
‘Luitenant,’ gebood hij, ‘neem haastig eene wacht van tien man en eenen sergeant;
ga met hen in het dorp. Op de markt staat een groot huis, het
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grootste van alle. Daar woont de baljuw. Breng dien ambtenaar in mijne
tegenwoordigheid. Biedt hij wederstand of weigert hij onmiddellijk te gehoorzamen,
doe hem de armen op den rug binden en sleur hem levend of dood naar hier!’
In eenige minuten had de luitenant de tien man onder de wapens gebracht en liep
nu met hen voorbij de tent, om de ontvangene boodschap te gaan vervullen; maar de
generaal gaf hem met de hand een teeken, zijne mannen te wederhouden, en zeide
hem:
‘Nutteloos, luitenant; daar ginds op de baan komt de baljuw zelf. Doe uwe mannen,
ten allen gevalle, hier ter zijde der tent blijven staan: ik zal waarschijnlijk hunnen
dienst noodig hebben.’
Met tragen stap en gebogen hoofd, naderde de baljuw des veldheers tent.
‘Welnu, gij komt ons melden, dat de abt heeft geweigerd het geld te geven?’
gromde de generaal diep verstoord. ‘Gij deedt ons met list twee uren verliezen, om
de lieden des dorps tijd tot redden hunner goederen te geven? Ha, ik begrijp; gij
slachtoffert u zelven voor het heil uwer onderhoorigen, maar men bedriegt niet
straffeloos eenen veldheer, die de bevelen zijns konings uitvoert.’
‘Ach, heer generaal,’ zuchtte de grijsaard met saamgevoegde handen, ‘wees ons,
arme, onschuldige lieden barmhartig! Heb nog wat geduld: mijn schoonzoon zal
zeker terugkeeren.’
‘Met het geld?’
‘Ongetwijfeld, generaal.’
‘En indien de abt zijne vraag afslaat?’
‘Hij zal terugkeeren, met of zonder geld, wees zeker.’
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‘Maar het noodlottig uur is verschenen!’
‘Ontferm u onzer, heer generaal; laat de tranen van eenen grijsaard uw hart
vermurwen. Om de liefde des Heeren, vergun ons wat uitstel, ware het slechts een
half uur!’
‘Ik verleen u nog vijftien minuten, uit enkele deernis met uw droevig lot. Intusschen
zal ik maatregelen nemen, opdat mijne mannen, vóór het verloopen van het kwartier,
tot de plundering gereed staan.’
Hij zond daarop een paar officiers met zijne bevelen over de weiden; en welhaast
kwamen van alle kanten vele hopmans toegeloopen.
Toen de veldheer ze in eenen kring rondom zich geschikt zag, zeide hij:
‘Heeren, deze gemeente heeft de krijgsbelasting, haar in naam des konings
opgelegd, niet betaald. Zij zal dus, volgens de ontvangene bevelen, met plundering
en afbranding worden getroffen. Er moet orde zijn, zelfs in zulke geweldige
strafuitvoering. Men doe al de vaandels onder de wapens komen. De zes eersten
zullen, op het sein der trompetten, in het dorp rukken; en wanneer zij er alles genomen
hebben wat waarde heeft en draagbaar is, zullen zij het vuur in de uitgeplunderde
huizen steken. Het is op lijfstraf verboden, weerlooze lieden, vrouwen of kinderen
aan lijf of leden te schaden. Zal insgelijks met den strop gestraft worden elk soldaat,
die niet op het sein van terugtocht oogenblikkelijk het dorp verlaat en in de legerplaats
wederkeert. Het overige der afdeeling zal intusschen onder de wapens blijven staan.....
Gaat nu, heeren, en zorgt dat mijne bevelen stiptelijk worden uitgevoerd.’
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De hopmans keerden terug naar hunne mannen. Onmiddellijk daarop kwam er eene
woelige beweging onder de soldaten der gansche afdeeling; zij grepen hunne geweren
en schikten zich in dichte gelederen.
Het was gemakkelijk te bespeuren, welke vaandels
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waren aangewezen om het dorp te plunderen, en welke waren bestemd om intusschen
de legerplaats te bewaken. Inderdaad, de eerste waren blijde, lachten en juichten; de
anderen, verdrietig en grommend, schenen het geluk hunner kameraden te benijden.
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Doodsbleek was de baljuw, en men kon zijn hart onder zijn wambuis zien kloppen,
terwijl hij de oogen op de baan naar Gent hield gericht of zuchtend ten hemel blikte,
om Gods barmhartigheid af te smeeken..... Niets, er kwam niets; de baan bleef
eenzaam, als ware het land naar die zijde eene onbewoonde woestijn geworden. Nu
en dan keek de grijsaard insgelijks, met eene huivering van onuitdrukkelijken angst
naar de twee trompetters, die met de bazuin aan den mond gereed stonden, om het
sein tot verdelging van het dorp te doen hergalmen.
‘Het uur is voorbij!’ zeide de veldheer. ‘Gij ziet wel, baljuw, dat men mij, en
misschien u tevens, heeft bedrogen? Het is ongelukkig, maar ik kan er niet aan doen.’
De baljuw zakte op de knieën voor den generaal en kermde met tranen in de oogen
om genade voor zijn dorp; maar de trompetten zonden korte, aanjagende tonen over
de weiden; en met donderend gejuich braken de zes aangewezene vaandels los, om
de plundering te beginnen.
Ook de krielende hoop deugnieten en bedelaars, die op weinig afstand zich had
neergeslagen, hoorde het noodlottig trompetgeschal. Mannen, vrouwen, jongens,
stelden het op een loopen over de velden, en stormden, als eene wolk hongerige
roofdieren, van alle kanten het veroordeelde dorp in.
Eenen bangen kreet slakende, als scheurde zijn hart, sprong de baljuw recht en
meende de soldaten achterna te loopen; maar de generaal gelastte den tien man, die
nog immer bij de tent stonden, den grijsaard te wederhouden en hem te bewaken.
Werd er later bevonden, dat hij kennis had gehad van het

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

43
gepleegde bedrog, dan zou hij die valschheid met den dood boeten.
De ongelukkige baljuw bood geenen wederstand; hij knielde neder op het gras,
hief zijne armen en zijne tranenvolle oogen ten hemel en bleef zoo zitten. Zijne
verschrikte ziel riep om deernis en genade tot God; niet voor zich zelven: voor zijne
dochter en voor Roosje, het aangebeden kind.....
Minder dan een half uur kon deze hachelijke toestand geduurd hebben, toen de
baljuw eensklaps eenen kreet slaakte, rechtsprong en met blijde verrassing omkeek.
Hem dacht dat hij uit de verte eenen roep had gehoord: de stem van Frederic!
Inderdaad, op de baan van Gent toonde zich welhaast een rijtuig, dat door zijne
uiterst snelle en woeste vaart van den eenen kant naar den anderen slingerde. De
paarden lekten van het zweet, en vlokken schuim stoven rondom hunnen mond. De
koetsier sloeg ze evenwel wreedelijk. In het rijtuig zat Frederic Bakeland, die den
hoed zwaaide en de lucht door zijne zegekreten deed hergalmen, om te betuigen dat
hij in zijne zending was gelukt.
‘Generaal, generaal,’ riep de baljuw, ‘wees medelijdend en rechtvaardig; roep uwe
mannen uit het dorp: daar komt het geld!’
‘Wij zullen eerst zien, of uwe hoop gegrond is,’ antwoordde de veldheer. ‘Het zal
niet lang duren; want ziedaar het rijtuig, dat van de baan op de weide keert.’
‘Welnu, hebt gij het geld?’ vraagde de generaal aan Frederic, toen deze voor de
tent uit het rijtuig sprong.
‘Alles, alles, heer generaal,’ juichte de advocaat,
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‘acht en dertigduizend gulden. Met de vroeger geleverde som driehonderd gulden
meer dan ons is afgevorderd.’
‘Blaast den terugroep!’ gebood de generaal aan de trompetters.
‘Nu, Mijnheeren, gaan wij ons verzekeren, dat de rekening juist is. Men brenge
die zakken geld in mijne tent. Ontbreekt er niets aan, dan kunt gij in volle vrijheid
naar huis keeren, en wij zullen van hier vertrekken zonder nog iemand te hinderen.’
Zijn bevel werd gehoorzaamd; men opende de zakken en onderzocht, wikte en
telde de mundstukken. Die arbeid duurde geruimen tijd. Onderwijl zag men
voortdurend gansche benden soldaten uit het dorp terugkeeren, beladen met allerlei
draagbare voorwerpen; meest kleedergoed, lijnwaad, metalen keukengerief, gouden
of zilveren kettingen en ander kleinood.
Toen eindelijk na het tellen van verscheidene zakken de generaal bevond, dat de
munt goed was en de sommen overeenkwamen met den opgegeven inhoud, zeide
hij tot den baljuw, terwijl hij een afzonderlijk hoopje geld in een zakje stortte en het
hem aanbood:
‘Heer baljuw, ik verklaar mij voldaan. Gij zijt eerlijke lieden. Ziedaar de
driehonderd gulden, die er te veel zijn; neem ze, ik wil ze niet behouden; maar gij
zult mij uw rijtuig leenen. Binnen een paar dagen zend ik het u terug. Ik geef
onmiddellijk bevel tot ons vertrek. Gij zijt vrij. Vaarwel!’
Een blijde kreet ontsnapte terzelfder tijd den grijsaard en zijn schoonzoon; zij
liepen naar het dorp en wisselden hijgend eenige uitroepingen, die
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van hunne bekommerdheid over het lot van Bernardina en Roosje getuigden. De
baljuw had echter nog de kracht, om Frederic met onderbrokene woorden te zeggen,
dat zij de hun dierbare wezens zeker ongedeerd zouden vinden, aangezien hij had
gehoord, hoe de generaal op lijfstraf had verboden, iemand te mishandelen.
Zoo kwamen zij op de Markt. Deze uitgestrekte plaats was gansch eenzaam,
nauwelijks konden zij hier en daar in de aanpalende straten nog eenige onbekende
lieden, plunderaars of dieven, achter hekken en hagen zien wegsluipen.
Hoe verbleekten en beefden zij, toen zij hunne woning ontwaarden! De ruiten der
vensters waren aan stukken geslagen; de deur stond open en op de stoep lagen nog
vele voorwerpen verspreid, te zwaar of van te geringe waarde om te worden
weggedragen.
Hunne woning was dus geplunderd geworden. Hemel!..... en Bernardina? en
Roosje?
Zonder anders dan door eenen doffen noodkreet hun akelig voorgevoel te verraden,
liepen zij naar binnen, dwaalden met koortsigen stap door de benedenplaatsen en
riepen uit al hunne kracht op Bernardina; maar het huis bleef stom en geen de minste
klank beantwoordde hun angstig schreeuwen.
Zij sprongen de trappen op en ijlden naar boven.
‘Frederic, mijn zoon, ik voel mijn hart breken,’ zuchtte de grijsaard. ‘O, God, heb
medelijden! Mijne Bernardina, ons arm Roosje, waar zijn ze? IJselijk..... dood
misschien!’
De advocaat, eveneens door eenen onbeschrijfelijken schrik getroffen, verloor al
zijne sterkmoedig-
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heid. Hij antwoordde niet, maar was lijkbleek en hijgde van angst. Zij kwamen boven
en openden eene deur. Daar, in eenen hoek, nevens de opene geldkist, lag Bernardina
als een levenloos lijk op den vloer uitgestrekt.
Frederic stortte geknield neder, stak den arm onder het hoofd zijner echtgenoote,
zoende haar en besproeide hare bleeke wangen met tranen. Onderwijl legde hij de
hand op haar hart en poogde nog eene lichte hoop tegen zijne gruwelijke overtuiging
te vinden.
‘Vermoord, mijne dochter vermoord!’ zuchtte M. Halscamp met heeschen gorgel.
‘Zij leeft, zij leeft! Vertwijfel nog niet, vader!’ juichte de advocaat. ‘Heffen wij
haar op; zij zal nog bekomen.’
Nauwelijks hadden zij haar op eenen stoel gezet en haar voorhoofd met water
bevochtigd, of zij begon de armen te verroeren. Kort daarna opende zij de oogen.
Eerst staarde zij als eene krankzinnige in het ronde, maar herkende evenwel de
personen, die voor haar stonden.
‘Vader, Frederic,’ stamelde zij, ‘ik heb koude..... Wat is mij geschied?..... Ik dacht,
dat ik was gestorven. Akelige droom!’
‘Waar is ons kind, Dina? Spreek, om Gods wil, spreek!’ riep Frederic.
‘Ons kind? Roosje?..... Ik weet het niet. Soldaten.....’
De baljuw en de advocaat slaakten eenen kreet van eindelooze verschriktheid.
‘Ha, ik weet het!’ zeide de dame, nu eerst tot hare volle bewustheid terugkeerende.
‘Neen, neen,
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mijn arme Frederic, beef zoo niet: Katrien is met het kind gevlucht.’
En alhoewel zelve nog door diepen angst ontsteld, poogde zij eenige gerustheid
te veinzen, om haren echtgenoot en haren vader, die haar sidderend aankeken, niet
van wanhoop te laten bezwijken.
Naarmate zij er de kracht toe vond, vertelde zij wat er met haar was voorgevallen.
Soldaten waren gekomen en hadden zich met woest getier door het geheele huis
verspreid. Zij hield zich met Katrien en Roosje in de kinderkamer opgesloten. Nadat
zij daar, schier stervend van vervaardheid, eenigen tijd op het gerucht der plunderaars
hadden geluisterd, was de deur der kinderkamer onder het geweld der soldaten
bezweken. Men had haar aangegrepen en haar weggerukt, om haar de plaats te doen
wijzen waar het geld verborgen lag..... Op dit oogenblik had zij tot hare groote
blijdschap gezien, dat Katrien, zonder vervolgd te worden, met het kind wegvluchtte
en in de gang verdween..... Door de soldaten met de sabel op de borst bedreigd, had
Bernardina hen bij den grooten geldkoffer gebracht; maar toen zij zagen, dat hij open
stond en ledig was, hadden zij haar zoo wreedelijk achteruitgestooten, dat zij zonder
gevoel ten gronde was gestort. Zij had sedert dan in bezwijming gelegen.
Deze uitlegging gaf hun alle hoop en moed terug. Het was zeker, meenden zij, dat
Katrien, die Roosje als eene moeder liefhad, het kind in veiligheid zou gebracht
hebben. Misschien was zij er verre mede uit het dorp geloopen. In alle geval zou zij,
evenals de andere inwoners, wederkeeren zoohaast het vertrek der soldaten iedereen
zou doen begrijpen, dat alle gevaar was geweken.
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Onder blijde en geruststellende woorden, leidde men de nog zwakke Bernardina
beneden en laafde haar zoo goed mogelijk. Dan zeide Frederic tot den baljuw:
‘Vader, ik ga uit om Katrien te zoeken of naar haar te vernemen. Ik smeek u,
verlaat onze Dina geen oogenblik.’
Op de markt ontmoette hij vele dorpelingen die, alhoewel vol vrees en wantrouwen,
hunne schuilhoeken hadden verlaten, toen het geluid der trompetten in het verre veld
hun aankondigde, dat de soldaten waren vertrokken. Deze lieden ondervraagde
Frederic den een na den ander; maar niemand had de meid met het kind gezien.
Ook de knechts van M. Halscamp en de knapen der wet zag hij opvolgend naar
de woning van zijnen schoonvader zich begeven. De preter had eenen doek om het
hoofd en vertelde hem, hoe zij op het eerste oogenblik waren toegeloopen, met het
inzicht des baljuws huis tegen schending te verdedigen; maar de soldaten hadden
hen, onder ijselijke doodsbedreigingen, verjaagd en zelfs hem eenen sabelhouw op
het hoofd toegebracht.
Meer dan een half uur dwaalde de advocaat door het dorp, zonder iemand te
ontmoeten, die hem eenig bericht over Katrien kon geven. De vrees, dat zijne vrouw
ten gevolge dezer gruwelijke voorvallen ziek kon worden, deed hem besluiten naar
huis te gaan en daar met geduld op den terugkeer der meid te wachten.
Hij vond zijne echtgenoote tamelijk gerust en moedig, en het kostte hem weinig
moeite haar te doen begrijpen, dat men zich niet te verwonderen
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had, omdat Katrien niet onmiddellijk wederkwam; zij zou waarschijnlijk hare
schuilplaats niet verlaten, vooraleer door andere personen te hebben vernomen, dat
er hoegenaamd geen gevaar meer was te vreezen.
Maar wanneer er dus een tweede half uur was verloopen, zonder dat de knapen
en andere uitgezonden lieden eenig bericht over de oude meid aanbrachten, zonk
allengs weder een onweerstaanbare angst in het hart der benauwde moeder. Zij kon
zich niet stilhouden, woelde op haren zetel, verbleekte, hief de handen ten hemel en
bleef doof voor de vertroostingen van haren echtgenoot. Elke minuut, die verliep,
scheen haar eene eeuw. Eilaas, waarom keerde de meid niet terug? Hadden de soldaten
haar vermoord? En het kind?.....
Op dit oogenblik kwam een meisje uit de buurt in de zaal geloopen.
‘Mevrouw,’ riep zij hijgend van haast, ‘Katrien is gevonden! Zij is opgesloten in
het ovenhuis, aan het einde van den tuin; de knapen zijn bezig met de deur in te
slaan.’
Een gelukskreet ontsnapte de dame. Zij sprong op en ijlde ter zaal uit.
‘Vader, Frederic, komt,’ juichte zij, ‘ons kind Roosje is gevonden! O, gezegend
zij de goede God!’
En door allen gevolgd, daalde zij, licht als eene hinde, de trappen af en ging in
den tuin..... maar toen zij Katrien, met hangend hoofd en weenend zag vooruitkomen,
slaakte zij eenen doffen noodkreet en bleef staan. Zij verzamelde echter nog hare
laatste krachten en greep krampachtig de hand der meid.
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‘Mijn kind? Katrien, spreek, waar is mijn kind?’ stamelde zij.
‘Eilaas, Mevrouw, ik ben half dood van schrik,’ was het hopelooze antwoord; ‘de
soldaten hebben mij het kind ontnomen en zijn er mede heengegaan.....’
Een hartverscheurende gil borst uit de keel der ongelukkige moeder; zij waggelde
een oogenblik op hare beenen en viel gevoelloos in de armen van haren echtgenoot.
Men droeg de bezwijmde dame op een bed, en dewijl zij aan vervaarlijke
stuiptrekkingen leed, zond men eenige lieden uit om den dokter te gaan halen of hem
op te zoeken, waar hij ook mocht wezen.
Intusschen vraagde men Katrien hare uitleggingen over hetgeen haar was geschied.
‘Ik ben met het kind op de vlucht gegaan,’ zeide zij. ‘Niet wetende waar te loopen,
viel het mij in, dat ik aan het einde van den tuin, in het verafgelegen ovenhuis, eene
veilige schuilplaats zou vinden. Ik verborg mij er in, sloot de deur en stak den sleutel
in mijnen zak. Lang zat ik daar, zonder iets dan verre gerucht te hooren, toen ik
eensklaps voor de ijzeren staven van het kleine venstertje een mannenhoofd zag
verschijnen. Onmiddellijk hoorde ik vele woeste stemmen, en men begon op de deur
te kloppen en te slaan, met doodsbedreigingen huilende dat men zou openen. Ik
drukte de kleine Rosa op mijn hart en bleef stil en zwijgend, hopende dat niemand
hunner mij had gezien. De plunderaars beukten met hamers of met groote steenen
op de muren en op de deur. Welhaast zag ik de deur wag-
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gelen, en uit vrees dat zij mij en het kind uit wraak zouden mishandelen, stak ik den
sleutel in het slot en opende. Tien of twaalf afschuwelijke menschen, waartusschen
twee vrouwen, sprongen binnen. Een man greep mij bij de keel en poogde mij te
verworgen..... maar eensklaps hergalmde de noodkreet: ‘vlucht, vlucht, soldaten, de
soldaten!’ Allen liepen weg, doch de man, die mij bij de keel hield, neep mij op eens
den gorgel zoo wreedelijk te zamen, dat ik mij voelde sterven en zonder adem of
gevoel achteroverviel..... Toen ik tot mij zelve kwam, zocht ik vruchteloos naar
Roosje. Ik was opgesloten, gevangen; ik heb geroepen en geschreeuwd uit al mijne
kracht, maar niemand kwam ter hulp, totdat mijne stem door de knapen werd gehoord.’
Uit het verhaal van Katrien was op te maken, dat de soldaten, wier komst de eerste
plunderaars had verjaagd, het kind medegenomen hadden: dit was ten minste de
overtuiging der oude meid.
De vaandels achterna te ijlen, was natuurlijk de eerste overweging, die in den geest
van Frederic en van den baljuw moest ontstaan; maar zij waren zoo verslonden door
den angst, welken de schrikwekkende toestand van Bernardina hun inboezemde, dat
zij niet op de gedachte konden komen, haar in dit dreigend doodsgevaar te verlaten.
Eindelijk verscheen de dokter. Hij vond M. Halscamp en zijnen schoonzoon bij
het bed der zieke gezeten, smeltende in tranen en verpletterd onder de volledigste
wanhoop. Na een voorloopig onderzoek, besloot hij de lijdende dame bloed te laten,
om haar hoofd, dat zeer gloeide en gespannen was, te ontlasten.
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En inderdaad, toen hij eene volle kom bloed uit hare armader had getrokken, kwam
zij allengs tot bewustzijn en stak de hand opvolgend tot haren echtgenoot en haren
vader uit, zag hen met eenen kwijnenden blik aan en zeide hun:
‘Arme Frederic, arme vader, ik ben ziek..... maar gij? Hoe moet het hart u
bloeden!.....’
De advocaat sprong op en meende zijne goede Dina te omhelzen; maar de dokter
weerhield hem en deed hun begrijpen, dat eene volledige rust alleen de zieke voor
de ergste gevolgen kon behoeden; en hij gebood zelfs den baljuw en den advocaat
deze kamer te verlaten. Er mocht niemand hier blijven dan eene meid, en deze moest
zoo weinig mogelijk spreken of gerucht maken. Gehoorzaamde men hem niet, dan
kon hij geenszins instaan voor het leven der zieke.
Zuchtend en kermend trad de baljuw met zijnen schoonzoon in de zaal; daar lieten
zij zich op eene zitbank vallen en weenden in stilte.
Maar na een enkel oogenblik dezer stomme wanhoop stond Frederic op en zeide
met beradenheid:
‘Vader, ons lot is ijselijk; maar ik ben man en ik gevoel, dat de grootheid van ons
ongeluk mij den verloren moed en wilskracht terugschenkt. Soldaten hebben ons
Roosje ontvoerd. Het onnoozel kind te kwetsen of te mishandelen, daarbij kan
niemand belang hebben. Ik ga te paard stijgen en de soldaten achternarijden. Ik zal
zoeken, totdat ik het kind gevonden heb. Van de driehonderd gulden zal ik een goed
gedeelte medenemen, om het desnoods van zijne roovers af te koopen. Wordt Dina
wat beter en mag zij hooren spreken, troost haar met
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deze vaste hoop. Keurt gij mijn voornemen niet goed, vader?’
‘Ja, mijn zoon. Het is duister in mijne hersens: anders had ik sedert lang daaraan
gedacht. Ga, ik zal God bidden, dat Hij uwe stappen besture. O, mocht gij gelukken!’
Frederic naderde de kamer waar zijne kranke echtgenoote lag en scheen te slapen;
hij sloeg nog eenen Magenden blik op haar, en ging dan het huis uit, met eene soort
van koortsig geweld de tranen afvegende, welke zijn gezicht nog verduisterden.
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IV
Weinige minuten later verliet M. Bakeland het dorp, in gezelschap van Andries,
zijnen trouwen knecht. Beiden zaten te paard en draafden in de baan, welke de
soldaten na hun vertrek hadden gevolgd. Het weder was uitermate heet; de zon
brandde als eene gloeiende schijf aan den donkerblauwen hemel, en de ruiters, door
hunne haast nog aangehitst, voelden het zweet van hun voorhoofd lekken.
Ofschoon Frederic, om zijnen schoonvader te troosten, eene vaste hoop op het
terugvinden van zijn kind had geveinsd, was hij evenwel vertrokken met eenen
doodelijken twijfel in het hart. Nu echter, bij de dadigheid en de inspanning, was
zijn moed eenigszins teruggekeerd, en terwijl hij zijn paard de spoor in de zijde
drukte om het tot eene snelle vaart te dwingen, kwam somwijlen een glimlach van
blijde verwachting zijn gelaat beglanzen.
Nu en dan ontmoetten zij kleine benden: mannen, vrouwen en kinderen, barrevoets
en slordig, zware pakken dragende of kruiwagens of handkarren in de zandige baan
voortstootende.
De advocaat sloeg weinig acht op deze lieden en
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vervolgde zonder ophouden zijnen weg, totdat hij eensklaps, bij het voorbijgaan
eener ezelkar, die met lijnwaad was overspannen, op eene zonderlinge wijs door een
kreet van een kind werd getroffen, zijn paard wederhield en bevend van verrassing
in het ronde keek, om te raden van waar deze stem tot hem was gekomen.
‘Daar, onder de huif der kar,’ zeide hem zijn knecht. ‘O, Mijnheer, ik meende
insgelijks Roosje te hooren!’
Diep ontsteld en vol blijde hoop, sprong Frederic uit den zadel.
‘Sta!’ riep hij op bevelenden toon tot den man, die de kar voerde.
En dewijl men niet genegen scheen hem te gehoorzamen, voegde hij er bij:
‘Ik kom vanwege den baljuw dezer heerlijkheid. Gij hebt een kind gestolen, mijn
eigen kind, en gij zult het mij teruggeven, of de galg zal u aller straf zijn!’
De man hield zijnen ezel staande.
‘Een kind gestolen, wij?’ was zijn antwoord. ‘Wel, Mijnheer, wij hebben er reeds
zes en moeten ons afbeulen als ellendige slaven, om hen niet van honger te zien
sterven.’
‘Hef den doek van de kar!’ gebood Frederic, terwijl hij zelf eenen hoek der huif
begon los te maken.
Een pijnlijke zucht ontsnapte hem, toen het rijtuig genoeg was ontdekt om hem
eenen vrijen blik op den inhoud te laten werpen..... Neen, tusschen de vier kleine
kinderen, die op allerlei voorwerpen er in zaten of lagen, zag hij zijn Roosje niet!
Één toch geleek naar zijn dochtertje. Dwalend door eene
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soort van zinsverbijstering, rukte hij het kind zijn mutsje af, om zich te verzekeren
dat het geene kale plek op het hoofd droeg. Eilaas, zijne onttoovering was volledig;
hij bleef met den blik ten gronde bij de kar staan.
‘Gij acht ons bekwaam om een kind te stelen, Mijnheer?’ zeide de man. ‘Wij zijn
eerlijke lieden en stelen niet: wij koopen van de soldaten allerlei voorwerpen af, die
wij, wanneer wij onze vracht hebben, naar de eene of andere stad met een weinig
winst gaan verkoopen. Het is een zwaar en bitter leven, Mijnheer. Dat er ook schelmen
en dieven de legers achternaloopen om mede te plunderen, dit weet iedereen; maar
het zijn vreemde landloopers uit alle streken, deugnieten, losgebroken galeiboeven.
Ik en mijne vrouw, wij zijn geboren Brusselaars en winnen eerlijk ons brood.’
‘En weet gij hoegenaamd niets van een kind, dat men, bij de plundering, uit het
dorp ginder zou medegenomen hebben?’ vroeg Frederic, die nu een weinig van den
pijnlijken slag was bekomen.
‘Neen, niets, Mijnheer..... maar, nu ik er aan denk, mijne vrouw heeft mij, geloof
ik, van zoo iets gesproken..... Kom eens hier, Anne-Mie! Die heer zegt, dat men
dezen namiddag zijn kind uit het dorp heeft geroofd. Wat verteldet gij mij daar straks
van een kind? Ik heb er niet naar geluisterd.’
‘Wel, ik vertelde u,’ antwoordde de vrouw, ‘van soldaten, die een verdoold kind
hadden gevonden; en het arme lam krijschte zoo deerlijk, dat het pijnlijk was om aan
te hooren.’
‘Was het een meisje?’ vroeg Frederic, diep ontsteld.
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‘Ik geloof ja, Mijnheer.’
‘Van ongeveer twee jaar oud?’
‘Min of meer.’
‘En met een wit kleed?’
‘Inderdaad, Mijnheer.’
‘Hemel, het is mijn kind!’
‘Neen, daarin bedriegt gij u zeker, Mijnheer; want

Was het een meisje (bladz 56).

eene vrouw, eene zoetelaarster, heeft het kind als het hare teruggeëischt en het den
soldaat ontnomen. Ik stond er bij: het kind herkende zijne moeder en sloeg juichend
zijne armkens haar om den hals.’
Frederic schudde in smartelijke ontroering het
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hoofd. Wat moest hij denken? Wat mocht hij hopen? Martelende twijfel!
Hij legde den man eenen gulden in de hand, murmelde eene dankbetuiging, steeg
in den zadel en gaf zijn paard de spoor.
‘Mijnheer,’ zeide hem de knecht, ‘zooals ik daareven van eenen jongen heb
vernomen, kunnen wij op drie kwartuurs de Fransche soldaten inhalen; maar ik weet
eenen binnenweg, die den afstand nog veel zal verkorten. Daar, bij gindsche hofstede.’
‘Welaan, nemen wij den binnenweg,’ antwoordde de advocaat. ‘Hebt gij gehoord,
Andries, wat de vrouw vertelde van een verloren kind?’
‘Ja, Mijnheer.’
‘En wat dunkt u daarvan?’
‘Ik weet niet wat te denken, Mijnheer. Een kind van twee jaar, een meisje, in het
wit gekleed, dat verloren is en door soldaten wordt gedragen; eene zoetelaarster, die
het herkent en er mede weggaat? Dit alles schijnt mij twijfelachtig. Ware dit kind
uwe kleine Rosa, het zou mij niet verwonderen.’
‘Kom, Andries, drijven wij onze paarden met haast voort. Mijn hart klopt, ik brand
om te weten wat ons ginder is voorbewaard: of geluk of wanhoop. Vooruit, vooruit!’
En zij draafden ter zijde in den nauwen aardeweg.
Toen zij, na een half uur der snelste vaart, weder op de groote baan naar
Audenaarde kwamen, kondigde de stofwolk, die achter hen de lucht verduisterde,
hun aan, dat zij het leger waren vooruitgeraakt. Zij keerden dienvolgens terug en
gingen den soldatentroep te gemoet.
De generaal, die met eenige officieren vooraanreed,
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herkende den advocaat, toen deze hem naderde. Hij reikte hem de hand en zeide:
‘Ha, gij zijt de schoonzoon van den baljuw, niet waar? Gij waart het, die naar Gent
reed, om het geld der oorlogsschatting te gaan halen? Nu komt gij waarschijnlijk om
uw rijtuig terug te vragen; maar ik kan het nog niet missen.....’
‘O, neen, heer generaal, dit is mijn doel niet,’ antwoordde Frederic. ‘Ik kom uwe
hulp afsmeeken tot het wedervinden van mijn kind, dat door uwe soldaten is
medegenomen. Heb deernis met eenen ongelukkigen vader, met eene doodbedrukte
moeder; zij zullen u zegenen tot hunnen laatsten levensdag!’
‘Mijne soldaten hebben uw kind ontvoerd?’ schertste de veldheer. ‘Onmogelijk,
wat zouden zij er mede aanvangen? Ziet gij daar eenen onzer mannen met een kind
op den arm loopen?’
‘Soldaten of andere lieden, generaal. Mijn kind is gedurende de plundering uit
onze woning verdwenen.’
‘Andere lieden?’ mompelde de generaal, het hoofd schuddende. ‘Van de schelmen
en dieven, welke ons als lastige vliegen volden? Het is inderdaad echt galgenaas.
Ongelukkiglijk hebben wij ze noodig. Wat zouden onze soldaten met den buit doen,
indien zij de zwaarste voorwerpen niet onmiddellijk konden verkoopen? Die roovers
zouden uw kind gestolen hebben? Het is wel mogelijk; verleden jaar, in Holland,
heb ik nog tweemaal zulke klacht ontvangen..... Wacht een weinig, Mijnheer; gij
waart dienstvaardig jegens mij, ik wil insgelijks iets voor u doen. Bevindt uw kind
zich hier, bij mijne vaandels of tusschen de menigte, die ons achternaloopt, -
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iets waarvan ik grootelijks twijfel, - dan zullen wij het wel ontdekken. Ik had juist
het inzicht mijne mannen hier te laten rusten; - het is een schrikkelijk heete dag.’
Hij gaf de noodige bevelen om de vaandels te doen staan. De soldaten lieten zich
hijgend op den boord der baan nederzakken, de ruiters stegen af, en allen zochten
eene goede plaats, om in het lommer der boomen beschutting tegen de brandende
zon te vinden.
Onderwijl vroeg de veldheer aan Frederic eenige inlichtingen aangaande het kind
en zijne verdwijning. Deze bekomen hebbende, zeide hij tot eenen officier, die nevens
hem stond en stilzwijgend had toegeluisterd:
‘Luitenant, gij hebt gehoord, waarover deze heer komt klagen, niet waar? Welnu,
leid hem langs de vaandels, tusschen den tros en waar hij ook verwachten mocht,
zijn kind te vinden. Het is een braaf en eerlijk burger; wees hem behulpzaam, het zal
mij genoegen doen.’
Frederic deed den knecht met de paarden daar blijven staan en volgde dan den
officier. Zij stapten voorbij de zittende en liggende soldaten; de luitenant ondervraagde
nu en dan de sergeanten of de mannen aangaande een kind, dat men gedurende de
plundering zou geroofd hebben; maar niemand wist hem daarover iets te zeggen.....
totdat eindelijk een soldaat - evenals de vrouw die Frederic vroeger had ontmoet, begon te spreken van een verloren kind, dat een hunner kameraden van het derde
vaandel wel gedurende een half uur op den arm had gedragen. Dit moest volgens
hem het kind zijn, waarnaar die heer kwam zoeken.
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Frederic klopte weder de boezem van angstige hoop; maar hij werd onmiddellijk
teleurgesteld, toen een ander soldaat zeide:
‘Luitenant, mijn kameraad vergist zich. Het verloren kind behoorde aan de
zoetelaarster van het vierde vaandel. Zie, ginder, onderden grooten boom, zit zij en
zij heeft het kind op den arm.’
In de aangewezene richting blikkende, begon Frederic opnieuw van hoop te beven;
want het kind, dat de zoetelaarster op de borst hield gedrukt, was in het wit gekleed,
had zwart haar en scheen van denzelfden ouderdom als Roosje..... O, God, ging hij
van geluk bezwijken?
Zonder te wachten dat de luitenant hem kon volgen, liep hij naar den boom en
wilde, van ongeluk dwalend, het kind uit de armen der vrouw nemen; maar zij, over
zijn inzicht verbaasd, sprong recht en toonde dus des kinds gelaat.
Op zijne beenen waggelende en door een heesch keelgegorgel zijne wanhoop lucht
gevende, keerde Frederic het gezicht af..... Het was zijn Roosje niet!
Terwijl de luitenant hem poogde te troosten, kwamen eenige lieden rondom hen
staan en vroegen met nieuwsgierigheid, wat de reden van de uiterste bedruktheid
dezes burgers was; de luitenant gaf hun te kennen wat hij hier kwam zoeken.
Tusschen allen was er eene vrouw, die eindelijk uitriep:
‘Ik weet van de zaak! Ja, ja, een kind van omtrent twee jaar, een meisje in het wit
gekleed.....’
‘O, spreek, vrouw!’ smeekte Frederic met de handen opgeheven. ‘Kunt gij ons
mijn kind doen
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terugvinden, ik geef u honderd gulden; meer nog, al wat gij wilt.’
‘Honderd gulden?’ herhaalde de vrouw. ‘Eilaas, waarom zijt gij geen uur vroeger
gekomen? Nu is het waarschijnlijk te laat. Wie kan zeggen, waar die smerige bedelaars
zijn gebleven? Dit goedje volgt geene wegen.....’
‘Zoo veel woorden niet! Spreek, wat weet gij?’ viel de officier gebiedend in.
‘Ik weet niet veel, luitenant,’ was het antwoord. ‘Misschien een uur nadat wij het
dorp van dien heer verlaten hadden, was ik achteruitgebleven om in eene
boerenwoning wat melk te gaan vragen voor mijn zoontje, dat niet wel was. Zooals
ik nu mij haastte om weder bij den troep te geraken, zag ik nevens den weg een paar
leelijke bedelaars zitten, die ongetwijfeld mede geplunderd hadden; want de man
had eenen grooten gevulden zak aan zijne zijde; - maar iets anders wekte mijne
aandacht: de vrouw, die omringd was van drie of vier vuile en halfnaakte kinderen,
droeg een klein meisje op den arm, dat wangen had zuiver als melk, en een lang wit
kleed en glimmende schoentjes aanhad!.....’
‘En een blauw lint tot gordel?’ kreet de advocaat.
‘Neen, Mijnheer, maar de andere kinderen speelden met den gordel.’
‘O, hemel, geen twijfel mogelijk, het is mijn kind!’ juichte Frederic, van blijdschap
schier zinneloos.
‘Waar zijn die bedelaars, die roovers gebleven?’ vroeg de officier.
‘Ja, luitenant, dit zou ik niet kunnen zeggen. Daar
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zij bemerkten, dat ik hen met nieuwsgierigheid en verrassing bekeek, stonden zij op
en verdwenen in eenen veldweg, dien ik evenwel zou herkennen; want er staat eene
kapel onder eenen hoogen lindeboom, met eene houten knielbank.’
‘Ik ken die kapel!’ riep de advocaat. ‘Kom, luitenant, keeren wij terug tot den heer
generaal. Ik wil te paard, om de roovers van mijn kind in te halen.’
En met zooveel haast als het hem mogelijk was, liep hij tusschen de rustende
soldaten door, gaf in korte woorden den veldheer te verstaan wat hij had vernomen,
dankte hem voor zijne goedheid en steeg te paard.
‘Indien gij bij geval de dieven van uw kind heden niet vondt,’ zeide hem nog de
generaal, ‘wanhoop daarom niet. De roofzuchtige lieden gaan en komen, maar keeren
telkens terug. Ik zal de zoetelaarster, die u deze inlichtingen gaf, gelasten op hunne
wederverschijning te letten. Wat ik verneem, laat ik u door een bode berichten.’
Onder het uitspreken van vurige dankzeggingen, gaf Frederic zijn paard de spoor
en reed, door zijnen knecht gevolgd, terug in de baan.
Nu was hij vol moed, nu blonk een heldere glimlach op zijn gelaat. Inderdaad, hij
kende de kapelleten-linde en de baan, die voor haren gevel begon. Wat
onuitsprekelijke blijdschap voor zijne arme Bernardina! Zij zou genezen zijn, van
zoohaast zij haar lief Roosje behouden op het hart mocht drukken..... en de baljuw,
hoe zou die God zegenen voor de onverwachte redding van zijn aangebeden petekind!
Zelfs ontstond nu in hem de vraag, of hij niet wel
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zou doen, den knecht rechtstreeks naar huis te zenden, om zijne vrouw en haren vader
de troostende tijding te brengen; maar hij schrikte terug bij de overweging, dat, indien
hij bij ongeluk niet dien avond met Roosje terugkeerde, de onttoovering voor beiden
een doodelijke slag zou kunnen zijn.
Intusschen draafde hij immer voort, totdat het gezicht der kapelle-ten-linde hem
eenen vreugdekreet deed slaken.
Slechts een oogenblik hield hij stil voor de kapel, zonder af te stijgen, en stuurde
een kort gebed ten hemel, waarna hij weder zijn paard de spoor deed gevoelen en in
den nevenweg, dien de roovers moesten gevolgd hebben, sneller nog vooruitvloog.
Andries poogde zijn meester te doen begrijpen, dat het niet raadzaam was zoo
hard te rijden; de lieden, die zij zochten, konden zich achter bosschen of kanten te
rusten hebben gezet, en het was voorzichtig naar alle richtingen uit te kijken, maar
de advocaat, die meende dat elke stap van zijn paard hem nader bij zijn kind bracht,
kon op zich zelven de macht niet verkrijgen om zijnen loop te vertragen.
Allengs verminderde zijne hoop en werd het opnieuw donker in zijne geschokte
ziel. Sedert zij den generaal vaarwel hadden gezegd, was er meer dan een uur
verloopen. Nu zagen zij in de verte reeds den toren van het eerste dorp boven de
boomen, opdagen, en zij hadden nog geen levend wezen ontmoet.
‘Indien wij iets van hen moeten vernemen, Mijnheer, dan zal het in gindsche
gemeente zijn,’ zeide de knecht. ‘Het is Cruyshautem; de baan loopt er op uit en zij
kunnen niets anders doen dan er in of
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door te gaan. De lieden daar zullen wel tijding van hen geven.’
Deze overweging wekte Frederics moed een weinig op; hij trad met zeker nieuw
vertrouwen in het dorp, hield zijn paard staan voor eene herberg waar de Valk uithing,
en vroeg de waardinne, of zij niet zulke lieden, als hij haar beschreef, had zien
voorbijgaan.
Zij had van den geheelen dag niemand gezien, dan inwoners der gemeente en
eenige haar bekende rondleurders en veedrijvers; maar er was nog een andere weg,
om van de Audenaardsche baan op Gent in het dorp te komen. Die weg bereikte de
Markt juist voor de deur van den Zwarten Leeuw; daar zou men hun misschien iets
over het voorbijgaan der bedoelde lieden kunnen zeggen.
De advocaat en zijn knecht stegen af en verzochten een staljongen, die zich gereed
hield om hen te dienen, de paarden te laten drinken en eene goede maat haver te
geven.
Toen gingen zij te voet naar den Zwarten Leeuw. Hier insgelijks geene inlichtingen
aangaande het doel hunner opzoeking bekomen hebbende, dwaalden zij langen tijd
van huis tot huis en ondervroegen iedereen; maar niemand had bemerkt, dat vreemde
lieden, met eenen zak op den rug of met kinderen, door de gemeente waren gegaan.
Zuchtend en met hangend hoofd, sukkelde de bedrukte advocaat weder naar de
Valk.
‘Eilaas, zal ik dan met verbrijzeld hart, en zonder troost te brengen, tot mijne arme
vrouw moeten terugkeeren?’ klaagde hij, terwijl hij, de vuisten krampachtig
wringende, bleef staan. ‘Overtuigd zijn, dat slechts een half uur afstands mij van
mijn
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kind kan scheiden..... Moeten vreezen, dat elk verloopend oogenblik het meer en
meer van mij verwijdert; zijne noodkreten hooren; in den geest de roovers zien
loopen..... en, radeloos en machteloos, het arme lam niet kunnen redden, ik, zijn
vader! Gruwelijke toestand!’
‘Maar, Mijnheer,’ zeide Andries, ‘het is zeker, dat deze booze lieden zich in de
bosschen hebben verscholen of ergens een voetpad hebben ingeslagen. Laat ons met
matigen stap in den weg terugkeeren en nauw opletten; waarschijnlijk ontdekken wij
hen nog. Blijf gij in den zadel, Mijnheer, en houd de beide paarden; ik zal te voet
gaan en achter het kreupelhout en een eind verre in de bosschen gaan kijken, of ik
ze niet bespeur. Misschien hebben zij ergens teekens van hunnen doorgang nagelaten.
Ik zal er nauw op letten.’
Des knechts voorstel werd gevolgd. Uren en uren lang zetten zij de koortsige
opzoeking voort, doorkruisten alle bosschen, doorliepen alle voetpaden, totdat onder
het dicht geboomte de invallende duisternis de voorwerpen onzichtbaar begon te
maken en hen dwong, van alle verdere poging af te zien.
Zoo geheel teleurgesteld in de zalige hoop, die zijnen boezem had vervuld, was
Frederic ten einde van moed en krachten: angst en verdriet ontstelden zijne ziel. Wat
ging hij zijne arme Bernardina en haren vader nu zeggen? Die vraag verschrikte hem
en deed hem sidderen.
Toen de knecht weder opgezeten was en nevens hem door de half donkere baan
vooruitreed, poogde de medelijdende dienaar zijnen meester te troosten. Nu wisten
zij toch, dat Roosje leefde en geen hinder
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had bekomen. De roovers konden niet verre zijn; met morgen in vele richtingen
lieden uit te zenden, zou men ze zeker achterhalen. Een man en eene vrouw te voet,
met vier kinderen, kunnen noch snel reizen, noch onopgemerkt het land doortrekken,
en de heer baljuw had de middelen aan de hand om de geheele streek, uren in het
ronde, met opzoekers en boden te overdekken.
De advocaat antwoordde op den troost van Andries niet anders dan door eene stille
dankbetuiging. Van aard geneigd om, zoolang er eenige hoop overbleef, de dingen
zijns levens langs den besten kant te zien, deelde hij eenigszins in de geruststellende
vooruitzichten zijns knechts; maar hij dacht nu aan zijne zieke echtgenoote en
overwoog wat hij zou zeggen om haar eene doodelijke smart te sparen.
Eindelijk, toen zij de groote baan hadden bereikt, meende hij het middel daartoe
te hebben gevonden, en dit schonk hem eenige kracht terug. Hij verzocht Andries,
den stap zijns paards te verhaasten; zij bleven draven gedurende twee uren, zonder
nog te spreken, totdat zij de eerste huizen van het dorp zouden naderen. Dan
wederhield Frederic zijn paard en zette het op eenen matigen gang. Vreesde hij, dat
het gekletter der hoeven zijne vrouw te zeer zou ontstellen of schrikte hij van het
pijnlijk wederzien?
Op de Markt steeg hij af, gebood Andries de paarden zonder gerucht te stallen en
begaf zich naar zijne woning.
Toen hij onverwachts in de zaal trad, vond hij zijne vrouw nevens den baljuw in
eenen leunstoel gezeten, weenend en met eenen zakdoek voor de oogen.
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‘Lieve Dina.....’ murmelde hij.
Nauwelijks kon zij zijne stem gehoord hebben, of zij sprong op en liep juichend
hem te gemoet; maar onderweg bemerkte zij, dat hij alleen kwam. Een angstkreet
ontsnapte haar, zij waggelde op hare beenen en viel in zijne armen, terwijl zij kermend
uitriep:
‘O, Frederic, waar is mijn kind? Vader heeft gezegd, dat gij het gingt halen..... en
gij brengt het niet. Het is verloren, niet waar, voor altijd..... dood misschien!’
‘Neen, neen, heb integendeel goede hoop, Dina,’ zeide hij met geveinsde blijdschap.
‘Roosje leeft; men heeft haar geen kwaad gedaan. Ik weet waar zij is.....’
‘Hemel, is het waar?’ gilde de dame, buiten zich zelve van geluk. ‘O, God zij
gezegend om Zijne barmhartigheid! Vader, vader, Frederic weet, waar ons Roosje
is!’
‘Nu, laat ons zitten,’ zeide de advocaat, ‘ik ben vermoeid en ten einde van
krachten.’
Bernardina en de baljuw keken hem met kloppend hart de woorden uit den mond,
terwijl hij hun, op zijne wijze, zijn wedervaren vertelde. Hij deed het bijna met volle
oprechtheid, behalve dat hij eindigde met te zeggen, dat hij in de achtervolging der
roovers van het kind, door de verkeerde aanwijzing van eenen boer, hunne baan had
gemist; maar tegen den avond bij geluk iemand had gesproken, die deze lieden goed
kende en ze dien dag met het gevonden kind - zoo zij beweerden - had ontmoet. Zij
waren, volgens hun eigen zeggen, op weg naar de gemeente Baleghem, waar zij
hunne woonplaats hadden. Toen
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hem deze laatste inlichting werd gegeven, was het bijna duister en de paarden zoo
vermoeid, dat hij zich gedwongen zag naar huis te keeren; maar morgen, bij de eerste
dagklaarte, zou hij het rijtuig van den brouwer ontleenen en naar Baleghem rijden,
om er Roosje te gaan halen. Men had hem verzekerd, dat deze lieden, hoewel van
slechte faam, onbekwaam waren om een kind kwaad te doen. Daarenboven, hij zou
brieven van M. Halscamp voor den baljuw van Baleghem medenemen; men mocht
dienvolgens zeker zijn - het was ten minste zijne overtuiging, - dat hij morgen, op
den middag, hun lief Roosje ongedeerd in de armen harer moeder zou terugbrengen.
Bernardina gevoelde zich gelukkig; zij omhelsde herhaalde maal haren echtgenoot,
om hem te danken voor de troostende tijding. Ook de baljuw, hoewel hij inwendig
nog zeer bekommerd bleef, toonde zich wel te moede. Dat iemand Roosje levend en
gezond had gezien, lang na de plundering, dit was reeds voor allen een bijzonder
bewijs van Gods goedheid.
Nadat zij dus, elkander aanmoedigende, langen tijd in troostenden kout hadden
gesleten, zeide Frederic, dat hij wenschte met M. Halscamp in zijn kabinet te gaan,
om daar den brief voor den baljuw van Baleghem gereed te maken en te beraadslagen,
wat er zou te doen zijn, indien de dieven, tegen alle verwachting, weigerden het kind
onmiddellijk terug te geven.
In het kabinet gekomen, bekende Frederic zijnen schoonvader, dat hij, uit
voorzichtigheid en medelijden, de waarheid voor Bernardina had verborgen.
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Daarop vertelde hij zijn wedervaren met volle oprechtheid.
De grijsaard voelde zijn hart scheuren bij de droeve openbaring. Hij borst los in
tranen en getuigde door bittere klachten, dat hij weinig hoop op het terugvinden van
het arme Roosje behield.
Frederic poogde hem uit de diepte zijner troosteloosheid op te beuren, door hem
te zeggen dat hij ongelijk had, dus op voorhand te wanhopen, aangezien zij, met den
goeden raad van Andries te volgen, bijna zeker waren het kind te ontdekken. Men
zou morgen, zoohaast het eerste licht zich aan den hemel toonde, vele lieden in alle
richtingen uitzenden, om de roovers te onderscheppen of te vernemen waar zij zich
bevonden. Dit middel zou waarschijnlijk gelukken, hij twijfelde er niet aan; maar,
hoe het ook ware, zij moesten voor Bernardina gerustheid veinzen, anders kon zij
terugvallen in de erge zenuwkoorts, waaruit zij, dank des dokters spoedige hulp, was
opgestaan.
Eindelijk zonk er eenig vertrouwen in des grijsaards boezem. Na elkander
meermaals te hebben aangemoedigd om dien liefdeplicht zonder wankelen te
vervullen, keerden zij, in schijn gerust en wel te moede, terug in de zaal.
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V
Des anderen daags, in den vroegen morgen, waren al de dienaars der heerlijkheid,
benevens een tiental verkleefde vrienden, ten huize van den baljuw vergaderd om
hem tot de opzoeking van het geroofde kind behulpzaam te zijn.
Na de noodige inlichtingen te hebben ontvangen, vertrokken zij, elk in eene
bijzondere richting, op zulke wijze dat geen enkel dorp, uren in het ronde, onbezocht
bleve. Het algemeen gevoelen was, dat, vóór het einde van den dag, het kind onfeilbaar
zou teruggevonden zijn. In alle geval zouden zij, ware het noodig, hunne opzoeking
tot het vallen van den avond voortzetten.
Dewijl Mev. Bakeland niet meer in gevaar scheen te verkeeren en zich moedig
toonde, besloot Frederic haar aan de goede zorg haars vaders over te laten en met
zijnen knecht bij de kapelle-ten-linde weder te keeren, om van daar opnieuw naar
Cruyshautem te rijden, en, zoo mogelijk, het spoor der roovers te ontdekken.
Gedurende het grootste gedeelte van den dag bleef Bernardina vol vertrouwen, en
zij verwachtte elk oogenblik de gelukkige tijding der terugvinding van haar kind. De
baljuw zelf had zich door de alge-
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meene hoop laten medeslepen. Beiden spraken met geestdrift van de blijdschap, die
hen allen zou vervoeren, wanneer zij het teerbeminde kind zouden terugzien en, van
geluk zinneloos, het op hun kloppend hart zouden drukken.....
Maar naarmate de zon in het Westen daalde en eenige der uitgezondene lieden
met onzekere berichten of geheel zonder tijding terugkeerden, begon hun vertrouwen
te verminderen, en overmeesterden hen allengs weder twijfel en verdriet.
De overige dienaars en vrienden kwamen opvolgend melden, dat hunne
opzoekingen vruchteloos waren gebleven. Frederic alleen was nog uit; deze
omstandigheid nam de baljuw te baat om den moed zijner angstige dochter zooveel
mogelijk nog te steunen.
Maar toen Frederic zelf, bleek van afgematheid en vertwijfeling, terugkeerde
zonder Roosje en zonder ander bericht dan eene zwakke hoop op het gelukken der
pogingen, welke hij morgen zou ondernemen, borst zijne vrouw in tranen los en
vervulde de zaal met pijnlijk gekerm.
Lang ijverde de advocaat om haar te troosten en gerust te stellen. Hij zelf was
geheel moedeloos; hare scheurende klachten deden zijn hart wreedelijk bloeden;
maar het mannelijk plichtgevoel leende hem nog sterkte genoeg, om zijne doodelijke
bedruktheid te verbergen.
De baljuw, die hem hierin had nagevolgd, bezweek eindelijk onder het gewicht
der smart; hij liet zich met eenen wanhoopskreet op eene zitbank vallen, sloeg zich
de handen voor de oogen en begon te weenen.
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Eene wijl ging Frederic van den baljuw tot Bernardina en poogde door allerlei zoete
woorden en gunstige overwegingen, eenig licht in hunne lijdende zielen te storten;
maar al zijne moeite bleef vruchteloos: geen ander antwoord bekwam hij dan dieper
snikken en overvloediger tranen.
Ten einde raad, naderde hij zijne echtgenoote en fluisterde met strengen nadruk
aan haar oor:
‘Dina, Dina lief, herken uwen plicht. Zie uwen armen vader: hij is bleek, hij beeft,
de koorts grijpt hem aan; uwe wanhoop, uwe ontroostbaarheid breken zijnen moed.
Alle hoop is niet verloren; morgen zal ik weder uitgaan, nog meer lieden dan heden
zullen zich ten onzen dienste over geheel Vlaanderen verspreiden..... O, Dina, heb
medelijden met uwen vader: toon eenig vertrouwen in Gods goedheid!’
De dame slaakte eenen kreet van verschriktheid, wreef zich de tranen uit de oogen
en stond op. Zij naderde den baljuw en zeide, terwijl zij haren arm om den hals legde:
‘Kom, vader lief, ween niet langer zoo bitter. Wij hebben ongelijk ons dus aan de
wanhoop over te leveren, alsof wij zeker waren Roosje nimmer weder te zien. Wie
zegt ons, dat men haar morgen of overmorgen niet zal vinden? Is men in alle dorpen
- verder nog dan de roovers ons kind kunnen gevoerd hebben - niet verwittigd?
Slechts éénen dag zijn de opzoekingen begonnen, en zou reeds alle vertrouwen ons
ontzinken? Wees redelijk, vader; ik ben moeder, en nochtans zie mij aan, ik twijfel
nog niet aan Gods barmhartigheid. Waarom zoudt gij dan wanhopen?’
De baljuw staarde zijne dochter in de oogen. Hij
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verraste eenen helderen glimlach op haar gelaat, - ongeveinsde uitdrukking der hoop,
die onder den invloed harer eigene woorden in haar gemoed was gedaald.
‘O, lieve Dina,’ kreet hij, ‘dank, dank! Ja, geef ons moed, giet ons vertrouwen in
den boezem; gij alleen zijt er toe bekwaam en wij hebben het zoo noodig, om niet
onder de smart te bezwijken.’
En hij drukte zijne dochter in eene teedere omhelzing aan zijn hart.
Op deze wijze gingen zij den geheelen avond voort met elkander te troosten, en
zoo vruchtbaar was deze edelmoedige, deze dweepachtige strijd tegen de vertwijfeling,
dat zij zich ter ruste begaven met de vaste hoop, dat de dag van morgen het verloren
kind in hunne armen zou terugbrengen.....
Evenwel, de dag van morgen en vele andere dagen verliepen, zonder dat men er
in gelukte, iets anders over de roovers van het arme Roosje te vernemen, dan velerlei
uiteenloopende en elkander tegensprekelijke berichten.
De baljuw deed in alle steden der Nederlanden, en zelfs tot diep in Frankrijk,
afkondigen, dat hij eene som van vijfduizend gulden zou betalen aan al wie op het
spoor kon brengen van het ontstolen kind. Buiten de beschrijving van Roosjes gelaat
en kleederen, duidde hij tevens aan, dat zij met zekerheid te herkennen was aan eene
starvormige kale plek op de kruin van haar hoofd.
Van alle kanten werden hun nu brieven gezonden door lieden, die meenden de
roovers met het kind gezien te hebben en de middelen opgaven om het weder te
vinden. Hoewel zij veelmalen werden teleur-
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gesteld, en Frederic of uitgezondene boden, naar de aanduiding der brieven,
vruchteloos bijna alle steden des lands hadden doorgereisd, brachten deze
aanhoudende twijfel en de telkens vernieuwde hoop veel bij om hun den moed niet
geheel te laten verliezen.
Maar er kwam, na maanden ijdele verwachting, een oogenblik, dat het getal der
berichten allengs verminderde en men eindelijk de geldelijke belofte des baljuws
geheel scheen te hebben vergeten.
Lang voor deze kwaadvoorspellende stilte hadden Dina en haar vader, ja, zelfs
Frederic, alle hoop verzaakt; maar zij zeiden het elkander niet. Weenden zij allen
dikwijls over het verlies van het aangebeden kind, hunne tranen vloeiden slechts,
wanneer zij alleen waren..... En nochtans, hun lijden was eindeloos, en het denken,
het pijnlijk denken aan Roosje verslond al hunne gedachten.
Uit deze vrees, van elkander door de uitstorting hunner smart te bedroeven, volgde
allengs eene zonderlinge houding, die hun misschien een tegenovergesteld doel deed
bereiken. In de woning van M. Halscamp hield men zich, als dede men moeite om
het geleden ongeluk te vergeten. Men sprak er niet meer van Roosje; men zeide er
bijna niets meer; zelfs de dienstboden werden zwijgend. Kwam somtijds nog een
glimlach op het gelaat van iemand zweven, die uitdrukking eener geveinsde
tevredenheid verdween onmiddellijk, als ware het slechts eene krampachtige
zenuwtrekking.
En niettemin wisten zij allen zeer goed, wat in elks hart omging, en lazen zij in
malkanders oogen de eeuwige klacht eener doodbedrukte ziel.
Frederic was meer dan eens in opstand gekomen
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tegen dit onredelijk gedrag, en hij had gepoogd - door oprecht en onbedwongen van
Roosje te spreken en hun ongelukkig lot te beklagen - het somber floers te scheuren
en de stilzwijgendheid te breken, waaronder de arme Bernardina scheen te verkwijnen;
maar bij zulke gelegenheid had hij geen ander uitwerksel bekomen dan tranen,
wanhoopskreten en zenuwontsteltenissen, ten einde waarvan zijne echtgenoote en
haar vader gedurende eenige dagen diep neergedrukt en ziekelijk bleven.
Nu had hij het opgegeven in de overtuiging, dat de tijd alleen de wettige
moedersmart kon verzachten, en het onvoorzichtig was, die immer bloedende wonde,
door wederzijdsche uitstorting van hun lijden, telkens opnieuw te openen. Dit was
sedert lang des baljuws gevoelen.
Hun zonderling leven, hunne treurige stilzwijgendheid, hunne zorg om den naam
van hun kind niet meer uit te spreken, was dus als eene overeenkomst, tusschen allen
gesloten, en zij bleven er getrouw aan, zonder elkander daarover eenig verwijt te
doen of eenigen uitleg te vragen. Het huis van M. Halscamp, waar vroeger
levensvreugd en opgeruimdheid heerschten, was nu bijna gelijk aan een graf, door
wandelende spoken bewoond.
Allen vervulden evenwel de plichten, hun door hunnen stand opgelegd: de baljuw
zat als rechter de schepenbank voor en vonniste over dieven en overtreders; de
advocaat was hem behulpzaam, hield zijne schriften en zorgde voor het beheer van
de goederen der abdij; Bernardina bestuurde het huishouden - met eene durende
verstrooidheid, zeker, - doch nauwkeurig genoeg om niet
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oogenschijnlijk zich aan verzuimenis plichtig te maken.
Misschien was men den regelmatigen gang der huiselijke zaken aan de
verkleefdheid der oude meid verschuldigd. Katrien, die nu op des advocaats verzoek
hare meesteresse bijna geen oogenblik meer verliet, wist wel, dat haar geest, immer
droomend aan het verloren kind, geen aandachtsvermogen genoeg meer bezat om
aan al de kleine bijzonderheden van den huisdienst te denken; en de goede vrouw
deed het in hare plaats en in schijn op haar bevel, om aldus de ontoereikendheid harer
meesteresse niet te laten vermoeden.
Deze treurige, deze versmachtende toestand bleef zeer lang duren, zonder dat eenig
voorval hoegenaamd hem kwam wijzigen.
Wel had Frederic zijne opzoekingen niet beslissend gestaakt. Nog van tijd tot tijd
begaf hij zich op reis, en hij was zelfs eens tot verre voorbij Frankrijks hoofdstad
doorgedrongen; maar men liet Bernardina gelooven, dat zijne afwezigheid de
geldelijke belangen der abdij ten doel had. Wat den baljuw betreft, deze had sedert
een paar jaren alle hoop op het terugvinden van Roosje verloren.
Omtrent dien tijd begonnen zich echter in den geestestoestand van Mevr. Bakeland
zekere voorteekens te vertoonen, die niet zelden haren vader en Frederic van angst
en schrik deden sidderen, hoewel zij elkander nog niet durfden zeggen wat zij
vreesden.
Bernardina was gedurende de laatste maanden zichtbaar en snel vermagerd.....
Eenen morgen, dat zij langer dan naar gewoonte te bed was gebleven, kwam zij in
de zaal geloopen met oogen, die van
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blijdschap glansden, en onder het uiten van allerlei vreugdekreten. Zij had Roosje
gezien, riep zij, en het kind had haar beloofd, binnen korten tijd voor goed bij haar
weder te keeren.
Verschrikt over eene opgewondenheid, die aan zinsverbijstering geleek, poogden
de baljuw en de advocaat zachtjes aan en met berekende woorden haar te verwittigen
dat zij ongelijk had, zich dermate te laten ontstellen door eenen schoonen en
gelukkigen, doch tevens ijdelen droom.
In het eerst worstelde Bernardina met pijnlijken wederstand tegen de onttoovering;
maar zij had nog rede genoeg, om te begrijpen, dat zij inderdaad de speelbal eener
logenachtige begoocheling was geweest. Op het oogenblik, dat dit licht haar in het
jagend harte drong, ontsnapte haar een wanhoopskreet en smolt zij in tranen.
Na de uitstorting harer smart over de teleurstelling harer blijde hoop, bekwam zij,
in schijn ten minste, hare vorige kalmte terug. Er was evenwel in haar eene grondige
verandering gekomen. Eenigen tijd na het verlies van haar kind, had zij met de
grootste bezorgdheid alles verborgen wat aan Roosje had toebehoord. Zij gevoelde
wel aan zich zelve, hoe het gezicht dezer voorwerpen haren man en haren vader kon
ontroeren, en zij wilde hun deze smartverwekkende herinneringen sparen. Maar
sedert haren droom had zij de kleederen van Roosje, haar speelgoed en hare wieg
weder voor den dag gehaald en het alles in de kinderkamer geschikt, zooals het op
den noodlottigen dag zich daar had bevonden.
In deze kamer zat zij bijna onophoudend met de oogen op de wieg gevestigd, of
zij nam de kleederen
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en het speelgoed van Roosje in de handen en keerde en wendde deze voorwerpen,
terwijl een zonderlinge glimlach van hoop en blijdschap haar gelaat bestraalde.
Somwijlen hief zij de handen biddend ten hemel, en uit de onduidelijke woorden,
welke alsdan aan hare lippen ontsnapten, meende de oude meid te verstaan, dat zij
nog aan de waarheid van haren droom geloofde en God smeekte, het oogenblik der
terugkomst van haar kind te verhaasten.
Wel poogde Katrien in het eerst, evenals Frederic en de baljuw, haar over te halen
om in de verwijdering dezer bedroevende overblijfsels toe te stemmen; maar het
minste woord daarover pijnigde haar zoo schrikkelijk, dat allen besloten, de arme
moeder over te laten aan de begoocheling, die zichtbaar hare smart lenigde.
Wanneer M. Halscamp en Frederic zich alleen bevonden, deelden zij, de bitterheid
van hun lot beklagende, elkander hunne akelige vrees over den geestestoestand van
Bernardina mede. Was zij bedreigd met verbijstering der zinnen? Eilaas, na het verlies
van Roosje zouden zij misschien over den zedelijken dood der arme moeder te treuren
hebben!..... Maar zij hoopten evenwel nog, dat hun dit ijselijk ongeluk zou gespaard
blijven. Inderdaad scheen Bernardina, betrekkelijk de herinneringen aan haar ontroofd
kind, in eenen gedurigen droom te verkeeren, voor alle andere zaken toonde zij een
klaar verstand, en zoolang zij uit de kinderkamer bleef, was aan haar niets te bespeuren
dan eene diepe, doch stille treurigheid.
Dit leven in eene dweepachtige droomwereld eindigde evenwel met meer en meer
duisternis in de
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hersens der ongelukkige dame te brengen, en welhaast kwamen er insgelijks
oogenblikken, dat zij, buiten de kinderkamer en zonder de minste aandrijving, van
Roosjes zekere terugkomst begon te spreken, of met stralenden blik in de ruimte
stond te kijken, als zag zij haar kind uit de verte haar toelachen.
De dokter, reeds sedert lang geraadpleegd, had het gevoelen uitgedrukt, dat men
op geene verbetering in den toestand van Mev. Bakeland kon hopen, vooraleer men
de voorwerpen, welke aan Roosje hadden toebehoord, uit haar gezicht had verwijderd;
maar alle pogingen om die aanduiding te vervullen, waren vruchteloos gebleven en
hadden der arme moeder meer kwaad dan goed gedaan.
Dit deed den dokter eindelijk besluiten tot het beproeven van andere middelen.
Bernardina verliet sedert maanden hare woning niet meer, dan om ter kerk te gaan;
al de overige oogenblikken van haar treurig leven bracht zij in de kinderkamer door.
De dokter meende, dat men haar tot het genieten van eenige verstrooiing moest
overhalen of dwingen, met haar uit rijden of wandelen gaan, bezoeken brengen bij
vrienden en bekenden, en zoo haren geest allengs afkeeren van de ééne gedachte,
die door hare vastheid dreigde hare hersens te ontsteken.
Het kostte moeite om Mev. Bakeland de kinderkamer, zelf voor een half uur, te
doen verlaten. Slechts toen Frederic, met tranen op de wangen, hare toestemming als een bewijs harer liefde en als een middel om hem tegen eene doodelijke wanhoop
te behoeden, - had afgesmeekt, toonde zij zich bereid om aan hunnen wensch te
voldoen.
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Reeds des anderen daags reed Frederic met haar in een open rijtuig naar de naaste
gemeente, waar eenigen hunner bloedverwanten woonden. Het was op het einde der
meimaand; de lucht was blauw, de zon warm en zacht; de weiden prijkten met
duizenden bloemen; de vogelen zongen tusschen het frissche lentegroen.
Bernardina scheen niet ongevoelig voor de schoonheid der verjongde natuur, en
zij toonde zich zoo welgemoed en hare antwoorden waren zoo redelijk en zoo juist,
dat de gelukkige advocaat den Hemel dankte, in de overtuiging dat Hij hun het ware
middel had laten ontdekken om zijne lieve Dina voor een akelig lot te behoeden.
Deze eerste wandeling liep uiterst goed af, en Mev. Bakeland scheen er zeer over
tevreden. Ook, toen haar echtgenoot haar smeekte, voortaan het schoone lenteweder
te benuttigen tot uitstapjes en bezoeken, maakte zij geene de minste tegenwerping
en betuigde zelfs, dat het haar genoegen zou doen, dikwijls zoo met hem onder de
opene lucht te wandelen.
Met wat zoete vreugde vertelde Frederic aan den baljuw, hoe weldadig dit uitstapje
op den geest van Bernardina had gewerkt! Hoe juichten zij met kloppend hart bij het
uitdrukken der vaste hoop, dat de dierbare zieke zou genezen!
Maar op den ontstelden geest der arme dame kon de stille natuur niet lang
denzelfden invloed uitoefenen. Inderdaad, na weinige weken toonde zij er zich bijna
gevoelloos aan en scheen geneigd, om weder in hare zucht naar eenzaamheid en in
hare noodlottige droomerijen te vervallen. Gelukkig naderde een tijd-
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stip, dat, met nieuwe dingen, gerucht, vermaak en leven in hun anders zoo rustig
dorp zou brengen.
De oorlog was gedaan: op het einde van het verleden jaar hadden de strijdende
mogendheden te Nijmegen den vrede gesloten, en handel en nijverheid hadden
onmiddellijk eene rassche ontwikkeling genomen.
Nog een paar weken en het zou kermis en jaarmarkt in het dorp zijn. Men
verwachtte zich aan de komst van vele tenten en barakken, van goochelaars,
kunstenmakers, wondertooners, kooplieden en winkels van alle soort; - vermaken,
die des te meer elks verlangen en blijdschap opwekten, daar men ze gedurende de
lange oorlogsjaren niet had mogen genieten.
De baljuw en zijn schoonzoon haakten, meer nog dan de andere inwoners, naar
den dag der kermis. Zij hoopten met reden, dat al deze genoeglijke dingen: de kluchten
der poetsenmakers, de muziek en het gewoel der lieden, door hunne nieuwigheid en
door hunne aanjagende vroolijkheid, machtig op het gemoed van Bernardina zouden
inwerken en haar opwekken tot den levensmoed en de zielehelderheid, welke zij nu
weder bijna geheel had verloren.....
Eindelijk, de dag naderde. Van heinde en verre kwamen wagens en karren, geladen
met timmerwerk, met zeildoek, met houten paarden of met koopwaren. Men bouwde
op den Handboogschuttersmeersch, nevens de markt, twee lange rijen barakken,
tenten, kramen en winkels; men klopte, men zaagde, men zong en schreeuwde; en,
tusschen de werklieden van alle land en ras, krielden de nieuwsgierige en opgetogene
dorpelingen in bont gewoel dooreen.
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Frederic verzuimde niet, zijne echtgenoote twee of driemaal naar den
Handboogschuttersmeersch te leiden, om haar dit schouwspel te laten genieten. Zij
scheen er een groot vermaak in te vinden.
Wat zou het dan zijn, wanneer morgen, Zondag, na de hoogmis, de jaarmarkt zou
worden geopend, en hij en Bernardina en de baljuw en zelfs de oude Katrien, onder
het oorverdoovend geluid van trommels, fluiten en trompetten, de poetsen van
koordedansers, baladijns en goochelaars zouden aankijken, en zelfs in de voornaamste
tenten zouden treden, om te zien wat men er ter bewondering der lieden vertoonde!
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VI
Het was Zondag. In het dorp heerschte eene volledige stilte, eene aangrijpende
eenzaamheid. Op de gansche Markt waren geene andere levende wezens te bespeuren
dan eenige benden duiven, die voor de huizen verloren graankorrels opzochten, en
een paar honden, met hangende tong en hijgend, in de korte doch diepe schaduw der
lindeboomen uitgestrekt..... En nochtans, het middaguur moest niet verre meer
verwijderd zijn, want de zon brandde hoog aan den blauwen hemel.
Een weinig verder, ten oosten der Markt, kon men het raadselwoord dier algemeene
stilte bekomen. Daar stonden, voor de groote kerkdeur, meer dan honderd lieden,
meest mannen, met den hoed in de hand en het hoofd diep gebogen. Waarschijnlijk
hadden dezen in den tempel geene plaats gevonden of hielden zij zich, uit oude doch
slechte gewoonte, op het kerkhof om de mis te hooren.
Zij toonden evenwel eene oprechte godvruchtigheid en knielden neder en sloegen
zich op de borst, volgens den gang van den plechtigen dienst, even alsof zij den
priester aan het autaar konden zien.
Slechts twee of drie jonge mannen schenen ver-
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strooid en naderden nu en dan den kerkhofmuur, om van daar eenen verlangenden
blik naar den Handboogschuttersmeersch en naar de tenten, barakken en winkels der
jaarmarkt te richten.
Wat zij daar zagen, was niet van aard om hun ongeduld te bedaren. Voor al de
tenten der goochelaars, poetsenmakers en wondertooners stonden de harlekijns,
hansworsten en wildemannen, met den trommelstok in de hand of de trompet aan
den mond, gereed om op het sein der klok de lucht met geroffel, geschetter en
geschreeuw te vervullen, en zoo de menigte naar hunne tenten te lokken.
Reeds begonnen de eigenaars der honderden winkels het lijnwaad van voor hunne
kramen los te maken. Alles moest gesloten blijven, geen handel mocht aanvangen
vóór het einde der hoogmis; maar dit einde was nabij.....
Inderdaad, daar begon de klok op den kerktoren met bijzondere haast te luiden,
en uit den tempel en van het kerkhof stroomde de opgetogene menigte, mannen,
vrouwen en kinderen, naar den Handboogschuttersmeersch, van waar een leven, een
geraas, een gedonder als van het laatste oordeel, hen riep en hun te gemoet klonk.
Tusschen de deftige inwoners, die laatst de kerk verlieten, bevonden zich Frederic
Bakeland en zijne echtgenoote, hun vader, de baljuw, en Katrien, hunne oude
dienstmeid. Zij insgelijks smachtten naar het vroolijk schouwspel, dat hun wachtte;
maar uit welvoeglijkheid stapten zij slechts langzaam achter den stroomenden vloed
hunner nieuwsgierige en juichende dorpsgenooten.
‘Welk een gelukkige dag, na zooveel ellende!’
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zeide Frederic tot zijne vrouw, terwijl hij haar teeder den arm drukte. ‘En de goede
God begunstigt onze jaarmarkt met het schoonste weder. Zie, hoe blijde, hoe vroolijk
de lieden zijn. Het zal u ook wel genoegen doen, al deze aardige poetsen en vreemde
dingen te bekijken, niet waar, lieve Dina?’
‘Ja, ja, veel genoegen,’ antwoordde zij op stillen, droomachtigen toon. ‘Zie ginder,
Frederic, die kleine jongens en meisjes, hoe zij dansen en springen op de maat der
trom. Ach, had ons Roosje deze kermis kunnen bijwonen!..... Zij moet nu wel zeven
jaar oud zijn, niet waar? Hoe gelukkig zou zij zijn, dansend tusschen ons beiden!
Maar eilaas, eilaas.....’
De advocaat was gewoon aan zulke immer opnieuw ontstaande herinneringen,
bovenal telkens wanneer zijne echtgenoote kinderen zag, die door ouderdom of
kleeding eenigszins naar zijn verloren dochtertje konden gelijken; maar hij wist
tevens, door ondervinding, dat het raadzaam was, geen voedsel aan de ziekelijke
ontroeringen te geven. Nu insgelijks hield hij zich, alsof hij hare laatste woorden niet
had gehoord, en hervatte, in schijn met dezelfde vroolijkheid:
‘Er zijn vele wonderlijke kunstenmakers en goochelaars, Dina. Er is ook eene
groote tent met wassen beelden, waarin, onder anderen, het koninklijke Huis van
Frankrijk naar het leven is te zien. Indien het u genoegen doet, zullen wij in de tenten
gaan, om alles van nabij te beschouwen.’
‘Ja, Frederic, dat is goed. Kom haastig: zie eens ginder, het kleine meisje, dat zoo
licht op de koorde danst! Het is als een engeltje met vleugels.’
‘Zij verheelt den kleinen Cupido.’
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‘Laat ons eens in die tent gaan, Frederic. Zoo moet ons Roosje misschien er nu.....’
‘Dezen morgen niet, Dina: er is te veel volk. Gij begrijpt wel, lieve, dat het niet
betaamt, ons door die krielende menigte te laten stooten en verdringen. Later op den
namiddag, of morgen, als het gewoel wat vermindert.’
‘Ja, zoo is het goed, Frederic: dezen namiddag of morgen.’
Nu waren zij op den Handboogschuttersmeersch getreden en naderden de tenten,
voor welke een dichte drom juichende dorpelingen krielden.
De baljuw schikte zich nevens zijne dochter, ongetwijfeld met het inzicht, haar
door zijne aanwezigheid alleen tegen drang of stoot te beschermen. En inderdaad,
overal waar hij met zijn huisgezin zich toonde, namen de lieden den hoed af en lieten
den doorgang vrij.
Eenige minuten bleven zij staan kijken voor eene tent, waar een hansworst, een
meisje en eene oude vrouw eene soort van klucht vertoonden, welke in niets anders
bestond dan in het onophoudelijk uitdeelen van klinkende oorvegen en het trekken
der onbegrijpelijkste gezichten. De boeren gaapten het koddige spel in verslondenheid
aan en borsten los in eenen algemeenen schaterlach, telkens dat de hansworst, tot
antwoord op eene grove of domme geestigheid, een nieuwen kaakslag bekwam.
Frederic Bakeland zag niet op naar de poetsenmakers; hij hield van ter zijde den
blik op het gelaat zijner echtgenoote gevestigd en spiedde angstig den indruk af, dien
het vroolijk schouwspel op haar gemoed teweegbracht. Zij scheen er eene
overstoorbare
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aandacht op teleenen; eens zelfs had zij gelachen, waarlijk en helder gelachen! Dit
was Frederic genoeg om in zijn hart zich te verblijden en te hopen, dat zijne arme
Dina in de kermisvreugde en in het luidruchtig gewoel, zoo niet de genezing harer
kwaal, dan toch althans eene verpoozing der geheime foltering harer ziel zou vinden.
Zij gingen verder en bleven op dezelfde wijs voor eenige andere tenten staan. De
baljuw en zelfs Katrien, de oude meid, ijverden, evenals de advocaat, om Mev.
Bakeland tot vroolijkheid te stemmen, en vestigden met berekende woorden hare
aandacht op al wat er aardigs of schoons gebeurde of te zien was. Zij meenden daarin
ten minste gedeeltelijk te zijn in gelukt en verheugden zich er over. Wel zeide de
immer droomende dame niet veel; maar zij scheen tevreden, en nu en dan rees er
een vluchtige glimlach over haar bleek gelaat.
Nu naderde zij eene tent, voor welke een paar kinderen - een jongen en een meisje
- de wonderlijkste kunstgrepen uitvoerden. Zij liepen op handen en voeten, met den
rug naar beneden, of brachten de beenen over hun hoofd of namen achteroverhellende
een geldstuk met de lippen van den grond op; in één woord, zij schenen geene
beenderen meer in hun lijf te hebben, en deden de boeren mompelen, dat men den
armen kinderen, van hun eerste jaar af, de ruggegraat had gebroken, zooals, volgens
hunne meening, deze lieden gewoon waren te doen.
Er kwam een oogenblik, dat de kleine kunstenmakers, afgemat en hijgend, zich
op eene bank lieten nedervallen of ten minste zich uiterst vermoeid gebaarden; maar
nu trad er een hoogstaltige man van
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achter het doek; en deze, onder het bulderen van allerlei verwijten, greep met elke
hand een kind in de lenden, rukte ze, schudde ze en stak ze hoog in de lucht. Zij, in
schijnom hulp krijtende, wrongen zich in eenen kring rondom zijne armen en geleken,
door deze ongeloofelijke vervorming hunner gedaante, veeleer aan onbekende
kruipende dieren dan aan menschelijkewezens.
Mev. Bakeland, die tot dan, roerloos en met klimmende ontroering, had toegekeken,
vatte eensklaps de hand haars echtgenoots, trok hem van de tent weg en morde met
verontwaardiging in de stem:
‘Kom, gaan wij haastig heen; ik kan het niet langer aanzien. Zoo onmeedoogend
die ongelukkige kinderen mishandelen! God zal de ziellooze menschen straffen om
hunne wreedheid.’
‘Maar, lieve Dina,’ zeide de advocaat met geruststellenden lach, ‘de gramschap
van den man is geveinsd; de kinderen vinden ongetwijfeld genoegen in hun zonderling
ambacht.’
‘Genoegen? O, indien gij eene vrouw, eene moeder waart, gij zoudt zoo niet
spreken. Arme, kleine martelaars, nauwelijks op de wereld en reeds zoo rampzalig!.....’
‘Kom, Dina, gij vergist u,’ viel de baljuw haar in de rede. ‘Deze kinderen doen,
het geheele jaar door en op alle jaarmarkten, hetzelfde. Hun lot is zeker het schoonste
niet; maar het is hunne broodwinning en zij wenschen waarschijnlijk geen beter.
Waarom u door deze gewone kermiskunsten zoo diep te laten ontstellen?’
Na eene wijl stilte schudde de dame het hoofd en antwoordde:
‘Waarom, vader? Ja, waarom? Begrijpt gij het
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niet? Denkt dan niemand uwer nog aan ons arm Roosje? Indien zij eens in handen
van zulke lieden gevallen ware? Indien men haar de lenden had gebroken en haar
met schelden en slaan..... God, God, wie weet, is dit ongelukkig meisje ons Roosje
niet?’
En zij deed eene beweging als wilde zij naar de tent terugkeeren.
‘O, goede Dina, hoor mij aan!’ smeekte de advocaat, haar wederhoudende. ‘Drijf
toch deze droeve begoochelingen uit uwen geest. Ons Roosje heeft zwart haar en
zwarte oogen; de oogen dezer kinderen zijn blauw en hun haar is blond. Hebt gij het
niet bemerkt?’
‘Ja, gij hebt gelijk, Frederic: mijne hersens zijn duister!’ zuchtte zij met
neerslachtigheid. ‘Altijd, altijd Roosje voor mijne oogen!..... Niet waar, men zou
soms zeggen, dat ik krankzinnig word?..... Maar het is alweder voorbij; denken wij
er niet meer aan.’
‘Gij beeft, gij zijt ontsteld, Dina. Willen wij huiswaarts keeren?’ vroeg haar vader.
Frederic schudde ontkennend het hoofd en deed daardoor den baljuw begrijpen,
dat hij ongelijk had, op den terugkeer naar huis aan te dringen. Inderdaad, de dokter
had hun geraden, niet zoo onmiddellijk aan de gemoedsveranderingen of aan de
begoochelingen der zieke toe te geven. Men moest integendeel, zooveel mogelijk,
doch met berekende zachtheid, deze grillen bestrijden.
De dame, als had zij de vraag haars vaders niet gehoord, stapte vooruit tot bij
eenen paardenmolen en bleef daar staan, met den strakken blik naar de
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kinderen gericht, die, op de paardjes gezeten, in verblindenden kreits voor hare oogen
heen vlogen.
De baljuw en zijn schoonzoon, hoewel zij meenden dat het gezicht dier vroolijke
kinderen haar dieper nog zou ontstellen, stoorden haar echter niet: zij waren treurig
en vreesachtig geworden. De oude Katrien alleen had nog den moed om hare
meesteres van daar weg te lokken, met haar te zeggen, dat ginder verre iets
wonderschoons was te zien: beelden die dansten op de maat der muziek, evenals
waren het levende menschen.
Zonder tegenspraak liet de dame zich in de aangewezene richting leiden; haar
vader en haar echtgenoot volgden haar.
Zij kwamen bij de barak der wassen beelden, voor welker deur drie levensgroote
gedaanten: een boer, eene jonge boerin en een oude heer, zeer koddig sprongen en
dansten op de maat van een schreeuwend orgel.
De man, die belast was de lieden aan te lokken, riep uit al zijne kracht:
‘Beminde toeschouwers, burgers en boeren, treedt binnen: vijf stuivers de eerste
plaats, drie stuivers de tweede plaats!..... Hier zult gij de werken bewonderen van
een wereldbsroemden kunstenaar, die dertig jaar van zijn leven heeft besteed om tot
stand te brengen, wat gij voor vijf of drie stuivers kunt genieten: de koninklijke
familie van Frankrijk; Mahomed, den Sultan der Turken, en andere heerschende
vorsten; keizer Karel in het klooster van San-Just; Maria Magdalena; Judith en
Holofernes; den moord van Hendrik IV door Ravaillac, en vele andere dingen, te
lang om te melden, alles vertoond

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

92
in beelden, zoo kunstig gemaakt, dat men zou zeggen dat ze leven. Ja, volgens de
getuigenis zelve van al de gekroonde hoofden van Europa, die deze meesterstukken
der kunst met hunne bewondering hebben vereerd, heeft de kunstenaar de natuur
overtroffen..... Treedt binnen, beminde toeschouwers, verzekert u met eigene oogen
van de waarheid mijner woorden. Vijf stuivers, drie stuivers maar! Haast u, de
uitlegging begint. Binnen, binnen, binnen!’
De baljuw, na met Frederic in stilte te hebben beraadslaagd, vroeg zijne dochter,
of zij geenen lust gevoelde om de schoone wassen beelden te zien.’
‘Ja, vader, ik wil wel,’ antwoordde zij.
‘Maar gij moet u sterk houden en u niet laten ontroeren, Dina.’
‘Ho, vader, welk eene gedachte! Weet ik niet dat het altemaal levenlooze beelden
zijn, groote poppen, van was en hout gemaakt?’ Deze kalme bemerking van
harentwege verblijdde den baljuw en den advocaat. Zij betaalden en traden binnen.
De lange barak was langs hare eene zijde verdeeld in vakken, opdat men niet al
de beelden te gelijk zou zien; de andere zijde strekte tot wandelgang aan de
toeschouwers, die evenwel op dit oogenblik zich bij het eerste vak verdrongen, om
de aangekondigde uitlegging te hooren.
‘Mijnheeren en mevrouwen,’ riep de meester der verzameling, terwijl hij met een
dun riet opvolgend de beelden aanwees, ‘hier leven, hier ademen voor uwe oogen
de voornaamste gekroonde hoofden van Europa, namelijk: Lodewijk XIV, de machtige
koning van Frankrijk..... Zijne echtgenoote Maria Theresia, infante van Spanje.....
Zijn doorluchtige
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zoon, de dolfijn Philips..... Daarnevens de Roomsche keizer Leopold van Oostenrijk.....
De koning van Engeland..... De stadhouder van Holland..... Die hoogstaltige monarch,
met den tulban op het hoofd en den krommen sabel in de vuist, is Mahomed, de
sultan der Turken..... en de man in pelsen gekleed, met zijnen langen, ruigen baard,
is niemand anders dan Theodoor, de czaar van Moscovië.’
‘Niet waar, Dina, die beelden zijn schoon en kunstig gemaakt?’ fluisterde Frederic
aan het oor zijner vrouw.
‘Zeker, men zou meenen, dat ze leven,’ antwoordde zij. ‘Ik durf ze nauwelijks
bezien, zoo diep treffen mij hunne glinsterende oogen;..... maar de uitlegging duurt
te lang en maakt mij ongeduldig.’
‘De man heeft gedaan, Dina. Nu het tweede vak; dit zal wat nieuws zijn.’
Inderdaad, de uitlegger ging verder en riep:
‘Het oordeel van Salomo!’
En daar zag men den Joodschen koning op eenen troon gezeten. Voor hem stond
een beul, houdende met de eene hand een naakt kind bij den voet en heffende met
de andere een zwaard in de hoogte, als wilde hij het kind aan stukken hakken, terwijl
twee vrouwen, in verschillende houding, dit ijselijk tooneel bijwoonden. Eene dezer
vrouwen zat geknield en hief de handen tot den koning op. Haar gelaat drukte met
zooveel waarheid den eindeloozen moederangst uit, en hare betraande oogen waren
zoo zielroerend, dat men haar niet kon beschouwen zonder zijn hart van medelijden
te voelen kloppen.
Mev. Bakeland deinsde terug en beefde in al hare
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ledematen; zij hield den blik ten gronde en luisterde noch op de geruststellende
woorden van haren echtgenoot, noch op de uitlegging van den meester der
verzameling. Slechts toen deze naar het derde vak overging en uitriep: ‘het laatste
avondmaal!’ leende zij weder hare aandacht op het schoone tafereel, dat haar nu
werd aangewezen.
Onaangenaam werkte echter het vierde vak op haren geest. Daar kreeg zij het lijk
van Hendrik IV, koning van Frankrijk, onder de oogen en, nevens hem, den
moordenaar Ravaillac, nog met het bloedig mes in de hand.
Frederic begon te gelooven, dat zulke tooneelen zijner overgevoelige echtgenoote
meer kwaad dan goed konden doen; want hij voelde haar tegen zijne zijde sidderen
en hare oogen kregen eenen koortsigen glans en eene zonderlinge strakheid. Hij
poogde haar over te halen om met hem naar huis te gaan; maar, tot zijne verwondering,
weigerde zij daarin toe te stemmen en betuigde, dat zij alles tot het einde wilde zien.
En nochtans, wat volgen moest, zou haar nog meer ontstellen.
Eerst was het keizer Karel in het klooster van SanJust, gekleed als een monnik,
geknield voor een groot kruis en tranen stortend op een doodshoofd.
Dan Judith, in de eene hand een bloedig zwaard houdende en aan de andere het
afgehakte hoofd van Holofernes.
Dan Judas Iscariot, aan eenen boom hangende na zijnen goddelijken meester Jezus
voor dertig zilverlingen te hebben verraden.
Overal het beeld des doods in schrikwekkende vormen!
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De advocaat, die op het aangezicht zijner vrouw met angst hare gemoedsbewegingen
afspiedde, meende te mogen denken, dat hij zich in zijne vrees had misgrepen en dat
de nieuwe tooneelen, hoe bedroevend ook, haar niet bijzonder ontroerden. Zij scheen
op de uitleggingen te luisteren en wisselde zelfs nu en dan een stil woord met haren
vader.
In de hoop dat de verdere vakken wat opwekkender tafereelen zouden aanbieden,
ging Frederic eenige stappen vooruit; maar wat hij daar zag, trof hem zelven met
eene plotselinge ontsteltenis. Verwonderd en verrast, vestigde hij den blik op een
kinderbeeld, waarvan het gelaat en de kleeding hem zoo geweldig de gedaante zijner
verlorene dochter voor den geest riepen, dat eene angstige huivering hem door de
leden sidderde.
Een oogenblik bleef hij aarzelend overwegen. Wat moest hij doen? Zijne vrouw
tegen haren wil van daar wegrukken? Was het wel zeker, dat het beeld op haar
denzelfden indruk zou teweegbrengen?
Maar hij had den tijd niet tot het nemen van een besluit, want nu naderde de
uitlegger met de toeschouwers de plaats, waar hij zich bevond; en de man riep luid:
‘Ziet hier, naar het leven afgebeeld, de laatste oogenblikken van Karel I, koning
van Engeland. Nevens hem staat de beul die hem het hoofd gaat afhouwen; daar
achter de beruchte Cromwel, die zich op voorhand in 's konings dood verblijdt. Het
kind, dat de ongelukkige vorst op zijn hart houdt gedrukt, is de hertog van Glocester,
zijn achtjarige zoon; en het andere kind, met het witte kleed en den
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blauwen gordel, is zijn dochtertje, de prinses Elisabeth....’
Een machtig vreugdegeschreeuw galmde op dit oogenblik door de barak.
Vooraleer de omstanders konden vermoeden wat er gebeurde, zagen zij Mev.
Bakeland vooruitspringen, onder het uiten der kreten: ‘Rosa, Rosa lief, hier ben ik,
uwe moeder! Dank God, ik heb mijn kind terug!’ Het beeld der jonge prinses Elisabeth
van zijnen steun rukken, het in de armen nemen, het zoenen, het met tranen van
zalige blijdschap besproeien, er mede tot voor haren echtgenoot loopen, het hem
toonen en uitroepen:
‘Zie, zie ons verloren kind, Roosje! Hoe groot is het geworden! Het erkent zijnen
vader, het lacht u toe!’
Maar de eigenaar der beelden, vergramd over de schade zijner verzameling
toegebracht, daalde van de trede en wilde de prinses Elisabeth met geweld terugnemen.
Toen Mev. Bakeland bespeurde, dat men het beeld, hetwelk zij in hare
waanzinnigheid voor haar kind aanzag, haar uit de armen wilde rukken, stiet zij,
onder het slaken van hartverscheurende hulpkreten, den man van zich af en liep uit
al hare kracht en iedereen, die haar wilde wederhouden, overhoopwerpende, de barak
uit en over de Markt.
Allen, die het akelig schouwspel hadden bijgewoond, ijlden haar achterna, bevend
van ontroering en medelijden; maar buiten de barak gekomen, zagen zij slechts in
de verte, hoe Mev. Bakeland reeds het ander einde der Markt had bereikt en binnen
hare woning vluchtte.

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

97
‘Wee, wee ons! wat ijselijk ongeluk!’ zuchtte Frederic met tranen in de oogen. ‘Eilaas,
God heeft ons verlaten..... Moed, houd moed, vader: ik hoop.....’
Toen hij in zijne woning trad, kwam zijne vrouw hem met het beeld te gemoet;
zij lachte, zij juichte,

Zie, zie ons verloren kind, Roosje! (bladz. 96).

zij scheen onzeglijk gelukkig en wilde hem het kind doen kussen.
Eerst spande hij al het vermogen zijns geestes en zijns harten in, om haar door
smeekingen of door redenen te doen begrijpen, dat zij zich vergiste en de speelbal
eener droeve begoocheling was, maar zij,
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over zijne tegenstreving ontevreden, gaf geene acht meer op zijne woorden en bleef
verslonden in de beschouwing van het wedergevonden kind, het op haar hart
drukkende, het streelende en het onophoudelijk toesprekende, als vast overtuigd dat
het hare moederlijke liefkozingen hoorde en verstond.
Frederic viel op eene rustbank; zijn moed was geheel gebroken; hij legde zich de
handen voor de oogen en begon te weenen.
Hetzelfde tooneel werd herhaald, toen de baljuw en de meid in de zaal kwamen.
Al hunne moeite bleef vruchteloos. Ofschoon de krankzinnige moeder hen zeer wel
erkende, scheen zij echter niet te bemerken, dat eene uiterste smart hen schier deed
bezwijken. Zij beschouwde integendeel hunne tranen als door de vreugde hun ontrukt,
en dwong hen, tot hunnen grooten schrik, het beeld op den schoot te nemen en het
te kussen, onderwijl immer sprekende, om het gewaande kind te doen verstaan, dat
het, in de armen zijns grootvaders en der goede Katrien, niets meer had te vreezen.
Voortaan zou het gelukkig zijn, door allen bemind, overladen worden met streelingen
en nimmermeer de booze menschen zien, die het aan hare moederliefde hadden
ontroofd.
Er was niets aan te doen: tranen storten en den Heer hun bitter lot klagen, anders
bleef hun niets over. Zij waren zoo ongelukkig, zoo radeloos, dat, toen Dina met het
beeld in de kinderkamer ging, zij het niet schenen te bemerken en Katrien alleen haar
volgde.
Nu verscheen de oude dokter in de zaal. Hij had vernomen wat er was voorgevallen
en meende, dat zijne hulp hier zou noodig zijn. Met moeite kon hij
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den baljuw en den advocaat uit de diepte hunner smart opwekken. Frederic bekwam
echter welhaast genoeg kracht op zich zelven, om hem in het kort te vertellen, hoe
dit schrikkelijk ongeluk hen had getroffen. Zijne arme vrouw was geheel krankzinnig
geworden: geene hoop meer, eilaas!
De dokter dacht, dat eene aderlating nog dien slag kon afkeeren; maar Mev.
Bakeland was zoo zwak, dat zij, bij een toereikend bloedverlies, in eene onherstelbare
verkwijning zou vervallen. Het eenigste, wat men voor alsnu moest beproeven, was
met voorzichtigheid het noodlottig beeld van onder hare oogen te verwijderen; daarna
zou men zien tot welke andere middelen men zijne toevlucht kon nemen.
Terwijl hij dus sprekende was en poogde zijne wanhopige vrienden wat moed te
geven, kwam Mev. Bakeland met het beeld uit de kinderkamer en zeide, in schijn
zeer bedaard:
‘Frederic, gij moest eens tot den schrijnwerker gaan en hem bevelen, in allerhaast
een schoon beddeken voor ons Roosje te maken. De wieg is te klein geworden; de
voeten van het kind steken er over uit; het kan niet slapen, het arme lam!..... Ha,
dokter, zijt gij daar? Gij hebt vernomen, niet waar, dat de barmhartige God ons
verloren kind ons heeft teruggeschonken? Zie eens hoe groot het is geworden? Zijne
zwarte oogjes zijn nog immer even schoon en zijn glimlach even betooverend. Geef
het eenen kus, dokter; het zegt mij, dat het u wel herkent.’
‘Kom, kom, Mevrouw, laat af met dit pijnlijk spel,’ gromde de dokter op strengen
toon. ‘Wat gij daar op de armen houdt, is een wassen beeld, eene levenlooze pop.’
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‘Eene levenlooze pop!’ riep de dame met eenen bitteren spotlach. ‘Zoo, zoo, dokter,
gij hebt u laten bedriegen door de roovers van mijn kind, die u zulke gekheid
wijsmaken, in de hoop mij opnieuw mijn Roosje te kunnen ontnemen?..... Dat ze
komen en het beproeven! Ik ben moeder en zal de kracht vinden om het licht mijner
oogen, het leven van mijn leven, tegen de geheele wereld te verdedigen. Veeleer liet
ik mij de armen van het lijf rukken, dan mijn kind een oogenblik nog, aan u of aan
anderen, af te staan!’
Zij zag den dokter met vlammende blikken aan en dreigde hem met bevende vuist,
terwijl zij achteruit deinsde en in de kinderkamer week, als meende zij werkelijk,
dat hij gekomen was om haar teruggevonden kind te ontrukken.
‘Gij zijt ongelukkig, vrienden,’ zeide de dokter op treurigen toon, ‘uw lot is
schrikkelijk..... De arme zieke in hare waanzinnigheid te wederstaan of te tergen,
schijnt mij niet doelmatig. Beproeven wij het tegenovergestelde middel. Veinst hare
begoocheling te deelen, ten minste poogt niet meer haar te overtuigen, dat zij zich
bedriegt. Toegevendheid zal haar misschien tot bedaren brengen. Ik schrijf eene
medicijn, een krachtig zenuwstillend middel. Geeft haar daarvan alle uur eenen lepel;
en, weigert zij het te nemen, mengt het in haren drank of in haar eten. Hebt goede
zorg, dat geene vreemde personen - niemand, indien het mogelijk is, - tot de zieke
naderen. En omdat het bezit van het beeld haar gelukkig maakt, laat het haar
voorloopig behouden.’
‘Maar de eigenaar der barak?’ murmelde de baljuw.
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‘Wil ik mij met de zaak belasten? Mag ik in uwen naam den man tevreden stellen,
ook door geld?’
‘Voor alles, wat gij doet, dokter, zal ik u dankbaar zijn uit den grond van mijn
hart.’
‘Welaan, vrienden, denkt aan den eigenaar der beelden niet meer. Blijft bedaard:
er is nog eenige hoop. Wel zult gij doen, de zieke te bewaken; doch hoe minder gij
met haar spreekt, hoe beter. Laat Katrien alleen haar dienen. Ik zal tegen den avond
terugkeeren en dan zien, wat er kan beproefd worden.’
De dokter verliet hen met eenige bemoedigende woorden en eenen handdruk.
Van toen af bleven de baljuw en zijn schoonzoon in de zaal. Allereerst begonnen
zij, onder het storten van tranen, hun rampzalig lot te beklagen; maar wanneer zij
dus, eenen tijd lang, den angst en de smart hunner benauwde zielen hadden uitgestort,
bleven zij zwijgend en als verpletterd onder het gewicht eener onherstelbare ramp.
Van tijd tot tijd kwam Bernardina met het beeld uit de kinderkamer, en dan juichte
zij en lachte zij in eindelooze blijdschap, gaf den baljuw of haren echtgenoot het
kind in de armen of drukte de rozenwang er van tegen hunne lippen. Zij scheen zoo
gelukkig, zoo opgewonden van moederlijke vreugde, dat noch de baljuw noch Frederic
de kracht zou gevonden hebben om haar te wederstreven, al had de dokter het niet
ontraden.
Er kwam geene verandering in dezen toestand, voordat het tien uren op den
kerktoren sloeg.
Mev. Bakeland betuigde den wil om naar bed te
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gaan en noodigde haren vader en haren echtgenoot uit om insgelijks zich ter ruste te
begeven. Dezen zeiden haar, dat zij nog voor de belangen der abdij te arbeiden
hadden.
De krankzinnige moeder legde het beeld in de wieg nevens haar bed, toonde zich
ontevreden, omdat de voeten van haar kind onder het deksel uitstaken, en deed haren
echtgenoot beloven, dat hij met allen spoed een beddeken zou doen maken. Het
bedroefde haar, dat het kind de oogen niet wilde sluiten en zij wiegde het zeer lang,
onder het zingen van een lied. Dan, ten einde van geduld, hing zij een wit kleed over
de wieg, terwijl zij glimlachend zeide:
‘Het lieve schaapje is zoo blij, het gevoelt zich zoo gelukkig, dat het niet kan
inslapen; maar als het geen licht meer ziet, zal het wel ras de oogjes toedoen..... Nu,
slaap wel, vader; goeden nacht, Frederic; tot morgen; ik ga naar bed.....’
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VII
Des dokters hoop verwezenlijkte zich niet. Brachten zijne medicijnen eenige bedaring
in de koortsige aangejaagdheid der zieke, zij konden niets tegen de begoocheling,
die haren geest verduisterde; integendeel, de arme vrouw scheen dieper en dieper
verslonden in de overtuiging, dat deze wassen pop haar eigen kind was, haar lang
betreurd Roosje, levend beminnend en dankbaar voor hare onophoudende streelingen.
Zij hield het beeld tegen de borst gedrukt, zij droeg het op de armen, zij wiegelde
het op den schoot, koutte er mede, hoorde de stem en juichte in zalige moedervreugde
over de geestige gezegden en liefdevolle antwoorden er van.
Het voorval in de tent der wassen beelden en de vlucht van Mev. Bakeland over
de Markt waren geschied in tegenwoordigheid van eene menigte lieden, en nu was
het openbaar geworden, wat men tot nu toe slechts had beginnen te vermoeden,
namelijk dat des baljuws eenige dochter met volledige krankzinnigheid was geslagen.
Iedereen in het dorp treurde, iedereen beklaagde uit den grond des harten deze
ijselijke ramp, die niet alleen de goede vriendelijke dame, maar tevens
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haren vader en haren echtgenoot diep ongelukkig moest maken. Velen der
voornaamste inwoners kwamen naar des baljuws woning, om dezen hunne deelneming
te betuigen; doch dewijl niemand de zieke mocht zien en de baljuw en de advocaat
hen smeekten om ongestoord aan hunne smart te worden overgelaten, verminderden
de bezoeken al spoedig en hielden welhaast geheel op.
Gedurende twee of drie maanden beproefde de dokter nog velerlei geneesmiddelen,
zonder ander gevolg dan dat hij nu en dan de lijdende dame lichamelijk ziek maakte,
en zelfs eens met voorbedachtheid haar half had vergiftigd. Maar, wat hij ook
beproefde, hare begoocheling bleef onverzwakt. Ten einde raad, zag hij zich
gedwongen, het verdere gebruik van artsenijen te verzaken; en hij drukte de
moedelooze overtuiging uit, dat de genezing der arme zieke nog slechts van God,
van den tijd of van eenig onvoorzien toeval te hopen was.
Om haar tegen de onbescheidene nieuwsgierigheid van bezoeken en dienstboden
te vrijwaren, en even zooveel om haar van de geruchten der straat te verwijderen,
bracht men alles wat zich in de kinderkamer bevond naar een ander vertrek, dat
uitzicht gaf op den tuin. Op haar eigen verzoek werd hier insgelijks haar bed gesteld:
zij kon niet toestemmen om het beeld een oogenblik, zelfs gedurende den nacht, te
verlaten.
Van toen af liet men de krankzinnige moeder zonder stoornis de zaligheid genieten,
welke zij uit het bezit van het gewaande kind scheen te putten. Haar vader, haar
echtgenoot en hare oude, trouwe meid waakten zorgvuldig over haar. Niemand anders
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mocht haar zien of naderen; niet alleen konden bezoeken van vrienden haar geen
goed doen, maar het kwetste den baljuw en zijnen schoonzoon diep, te moeten denken
dat de arme Dina - indien zij ooit genas, - zich later zou te schamen hebben over
daden, welke onverschilligen toeschouwers slechts als belachelijk konden voorkomen.
Het ijselijk tooneel in de tent der wassen beelden en, sedert dan, de smartelijke
overtuiging dat de geest zijner dochter voor altijd zou beneveld blijven, hadden den
ouden baljuw het hart ingedrukt. Hij was zeer vermagerd; zijn aangezicht was bleek
en geel geworden, de oogen stonden hem mat en weifelend in het hoofd. Hij achtte
het ongetwijfeld nutteloos, zijn knagend verdriet en zijne hopeloosheid uit te storten;
want hij sprak bijna niet meer en scheen aan eene geheime verkwijning allengs weg
te sterven.
Jonger en met meer zielskracht begaafd, bleef Frederic alleen nog eenigen moed
behouden. Nu stond hij tusschen eene echtgenoote, wier ijselijke toestand hem
onzeglijk martelde, en eenen ouden vader, die dreigde onder de wanhoop te bezwijken.
Zijne arme Bernardina, voorwerp zijner eerste, zijner eindelooze liefde, moest hij
aanschouwen, verzonken in den kolk der krankzinnigheid, levend in eene spookachtige
wereld en, voor eeuwig wellicht, beroofd van alle gevoel der wezenlijkheid!..... En
zijn kind, zijn aangebeden Roosje, waar bevond het zich? Door soldaten of dieven
ontvoerd, wat kon haar lot zijn? Ongetwijfeld leed zij honger en ellende; zij groeide
op te midden van grove, ondeugende lieden en werd mishandeld, geslagen misschien!

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

106
Zijn vaderhart sidderde bij zulke overweging en hem vloeide eene ijzige koude door
de aderen.
Hoewel hij waarschijnlijk niet minder dan zijn schoonvader leed, bleef hij echter
het hoofd rechthouden, om zijnen plicht jegens den baljuw en jegens Bernardina te
kunnen vervullen. Hij was het, die aan alles dacht en voor alles zorgde, op zulk eene
wijze dat noch de zaken der abdij, noch de gedingen van het Leenhof konden verraden,
dat M. Halscamp veel van zijn aandachtsvermogen had verloren, en zijne hevige
smart hem onbekwaam maakte tot het doelmatig vervullen zijner zware ambtsplichten.
Eindelijk vond Frederic nog eene andere bron van troost en moed. Door het
medelijden teruggehouden en door de liefde ingesproken, had hij, van den beginne
af, alles ontweken wat zijne dwalende echtgenoote in haren waan kon kwetsen of
haar pijnlijk zijn. Zoo had hij, op haar aandringen, een schoon beddeken en eenige
nieuwe witte kleederen voor het beeld doen maken, en nu voortdurend vervulde hij
haren minsten wensch, ofschoon de baljuw en de dokter de vrees uitdrukten, dat zijne
al te groote inschikkelijkheid de zieke in hare geestverdwaling kon versterken.
Dina scheen zoo uiterst gelukkig! Wanneer zij, met het beeld op de armen, geloofde
haar kind te streelen of het om zijne lieflijkheid prees of roemde, blonken hare oogen
met zulk eene innige geestdrift en was haar lach zoo helder en zoo zalig, dat de
advocaat zelf in eenen zoeten droom verviel en zich dan in ernst afvroeg, of haar
toestand wel zoo te betreuren mocht geacht worden als men het meende? Zij verkeerde
nu in de overtuiging, dat zij haar kind
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terugbekomen had. Die schrikkelijke wonde van het moederhart bloedde niet meer.
Was het misschien zoo niet beter, dan dat zij van verdriet ware gestorven?
Op deze wijze verliep de geheele Zomer en naderde de Winter, zonder, dat eenige
verandering den toestand dezer ongelukkigen was komen verlichten. Integendeel,
de baljuw vermagerde hoe langer hoe meer, en de krankzinnige moeder, door de
grauwe sneeuwlucht en het mistige daglicht aangejaagd, was gevoeliger voor de
minste tegenstreving geworden en scheen dieper en dieper van het bewustzijn der
wezenlijkheid te verdwalen.
Omtrent dien tijd kwam de eerwaarde heer abt van St. Pieter de baljuw een bezoek
brengen, met het doel om hem in zijn ongeluk te troosten. De prelaat sprak de
krankzinnige vrouw aan, en poogde eenig licht in haren geest op te wekken; doch
zij, door zijne onverwachte komst verschrikt en vreezende dat hij haar kind wilde
wegnemen, toonde zich zoo ontsteld en gaf hem zulke ijlzinnige antwoorden, dat de
abt zich verplicht zag zijn edelmoedig doel te laten varen, en met eenen traan van
medelijden in de oogen, de kamer der zieke te verlaten.
In de zaal getreden, koutte hij met den baljuw en den advocaat over den
beklaaglijken toestand van Bernardina, en deed zich uitleggen, wat men tot hare
genezing had beproefd. Volgens zijne meening hadden zij groot ongelijk, dus van
alle verdere middelen te hebben afgezien. Liet men de arme vrouw ongestoord aan
hare krankzinnigheid overgeleverd, dan zeker was er geene hoop, dat zij ooit het
verstand zou terugbekomen. Men moest, kost wat kost, worstelen tegen de
geestverdwaling. Erger kon het toch niet
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worden; krachtdadigheid, werkzaamheid, al brachten zij zelfs geene genezing, lieten
evenwel de hoop, die bron van troost en kracht, in het harte leven. Wat er te doen
was, dit wist hij zelf niet aan te raden; maar er bestond te Gent een dokter, beroemd
om zijne ervarenheid in het behandelen van krankzinnigen. Dezen zou hij hun
toezenden, in gezelschap van den eigen dokter der abdij, insgelijks een bekwaam
arts, oud-primus der Hoogeschool van Leuven. Zij zouden de zieke bezoeken en
uitspraak doen over de middelen, welke hier met kans van welgelukken konden
aangewend worden. Over veel ergere gevallen hadden zij gezegevierd. Er bestond
geene reden om zoo geheel te wanhopen. Wat hem zelven betrof, hij zou bidden en
in zijn klooster plechtige gebeden bevelen om den barmhartigen te smeeken, dat het
Hem geliefde de pogingen der beide dokters te zegenen.
De minzame deelneming van den abt in hun lijden, zijne troostende voorspelling
en bovenal zijne dringende welsprekendheid hadden zijne hoorders diep getroffen
en het lang verloren vertrouwen in hunnen boezem weder opgewekt. Onder het
uitdrukken hunner diepe erkentelijkheid, toonden zij zich bereid om zijnen goeden
raad te volgen en zich te gedragen naar de besluiten der uitgelezene dokters, welke
de eerwaarde heer abt de edelmoedigheid zou hebben, van Gent hun toe te schikken.
Evenals het met alle bedrukte lieden gaat, was het den baljuw en den advocaat
genoeg, dat eene vriendenstem eene nieuwe vonk der hoop voor hunne oogen had
doen glinsteren, om hunne harten met zoete verwachting te vervullen.
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Ook, toen eenige dagen later de beide dokters voor des baljuws woning uit een rijtuig
stapten, werden zij met zooveel blijdschap onthaald, alsof hunne wetenschap en
hunne ervarenheid onfeilbaar de genezing der zieke moesten verwezenlijken. Het
kostte hun eenige moeite, de overdrevene hoop dezer ongelukkige lieden te matigen,
hoewel zij ze niet geheel bestreden.
In eene nevenzaal gebracht, opdat de zieke niet ontijdig van hunne
tegenwoordigheid onderricht wierde, drukten zij allereerst het verlangen uit, dat men
den dokter van het dorp ging roepen. Zij wilden van hem alles vernemen, wat hij,
aangaande de zinneloosheid van Mev. Bakeland, had opgemerkt en tot hare genezing
beproefd. Onder hun drieën zouden zij consult houden, en daarna te kennen geven,
wat het gevolg hunner beraadslaging was geweest.
Gelukkig was de dorpsdokter te huis en kwam hij onmiddellijk. De baljuw werd
verzocht, hen alleen te laten. Hadden zij iets noodig of verlangden zij van hem of
van M. Bakeland eenige inlichting, zij zouden hen roepen.
De advocaat en zijn schoonvader verlieten de zaal en begaven zich naar het kabinet,
waar zij zich op stoelen lieten nederzakken. Hun hart jaagde van angstige verwachting;
zij zeiden niet veel, maar wisselden nu en dan eenen blik vol hoop of vol twijfel.....
Wat daar, binnen de zaal, werd bepleit, was het niet de genezing hunner ongelukkige
Bernardina of een beslissend vonnis tot haren zedelijken dood? En van welken aard
zou de uitspraak der rechters zijn?
Toen de dokters, na een half uur beraadslaging, uit de zaal traden en den baljuw
deden roepen,
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bemerkte deze met angst, dat zij er vol zorg en bedroefd uitzagen. Tranen borsten
uit zijne oogen en hij zeide hun met ontstelde stem:
‘Weest gezegend, Mijnheeren, voor uwe edelmoedige pogingen; maar de mensch,
hoe geleerd of machtig ook, kan niets tegen Gods wil. Eilaas, ik zie het wel, uw
besluit is niet gunstig: mijn kind, mijne arme dochter is verloren voor altijd!’
‘Maar neen, gij vergist u, heer baljuw,’ wedersprak hem de oudste dokter. ‘Het
geval schijnt inderdaad zeer ernstig; maar wij hebben niets beslist. Eerst moeten wij
de zieke zien..... Komt, heeren, geleidt ons tot haar; kout met haar en doet haar
spreken, opdat wij zouden bespeuren tot hoeverre hare hersens zijn verduisterd en
welke gevoelsvermogens in haar zijn afgedwaald.’
Zooals het te voorzien was, de verschijning dezer vreemde lieden, geheel in het
zwart gekleed en met koel gelaat en ernstigen blik, trof de zieke dame met eene diepe
verschriktheid. Eenen doffen noodkreet slakende, sprong zij naar het uiterste einde
der kamer, klemde het wassen beeld vast op haar hart en zag bevend en met gloeiende
oogen de vreemde bezoekers te gemoet, als hield zij zich gereed tot eenen wanhopigen
strijd voor het behoud van haar kind.
Wat Frederic haar ook zeide en hoe hij met aandringende zachtheid haar poogde
te doen verstaan, dat deze heeren door den eerwaarden abt van SintPieter tot haar
waren gezonden om haar te genezen, geen redelijk antwoord was uit haar te bekomen:
niets dan woeste kreten of geweldige bedreigingen tegen degenen die, volgens hare
meening, gekomen waren om de kleine Rosa uit hare armen te rukken.
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Na lange en vruchtelooze pogingen te hebben aangewend om haar te bedaren, verlieten
de dokters, dubbende en het hoofd treurig schuddende, de kamer der zieke, en keerden
terug naar de voor hen bestemde zaal, om er over hunne eindelijke beslissing te
beraadslagen.
Meer dan een uur daarna kwam de oudste dokter in het kabinet. Hij vond den
baljuw en den advocaat met het hoofd in de handen gezeten en zoo diep in de smart
bedolven, dat zij bij zijne eerste woorden verrast en bevend opschoten, als lieden die
uit een akeligen droom worden opgewekt. Hij zelf nam eenen stoel en zeide op
treurigen toon:
‘Ja, vrienden, er is wel reden tot weenen; want de toestand der arme zieke is erg,
zeer erg. Met gewone, met zwakke middelen, is hier op geen beterschap te hopen;
integendeel, hoe langer dezelfde toestand voortduurt, hoe dieper wortelen de kwaal
schiet en hoe onverwinnelijker zij dreigt te worden. In alle geval, de dokter van uw
dorp is een wijs en ervaren man: hij heeft doelmatig al de artsenijen aangewend, die
de wetenschap voor zulke ziekten tot hare beschikking heeft.....’
‘O, God, er zou geene hoop meer zijn?’ zuchtte Frederic. ‘Veroordeeld tot eeuwige
duisternis, mijne arme Dina!’
‘Blijf bedaard, Mijnheer, en overdrijf den zin mijner woorden niet,’ hernam de
dokter. ‘Dat niets ter wereld uwe vrouw uit de krankzinnigheid zou kunnen doen
opstaan, is eene dwaling. Bij voorbeeld, indien de Hemel wilde, dat haar verloren
kind werd gevonden en haar teruggegeven, dan zou dit gelukkig voorval, door de
wezenlijkheid voor haar in
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de plaats der dwaling te doen treden, waarschijnlijk hare krankzinnigheid doen
genezen. Op de terugvinding uwer ontvoerde dochter is echter vooralsnu niet te
rekenen. Wij moesten dienvolgens andere middelen zoeken, om den eentonigen gang
en de onophoudende verergering harer kwaal door eenen harden slag te onderbreken.
Wij weten wel, dat het door ons aangenomen middel hoogst pijnlijk voor u zal zijn;
maar ondadig blijven, is de zieke tot eeuwige zinneloosheid veroordeelen. Put dus
uit uwe liefde, uit uw medelijden, de noodige kracht om ons behulpzaam te zijn tot
de uitvoering van ons besluit, dat namelijk in de volgende proefneming bestaat: uw
dokter zal, op eenen door hem uitgekozen avond, de zieke eenen tamelijk sterken
slaapdrank toedienen. Wanneer zij dan vast is ingesluimerd, zal men de noodlottige
pop van hare zijde wegnemen, en wachten op hare ontwaking. Ongetwijfeld zal ze
dan met denzelfden angst en denzelfden schrik getroffen worden, alsof men haar
werkelijk haar echt kind had ontroofd. Zij zal schreeuwen, huilen, in onmacht vallen
misschien; maar men moet haar aan de wanhoop en het lijden overgeleverd laten,
ten minste gedurende genoeg tijds om den slag zijn volle uitwerksel te gunnen. Uw
dokter zal daarover oordeelen..... Gij weent, vrienden? Ik begrijp het: uw lot is bitter;
maar zeg mij, dat gij bereid zijt, uwe toestemming tot het beproeven van dit laatste
middel te geven en, om het doelmatig uit te voeren, zult medewerken naar uw
vermogen. Komt, heeren, blijft zoo niet onder de smart verpletterd; zoolang er leven
is, is er hoop.’
Frederic antwoordde, dat hij nooit de kracht zou hebben om zich tot zulk eene
wreede proefneming te
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leenen. Hij wist, beter dan anderen, hoe de roof van het beeld zijne arme vrouw zou
martelen; ja, hij was er van overtuigd, dat die nieuwe slag haar kon dooden.
Ook de baljuw betuigde zijnen afkeer voor de uitvoering van dit ijselijk middel;
maar de dokter

Klemde het wassen beeld vast op haar hart (bladz. 110).

gelukte er eindelijk in, hun te doen begrijpen, dat het hun een dure liefdeplicht was,
alle gevoel van deernis ter zijde te stellen, om nog deze laatste kans op genezing te
beproeven. Dat zij zelven de pop zouden wegnemen, dit eischte men niet van hen.
De dokter zou er zich mede belasten; en, om hen te
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beletten, op de eerste noodkreten der zieke, haar het beeld te geven, zou hij het naar
zijn huis doen brengen. Hij zou overigens de zieke bewaken; wat men van haren
vader en haren man verlangde, was slechts, dat zij niet, door eene ontijdige
toegevendheid, de beslissende poging kwamen onderbreken en verijdelen.
Overwonnen door zijne onwedersprekelijke redenen, gaven de baljuw en de
advocaat hunne toestemming; doch zoo diep ontroerde en bedroefde hen het
vooruitzicht van het lijden, dat de krankzinnige moeder zou te doorstaan hebben, dat
zij, toen de dokters in hun rijtuig klommen, ze niet anders konden groeten dan bleek
van angst en met tranen in de oogen.
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VIII
De bepaalde dag was gekomen.
Men had de zinnelooze, zonder dat zij het wist, een krachtig slaapmiddel toegediend
en zij was, ten gevolge daarvan, iets vroeger dan naar gewoonte te bed gegaan.
Katrien, de meid, waakte in de kinderkamer, om het oogenblik af te spieden, dat
hare meesteres vast en beslissend zou ingesluimerd zijn. Dit oogenblik liet zich echter
tamelijk lang wachten, daar de zieke tegen de uitwerking der medicijn scheen te
worstelen, en reeds tweemaal zich had omgewend en de oogen geopend, om eenen
kommervollen blik naar het kleine bed te richten.
In de aangrenzende zaal bevond zich de dokter van het dorp, met zijnen breeden
wintermantel op de schouders en den hoed in de hand, als iemand die zich gereed
houdt om uit te gaan. Nevens hem, doch nader bij het vuur, zaten de baljuw en de
advocaat, stil en zwijgend. Tranen lekten den bedrukten vader op de wangen; het
aangezicht van Frederic was ontsteld en betrokken; en hoewel hij poogde den grijsaard
te troosten en moed te geven, was het genoeg
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blijkbaar, dat hij met evenveel angstigheid de gevolgen der geduchte proefneming
voorzag.
Een gerucht in de kinderkamer, als van een voorwerp, dat ten gronde wordt
gesmeten, deed hen beiden sidderen.
Katrien trad in de zaal en murmelde met bedwongene stem:
‘Mevrouw slaapt, zij slaapt vast. Om er zeker van te zijn, heb ik eenen zilveren
lepel op den vloer laten vallen. Zij heeft het niet gehoord.’
‘Het is wel, nu moeten wij niet meer vreezen, dat zij zal ontwaken,’ zeide de dokter.
‘Ik ga het beeld uit de kamer wegnemen en het naar mijne woning brengen. Vergeet
niet, vrienden, mijne bevelen stipt na te komen; vooral geene zwakheid: de schok
moet hard en volledig zijn. Gij kunt te bed gaan, vrienden, ten minste tot morgen.
Mev. Bakeland zal, onder den invloed der medicijn, ongetwijfeld gedurende den
geheelen nacht vast slapen; maar dewijl men dit, voor zulke zieken, niet met zekerheid
kan weten, zal het volstaan, dat de goede Katrien hier blijve waken, om u te kunnen
verwittigen, indien buiten alle verwachting, uwe tegenwoordigheid noodig werd. Ik
zal hier terug zijn vóór het aanbreken van den morgenstond; maar ik houd mij echter
gereed om op uw eerste bericht toe te snellen..... Neen, blijft gezeten, mijnheeren,
en verroert u niet. Laat mij begaan: de zaak is eenvoudig en gemakkelijk; gerucht
maken ware eene nuttelooze onvoorzichtigheid.’
Hij richtte zich met looze stappen naar de kinderkamer, naderde het kleine bed,
nam het beeld er uit, verborg dit onder zijnen mantel, keerde even
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voorzichtig terug in de zaal, ging voorblij zijne ontstelde vrienden, die bleek en
bevend hem achternakeken, stuurde hun tot groet een geruststellend teeken toe en
verliet in alle haast des baljuws huis, om de noodlottige pop naar zijne eigene woning
te dragen.
Frederic stond op, ging de huisdeur sluiten, trok, volgens de aanbeveling des
dokters, de sleutels van de beide deuren der zaal en keerde toen terug op zijnen stoel.
Na eenige minuten van pijnlijk stilzwijgen, zeide hij:
‘Vader, ga te bed; gij zijt vermoeid en hebt rust noodig.’
‘En gij dan, Frederic? Zijt gij minder vermoeid dan ik?’
‘Maar ik ben jong, vader. Wees zeker, gij zult u erg ziek maken.’
‘Geloof dit niet, mijn zoon. Eindeloos, onuitsprekelijk zijn zeker mijn angst en
mijn verdriet; maar mijn lichaam is nog sterk genoeg om mij toe te laten, u in het
vervullen van onzen pijnlijken plicht ter zijde te staan. Waarom zou ik mij nu reeds
te bed begeven? Is het mij mogelijk te slapen of te rusten, terwijl mijne verschrikte
ziel gefolterd blijft door de vrees, dat mijne ongelukkige dochter alle oogenblikken
kan ontwaken?’
‘Dina zal niet ontwaken: de dokter heeft het verzekerd. Laat mij alleen waken tot
den morgen; ik zal u roepen indien het noodig is.’
‘Neen, Frederik, ik wil met u blijven.’
De advocaat, sidderend van pijnlijk ongeduld, voegde de handen te zamen en zeide
smeekend:
‘O, vader lief, hoor toch naar mijnen raad! Mij
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ontbreken de kracht en de woorden, om u te overtuigen dat gij te bed moet gaan. Ik
bid u, spaar uwe gezondheid! Het onmeedoogend lot heeft mij zoo wreedelijk reeds
in mijn kind en in mijne echtgenoote getroffen. Ben ik dan nog niet ongelukkig
genoeg?’
Deze laatste aanroeping, die door den heeschen gorgel als een wanhoopskreet uit
zijn verkrampend hart opklom, trof den grijsaard met diep medelijden.
‘Arme Frederic!’ zuchtte hij, ‘ja, uw liefderijk hart bloedt uit vele wreede wonden.
Hoewel uwe vrees voor mij ongegrond is, wil ik echter uwe edelmoedige bede niet
geheel wederstaan. Mijn gewone tijd om te bed te gaan, is nog niet verschenen. Laat
mij een paar uren nog met u blijven. Ontwaakt Dina tot alsdan niet, het zal mij wat
gerustheid schenken, en ik zal, uwen raad volgende, mij naar mijne slaapkamer
begeven.’
Nog eenige woorden wisselden zij, en vervielen dan in een lang stilzwijgen; de
advocaat, hetzij door de vermoeidheid of het lijden afgemat, legde zelfs zijn hoofd
op de tafel en scheen eindelijk half ingesluimerd.....
Eensklaps deed een scheurende noodkreet hen opspringen en naar de kinderkamer
ijlen..... maar vooraleer zij de openstaande deur konden bereiken, stormde de
krankzinnige moeder in de zaal, blootsvoets en slechts bedekt met haar wit nachtkleed.
Zonder schijnbaar hunne tegenwoordigheid te bemerken, liep zij in dollen angst van
den eenen kant naar den anderen, kermde, huilde, rukte zich het haar uit en
schreeuwde met akelig misbaar:
‘Mijn kind, mijn kind, mijn kind!’
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Haar vader, haar echtgenoot en Katrien schikten zich voor het vuur, bleek als dooden
en schier stervend van schrik. Zij durfden de arme zieke niet naderen, noch niets
zeggen om haar te troosten of gerust te stellen; want de dokter had zulks ten strengste
verboden. Zij hadden hier slechts tot taak, op te letten dat Mev. Bakeland zich niet
bezeerde. Voor het overige moesten zij haar geheel aan de wanhoop overgeleverd
laten en niets doen, geen woord spreken, dat het geweld van den bekomen slag kon
verzwakken.
Zonder een oogenblik verpoozing dwaalde intusschen de zinnelooze met
schrikwekkend getier door de zaal, liep nu en dan den een of den ander bijna omver,
niemand herkennende, trad in de kinderkamer, woelde het beddeken het onderste
boven, kwam terug in de zaal, immer huilend: ‘mijn kind, mijn kind!’ poogde met
woest geweld de deuren uit hunne hengsels te rukken, en kwetste zich eindelijk zoo
erg aan de tuindeur, dat het bloed van hare handen lekte.
Toen kon Frederic niet langer in stilte dit zielscheurend tooneel aanschouwen. Hij
liep tot zijne vrouw, sloeg zijne armen haar om den hals en verwijderde haar met
geweld van de deur, terwijl hij aarzelende haar zeide:
‘Dina, lieve Dina, bedaar! Uw kind zal u teruggegeven..... Ik weet het niet.....
Misschien..... Het lot beproeft ons hard, maar alle hoop is niet verloren.....’
Zonder acht op zijne stem te slaan, rukte zij zich uit zijne armen los. Van hem als
van eenen vijand terugdeinzende, riep zij, terwijl hare oogen, door
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eene vurige woede ontstoken, uit haar hoofd schenen te komen:
‘Dief, moordenaar, gij hebt mijn kind gestolen! Wees gevloekt, gij beul eener
arme moeder; God zal u straffen!’
En plotseling, door eenen ommekeer in haren geest tot een ander gevoel gebracht,
liet zij zich op de knieën vallen, hief de bevende handen tot hem op en smeekte,
terwijl zij door hare tranen tot voor zijne voeten kroop:
‘O, wie gij ook zijn moogt, heb medelijden met eene rampzalige moeder! Geef
mij mijn kind terug..... mijn kind, mijn kind! Gij weigert, o hemel? Uw tijgerhart
blijft doof voor mijne eindelooze smart? Mij insgelijks wilt gij dooden..... onder uwe
oogen moet ik bezwijken? Welaan, beul, moordenaar, verzadig uwe onverbiddelijke
wreedheid: het is gedaan, ik voel mij sterven!’
En zij viel waarlijk als ontzenuwd op de zijde.
De baljuw, de advocaat en Katrien kwamen tegelijkertijd toegeloopen en hieven
de ongelukkige dame van den vloer op een leunstoel. Zij twijfelden niet, of zij gingen
inderdaad haren laatsten snik ontvangen; maar Bernardina bleef slechts een oogenblik
in volledige bezwijming. Welhaast begonnen hare leden stuiptrekkend te bewegen;
zij opende de oogen, keek met flauwen, kwijnenden blik in het ronde en stamelde
bijna onhoorbaar:
‘Mijn kind! mijn kind! O, heb medelijden met mij; laat mij niet sterven, nog zoo
jong, zoo onverdiend! Geef mij mijn kind, mijn leven weder. Haastig, haastig of het
is te laat!’
‘Noodlottige proefneming!’ morde Frederic.
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‘Had men ze nooit begonnen! - O, God, het is misschien nog tijd.....’
Onder het uitspreken dezer laatste woorden, omhelsde hij zijne echtgenoote en
zeide:
‘Dina, lieve Dina, wees blijde; ik weet waar ons kind is, ik ga het halen: nog eenige
oogenblikken en het ligt op uw hart..... Vader, troost haar, geef haar moed tot mijnen
terugkeer: ik breng het beeld, zij zal herleven.....’
En het hoofd met wanhoop schuddende, omdat de dwalende Bernardina zijne
geruststellende belofte niet scheen te hebben verstaan, haastte hij zich de zaal en het
huis te verlaten.
Nauwelijks was hij verdwenen, of een nog akeliger tooneel moest er geschieden.
De zinnelooze scheen eensklaps al hare krachten terug te vinden; zij sprong op
van den zetel en liep met nieuwe noodkreten naar de tuindeur, waaraan zij reeds
vruchteloos zich de handen had bezeerd. Ondanks de pogingen van haren vader en
van Katrien, om haar van deze plaats te verwijderen, bleef zij woedend en huilend
aan het slot rukken, en - wonderlijke zaak - gelukte er eindelijk in, door eene
bovennatuurlijke inspanning, dit slot te doen springen en de deur te openen.
Door den baljuw en de meid gevolgd, liep zij den tuin in over de sneeuw, die, wel
een halven voet dik, den grond bedekte. Het was bitter koud en het vroor hard.
De grijsaard begreep, dat zijne arme dochter, dus met bloote voeten op de sneeuw,
eene doodelijke ziekte zich op den hals zou halen. Ondanks zijne stramheid, ijlde hij
uit al zijne kracht haar achterna,
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en bereikte haar eindelijk, waar zij poogde tegen den hoogen ringmuur op te klimmen
om in het veld te geraken.
Daar, in de duisternis, begon eene worsteling tusschen den ouden vader en zijne
krankzinnige dochter, eene worsteling zoo gruwelijk, dat de pen weigert ze in al hare
akeligheid te beschrijven. De arme baljuw spande alles in om Bernardina naar de
zaal terug te brengen; maar zoete woorden noch geweldige krachtsinspanning, niets
hielp: zij was, in hare ziekelijke opgewondenheid, sterker dan hij. Eens zelfs wierp
zij den ouden man achterover op de sneeuw; maar hoewel de pijn hem eenen gil
ontrukte, gaf hij den liefderijken strijd niet op, en gelukte er eindelijk in, door Katrien
geholpen, de afgematte dame naar de zaal terug te leiden.
Het zweet stroomde van zijn aangezicht, en, toen hij zijne dochter had gedwongen
op eene rustbank neder te zitten, viel hij zelf op eenen stoel, buiten adem en hijgend,
zonder dat hem de kracht overbleef om een woord te spreken.
Bernardina, even uitgeput van vermoeidheid, zag hem met gloeiende oogen aan
en mompelde van tijd tot tijd:
‘Dief, moordenaar, beul..... mijn kind, mijn kind!’
‘O, barmhartige Heer, wees gezegend!’ riep zij, eensklaps opspringende. ‘Daar is
mijn kind, mijn Roosje!’ En zij liep met vreugdekreten haren echtgenoot te gemoet,
die met het beeld op de armen, aan de deur der zaal was verschenen.
‘Dank, dank, mijn goede Frederic!’ juichte zij. ‘Ach, kon ik u nog meer dan te
voren beminnen!
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Mijn kind, mijn leven..... O, laat mij het op het hart klemmen, duizendmaal het
zoenen, den lieven engel!’
Zij ging tot den baljuw, en alsof met het beeld haar eenige klaarheid des geestes
was teruggeschonken, herkende zij hem en riep uit:
‘Ween niet meer, vader lief, hier is Roosje, glimlachend en gezond! Zie, hoe zij
u bekijkt. Zij is zoo blijde, dat zij haren grootvader mag omhelzen. Geef het lammeken
een kus, vader.’
De grijsaard gehoorzaamde haar werktuiglijk; hij scheen diep neerslachtig of nog
van vermoeidheid krachteloos, want het hoofd viel hem onmiddellijk weder op de
borst.
‘Kom nu, vader, kom, Frederic, in de kamer,’ zeide Dina. ‘Het is nacht, niet waar?
Die snoode roovers hebben ons arm Roosje in haren slaap gestoord; het kind is
vermoeid en heeft rust noodig. O, nu vrees ik niet meer; gij zijt beiden daar om op
ons te waken en ons tegen alle gevaar te beschermen.’
De advocaat en Katrien volgden haar; de baljuw verroerde zich niet. Zij schikte
in alle haast het beddeken, legde het beeld er in, zong eenige tonen van een wiegelied,
hing het witte deksel over het bed en juichte dan met blijdschap:
‘Het slaapt reeds, het onnoozel engeltje..... O, Frederic, mijn goede Frederic,
vergeef eene moeder hare bezorgdheid voor haar kind. Laat mij nu mijne dankbaarheid
op uw hart uitstorten. Gij hebt ons Roosje uit de handen der roovers gered; voor die
weldaad zal ik u zegenen tot mijnen laatsten snik.’
Met eene ware vreugde leende de advocaat zich tot
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deze omhelzing. Wel kon het hem bedroeven, dat de pijnlijke proefneming geheel
vruchteloos was gebleven, aangezien de zieke in denzelfden toestand als te voren
verkeerde; maar hij had ze stervende gezien en reeds haren dood beweend; nu toch
was die vreeselijke slag van haar en van hem afgekeerd.
Voelende dat hare handen en wangen ijskoud waren, deed hij Katrien nog wat
hout op het vuur leggen, en smeekte Bernardina, zich te bed te begeven. Zij erkende
zonder tegenspreken, dat hij gelijk had, en ging te bed, trok de deken zorgvuldig
over hare ooren en wenschte hem eenen teederen goeden nacht.
Op dit oogenblik werd er aan de voordeur geklopt. Dit kon niemand anders zijn
dan de dokter, die beloofd had onmiddellijk te komen.
Frederic verliet met haast de kamer, om zelf te gaan openen.
In de gang hield de dokter hem staan en vroeg hem, hoe het met de zieke ging.
‘Minder slecht dan wij vreesden,’ was des advocaats antwoord. ‘Hare gezondheid
schijnt door deze schrikkelijke ontsteltenissen niet te hebben geleden. Zij is, sedert
het beeld haar werd teruggegeven, rustig geworden en is te bed gegaan.’
‘Maar haar verstand?’
‘Altijd dezelfde verdwaaldheid, dokter.’
‘Dus zou de schok geene uitwerking gehad hebben?’
‘Geene de minste.’
De geneesheer slaakte eenen zucht van onttoovering en schudde het hoofd.
‘Alles zou dus nutteloos zijn?’ mompelde hij.
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‘Eilaas, ja, dokter: kunst en wetenschap zijn hier onmachtig; is er nog eene vonk der
hoop, zij berust op Gods barmhartigheid alleen.’
‘Ik zou de zieke willen zien.’
‘Wees zeker, dokter, zij behoeft vooralsnu uwe goede zorgen niet. Indien zij uwe
tegenwoordigheid bemerkte, zou zij verschrikken en opnieuw ontsteld worden.’
‘Gij gelooft, dat geen onmiddellijk gevaar haar bedreigt?’
‘Ik ben er van overtuigd, dokter. O, laat haar rustig insluimeren; het zal haar zoo
heilzaam zijn.’
‘Welnu, ik zal eerst morgen vroeg oordeelen, wat er te doen staat; eenen goeden
nacht aan den baljuw gewenscht, en ik keer naar mijn huis.’
Dit zeggende, trad hij in de zaal en zag van verre, hoe de grijsaard in eenen stoel
zat, diep voorovergebogen, als ware hij ingesluimerd. Op het gerucht der naderende
stappen hief hij echter het hoofd op en begroette den dokter met eenen zonderling
pijnlijken glimlach.
‘Gij schijnt diep ontsteld, heer baljuw,’ zeide deze. ‘Gevoelt ge u niet wel?’
‘Het is niets dan eene overmatige vermoeidheid,’ antwoordde de oude man. ‘Ik
heb, gedurende de korte afwezigheid van Frederic, mijne krachten zoodanig
overspannen, dat ik nauwelijks mijnen adem kan terugkrijgen.’
En hij vertelde hun daarop, met flauwe stem en afgebrokene woorden, de
schrikkelijke worsteling, welke hij in den tuin had doorstaan, om zijne dochter voor
eene doodelijke verkoudheid te behoeden.
‘Gij moet te bed gaan, heer baljuw.’
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‘Ja, dokter, ik voel het insgelijks, ik heb rust noodig,’ antwoordde M. Halscamp,
langzaam opstaande.
‘Ik had ten allen gevalle mij voorzien van een hartversterkend middel: eene goede
dosis diascordium,’ zeide de dokter. ‘Daar, neem dit, vriend; het zal u verkwikken
en uwen slaap begunstigen. Langer wil ik u niet bezighouden. Tot morgen; ik zal
vroeg komen vernemen hoe het u allen gaat.’
Frederic geleidde hem naar de deur, keerde dan terug tot den baljuw, gaf hem den
arm, hielp hem de trappen beklimmen en bleef nog eene wijl op de kamer, zelfs nadat
zijn schoonvader reeds te bed was gegaan. De geruststellende verzekeringen des
grijsaards matigden eindelijk zijne bekommerdheid, en hij daalde naar beneden, met
de hoop dat de ijselijke ontroeringen en de vermoeidheid, welke den armen baljuw
hadden geschokt en uitgeput, geene erge gevolgen zouden nalaten.
In de zaal vond hij Katrien bij eene tafel en liggende met het hoofd op een kussen,
doch derwijze zittende, dat zij immer in de openstaande deur der kamer kon zien of
hare zieke meesteres rustig bleef.
Frederic poogde de oude vrouw over te halen om te gaan slapen; maar, wat hij
ook inspande, hij gelukte er niet in. Even goed kon zij dus met het hoofd op een zacht
kussen rusten als in haar bed, beweerde zij, en zelfs al bleef M. Bakeland hier waken,
zou zij toch niet toestemmen tot het verzuimen eener taak, die zij aanschouwde als
haar onmiskenbaren plicht.
Nog eens naderde de advocaat tot zijne echtgenoote, bekeek hare wezenstrekken,
luisterde hare
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ademing af en bemerkte met blijdschap, dat niets aan haar voor nieuwe ongevallen
deed vreezen. Het teruggeven van haar gewaand kind had haar, als door eenen
tooverslag, teruggebracht in haren vorigen toestand.
Nadat hij Katrien nog eens voor hare verkleefdheid had bedankt, verzocht hij haar
hem te roepen zoohaast er iets voorviel, dat haar kon verontrusten.
Hij verliet daarop de zaal en begaf zich langs eene kleine neventrap naar zijn eigen
slaapvertrek, dat sedert de krankzinnigheid zijner echtgenoote juist boven de
kinderkamer was gelegen.
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IX
De advocaat kon gedurende het eerste gedeelte van den nacht geene rust vinden.
Voor zijne oogen spookten nog de akelige tooneelen, die zijn gemoed zoo diep en
zoo pijnlijk hadden ontsteld; en daarbij voegde zich nu de vrees, dat zijn oude
schoonvader, zijn weldoener, erg ziek kon worden. Meer dan eens meende hij op te
staan, om zich te gaan verzekeren dat de baljuw sliep en geene verzorging behoefde;
maar de vermoeidheid en de overweging, dat hij door het gerucht zijner stappen
nutteloos hem kon wekken, hielden hem telkens terug.
Eindelijk geraakte hij in eenen zwaren, onrustigen sluimer, die tegen den morgen
door eenen angstigen droom werd gestoord en onderbroken. M. Bakeland stond op,
kleedde zich aan, ontstak eene lamp en daalde naar beneden.
In de zaal vond hij Katrien reeds bezig met in stilte het huisraad te schikken, dat
door de droeve voorvallen van gisteren in groote verwarring was geraakt. Zij deed
haren meester met de hand een teeken om hem de stilte aan te bevelen.
‘Hoe gaat het met uwe arme meesteresse?’ vroeg hij met teruggehoudene stem.
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‘Mevrouw slaapt altijd even gerust,’ was het antwoord. ‘Zij heeft zich nog niet eens
verroerd en ademt zoo vrij en zoo natuurlijk, alsof er niets was geschied.’
‘Het is wonderlijk, Katrien. Ha, zij moet nog sterk zijn, om zulke geweldige
beproevingen te kunnen doorstaan..... En hebt gij niet gehoord, Katrien, dat de baljuw
heeft geklonken of geroepen?’
‘Neen, Mijnheer, ik heb niets gehoord dan, daar straks, den knecht en de
keukenmeid, die zijn opgestaan en hunnen arbeid verrichten.’
‘Ik ben aangaande M. Halscamp niet zonder bekommerdheid,’ zuchtte de advocaat.
‘Hij was gisteravond zoo afgemat, zoo neergedrukt..... Ik kan mijne vrees niet
bedwingen en wil gaan zien, of hij slaapt.’
‘Welzeker slaapt hij, Mijnheer; anders hoeverre zijne kamer ook gelegen zij, had
ik wel iets gehoord.’
‘Het is gelijk, ik gevoel den nood om daarvan overtuigd te zijn. Maak geen gerucht,
Katrien; stoor de weldadige rust uwer meesteres niet.’
Hij vatte zijne lamp, trad in de gang en beklom de groote trap des huizes.
Toen hij voor de kamer van zijnen schoonvader kwam, zette hij de lamp ten gronde;
want daarbinnen brandde eene nachtlamp, en hij wilde het gevaar niet loopen, door
het hevige schijnsel van een grooter licht, den baljuw te wekken. De deur voorzichtig
openende, trad hij op de teenen binnen en keek bespiedend naar den grijsaard. De
weifelende stralen van het nachtlicht lieten hem niet toe, zijn gelaat duidelijk te zien;
hij lag op den rug en scheen te slapen.
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‘Den hemel zij dank!’ juichte de advocaat binnensmonds, ‘mijne vrees was ongegrond;
hij rust.’
En onder het murmelen dezer woorden trad hij eenige stappen nader..... Eensklaps
bleef hij staan; een kreet van onzeglijken angst ontsnapte zijnen boezem en hij begon
onder den slag van een akelig voorgevoel te beven.
Het aangezicht van den baljuw was geheel kleurloos en zijne lippen waren blauw;
zijne oogen stonden half open en daarin blonk een zonderling glasachtige en matte
blik.
Frederic sprong vooruit, stak den arm onder het hoofd van zijnen schoonvader,
riep hem bij zijnen naam, legde hem de hand op de ijskoude borst, deinsde dan met
een schor keelgeratel achteruit en bleef, van verschriktheid op zijne beenen
waggelende, den baljuw aanstaren. Het haar rees hem te berge, het hart hield op te
slaan in zijnen verengden boezem..... Wat hij daar onder de oogen had, was een lijk,
reeds koud en verstijfd!
‘Groote God, is het mogelijk!’ kreet hij. ‘Dood? hij, de goede, de edelmoedige
man? Eilaas, eilaas, welke nieuwe, welke gruwelijke ramp voor mijne arme Dina!
Haar vader dood?.....’
Hij viel op eenen stoel, terwijl een tranenvloed uit zijne oogen sprong; maar niet
lang bleef hij dus onder de smart gebogen. De wreedheid zelve van het onrechtvaardig
noodlot bracht zijn gemoed in opstand. Het hoofd schuddende, wreef hij met geweld
zijne tranen af en morde op grimmigen toon:
‘Hij is dood, mijn weldoener; het is geroofd, mijn kind, zij is krankzinnig, mijne
echtgenoote! Ach, wat hebben wij misdaan om zoo te worden geslagen
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en gemarteld?..... Klachten? Waartoe helpen klachten? Ik blijf alleen op de wereld,
om zijne dochter, zijne teerbeminde Bernardina te beschermen. In het gevoel van
dien heiligen liefdeplicht wil ik de kracht vinden, om te worstelen tegen het
onmeedoogend lot..... Maar, o hemel, hoe haar behoed tegen dien ijselijken slag?’
Hij zonk weg in diepe overweging; na eenige oogenblikken meende hij
waarschijnlijk het gezochte middel te hebben gevonden, want hij sprong op, stapte
de kamer uit, trok de deur toe en daalde de trappen af.
Beneden gekomen, ging hij tot de oude meid en, na van haar te hebben vernomen
dat zijne vrouw nog rustig sliep, verzocht hij haar hem te volgen, bracht haar in den
uitersten hoek der zaal, en zeide met eene wonderlijke bedaardheid in de stem:
‘Katrien, gij hebt ons altoos in onze vele ongelukken met ijver en trouw bijgestaan.
Nu zie ik mij verplicht, meer nog dan te voren, op uwe verkleefdheid en uwen moed
aanspraak te maken..... Gij hebt bemerkt, hoe de baljuw, gisteravond, er afgemat en
ontsteld uitzag. De gruwelijke worsteling op de sneeuw, de koude.....’
‘Hemel, is de heer baljuw ziek?’ kreet de meid.
‘Verzamel al uwe gemoedskracht, Katrien. Uwe meesteresse mag het ongeluk niet
kennen, zij zou er van kunnen sterven.....’
‘Een aanval van beroerte? Ach, ik heb het gevreesd, Mijnheer.’
‘Erger, erger, Katrien.’
‘Erger! O mijn God! Dood?’
‘Stil, stil, ik smeek u: Mevrouw mag niets
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hooren..... De baljuw is deze nacht overleden zonder pijn.’
De meid sloeg, met een smachtenden angstkreet, de handen voor de oogen en
weende snikkende; maar Frederic zeide haar met nadruk:
‘Kom, goede Katrien, bedwing uwe wettige droefheid, uit liefde voor uwe arme
meesteres. Troosten wij ons in de gedachte, dat M. Halscamp tot eene betere wereld
is opgevaren. Wat stond den ongelukkigen vader op deze aarde anders nog te wachten
dan hartzeer en wanhoop? De Heer, in Zijne genade, heeft hem waarschijnlijk het
overige van den galbeker willen sparen. En toch, wat vermogen tranen of klachten
tegen den onverbiddelijken dood? Om den edelmoedigen mensch - die mij, evenals
u, niets dan goed heeft gedaan - te beloonen en te vereeren, moeten wij alles inspannen
om zijne dochter voor het minste verdriet te behoeden. Meent gij, omdat ik kalm
schijn, dat mijn hart niet bloedt? Het plichtgevoel alleen steunt mij. Put gij insgelijks
daaruit de noodige kracht om mij in dezen bitteren nood behulpzaam te zijn...... O,
Katrien, laat mij niet vruchteloos uwen moed aanroepen! Zonder u kan ik den
doodelijken slag, die mijne arme vrouw bedreigt, niet afkeeren.....’
‘Welaan, Mijnheer, ik bedwing mijne tranen,’ antwoordde de meid, haar snikken
met geweld weerhoudende. ‘Ik zal nog weenen, veel weenen, maar niemand zal het
zien. Wat moet ik doen?’
‘Uwe smart in tegenwoordigheid uwer meesteres geheel verbergen; kouten en
glimlachen, als ware er niets geschied. Vraagt zij naar haren vader, wij zullen haar
doen gelooven, dat hij op verzoek van
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den heer abt naar Weenen is vertrokken en waarschijnlijk langen tijd op reis zal
blijven..... Nu houdt gij de deur dezer zaal gesloten; ik heb er een sleutel van. Niemand
mag mijne echtgenoote naderen. Heb daarvoor goede zorg, Katrien; want ik zal
heden, ten gevolge van het droeve voorval, overladen zijn met bezigheid..... Mag ik
op u vertrouwen? Hebt gij mij goed begrepen?’
‘Ja, Mijnheer. Wees gerust: om mijne ongelukkige meesteres tegen zulk eene
schrikkelijke smart te verdedigen, gevoel ik mij tot alles bekwaam.’
‘Heb dank, Katrien; ik zal uwe verkleefdheid nimmer vergeten. Sluit nu de deur
der zaal achter mij, en doe zooals ik u heb gezegd.’
Hij trad in de gang en beval eenen knecht, die voorbijging, zijnen gezel en de
keukenmeid in het kabinet te doen komen.
Toen hij ze rondom zich vergaderd zag, gaf hij hun kennis van des baljuws
overlijden, matigde hunnen rouw, bedwong hunne klachten en deed hun begrijpen,
dat er volstrekt in het huis geen gerucht, dat tot in de kinderkamer kon doordringen,
mocht gemaakt worden. Hij beloofde hun, dat, indien zij nauwkeurig zijn inzicht
vervulden, hij hen zou beloonen; maar in het tegenovergesteld geval, onmeedoogend
dengenen zou afdanken, die zijn dringend verzoek niet had gehoorzaamd.
Hierop ging hij tot den pastoor en beraadslaagde met dezen over de middelen om
de begrafenis zoo te regelen, dat, althans bij het huis van den baljuw, noch gezangen
noch belgerinkel klonken, die zijne krankzinnige echtgenoote konden laten vermoeden
wat er geschiedde.
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Hij sprak insgelijks met den kaarsenmaker, tevens lijkbezorger, en gelastte hem, zoo
stil mogelijk alles in de doodkamer te schikken zooals het behoorde.
Toen keerde hij huiswaarts en schreef talrijke brieven, om den heer abt en den
bloedverwanten en bijzondere vrienden van M. Halscamp zijn overlijden te melden.
Ondertusschen liet hij nu en dan zijn drukken arbeid staan en ging naar de
kinderkamer om te vernemen, hoe het met Bernardina stond. Zij was wel te moede
en scheen van de geweldige ontroeringen, die haar zoo schrikkelijk hadden afgemat,
niets meer te gevoelen; ja, men zou gedacht hebben, dat zij de herinnering ervan had
verloren, indien niet de blijde woorden, welke haar ontsnapten als zij het beeld met
vurige teederheid op haar hart drukte, hadden getoond, dat zij nog immer juichte
over den terugkeer van haar kind.
Slechts eens had ze naar haren vader gevraagd, en Katrien had haar doen gelooven,
dat hij, op bevel van den heer abt, naar Weenen was vertrokken. De krankzinnige
had deze tijding zonder verwondering of bekommerdheid geloofd; en toen Frederic
het vertrek haars vaders bevestigde en haar aankondigde, dat zijne afwezigheid
tamelijk lang zou duren, betuigde zij daarover wel eene lichte spijt, doch sprak
onmiddellijk weder van wat anders.
Dank zij de voorzorgen, door den advocaat genomen, vermoedde zijne echtgenoote
niet, dat haar een nieuw en ijselijk ongeluk had getroffen.
De begrafenis geschiedde, zonder dat zij iets gehoord of bespeurd had.
Te dier gelegenheid was de eerwaarde heer abt
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zelf gekomen en had, zooals iedereen het kon voorzien, M. Bakeland het ambt van
baljuw der heerlijkheid opgedragen.
Er was dus geene andere wijziging aan den toestand gekomen, dan dat een grijsaard
de aarde had verlaten om in Gods schoot de rust te vinden, die het graf alleen hem
kon schenken. De zaken hernamen, in schijn ten minste, hunnen gewonen gang.
Buiten zijn huis, op het Leenhof en in zijn verkeer met de lieden, toonde de nieuwe
baljuw zich minzaam en beleefd; maar er was in zijne houding en woorden iets koel,
iets streng, iets afgetrokken, dat niet op iedereen eenen gunstigen indruk zou gedaan
hebben, had men niet geweten, dat zijn beklaaglijk lot en zijn durend verdriet de
oorzaak er van waren.
Binnen zijne woning en bij zijne vrouw vond Frederic Bakeland grootendeels
zijnen aangeboren levensmoed en zijne opgeruimdheid weder. Allengs gevoelde hij
meer en meer neiging om zijne beschikbare oogenblikken in haar gezelschap te
slijten. Sedert den dood van den ouden baljuw had hij, uit medelijden en uit liefde,
niet alleen hare dwaling onbestreden gelaten, maar zelfs geveinsd te gelooven wat
zij geloofde. Deze toegeving maakte de krankzinnige moeder gelukkig en scheen tot
zoo verre de rust in haar gemoed te brengen, dat M. Bakeland met blijde verwondering
meende op te merken, dat er nog eenig licht in hare ontstelde hersens drong.
Inderdaad, er kwamen ook dagen, dat hij met Bernardina bijna als met een redelijk
mensch kon kouten. Zeker, hare onverschilligheid voor alles, behalve voor het
gewaande kind, maakte haar geheugen en hare aandacht zwak; maar met eene bere-
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kende en doelmatige aanhoudendheid, kon M. Bakeland vele herinneringen in haar
opwekken en dan sprak zij daarover zoo verstandig en klaar, - voor hem ten minste,
- dat men op hare taal moeilijk hare volkomene zinneloosheid zou geraden hebben.
Dit stortte in het hart van den liefderijken echtgenoot de troostende hoop op de
mogelijkheid der genezing zijner dierbare Bernardina, en, in de meening dat hij door
eene volledige toegevendheid daaraan kon helpen, veinsde hij hare begoochelingen
aangaande het gewaande kind de deelen, nam het op den schoot, sprak het aan en
streelde het.
In het eerst was dit logenachtig spel hem pijnlijk geweest; maar allengs begon hij
er eene soort van geheimzinnig genoegen in te vinden..... En, inderdaad, wanneer hij
het beeld met aandacht bekeek, moest hij wel erkennen, dat het wonderwel naar hun
verloren Roosje geleek, zooals zij nu, op achtjarigen ouderdom, er moest uitzien.....
En hare zwarte oogen glansden, alsof er eene ziel onder straalde, en hare rozige lipjes
glimlachten; zij scheen hem aan te kijken en te willen toespreken.
Op zulke oogenblikken klopte hem het hart en gevoelde hij zich zoo zonderling
ontsteld, dat hij, verrast over zijne onbegrijpelijke aandoening, zijne vrouw het beeld
teruggaf, ja, somwijlen plotseling uit de kinderkamer week, sidderend van vrees voor
zijne eigene zinnenklaarheid.
In alle geval, de ondervinding, dat hij zelf hoogst gelukkig kon zijn door eene
voorbijgaande begoocheling, deed hem het lot zijner echtgenoote met minder verdriet
en meer geduld beschouwen.
Leefde hij aan hare zijde in eene zoete, doch
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logenachtige droomwereld, hij keerde echter tot het volle gevoel der werkelijkheid
terug, zoo haast hij de kinderkamer verliet om zijne ambtsplichten te vervullen.
Nu hij over een aanzienlijk fortuin beschikte, ontstond in hem de gedachte, dat
het misschien niet

Een paar lijken aan de galg wiegelden (bladz. 140).

redelijk was, van alle middelen tot genezing zijner vrouw af te zien. Hij raadpleegde
beroemde geneesheeren van Brussel en Parijs; maar uit hunne weinig bemoedigende
antwoorden was genoeg op te maken, dat zij op de herstelling der zieke niet meer
hoopten.
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De oude dokter van Gent had gezegd, dat het terugvinden van haar echt kind alleen
nog eene kans daartoe aanbood. M. Bakeland besloot dus, als laatste toevlucht, de
afgebrokene opzoekingen te hervatten en op geene kosten te letten, om deze eene
grootere uitgebreidheid geven. Wel was zijn vertrouwen op gelukken zeer klein;
maar hij gehoorzaamde tevens aan den drang van zijn immer treurend vaderhart, dat
in deze hoop, hoe zwak ook, verlichting zou vinden.
Zelf kon hij tot deze opzoekingen niet werkzaam zijn; het was hem onmogelijk,
zijne echtgenoote eenen enkelen dag te verlaten; want nu reeds werd zij bedroefd en
onrustig, telkens wanneer zijne ambtsplichten op het Leenhof hem dwongen eenige
uren afwezig te blijven.
Daarover naar Gent aan bekenden geschreven hebbende, werd hem, als geschikt
om zijne inzichten te vervullen, een persoon gezonden, die vroeger luitenant in het
leger was geweest, doch ten gevolge eener verminking der rechterhand door eenen
kogel den krijgsdienst had verlaten. Hij was een man, die de wereld kende, stout van
gemoed, spitsvondig en trouw.
M. Bakeland aanvaardde zijne dienstaanbieding, gaf hem de noodige inlichtingen
en legde hem uit, wat hij van hem verlangde. Allereerst zou hij zich naar Parijs
begeven, daar vernemen waar de generaal en de vaandels, die hem in 1674 vergezeld
hadden, zich nu bevonden, hen opzoeken, de zoetelaarster, die beweerd had het kind
in handen der roovers gezien te hebben, nauwkeurig ondervragen, gebruik maken
van de minste nieuwe inlichting, en, moest
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het zijn, reizen zonder rusten en pogingen inspannen, om op het spoor van het verloren
kind te geraken. Niet alleen zou M. Bakeland hem al zijne kosten vergoeden, hoe
hoog ze mochten beloopen; maar hij beloofde hem, in geval van welgelukken, eene
belooning, die aanzienlijk genoeg was om ook den koelbloedigsten man tot vurigen
ijver aan te sporen.
Van deze nieuwe en krachtige poging kwam echter niets. De bode schreef bijna
elke week aangaande den uitslag zijner opzoekingen. Wel bleek uit zijne brieven,
dat hij een krachtdadig man was en de hem opgelegde taak met lofbare vlijt vervulde;
wel verblijdde hij somwijlen den baljuw door het mededeelen van inlichtingen, welke
hun lieten gelooven, dat zij het spoor der roovers hadden ontdekt; maar telkens
werden zij in hunne verwachting teleurgesteld.
Nadat de bode, gedurende een geheel jaar, zijne reizen en zijne opzoekingen niet
alleen in Frankrijk en in de Nederlanden, maar in Duitschland, ja, op onduidelijke
berichten tot in Hongarije toe, had voortgezet, keerde hij vermoeid en hopeloos terug.
Er bleef niets meer te beproeven; de baljuw zag zich gedwongen, alle verdere
pogingen op te geven en gelaten zijn treurig lot te aanvaarden.
Als voorzitter van het Leenhof oefende hij eenen onbeperkten invloed uit op de
minder geleerde schepenen, die met hem over misdaden en overtredingen te vonnissen
hadden. Voor gevechten, verwondingen of andere gewelddadigheden, toonde hij
zich niet bijzonder streng; maar aangaande diefstallen of landlooperij, - gevallen,
die hem waarschijnlijk de ontvoering van zijn kind herinnerden, - was hij mee-
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doogenloos; en, dewijl de wet hem toeliet, de straffen in zekere mate willekeurig toe
te passen, bracht een bewezen diefstal den schuldige onfeilbaar aan de galg; het
minste, dat een verdachte landlooper te wachten had, was eene harde geeseling.
In het eerst werd er wel onder de lieden over deze onverbiddelijke en misschien
overdrevene strengheid gemord; maar welhaast moest men erkennen, dat hare
gevolgen als eene groote weldaad voor de heerlijkheid te beschouwen waren en men
er hem dank voor was verschuldigd.
In den loop van het jaar 1683 verbrak de Fransche koning eensklaps den vrede,
welke vijf jaren te voren te Nijmegen was gesloten geworden. Zijne krijgsmacht
bezette West-Vlaanderen, beschoot Audenaarde en viel in het Luxemburgsche.
Hoewel de omstreken van Gent geenen overlast van den vijand te lijden hadden,
deed de dreigende toestand op het platteland nijverheid en handel stilstaan en bracht
tevens eene groote verslapping in 's lands bestuur. Daarbij voegden zich de gevolgen
van slechten oogst en duren tijd.
Toen de Winter naderde, hoorde men dagelijks van diefstallen en nachtelijke
rooverijen, ja, zelfs van moorden op den openbaren weg, die in de omliggende
gemeenten in groot getal werden bedreven en overal den schrik verspreidden.
Slechts de heerlijkheid, die onder baljuwschap van M. Bakeland stond, bleef, om
zoo te zeggen, van deze misdaden vrij: booswichten en slechtgezinde lieden schuwden
dezen grond, waar eene onophoudelijke waakzaamheid hun weinig hoop liet,
onbekend te blijven, en waar een paar lijken aan de galg wiegel-
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den, om hen te waarschuwen voor het lot, dat hen wachtte.
De baljuw, nog niet tevreden met de middelen, waarover hij beschikte,
vermeerderde het getal der wetsdienaars en richtte daarenboven eene boerenwacht
op, die gedurende de lange winternachten de geheele heerlijkheid tot aan hare verre
uithoeken doorkruiste.
Het gevolg dezer strenge maatregelen was, dat de heerlijkheid - terwijl andere
gemeenten door misdaden van allen aard werden geteisterd - rust en veiligheid
genoot..... totdat eindelijk de Spaansche koning, uitgeput door herhaalde oorlogen,
de worsteling opgaf en in 1684 eenen vrede van twintig jaren kocht, door den afstand
aan Frankrijk van Luxemburg, Beaumont, Bouvignes en Chimay.
De oorlogstoorts was uitgedoofd en iedereen zag met blijdschap eene reeks rustige
en gelukkige jaren te gemoet.
Omtrent dien tijd openbaarde zich, in den geestestoestand van Mev. Bakeland,
eene verandering, die den baljuw diep verontrustte. Hij had namelijk sedert eenige
weken opgemerkt, dat zijne echtgenoote soms uren lang met zonderlinge vastheid
op het beeld bleef staren en dan, treurig en nadenkend, het hoofd schudde. Wat
beduidde dit? Begon zij in hare begoocheling te wankelen? Keerde het bewustzijn
in haar terug of verzwakten hare hersens voortdurend, en was zij bedreigd met eene
verergering harer kwaal? Zij scheen minder rustig, minder gelukkig dan te voren, en
dit alleen was toereikend om M. Bakeland diep te bedroeven en te bekommeren.
Eerst kon hij uit haar geene woorden lokken,
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welke hem de reden harer treurige gemoedsstemming lieten raden: zij kende ze toen
waarschijnlijk zelve nog niet; maar allengs toch werd hem duidelijk wat dus haren
geest benevelde. Zij klaagde, dat Rosa altijd even groot bleef, dat ze niet genoeg
wilde eten, en zoo zwak en zoo onduidelijk begon te spreken, dat men bijna hare
stem niet meer kon hooren. Eindelijk beweerde zij, dat het kind ziek was, gevaarlijk
ziek; en zij eischte, dat de geneesheer zou worden geroepen.
De dokter kwam en veinsde, om haar te believen, de pop eenig geneesmiddel toe
te dienen, haar verzekerende, dat Roosje nu onfeilbaar zou genezen. De krankzinnige
moeder geloofde ten volle aan zijne woorden en overlaadde hem met dankbetuigingen.
Bij het weggaan zeide de dokter aan M. Bakeland, dat er eene verrassende wijziging
in den toestand zijner vrouw was gekomen. Die vonken van geestesklaarheid, hoe
zwak ook, waren de teekens van eenen nieuwen arbeid, die omging in hare hersens,
en misschien zou zij welhaast bemerken, dat haar gewaand kind niets was dan eene
levenlooze pop. Wat zou het gevolg van het verlies harer begoocheling zijn? Zou zij
het verstand terugbekomen? Zou zij dieper nog verdwalen? Hij wist het niet te zeggen.
Onder voorwendsel, het zieke kind te bezoeken, zou hij nu dagelijks Mevr.
Bakeland komen zien en binnen eenige dagen misschien den baljuw kunnen melden
wat er was te hopen of te vreezen.
Maar de krankzinnige, die door zijne eerste verzekering van de genezing haars
kinds ten volle overtuigd was geworden, toonde geene ongerustheid meer en scheen
zoo geheel in haren voringen toe-
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stand teruggevallen, dat de dokter en de baljuw zoowel hunne hoop als hunne vrees
zagen vernietigd.
Toen het tijdstip naderde, dat vanouds voor de viering der dorpskermis was bepaald,
gaf de baljuw zijnen schepenen in bedenking, of het niet raadzaam zou zijn, de
jaarmarkt - welke vroeger te dier gelegenheid werd gehouden - af te schaffen. Volgens
zijne meening brachten de barakken en tenten van koordedansers, goochelaars en
poetsenmakers eene menigte bedorven en verdachte lieden in de heerlijkheid, en was
het beter dit slecht volk verwijderd te houden.
Maar de schepenen, - die wel vermoedden, waaruit zijn afkeer voortsproot, brachten hem onder de oogen, dat zij door zulk eene beslissing alle handeldrijvende
lieden der gemeente: winkeliers, herbergiers, brouwers en anderen, van een wettelijk
verwacht gewin zouden berooven. Het was toch de jaarmarkt, die het volk uit de
omliggende dorpen deed toestroomen. Zij smeekten den baljuw, in naam hunner
onderhoorigen, van zijn voornemen af te zien. Deze erkende in zich zelven, dat hij
ongelijk had, misschien om geheel persoonlijke beweegredenen den inwoners zulk
eene aanzienlijke schade te veroorzaken, en hij stemde er eindelijk in toe, dat de
jaarmarkt, evenals vóór den oorlog, ter gelegenheid der kermis zou worden gehouden,
wel besloten, wat hem betrof, de plaats te ontwijken, waar hem een onherstelbaar
ongeluk had getroffen.
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X
Het was op den Zondag der kermis.
Volgens oude gewoonte was de jaarmarkt na het eindigen der hoogmis geopend
geworden.
Nu galmden door de lucht het geschetter der trompetten, het geroffel der trommen
en het veelvuldig geroep van koordedansers, goochelaars en wondertooners. De
geheele bevolking van het dorp en eene menigte bezoekers uit de omliggende
gemeenten krielden dooreen op den Handboogschuttersmeersch; en dewijl het een
hemelsch zomerweder was, gevoelden allen zich tot de luidruchtigste vroolijkheid
opgewekt.
M. Bakeland, de baljuw, zat in de kinderkamer bij zijne echtgenoote, koutte met
haar, streelde de pop met verdubbelde teederheid en roemde voortdurend de
liefdelijkheid van het gewaande kind, om aldus de aandacht der krankzinnige moeder
afgekeerd te houden van het gerucht der kermisvreugde, dat, als een aanhoudend
gedommel, met nu en dan eenen luideren galm, tot haar doordrong.
Den aard van dit gerucht radende, had Bernardina herhaalde malen den lust
uitgedrukt om de jaarmarkt eens te bezoeken. Hoe gaarne had de baljuw aan
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dien wensch der arme zinnelooze voldaan! Zij leefde zoo afgezonderd, opgesloten
als eene gevangene..... maar zonder het beeld zou zij niet willen uitgaan, en welken
indruk zou het gezicht der pop, in hare armen, op de lieden doen? Zijne echtgenoote
dus het voorwerp van de onbescheidene nieuwsgierigheid der menigte te maken?
Met hare geestverdwaling te zien lachen en spotten? Er was niet aan te denken. M.
Bakeland zag zich gedwongen, door geveinsde middelen, dien gevaarlijken wensch
haar uit den geest te weren, en hierin was hij eindelijk tot zooverre gelukt, dat zij de
kermis en de jaarmarkt geheel scheen te hebben vergeten.
Terwijl hij, daarover verheugd, in zoete minzaamheid met haar koutte, hoorde hij
eensklaps in zijne woning den galm van luide stemmen, als waren daar eenige lieden
aan het twisten. Op zijnen wenk ging Katrien - die bij eene tafel in de zaal zat vernemen, wat er geschiedde.
Zij kwam hem melden, dat er een pachter der abdij in de gang van het huis stond
en met geweld den baljuw wilde spreken, om hem eenen diefstal aan te klagen,
waarvan hij beweerde het slachtoffer te zijn.
Deze aankondiging deed het rood der verontwaardiging op het voorhoofd van M.
Bakeland klimmen..... Van den eersten dag der kermis af een diefstal in het dorp,
waar men sedert langen tijd van zulk iets niet meer had gehoord? Zijn voorgevoel
was dus gegrond geweest: de jaarmarkt moest slecht volk in de gemeente brengen.
Maar hij zou de schuldigen wel weten te ontdekken, en niet nalaten dit kwaad in zijn
oorsprong te versmachten. Er was nog
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plaats aan de galg om een indrukwekkend voorbeeld te geven.
Met deze gedachten stond hij op, deed Bernardina begrijpen, dat zijn ambtsplicht
hem dwong, haar voor eenige oogenblikken te verlaten, begaf zich buiten de zaal en
deed den pachter in zijn kabinet treden.
De man was zeer gejaagd en sprak zonder ophouden om aan zijne spijt lucht te
geven.
Achter zijnen lessenaar zich nederzettende, zeide de baljuw:
‘Nu, wees bedaard, Sebastiaan Groof. Waarover hebt gij u te beklagen?’
‘Het is schandalig, heer baljuw,’ was het antwoord, ‘de heerlijkheid zal er hare
goede faam door verliezen! Denk eens, Mijnheer: ik wandel op de jaarmarkt; omdat
ik sedert eenige dagen met eene neusverkoudheid ben geplaagd, neem ik van tijd tot
tijd een snuifje uit mijne zilveren doos. Ik voel mijnen adem belemmerd en wil weder
mijne doos uittrekken: zij is verdwenen!..... Eene prachtige doos, die ik op mijnen
naamdag van mijne vrouw heb gekregen. Ik zou mij wel het haar uitrukken kunnen
van verdriet.....’
‘Gij hebt ze misschien verloren,’ bemerkte de baljuw.
‘O, neen, Mijnheer, zij is mij ontstolen, daarvan ben ik zeker.’
‘En hebt gij geen het minste vermoeden, waar, wanneer of door wien zij u zou
ontnomen zijn?’
Op deze vraag wist Sebastiaan Groof geen duidelijk antwoord te geven. Hij had
meer dan eens de jaarmarkt in alle richtingen afgewandeld, door de
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krielende menigte gedrongen en voor de tenten der koordedansers en goochelaars
blijven staan.
‘Zijt gij geene dezer tenten binnengegaan, en in welke?’ vroeg hem de baljuw.
‘In drie of vier, Mijnheer. Eerst om een kalf met zes pooten te zien, dat bij het
begin der jaarmarkt staat; dan in eene tent, waar eene waarzegster de kaarten legt tot
het openbaren van verborgene dingen.....’
‘Ho, ho, Sebastiaan!’ morde M. Bakeland. ‘Een redelijk man, als gij, eene
waarzegster gaan raadplegen? Hoe is dit mogelijk? Maar gij deedt het om te lachen,
niet waar?’
‘Onze beste koe is ziek en kwijnt, Mijnheer; niemand weet ze te genezen. Ik wilde
beproeven, of de waarzegster mij kon helpen. Deed het er geen goed aan, het kon er
geen kwaad aan doen.’
‘En wat heeft zij u gezegd?’
‘Ik moet de koe bruin bier met veel peper en zout ingeven, en verdraagt zij dit
middel gedurende vijftien dagen, dan is zij genezen.’
‘Ja, en binnen vijftien dagen is de slimme vrouw misschien honderd uren van
hier,’ mompelde M. Bakeland met een glimlach van medelijden. ‘Nu, Sebastiaan,
het is uwe zaak. Waar zijt gij nog geweest?’
‘In eene tent daarnevens, waar eene soort van wildeman een aanbeeld aan zijnen
uitgestrekten arm hangt en met kinderen boven zijn hoofd speelt als met kaatsballen.....
En eindelijk nog in een kot, waar een pekzwarte neger is, die tabak eet en vuur spuwt.’
‘Toen gij uit de laatste dier tenten of barakken kwaamt, hadt gij nog uwe
snuifdoos?’
‘Ik geloof ja, Mijnheer.’
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‘Gelooven? Gij moet het met zekerheid weten.’
‘Als ik mij wel bedenk, ben ik er zeker van, Mijnheer.’
‘Het zou dus in het gekriel der menigte zijn, dat men u heeft bestolen? Herinnert
gij u niet, iemand ontmoet of opgemerkt te hebben, die volgens uwe meening tot
zulk een schelmstuk zou bekwaam zijn?’
‘Om u de waarheid te zeggen, heer baljuw, nu gij mij op die gedachte brengt, ja,
ik heb zoo iemand ontmoet, die er uitzag als een dief of nog erger. Ik stond, ten einde
der jaarmarkt, te kijken op lieden, die eenen beer lieten dansen. Er was veel volk, en
op zekere oogenblikken werden wij door degenen, die niet konden zien, bijna
overhoop gedrongen. Ik keerde mij om en meende in gramschap uit te vallen; maar
mij verstierf het woord op den mond. Achter mij stond een man met rossen baard en
zuur gezicht, die mij zoo strak en zoo zonderling in de oogen keek, dat ik huiverde.
Het was een vreemdeling: hij droeg pelsen aan zijne anders zeer vuile kleederen;
pelsen in den Zomer!’
‘Ha, ha,’ juichte M. Bakeland, ‘wij zijn waarschijnlijk op het spoor van den dief!.....
En na deze ontmoeting hebt gij uwe snuifdoos gemist?’
De pachter schudde ontkennend het hoofd.
‘Hoe? Gij hebt ze nog in de hand gehad, na dit oogenblik?’
‘Nog wel twee uren later, heer baljuw.’
‘Welke betrekking kan er dan tusschen den man met den rossen baard en den
diefstal bestaan?’ gromde M. Bakeland spijtig. - ‘Maar wat hoor ik daar alweder in
de gang? Nieuwe klachten? Is het niet de stem van Pieter Lankhals? Ook hem zou
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men bestolen hebben? Ha, wij zullen er kort spel mede maken!’
En dit zeggende, meende hij op te staan om boer Lankhals binnen te roepen; maar
twee mannen traden te gelijk in het kabinet en begonnen in verwarde woorden te
klagen, dat men hen op de jaarmarkt had bestolen: de eene miste zijne schoone
koperen tabaksdoos; de andere was er erger aan: want toen hij voor eenen
hoedenmakerswinkel stond en meende eenen nieuwen hoed te betalen, had hij zijnen
zak, die meer dan tien gulden had bevat, geheel ledig gevonden.
Verontwaardigd en spijtig begon de baljuw deze lieden nauwkeurig te ondervragen,
om uit hen inlichtingen te bekomen, die hem op het spoor der schuldigen konden
brengen; maar hij gelukte daarin niet beter dan met Sebastiaan Groof. Zij insgelijks
hadden op de jaarmarkt, uren lang heen en weder gewandeld en opvolgend voor al
de tenten gestaan en toegekeken. Wanneer en op welke plaats men hen had bestolen,
dit wisten zij niet te zeggen.
Terwijl M. Bakeland zijne nuttelooze pogingen herhaalde, trad de preter, - overste
der wetsdienaars, - in het kabinet en begon eveneens te klagen over de gauwdieverij,
die er op de jaarmarkt werd gepleegd. Men had, volgens zijn zeggen, den koewachter
van pachter Andries een zilveren ring ontstolen, en de jongen stond te midden van
het volk te weenen over het verlies van een voorwerp, hem uiterst kostbaar als pand
eener huwelijksbelofte.
De baljuw zond de boeren weg met de verzekering, dat de overheid niet zou rusten,
vooraleer de plegers dezer misdaden te hebben ontdekt. Dan keerde hij
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zich tot den overste der wetsdienaars en zeide met onbedwongene gramschap:
‘Nu, preter, wat beduidt dit? Onze gemeente schijnt in een hol van dieven en
roovers veranderd! Gij zijt met zessen nochtans, en het ontbreekt u zeker niet aan
ondervinding of behendigheid. Hoe komt het dan, dat gij nog niet eenen dezer
schelmen hebt verrast?’
‘Heer baljuw,’ was het antwoord, ‘wij hebben de jaarmarkt nog geen oogenblik
verlaten; wij wandelen onverpoosd over en weder, elk langs zijnen kant, en wij letten
zoo nauwkeurig op, dat, om zoo te zeggen, niets, geene de minste beweging, onzer
aandacht kan ontsnappen; maar tot nog toe hebben wij niets bespeurd, waarop wij
ons verdenken kunnen vestigen. Het is waarlijk alstooverij.’
‘Zouden deze diefstallen misschien binnen de barakken of tenten gepleegd worden?’
‘Ik heb het insgelijks gedacht, heer baljuw.’
‘Welnu, gij en twee uwer knapen moet, in schijn uit eigene nieuwsgierigheid,
binnen de tenten gaan en er de vertooningen bijwonen. Bespied daar alles, bovenal
de goochelaars en hunne handlangers, die, onder het een of ander voorwendsel,
tusschen de aanschouwers rondgaan. Waarschijnlijk zult gij al spoedig opmerken,
wie de schelmen zijn, die hunne vingeren in de tasch der lieden steken. Verrast gij
inderdaad zulk een gauwdief, boeit hem oogenblikkelijk en sleurt hem naar het
gevang. Geene genade: slechts een voorbeeld van onmeedoogende strengheid kan
dit kwaad vernietigen en de faam onzer heerlijkheid nog redden. Ontdekt gij iets,
kom mij verwittigen. Het spijt mij diep, dat ik niet zelf ter jaarmarkt
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kan gaan. Ten minste zoolang ik van uwen ijver en uwe ervarenheid de ontdekking
der dieven mag verwachten, wil ik er van verwijderd blijven. Gij kent de reden, die
mij terughoudt. Span dus met uwe gezellen al de kracht uws geestes in, om de plegers
te verrassen van misdaden, die mij diep bedroeven. Niet alleen zal ik u dankbaar
zijn, maar indien gij gelukt, - iets waaraan ik niet twijfel, - zal ik u en den knapen
eene bijzondere belooning schenken.’
De preter verliet het kabinet en M. Bakeland keerde terug bij zijne vrouw. Hier
poogde hij zijne spijt te ontveinzen; maar hij bleef van dan af zeer verstrooid. Het
was zijn hoogmoed geweest, de heerlijkheid te hooren roemen als een grond van
diefstallen vrij; nu scheen deze goede faam ernstig bedreigd, en wie wist, - indien
men niet onmiddellijk dit kwaad kon dempen, - of ze niet beslissend zou verloren
gaan?
Des avonds na tien uren, toen de jaarmarkt voor dien dag was gesloten en de
knapen der wet den Handboogschuttersmeersch door het volk hadden doen ontruimen,
kwam de preter verslag doen over hunne waakzaamheid en opsporingen. Van nieuwe
misdrijven hadden zij niet meer gehoord; maar alle pogingen, door hen aangewend
om op het spoor van de daders der eerste diefstallen te geraken, waren zonder uitslag
gebleven.
Toen de baljuw over dit laatste punt zijn misnoegen betuigde, drukte de preter de
meening uit, dat waarschijnlijk een enkele gauwdief, vreemd aan de gemeente en
zelfs niet tot de lieden der tenten of barakken behoorende, al de aangeklaagde
diefstallen binnen een tijdsverloop van drie of vier uren had
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gepleegd. Deze schelm, wel gevoelende dat de roep zijner slachtoffers de aandacht
op hem zou trekken, had zich gehaast de gemeente te verlaten; het was dus niet te
verwonderen, dat sedert toen de gauwdieverij volstrekt had opgehouden, en men
mocht nu verzekerd zijn, dat men voortaan van zulke dingen niet meer zou hooren.
Dit was ten minste zijne wijze van denken, - onder voorbehoud nochtans van des
baljuws gevoelen.
M. Bakeland liet zich door zijne gunstige voorspelling eenigszins geruststellen en
bedankte den preter voor zijn ijver..... Deze, gereed om te groeten en heen te gaan,
herinnerde zich nog eene bijzonderheid.
‘Heer baljuw,’ zeide hij, ‘de knaap Jakobus heeft mij eene inlichting aangebracht,
zonder belang misschien, maar welke ik evenwel meen u te moeten mededeelen.
Bijna te midden der jaarmarkt staat de kleine tent eener waarzegster, van wie - ik
weet niet hoe het komt - de eenvoudige boeren nu reeds wonderen vertellen. De
koewachter van pachter Andries is in den laten namiddag tot deze vrouw gegaan,
om door hare tusschenkomst zijnen zilveren ring terug te krijgen. Zij heeft hem
verzekerd, dat zij door hare geheime kunst den dief zal dwingen, het gestolen
voorwerp in hare handen te brengen; en zij zal, Maandag aanstaande, den laatsten
dag der jaarmarkt, het hem teruggeven tegen betaling van een gulden. Hoewel de
ring zooveel niet waard is, heeft de koewachter haar voorstel aanvaard. Deze vrouw
is eene slimme feeks; zij zal hare belofte niet houden, maar intusschen wordt er veel
van haar gesproken, en lokt zij talrijke klanten naar hare tent.’
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‘Maar indien zij haar woord eens hield?’ morde M. Bakeland nadenkend.
‘Onmogelijk, Mijnheer..... of zij zou den dief moeten kennen, en zijne
medeplichtige zijn.’
‘Wie weet? Op die vrouw moet nauwkeurig gelet worden, preter, en bovenal moet
gij of iemand uwer mannen Maandag bij de tent staan, om den ring, indien zij hem
teruggeeft, in des koewachters hand te verrassen. Geschiedt het zoo, wij zullen uit
de kaartenkijkster de waarheid aangaande den diefstal vernemen, al moesten wij haar
door pijnlijke middelen tot spreken dwingen..... Ga nu ter rust, preter, en zorg, dat
uwe knapen bij beurten de nachtwacht houden, bovenal omtrent den
Handboogschuttersmeersch.’
De preter beloofde de grootste vlijt, murmelde eene groetenis en verliet des baljuws
woning.
Na zich verzekerd te hebben, dat zijne echtgenoote te bed was gegaan, klom M.
Bakeland tot zijne slaapkamer op, bleef nog lang met spijtigheid aan de voorvallen
van dien dag denken, et troostte zich eindelijk met de hoop, dat de schelm, die al
deze diefstallen had begaan, de gemeente na een verblijf van weinige uren was
ontvlucht.
De volgende drie dagen verliepen, zonder dat de knapen der wet de gauwdieven
konden ontdekken, hoewel er nog twee diefstallen werden aangeklaagd. Een schepen,
lid der rechtbank, had op de jaarmarkt zijnen geldbuidel gemist, en eene pachteres
was eene gouden oorbel kwijtgeraakt.
M. Bakeland was daarover zoo verdrietig, dat hij zijn vertrouwen in den ijver en
de behendigheid der knapen voelde wankelen, en besloot des anderen
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daags zich ter jaarmarkt te begeven, om te kunnen oordeelen of zijne bedienden wel
doelmatig hunnen plichtbetrachtten, en desnoods zelf tot de opsporingen te helpen.
Zeker, hij ging niet gaarne ter plaatse, waar hem een ijselijke slag had getroffen;
maar er viel niet te aarzelen: de goede faam der heerlijkheid eischte die opoffering
van hem en hij moest ze volbrengen, hoe pijnlijk ze ook kon zijn.
Dien avond, toen hij zijne echtgenoote eenen goeden nacht had gewenscht en zelf
meende ter ruste te gaan, volgde Katrien hem tot in het midden der zaal en bad hem,
haar een oogenblik te willen aanhooren.
‘Heer baljuw,’ zeide zij, ‘gij hebt mij dezen namiddag toegelaten, eenige uren bij
mijne zuster te gaan doorbrengen. Daar heb ik iets vernomen, dat eene blijde hoop
in mij heeft opgewekt en mij aandrijft tot het beproeven eener poging, welke ik echter
zonder uw verlof niet zou durven wagen. Wat ik u wil vragen, zal u onredelijk schijnen
misschien; maar ik bid u, Mijnheer, wees goed en toegevend.....’
‘Waarom die voorbereidsels, Katrien? Spreek vrij, ik zou niet gaarne u iets
weigeren.’
‘Ongetwijfeld weet Mijnheer, dat er op de jaarmarkt eene kaartenkijkster staat.’
‘Inderdaad, ik weet het.’
‘O, Mijnheer, kondet gij hooren wat wonderlijke dingen de lieden van deze oude
vrouw vertellen! Zij geneest menschen en beesten; zij doet verlorene voorwerpen
terugvinden; zij leest op het aangezicht van wien haar raadpleegt, hoe oud hij is en
welke inborst hij heeft.....’
‘Kom, kom, goede Katrien, gelooft gij aan
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zulke kinderachtigheden?’ schertste de baljuw lachende.
‘Maar, Mijnheer, kan men weigeren te gelooven, wat vele lieden met eigene oogen
hebben gezien? Daar is het jonge zwijn van Jan Mathijs, het lag op sterven; de
waarzegster heeft het een geheim middel doen toedienen; en nog niet half had het
dit binnen, of het liep naar zijnen trog om te vreten. Eveneens ging het met den zieken
zoon van Lange Mie, de naaister. Die lag te bed sedert acht dagen en wandelt nu op
de jaarmarkt tot elks verwondering..... Maar het onbegrijpelijkste van al is, dat zij
het verloren goed weet aan te wijzen, als kon zij werkelijk tooveren..... Gij lacht,
Mijnheer, en gelooft niet wat ik zeg? Het is waarheid nochtans. Boer Stevens - hij
zal het zelf bevestigen - had in eene lade zijner kas, tot het koopen eener koe, vijf
goudstukken weggelegd, en ze niet meer teruggevonden. Hij meende, dat ze waren
gestolen, en ging ten alle gevalle de kaartenkijkster raadplegen. Zij heeft hem gezegd,
dat hij nog in de kas moest zoeken, en de goudstukken onder een hoop linnen zou
vinden. En, waarlijk, de goudstukken lagen er! Hoe kan de vrouw dit weten, indien
ze niet.....’
‘Och, Katrien lief,’ zeide de baljuw op eenen toon van minzame scherts, ‘ik heb
waarlijk medelijden met uwe eenvoudigheid. Al deze wondere dingen bestaan slechts
in de verbeelding der lieden; de een vertelt het aan den ander, ieder voegt er wat bij,
en, van overdrijving tot overdrijving, groeit het onbeduidend geval tot een onuitlegbaar
wonder. Ik heb nu lust noch tijd om u daarvan te overtuigen. Gij begrijpt wel, dat
men zulke onchristelijke dingen
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niet op de jaarmarkt zou toelaten, indien men ze niet als eene onschuldige klucht
beschouwde..... Gevoelt gij u misschien geneigd om de kaartenkijkster te gaan
bezoeken?’
‘Ja, Mijnheer, indien gij de goedheid hadt het mij toe te laten.’
‘Ik vind het onredelijk, Katrien; maar indien gij er sterk aanhoudt..... Waarover
wilt gij de waarzegster raadplegen? Hebt gij iets verloren?’
‘O, Mijnheer, raadt gij het niet? Indien deze vrouw, die de meest verborgene dingen
weet te openbaren, mij eens kon zeggen, waar ons arm Roosje nu is?’
Des baljuws gelaat betrok met eene strenge uitdrukking en hij schudde ontevreden
het hoofd.
‘Hoe, Katrien, het is over het lot van mijn kind, dat gij de oude vrouw wilt
raadplegen? Daarin kan ik niet toestemmen. Het is niet alleen eene belachelijke
poging, door mijn geweten afgekeurd en verstooten; maar de waarzegster zou niet
nalaten, zich te beroemen dat de baljuw der heerlijkheid zelf haar raadpleegde of
deed raadplegen. Zoo kwam ik in gevaar om door verstandige lieden te worden
gelaakt of bespot. Stel dit onredelijk voornemen uit uw hoofd.
‘Ach, stem toe, Mijnheer; ik zal geene rust hebben zoolang ik.....’
‘Neen, neen, dring niet aan, Katrien. Het is mij pijnlijk, u iets te moeten weigeren;
maar het geldt hier eene zaak, die mij persoonlijk betreft.’
‘Ik smeek u, Mijnheer!’
‘Het mag niet zijn..... Gij, Katrien, die gelooft, dat deze vrouw waarlijk tooverij
pleegt, hoe kunt gij
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vergeten, dat de christelijke leering u streng verbiedt, bij waarzeggers of toovenaars
om raad te gaan?’
‘Maar voor Roosje, voor de genezing van Mevrouw!’
‘Kom, kom, ga slapen, Katrien; morgen zult gij aan dit zinneloos voornemen niet
meer denken.’
Hij verwijderde zich. De oude meid zag hem morrende en met eenen traan in de
oogen achterna.
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XI
Het was ongeveer vier uren in den namiddag, toen de baljuw, na zijne echtgenoote
aan de waakzaamheid van Katrien te hebben bevolen, zich ter jaarmarkt begaf.
Om de aandacht der vreemdelingen niet op te wekken, had hij gepoogd zich door
zijne kleeding niet van andere goede burgers te onderscheiden, en hij had zelfs zijnen
prachtigen wandelstok met gouden appel te huis gelaten. Daarenboven waren de
preter en de knapen verwittigd, dat zij niet ongeroepen tot hem mochten komen. Hij
zou dus, in schijn onverschillig of ten minste als door enkele nieuwsgierigheid
uitgelokt, kunnen rondwandelen en zijn onderzoekend oog op alles richten.
Hij deed eenen langen omweg en naderde eerst tot de winkels en kramen, waar
men allerhande koopwaren, lekkers en kinderspeelgoed had uitgestald. Langzaam
stapte hij voort en wisselde nu en dan eenige woorden met de lieden des dorps; doch
ondertusschen dwaalden zijne blikken geheimelijk in het ronde, en geen vreemd of
onbekend gelaat ontsnapte zijner aandacht.
Zoo bereikte hij eindelijk de lange rij der kermis-
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tenten en bleef voor elk eenige oogenblikken verwijlen, als had hij genoegen gevonden
in het aanschouwen en aanhooren der domme poetsen en grove geestigheden,
waardoor goochelaars, kunstenaars en wondertooners de boeren in hunne tenten
zochten te lokken.
Hij was het kalf met zes pooten, den geleerden beer en den neger, die levende
konijnen at, benevens vele anderen, reeds voorbij, zonder dat hij iets bijzonders had
opgemerkt. Zeker waren er onder de eigenaars der barakken en tenten leelijke,
terugstootende aangezichten, die men liever hier ontmoette dan in een afgelegen
bosch: naar den schijn echt galgenaas; maar, hoe scherp de baljuw hunne wijze van
doen ook afspiedde, het gelukte hem niet daarin iets verdachts te bespeuren. Al deze
lieden schenen geheel verslonden in hunne pogingen om, door geschreeuw en
getrommel of door vieze snakerijen, elkander den toeloop der nieuwsgierigen te
betwisten.
Hij naderde nu eenen hoop te zamen gcdrongene lieden en zag eene lijnwaden
tent, voor welke eene zonderlinge schilderij was opgehangen. Zij verbeeldde eene
onstuimige zee en, te midden der schuimende baren, eene boot met een tiental
matrozen, die eene vrouw uit het water schenen te redden. Wonder genoeg, deze
vrouw had groen haar en eenen langen vischstaart.
Een man, als een matroos gekleed, met een aangezicht zoo bruin als had hij jaren
lang in de heetste landen der wereld geleefd, - de meester der tent ongetwijfeld, stond op eenen stoel en sloeg herhaalde malen met eene lange wis op de schilderij.
Hij begon te vertellen of liever te schreeuwen, dat in zijne
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tent het achtste wonder der wereld was tentoongesteld, namelijk eene levende
zeemeermin, die men gedurende eenen storm tusschen de rotsen van het eiland Isla
dos ladrones of het Dieveneiland, in de woeste zee van Borneo, had gevangen. Men
mocht ze evengoed een meermeisje noemen; want ging het met deze zeemenschen
als met ons, dan kon zij slechts van tien tot twaalf jaar oud zijn. Zij moest altoos in
het water zitten, zij kon niet spreken, zij was boos en poogde te bijten, zij at niets
dan visch en toonde veeleer de neigingen van een dier dan van een redelijk schepsel
Gods. Zij had groen haar en eenen vischstaart. Men moest het zien om het te kunnen
gelooven;..... en de beschouwing van dit onbegrijpelijk natuurwonder kostte slechts
twee stuivers, twee stuivers maar!
Op dat oogenblik kwam er juist een tiental lieden uit de tent. Zij schenen ten
hoogste verwonderd en riepen met de handen opgeheven:
‘Ongeloofelijk, eene ware zeemeermin! Zij leeft inderdaad. Wat ijselijk monster!
Het is om er kiekenvleesch van te krijgen!’
M. Bakeland, wiens nieuwsgierigheid door deze uitroepingen werd opgewekt,
besloot de meermin eens te bezichtigen. Het doel zijner wandeling kon hij in deze
tent, evenals er buiten, vervolgen.
Hij trad dus binnen.
Wat hem daar onder de oogen viel, was waarlijk iets verrassends.
Nevens eene groote kuip stond eene leelijke, slordige vrouw met eenen stok in de
hand, waaraan een ijzeren punt was. Zij scheen met zekere angstigheid het zeemonster
te bewaken. In de kuip, te midden
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van een plas water, zat het zonderling schepsel, dat de matroos eene meermin noemde.
Zij had oppervlakkig, bovenal wat de gestalte en de handen betrof, de vormen en het
voorkomen van een tienjarig meisje; maar het lange haar, dat, als een verwarde bos,
haar hoofd en schouders bedekte, was

Zij legde hare hand in de zijne (bladz. 162).

groen als zeegras; hare wangen waren oranjekleurig en lazuurblauw. Zij zat in het
water, op zulk eene wijze dat haar geschubde staart bij de minste beweging achter
haar rondslingerde, en zij rustte op de handen, die zij nu en dan uiteensloeg, als
poogde zij te zwemmen.
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Ongelukkig maakte het zwakke licht, dat in de tent heerschte, het den omstanders
zeer moeilijk, de meermin met eenige duidelijkheid te zien. Allen keken evenwel
toe met gapenden mond en kloppend hart. Slechts de baljuw schudde glimlachende
het hoofd, als wilde hij betuigen, dat hij zich door de stoute bevestigingen der vrouw
niet liet bedriegen.
De meermin hief bij geval den blik tot hem op en staarde hem met zonderlinge
vastheid aan. Hij gevoelde zich ontroerd, en reikte, door eene onvrijwillige beweging,
haar de hand toe; zij legde hare hand in de zijne; doch trok ze onmiddellijk terug op
den toornigen kreet der vrouw, die haar met den stok bedreigde.
Gewis om zulke gemeenzaamheid tusschen de aanschouwers en de meermin af te
breken, kondigde de vrouw aan, dat zij het zeemonster ging te eten geven; en
inderdaad, zij nam eenen kleinen visch uit eenen emmer.
De meermin, dit voedsel ziende, begon in hare kuip te woelen en met de tanden
te knappen, daarbij ‘kwaa, kwaa, kwaa!’ roepende, op zulken zenuwscheurenden
toon, dat de benauwde boeren van schrik als eenen straal ijskoud water langs hunne
ruggegraat voelden stroomen.
Om de meermin nog meer te tergen en te doen schreeuwen, veinsde de vrouw haar
met het puntig ijzer te steken. Het arme schepsel slaakte wanhopige kreten, die
iedereen, en zelfs den baljuw, van medelijden ontroerden.
M. Bakeland verliet de tent, dubbende en bedroefd.
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Een schepen, die met hem uitging, zeide hem:
‘Wie zou kunnen gelooven, heer baljuw, dat God zulke vreemde wezens heeft
geschapen, indien men het niet zag met eigen oogen? Ik had dikwijls van
zeemeerminnen hooren vertellen, maar er altoos in mij zelven mede gelachen. Nu
mag ik niet meer twijfelen.....’
‘Gij insgelijks, pachter Curts, gij hebt u door deze klucht laten verschalken!’
antwoordde M. Bakeland schertsend. ‘Het is niets dan eene oogverblinding, vernuftig
genoeg uitgevonden om deze lieden eenige stuivers te doen verdienen. De meermin
is een meisje, dat men eene paruik van groene wol heeft opgezet en wier wangen
men geel en blauw heeft gekleurd. De kuip staat op eenen vierkanten bak; in haar
midden is een rond gat, dat met eenen blikken boord is voorzien, om het water op te
houden. Door dit gat staat het meisje met de voeten op den grond; haar staart is een
opgevuld stuk lijnwaad; deschubben zijner zichtbaar opgeschilderd..... Hebt gij dan
niets van deze listen opgemerkt, vriend Curts?’
‘Ja, ja, inderdaad, mij dacht wel, dat het alles slechts eene klucht was, om de
onnoozele boeren te bedriegen,’ antwoordde de schepen lachende, terwijl hij,
beschaamd over zijne lichtgeloovigheid, zich onder het murmelen van eenen groet
verwijderde.
De baljuw wandelde in gedachten voort. Het lot van dit arme kind, dat zoo geheele
dagen voor eene meermin speelde, onder bedreiging van den puntigen stok, en ruwen
visch moest verslinden, scheen hem uiterst beklagenswaardig. Het medelijden wekte
in hem dezelfde vraag op, als die welke zijne ongeluk-
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kige echtgenoote, in eene bijna gelijke omstandigheid, had uitgedrukt..... Indien eens
zijn arm Roosje in de handen van zulke lieden was gevallen?
In pijnlijke overwegingen wegdwalende, stapte hij langzaam voort, totdat eindelijk
het oorverdoovend geschreeuw eener reuzenstem zijnen droom onderbrak en hem
het hoofd deed opheffen.
De tent, waarover hij zich nu bevond, herinnerde hem, met welk doel hij ter
jaarmarkt was gekomen, en zij wekte des te meer zijne aandacht op, omdat pachter
Sebastiaan Groof, - degene wien men zijne zilveren snuifdoos had ontstolen, - hem
er van had gesproken.
Hij zag hier inderdaad, op de houten stelling voor de tent, een sterkgespierden
man, met ruw en woest gelaat, die met eene hand eenen bijna volwassen jongeling
en met de andere een smidsaanbeeld in de hoogte hield. Deze Hercules was als een
wildeman toegetakeld. De jongeling droeg den veelkleurigen tooi van eenen harlekijn.
Met den rug tegen het doek der tent en de oogen neergeslagen, stond een meisje
van tien of elf jaar, dat er vermoeid of treurig uitzag. Ongetwijfeld was het van haar,
dat Sebastiaan Groof had gezegd, dat de wildeman met kinderen speelde als met
kaatsballen.
Dat meisje was zeer aardig en uiterst lief gekleed. Op haar hoofd prijkte een blauw
fluweelen kapje, met eenen parelenkrans als eene kroon; een zijden keurs omsloot
hare tengere leden; onder een kort rokje droeg zij eene Turksche broek met wijde
plooien, en aan hare voeten glimden roode schoentjes, alles zoo overvloedig met
gouden en zilveren loovertjes overdekt, dat het, door de hevige fonkeling,
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bijna onmogelijk was den blik op haar gevestigd te houden.
Zeker, men hadde dit meisje bewonderd als een engelachtig kinderbeeld, ware
haar aangezicht niet even bruin en koperachtig geweest als bij den wildeman en den
harlekijn.
Op dit oogenblik riep eene zonderling schorre stem, doch op den toon van een
zacht verwijt:
‘Heila, Heila!’
Dit moest des meisjes naam zijn; want zij stelde zich onmiddellijk in eene minder
neerslachtige houding.
M. Bakeland, het hoofd afkeerende om te zien wie het kind had toegesproken,
bemerkte eene oude vrouw met diepberimpelde, mannelijke wezenstrekken, bruiner
nog dan de anderen, ja, bijna zwart, en terugstootend van leelijkheid. Het moest de
waarzegster zijn; want zij stond voor eene kleinere tent, geheel nevens die van den
wildeman, en waarop in groote letteren te lezen stond: Spiegel der waarheid.
Openbaring van het verleden, het tegenwoordige en het toekomende.
Kon dit afschuwelijke wijf wel de moeder van den harlekijn en van het lieve meisje
zijn? Ja, zij was ongetwijfeld de echtgenoote van den wildeman; anders, hoe had het
kind zoo spoedig aan hare vermaning gehoorzaamd?
Al deze overwegingen vlogen den baljuw met snelheid door het hoofd. Hij had
als een voorgevoel, dat hij hier op de rechte plaats was, om iets aangaande de
gepleegde diefstallen te ontdekken; doch hoe hij daarin zou gelukken, daarvan had
hij nog geen het minste denkbeeld.
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Hij meende tot de tent der waarzegster te naderen, deze vrouw met meer aandacht
te bekijken; maar daar zag hij nu, dat de wildeman het kleine meisje bij den arm vatte
en het in de hoogte stak; vervolgens smeet hij het kind over zijn hoofd, ontving het
als eenen kaatsbal op de andere hand, wierp het terug in de lucht, deed het tuimelen
en ving het juist op, toen het ten gronde ging vallen. Het arme kind moest zich evenwel
eenigszins bezeerd hebben, want het week half hinkend en zichtbaar bedroefd naar
het doek der tent. De waarzegster dreigde den ruwen man met de vuist.
Maar deze gaf daarop geene acht, en begon in eene zonderlinge taal - een mengsel
van Hoogen Nederduitsch en Fransch - aan te kondigen, dat het geëerd publiek nu
het vermaak ging genieten de vroolijke pantomime van Harlekijn en Colombine te
zien, waarna de vertooning binnen de tent een aanvang zou nemen. De onmogelijkste
bewijzen van bovennatuurlijke sterkte en behendigheid, de ongeloofelijkste
kunstgrepen, nog nooit in deze Nederlanden vertoond, zouden zij er te bewonderen
krijgen voor den bespottelijken inkomprijs van drie stuivers.
Terwijl hij deze verleidende aankondiging den aanschouwers door eenen blikken
roephoorn in de ooren donderde, waren de jongeling en het meisje binnen de tent
verdwenen. De laatste keerde alleen terug, met een stoel aan de eene hand en een
breiwerk in de andere.
Colombine zette zich neder te midden der stelling; en de wildeman, die in de
pantomime voor haren vader speelde, deed haar door gebaren begrijpen, dat zij, in
zijne afwezigheid, vlijtig moest
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werken en hem roepen, zoohaast die schelm van een Harlekijn haar met zijnen flau
wen praat kwam vervelen.
Nauwelijks was echter de wildeman verdwenen, of Harlekijn sprong van tusschen
het doek, knielde neder bij Colombine en toonde, door de hand op zijne borst te
drukken, dat het hem zeer deed aan het hart.
Daar verscheen eensklaps de wildeman op de punten zijner voeten en met eenen
dikken stok, - eene lijnwaden worst met stroo gevuld; - en, den armen Harlekijn in
zijne liefdeklacht verrassende, sloeg hij hem zoo hard op den rug, dat er eene stofwolk
uit zijne kleederen opsteeg en hij, door de verbazendste grimassen, de boeren in
eenen langen schaterlach deed losbarsten.
Colombine hief intusschen de handen smeekend tot haren vergramden vader op;
en Harlekijn, door den duim over den wijsvinger te wrijven, betuigde, dat hij veel
geld bezat en met Colombine wilde trouwen.
Op dit oogenblik vroeg de baljuw zich zelven met zekere verwondering af, hoe
het kwam, dat hij, om zoo te zeggen, in volle vergetelheid van het doel zijner
wandeling, zich door dit kinderachtig schouwspel liet medesleepen. Hij was zelfs,
zonder het te bemerken, allengs zoo dicht bij de tent genaderd, dat hij bijna aan den
voet van den trap stond, waar langs men moest opklimmen om er in te gaan. Maar
nu herinnerde hij zich, dat hij zijne echtgenoote en Katrien beloofd had, voor zeven
uren te huis te zijn, en om te zien of hij niet reeds te lang afwezig was gebleven, trok
hij zijn gouden uurwerk uit.

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

168
Had hij toen opgemerkt, welk een zonderlingen oogslag de wildeman en de Harlekijn
in het verborgen wisselden, en hoe begeerig zij het glinsterend voorwerp in zijne
handen bekeken! Maar het ontsnapte natuurlijk zijner aandacht, terwijl hij zijn horloge
bezag en met genoegen bevond dat hij nog een kwartier te verliezen had. Heden zou
hij waarschijnlijk vruchteloos pogen de dieven te ontdekken; morgen kon hij echter
zijne onderzoekingen hervatten. Niets belette hem dus, nog eene wijl de koddige
pantomime van Harlekijn en Colombine te aanschouwen, die - hij wist niet hoe het
kwam - hem zeer beviel en eene bijzondere aantrekking op hem uitoefende.
Na eene wijl begon het hem echter te hinderen, dat de wildeman en zijn zoon,
tusschen hun spel, zoo dikwijls de oogen met verrassende aandacht op hem hielden
gericht. In hem ontstond de gedachte zich te verwijderen, en reeds had hij zich zelf
half omgekeerd, toen de wildeman, over den onwil van Colombine vergramd, haar
zulk een harden stoot gaf, dat zij van de trap rolde en voor des baljuws voeten ten
gronde viel.
M. Bakeland, hoewel hij veronderstelde dat die schijnbare gewelddadigheid tot
het spel behoorde, gevoelde zich door medelijden ontroerd en meende het arme kind
te helpen opstaan; maar daar kwam eensklaps Harlekijn met eenen angstkreet en zoo
haastig de trap afgeloopen, om Colombine ter hulp te snellen, dat hij, over het meisje
struikelende, den baljuw tegen het lijf stortte en hem bijna achterover deed vallen.
Hij smeekte .om verschooning..... en, zonder op een antwoord te wachten, greep hij
Colom-
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bine bij de hand, leidde haar op de stelling, en beiden hernamen onmiddellijk hun
spel, alsof er niets ware geschied.
De baljuw keerde denkend en met tragen stap huiswaarts. Hoe had hij zich toch
laten verleiden om zoo lang bij dit dom en onbeduidend spel te verwijlen? Het belang,
dat het zichtbaar bedrukte meisje hem inboezemde? Was hij niet veeleer
teruggehouden geworden door een sterk verdenken, dat die leelijke, bruingezengde
lieden wel de daders der diefstallen konden zijn? Ja, dit gevoel had hem in het eerst
doen blijven staan; doch, hij kon het voor zich zelven niet ontveinzen, hij had welhaast
zooveel genoegen in het aanschouwen der onnoozele pantomime gevonden, dat hij
de belofte, aan zijne vrouw en aan Katrien gedaan, bijna geheel had vergeten; maar,
Goddank, het was nog geen zeven uren!
Onder den invloed van dit gepeins, wilde hij zijn horloge nog eens bekijken. Hij
scharrelde vruchteloos met de hand naar het lint, waaraan het was gehecht, betastte
zich ongeduldig en gromde met verbaasdheid:
‘Weg? Mijn uurwerk verdwenen? Ha, nu ken ik de dieven! Harlekijn!’
En met den vinger aan het voorhoofd mompelde hij:
‘Ja, zoo is het! De wildeman, Harlekijn en Colombine! Het was, tusschen dit gezin
van doortrapte gauwdieven, een goed berekend spel..... Ik heb mijn uurwerk
uitgetrokken; zij hebben het gezien. De wildeman stiet Colombine naar beneden, ten
einde Harlekijn gelegenheid te geven om mij tegen het lijf te vallen; en het is op dit
oogenblik, dat
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de schelm met eene welgeoefende hand mij mijn uurwerk heeft ontstolen..... Maar
Colombine? Zou het arme kind deel aan de misdaad genomen hebben? Onmogelijk,
zij schijnt de onnoozelheid zelve! Om het even, vangen wij het geheele huisgezin in
eenen enkelen trek; een nader onderzoek zal bewijzen wie er schuldig is..... Handelen
wij zonder tijdverlies; maar voorzichtig evenwel, want konden deze listige lieden
vermoeden wat hen wacht, zij zouden mijn uurwerk doen verdwijnen.’
Hij trad in zijne woning, riep zijnen knecht Andries en zeide hem:
‘Ga ter jaarmarkt, zoek den preter op, zeg hem in stilte, zijne knapen te verwittigen,
dat zij onmiddellijk, evenals hij, hier moeten komen. Gebaar u zelven als onverschillig
en laat niemand verdenken, dat gij met eene haastige boodschap zijt gelast.’
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XII
Kort na het weggaan van den baljuw was de vermakelijke pantomime van Harlekijn
en Colombine ten einde geloopen, en waren de boeren zoo talrijk de tent
binnengestroomd, dat, eenige minuten later, geene enkele plaats op de banken onbezet
bleef.
De vertooning, zooals het was aangekondigd, begon met de oefeningen van den
wildeman, die waarlijk, door het spelen met het aanbeeld en met eenige
honderdpondgewichten, zulke verrassende bewijzen van reuzensterkte gaf, dat het
publiek, met wijdgeopende oogen en van verbazing stom, den wonderljken man
aangaapte. Zeker, dit schouwspel ware al te ernstig geweest, hadde men niet gezorgd
om nu en dan de toeschouwers door tusschenloopende poetsen tot lachen op te
wekken.
Harlekijn was nu als een hansworst of pierrot gekleed; men had zijn aangezicht
met krijt wit gemaakt en hem met roode verf eenen mond geschilderd, die tot aan
zijne ooren reikte. Al de kunstgrepen, welke de wildeman uitoefende, veinsde hij te
willen nabootsen; maar hij deed dit zoo dom en zoo onhandig, dat hij achteroverstortte
of de gewichten op zijne teenen liet vallen of wat klinkende oorvegen

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

172
van zijnen meester bekwam. Zijne koddige antwoorden en de grimassen van zijnen
grooten mond deden de boeren zoo luidruchtig lachen, dat men zeker het geschater
op het midden der markt kon hooren.
Zoo ging dus de vertooning haren gang, tot groot genoegen der toeschouwers. De
kunstenaars, door het herhaald handgeklap aangemoedigd, deden hun best om zich
deze goedkeuring waardig te maken.
Nu stond de wildeman te midden van het tooneel met gebogen knieën en
waggelende op zijne beenen, om te toonen dat hij, hoe sterk ook, nauwelijks zich
kon recht houden en dreigde onder zijnen overmatigen last te bezwijken. Inderdaad,
aan elke zijner handen hingen eenige honderdpondgewichten; tusschen zijne tanden
hield hij een eind touw en daaraan was het aanbeeld gehecht; op zijne schouders zat
de hansworst en boven zijn hoofd stond Colombine, op éénen voet en met de bazuin
aan den mond, als eene Grieksche faam den roem van den wonderbaren kunstenaar
verkondigende.
Een daverend handgeklap brak los..... maar dit goedkeurend gerucht werd eensklaps
onderbroken door de verschijning, bij den ingang der tent, van den baljuw, die den
gouden appel van zijnen wandelstok boven het publiek uitstak, om te doen begrijpen
dat hij stilte eischte.
‘Iedereen zwijge! Niemand roere hier!’ riep de hooge ambtenaar, op den toon van
streng bevel.
De wildeman zag deze stoorders zijner vertooning met eenen blik van gramschap
aan; doch hij bleef, met zijne gewichten aan de handen en zijn aanbeeld tegen de
borst, roerloos staan.
Alleen de hansworst liet zich van zijns meesters
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schouders glijden, en week als verschrikt tot tegen den achtersten doek der tent, waar
hij bleef staant met eene grimas die sommige toeschouwers nog deed lachen ondanks
den ernstigen indruk van des baljuws bevel.
Ondertusschen stapte deze, door den preter op de hielen gevolgd, over de banken
en beklom het tooneel.
Met eene spijtige beweging liet de wildeman al wat zijnen last uitmaakte ten gronde
vallen, en zeide, als iemand die zich over eene beleediging verontwaardigd gevoelt:
‘Mijnheeren, ik heb de eer niet u te kennen. Krachtens welk recht komt gij mij in
mijn werk hinderen? Deze brave lieden hebben betaald en.....’
‘Kom, kom, geene nuttelooze woorden,’ onderbrak hem de baljuw. ‘Ik verklaar
u allen in naam der wet gevangen, als plichtig aan diefstal.’
‘Mij gevangen?’ kreet de wildeman knarsetandend. ‘Ha, dit gaat zoo gemakkelijk
niet!’
Hij deinsde een paar stappen achteruit en stelde zich, met geslotene vuisten, in de
houding van iemand die tot hardnekkige zelfverdediging is besloten. Maar de preter
blies opeen tinnen fluitje; het doek der tent werd aan twee zijden gescheurd of
opgeheven, en door de dus gemaakte openingen sprongen vijf andere wetsdienaars
op het tooneel.
Bij het gezicht dezer gewapende mannen bedaarde de wildeman onmiddellijk en
bad om verschooning: hij had niet geweten, dat het de overheid dezer gemeente was,
die hem de eer aandeed hem in zijne tent te bezoeken. Nu drukte hij ootmoedig het
verlangen uit, te mogen weten, wat men hem ten laste legde. Het kon niet anders
zijn, of hij en zijne kin-
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deren waren de slachtoffers van den laster, door oneerlijke en minder gelukkige
mededingers tegen hen uitgestrooid.
Zonder naar zijne woorden te luisteren, had de baljuw, terwijl vier knapen de
gevangenen van nabij bewaakten, aan de twee anderen bevolen, de tent te doen
ontruimen; en, toen hij ook den laatsten toeschouwer had zien verdwijnen, keerde
hij zich tot den wildeman en vroeg hem:
‘Hoe is uw naam? Welk is uw geboorteland?’
‘Ik heet Samson Kavandar en ben geboren te Cremsir, in Moravië.’
‘Die jongen en dit klein meisje zijn uwe kinderen?’
‘Ja, Mijnheer; Joachim is geboren te Amsterdam, en Heila te Andernach, op den
Rijn. Wij zijn eerlijke lieden, die de wereld rondreizen om ons zuur brood in het
zweet onzes aanschijns te verdienen. Nog nooit, in ons geheele leven, hebben wij
ons aan de minste overtreding der wetten schuldig gemaakt. Wil Mijnheer schrijven
aan den burgemeester van Beaucaire in Frankrijk, hij zal vernemen, dat wij daar, op
de groote jaarmarkt, zelfs hebben medegeholpen om eene geheele bende
gauwdieven.....’
‘Genoeg! Antwoord slechts als men u iets vraagt,’ viel de baljuw hem in de rede.
En zich tot de knapen wendende, gebood hij hun, Samson Kavandar en zijnen
zoon te betasten. Deze schenen in het geheel niet te vreezen, noch verlegen te zijn;
zij leenden zich gewillig tot het onderzoek, dat ook geheel vruchteloos bleef.
‘Samson Kavandar,’ zeide de baljuw, ‘er zijn sedert de opening der jaarmarkt
verscheidene dief-
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stallen gepleegd. Men heeft, onder anderen, de tasch van vier personen geledigd,
eene zilveren snuifdoos, oorringen en eene tabaksdoos gestolen. Weet gij daar iets
van?’
‘Zeker, Mijnheer, ik heb er van hooren spreken, gelijk iedereen.’
‘Dezen namiddag is voor uwe tent het gouden uurwerk van eenen toeschouwer
gestolen.’
‘Voor onze tent, dezen namiddag?’ mompelde de wildeman verwonderd.
‘Preter, doe den jongeling tot mij naderen.... Gij heet Joachim?’
‘Om u te dienen, Mijnheer,’ antwoordde de hansworst zeer gerust.
‘Het is nog geen halfuur geleden, dat ik mij voor deze tent bevond, en met andere
liedende poetsen van Harlekijn en Colombine aankeek. Toen uwe zuster van de trede
werd gestooten, kwaamt gij haar in schijn ter hulp en vielt mij tegen het lijf. Deze
gelegenheid hebt gij waargenomen, om mij mijn gouden uurwerk te ontfutselen. Stel
u niet zoo verwonderd aan; ik ben zeker dat gij de dief zijt, want eenige oogenblikken
te voren had ik mijn horloge nog bekeken, en onmiddellijk na den val van Colombine
was het uit mijnen zak verdwenen.’
‘Maar, lieve hemel, hoe is het mogelijk, mij van zulk eene misdaad te
beschuldigen?’ zuchtte de jongeling met de handen in de hoogte. ‘Ik ben onnoozel
als een pasgeboren lam!’
‘Alzoo, gij weigert de minste openbaring te doen? Van mijn uurwerk of van de
andere gestolen voorwerpen weet gij beiden niets? Overweegt, dat eene bekentenis
van uwentwege en de teruggaaf der
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geroofde voorwerpen de strengheid der wet waarschijnlijk zouden verzachten. Zoo
niet, bevindt men u schuldig, de galg zonder hoop op genade!’
‘Maar, Mijnheer, mag ik eens een woord spreken?’ vroeg de wildeman. ‘Nu
herinner ik het mij: toen Joachim, over zijne zuster struikelende, u tegen het lijf viel,
zag ik eenen verdachten persoon, eenen vreemdeling ongetwijfeld, want hij was niet
gekleed zooals de lieden dezer landstreek en droeg daarenboven eenen langen rossen
baard. Welnu, heer baljuw, hij sprong toe, in schijn om u te steunen, maar ik bemerkte
wel, dat zijne hand juist terecht kwam op het lint van uw uurwerk. Twijfel niet: deze
vreemdeling is het, die u heeft bestolen.’
M. Bakeland schudde ongeduldig het hoofd. Die vreemdeling met den rossen
baard, van wien pachter Sebastiaan Groof hem reeds, als van eenen vermoedelijken
gauwdief, had gesproken, bracht zijne overtuiging aan het wankelen; maar hij verdreef
zijnen twijfel en zeide:
‘Zulke vertelsels kunnen ons niet misleiden. Zijt gij schuldig, wij zullen het te
weten komen. De gestolene voorwerpen kunt gij niet zoo goed verborgen hebben,
of wij zullen ze wel ontdekken.’
‘Ho, Mijnheer, onderzoek hier alles; ik wensch, ik eisch het voor het behoud mijner
eer!’ riep de wildeman. ‘Moet het zijn, om mijne onschuld ten volle te bewijzen, roer
den grond dezer tent het onderste boven.’
‘Het is juist wat wij gaan doen.’
‘Welnu, Mijnheer, vindt gij iets, dat tegen ons getuigt, hang mij aan de galg,
seffens, zonder vonnis, ik stem er in toe!’
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Op bevel van den baljuw bleven er drie knapen de gevangenen bewaken; de andere
begonnen alles wat zich in de tent bevond, zorgvuldig te doorsnuffelen; zij kropen
onder het tooneel, zochten in alle hoeken en zelfs in den grond, op de plaatsen, die,
als versch omgeroerd, hun verdacht voorkwamen.
Terwijl dit onderzoek aan den gang was, beschouwde M. Bakeland het kleine
meisje, die, met het hoofd gebogen en de handen voor de oogen, nevens eenen der
knapen stond. Zij hield zich zeer stil, maar tranen lekten haar van de vingeren en zij
beefde zichtbaar van verschriktheid.
‘Heer baljuw,’ zeide de knaap, ‘men heeft deze springster nog niet onderzocht.
Zulke lieden zuigen de dieverij met de moedermelk in. Wie weet, houdt zij uw horloge
niet verborgen?’
‘Neen, neen, laat dit kind met vrede,’ antwoordde de baljuw. ‘Alles in haar getuigt
van onnoozelheid..... Zulke zwervende landloopers zijne ouders te moeten noemen,
kan een ongeluk zijn, eene misdaad is het evenwel niet.’
Hij zag, dat de bedrukte Colombine hare oogen ophief, om te zien naar dengene,
die zulke goede woorden over haar had uitgesproken. Zij zag hem aan met eenen
blik van dankbaarheid tusschen hare tranen.
Haar naderende, vatte de baljuw hare hand en zeide op minzamen toon:
‘Gij heet Heila, niet waar? Houd op met weenen, kind.’
‘O, Mijnheer, heb medelijden met ons: wij zijn onschuldig!’ zuchtte zij.
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‘Gij? Dit geloof ik, Heila; maar uw broeder, uw vader?’
‘Zij insgelijks, Mijnheer, wij zijn allemaal eerlijke lieden.’
‘Nu, wees dan maar gerust; vindt men geene bewijzen tegen hen, zij zullen vrij
en ongehinderd blijven. En wat u betreft, mijn arm kind, u zal geen het minste kwaad
geschieden, daarvoor zal ik zorgen.’
Het meisje murmelde eene dankbetuiging en zag daarbij den baljuw zoo zoet en
zoo streelend in de oogen, dat hij er door ontroerd werd en zich bekoord gevoelde
om het aardige kind in de armen te drukken. Hij weerstond echter deze onverklaarbare
neiging.
Intusschen had zich met bliksemsnelheid over de geheele jaarmarkt het nieuws
verspreid, dat de baljuw in de tent van den wildeman was gegaan om hem en zijn
huisgezin gevangen te nemen, als daders van de veelvuldige diefstallen, die sedert
eenige dagen de bevolking der gemeente hadden verschrikt. Iedereen was toegeloopen
om de gauwdieven te zien wegleiden, en nu hoorde men binnen de tent het doffe
geschater der menigte, die zich voor haren ingang verdrong.
De preter en zijne knapen kwamen terug op het tooneel en gaven den baljuw te
kennen, dat hun onderzoek, hoe nauwkeurig ook volbracht, niets had opgeleverd,
dat het verdenken kon staven.
‘Gij ziet wel, Mijnheeren, dat uw wantrouwen geenen schijn van grond had!’
juichte de wildeman met zegevierenden lach. ‘Ik wil mij echter niet beklagen: ieder
moet zijnen plicht op de wereld vol-
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brengen en alle menschen kunnen zich bedriegen. Indien Mijnheer nu de goedheid
wilde hebben, mij mijn werk te laten voortzetten; ik zal onverdiend reeds schade
genoeg lijden door dien noodlottigen misgreep.’
De baljuw schokschouderde twijfelende en scheen gereed om de zaak op te geven.
Hoe vast hij meende overtuigd te zijn, dat zijn uurwerk hem door Harlekijn was
ontfutseld, hij had het evenwel niet gezien en het was mogelijk, dat hij zich bedroog.....
Maar na eene wijl in zich zelven te hebben overwogen, zeide hij:
‘Preter, blijft gij met drie uwer gezellen deze lieden bewaken; dat de andere mij
volgen! Binnen eenige minuten ben ik hier terug.’
Hij ging uit de tent en richtte zich rechtstreeks naar de kleinere tent daarnevens,
voor welker deur de waarzegster stond, die, in schijn geheel onverschillig aan wat
er gebeurde, de omstaande boeren uitnoodigde om haar over hun toekomend lot te
raadplegen.
Toen de baljuw en zijne knapen haar naderden, zeide zij met eenen glimlach, zoo
minzaam als haar terugstootend gelaat het toeliet:
‘Komt binnen, Mijnheeren. Waaraan kan eene arme, oude vrouw als ik de eer van
uw bezoek verschuldigd zijn?’
‘Wij komen u ondervragen aangaande de diefstallen, welke op de jaarmarkt worden
gepleegd, onder andere over een gouden uurwerk, dat dezen namiddag, bijna voor
uwe tent, werd gestolen.’
‘Ach, Mijnheer, gij wilt u over mijne gewaande kunst vroolijk maken,’ antwoordde
de waarzegster
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lachende. ‘Voor eenvoudige boeren zou ik de kaarten leggen en hun het een en ander
daaruit lezen; maar voor u, hoogedelgeboren baljuw, die een doorgeleerd man zijt
en goed weet, dat ik hier niet zou staan als eene bedelares, indien ik weten kon wat
er gebeurd is of nog zal gebeuren.....’
‘Spreek zooveel niet en antwoord mij kort en duidelijk,’ gebood M. Bakeland.
‘Hoe is uw naam?’
‘Hawida Kavandar, Mijnheer.’
‘Samson, de wildeman van hiernevens, is uw echtgenoot?’
‘Ja, Mijnheer.’
‘En Harlekijn en Colombine zijn uwe kinderen?’
‘Mijne wettige kinderen.’
‘Ook het meisje? Is dit wel zeker?
‘Vergeef het mij, hoogedele heer baljuw, dat uwe vraag mij doet glimlachen. Of
de kleine Heila mijne dochter is? Kunt gij daaraan twijfelen? Is zij niet bruin genoeg
van aangezicht om u te laten raden tot welk ras zij behoort?’
‘Inderdaad, vrouw; maar is het niet mogelijk, door zekere middelen, aangezicht
en handen van een kind zoo bruin te verven?’
‘Gewis, Mijnheer, het is zelfs zeer gemakkelijk voor wie het geheim kent. Men
doet het met curcuma en een weinig zwart. Hoe zonderling, Mijnheer! Gij gelooft,
dat onze Heila dus geverfd is?’
En zij borst los in eenen langen lach, terwijl de baljuw met den blik ten gronde
het hoofd schudde..... Hij stond echter even ras uit zijne overweging op en gromde
met spijtigheid:
‘Alzoo, vrouw, gij weet niets van de bedoelde diefstallen? hoegenaamd niets?’
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‘Ach, Mijnheer, welk eene vraag! Hoe zou ik iets daarvan weten? Ik verlaat den
geheelen dag mijne tent niet.’
‘Welaan, knapen, doet uwen plicht: onderzoekt hier alles en verzekert u, dat deze
vrouw geene der gestolene voorwerpen verheelt.’
De waarzegster, zonder te wachten dat zij er toe werd uitgenoodigd, keerde al hare
zakken om en overtuigde hen, dat zij, althans in hare kleeding, niets hield verborgen.
Alles in hare tent werd verroerd, geopend en onderzocht; maar deze opsporingen
bleven eveneens vruchteloos. De waarzegster, vroolijk lachende, sprak de dienaars
der wet zoo schertsend toe, dat de baljuw zich gedwongen zag door eene ernstige
bedreiging haar de stilte op te leggen.
Evenwel, toen de knapen, door haren spot tot driftigen ijver aangespoord, eenen
hoek der tent naderden, waar eene koffiekan op een klein vuur van houtskolen stond
te dampen, scheen zij minder op haar gemak en volgde zij hunne bewegingen met
eenen zijdelingschen blik.
Ook daar werd niets ontdekt..... totdat een der knapen op de gedachte kwam, de
koffiekan van het vuur te nemen, om er in te kijken. Tot zijne groote verrassing
hoorende, dat iets daarin rammelde, keerde hij de kan het onderste boven: met de
uitstroomende koffie rolde der baljuws gouden horlogie op den grond.
Verbitterd omdat hij zijn kostkaar uurwerk zoo beschadigd en ongetwijfeld geheel
verdorven terugzag, viel de baljuw tegen de oude vrouw uit:
‘Ha, snoode dievegge, het is zoo, dat gij met der
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lieden goed handelt! Grijpt ze aan, knapen, en rukt ze naar buiten..... Zij zal naar de
gevangenis, evenals haar manen haar zoon..... Ga, preter, doe de andere gevangen
insgelijks buiten brengen.’
‘Maar, Mijnheer, gij hebt het recht niet mij aan te houden: ik ben eene eerlijke
vrouw!’ kreet de kaartenkijkster.
‘Eene eerlijke vrouw? Drijft gij den spot met de wet? En dit uurwerk in de
koffiekan?’
‘Ja, wie heeft het er in gestoken? Ik weet het niet; ik heb het nooit gezien, noch
er van gehoord. Eene tortelduif is niet onschuldiger dan ik. Gij wilt, dat ik naar de
gevangenis ga? Ik ben eene arme, zwakke vrouw en zal geenen weerstand bieden.....’
‘Nutteloos al die streken, vrouw. Gij hieldt het gestolen uurwerk in uwe koffiekan
verborgen; wij bezitten het corpus delicti; daartegen is niets in te brengen.’
‘Niets in te brengen? En indien die heer, met zijne sabel daar, het uurwerk in de
koffiekan had gesmeten? Waarom? Dit weet ik niet, maar alles is mogelijk.’
‘Brengt de vermetele vrouw buiten; ik hoor uwe gezellen met de andere
gevangenen,’ zeide de baljuw tot de knapen.
Toen de waarzegster voor de deur kwam, en daar haren man en haren zoon, met
de handen op den rug gebonden, zag staan, begon zij van woede te weenen en klaagde
luid over de schreeuwende onrechtvaardigheid, waarvan zij, zoo ze beweerde, met
haar huisgezin het slachtoffer was.
De stoet begaf zich opweg, onder het gejouw en de wraakkreten der menigte.
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‘Dieven, schelmen! Hangt ze op, radbraakt ze, de roovers!’ was al wat men hoorde;
en de knapen hadden werks genoeg, om met hunne sabels degenen af te weren, die
de waarzegster en den wildeman, omdat zij de lieden schenen uit te lachen, aan het
lijf wilden komen.
Wonder toch, tusschen al dit woedend geschreeuw mengde zich nu en dan eene
uitroeping van medelijden bij het gezicht der kleine Colombine, die met hangend
hoofd, stil en zwijgend, aan de hand harer moeder voortsukkelde.
Zoo kwam men weldra bij het Leenhof, eene soort van oud kasteel, dat tevens tot
gevangenis en tot zetel van het gerecht diende.
Hier hield de baljuw den stoet staan, en betuigde het inzicht om Heila, gedurende
de gevangenschap harer ouders, in het godshuis voor ouderlingen te doen herbergen
en verplegen. Zij zou er in alle geval niet lang blijven: want er moest nog gedurende
de jaarmarkt een streng voorbeeld gegeven worden. Reeds morgen zouden allen voor
het gerechtshof verschijnen en hun vonnis hooren uitspreken.
Maar toen de waarzegster zijn voornemen raadde, begon zij zoo deerlijk te huilen,
om haar kind te roepen en zich het haar uit het hoofd te rukken, dat M. Bakeland in
zijn besluit aarzelde, bovenal omdat het meisje met dezelfde wanhoop scheen
getroffen.
‘O, Mijnheer, heb deernis met eene arme moeder!’ riep de waarzegster. ‘Scheid
mij niet van mijn kind!..... Heila, Heila, zoudt gij mij kunnen verlaten in mijne
droefheid? Spreek, spreek, Heila, die goede heer zal u aanhoorem.’
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Het meisje hief de handen tot den baljuw op en smeekte met tranen:
‘O, genade, genade, laat mij bij mijne moeder blijven!’
‘Het zij zoo,’ morde M. Bakeland, ‘maar let op: indien iemand uwer haar verdriet
aandoet, zal hij er rekenschap van te geven hebben.’
‘Haar verdriet aandoen, het licht mijner ziel?’ riep de oude vrouw. ‘Zulk eene
bedreiging aan eene moeder! Hebben de lieden van dit land dan geen hart?’
‘Ja, maar ik heb wel opgemerkt, vrouw, dat uw man het arme kind niet zacht
behandelt.’
‘Mijn man? Die barsche, oploopende kerel, haar mishandelen in mijne
tegenwoordigheid? Dat hij het durve, ik ruk hem de oogen uit het hoofd!’
Maar zij werd bij den schouder gegrepen en binnen het Leenhof geleid.
Het gevang bestond in een gedeelte der kelders van het gebouw. Hoewel onder
den grond gelegen, was het tamelijk droog en, gedurende den Zomer, geen ongezond
verblijf.
De baljuw gaf bevel, den gevangenen een goed deel versch stroo te brengen, goed
water in overvloed en te negen uren een behoorlijk avondmaal.
Over deze ongewone bezorgdheid waren de knapen zeer verwonderd; de preter
alleen vermoedde, dat een gevoel van medelijden met het kleine meisje daarvan de
oorzaak was.
In de gevangenis werden de armen van den wildeman en zijne zoon losgemaakt.
Het slot schoot zijnen ijzeren tand in den muur,

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

185
de grendels schoven krijschend in hunne verroeste pannen..... en gesloten was de
kerker.
Evenals een paar gevangen vogels, die men in de kooi smijt, begonnen Samson
Kavandar en zijn zoon Joachim met dwaze haast rondom den overwelfden kelder te
loopen. Zij rukten aan de deur, beproefden

Maar de vrouw sprong er tusschen en begon eene hevige worsteling (bladz. 192).

de sterkte van het slot, strekten de handen boven hun hoofd uit naar het verheven
luchtgat, bukten in alle hoeken en poogden iets te ontdekken, dat hun eenige hoop
op een nachtelijk vluchten kon laten opvatten.
De wildeman stelde zich tegen den muur en
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deed zijnen zoon een verstaanbaar teeken. Deze, met eenen enkelen sprong, stond
op zijne schouders en kon dus de ijzeren staven van het lichtgat bereiken; maar ook
dit onderzoek was geheel ontmoedigend.
De jongeling liet zich nederglijden en zeide in het Hoogduitsch, opdat, indien
iemand van buiten hen afluisterde, men niet zou verstaan, waarover zij spraken:
‘Nutteloos, vader: zoo dik als mijn arm en ongemeen diep in den arduinsteen
geworteld..... Wat beproefd?’
‘Wat beproefd, Joachim? Van nu tot morgen heeft men tijd om te werken. Herinnert
gij u, hoe wij te Paderborn, toen gij nog een kleine jongen waart, door een gat in den
muur de galg ontliepen?.... Ongelukkiglijk heeft men mij mijn dolkmes ontnomen!’
‘Mij heeft men insgelijks niets gelaten, vader.’
‘En gij daar, de vrouwen!’ gromde de wildeman. ‘Gij zit daar rustig op het stroo,
alsof ons lot u niet aanging Heeft geene van u beiden een mes of een ijzeren voorwerp
in den zak?’
‘Niets,’ antwoordde de kaartenkijkster. ‘Om mijne onschuld te bewijzen, heb ik
voor die heeren mijne zakken uitgeschud.’
‘En gij, Heila?’
‘Anders niets dan dit, vader,’ zeide het meisje, hem een tamelijk groote schaar
toereikende.
‘Voldoende, het is staal!’ juichte deze. ‘De muur is oud, en de mortel waarschijnlijk
door de vochtigheid opgevreten. Ha, ha, ze zijn misschien bezig met eene nieuwe
galg voor ons op te tim-

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

187
meren, maar de Kavandars hangen er nog niet aan!’
Door eene sterke wrong zijner vuisten deed hij den nagel, waardoor de beide
lemmers der schaar vereenigd waren, losspringen en gaf zijnen zoon er een van.
‘Aan den arbeid nu: zoeken wij eerst eene zwakke plaats..... Langs dezen kant,
Joachim; die komt uit op de straat of op eenen tuin.’
En met koortsige, ja, bijna vroolijke haast, ijverden zij om ergens eene spleet te
ontdekken of de punt van hun werktuig tusschen de naden der steenen te steken;
maar al hunne moeite bleef vergeefsch. Ongetwijfeld moesten deze kelders nog een
overblijfsel zijn van een eeuwenoud gebouw, dat in den Romeinschen tijd daar had
gestaan; want de mortel was harder dan de steen geworden, en de stukken der schaar
krijschten er op, zonder er meer in te dringen dan men ze op bazalt hadde gewreven.
Eindelijk brak het stuk schaar in des wildemans hand.
‘Schei uit, Joachim, het is nutteloos,’ zeide hij ontmoedigd. ‘Vinden wij geen
ander middel om te ontsnappen, dan kunnen wij ons op niets verwachten dan morgen
reeds den laatsten sprong tusschen hemel en aarde te doen. Bedenken wij ons nog.....’
Na eene lange wijl stilte, schudde hij het hoofd en mompelde:
‘Niets, niets! En gij, Joachim? ..... Hoe, gij weent?’
‘Verwondert u dit, vader? Nog zoo jong en aan de galg te sterven; het is gruwelijk!’
‘Ja, mijn jongen, het is verdrietig, inderdaad, zelfs als men niet jong meer is.’

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

188
‘Gij, vader, hebt den dood niet te vreezen; gij hebt de hand niet aan het uurwerk
gehad. Ik alleen zal gehangen worden: de baljuw weet, dat ik het ben, die hem heb
bestolen.’
‘Kom, kom, niet gewanhoopt; ons blijven nog vele uren..... Wees stil en stoor mij
niet, Joachim. Ik ga mij het hoofd in de handen leggen; wees zeker, ik zal een middel
tot redding vinden.’
De jongeling ging tot zijne moeder en liet zich op het stroo bij haar nederzakken.
‘Gij zijt bedroefd, Joachim,’ sprak zij hem glimlachend toe. ‘Gij laat u door uwen
vader vervaard maken. Hij snoeft als een moedige kerel, maar hij is in den grond een
bloodaard en weet niet wat hij zegt. De galg? Hoe zou men iemand onzer tot den
dood kunnen veroordeelen, daar men geene bewijzen tegen ons heeft?’
‘En het uurwerk, moeder?’
‘Welnu, het uurwerk? Indien het vinden van dit voorwerp voldoende was, zou
men mij moeten opknoopen, want men ontdekte het in mijne koffiekan; maar, wees
gerust, ik zal mij wel heelhuids uit deze zaak trekken. Dat er een gouden horloge
werd gestolen, dit is niet te ontkennen; maar wie is de dief? Daarvan weten die slimme
heeren toch niets. Indien wij voor hen ons onbekommerd veinzen en onwankelbaar
blijven loochenen iets te weten, kunnen zij geene zware straffen tegen ons uitspreken.’
‘Ach, moeder, de baljuw is overtuigd, dat ik de dief van het uurwerk ben.’
‘Het zij zoo; hij veronderstelt het, doch is er niet zeker van..... Wat ons allen,
behalve Heila, boven
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het hoofd hangt, is eene geeseling. Welnu, mijn zoon, voor u is het de tweede, voor
mij de derde en voor uwen vader de vijfde. Het is geen vroolijk feest, wanneer der
beulen roeden u het roode zweet uit den rug slaan; maar men sterft er niet van.’
‘Moeder, moeder, hoe gij over zulk eene marteling spreekt!’ zuchtte de jongeling.
‘Hebt gij het dan vergeten, hoe ik te Augsburg onder de roeden in bezwijming viel
en bijna levenloos moest worden weggedragen?’
‘Ja, maar hier slaat men zoo onmeedoogend niet.’
‘Ha, ik heb het gevonden!’ riep de wildeman, eensklaps opspringende.
‘Welnu, wat hebt gij gevonden, slimme Samson?’ vroeg de vrouw met
ongeloovigen spotlach.
‘Het middel om niet slechts aan de galg, maar aan alle andere straf te ontsnappen.’
‘Voor u?’
‘Neen, voor ons allen!’
‘Zoo? En dat wonderbaar middel is?’
‘Luistert wel..... en gij, Hawida, val mij niet in de rede, of ik verwar mij in de zaak.
De baljuw kan niet in geweten zeggen, wie het is, die hem zijn uurwerk heeft
ontstolen. Hij veinst wel overtuigd te zijn, dat Joachim de dief is; maar hij is er zoo
weinig zeker van, dat hij begon te twijfelen, zoohaast ik hem sprak van den man met
den rossen baard. Gij weet wel, wien ik meen?’
‘Samuel, die zondagavond is heengegaan met den buit?’
‘Natuurlijk, - en die ons wacht te Brugge. Maar, Hawida, gij valt mij in de rede.
Waarover was ik bezig te spreken?’
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‘Van den baljuw, die geene bewijzen heeft.’
‘Ha, ja. Is het waar of niet, dat hij het niet weet?’
‘Neen, zeker, hij weet het niet.’
‘Welnu dan, indien iemand onzer voor het gerecht bekende, de dief van het uurwerk
te kunnen zijn, denkt gij, dat men aan de waarheid zijner verklaring zou kunnen
twijfelen?’
‘Hoe, Samson, gij wilt u zelven beschuldigen om ons te redden?’ mompelde de
vrouw verwonderd.
‘O, vader, heb dank, duizendmaal dank!’ kreet de jongeling, met open armen
opstaande om zijnen vader aan den hals te vliegen.
Maar deze stiet hem terug en zeide schertsend:
‘Ha, sa, waant gij mij zinneloos? Ik aan de galg hangen in uwe plaats? Zoo dom
niet. Het middel, dat ik heb uitgevonden, moet ons allen redden.’
‘Vervelende zageman,’ gromde de waarzegster, ‘kom voor den dag met uw middel.
Naar gewoonte zal het ongetwijfeld op eene dwaasheid uitloopen.’
‘Maar laat mij toch spreken..... Ik herhaal mijne vraag: indien iemand onzer zich
zelven beschuldigde, de dief van het uurwerk te zijn, zou men deze bekentenis niet
moeten aanvaarden? Antwoord mij, Hawida.’
‘Zeker, zeker; maar dan zou men dezen onnoozelen sul aan de galg hangen.’
‘Het is juist daarin, dat gij u bedriegt. Heila is nog een kind: kinderen hangt men
niet.....’
De verbolgene moeder sprong recht en riep, terwijl hare oogen van
verontwaardiging fonkelden:
‘Lieve hemel, heb ik het wel verstaan? Gij wilt, dat Heila voor het gerecht zich
aan den diefstal
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schuldig verklare! Zijt gij geheel van uwe zinnen? Zie, wreedaard, hoe het denkbeeld
alleen haar doet beven.’
‘Ja, ik weet het wel,’ spotte Samson Kavandar, ‘dat gij haar bederft. Gij hebt er
wat schoons van gemaakt: vreesachtig, teergevoelig, jankend en laf als een
burgermeisje, ontaard van het bloed harer voorvaderen en tot niets meer goed!’
‘Laf? De lafaard zijt gij,’ kreet zijne vrouw. ‘Een vader, die zijn jongste kind wil
slachtofferen, om zich zelven het gevaar eener geeseling te sparen!’
‘Sa, wilt gij mij tot het einde laten spreken?’ bulderde de wildeman. ‘Gij babbelt
als eene ekster, zonder te weten wat ik meende te zeggen. Nog één woord, en ik leg
u mijne vuist op het voorhoofd!..... Luister dus: het is niet zeker, dat wij tot dit uiterste
middel onze toevlucht zullen behoeven te nemen. Zoolang wij kans zien om door
eene aanhoudende loochening aan de veroordeeling te ontsnappen, blijven wij eene
volstrekte onwetendheid veinzen; maar wordt deze hoop ons ontnomen, dan vooruit
met het onfeilbare redmiddel. Heila bekent voor de rechters, dat zij het is, die, terwijl
de baljuw haar wilde opheffen, het uurwerk hem uit den zak ontfutselde, en, zonder
dat iemand er iets van wist, het in de koffiekan harer moeder liet vallen..... Waarom
staat gij tegen deze gedachte zoo geweldig op? Tot welke straf zal men Heila
veroordeelen? Tot geene hoegenaamd; zij is nog een verstandeloos kind, en gij hebt
wel bemerkt, niet waar, hoe medelijdend en hoe vriendelijk de baljuw zich jegens
haar toonde?..... Nu, wat zegt gij van dit middel?’
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‘Ik herhaal dat gij een vader zonder ziel en een lafaard zijt,’ wedervoer de vrouw
met bitsigheid. ‘Wat? Op uw arm kind al de schuld laden en haar doen geeselen
waarschijnlijk, zij die alleen onschuldig is? Veeleer liet ik mij zelve levend
radbraken..... maar voor u toch niet, hoort gij, bullebak!’
‘Ga uwen gang maar, vrouw: mijn wil zal op het einde geschieden..... En wat zegt
gij, Heila?’
‘Ach, zuster-lief, red mij van de galg!’ smeekte Joachim.
Het meisje, ofschoon weenend en verschrikt, scheen te aarzelen.
‘Neen, neen, stem niet toe!’ riep hare moeder. ‘Er is geen gevaar voor de galg. De
geeseling, welke hen bedreigt - die mannen zonder hart - willen zij op uwen rug doen
nedervallen. Uw vleesch is nog te zacht; uw onschuldig bloed zou vlieten bij stroomen;
gij zoudt er onder bezwijken. Weiger, weiger!’
‘Ik mij zelve aanklagen als dievegge?’ snikte het meisje. ‘Gegeeseld worden? O,
vader, genade, genade!’
‘Gij wilt niet, ondankbare?’
‘Nimmer, nimmer, ik kan niet!’
‘Ha, ha, dit gaan wij eens zien!’
Samson Kavandar liep bulderend tot zijne dochter, ongetwijfeld met het inzicht,
haar door mishandelingen tot het volbrengen van zijnen wil te dwingen; maar de
vrouw sprong er tusschen en begon eene hevige worsteling, waarin, ofschoon zij
menigen harden slag bekwam, hare nagelen meer dan één merkteeken op de wangen
van haren echtgenoot drukten. Beiden schreeuwden tegen elkander op;
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Heila huilde..... toen zij eensklaps de grendels van den kerker hoorden wegschuiven.
‘Opgepast! Stil, men komt!’ morden allen te gelijk.
‘Wij spelen comedie,’ voegde de waarzegster er bij.
Met een wonderlijk gevoel der noodzakelijkheid stelden allen zich in eene houding,
alsof zij waarlijk met eene ernstige oefening van hun ambacht bezig waren.
‘Wat geschiedt hier?’ vroeg de cipier, die, door twee knapen vergezeld, den kerker
binnentrad. ‘Gij maakt een leven als duivels in de hel!’
‘O, goede menschen,’ antwoordde de vrouw met gemaakte nederigheid, ‘vergeeft
het ons, indien wij wat te luide hebben gesproken. Wij waren bezig met onze
vertooning van morgen te herhalen.’
‘Uwe vertooning van morgen?’ spotte de cipier. ‘Er zal veel volk naar komen
kijken, om te zien welke vieze sprongen gij aan de galg zult maken.’
‘Indien gij liever hebt, dat wij in het geheel niet meer te zamen kouten, welnu,
Mijnheer de sleuteldrager, wij zullen zwijgen en ons stilhouden.’
‘Ik raad het u; want bij het minste nieuw gerucht, doe ik u allen de boeien aan.
Houdt u voor verwittigd!’
En na het uitspreken dezer bedreiging verliet hij met tragen stap den kerker en
grendelde de deur weder vast.
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XIII
In eene benedenzaal van het Leenhof zat de baljuw achter eene breede tafel, waarop
een paar groote boeken en een gouden uurwerk lagen. Nevens hem zaten van
weerszijden drie schepenen, zijne mederechters. De griffier hield zich, met de pen
in de hand, gereed tot het opteekenen der handelingen van het gerechtshof.
M. Bakeland was in eene drukke samenspraak met twee der schepenen gewikkeld.
De eene - namelijk degene, wien men ter jaarmarkt zijn geld had ontstolen - was zoo
hevig tegen de veronderstelde dieven verbitterd, dat hij zich genegen toonde om ze
allen zonder onderscheid tot den dood te veroordeelen; ten hoogste genomen kon hij
er in toestemmen de beide vrouwen met een brandmerk of na eene harde geeseling
uit de heerlijkheid te bannen. - De andere, minder aangehitst, was van gevoelen, dat
men, in de onzekerheid van den waren dief te kennen, slechts de straf van
medeplichtigheid of van verheling op de twee mannen en de vrouw mocht toepassen.
Wat het meisje betrof, dat nog een kind was en schijnbaar onbekwaam om kwaad te
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doen, dat moest men zonder de minste straf in vrijheid stellen.
Eindelijk meende de baljuw er in gelukt te zijn, den eerste tot minder strengheid
en den andere tot eene minder algemeene toegeeflijkheid te stemmen; en hij gaf
daarop aan den preter en zijne knapen, die bij de deur stonden, bevel om de
gevangenen voor het Leenhof te doen verschijnen.
Eenige oogenblikken daarna werd het huisgezin Kavandar in de rechtzaal geleid.
De wildeman en zijne vrouw kwamen met lichten stap tot bij de tafel en glimlachten
zoo helder en zoo vrij, als gevoelden zij niet de minste vrees aangaande den uitslag
van het geding. Deze verrassende houding was ongetwijfeld een voorbedacht spel,
om de rechters te bedriegen. Hoe het zij, de jongeling, hoewei in schijn even weinig
verlegen, toonde meer ingetogenheid; het kleine meisje alleen scheen verschrikt en
bedroefd.
‘Samson Kavandar, en gij, zijne echtgenoote, herinnert u, dat gij voor uwe rechters
staat!’ riep de baljuw hun toe. ‘Achteruit? Vermetelen, gij durft lachen? Eerbiedigt
het gerechtshof!’
‘O, goede heeren,’ antwoordde de oude Hawida, ‘vergeeft het ons! Wij zijn vol
eerbied voor de hoogwaardige rechtbank dezer heerlijkheid; maar een gerust geweten
maakt een vroolijk hart.’
‘Dit is wat wij gaan zien,’ wedervoer de baljuw. ‘Uwe gemaakte gerustheid zal
niet lang duren..... Gij, Samson Kavandar, blijft waarschijnlijk verklaren, dat gij
hoegenaamd niets weet aangaande het gouden uurwerk, dat hier als bewijsstuk voor
ons ligt? Natuurlijk, het is uw aller aangenomen stelsel.’
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‘Ik weet er niets meer van dan een kind, dat wordt geboren,’ mompelde de wildeman.
‘En gij, Joachim Kavandar?’
De jongeling schudde ontkennend het hoofd.
‘Gij loochent dus volstrekt, den laatsten diefstal te hebben gepleegd?’
‘Zou ik gaan liegen tot mijn eigen nadeel, heeren? Indien het uurwerk, dat daar
op de tafel ligt, het voorwerp is, waarvan wordt gesproken, dan bevestig ik, dat ik
het nu voor de eerste maal zie.’
‘Hawida Kavandar, gij insgelijks blijft bij uwe eerste verklaring? Gij hebt de
rechtbank geene uitleggingen te geven, noch over den diefstal zelven, noch over de
wijze, waarop het uurwerk in uwe koffiekan is geraakt?’
‘Geene, ik ben onschuldig en weet van niets.’
‘Het uurwerk kan toch niet uit de lucht gevallen zijn,’ bemerkte een der schepenen.
‘Hebt gij het niet in de koffiekan geworpen, dan heeft uw zoon of uw man het gedaan.’
‘Wat zou ik u kunnen antwoorden?’ mompelde Hawida, de schouders ophalende.
‘Ik weet er niet meer van dan gij zelf, heer rechter.’
‘Gij hebt al te zamen uw spel goed berekend,’ ging de baljuw voort; ‘maar hoopt
echter niet door deze listigheid het gerecht te verschalken. Een nader onderzoek in
uwe beide tenten heeft de bewijzen geleverd, niet alleen dat uw zoon de dief van het
uurwerk is, maar tevens, dat gij en uw man, gij bovenal, de werkdadige
medeplichtigen der misdaad zijt. In uwe tent, tegen het doek, staat eene soort van
schapraai met twee geslotene deurtjes. Toen de knapen der wet bij hun eerste
onderzoek deze openden, von-
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den zij er niets in..... Dit kasje schijnt u in verlegenheid te brengen? Het is begrijpelijk
genoeg..... Bij hun tweede onderzoek hebben de knapen ontdekt, dat in de plank van
het achterste gedeelte der kas een rond gat bestaat, groot genoeg om den arm van
eenen mensch door te laten, en juist daarvoor bevonden zij, dat in het doek der tent
van uwen man en in het doek uwer tent eene spleet is gemaakt, zoo behendig dat
men wel moet toekijken om ze op te merken. Zonder den minsten twijfel dient deze
dubbele spleet u, sedert langen tijd, tot het begaan van allerlei dieverijen; maar
bepalen wij ons enkel bij het geval van het uurwerk. Ziehier, klaarblijkelijk als de
dag, hoe de diefstal werd gepleegd. Joachim Kavandar heeft, toen hij met opgezetten
wil mij tegen het lijf liep, mijn uurwerk mij ontfutseld. Verrast door mijne
onverwachte kromst in de tent, heeft hij zich van zijns vaders schouders laten glijden
en is achteruitgeweken tot tegen het doek uwer tent. Terwijl hij daar belachelijke
gezichten trok, om de aandacht af te keeren, heeft hij het uurwerk door de spleet der
doeken in de kas der waarzegster laten vallen. Deze heeft de kas geopend en het
ergens verborgen; maar door het toestroomend volk van mijne tegenwoordigheid in
haars mans tent verwittigd, heeft zij bevonden, dat de gekozene bergplaats niet zeker
genoeg was, en toen heeft zij het uurwerk in hare koffiekan geworpen. Die dubbele
spleet in het doek der tenten en de geheime kas toonen ons den weg, dien het uurwerk
heeft gevolgd om in de koffiekan aan te landen. Welnu, wat hebt gij daartegen in te
brengen?’
De beschuldigden schenen verpletterd; geen hunner sprak een woord.
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Na eene wijl stilte hief de kaartenkijkster eensklaps het hoofd op en zeide, als
zegevierend:
‘Ach, Mijnheeren, de dubbele scheur in het doek der tenten is een geheim van ons
ambacht. Wanneer mijn man voor het publiek goochelt of escamoteert, is het langs
daar, dat wij, om de toeschouwers te bedriegen, de voorwerpen onzichtbaar doen
verdwijnen en weder terugkeeren.’
‘Zoo, zoo, vrouw,’ wedersprak de baljuw, ‘gij hebt wel veel tijd noodig gehad,
om die behendige uitlegging te vinden. Ongelukkig voor u, goochelt uw man niet;
want onder alles wat men in uwe beide tenten heeft aangetroffen, was er niets, dat
tot het uitoefenen der goochelkunst dient; en, is het waar, dat uw man somtijds
escamoteert, dan kunnen het slechts dingen zijn, die hem niet toebehooren. Al deze
listen zijn vruchteloos; de openbaring der waarheid alleen kan u nuttig zijn. Wij
naderen het einde dezer zitting. Wie uwer meent iets anders dan valsche uitvluchtsels
te kunnen doen gelden, dat hij zich haaste.’
Samson Kavandar en zijn zoon zagen beurtelings de waarzegster in de oogen, als
vroegen zij haar oorlof om te spreken; maar het antwoord moest ontkennend zijn,
want zij bleven zwijgen. De oude vrouw legde zich de handen voor de oogen; het
gezicht harer wanhoop ontrukte Joachim insgelijks tranen en deed het kleine meisje
van verschriktheid beven.
De rechters wisten niet wat te denken; de zonderlinge blikken, welke de
beschuldigden hadden gewisseld, en hunne houding lieten vermoeden, dat eene
bekentenis hun op de lippen zweefde..... of was alles slechts een gemaakt spel?
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‘Deze ontdekking drukt u neder en doet u verstommen,’ hernam de baljuw. ‘Nog
eene laatste maal wil ik u tot oprechtheid aanmanen. Is er waarlijk slechts één dief
onder u, spaart ons een onrechtvaardig vonnis en redt de onschuldigen door eene
oprechte verklaring. Tot u, Hawida Kavandar, die een open verstand schijnt te hebben,
wend ik mij, u bezwerende, indien het mogelijk is, u zelve of uwen zoon voor eene
onverdiende of overdrevene straf te behoeden..... Gij weigert te spreken?’
‘O, goede heeren,’ zuchtte de oude vrouw, ‘wat eischt gij toch van mij! Kan eene
moeder haar eigen kind betichten?’
‘Uwen zoon? Zijne plichtigheid is genoeg bewezen.’
‘Mijn zoon is niet plichtig.’
‘Wie dan?’
De kaartenkijkster keerde zich met saamgevoegde handen tot hare dochter en
zeide:
‘Kom, Heila-lief, overwin uwe schaamte, uwen schrik. Laat uwen broeder niet
onschuldig sterven. Beken uwe schuld. Gij zijt nog een kind; deze goede heeren
zullen medelijden hebben met uwe teedere jonkheid.’
De rechters sprongen van verrassing op. Hadden zij het wel verstaan? De vermetele,
de sluwe lieden wilden het eenvoudige kind doen doorgaan als de dievegge? Ha, die
list was te grof! Zij drukten hunne verontwaardiging door een gemor van gramschap
uit.
‘Hoe?’ riep de baljuw, ‘gij zoudt dit arme kind de misdaad op den hals leggen?
De gruwelijkheid van zulk eene beschuldiging bewijst, dat gij ons door eene nieuwe
valschheid wilt misleiden.’
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‘Wees mij, arme, rampzalige vrouw, niet zoo wreed!’ smeekte Hawida. ‘Tusschen
mijnen zoon, onschuldig met den dood bedreigd, en mijne schuldige dochter, door
hare uiterste jonkheid verschoonbaar, kan ik niet langer aarzelen. Het doet mijn
moederhart bloeden, het te moeten zeggen; maar Heila alleen is plichtig. Zij heeft
het uurwerk den hoogedelen heer baljuw uit den zak genomen en ook zij is het, die,
zonder iemands medeweten, het in mijne koffiekan liet vallen. Slechts dezen morgen
heeft zij ons dit droef geheim geopenbaard. Het kind is goed en edelmoedig; zij wil
liever alles zelve bekennen, dan hare ouders en haren broeder bloot te stellen aan
eene onverdiende straf. Gelieft ze te ondervragen, heeren; gij zult overtuigd worden,
dat ik ditmaal ten minste u niet bedrieg.’
M. Bakeland schudde het hoofd met misnoegen en verdriet. De veronderstelling
alleen, dat het arme kind deel aan den diefstal kon genomen hebben, deed hem pijn
aan het hart. Hij keerde zich evenwel tot het meisje en vroeg haar:
‘Heila Kavandar, let wel op uwe woorden; liegen voor het gerecht is ook eene
misdaad. Het schijnt ongeloofelijk, dat gij u aan bedoelden diefstal zoudt hebben
schuldig gemaakt. Is de beschuldiging, welke men tegen u inbrengt, gegrond?..... Gij
zwijgt en weent. Niet waar, kind, gij zijt onschuldig?’
De wildeman bezag zijne dochter met dreigenden blik: hare moeder stiet haar met
een somber gemor vooruit.
‘Nu, Heila Kavandar, antwoord ons. Hebt gij het uurwerk gestolen?’
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‘Ja, ja, ik heb het gedaan,’ snikte het meisje, in overvloedige tranen losbrekende.
‘Gij alleen?’
‘Ik alleen, Mijnheer..... Vader en moeder en Joachim wisten er niets van. O, wees
barmhartig, heb medelijden met mij! Ik ben ziek.....’
‘Knaap, breng het kind een stoel, dat ze wat ruste.’
Terwijl men hieraan voldeed, zeide een der schepenen:
‘Dit kind spreekt zichtbaar onder den invloed der bedreigingen harer ouders. Ik
ben van gevoelen, dat het noodig is haar alleen te ondervragen.’
‘Ik wilde het u juist voorstellen,’ antwoordde de baljuw.
Hij wenkte daarop de knapen en gebood hun, de drie andere beschuldigden naar
den kerkerte leiden. Dit bevel scheen Samson en zijn huisgezin met schrik te slaan,
en zij beklaagden zich er over als werd hun een schreeuwend onrecht aangedaan;
maar de wetsdienaars leidden hen met geweld de rechtzaal uit.
Bij het heengaan stuurde de wildeman nog eene bedreiging tot zijne dochter, in
eene vreemde taal, voor de rechters onbekend.
‘Nu zijt gij met ons alleen, Heila,’ zeide de baljuw tot het meisje. ‘Gij hoeft niet
meer bevreesd te zijn; want wij kunnen niet gelooven, dat gij eene dievegge zijt. In
alle geval, onze innigste wensch is, u onschuldig te bevinden. Spreek dus vrij en
oprecht..... Neen, blijf zitten, kind. Kom, zeg mij nu eens, wie pleegde den diefstal
van het uurwerk?’
‘Ik alleen, Mijnheer,’ stamelde Heila.
‘En uwe ouders zijn eerlijke lieden? Zij hebben
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van dezen diefstal, noch van de andere iets geweten?’
‘Niets, niets,’ bevestigde zij.
De schepenen begonnen onder elkander met spijtigheid te mompelen. Hun toestand
was verdrietig en voor hen zelven belachelijk. Zij meenden overtuigd te mogen zijn,
dat Joachim, met de medeplichtigheid zijner ouders, de dief van het uurwerk was,
en daar stonden zij nu voor eene vastberadene zelfbeschadiging, die het hun moeilijk,
zoo niet onmogelijk maakte de ware plichtigen te treffen.
De baljuw alleen gaf den moed niet op.
‘Alzoo, Heila,’ zeide hij, ‘hoe ongeloofelijk het ons moge voorkomen, is het echter
waar, dat gij het uurwerk mij hebt ontstolen. In schijn onnoozel, bevallig en lief, en alle gevoel van eerlijkheid verloren! Een kind nog, en reeds der schande toegewijd!
Eene dievegge, gij, Heila? Vreest gij dan den God des hemels niet?’
Het meisje antwoordde slechts door hevig snikken en bedekte haar gelaat met de
handen. Er was iets in de bedruktheid en in de houding van het kind, dat den baljuw
en zijnen mederechters de overtuiging harer onschuld inboezemde; maar hoe het
bewijs daarvan verkregen?
‘Nu, schep moed, Heila,’ hernam M. Bakeland. ‘Wij zullen niet streng zijn voor
u, maar gij moet, door klare uitleggingen, ons helpen tot het ontdekken van
verzachtende omstandigheden. Zeg mij eens, hoe hebt gij den diefstal gepleegd?’
Het meisje zag hem aan, als verstond zij hem niet.
‘Ik vraag u: hoe hebt gij den diefstal gepleegd?’
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‘Hoe?..... Hoe den diefstal?’ stamelde Heila.
‘Ik heb uw uurwerk genomen, Mijnheer.’
‘Toen gij ten gronde laagt?’
‘Toen ik voor uwe voeten was neergevallen.’
‘Op datzelfde oogenblik?’
‘Ja, op hetzelfde oogenblik.’
‘Kom, gij weet niet wat gij zegt, mijn arm kind. Gij laagt uitgestrekt voor de trap
der tent, toen uw broeder, door zijnen val tegen mijn lijf, mij wel tot op drie stappen
van u deed terugwijken. Ik ben niet meer tot u genaderd. Hoe was het u dan mogelijk,
met de hand mijn uurwerk te bereiken? Leg ons dat eens uit..... Gij zwijgt? Nu, hoe
is het feit geschied? Spreek, ik gebied het u!’
‘Ach, ik weet het niet meer; ik ben het vergeten,’ snikte het meisje, wier geest
door deze dringende vragen in de war geraakte.
Een glimlach op het gelaat der schepenen getuigde, dat zij meenden, den hun zoo
behendig gespannen strik te hebben verrast en verijdeld.
‘Aldus, Heila Kavandar,’ hervatte de baljuw, ‘gij hadt het uurwerk genomen. Wat
hebt gij er mede gedaan?..... Gij hebt het ongetwijfeld aan uwen broeder gegeven?’
‘Ja, aan mijnen broeder, Mijnheer.’
‘Zoodat Joachim aan den diefstal heeft geholpen?’
‘Neen, neen, mijn broeder niet!’
‘Wie dan? Uw vader?’
‘Eilaas, eilaas!’ zuchtte Heila als dwalende, ‘mijn vader ook niet: ik alleen.’
‘Zeg ons dan openhartig, wat gij met het uurwerk hebt gedaan?’
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‘Ik ben in de tent mijner moeder gegaan en heb het in de koffiekan geworpen.’
‘Wanneer deedt gij dat?’
‘Wanneer?..... Wanneer?’ antwoordde Heila, zichtbaar aarzelende. ‘Na de
pantomime, voordat de vertooning binnen de tent zou beginnen.’
‘Dan kondet gij echter niet vermoeden, dat de wet opzoekingen naar het gestolen
voorwerp zou komen doen. Eene kan, waarin koffie te koken staat, is eene bergplaats,
welke een afgerichte dief zelf slechts in een oogenblik van dreigenden nood zou
kiezen. Maar het is om het even; was uwe moeder in hare tent?’
‘Mijne moeder?..... Neen, Mijnheer.’
‘Wel zeker?’
‘Geheel zeker, zij was er niet.’
‘Waar was ze dan?..... Kind, kind, gij loopt verloren en volgt zeer slecht de les,
welke men u heeft opgelegd. Er zijn getuigen, die bewijzen, dat uwe moeder den
geheelen namiddag hare tent niet heeft verlaten. Zij zelve heeft het insgelijks
verklaard.’
‘Ja, ja,’ kreet het meisje in de grootste ontsteltenis, ‘mijne moeder was in hare
tent.’
‘Wat deed ze, toen gij er binnen kwaamt?’
‘Zij..... schonk koffie op.’
‘En het is op hetzelfde oogenblik, dat gij het uurwerk in de koffiekan smeet? Gij
knikt ja? Zij heeft het gezien en dus u tot den diefstal geholpen? Gij hebt, door uwe
onbedachte antwoorden, reeds uwen broeder verraden; nu beschuldigt gij uwe
moeder.’
Het meisje viel op de knieën en hief de handen tot de rechters op.

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

205
‘O, hebt medelijden!’ smeekte zij. ‘Genade, genade voor mijnen armen broeder!’
‘Ha, eindelijk! Zij bekent, dat haar broeder den diefstal heeft begaan!’ riep een
der schepenen op zegevierenden toon.
Heila, die nu eerst de onvoorzichtigheid harer daad bewust werd, sprong met eenen
wanhoopskreet recht en zakte terug op haren stoel, waar zij hijgend en snikkend bleef
liggen.
Door deze onstuimige beweging was haar blauw mutsje ten gronde gevallen.
Eene zonderlinge zenuwtrekking doorliep des baljuws leden, en hij hield in
verslondenheid den strakken blik op het hoofd van Heila gevestigd.
De naastzittende schepen vroeg hem, of hij niet dacht, dat de rechtbank genoeg
was ingelicht om tot de beraadslaging over te gaan: maar M. Bakeland scheen hem
niet te hooren.
Welhaast echter schudde hij het hoofd, als om de gedachten, die hem weggetogen
hielden, uit zijnen geest te jagen, en mompelde met eenen treurigen glimlach:
‘Telkenmale als dit kind tot mij opziet, wordt mijn hart ontroerd. Het is eene
herinnering, die mij vervolgt..... Maar denken wij aan het vervullen van onzen plicht.’
Na de knapen bevolen te hebben, het meisje bij hare ouders in den kerker terug te
leiden, keerde hij zich tot de schepenen en zeide:
‘Mijnheeren, ik weet niet hoe elk uwer over de zaak denkt; maar voor mij is het
klaar bewezen, dat wij ons in onze eerste meening niet hebben bedrogen. Dit huisgezin
Kavandar is niets anders dan
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eene bende doortrapte gauwdieven. Behalve het kind, dat mij onschuldig voorkomt,
verdienen zij waarschijnlijk allen de galg; maar dewijl wij slechts over een bepaald
feit te oordeelen hebben, is mijn gevoelen, dat wij op den dief van het uurwerk,
namelijk op Joachim Kavandar, de wet in al hare strengheid moeten toepassen. Wat
Samson Kavandar en zijne vrouw als medeplichtigen betreft, ik laat het aan uwe
wijsheid over, de strafte bepalen welke zij verdienen te ondergaan. Er zijn
verzachtende omstandigheden, voor den man ten minste; Hawida Kavandar is eene
oude vrouw.....’
‘Ja, maar, heer baljuw,’ viel een der schepenen hem in de rede, ‘gij eischt een
streng vonnis, de galg dus, tegen den jongeling. Is hij wel waarlijk de dief van het
uurwerk? Mijn geweten is daarover niet gerust. Indien het kleine meisje eens de
waarheid had verklaard?’
‘Gij zijt geheel vrij in uw gevoelen, vriend Mathijs’, wedersprak hem de baljuw,
‘maar te gelooven, dat Heila Kavandar den diefstal zou begaan hebben, dit schijnt
mij onmogelijk. Die listige lieden hadden het arme kind de les opgezegd. Hebt gij
niet bemerkt, dat zij, heengaande, haar nog bedreigden? En hoe heeft Heila zich voor
ons gehouden? Zij sprak zich zelve gedurig tegen. Zij wist niet hoe zij den diefstal
zou gepleegd hebben, beschuldigde en verontschuldigde opvolgend hare ouders en
haren broeder, en eindigde met te verklaren, dat zij het uurwerk in de koffiekan had
gesmeten, zonder dat hare moeder het had gezien. En wanneer beweerde zij het
gedaan te hebben? Juist toen hare moeder de Koffiekan in de hand hield. Joachim is
de dief;

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

207
daarvan ben ik overtuigd, en ik twijfel niet, of onze mederechters deelen in deze
overtuiging.’
‘Ten volle, ten volle; er is geen de minste twijfel mogelijk,’ bevestigden de andere
schepenen.
‘Welnu, dan ben ik insgelijks van dit gevoelen,’ zeide de schepen Mathijs. ‘Het
vonnis zal dus met eenparigheid van stemmen kunnen geveld worden.’
Nu begonnen zij te beraadslagen over de straf, die men tegen elk der beschuldigden
zou uitspreken. De schepen, wien men zijn geld had ontnomen, opperde het gevoelen,
dat men de beide mannen moest hangen, de vrouw brandmerken en het kleine meisje
met eene geeseling uit de heerlijkheid jagen; maar de baljuw en de andere schepenen
waren zoo onmeedoogend niet, en zij pleitten bovenal ten gunste van het kind, dat
de jaren van verstand nog niet had bereikt.
Toen zij eindelijk tot een eenparig besluit waren geraakt, gaf de baljuw bevel om
de gevangenen terug voor de rechtbank te brengen.
Nog waren deze lieden niet neergeslagen; zij veinsden ten minste gerustheid en
vertrouwen.
De baljuw gaf hun kennis van het gevelde vonnis. Joachim Kavandar zou worden
gehangen, Samson Kavandar gebrandmerkt, Hawida Kavandar gegeeseld. Heila
Kavandar zou geene andere straf ondergaan, dan ten eeuwigen dage met hare ouders
uit de heerlijkheid te worden gebannen. De uitvoering van het vonnis zou des anderen
daags, te 8 uren 's morgens, geschieden.
Bij het hooren uitspreken dezer schrikkelijke straf-
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fen brak de wildeman in bedreigingen los, de waarzegster huilde en trok zich het
haar uit, Joachim en Heila weenden bitter; maar op eenen wenk van den baljuw
werden zij door de knapen aangegrepen en naar den kerker gebracht.
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XIV
De avond was gekomen. Ofschoon onder de opene lucht nog de laatste schemering
heerschte, was het binnen den kerker van het Leenhof reeds pikdonker.
In eenen uitersten hoek zat Hawida, met haren arm over den schouder van Joachim,
die in stilte weende tegen hare borst. Heila hield eene hand haars broeders en
besprengde deze met tranen.
Samson Kavandarzat wat verder alleen op het stroo, en morde en vloekte en sloeg
zijne vuisten tegen den muur, met al de teekens eener uitzinnige wanhoop.
Sedert hunnen terugkeer in het gevang had de wildeman zich nog langen tijd het
hoofd gebroken, om een redmiddel te vinden, en hij had de andere tot eene gelijke
inspanning des geestes aangemaand; maar eindelijk de volstrekte nutteloosheid dezer
pogingen inziende, was hij hopeloos op het stroo nedergevallen en vermeerderde nu,
door zijn razen en schreeuwen, de verschriktheid van zijnen zoon en den angst zijner
vrouw.
Deze laatste deed allerlei moeite om den armen Joachim te troosten en hem moed
te geven, door hem te laten gelooven, dat, dewijl men zijne schuld niet

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

210
geheel had kunnen bewijzen, en voor hem nog kans was om ten minste genade der
doodstraf te bekomen.
Gedurende eenigen tijd had Hawida haren man zijne lafheid verweten, en gepoogd
hem tot stilte te brengen; maar het brandmerk, dat hij reeds in zijnen schouder voelde
gloeien, scheen hem eindeloos te verschrikken en hem tot dolzinnigheid te vervoeren.
Nu had zij de vruchtelooze moeite opgegeven en hield met moederlijke teederheid
haren zoon tegen haar hart gedrukt. Eilaas, zij ontveinsde het zich niet: de galg ging
haar dit geliefd kind ontnemen!
Eensklaps hoorde zij een gerinkel van sleutels.
Joachim huiverde, terwijl hij met heeschen gorgel zuchtte:
‘Men komt, men komt mij halen..... de beul is daar!’
‘Maar neen, mijn kind,’ zeide Hawida, ‘gedurende den nacht hangt men niet. Wees
integendeel blijde: in onzen akeligen toestand is elke onverwachte omstandigheid
eene vonk der hoop. Houdt u allen stil en gebaart van niets.’
De deur werd geopend en de cipier, door twee gewapende wetsdienaars vergezeld,
trad met eene lamp in den kerker.
‘Hawida Kavandar!’ riep hij.
‘Welnu, hier ben ik. Wat begeert gij van mij?’ antwoordde de oude vrouw,
vooruittredende.
‘Krachtens een bevel van den baljuw hebt gij mij aanstonds te volgen.’
‘Waar leidt gij mij naar toe?’
‘Dat zult gij straks vernemen Gehoorzaam zonder nuttelooze woorden.’
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Het meisje wierp zich aan den hals harer moeder en kreet, dat zij haar niet zou
verlaten; maar de cipier gaf haar de verzekering, dat Hawida Kavandar, binnen een
half uur of minder, ongedeerd zou terugkeeren. Hare moeder zelve gebood haar stil
te blijven.
‘Kom, Mijnheer de sleuteldrager, ik volg u,’ zeide Hawida, met ware of geveinsde
gerustheid.
De kerker werd gesloten, en de cipier bracht haar op het eerste verdiep van het
Leenhof, in eene kamer waar eene groote lamp op de tafel brandde.
Bij deze tafel stond eene vrouw in eenen zwarten kapmantel gewikkeld.
‘Hawida Kavandar,’ kondigde de cipier aan, ‘de heer baljuw laat deze vrouw toe,
eenige oogenblikken met u te kouten. Wij blijven waken in de gang en zullen u, na
afloop uwer samenspraak, terug naar den kerker brengen.’
Hij verwijderde zich en trok de deur toe.
Onderwijl had Hawida met een vluchtigen blik de vrouw bekeken, die haar zoo
onverwachts uit den kerker deed komen. Het was geen voornaam persoon: eene oude
boerin waarschijnlijk. Wat kon zij van zulk iemand hopen?
Tot de tafel naderende, vroeg zij: ‘Gij wilt mij spreken? Wat is uwe begeerte?’
‘Vrouw, gij zijt waarzegster en kunt in de kaarten lezen,’ was het schuchter
antwoord, ‘men roemt uwe hooge kunde. Ik zou u gaarne raadplegen over gewichtige
dingen. Hoewel ik niet rijk ben, zal ik u mildelijk beloonen.’
‘Wat gij mij vragen wilt, heeft dus geene betrek-
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king met den diefstal, waarvoor men ons onschuldig heeft veroordeeld?’
‘Neen, in het minste niet. Het is geheel wat anders.’
‘Zonderling oogenblik om mij te komen raadplegen!’ morde de waarzegster
ontevreden. ‘Daarbeneden, in den kerker, heb ik eenen zoon, die morgen aan de galg
moet sterven; mijnen man wacht een brandmerk en mij eene geeseling. Meent gij,
dat ik, in zulk eenen toestand, genoeg hersenklaarheid kan hebben om in de toekomst
te zien? Waarom zijt ge niet ter jaarmarkt gekomen?’
‘Ach, vergeef het mij, goede vrouw. Reeds van Maandag afwas mijn voornemen,
u in uwe tent te gaan bezoeken; maar mijn meester verbood het mij. Nu, toegevende
aan mijne vurige bede, heeft hij mijn zijn verlof geschonken.’
‘Wie is uw meester? Een pachter?’
‘Neen, vrouw, mijn meester is de baljuw.’
‘De baljuw dezer heerlijkheid is uw meester?’ kreet de waarzegster met eene
vreugde, welke zij vruchteloos poogde te verbergen.
Wat deze omstandigheid voordeeligs kon aanbieden voor haar of voor haren zoon,
dit wist zij niet; haar hart klopte evenwel van hoop.
‘Alzoo,’ herhaalde zij, ‘de hoogedele heer baljuw is uw meester en gij zijt zijne
dienstmeid?’
‘Zijne oude meid Katrien Obels.’
‘Welnu, Katrien Obels, uit aanzien voor den heer baljuw wil ik mijn best doen om
naar mijn vermogen voor u in de toekomst te lezen. Maar er is een erg beletsel: wij
hebben geene kaarten!’
‘Ik heb er ten allen gevalle medegebracht,’
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antwoordde Katrien, haar een spel kaarten toereikende.
‘Neem eenen stoel, vrouw,’ zeide Hawida, ‘en zet u hier bij de tafel.’
Zij schudde de kaarten door elkander en spreidde ze, zooals het geval ze had
dooreengemengd, over de tafel uit, bleef ze eene lange wijl met aandacht bekijken
en mompelde dan:
‘Die hartenboer, die klaverenzeven?..... Katrien, gij hebt vroeger bemind en verdriet
gehad. Wie heeft er niet ten minste ééns bemind in zijn leven, niet waar?’
‘Maar, goede vrouw,’ viel de oude meid haar in de rede, ‘het is niet over mij zelve,
dat ik bij u ten rade kom.’
‘Niet over u? Over wien dan?’
‘Over een kind, dat eertijds zijnen ouders werd ontroofd. Wij meenen te mogen
denken, dat het nog leeft, en ik kom u smeeken, al uwe wetenschap aan te wenden
om mij te kunnen openbaren waar het nu is.’
‘Gij zijt getrouwd of weduwe? Arme Katrien, men heeft uw kind u ontstolen?’
‘Mijn kind niet: het kind van mijnen meester.’
‘Het kind van den baljuw?’ mompelde de waarzegster, sidderend van verrassing.
‘Ho, ho, dit is eene gewichtige zaak. Ik ga de kaarten opnieuw leggen. Laat mij, ik
bid u, in stilte het spel kaarten bekijken en doorgronden.’
En zij boog zich diep over de tafel, in schijn geheel in haar koortsig onderzoek
verslonden; doch ongetwijfeld bezig met te berekenen, hoe zij deze omstandigheid
zich ten nutte kon maken en wat zij uit de
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kaart te vertellen had, om te mogen hopen den baljuw de levensgenade van Joachim
te ontrukken.
‘Ha, er komt licht,’ juichte zij eindelijk. Ik zie eene hartenvrouw, die weent, die
beeft en in onmacht valt..... Het is waarschijnlijk de moeder.’
‘Ja, het is de ongelukkige moeder,’ bevestigde Katrien.
‘Daarnevens is een kinderbeeld, dat onduidelijk is en schemert..... Ik kan nog niet
zien, of het een meisje of een jongetje is.’
‘Een meisje, vrouw.’
‘Nog jong in alle geval, dit bemerk ik wel.....’
‘Elt jaar.’
‘Inderdaad..... Het is een lief kind; de oogen glinsteren; men zou zeggen, dat ze
bruin zijn.’
‘Zwart, geheel zwart, vrouw.’
‘Ja, bruin, dit wil zeggen zwart: er zijn geene volstrekt zwarte oogen, Katrien.....
En nu zie ik zeer klaar, dat het tevens bruin of, zooals gij het zegt, zwart haar heeft.’
De oude meid glimlachte van hoop en sidderde van verbaasdheid.
‘O, de barmhartige God zij er om gezegend, dat Hij het arme kind heeft gespaard!’
juichte zij. ‘Gij ziet het? Het leeft dus nog?’
‘Ja, het leeft.’
‘Kunt gij niet zien, waar het zich bevindt?’
‘Straks, misschien. Stoor mij niet in mijne beschouwing..... Schoppenboer,
Klaverenboer? Ho, de leelijke, terugstootende mannen! Het zijn de kinderdieven; zij
hebben wapens.’
‘Het zijn soldaten, vrouw.’
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De waarzegster scheen bij deze veropenbaring door een geheimen zenuwschok
getroffen.
‘Soldaten, soldaten?’ mompelde zij. ‘Het waren soldaten, zegt gij, Katrien?.....
Fransche soldaten?’
‘Ja’
‘Stil, stil, ik zie ze met het kind vluchten. Nu verdwijnen ze in een bosch..... Laat
mij ze volgen.’
Zij bleef eene lange wijl bewegingloos op de kaarten staren, en wreef zich nu en
dan over het voorhoofd, om hare hersens tot klaardere gedachten op te wekken. Dan,
als ontevreden over den wederstand, dien zij ontmoette, gromde zij met het oog op
de kaarten:
‘Ha, geest des kwaads, gij weigert? Gij wilt niet duidelijk mij verklaren, wanneer
het kind werd geroofd? Ik moet het weten nochtans, en zal u wel dwingen!..... Negen
jaar is het geleden, zegt gij?’
‘Inderdaad, negen jaar en eenige maanden,’ zuchtte Katrien. ‘Hemel, hoe kunt gij
dit zoo nauwkeurig in de kaarten lezen?’
‘Dit is het minste, Katrien. Zwijg, ik meen een uiterst gewichtig geheim te
ontwaren. Het lot worstelt nog tegen mijne macht; maar ik roep geheel mijne kunst
en geheel mijne wilskracht ter hulp..... Neen, neen, zeg mij niets meer: de kaarten
alleen moeten mij alles openbaren. Laat mij begaan, ik zal overwinnen.’
Katrien hield zich stil; haar gelaat was beglansd met het licht der hoop. Wat geluk!
Zij zou oorzaak zijn, dat de baljuw zijn kind terugvond, en misschien zou hare arme
meesteres dan van hare krankzinnigheid nog genezen!

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

216
Een kreet van blijde begeestering ontsnapte der waarzegster, die met wijdgeopende
oogen op de tafel wees.
‘Daar, daar zie ik het kind geheel duidelijk,’ zeide zij. ‘Het lacht mij toe. Welk
een lief meisje! Het heeft zwarte oogen en zwart haar..... Maar wat bespeur ik? Heeft
het arme kind vroeger eene brandwonde bekomen? Die kale plek op haar hoofd, het
is als eene star. Wat mag dit beduiden?’
‘Groote hemel, ziet gij die plek?’ riep Katrien, van verrassing bleek. ‘Het is een
litteeken, vrouw; het kind werd zoo geboren.’
‘Het meisje, dat voor mijne oogen staat, is dus wel het kind van uwen meester?’
‘Ja, ja, het kind van M. den baljuw..... O, zeg mij nu waar het leeft; mijn meester
zal u zooveel geld geven, als gij kunt begeeren.’
‘Geld?’ dacht Hawida. ‘En mijn zoon, dien men morgen meent te hangen! Ha, ha,
heb ik ooit de waarheid voorzegd of voorzien, dan is het ditmaal: geen haar van ons
hoofd zal geraakt worden!’
‘Goede vrouw,’ smeekte Katrien,’ zie hoe ik beef; ik heb de koorts van ongeduld.
Voldoe aan mijnen wensch: zeg, waar bevindt zich nu de kleine Rosa?’
‘De kleine Rosa? Inderdaad, dit is haar naam. Om nu het lot de openbaring harer
verblijfplaats te ontrukken, moet ik de kaarten opnieuw leggen, maar dit duurt niet
lang..... Zie, het is reeds gedaan. Stoor mij niet gedurende eene wijl.’
De waarzegster begon welhaast op haren stoel te woelen, in zich zelve te morren
en met de handen op de kaarten te slaan, alsof zij waarlijk in eene geheime
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worsteling tegen wat zij het lot noemde, gewikkeld was. Ongetwijfeld was dit niets
anders dan een geveinsd spel; en niettemin stond het zweet haar op het voorhoofd.
‘Eindelijk, mij blijft de overwinning!’ juichte zij.

...Bleef ze eene lange wijl met aandacht bekijken en mompelde dan (bladz. 213).

‘De vijand der menschen zwicht voor mijne macht. Nu weet ik de verblijfplaats der
kleine Rosa’
‘Waar, waar? O, zeg het mij!’
‘Ik mag niet, vrouw; indien ik het u openbaarde, zou mijne ongehoorzaamheid
een mijner eigene kinderen het leven kosten.’
‘Eilaas !’ kreet de oude meid met wanhoop, ‘zoo
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zou dan nimmer het arme Roosje ons worden teruggegeven?’
‘Het hangt af van zekere omstandigheden, vrouw. Indien de heer baljuw zijn kind
waarlijk liefheeft, zal hij het nog terugzien, vooraleer de zwaluwen van hier
wegvliegen.’
‘Of mijn meester zijn kind liefheeft? Hij zou zijn geheel fortuin en de helft van
zijn leven afstaan om het op zijn hart te mogen drukken.’
‘Welnu, luister wat ik u ga zeggen. De kaarten hebben mij de plaats getoond waar
Rosa nu leeft, en deze plaats is mij zeer wel bekend. Ik kan, met een enkel woord,
het middel aanwijzen om het kind zijnen ouders terug te geven; want daarvoor bestaat
geen ernstig beletsel, maar het lot verbiedt mij, dit geheim aan iemand anders dan
aan den vader zelven van het kind te openbaren. Ga tot uwen meester en zeg hem
dit. Hecht hij geen geloof aan mijne woorden, het zij zoo: zijn kind blijft waar het
is, en hij zal nimmer nog iets er over vernemen. Wil hij integendeel mij hooren, ik
ben bereid niet alleen om hem de plaats te noemen, waar zijne dochter is, maar tevens
om zelf haar in zijne armen te leiden. Dat ik dit kan en zal volbrengen, daarvoor
verantwoord ik op mijn hoofd.’
Katrien meende heen te gaan; zij hief evenwel nog de saamgevoegde handen tot
de waarzegster op en smeekte:
‘O, uit medelijden, zeg mij iets meer, opdat mijn meester mij geloove!’
‘Geen enkel woord, vrouw; uw meester moet het geheim uit mijnen mond
vernemen: hij of nimmer iemand.’
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De meid klopte op de deur, en toen men deze van buiten had geopend, zeide zij
eenige stille woorden tot den cipier, en daalde met haast de trappen af. De knapen
brachten Hawida terug in den kerker.
Slechts nadat dezen waren verdwenen, riep zij uit:
‘Zege, zege! O, mijn lieve Joachim, wees blijde, werp allen schrik van u af: gij
zult niet sterven!..... En gij, Samson, hoewel gij het niet verdient, zult het brandijzer
niet in uwen rug voelen gloeien. Geen onzer zal door de hand des beuls worden
aangeraakt.’
Allen begonnen haar met aangehitste nieuwsgierigheid over deze onverwachte
redding te ondervragen. Zij durfden aan de verzekeringen van Hawida niet gelooven,
en poogden haar tot uitleggingen te dwingen om hunnen twijfel te overwinnen. Maar
de waarzegster weigerde alle opheldering, en zeide eindelijk tot Joachim, die het
sterkste aandrong:
‘Het is een geheim, mijn zoon, waarvan uw leven afhangt. De baljuw, die gaat
weten, dat ik dit voor hem zoo kostbaar geheim bezit, kan pogen het mij door geweld
te ontrukken. Ja, wie kan het voorzien? Hij heeft de pijnbank tot zijnen dienst en zou
wellicht ons allen, den een na den ander, doen martelen om ons te doen spreken. Ik
alleen ken mij de onplooibare wilskracht toe om het reddend geheim, dwars door
alle folteringen, te bewaren. Verloren ware het, indien ik het u toevertrouwde. Zwijgt
dus en laat mij gerust. Gij zult zien, dat men mij zal komen halen, om met den baljuw
te spreken. Dit zal het teeken van ons aller verlossing zijn..... Luistert, daar zijn ze
reeds!’
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En inderdaad, de cipier opende de deur en riep:
‘Hawida Kavandar, volg mij!’
Ditmaal betuigde niemand schrik of verdriet. Met eenen lach van hoop en geluk
zagen zij de waarzegster achterna, terwijl de cipier en de twee knapen haar uit den
kerker leidden.
Voor de deur van het Leenhof wachtte haar Katrien, die, tusschen de knapen,
nevens haar over de Markt stappende, op blijden toon aan haar oor fluisterde:
‘Mijn meester heeft toegestemd u te hooren. Hij gelooft niet aan uwe kunde. Wees
dus niet verwonderd, dat hij, in het eerst, u niet met het verdiende aanzien bejegent.
Zoohaast hij door uwe woorden zal overtuigd worden, dat gij waarlijk weet waar
ons Roosje is en haar bij hem kunt en wilt terugbrengen, zal hij u zooveel geld geven
als gij begeert.’
‘Geld zal ik hem niet vragen,’ morde Hawida. ‘Eene andere belooning zal hij mij
schenken, of ik blijf stom als eene rots.’
‘Alles, alles zal hij u toestaan.’ Zij naderde de woning van den baljuw.
‘Goede vrouw,’ zeide Katrien, ‘mag ik u verzoeken, zeer stil te zijn bij het
binnentreden? De moeder van het kind slaapt; wij mogen haar niet wekken.’
De knapen leidden de waarzegster tot in de gang des huizes; Katrien deelde hun
vanwege haren meester het bevel mede, hier te blijven waken, totdat de vrouw terug
naar den kerker moest gebracht worden. Zij stiet eene zijdeur open, nam Hawida bij
de hand en leidde haar in het kabinet, waar de
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baljuw, van achter zijnen lessenaar, met eenen zuren lach hunne komst te gemoet
zag.
‘Toegevende aan de smeekingen mijner oude dienstmeid, heb ik bevolen u in
mijne tegenwoordigheid te brengen,’ zeide hij. ‘Welaan, Hawida Kavandar, maak
het zoo kort mogelijk. Wat hebt gij mij te zeggen?’
‘Ik verlang geheel alleen met u te spreken, Mijnheer,’ antwoordde zij.
‘Katrien is hier niet te veel; zij mag wel getuige zijn van uwe listen.’
‘Men leide mij terug naar den kerker; ik zwijg als het graf,’ gromde de waarzegster,
zich naar de deur keerende.
‘O, goede vrouw, ik bid u, blijf!’ smeekte Katrien, haar bij den arm wederhoudende.
‘Ik ga heen.’
Inderdaad, zij liep uit het kabinet en trok de deur toe.
‘Welnu, spreek!’ gebood M. Bakeland.
‘Hoogedele heer baljuw,’ was Hawida's antwoord, ‘nu ongeveer negen jaar geleden,
werd u een kind ontroofd. Ik weet waar dit kind is en kan het u teruggeven; maar gij
begrijpt, dat ik, in onzen pijnlijken toestand, dit niet zal doen zonder eene aanzienlijke
belooning te eischen.’
M. Bakeland zette zich op zijnen stoel neder en zeide met eenen spotlach:
‘Waarlijk, Hawida Kavandar, gij zoudt mij dwingen u te bewonderen, indien gij
uwe spitsvondigheid en de wakkerheid van uwen geest tot lofbare dingen gebruiktet.
Gij zijt eene doortrapte en slimme vrouw. Meent gij, dat ik niet raden kan,
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wat vernuftig stelsel gij alweder hebt opgebouwd, in de hoop mij te kunnen bedriegen?
Mijne oude meid - eene eenvoudige en ljchtgeloovige vrouw - is u gaan raadplegen
over het lot van mijn verloren kind. Gij hebt met loosheid al de bijzonderheden, die
gij wildet kennen, haar uit den mond gelokt, en nu komt gij mij wijsmaken, dat gij
weet waar mijne dochter zich bevindt.’
‘Ja, ik weet het, heer baljuw, en ik heb de macht, uw kind u terug te geven.’
‘Natuurlijk; het geval heeft gewild, dat gij juist iemand onder de hand hadt, die
genoeg naar mijn kind geleek, om uwe list eenen schijn van waarheid te geven; maar
ongelukkig voor u, is die list op voorhand verijdeld. Kom niet beweren, dat uwe
Heila mijne dochter is.....’
‘Maar, Mijnheer, gij vergist u.....’
‘Zwijg, en laat mij spreken. Ik wil u beslissend overtuigen, dat uwe arglistige
pogingen geheel nutteloos zijn. Mijn kind draagt op het hoofd een geboorteteeken,
dat haar tot het einde haars levens van alle andere menschen zal onderscheiden.
Welnu, ik heb het hoofd van Heila, terwijl zij voor de rechtbank stond, ontbloot
gezien en nauwkeurig bekeken. Dienvolgens - ware ik zelfs niet tegen uwe
arglistigheid ingenomen - kan de strik, dien gij mij spant, niet gelukken.’
‘Maar, heer baljuw, van mijne Heila wilde ik u niet spreken,’ mompelde Hawida.
‘Het geldt hier een ander kind.’
‘Zoo, zoo, niets kan u ter neder slaan: gij verandert oogenblikkelijk uw ontwerp;
maar, ongelukkige, indien ik vermoedde, dat gij de hand aan den roof van
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mijn kind hebt gehad, zou ik dan niet met volle recht u op de pijnbank doen leggen,
totdat gij mij de plaats openbaart waar gij of uwe medeplichtigen het hebt gelaten?’
‘De pijnbank?’ gromde de waarzegster met eenen grijns van mistrouwen. ‘Wat
geeft mij de pijnbank? Gij kent mij niet, heer: de pijnbank zou mij niet doen spreken,
al rukte men mij al de ledematen van het lijf. Ik herhaal u, hoogedele heer baljuw,
dat ik weet waar uw kind - Rosa, uw echt kind, - nu leeft, en dat ik het u kan
teruggeven..... Gij weigert mij te gelooven ? Laat gij mij toe, u van de waarheid
mijner bewering te overtuigen?’
‘Nog eenige woorden wil ik aanhooren. Dan geef ik bevel, u naar de gevangenis
terug te leiden; dit ijdel onderhoud heeft reeds te lang geduurd.’
‘Het is nu iets meer dan negen jaar geleden,’ zeide Hawida, ‘dat het Fransche leger
gedwongen werd Holland te verlaten, en op zijnen terugtocht, na de Spaansche
krijgsmacht te hebben verslagen, in deze landstreek eenige dorpen plunderde. Toen
is uw kind gestolen, niet door soldaten, zooals uwe meid het meent, maar door eenen
man en eene vrouw. Ik heb sedert dien tijd uwe Rosa honderdmaal gezien en ze
dikwijls in de armen gedrukt. Zij is bevallig, heeft zwarte oogen en zwart haar.....’
‘Kom, kom, die kinderachtigheden! Mijne dienstmeid heeft u dit alles gezegd.’
‘Niet alles, heer. Bijvoorbeeld, zij was het niet, die mij eerst van het geboorteteeken
sprak en zijnen vorm, als eene star met vijf stralen, mij beschreef.’
‘Dienvolgens, in de kaarten hebt gij het gelezen?
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Hawida Kavandar, gij doet mij lachen, hoe weinig lust ik er ook toe heb.’
‘De kaarten, heer?’ herhaalde de waarzegster.
‘Aan u zal ik van geene kaarten spreken, en ik wil u gaarne bekennen, dat de
kaarten voor mij even stom zijn als voor anderen.....’
‘Hoe, vermetele vrouw, gij wilt mij doen gelooven, dat gij het zijt, die mijn kind
hebt gestolen? Maar gij spreekt tot eenen rechter, en zulk eene gruweldaad ware niet
genoeg gestraft door den wreedsten dood!’
‘Bedaar, ik smeek u, heer, en gelief nog te luisteren. Ik ben geheel vreemd aan
den kinderroof, die uw vaderhart heeft verscheurd; en nooit had ik kunnen weten,
dat het meisje, van wie ik spreek, uw kind is, indien uwe oude meid, door hare
uitleggingen, mij niet op het spoor had gebracht van een geheim, dat ik zelfs niet
vermoedde. Hoe het komt, dat ik dingen weet, die door de roovers alleen kunnen
gekend zijn, zal ik u verklaren, indien gij nog eenige oogenblikken mij nog wilt
aanhooren.’
‘Spreek!’ murmelde de baljuw, wiens nieuwsgierigheid begon opgewekt te worden.
‘Het is zeer eenvoudig, heer. In den Zomer van het jaar 1676 - ja, ik bedrieg mij
niet - waren wij met onze tent op de jaarmarkt van Munster, in Westfalen. Niet verre
van ons stond eene tent van koordedansers, evenals wij van de natie, welke men hier
te lande Heidenen of Egyptenaars noemt. De man brak zich, bij het uitoefenen van
zijn ambacht, de ruggegraat en bleef op de plaats dood. Reeds sedert lang ziekelijk,
kon de arme weduwe geen brood aan hare vier of vijf kinderen bezorgen, zonder de
hulp harer

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

225
geslachtsgenooten. Zij volgde ons eenigen tijd, waar wij gingen. Eindelijk lag zij op
het sterfbed uitgestrekt, en reeds hadden de zoogenaamde Heidenen onder elkander
beraadslaagd, wie de verlatene kinderen zich zou aantrekken. Ik, die alsdan zelve
een talrijk huisgezin had, kon geen nieuwen last aanvaarden; maar eene kinderlooze
bloedverwante van mij zou een der kleinen - een blank meisje, eene vondelinge,
zeide men, - als het hare aannemen. De stervende verlangde ons te spreken. Wij
gingen te zamen bij haar bed, en daar verklaarde zij ons, met vele bijzonderheden,
dat het kleine meisje, door haar Nola geheeten, tijdens den terugtocht der Franschen
uit Holland, in een dorp der Spaansche Nederlanden, door haar en haren man was
geroofd geworden. Zij zelve vestigde onze aandacht op de starvormige, kale plek,
welke het meisje op het hoofd draagt. Mijne bloedverwante heeft de arme kleine
opgevoed en ze tot haar ambacht afgericht. Zoo heb ik het kind teruggezien, telkens
dat ik, op jaarmarkten of elders, met mijne bloedverwanten te zamen trof; en bij
geluk weet ik nu, waar zij en dus insgelijks waar uw kind is. Verwondert het u nog,
heer baljuw, dat ik uwe Rosa ken en nauwkeurig haar geboorteteeken weet te
beschrijven?’
M. Bakeland had eerst met onverschilligheid of met ongeduld naar hare woorden
geluisterd; maar allengs was er twijfel in zijnen geest ontstaan, en eindelijk had hij
ten minste de mogelijkheid der waarheid harer verklaringen aanvaard..... Zijn kind
kon hem teruggegeven worden? Zijne arme Bernardina kon nog van hare
krankzinnigheid genezen! Zulke gepeinzen deden hem van ontsteltenis sidde-
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ren; maar hij worstelde nog tegen een geloof, dat, als de waarschijnlijke bron der
wreedste onttoovering, hem afschrikte. Was het alles geen ijdel vertelsel, door de
arglistige vrouw uitgedacht om hem te bedriegen?
Door het wantrouwen beheerscht, zeide hij:
‘Vrouw, indien uwe verklaring waar was en gij mijne dochter terug in mijne armen
bracht, zou ik u al geven wat gij wilt. Kom, overtuig mij: zeg mij, waar is mijn
kind?..... Gij antwoord niet? Spreek, indien gij wenscht, dat ik u geloove.’
‘Heer baljuw, gij poogt mij uitleggingen te ontlokken, die u zouden toelaten, het
kind zonder mijne tusschenkomst te vinden. Gij acht mij loos en listig; hoe kunt gij
dan verwachten, dat ik mij zoo dwaas zou laten verschalken? Ja, ik ben bereid de
kleine Rosa in uwe armen te brengen; maar allereerst moeten de voorwaarden dezer
teruggaaf onveranderlijk worden vastgesteld.’
‘Uwe belooning, vrouw? Handvollen gouds zou ik u geven, kondet gij volbrengen
wat gij belooft.’
‘Geld?’ schertste Hawida. ‘Geen ander geld eisch ik van u, dan de vergoeding der
schade, welke wij door onze aanhouding hebben geleden. Honderd gulden is daartoe
meer dan genoeg; maar dit is mijne gewichtigste voorwaarde niet.’
‘Wat dan?’
‘Mijn zoon Joachim zal niet opgehangen worden, mijn man niet gebrandmerkt,
ik niet gegeeseld en gij zult ons in vrijheid laten gaan waar wij willen.’
‘Maar, vrouw, wordt gij zinneloos?’ morde de baljuw. ‘Ik heb de macht niet om
een vonnis van

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

227
het Leenhof te verbreken. Wat gij eischt, is eene volstrekte onmogelijkheid.’
‘Is dit uw laatste woord, heer?’
‘Ik kan er u geen ander geven.’
‘Welnu, ik heb gedaan. Men leide mij terug naar den kerker.’
‘Eenen schat geef ik u.’
‘Wat is mij een schat tegen het leven van mijnen zoon?’
‘De wet heeft over zijn lot beslist; hij is schuldig aan diefstal.’
‘Ja, heer baljuw, hij is schuldig, en niettemin zal hem genade worden geschonken,
of anders, gevoellooze vader, hoort gij nimmer nog een enkel woord over uwe dochter,
en gij en hare moeder daalt in het graf zonder ze weder te zien..... Men brenge mij
naar het gevang!’
En zij richtte zich beraden tot de deur, wel overtuigd ongetwijfeld, dat de baljuw
haar niet zou laten gaan.
Inderdaad, hij riep half smeekende:
‘Neen, neen, nog een oogenblik, vrouw. Door mij zelven kan ik uwen zoon, noch
u genade schenken; de heer des dorps, de abt van Sint-Pieter te Gent, alleen kan dit.
Welnu, vergezel mij naar de plaats waar mijne dochter, volgens uwe bewering, zich
bevindt. Hebt gij waarheid gesproken, dan zal ik tot den eerwaarden heer abt gaan
en van hem voor u allen eenen genadebrief afsmeeken. Twijfel niet, of hij mij deze
gunst zal toestaan; de reden mijner poging is van zulk een aard, dat zij een minder
edelmoedig hart zou vermurwen. Herken ik mijn kind in het meisje, dat gij mij gaat
toonen, dan is uw aller genade onfeilbaar.’
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‘Morgen is de vastgestelde dag, heer.’
‘Ik zal de strafoefening doen uitstellen, vrouw; daartoe ten minste heb ik de macht.’
‘En zal de heer baljuw de goedheid hebben, de gevangenen van dit uitstel te
verwittigen? Nog dezen avond?’
‘Seffens, in het uitgaan, vrouw. Vertrekken wij onmiddellijk.’
‘Het is te verre, heer.’
‘Het kan niet te verre zijn. Wij zullen een rijtuig nemen, en, moet het zijn, draven
den geheelen nacht.’
‘Neen, neen,’ zeide Hawida, ‘geen kind, voordat ik mijnen zoon en mijnen man
op vrije voeten weet.’
De baljuw keek haar aan met vlammenden blik. Hij voelde zich door deze ellendige
vrouw beheerscht, en dewijl hij nu half aan de waarheid harer verklaringen geloofde,
was zijn ongeduld om het bewijs te hebben, dat zij hem niet bedroog, zeer hevig.
‘Roekelooze!’ gromde hij, ‘ik weet niet, of ik niet beter zou doen, uwen man en
uwen zoon op de pijnbank te leggen, om hun het geheim te ontrukken, dat gij mij
zoo hardnekkig verbergt!’
‘Zij weten er niets van, heer baljuw; de pijnbank bleve zonder ander gevolg dan
u onrechtvaardig en wreed te doen zijn.’
‘Alzoo, gij weigert mij bij mijne dochter te leiden? Hoe hoopt gij dan, dat ik u
geloove?’
‘Ziehier hoe ik de zaak versta, heer baljuw. Mijne bloedverwante is niet verwittigd;
het kind is haar veel waard, want het brengt haar door den arbeid tamelijk geld op.
Ik moet haar overhalen om het mij

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

229
af te staan. Daartoe zult gij mij eene som gelds geven: twee- of driehonderd gulden,
bijvoorbeeld. Mij laat gij in volle vrijheid gaan tot morgenavond.....’
‘U in vrijheid stellen?’ mompelde M. Bakeland. ‘Zoo zoudt gij de geeseling
ontloopen en nimmer hier wederkeeren.....’
‘Kom, heer, wat geeft mij eene geeseling minder of meer. Ik wil u een ander
voorstel doen: men brenge mij terug naar het gevang; doe mij morgen ten bloede
gesselen, mij alleen, en laat mij daarna tot mijne bloedverwante gaan. Dan zult gij
zeker overtuigd zijn, dat ik niet voor doel heb, aan mijne straf te ontsnappen.’
M. Bakeland murmelde iets binnensmonds; de stoutheid, de sterkmoedigheid dezer
vrouw betooverden hem en overwonnen zijnen twijfel bijna geheel. Hij bleef eene
wijl in overweging verslonden en zeide haar:
‘Ik stem toe; een wetsdienaar zal u vergezellen overal waar gij verlangt te gaan.’
‘Neen, heer, zoo niet: alleen, geheel alleen moet ik gaan. Vermoed ik, dat iemand
mij volgt of bespiedt, ik keer onverrichter zake naar de gevangenis weder.’
‘Vrouw, gij eischt iets, dat mij in groote verlegenheid kan brengen.’
‘Weiger, heer, het staat u vrij, maar uw kind blijft voor altijd verloren.’
‘Eilaas, gij doet mij geweld!’ zuchtte de baljuw; ‘maar ik moet zwichten voor
uwen onverwinlijken wil..... En gij zult terugkeeren? Wel zeker?’
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‘Morgen, te tien uren des avonds; de duisternis moet mijne gangen beschermen.
Waarom mistrouwt gij mij nog, heer baljuw? Kunt gij twijfelen aan het woord eener
moeder, die het leven van haar kind te redden heeft?’
‘Welaan, het zij dan volgens uwe begeerte!’
Hij stapte uit het kabinet en gaf tot groote verwondering der wetsdienaars hun het
bevel, naar hunne wacht op het Leenhof terug te keeren. De kaartenkijkster zou dezen
nacht in zijne woning overbrengen.
Eene zelfde gedachte ontstond in den geest der beide knapen. De baljuw, meenden
zij, wilde de waarzegster over de ziekte zijner echtgenoote raadplegen, en misschien
met hare hulp de genezing der krankzinnige beproeven.
‘Vrouw, aan uwen wensch is voldaan,’ zeide de baljuw, in het kabinet
terugkomende, ‘gij kunt in volle vrijheid mijne woning verlaten; niemand zal u volgen
of bespieden. Uw zoon en uw man zullen ongedeerd blijven, totdat ik beslissend
wete, of gij mij hebt bedrogen of niet. Morgen ga ik naar Gent, om den genadebrief
bij den eerwaarden heer abt te halen. Hij zal zeker mij dien toestaan, maar, vergeet
het niet, hij zal weten wat mij tot deze poging bij hem aandrijft, en zal mij toelaten,
deze genade in te trekken en te vernietigen, indien mijn kind mij niet wordt geleverd.
Ga dus, en laat geene moeite onaangewend om bij uwe bloedverwanten te gelukken.’
‘Ja maar, heer,’ mompelde Hawida,‘het geld om uw kind van zijne pleegmoeder
af te koopen?’
‘Ik vergat het, vrouw. Wacht een oogenblik.’
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Kort daarop terugkeerende, legde hij de waarzegster een lijnwaden beursje in de
hand en zeide, diep ontroerd:
‘Gij hebt gezegd twee- of driehonderd gulden, niet waar? Daar zijn er
vierhonderd..... O, mocht het waarheid zijn, dat gij mijn arm kind mij gaat
terugschenken! Gij bedriegt mij misschien..... maar, neen, er is iets in mij, dat mij
zegt aan uwe oprechtheid te gelooven. Ga, vrouw, ga, dat God u geleide!’
En Hawida, zonder meer te spreken, stapte uit het kabinet, door den baljuw tot bij
de deur gevolgd.
Hij zag met kloppend hart de waarzegster achterna, totdat zij in de duisternis als
eene wegsmeltende schaduw was verdwenen.
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XV
Des anderen daags, in den morgen, was M. Bakeland naar Gent vertrokken, na aan
zijne echtgenoote beloofd te hebben, dat hij in den namiddag reeds weder te huis
zou zijn. Maar de zon daalde allengs dieper en dieper ten Westen, zonder dat hij
terugkeerde.
De bekommerdheid van Bernardina groeide aan, naarmate de dag vorderde.
Vruchteloos poogde Katrien haar door allerlei redenen gerust te stellen, maar gelukte
daar slechts in, toen zij haar had wijsgemaakt dat er een bode was gekomen, die
vanwege M. Bakeland haar liet weten, dat de eerwaarde heer abt hem voor gewichtige
zaken te Gent had gehouden, en hij dus later zou terugkeeren dan hij had
aangekondigd.
Op aanzoek harer meesteres, en in alle geval door haar eigen ongeduld gedreven,
ging Katrien van tijd tot tijd aan de deur staan, om in de baan naar Gent uit te kijken,
of de baljuw nog niet kwam.
Reeds menigmaal was zij dus van de kinderkamer naar de deur gegaan, toen
eindelijk een blijde kreet haar ontsnapte. Zij zag in de avondschemering een rijtuig,
met twee paarden bespannen, komen aange-
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reden. Dit kon niemand anders dan haar meester zijn.
Inderdaad, het rijtuig hield welhaast stil, en de baljuw, met een glimlach van
tevredenheid, stapte er uit. Hij opende de deur van zijn kabinet en wenkte Katrien,
hem te volgen.
De oude meid kon haar ongeduld niet bedwingen en vroeg hem:
‘Mijnheer, gij schijnt welgemoed! Hebt gij den genadebrief?’
‘Ja, Katrien,’ was het antwoord. ‘Hoe gaat het met uwe meesteres?’
‘Wel, zeer wel, Mijnheer; zij is wat angstig geweest over uw lang uitblijven, maar
ik heb haar gerustgesteld. O, barmhartige God, nu gaan wij ons Roosje terugzien!’
‘Indien de waarzegster ons niet bedriegt.’
‘Neen, Mijnheer, vrees dit niet; zij is oprecht.’
‘Hopen wij het, Katrien..... Hoe staat het ginder met de gevangenen?’
‘Alles wel, Mijnheer.’
‘Heeft men de waarzegster daar nog niet gezien?’
‘Ik geloof het niet, Mijnheer. De preter is, nu een uur geleden, nog hier geweest;
hij sprak van de waarzegster niet.’
‘Ik ga tot mijne vrouw..... maar eerst nog iets: er zijn vier witte kleederen voor het
wassen beeld, niet waar? Zijn ze niet te kort voor een elfjarig meisje?’
‘Misschien wel, Mijnheer; maar, met den ondersten omslag los te tornen, kan men
ze lang genoeg maken.’
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‘Nu, doe dit met een der kleederen, Katrien, en zoek alles bijeen wat er noodig is om
Rosa, indien zij ons waarlijk wordt teruggegeven, evenzoo te kleeden als het beeld.....
Neen, Katrien, vraag mij nu niets meer; ik heb haast om tot mijne vrouw te gaan.
Straks zal ik u zeggen, wat ons te doen staat.’
Hij stapte door de zaal, trad in de kinderkamer en drukte, met meer dan gewone
teederheid, zijne echtgenoote in de armen.
Nevens hem gezeten, met de wassen pop op den schoot, begon zij hem te
ondervragen over de oorzaak zijner lange afwezigheid; hij kon niet anders dan haar
allerlei onware uitleggingen geven; want hoe diep het hem smartte de arme
krankzinnige moeder niet deelachtig te mogen maken aan de hoop, die zijn hart
overstroomde, deed hij geweld op zich zelven om door geen enkel woord te verraden,
dat iets, iets van het uiterste gewicht, hem den geest verslonden hield en zijne aandacht
verstrooide.
Het was reeds negen uren..... een uur later, en Hawida Kavandar - indien zij geene
bedriegster was - zou met Roosje terugkeeren.
Bernardina was gewoon, alle dagen ongeveer te halftien naar bed te gaan; maar
nu, ter oorzake der lange afwezigheid van haren echtgenoot, zou zij ongetwijfeld
veel later opblijven. Dit vooruitzicht hinderde en bekommerde M. Bakeland. Hij
zeide daarom meer dan eens, dat hij zich zeer vermoeid gevoelde en voornemens
was, zich vroeg ter ruste te begeven,..... en, toen hij eindelijk met angstigheid
bespeurde, dat het welhaast tien uren zou zijn, stond hij op, omhelsde Bernardina en
wenschte haar goeden nacht, haar aanradende insgelijks naar bed te gaan.
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In de zaal wenkte hij Katrien en trad, door haar gevolgd, in het kabinet.
Hij zette zich achter zijnen lessenaar en zeide:
‘Katrien, neem eenen stoel en luister; onze tijd is kort..... Ik heb den genadebrief.
De eerwaarde heer abt is de edelmoedigheid zelf. Weigeren zou hij niet, ik wist het
wel. Dit is niet wat mij zoo lang te Gent heeft gehouden. Herinner u, dat de oude
dokter, die beroemd is als geneesheer van krankzinnigen, ons gezegd heeft, dat er
voor mijne arme vrouw geene hoop op genezing meer bestaat, dan in het terugvinden
van haar kind. Dewijl ik toch te Gent was, besloot ik dien ervaren en wijzen man te
gaan raadplegen; want mij bekommerde de vraag, op welke wijze - indien Hawida
Kavandar hare belofte vervult, - wij het kind in tegenwoordigheid zijner moeder
moeten brengen. Zijn gevoelen is, dat wij, terwijl mevrouw slaapt, de pop moeten
wegnemen, Roosje in hare plaats leggen en zoo het moederhart aan zijne eigene
bewegingen overlaten. Herkent zij hare dochter bij haar ontwaken, en vergeet zij het
wassen beeld, het zal een gelukkig voorteeken zijn..... Welhaast zal het tien uren
slaan, Katrien. Ga met haast u verzekeren, dat uwe meesteres naar bed is en uwen
dienst niet meer behoeft; keer dan terug en houd u bij de deur om de waarzegster
hier in het kabinet te leiden. Niemand wete van deze wonderlijke dingen, die, eilaas,
misschien nog onze koortsige hoop kunnen bedriegen!’
De meid verwijderde zich, glimlachend het hoofd schuddende om te betuigen dat
zij het wantrouwen haars meesters niet deelde.
M. Bakeland zonk weg in diepe overwegingen. Nu
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eens werd zijn aangezicht bestraald door den glans des geluks, dan eens werd het
versomberd door den nevel des twijfels.
Toen de torenklok den eersten slag van tien uren over het dorp deed hergalmen,
trof hem een hevige schok en hij stond op, met de armen geopend als hield hij zich
gereed om zijn kind te omhelzen..... maar alles was stil: geen gerucht liet zich
vernemen.
Zeer lang bleef de arme vader, bevend en met gespannen gehoorskracht, luisteren.....
Hij verbleekte; een traan kwam zijne oogen bevochtigen; in zijn hart zonk de akelige
overtuiging, dat hij de speelbal eener arglistige vrouw was geweest.....
Hemel! zijn wantrouwen was niet gegrond! Hij hoorde Katrien tot iemand spreken.
Een kreet van blijdschap ontsnapte hem: Hawida was daar met zijn Roosje!
Inderdaad, de deur werd geopend en Katrien leidde de waarzegster binnen; maar,
tot groote verschriktheid des baljuws, zag hij, dat geen kind haar vergezelde.
‘Gij komt alleen?’ morde hij neerslachtig. ‘Vrouw, vrouw, gij hebt mij dus
bedrogen?’
‘In het geheel niet, heer baljuw,’ antwoordde de waarzegster zeer bedaard. ‘Ik heb
den geheelen dag met uwe dochter doorgebracht en mij beijverd om haar te doen
begrijpen, welk eene hooge genade des hemels het voor haar is, hare ware ouders
terug te vinden, ouders die rijk zijn en haar een benijdenswaardig lot op deze wereld
zullen bezorgen. Het kind bemint u reeds; het snakt niet minder dan gij, heer baljuw,
naar het blijde oogenblik, en het zal, met eene teederheid, die u zelf zal verwonderen,
de moe-
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der aan den hals vliegen. Ik gevoelde aan mijn eigen hart, dat dit noodig was tot uw
geluk, en ik poog op mijne wijze u te beloonen.’
‘Maar waarom dan, vrouw, hebt gij het kind niet medegebracht?’
‘En de genadebrief, heer baljuw?’
‘Ik ga de oorkonde, door den heer abt van SintPieter geteekend en bezegeld, u
onder de oogen leggen,’ antwoordde M Bakeland, terwijl hij zijne brieventasch
uittrok. ‘Ziehier. Kunt gij lezen?’
‘In het Nederduitsch niet te wel; gelief mij te zeggen wat er in staat, Mijnheer.’
‘Er staat in, dat u allen volstrekte genade van de tegen u uitgesprokene lijfstraffen
wordt verleend. Ik wil u echter niet bedriegen, vrouw: de ballingschap uit deze
heerlijkheid blijft tegen uw huisgezin behouden.’
‘De ballingschap?’ schertste Hawida. ‘Daar komt het waarlijk niet op aan; wij
hebben geenen lust om hier ooit terug te keeren. Geef mij dien genadebrief, heer
baljuw, en ik haal uw kind.’
Zij stak de hand uit om het papier te grijpen, maar M. Bakeland trok het terug en
borg het met zekere bekommerdheid in eene lade van zijnen lessenaar.
‘Wat beduidt dit, Mijnheer?’ morde Hawida verwonderd.
‘Het beduidt, vrouw, dat ik u den genadebrief slechts mag ter hand stellen, nadat
gij uwe belofte geheel zult hebben vervuld. Hing het van mij alleen af, ik zou mijn
ongeduld niet kunnen wederstaan en mij geheel aan uwe begeerte onderwerpen; maar
de eerwaarde heer abt, die niet ten volle aan uwe
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oprechtheid gelooft, heeft mij verboden anders te handelen, en ik heb hem mijn
plechtig woord moeten geven, dat ik daarin zijnen wil zal volbrengen.
‘Ha, ha, het is zoo?’ kreet Hawida. ‘Welnu, spreken wij er niet meer van; ik keer
terug naar de gevangenis. Doe het vonnis tegen ons uitvoeren, heer baljuw: mijn
arme zoon zal sterven; maar uwe dochter zal insgelijks dood zijn voor u.’
‘Vrouw, goede vrouw,’ smeekte Katrien met de handen opgeheven, ‘o, wees
barmhartig, heb medelijden.’
‘Gij zijt wel wreed!’ zuchtte de baljuw.
‘Ik wreed, Mijnheer?’ zeide Hawida. ‘Waarom? Gij wantrouwt mij en ik wantrouw
u. Ik ben eene schamele, ellendige vrouw; gij zijt een rijk en machtig heer; maar het
lot heeft ons voor eenige oogenblikken gelijk gemaakt: gij hoopt uw kind terug te
zien; ik hoop het leven van mijnen zoon te redden. Wie onzer zich liet bedriegen,
zou bloedige tranen weenen. Meent gij, dat eene angstige moeder in deze worsteling
kan toegeven? Neen, het ware niet natuurlijk.’
‘O, Hawida Kavandar, gij martelt mij onmeedoogend. Waarom gelooft gij niet in
mijne oprechtheid?’
‘Ik doe u dezelfde vraag, Mijnheer.’
‘Maar ik heb vertrouwen in uwe beloften.’
‘Indien dit waar is, geef mij den genadebrief.’
‘Ik kan niet, ik mag niet. Eilaas, gij doet mij waarlijk twijfelen of gij wel iets van
mijn kind weet.’
‘Of ik iets van uw kind weet, Mijnheer? Ik wil
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u eene omstandigheid mededeelen, welke ik van mijne bloedverwante heb vernomen.
Misschien zal zij u in uwen twijfel doen wankelen. Het is slechts twee dagen geleden,
heer baljuw, dat gij zelf de hand uwer dochter hebt gedrukt.....’
‘Ik de hand mijner dochter gedrukt!’ kreet de baljuw met opgeheven armen. ‘De
meermin, de meermin mijn kind?’
‘Het meisje, dat in eene kuip zat en voor meermin speelde, is uwe dochter.’
De baljuw waggelde van verontwaardiging en gramschap op zijne beenen; hij
moest eenen steun op den kant van zijnen lessenaar zoeken.
‘Onmenschelijke beulen!’ viel hij uit. ‘Hoe? Gij zijt wreed genoeg geweest, om
mijn kind, of een ander gestolen kind, als een zeemonster in eene kuip te zetten, het
ruwe visch te doen eten en het met een puntig ijzer te kwetsen!’
‘Maar, heer baljuw,’ merkte Hawida onbewogen op, ‘dit alles is slechts komedie.
Niemand heeft uw kind kwaad gedaan.....’
‘Het is te veel,’ riep M. Bakeland, buiten zich zelven. ‘Mijn geduld is ten einde.
Ik loop met de wetsdienaars naar de tent uwer bloedverwante, ontruk het kind aan
zijne beulen en werp de ontaarde menschen in den kerker!’
Onder het uitspreken dezer bedreiging deed hij werkelijk eenige stappen naar de
deur, doch hier bleef hij staan en zeide, meer bedaard, tot Hawida Kavandar, die hem
met eenen zuren spotgrijns achternazag:
‘Gij, vrouw, vrees echter niet, dat ik mijn eens gegeven woord ten uwen opzichte
wil breken. Her-
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ken ik mijn kind, gij zult heden nog den genadebrief krijgen en gij en de uwen zult
zonder beletsel deze heerlijkheid mogen verlaten.’
‘Ik dank u voor deze goedwillige verzekering,’ murmelde de waarzegster. ‘Wat
gij u voorstelt te doen, kan geenen uitslag hebben. Zegt uwe rede u niet dat ik u
anders van de meermin niet zou gesproken hebben? Mijne bloedverwante is weg,
hare tent is weg: gij zoudt niets meer vinden dan de naakte plaats, waarop ze heeft
gestaan.’
M. Bakeland slaakte eenen diepen zucht, keerde terug naar zijnen lessenaar en liet
zich daar ontmoedigd op zijnen stoel nederzakken.
Nog spande hij vruchteloos moeite in, om de onplooibare vrouw te vermurwen;
maar zij wilde niet toestemmen het kind te halen, tenzij de genadebrief haar werd
ter hand gesteld.
Door zijne belofte aan den abt hierin belet, zag de getergde baljuw geen middel
meer om uit zijnen akeligen toestand te geraken. De tranen sprongen hem uit de
oogen en hij bleef eene wijl zwijgend; Katrien insgelijks weende bitter. De
waarzegster scheen ontroerd, doch getuigde door niets, dat zij in haar besluit
wankelde.
Eene gedachte schoot nu door den geest des baljuws: nog eene laatste poging wilde
hij beproeven. Hij stond op, opende eene lade van zijnen lessenaar, nam daaruit een
lijnwaden zakje, en, dit aan Hawida toonende, zeide hij:
‘Vrouw, gij hebt mij gisteren gezegd, dat gij van mij honderd gulden zoudt eischen.
Zie, tot hoeverre mijn goede wil en mijn vertrouwen gaan: ik heb dezen morgen uwe
geldelijke belooning gereed
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gemaakt. Dit zakje bevat, in goudstukken, niet honderd, maar vijfhonderd gulden;
neem ze, ga er mede heen; en, hebt gij mij bedrogen, brengt gij mijn kind niet, dat
het geld u diene om in eene betere levensbaan te treden.....’
Hawida Kavandar, diep bewogen, aanvaardde het goud, doch bleef aarzelend
staan.
‘Welaan!’ riep zij eensklaps, na eene wijl stilte, ‘uw lijden, uwe grootmoedigheid
overwinnen den angst ende voorzichtigheid van mijn moederhart. Ik ga uw kind
halen; in minder dan een kwartier ben ik hier terug.’
En zij liep met haastige stappen de deur uit.
M. Bakeland, geheel uitgeput door de onstuimige afwisseling van hoop en twijfel,
die hem zoolang het hart had gemarteld, zakte terug op zijnen stoel en hield den blik
naar de deur gericht. Hij sloeg geene acht op de blijde uitroepingen van Katrien, die
nu onophoudelijk juichte, met een volledig geloof in de belofte der waarzegster. Zou
hij zijn kind inderdaad terugzien? Had de barmhartige hemel hem, na zooveel
droefheid en lijden, dit opperst geluk voorbewaard? Zou zijne arme Bernardina haar
Roosje werkelijk en levend in de armen drukken?.....
Ha! daar hoorde hij gerucht in den gang! Hij deed eenen stap vooruit, doch bleef
staan. De waarzegster was in het kabinet verschenen met een kind aan de hand.....
Kon dit wel zijn Roosje zijn? - Het kleine meisje, dat schuchter en bevreesd scheen,
was zeer lief en had schoone zwarte oogen, maar het was zoo armelijk gekleed!
‘Heer baljuw, hier is uw kind,’ zeide Hawida.
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‘Ik heb mijne belofte vervuld; geef mij nu den genadebrief.’
Maar M. Bakeland, zonder haar te antwoorden, sprong naar het meisje, rukte haar
lijnwaden kapje af, scheidde hare zwarte lokken vaneen en vestigde, sidderende van
ontsteltenis, den blik op haar hoofd.
Met eenen luiden gelukskreet hief hij haar van den grond op, sloot haar op zijn
hart en liep achter zijnen lessenaar, als vreesde hij, dat men haar nog aan zijne liefde
kon ontrukken.
‘O, Rosa, Rosa!’ riep hij, haar koortsig in zijne armen klemmende, ‘ja, ja, geen
twijfel mogelijk, gij, zijt mijn kind, mijn aangebeden kind!’
Half zinneloos en tranen van geluk stortende, zoende en streelde hij het meisje
zoo driftig, dat zij had kunnen verschrikken van zulk eene geweldige teederheid;
maar zij scheen er blijde om en beloonde zijn gestreel met eenen glimlach van
betooverende zoetheid.
De waarzegster had dit schouwspel niet zonder ontroering aangekeken. Nu
herhaalde zij met zekeren nadruk:
‘Heer baljuw, geef mij nu den genadebrief. De opperste wensch uws harten is
voldaan; mijn zoon zweet nog den doodsangst in de gevangenis.’
‘Daar, daar!’ antwoordde M. Bakeland, op de opene lade van zijnen lessenaar
wijzende.
Hawida greep de oorkonde.
‘Mag ik zeker zijn, heer baljuw,’ vroeg zij, ‘dat de cipier, bij het vertoonen dezes,
de kerkerdeuren voor mijnen zoon en mijnen man zal openzetten?’
‘Ja, ja, de bevelen zijn gegeven.’
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‘Heer baljuw, gij zijt een edelmoedig man,’ zeide zij. ‘Uwe blijdschap maakt mij,
arme verworpene vrouw, gelukkig. Dat God u voortaan alle nieuwe smarten spare.
Vaarwel!’
‘Hawida Kavandar,’ riep de baljuw haar nog achterna, ‘gij zijt het, die mij mijn
kind hebt teruggeschonken. Die weldaad vergeet ik nimmer. Dreigt u ooit onverdiende
ellende, kom tot mij....’
Maar de waarzegster, zonder te luisteren, liep juichend weg.
Nu smeekte Katrien zeer vurig, om het kind ook eens op haar hart te mogen
drukken.
‘Zie, Roosje lief,’ zeide M Bakeland, ‘die goede vrouw heeft u zoo dikwijls, toen
gij nog heel klein waart, op de armen gedragen; zij heeft zoo veel geweend, omdat
wij u hadden verloren. Omhels ze nu, zij ziet u zoo gaarne !’
Het meisje liep tot Katrien, wierp haar de armen over de schouders en kuste haar
op de beide wangen, dat het klonk. Dit liefdebewijs ontroerde de oude meid zoodanig,
dat zij met de handen voor de oogen tegen den muur week en bijna in hare blijde
tranen stikte.
Onderwijl keerde Rosa tot den baljuw terug, en, hem met de hand streelende, zeide
zij:
‘Gij, gij zijt mijn vader, een rijk heer? Ik zal geene zeemeermin meer moeten zijn,
niet waar? Ik blijf hier wonen met u, in dit groote huis? Hawida heeft mij gezegd,
dat ik zoet moet zijn en u gaarne zien, zooveel ik maar kan; ik zal het doen, Mijnheer,
wees zeker: gij zijt zoo goed voor de arme Nola.....’
‘Gij heet Rosa, mijn lief kind,’ wees de baljuw haar te recht. ‘Roosje, het is zulk
een schoone naam!
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En zeg niet Mijnheer tot mij; vader moet gij mij noemen.’
‘Ik durf niet, Mijnheer.....’
‘Gij moet durven, Rosa; anders zoudt gij mij diep bedroeven. De lieden, die u
hebben opgevoed, zult gij niet meer terugzien. Gij zijt mijn eenig kind, en nimmer,
nimmer verlaat gij mij nog..... Neen, neen, nimmermeer, arme engel, die zooveel
hebt geleden!’
En, als ware hij onverzadelijk in zijn vaderlijk geluk, klemde hij nog het meisje
op zijn hart en zoende haar zonder ophouden.
‘Mijnheer..... vader lief,’ zeide het kind eindelijk, ‘die andere moeder, uit de tent,
had mij altijd laten gelooven, dat mijne eerste moeder lang dood was; en nu heeft ze
mij gezegd, dat ze nog leeft en ik haar hier zou vinden. Zij zal mij schoone kleederen
geven;..... want, zie eens, vader, hoe versleten mijn rokje, hoe vuil dit lijfje is!’
De baljuw deed Katrien een teeken, en zij, hem begrijpende, ging uit het kabinet.
‘Vader, waar is mijne moeder?’ vroeg het kind. ‘Het is eene schoone, rijke
mevrouw, niet waar? Zal zij mij wel willen omhelzen, mij, arm kind, met een
gescheurd jakje?’
‘Zeker, zeker; zij bemint u onuitsprekelijk: meer dan het licht harer oogen.’
‘Ha, dat is goed! Roep haar eens, vader lief; zeg haar, dat ik hier ben, ik, haar
kind.’
‘Uwe moeder slaapt nu, Roosje; zij is een weinig ziek. Morgen vroeg zult gij haar
zien; nu mogen wij haar niet wekken.’
‘Nog zoo lang? Hoe spijtig!’ mompelde het
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meisje met treurigheid. ‘Hawida heeft mij beloofd, dat mijne nieuwe moeder, die
rijk, zeer rijk is, mij dadelijk schoone kleederen zou aantrekken.’
‘Ik hoor Katrien in den gang komen,’ zeide de baljuw. ‘Uwe schoone kleederen
zijn daar.’
De oude meid keerde inderdaad terug, doch zij bracht niets. Haren meester met
eenen lichten glimlach naderende, fluisterde zij iets aan zijn oor, dat hem niet zeer
scheen te bevallen; doch hij haalde welhaast de schouders op en antwoordde:
‘Zoolang van hare tegenwoordigheid beroofd blijven? Het is pijnlijk; maar, kan
het niet anders, het zij dan zoo. Haast u, Katrien; ik zal wachten met pijnlijk
ongeduld.’
‘Nu, Rosa, geef Katrien de hand,’ zeide hij tot het meisje. ‘Zij brengt u naar hare
kamer om u te wasschen, u op te schikken en uwe schoone kleederen aan te doen.’
Het kind liep met blijdschap tot de oude meid en volgde haar in den gang.
M. Bakeland bleef alleen. Hij stapte met koortsige opgewondenheid over en weder
door het kabinet, bleef staan, wreef zich de slapen, schudde het hoofd, als twijfelde
hij nog aan zijn geluk, hief nu en dan handen en oogen ten hemel en hernam dan
weder zijne wandeling..... totdat Katrien bij de deur verscheen met het kleine meisje,
geheel in sneeuwwit gewaad en eenen blauwen gordel van glimmend satijn om de
lenden. De meid had haar niet alleen gewasschen en met liefde opgeschikt; maar
tevens hare zwarte lokken met reukolie bestreken en ze tot eene kroon gevlochten,
zooals zij gewoon was voor de wassen pop te doen.
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Een kreet van verrassing ontsnapte M. Bakeland. Buiten de gestalte, die wel iets
verschilde, was de gelijkenis met het beeld zoo volledig, dat ook gezonde en wijze
lieden zich er in konden vergissen.
Het meisje scheen nu in het geheel niet meer vreesachtig; de schoone opschik had
haar stout gemaakt. Zij liep met lichten stap en open armen tot den baljuw, sprong
hem aan den hals en riep op alle tonen, dat zij hem nu altijd, altijd zou beminnen uit
geheel haar hart.
Haar op zijne knieën heffende, begon M. Bakeland zijne dochter tusschen het
herhalen zijner zoenen te ondervragen over haar vorig lot. Het meisje wist hem weinig
daarvan te vertellen. Zij had geene duidelijke herinnering van hare eerste moeder
meer, en wist er niets anders van, dan dat zij op de koorde danste; hare tweede moeder
had haar eerst doen bedelen langs de straten, haar later in eene kuip gezet en haar
geleerd, hoe men de zeemeermin speelt. Slagen had zij van deze moeder niet veel
gekregen, maar genoeg eten ook niet altijd. Hawida, de waarzegster, die hare tante
was, had haar dikwijls, als zij honger had, eene goede boterham met spek gegeven,
want Hawida had haar altijd zeer liefgehad.
Het bleek uit de woorden van het meisje, dat die opvolgende moeders hare
denkbeelden over dit punt in de war hadden gebracht en dat zij nu meende, dat de
moeder, die zij 's anderen daags zou terugzien, geene andere was dan de
koordedanster, van wie men haar valschelijk had gezegd, dat zij sedert lang dood
was.
Het kostte den baljuw veel moeite, om haar den

Hendrik Conscience, Volledige werken 4. Het wassen beeld

247
waren toestand der zaak met eenige klaarheid te doen begrijpen.
Zoo verliep de tijd ongemerkt en zeer snel. Waarschijnlijk zou de baljuw er nog
niet aan gedacht hebben, dat het arme kind den nacht niet zonder rusten kon
doorbrengen; maar Katrien deed hem opmerken, dat Roosje begon te geeuwen en er
zeer slaperig uitzag. Toen eerst herinnerde hij zich, dat hij zijn kind nog tot eene
gewichtige en - wie kon het voorzien? - eene gevaarlijke proefneming misschien,
had voor te bereiden.
Hij zette het meisje gemakkelijker op zijne knie en zeide:
‘Rosa, mijne lieve Rosa, luister eens goed op wat ik u ga zeggen. Uwe moeder is
ziek; zij is ziek geworden van verdriet, omdat zij u had verloren. Zij beminde u zoo
zeer, dat zij bijna van verdriet is gestorven. Zij zal u nog rijkere kleederen geven,
veel schooner en prachtiger dan deze. Zult gij ze ook liefhebben en haar omhelzen?’
‘O, vader,’ riep het kind, ‘ik zal ze zoo gaarne zien..... en haar kussen van den
morgen tot den avond!’
‘Goed zoo, Rosa, dat is wat gij moet doen. Uwe moeder slaapt nu; nevens haar
bed staat het uwe. Gij moogt haar niet wekken; gij moet u stil houden en geen het
minste gerucht maken, totdat zij ontwaakt. Hebt gij mij wel begrepen?’
‘Ja, vader, ik zal mij stilhouden als een muisje, en slapen tot morgen. Ik heb
vaak.....’
‘Luister nog, kind. Morgen, als uwe moeder ontwaakt, zal zij u vreemd aankijken,
u hoofd en handen aanraken misschien; want zij weet nog niet, dat gij
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gekomen zijt, en zal u moeilijk herkennen. Heb geene de minste vrees,..... en, vraagt
zij u iets, noem haar lieve moeder, moeder-lief, en omhels en zoen haar, dan zal zij
niet langer twijfelen, dat gij waarlijk haar kind, haar teruggevonden Roosje zijt. Zult
gij zoo doen?’
‘Ja, ja, vader,’ stamelde zij, door den slaaplust overwonnen, ‘ik zal haar..... haar
streelen; zij zal mij wel..... wel beminnen; want ik, ik......’
En met eene diepe hijging viel zij ter zijde tegen de borst haars vaders, en was
werkelijk ingesluimerd.
Op een teeken des baljuws ging Katrien uit het kabinet.
Zij keerde eenige oogenblikken daarna weder met de wassen pop half verborgen
onder haar voorschoot.
‘Mevrouw slaapt vast,’ zeide zij met stille stem. ‘Ik heb het kleine bed gereed
gelegd. Waar blijf ik met het beeld?’
M. Bakeland bepeinsde zich eene wijl.
‘Leg het daar op de tafel, en neem gij Roosje op de armen,’ antwoordde hij, ‘ik
zal de pop in de kas onder mijnen lessenaar verbergen.’
Toen dit gedaan was en de kas gesloten, verzocht hij Katrien hem met het slapende
kind te volgen.
In de zaal gekomen, liet hij de meid alleen binnen de kinderkamer gaan en wachtte,
niet zonder zekeren angst, op hare terugkomst. Indien zijne arme Bernardina eens
ontijdig ontwaakte en in hare krankzinnigheid haar echt kind ging verstooten en,
evenals de eerste maal, hen dwong haar het wassen beeld weer te geven!
Maar Katrien kwam met eene uitdrukking van
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blijdschap terug en deed hem door hare gebaren verstaan, dat alles naar wensch was
gelukt.
‘Roosje slaapt als een mol,’ fluisterde zij. ‘Ik heb met zorg de gordijnen van het
kleine bed weder toegetrokken. Ontwaakte Mevrouw bij geval ontijdig, zij zou niets
gewaar worden.’
‘Nu de laatste, de opperste poging, Katrien,’ zeide

Zij liep vooruit, sprong de dame aan den hals (bladz. 253).

de baljuw. ‘Wij waken hier den geheelen nacht.’
‘Natuurlijk, Mijnheer.’
‘Wie weet wat er kan gebeuren? Wij moeten hier blijven, om ons onschuldig
Roosje en uwe arme meesteres tegen alle ongeval te beschermen. De nachten zijn
kort: het zal welhaast dag zijn.’
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‘Ja, Mijnheer. Daar op de rustbank heb ik twee kussens voor u gelegd. Slaap gerust;
ik zal waken.’
‘Katrien, indien de goede God eens ons geluk wilde volbrengen! Indien mijne
arme Bernardina eens haar verstand terugkreeg!’
‘Ik zal bidden den geheelen, geheelen nacht, Mijnheer.’
‘O, verhoore de hemel onze vurige bede!’
En met deze woorden ging hij tot de rustbank en zette zich halfliggend er op neder.
Alles bleef stil.
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XVI
Het kon zes uren des morgens zijn en het was reeds lang klaar dag, toen Mev.
Bakeland ontwaakte.
Zij wendde zich met eene plotselinge beweging om, hief het hoofd op en blikte
als angstig naar het kleine bed, welks gordijnen waren gesloten.
Nadat zij eene korte wijl had geluisterd, kwam een blijde glimlach op hare lippen
zweven, terwijl zij in zich zelve murmelde:
‘Ha, Goddank, het was slechts een droom! Roosje slaapt nog gerust!’
En zij liet het hoofd terug op het kussen vallen en sloot de oogen, om, ware het
mogelijk, opnieuw in te sluimeren. Dit gelukte haar echter niet.
Zij stond op, naderde hare opschiktafel, waschte zich en trok een morgenkleed
over haar nachtgewaad aan.
Op de teenen gaande, om haar kind niet te wekken, nam zij een begonnen
borduurwerk uit eene lade, droeg met de grootste voorzichtigheid eenen stoel bij het
venster, opende dit om de zoete morgenlucht te genieten, zette zich neder en dreef
in stilte de naald met roode zijde door het sneeuwwitte doek.
Wat zij daar maakte, kon zeker niet tot eenen nauwkeurigen arbeid gedijen; want
welhaast bewogen
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hare vingeren slechts werktuiglijk en zij scheen geheel van het gevoel der
wezenlijkheid weggedwaald; zij glimlachte, zuchtte, mompelde in zich zelve, staarde
ten hemel of schudde bekommerd het hoofd. Ongetwijfeld woelde in hare zieke
hersens eene wereld van droomgepeinzen en goochelbeelden, waartusschen haar
gewaand kind eene voorname plaats moest innemen, dewijl nu en dan de dierbare
naam Rosa van hare lippen viel.
Onder den invloed eener onrustwekkende gedachte stond zij op, ging tot het
beddeken en trok de gordijn een weinig ter zijde. Het meisje, nog slapend, lag met
den rug naar voren gekeerd. Bernardina zag dus niets dan hare glimmende zwarte
lokken en de helft van haar gelaat.
Zij keerde terug tot haren stoel, nam weder het borduurwerk in de hand en zeide
met eenen helderen glimlach:
‘Onnoozel lam, niets ontstelt noch bedroeft hare zuivere ziel. Wekte men haar
niet, ze zou altoos, altoos slapen..... Ach, slapen is toch zoo zoet, zoo gelukkig!’
Maar na eene lange wijl wachtens scheen de eenzaamheid haar te bedroeven; in
afwezigheid van het wassen beeld ontbrak er iets aan haar leven. Zij verhief de'stem
en riep:
‘Ha, Roosje, de zon schijnt reeds sedert twee uren. Het is tijd om op te staan, kind!’
De gordijnen verroerden zachtjes. Meenende dat de windtocht het kleine bed
bereikte, duwde de zorgvuldige moeder het venster dicht, en riep dan weder:
‘Kleine luiaard, het is genoeg geslapen. Hoort gij mij niet?’
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‘Ja, ja, moederlief, ik hoor u wel, en sta op,’ antwoordde het meisje.
Een hevige zenuwschok trof Mev. Bakeland; hare strakke oogen drukten evenveel
schrik als verbaasdheid uit.
Zij legde zich de hand aan het voorhoofd, en terwijl een pijnlijke glimlach over
haar aangezicht kwam, morde zij:
‘Die stem in mijne hersens? Ach, het is alweder een droom! Waarom is mijne ziel
zoo onbegrijpelijk ontsteld?.....’
Maar daar daalde Rosa van het bed en naderde in haar wit gewaad - zooals men
ze te slapen had gelegd - tot hare moeder. Het kind was een weinig vreesachtig en
beschouwde aarzelende deze bleeke dame, die, in al hare leden bevend, haar met de
oogen scheen te willen verslinden.
Een glimlach, een koortsige grijns misschien, die over het gelaat der krankzinnige
liep, gaf het meisje de noodige stoutheid om te doen wat haar nieuwe vader haar had
bevolen. Zij liep vooruit, sprong de dame aan den hals en zoende haar menigmaal,
onder het herhalen der machtige tooverwoorden:
‘Moederken-lief, lieve moeder, ik zie u zoo gaarne! Ik zal u altijd, altijd gaarne
zien!’
Het hart der ontstelde Bernardina klopte onstuimig, als dreigde het te breken; het
moederlijk gevoel - zoo eindeloos diep, zoo onverdelgbaar in der vrouwen ziel
geworteld, - was sterker dan hare krankzinnigheid. Zij liet zich door het kind kussen
enstreelen. Misschien had zij het, bewusteloos, zelf eenen zoen teruggegeven; maar
zij bleef, als van spraak beroofd, stom en verbaasd, het aanstaren en
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betastte met koortsige aangejaagdheid de armen en schouders, om zich te overtuigen,
dat zij niet de speelbal van een ijdel droomgezicht was ....
Op dit oogenblik schoot, als een bliksemstraal, eene herinnering door haren geest.
Zij trok de haarlokken van het kind uiteen en vestigde den blik op de kruin van het
hoofd..... Een doffe gil ontsnapte haar; zij brak los in een tranenvloed en klemde het
meisje met zulk eene woeste kracht tegen hare borst, dat het verschrikte kind eenen
luiden hulpkreet slaakte.
De baljuw en Katrien kwamen in de kamer geloopen, om Roosje tegen hare
zinnelooze moeder te beschermen; maar toen zij zagen, hoe Bernardina, met eene
liefdevonk in de oogen en eenen stralenden lach, tusschen hare tranen, haar kind op
het hart hield gedrukt, verging hunne bezorgdheid geheel en zonk er eene zoete hoop
hun in den boezem.
‘O, lieve Bernardina,’ zeide de baljuw, ‘bedaar, bedaar; laat het geluk u zoo diep
niet ontstellen. Nu is ons aangebeden Roosje in uwe armen teruggekeerd; het zal ons
nimmermeer verlaten. Hoe lief, hoe beminnend, niet waar? Hoe teeder zij u streelt,
u, hare goede, hare welbeminde moeder!’
Nog overvloediger stroomden de tranen uit de oogen der dame; zij bleef even stom
en als weggedwaald in stormige gedachten.
‘Spreek, spreek, lieve!’ smeekte de baljuw, ‘uw stilzwijgen verschrikt en martelt
mij!’
Zij reikte hem eene harer handen en zeide met angstigheid in de stem:
‘Frederic, goede Frederic, o zeg, wat geschiedt er met mij? Ik ben vervaard van
mij zelve! Indien
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het alweder niets was dan een wreede droom?..... Dit licht, dit verblindend licht, dat
als een zengend vuur mij door de hersens schiet, is het dwaling of is het waarheid?’
De baljuw had de macht niet om haar te antwoorden. Een kreet van onuitsprekelijk
geluk ontsnapte zijner hijgende borst; hij waggelde op zijne beenen, liet zich geknield
ten gronde zakken, hief de handen ten hemel en riep uit:
‘Heer, barmhartige Heer, uw heilige naam zij gebenedijd voor die dubbele, die
opperste weldaad!’
Maar hij sprong weder op, en liep juichend en met open armen tot zijne
echtgenoote.
Een oogenblik later vormden de vader, de moeder, het kind en de oude meid eene
enkele groep van zalige menschen, wier tranen, wier omhelzingen, wier zegekreten
zich vermengden tot een vurigen lof zang, den goeden, den almachtigen God ter
eere.....
EINDE
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