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Vo o r r e d e .
Aangemoedigd door het gunstige onthaal, dat mijnen arbeid tot nu toe te beurt viel,
waag ik het op nieuw een verhaal in het licht te geven. Ieder, die mijne
kindergeschriften kent, zal ook van dit werk niet anders verwachten dan eene poging,
om, gelijk zich ergens een Recensent over mijne verhalen uitlaat, ‘de kinderen op
eene vriendelijke wijze tot den Heere Jezus te brengen.’
Inderdaad is dit ook in dit werk mijn eenig doel geweest. Ik heb mij onder het
schrijven de beantwoording der vraag voorgesteld: Wat moet ik doen om zalig te
worden? En welk ander antwoord zou ik kunnen geven, dan dat de Bijbel ons geeft:
Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden?
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Hij, de God-mensch, de Zaligmaker, de Heere Jezus, is daarom ook het middenpunt,
om hetwelk dit verhaal zich beweegt.
Om bijzondere redenen koos ik ditmaal een onderwerp, dat den lezer op het terrein
der oud-Hollandsche historie overbrengt, en wel nam ik, als tijdpunt, eenige dagen
na de overgave van Haarlem in 1573. Daarbij had ik gelegenheid te wijzen op de
vervolgingingen, die de belijders der Reformatie van Spanjaarden en dweepzieke
geestelijken moesten ondervinden. Gereedelijk vond ik hiertoe aanleiding in eene
kronijk van die dagen, waarin met weinige woorden ons de geschiedenis wordt
medegedeeld van eenen knaap, die om des geloofs wille in de duinen vervolgd werd.
Eene andere reden, waarom ik een verhaal uit dit tijdvak koos, is deze, wijl ik het
plan had opgevat, om, indien de Heer mij lust en kracht schenkt, het leven van Wouter
Harmsen te vervolgen, en in een ander verhaal voor jonge lieden den toestand dier
tijden, in betrekking tot de Reformatie, meer kenmerkend te schetsen.

Eduard Gerdes, In de duinen

VII
Van harte hoop ik, dat dit werkje het gewenschte doel moge bereiken, en dat onder
Gods bijstand menig jeugdig hart tot Hem gebragt worde, in Wien alleen het leven
en de zaligheid is.
E. GERDES.
AMSTERDAM,
14 November 1857.
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VIII
Als David moeste vluchten
Voor Saül den tyran,
Soo heb ik moeten suchten
Met menigh edelman,
Maar God heeft hem verheven,
Verlost uijt aller noot.
Een Koninckrijk gegeven
In Israël seer groot.
Nae 't suyr zal ick ontfangen
Van Godt den Heer, het soet;
Daer nae zoo doet verlangen,
Mijn vorstelijk gemoet,
't Welck is, dat ick magh sterven
Met eeren in het veldt,
Een eeuwig rijck verwerven,
Als een getrouwen heldt.

FILIPS VAN MARNIX.
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Eerste hoofdstuk.
Waarin wij met den held dezer historie bekend worden, die een
woeligen dag en een onrustigen nacht doorbrengt.
Indien gij, gemakkelijk gezeten in een der wagens van de Hollandsche
Spoorwegmaatschappij, van Amsterdam naar Haarlem stoomt, en gij wandelt
vervolgens de laatstgemelde stad door naar de ruïnen van het huis Brederode, over
Overveen en Bloemendaal, of wel langs den anderen weg over Zandpoort, dan
verlustigt gij u zeker in de schoone natuur, welke u omgeeft; dan beschouwt gij met
welgevallen, onder den invloed eener warme lentezon, de heerlijke bloemen, die de
Haarlemmer hoveniers tot bloemisten van den eersten rang verheffen, en koelt u dan
op uwen terugweg aangenaam af in de lommerrijke dreven en beemden van het
bekoorlijke dorpje Bloemendaal. Indien gij alzoo in de eenzaamheid, of in gezelschap
van eenige vrienden Haarlems omstreken rondwandelt, en geniet, wat de Heer u te
genieten geeft, denkt gij er dan wel eens aan, hoe in overoude tijden deze streken
zoo dikwijls getuigen
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waren van de goedertierenheid des Heeren, die ook hier zoo menige ziel beschermde,
welke Hem liefhad? Of herinnert gij u niet, dat op den 21sten Julij van het
gedenkwaardige jaar 1566 te Overveen de eerste Evangelieprediking werd gehouden?
Eene prediking, welke een glansrijk licht verspreidde in den donkeren nacht, waarin
toen de arme menschheid nog gehuld was. Mijne lieve lezers! als gij met deze
gedachten het bloemrijke Overveen doorwandelt, dan geniet gij zeker meer dan al
die duizenden, welke jaar in jaar uit, zoekende naar wuft genot, deze streken bezoeken.
Dan verblijdt gij u niet alleen in de schoone natuur, die u omgeeft, en u als het ware
aandrijft, om met de voor u opstijgende leeuwerik Gods lof te bezingen, maar de
gedachte hoe de Heer Zijner kerke van alle eeuwigheid getrouw is, stemt uw hart tot
eene blijmoedige dankbaarheid, en gij vervangt het vrolijke lied der natuur door de
woorden:
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reên;
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zoo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.

Maar alles heeft hier op aarde zijne keerzijde. De Evangelieprediking, u daar straks
in herinnering gebragt, had plaats gedurende tijden waarin men, om Gods Woord
gezamenlijk te kunnen lezen en verkondigen, zich met speer en krijgsgeweer moest
wapenen, tegen de lagen en vervolgingen van hen, die de duisternis liever hadden
dan het licht. Maar de Heer zegende zijne dienstknechten. Hij gaf hun
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moed om overal, op bepaalde en onbepaalde tijden, bij nacht en bij dag het Evangelie
te verkondigen, waardoor menige ziel, die nog aan afgoderij en beeldendienst
overgegeven was, tot de kennis geraakte van dien God, die zich in Christus Jezus
geopenbaard heeft. De vervolging echter werd heviger. Niet alleen de priester met
het kruis, maar de koning van Spanje, als hoofd van onzen Staat, bedreigde met vuur
en zwaard de vrome belijders eener naar Gods Woord hervormde godsdienst. Gij
herinnert u zeker die bange tijden, welke nu volgden? De komst van den hertog van
Alva, de raad van beroerten, de brandstapels, de moordschavotten, de vervolgingen
van allerlei aard zijn zaken in de geschiedenis van ons Vaderland, welke de liefde
wel vergeten kan, maar die de Regter van hemel en aarde eenmaal den bewerkers
dier gruwelen zal voor oogen houden. Onder deze gruwelbedrijven der Spanjaarden
behoort ook de inneming van menige Hollandsche stad, welke door moord en
plundering gekenmerkt werd. En welke Vaderlandsche knaap gevoelt niet eene
pijnlijke gewaarwording, bij het lezen der Oud-Hollandsche historiën, als hem de
jammertooneelen geschetst worden, die eenmaal in Zutphen, Naarden en Haarlem
plaats hadden? Waarlijk, de geschiedenis onzes Vaderlands is eene merkwaardige
geschiedenis, vol heerlijke lichtpunten en bewijzen hoe getrouw en genadig de Heer
is; maar hare bladen zijn te zeer met het bloed der martelaren voor de Hollandsche
vrijheid en het dierbare geloof bevlekt, dan dat het oog er steeds met blijdschap op
zou kunnen rusten.
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Het was op een van de laatste dagen der maand Julij van het jaar 1573, dat een knaap
van ongeveer veertien jaren tusschen eenige korenvelden doorsloop. Nu en dan stond
hij stil en zag behoedzaam rond, als vreesde hij, dat iemand hem hier bespeurde. Het
was tamelijk warm, en de stand der zon duidde aan, dat het niet ver van twaalf ure
was. Groote zweetdruppelen parelden van onder zijnen vilten flaphoed over het
voorhoofd, en hij was nu en dan genoodzaakt stil te staan, om zijn aangezigt met de
breede pofmouwen van zijn licht-bruin wambuis af te wisschen. Eindelijk had hij
den laatsten akker bereikt, waarop het goudgele graan in volle fierheid golfde, en
een straal van vreugde blonk in zijne oogen.
‘Als oom Ruikhaver zijn woord nu maar houdt,’ zeide hij zachtkens, terwijl hij
eenige halmen op zijde duwde en zijnen blik begeerig naar de duinen rigtte, aan wier
voet hij eenige berkenboomen bemerkte.
‘Hier is toch de plaats,’ ging hij voort, ‘waar oom Ruikhaver mij nu acht dagen
geleden gelastte, op dit uur te komen. Als er maar niets in den weg gekomen is,
waardoor hij verhinderd wordt! Dit zou mij zeer leed doen; want hij had mij beloofd
in dien tusschentijd moeite te doen iets van mijnen vader te hooren. Arme vader!’
zuchtte hij, en een weemoedige trek kwam om zijne lippen; ‘waar zijt gij thans?
Zucht gij in een diepen kerker, waarin de wreede Spanjaarden u geworpen hebben;
of rust gij na een vreesselijk lijden welligt reeds lang in het graf?’ Deze gedachten
stemden den knaap tot treurigheid en hij
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liet het hoofd eenigen tijd op de borst zinken; maar plotseling verhief hij het weder;
zijn voorhoofd fronsde zich te zamen; zijne oogen fonkelden van toorn en hij balde
de vuist, die hij dreigend verhief, alsof er een vijand tegen hem over stond.
‘Wacht maar! gij, vervolgers! laat mij slechts eerst kracht genoeg hebben het
zwaard te gebruiken, dan zal ik mij wel wreken. Als het zeker is dat gij,
onmenschelijke beulen, mijnen vader mishandeld hebt, dan zal ik niet rusten voor
ik mij op u gewroken heb; ik zal dan juist zoo met u handelen, als Jan Om-al: iederen
vijand zal ik neus en ooren afsnijden. Dat zal eene kostelijke wraak zijn. Hè!’ ging
hij voort, en beet de tanden op elkander, ‘kon ik mij nu reeds wreken, dat zou de
grootste lust mijns harten zijn.’
Hij sloot krampachtig beide vuisten en hield ze een tijd lang in de hoogte; maar
weldra, alsof hij eensklaps tot andere gedachten gekomen was, liet hij beide handen
zachtkens zakken; zijn gelaat nam een aangenamere plooi aan, en een glimlach
speelde om zijnen mond.
‘Wreken!’ zeide hij langzaam, ‘wreken! Zoude ik mij wreken? Daarmeê zou ik
gewis mijn lieven vader bedroeven. Ging hij niet allerwege rond, vermanende en
predikende het Evangelie, in gevaar van elk oogenblik door een woedenden vijand
vermoord te worden? En welligt is dit ook zijn lot geweest,’ voegde hij er met eene
treurige stem bij. ‘O, ik denk er nog zoo dikwijls aan, toen mijne lieve moeder nog
leefde, hoe hij mij op zijne knieën zette, en mij vertelde van Jezus Christus, die Zijn
leven gegeven heeft, om on-
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zentwille, en die in plaats van zich op zijne vijanden te wreken, voor hen bad. Neen,
ik zal mij dus niet wreken. Het is Gods wil geweest, dat mijn vader van mij verwijderd
is, en dat ik nu bij grootvader, schier van alle menschen verstooten, eenzaam leven
moet. Ik kan wel niet zeggen, dat dit zoo aangenaam is en ik had liever....’
Hij werd weder mismoedig, duwde de halmen op zijde en prevelde: ‘Waar of oom
Ruikhaver nu blijft? Het is zeker al één uur, en grootvader heeft gewis zijn
middagmaal reeds genuttigd. Dit zou mij toch spijten, want Aafke fluisterde mij
heden morgen zachtkens in het oor: ‘zorg dat ge tijdig te huis zijt, want we eten van
middag knoedels met doppers, en dat is me toch een lekker eten, dunkt me.’ Hij stak
beide handen mistroostig in de wijde zakken van zijn fluweelen broek, en toen hij
de regterhand weder te voorschijn haalde, was zij gevuld door een grooten appel,
dien Aafke hem geschonken had.
‘Dat is waar ook,’ zeide hij, ‘ik zou dien haast vergeten hebben. Hij komt mij nu
goed te pas; dat is met regt een appeltje voor den dorst, want ik mag wel zeggen, dat
het hier warm is.’
Haastig beet hij een stuk van den raauwen appel af, 't geen hem goed scheen te
smaken, want eer vijf minuten verloopen waren, was er van den geheelen appel niets
meer te vinden, dan het steeltje, dat hij over zijn hoofd achter zich wierp.
Weder breidde hij de halmen voor zich uit om te gluren of oom Ruikhaver nog
niet kwam, toen hij eensklaps in het Berkenboschje tegen hem over de gestalte eens
mans gewaar
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werd, die zich spoedig achter een der dikste stammen verbergde. In den beginne
meende hij, dat hij misgezien had, doch toen hij tegelijkertijd eenige hazen met
snelheid uit het bovengemelde berkenboschje vlugten zag, begreep hij toch dat daar
iemand verscholen moest zijn.
‘Wie mag dat wel zijn?’ vroeg hij zich zelven af, ‘en waarom houdt hij zich daar
zoo verborgen? Dit beduidt niet veel goeds. Hoe gelukkig dat niemand mij hier zien
kan, want de halmen zijn over mijn hoofd gebogen, en ik heb slechts weinige ruimte
om te zien, wat er in de duinen gebeurt. Ik wil evenwel goed toezien.’
Hij wreef zich de oogen helder uit, want nu en dan vloeide een zweetdroppel langs
zijn voorhoofd, en gluurde onophoudelijk naar de zijde van het boschje. Zijn hart
klopte met groote snelheid, want het kwam hem voor, alsof de man, die zich tegenover
hem verborgen hield, niets goeds in den zin had. Eensklaps ziet hij duidelijk, dat
eenige laag aan den grond groeijende struiken op zijde gebogen worden, en weldra
bemerkt hij het hoofd van eenen man, wiens oogen naar alle zijden heen gluurden.
‘Dat is de Noortdorpsche vos!’ riep de knaap, niet zonder schrik uit; ‘ik ken hem
aan zijne roode haren en zijn langen neus. Als die hier op den loer ligt, dan heeft hij
zeker iets slechts voor, want alle menschen zijn bang voor hem. Ik weet nog zeer
goed, dat Aafke mij onlangs vertelde, dat het de Noortdorpsche vos was, die overal
den verrader speelde. Zijn eigen broeder, die herder bij den Heer van Noortdorp was,
heeft hij aan de priesters verraden, wijl hij op de Beeldendienst der Roomsche kerk
schold.
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Die arme man! Veertien dagen geleden vernam ik, dat hij in het Velzerhout is
opgehangen.’
De knaap werd in zijne overdenkingen gestoord door eene nieuwe beweging in
de struiken. Duidelijk zag hij, hoe ‘de vos’ een geweer langs den grond schoof, en
het op eene soort van vork of mik plaatste.
‘Die verrader!’ bromde de knaap tusschen de tanden. ‘Op wien heeft hij het nu
weder gemunt? Toch niet op oom Ruikhaver?.... Dat zou wel mogelijk kunnen zijn,’
liet hij er spoedig op volgen, en de angst, welke zijn bloed sneller deed jagen,
bevestigde dit nog meer.
Plotseling werd zijn oog een nieuw voorwerp gewaar, dat van den kant van
Castricum kwam. Met groote snelheid naderde dit de plaats, waar hij verborgen was,
en toen hij met juistheid onderscheiden konde wat het eigenlijk was, slaakte hij een
kreet van blijdschap.
‘Dat is Pol! de poedel van oom!’ riep hij vol vreugde uit. ‘Maar waar is zijn
meester? Hier, Pol!’ riep hij den hond toe, die hem voorbij stuiven wilde. ‘Hier, Pol!
Pol! Pol! hier!’
De poedel bleef plotseling staan, snoof met zijn neus in het ronde, alsof hij ruiken
wilde, wie hem riep.
‘Hier heen, Pol!’ zeide de knaap op zachten toon, terwijl hij zich getrouw tusschen
de halmen verborgen hield en ook den man in het berkenboschje niet vergat. ‘Hier,
Pol! Ik ben het!’
Thans scheen de hond de stem te herkennen. Voorzigtiglijk zijnen harigen kop
tusschen de hooge graanhalmen duwende, kwam hij in de nabijheid van den knaap,
en
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naauwelijks rook hij hem, of met een vaart sprong hij op den knaap toe en lekte zijne
handen met alle teekenen der blijdschap.
‘Wel Pol! wat komt gij hier doen? Waar is uw meester?’
De hond kon natuurlijk geen antwoord geven; maar den knaap aanziende, sprong
hij met zijne voorpooten tegen zijne schouders op, hetgeen Pol des te beter doen
konde, wijl, gelijk mijne lezers weten, de knaap in het zand nederzat.
‘Wat zijt gij toch vriendelijk, Pol!’ zeide de knaap, zijne hand op den ruigen kop
des poedels leggende. ‘Kondet gij mij slechts zeggen, waarom uw meester nog niet
komt. Maar wat zit hier om uwen kop,’ ging hij voort, toen hij een sterk touw voelde,
dat om zijnen hals geslingerd was. ‘Laat eens zien, hebt gij een halsband gekregen?
Vroeger droegt gij er immers geen. Hoe dikwerf zeide ik tegen oom Ruikhaver, dat
hij u eenen rooden halsketting moest laten maken, met zijn naam er op, zoo als Geert
Geertsen, de jager van het huis Rooswijck er een heeft voor den hazewind der
kasteleinse. Maar dan antwoordde oom altijd: ‘Mijn jongen! nog niet. Eerst moet
Holland vrij zijn!’ ‘Ach, en dat kan nog lang duren,’ zuchtte de knaap, ‘want pas
hebben die wreede Spanjaarden ons oud Haarlem ingenomen, en eerlang zal het in
deze streken ook niet meer veilig zijn. Waar zullen wij dan heen? Mijn arme
grootvader kan van ouderdom naauwelijks meer zonder kruk gaan, en wat zal er dan
van mij worden? Ach, wist ik slechts waar mijn vader was, dan zou ik er mij
heenbegeven, ten koste zelfs van mijn leven!’
Middelerwijl had hij het koord van Pol, dat met een
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knoop in den nek bevestigd was, losgewikkeld, en ontdekte onder den hals een stevig
stuk perkament. Haastig ontvouwde hij dit en zag tot zijne vreugde eenige regelen,
die hij als het handschrift van zijnen oom herkende. Maar spoedig werd zijne vreugde
in schrik en droefheid veranderd, toen hij de volgende woorden las, die aan zijnen
grootvader gerigt waren: ‘Vlugt! Men heeft u verraden. De Noortdorpsche vos heeft
gezien, dat gij in den Bijbel laast. Eerlang zal uw huis onderzocht en gij gevangen
worden. Nog eens, vlugt! Ik kan u niet beschermen, want ik moet te Heilo blijven,
waar de Prins van Oranje mij gezonden heeft, om Alkmaar te hulp te komen, God
zij met u, Hij is nabij.’
De arme knaap wist niet of hij waakte of droomde. Hij dacht een oogenblik na,
terwijl Pol den harigen kop gedurig langs zijne wangen streek. ‘Die Noortdorpsche
vos!’ zeide hij na eenige minuten peinzens. ‘Die verrader! Wat heeft mijn arme
grootvader hem gedaan? - Vlugt! schrijft oom; maar waar heen? Ik kan mij hier niet
bewegen, of dezelfde Noortdorpsche vos ziet mij. Ik weet geen raad. En toch wordt
het tijd, dat ik van hier ga. Ik ben omstreeks een half uur van grootvaders woning,
dus moet ik mij wel op weg begeven, om hem te waarschuwen. En waar zult gij
heengaan,’ sprak hij tot den poedel, die hem zoo oplettend gadesloeg als een kind,
dat naar zijnen meester luistert. ‘Wacht, ik zal den laatsten regel van ooms briefje
afscheuren, den perkamenten reep weder om het koord wikkelen, en dan gaat gij
weder naar Heilo. Dan zal oom wel merken, dat gij uwe boodschap goed verrigt hebt.
Niet
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waar, beste Pol,’ ging hij voort, den poedel trouwhartig om den kop vattende. Gij
gaat naar uwen meester?’
De hond zette zich op zijne achterste pooten, alsof hij nog meerdere bevelen
wachtte.
‘Nu Pol! ga nu heen! loop spoedig heen,’ fluisterde hij den hond toe.
Naauwelijks had Pol deze beslissende woorden gehoord, of hij sprong met groote
snelheid tusschen de halmen door, en liep den weg op over heuvel en duin in de
rigting naar Heilo. De knaap zag hoe hij met den kop bijkans het zand aanraakte, en
begreep dat de poedel het eenmaal begane spoor door middel van zijnen scherpen
reuk wilde opsporen.
Paf! daar knalde een schot uit het berkenboschje. Een oogenblik sidderde de knaap
voor zijn leven; maar toen hij zich vergewist had, dat dit schot niet op hem gemunt
was, zag hij met inspanning naar de rigting, die Pol nam. De poedel was inderdaad
het voorwerp der wraak van den Noortdorpschen vos geweest; maar het scheen dat
de kogel den hond slechts luttel gedeerd had. Wel hinkte Pol een weinig op drie
pooten, doch hij was welligt reeds meer in het vuur geweest, want hij galoppeerde
op zijne drie pooten nog vlugger dan straks.
‘Dit is mis, verrader!’ riep de knaap. ‘Maar gij zult uw loon wel krijgen. Wacht
maar, als gij eens in handen van oom Ruikhaver valt!’
Hij wilde nog verder spreken, toen hij tot zijnen schrik bemerkte, dat de
Noortdorpsche vos het boschje verliet, en regelregt naar de plaats ging waar hij zich
verborgen hield.
Een oogenblik stond hij gereed, om op handen en voe-
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ten door het golvende graan te kruipen; maar bedenkende, dat dit hem weinig baten,
en ‘de vos’ ook zeker zijn spoor vinden zou, begreep hij, dat het het beste was stilletjes
te blijven waar hij was. Zoo snel als hij kon, verbergde hij het stuk perkament in de
wijde plooijen van zijn wambuis, en vond tot zijne vreugde in den linkerzak van het
fijn-lakensche kamizool eenen kleinen dolk. Hij trok dien te voorschijn, en hem
beschouwende, herinnerde hij zich met dankbaarheid, dat dit nog een geschenk was
van Geert Geertsen, den jager. Hij klemde den spitsen dolk in zijne regtervuist, en
zich den laatsten regel van oom Ruikhaver te binnen roepende, boog hij het hoofd,
en zeide: ‘God is mij nabij!’
- ‘Dat is Hij ook!’ zeide eene krachtige stem, vlak in zijne nabijheid.
De knaap wendde zich om, en zag tot zijne blijdschap Geert Geertsen, den jager
van Rooswijck, bij wien hij zoo menig gelukkig uurtje had doorgebragt, en die hem
zoo vele treffende gebeurtenissen uit den jongsten tijd medegedeeld had.
‘Hoe komt gij hier?.....’
‘St!’ zeide Geertsen, ‘houd u stil. Ziet gij niet wie daar op ons loert. Maar laat hem
slechts komen. Ik heb mijne beide pistolen gereed......’
‘Gij zult hem echter niet dooden?’
‘Niet dan in den uitersten nood, hoewel ik zeer gaarne tot dien nood gedreven
wierd, want o! die verrader!.....’
Intusschen was de Noortdorpsche vos naderbij gekomen; het lange roer in beide
handen geklemd houdende, sloop hij langzaam voorwaarts. Als men zijne oogen
oppervlakkig
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beschouwde, moest men zeggen dat de man scheel zag, want terwijl het oog
oostwaarts blikte, was de regter oogappel naar het westen gekeerd. Dit was echter
niets dan een aanwensel, ten gevolge van het gedurig loeren op onschuldige
slagtoffers. Daarbij kwam het booze hart en het knagende geweten, dat hem gedurig
vervolgde. Telkens meende hij, dat een vijand hem op de hielen zat, en het eenige
middel dat hij aanwendde, om dien vijand voor een oogenblik te ontduiken, meende
hij te moeten vinden in het opsporen van vervolgde Protestanten, en in hun verraad
aan de laaghartige speurhonden, in dienst van den Spaanschen Landvoogd en zijne
Roomsche handlangers.
‘Daar komt hij!’ fluisterde Geert Geertsen hem zachtkens in het oor. ‘Houd u stil!’
De vos naderde meer en meer. Reeds was hij aan den lagen zandheuvel gekomen,
die hem van den akker, waarop onze beide vrienden verborgen waren, scheidde, toen
plotseling Geert Geertsen opsprong, en met beide pistolen in de hand regelregt op
den vos toeliep.
‘Sta!’ schreeuwde hij hem toe. De vos werd bleek van schrik, toen hij daar
eensklaps als uit den grond, zijn gevreesden vijand, den jager van Rooswijck,
aanschouwde. Onwillekeurig volgde hij het bevel des jagers op, en bleef plotseling
zoo stil staan, alsof hij aan den grond geworteld was. Niettemin hield hij het wapenroer
vast, en maakte zelfs eene kleine beweging daarmede.
‘Leg neêr dat wapen,’ riep Geert Geertsen met klem, ‘en verroer u niet, want zoo
waar als de Hertog van Alva een schurk is, schiet ik u door het verradershoofd!’
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De vos scheen echter hierin geen zin te hebben, want eene schielijke beweging
makende, hief hij het vuurroer op en legde op den jager aan. Maar deze aan dergelijke
manieren reeds gewoon, en vlug als een ree, bukte zich even zoo schielijk als de
gedachte hem dit ingaf, viel voorover op den vos aan, en wierp hem in volle vaart
derwijze in het zand, dat hij weldra de beenen in de lucht stak. In hetzelfde oogenblik
greep Geert Geertsen hem bij de keel, zette hem het pistool op de borst, en hem
toeroepende: ‘Bid voor uwe ziel, verrader!’ wilde hij hem doodschieten, toen
eensklaps de knaap beide armen om zijnen hals sloeg, en hem smeekte het leven van
den man te sparen.
‘Ik doe het noode,’ gaf de jager ten antwoord. ‘Hij heeft zoo velen onzer
geloofsgenooten aan den beul gebragt, dat het mij een lust zou zijn, hem eens eene
blaauwe boon te doen slikken.’
‘Maar moogt gij u dan wreken?’ vroeg de knaap, en zijne stem had iets bevends,
alsof hij bang was, dat zulk een woord niet in den mond eens knaaps paste.
‘Dat niet! Maar de Heer toeft zoo lang met Zijne wraak!’
‘Weet gij dat? Gelooft gij dan niet, dat de wrake des Heeren zeker eenmaal komt?
Zegt Hij niet: “Mij is de wrake!”’
‘Gij hebt gelijk!’ gaf de jager ten antwoord. Ik zal dan ook de wraak aan den Heer
overlaten; maar hij moet toch weten, dat hij in mijne magt geweest is, die
afschuwelijke spion! Ik wil hem alleen beide ooren afsnijden en dan laten loopen!’
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De vos werd bleek, en stamelde eenige woorden van genade en medelijden.
‘Zwijg, schurk!’ sprak de jager, ‘of ik snijd uw langen neus er nog bij af. Maar
dat zou jammer zijn voor mijn jagtmes. Komaan dan maar, verrader! uwe beide
ooren! Dat is een goed hapje voor mijn hazewind.’
De vos schreeuwde het uit van ontzetting. Hij sloeg de beenen in de hoogte, en
deed alle pogingen, om zijnen vijand van zich af te weren; maar deze zette gansch
bedaard den mond van het pistool voor het voorhoofd, en zeide: ‘nog eenmaal zulke
bokkesprongen, en het gaat er door. Denk aan uwen broeder, en denk aan den vader
van dezen knaap,’ beet hij hem in het oor.
De vos sidderde over zijn gansche ligchaam, alsof hij in het ijs lag. Geert Geertsen
legde een der pistolen ter zijde, en haalde met zijne linkerhand een breed jagtmes te
voorschijn.
‘Zoo! nu zal ik u eens doen proeven, hoe Geert Geertsen het met een verrader
maakt.’
Inderdaad maakte hij zich gereed, om de strafoefening aan den armen schelm te
voltrekken, toen nogmaals de knaap een goed woord voor hem sprak, en hem smeekte
dit niet te doen.
‘Als gij wist, wat ik weet, knaap!’ zeide de jager, ‘dan zoudt gij dit niet vragen!
De vos kreeg eenige hoop, en stamelde weder het woord: ‘genade.’
‘Zwijg!’ sprak Geert Geertsen. ‘Gij zult onzen adem niet bezoedelen door uwe
taal. Dank God en dezen knaap,
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dat ik mijne begeerte niet opvolg. Doch zóó komt gij er echter niet af. Hoor wat ik
u zeggen zal, en wee u, indien gij niet doet wat ik beveel.’
De vos sprak geen woord.
‘Vooreerst dan,’ vervolgde de jager, ‘draait gij u om, zoodat gij met den neus in
het zand ligt; vervolgens zal ik uwe armen op den rug vastbinden, en dan kunt gij
naar uw verraderlijk sluipnest Noortdorp wederkeeren, om daar de gruwelijke daad
bekend te maken, die Geert Geertsen aan u, sluipmoordenaar, begaan heeft!!.....’
De vos knerste op de tanden van woede, en volgde het bevel niet terstond op.
‘Gij wilt niet? Nu dan moeten uwe ooren er maar af, want gij weet wel wat Gautier
Herlijn tegen dezulken zeide, dien hij de ooren afsneed: “die niet hooren wil, moet
maar voelen.”’
De Noortdorpsche vos werd bleek van woede; maar ziende, dat hij niet tegen den
jager van Rooswijck opgewassen was, keerde hij zich goedschiks om, en duldde dat
Geert Geertsen hem beide armen met een stevig koord op den rug vastbond.
Vervolgens hielp hij hem op de beenen.
‘Zoo, vos!’ zei Geert Geertsen, ‘zie mij nu eens goed aan. Druk mijn beeld diep
in uw geheugen, opdat ge mij ten allen tijde zoudt herkennen, en gij u, indien het u
gelukte mij in uw geweld te krijgen, op mij wreken kunt. Sla nu uwen weg
noordwaarts, dan komt gij van zelf aan uwe woning. Marsch! uit mijne oogen!’
Doch de vos verroerde zich niet; hij hield zijne blikken op het geweer gerigt, dat
naast hem op den grond lag.
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‘Ha! ik begrijp u!’ zeide de jager schamper, ‘gij denkt dat ik uw vuurroer behouden
zal. Neen, daar is mijne hand te eerlijk toe, om het moordtuig van een verrader in
bezit te houden. Gij kunt het medenemen, en opdat het dragen er van u gemakkelijk
zou vallen, zal ik het u tusschen de armen door op den rug vast binden. Wacht maar
een oogenblik!’
Geert Geertsen nam zijne jagttasch van de schouders, haalde een lang touw te
voorschijn, en bond daarmede binnen eenige sekonden het vuurroer op den rug van
den vos, die op deze wijze uitgedoscht langzaam den weg naar Noortdorp insloeg.
‘En nu, mijn jonge vriend! wordt het tijd dat wij scheiden,’ zeide de jager tot den
knaap. ‘Gij gaat naar uwen grootvader; ik zal den schelm van verre volgen, om hem
in het oog te houden. Welligt zien wij elkander nimmer weder, want ik vertrek nog
dezen nacht naar Enkhuizen. Mogt het echter God behagen, dat wij ons later
ontmoetten, welnu, dan hoop ik, dat het in betere tijden zij! Vaarwel!’
De jager drukte de handen des knaaps in de zijnen, en ging den vos achterna, die
met moeite voorwaarts liep, even als een hond die van zijn meester slaag gekregen
heeft.
Eenige minuten oogde de knaap beiden na, en keerde daarna met rassche schreden
naar zijne woning terug. Onderweg dacht hij over alles na, wat dezen morgen met
hem gebeurd was, en zich plotseling het briefje van oom Ruikhaver te binnen
brengende, werd het hem zeer angstig om het hart. Zoo snel als zijne voeten het
slechts vermogten,
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liep hij voorwaarts, en ongeveer vijftien minuten later zag hij van verre de nederige
maar vriendelijke woning zijns grootvaders.
Hoe digter hij bij het huis kwam, des te meer overtuigde hij zich, dat hier iets
buitengewoons moest voorgevallen zijn. Het verwonderde hem, dat hij Aafke, de
dienstmaagd, niet op den weg zag. Altijd was hij gewoon, dat, als hij om de eene of
andere zaak van huis moest, zij hem dan te gemoet kwam. Nu niet. Alles was stil!
Zelfs de boschvink en het lieve roodborstje, die zich rondom de woning een nestje
gebouwd hadden, lieten hunne stemmen niet hooren. Allerwege zag hij de afdrukselen
van paardenhoeven in het zand, zoodat hij teregt vreesde, dat grootvader een
onaangenaam bezoek had ontvangen. Bang zijnde, dat ook hem nog een onbekend
gevaar dreigde, verliet hij het zandspoor en baande zich een weg door de struiken
aan zijne linkerzijde, en verbergde zich tusschen het opgaande houtgewas, dat de
woning omringde.
Naauwelijks was hij hier in veiligheid, of een kermend geluid trof zijn oor. Hij
luisterde met inspanning, en duidelijk hoorde hij zijnen naam. Langzaam wrong hij
zich door het kreupelhout heen, en wie beschrijft zijnen schrik, toen hij op weinige
schreden afstands de gestalte zag eener vrouw, in wie hij terstond Aafke herkende.
De arme dienstmaagd leunde tegen den stam van eenen jongen eik, en toen zij den
kleinzoon haars meesters zag, strekte zij de linkerhand naar hem uit, terwijl zij met
de regter haar bloedend hoofd ondersteunde.
‘Aafke, Aafke! wat deert u! wat is u overkomen?’
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barstte de knaap uit, toen hij het ontstelde ligchaam der jeugdige dienstmaaagd zag.
Maar Aafke had bijkans geene kracht meer tot spreken. Zij vatte hem bij den arm,
en hem met moeite naar zich toetrekkende, fluisterde zij met eene stervende stem:
‘Wouter! - lieve - Wouter! - vlugt, - de Spanjaarden - zijn hier geweest! -’
‘En waar is grootvader dan?’ vroeg de knaap ontroerd, dien wij als Wouter hoorden
aanspreken.
‘God weet het! - Ik zag slechts - hoe die beulen - mijn armen - ouden meester tusschen twee paarden - vastbonden - en hem voortsleepten.’
De knaap gaf een gil van ontzetting. Hij sloeg de handen onder luide klaagtoonen
ineen, jammerende: ‘o, dat ik daar niet bij was! Ware ik hier geweest, het zou niet
gebeurd zijn. Ik zou mij zoo lang met mijn dolk verweerd hebben, tot er geen
Spanjaard meer overgebleven was.’
‘God dank! dat gij - er niet - waart,’ zei Aafke in groote zwakheid. ‘Wat hadt gij
- kunnen doen - tegen zooveel - gewapende mannen!’
‘En wat hebben zij u gedaan?’ vroeg Wouter, met belangstelling hare wonden
gadeslaande, en het bloed, dat over hare wangen vloeide, met zijnen zakdoek
afwisschende, ‘Arme Aafke! wat hebben zij u gedaan?’
Aafke kon echter slechts met moeite eenige verstaanbare woorden uitspreken.
Alles wat Wouter vernam, kwam op het volgende neder:
Grootvader en Aafke hadden geruimen tijd met het middagmaal op den knaap
gewacht, doch daar hij zoolang uit-
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bleef, had Aafke de dampende knoedels op den disch gezet, en stond juist gereed de
doppers in den schotel te doen, toen zij plotseling buiten de woning een hevig
geschreeuw en een woest gedruisch vernamen. Naauwelijks had grootvader den tijd
gehad om den Bijbel, waarin hij eenige oogenblikken gelezen had, te sluiten, of de
deur werd met kracht opengeslagen, en eenige Spaansche soldeniers traden de woning
binnen onder den uitroep: ‘Waar is die Hollandsche Ketter?’ Men behoefde niet lang
te zoeken. Wouters grootvader, die slecht ter been was, bleef bedaard zitten. Hij hield
zijne vermagerde handen op den Bijbel, alsof hij Gods Woord nog beschermen wilde.
Meêdoogenloos rukte men den ouden man van zijne zitplaats. Twee priesters, die
tijdens het verblijf van Don Frederik op het huis te Cleef, den Spaanschen veldheer
vergezelden, waren de eersten, die den Bijbel van de tafel namen, en met de woede
eens diers den band en de bladen er van uiteen reten en ter aarde wierpen. Aafke
wilde den ouden man te hulp komen, maar een der soldaten gaf haar zulk eenen
harden stoot met zijnen hellebaard, dat zij achterover struikelde en viel. Anderen
sloegen haar met de pieken op verschillende plaatsen des ligchaams, zoodat zij
bewusteloos liggen bleef. Toen zij weder tot zich zelve kwam, zag zij hoe men den
ouden man wegleidde. De handen te zamen gebonden, sleepte men hem tusschen de
paarden voort, terwijl de voetknechten hem telkens, als hij niet voort kon, met de
kolven hunner musketten in den rug stieten. Meer had Aafke niet gezien, het laatste
woord echter dat zij vernomen had, was, dat men haren meester naar Haarlem zoude
brengen, om aldaar
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op het schavot den marteldood der Protestanten te sterven. Vreezende, dat de soldaten
eerlang mogten terugkeeren, had Aafke kruipende het huis verlaten; want de
booswichten hadden haar zoo deerlijk mishandeld, dat zij zich niet meer kon staande
houden. Gelukkig had zij het boschje bereikt, en zag nu, verre van alle menschelijke
hulp, den dood te gemoet.
Met de smartelijkste gewaarwording had Wouter dit vernomen. Groote tranen
vloeiden langs zijne wangen, en hij bejammerde het, dat hij nog zoo jong was, en
geene krachten genoeg bezat, om haar naar de naastbijgelegene woning te slepen.
Maar helaas! op geen half uur afstands was hier eene hut te vinden. De meesten
hadden dezen omtrek bij de nadering der Spanjaarden verlaten, en aan die enkelen,
welke nog overgebleven waren, vertrouwde hij zich niet toe, want velen waren
handlangers van den vijand. Het dorp waar hij het digst bij was, heette Castricum;
maar dit was ten minste twintig minuten van deze plaats verwijderd. Waar derhalve
hulp te zoeken? Had hij slechts eene teug waters! want Aafke leed aan een brandenden
dorst. Maar waar dit water te zoeken? Er was slechts ééne plaats, waar hij dit vinden
kon, namelijk in de verlatene woning. Hij deelde Aafke mede, dat hij moeite wilde
doen om in de woning te komen. Aafke had geene kracht hiertegen bedenkingen te
opperen. Derhalve verliet Wouter haar, in de hoop van spoedig met eenige lafenis
terug te kunnen keeren. Hij kroop op handen en voeten door het kreupelhout, en
weldra kwam hij aan den zoom des wouds, die eene scheiding maakte tusschen hem
en de woning. Van hier kon hij
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juist het huis beschouwen. De deur stond geheel open, en hij kon zich overtuigen,
hoe de Spanjaarden hier gehuisd hadden: want de deurposten waren met bijlen stuk
geslagen; geen venster was gespaard gebleven; baldadige handen hadden zelfs de
bloemen, die Aafke met zorgvuldigheid had gekweekt, nedergehouwen en vertreden.
Overigens hoorde Wouter niets. De geheele natuur rondsomme was zoo stil, alsof
de vogelen des hemels zelfs treurden over den smaad, Gods volk aangedaan.
Voorzigtig kroop Wouter thans voorwaarts; en eindelijk het wagende, sprong hij met
eenen zet van den laatsten struik naar de woning. Hij trad de deur binnen. Welk eene
verwoesting! Alles was verbrijzeld en geplunderd. De kisten waren opengebroken,
en men had alle kostbaarheden en kleedingstukken medegenomen. Duidelijk
bespeurde hij ook de toebereidselen tot den maaltijd, en hoezeer hem ook de honger
kwelde, kon hij toch niets van de smakelijke meelknoedels gebruiken, wijl zij in het
zand en vuilnis vertreden waren. Gelukkig vond hij een groot stuk brood, en nadat
hij een fermen hap genomen had, stak hij het overschot bij zich, wel bewust dat het
hem later te pas zou komen. Met verontwaardiging zag ook Wouter hoe men
grootvaders Bijbel verscheurd en de bladen door de kamer verspreid had. Dit gezigt
trof hem zeer, en hij kon het niet van zich verkrijgen, de bladen zoo te laten liggen.
In den grootsten haast raapte hij alles, wat hij in zijne nabijheid vond, bijeen, rolde
het te zamen en verbergde het in zijn wambuis. Nu ging hij door eene andere deur,
die in den hof geleidde, waar de waterput was. Zijn geoefend oog had reeds eene
soort van kan gevonden, en hier-
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mede voorzien, gelukte het hem, na eenige inspanning, den ketting uit de waterput
op te hijschen en de kan te vullen. Met gretigheid dronk hij een paar frissche teugen,
en stond op het punt, met de waterkan in de hand Aafke op te zoeken, toen hij tot
zijnen schrik stemmen in de verte hoorde. Zijne nieuwsgierigheid liet hem niet toe
ijlings de vlugt te nemen; maar op den rand des puts klimmende en zich aan den
ijzeren boog vasthoudende, kon hij zien, dat van de zijde van Beverwijk eenige
soldaten naderden, wier helmen en kurassen in de namiddagzon schitterden. Hij
begreep nu, dat hij hier niet langer veilig was, en derhalve sprong hij van den rand
des puts af, en liep, de kan met water in de hand houdende, met de snelheid van een
gejaagd hert het boschje in. Met weinige moeite vond hij Aafke weder; maar ach!
in welk eenen toestand! Hare ademhaling was uiterst moeijelijk; zij hijgde naar lucht,
en kon de hand niet meer drukken, die Wouter in de zijne klemde. Hij zette haar de
kan aan de lippen, maar deze weigerden de dienst; als krachteloos zonk de arme
maagd ineen, en het gebroken oog op Wouter slaande, zeide zij, met de grootste
inspanning: ‘- ik sterf! God zij mij arme ziel genadig, - om Jezus wil! - Breng, als
gij kunt - dit gouden kruisje - aan mijne zuster - die bij den Cruysberg - onder Velzen
woont - gij kent haar - zeg dat ik als eene goede Christin ge......’
De stem begaf haar. Nog eenige oogenblikken - en zij was niet meer. Daar stond
nu onze arme Wouter! Hij hield het gouden kruisje in de eene, en de vingeren der
gestorvene in de andere hand. En toen hij zag, dat eene
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vale doodskleur het weleer zoo bloeijende gelaat van de getrouwe Aafke bedekte,
kon hij zich niet meer bedwingen, maar schreide en jammerde uit een vol gemoed.
Evenwel kon hij het ontzielde ligchaam niet aan deze plaats laten, want het
kreupelhout was op deze hoogte tamelijk open. Bang zijnde, dat de Spanjaarden
eerlang het lijk zouden vinden, sleepte hij Aafke zoo goed hij kon naar het diepste
gedeelte der struiken, en naauwelijks was hij hiermede gereed, of hij vernam de
stemmen der aanrukkende soldaten. Duidelijk hoort hij in goed Hollandsch zeggen:
‘Wij moeten het huis en den omtrek eens goed doorzoeken, want de kleinzoon van
den ketter moet hier zeker schuilen!’
‘Ja, ja!’ zeide eene andere stem, die hem met nog meer schrik vervulde, want hij
herkende ze duidelijk als de stem van den Noortdorpschen vos, ‘ja, ja! hij moet hier
zijn, want nog geene twee uur geleden heb ik hem op een half uur afstands verlaten.’
‘Wij zullen derhalve zoeken. Zijn grootvader wacht hem immers,’ zeide de eerste
stem weder, luid lagchende, waarin de overige deelden.
‘'t Zou ook jammer zijn, als hij ontkwam,’ voegde de tweede stem er bij, waarbij
het Wouter ijskoud om het hart werd, want dan zouden we zeker een lustiger vuurtje
hebben dan alleen de magere ribben van den ouden ketter.’
‘Kom aan!’ zei eene gebiedende stem, wat sammelt gij hier! Gij vos! blijft met
deze drie musketiers voor het huis, en ik zal met mijne overige mannen het bosch
ingaan!’
Meer hoorde Wouter niet, maar dit was ook genoeg voor hem, om op eigen
lijfsbehoud bedacht te wezen. Met de
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behendigheid eener kat, klouterde hij den diksten eikenboom op, dien hij in de
nabijheid vond, en verschool zich in het digtste loof van de zware takken. Dat had
moeite gekost, want hij had den boom niet kunnen omspannen; doch gelukkig had
hij hier een knoest, en daar een afgebroken tak gevonden, die hem naar boven
geholpen hadden. Doch niet alleen dezen hadden hem geschraagd. Wouter zag door
het digte woud heen den blaauwen hemel, en wetende dat daarboven een God woont,
die den armen wees niet verlaat, had hij in Zijnen naam, in vertrouwen op Zijne hulp,
de moeijelijke kloutering volbragt.
Daar zat nu de knaap, met de beenen als een kleedermaker te zamengetrokken,
want de angst voor zijn leven had hem doen begrijpen, dat, als hij de voeten hangen
liet, zijne vijanden ze zien zouden. Hij was inderdaad hier zoo goed verborgen, dat
ook het geoefendste oog hem niet had kunnen zien, en, steunende op de vervulling
van oom Ruikhavers bede, dat God hem nabij mogt zijn, wachtte hij nu met minder
benaauwdheid den vijand af.
En toch was het gelukkig voor hem, dat de Spanjaarden hier niet kwamen, want
de krijgslieden zouden ongetwijfeld het spoor zijner voetstappen ontdekt en ook de
rigting gezien hebben, langs welke hij het lijk van Aafke gesleept had. Ja, de Heer
was hem nabij geweest, en duldde ten minste nu nog niet, dat hij in de magt zijner
vijanden viel. Wel hoorde Wouter de stemmen der musketiers elkander in het bosch
toeroepen; wel vernam hij menig hard woord, vermengd met vloeken in de Spaansche
taal, doch hij zat hier in veiligheid, als het eekhorentje in zijn nest.
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Gelukkig voor hem, dat de zon zich reeds zachtkens aan den gezigtseinder verloor,
zoodat de soldaten, moede geworden van hunnen vergeefschen togt, eindelijk besloten
huiswaarts te keeren. Hij hoorde hen in de verte morren en vloeken, en vooral was
het de Noortdorpsche vos, die het beklaagde, dat men den ketterschen jongen niet
gevonden had. Die verrader! hij had het weêr vergeten, dat juist Wouter het geweest
was, die zijn leven gered had. Maar wat weet de goddelooze van dankbaarheid!
Hoewel nu Wouter duidelijk vernemen kon, dat de Spanjaarden aftrokken en ook
de vos de woning verliet, waagde hij het niet uit zijne schuilplaats te voorschijn te
komen. Hij dacht: beter hier op mijn gemak, dan gevangen onder dak. Hij liet nu de
beide beenen hangen, en zette zich een weinig gemakkelijker op den breeden tak,
die hem ruim anderhalf uur tot zitplaats gediend had. Hij had besloten den nacht af
te wachten, om dan onder begunstiging der duisternis eene wijkplaats te zoeken in
de duinen. Middelerwijl onderzocht hij zijne zakken eens, en nadat hij zich weder
met het stuk brood gesterkt had, dat hij in grootvaders woning vond, haalde hij de
rol te voorschijn, die eenige bladen bevatte van den verscheurden Bijbel. Het eerste
blad dat hij in handen kreeg, was een gedeelte van het tiende Hoofdstuk van Mattheüs.
Hij keerde het zooveel mogelijk naar het licht, en daar in zijne eenzaamheid, alleen
met zijnen God, las de vervolgde knaap deze woorden:
‘Ende gy sult van allen gehatet worden om mynen name, maer die
volstandig sal blyven tot den eynde, die sal salig worden.’
En een weinig verder:
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‘Ende en vreest u niet voor degene die het lichaem dooden, ende de ziele
niet en konnen dooden: Maer vreest veel meer hem, die beyde ziele ende
lichaem kan verderven in de helle.
‘En worden niet twee muschkens om een penninghsken verkocht? Ende
niet een van desen en sal op de aerde vallen sonder uwen Vader.
‘Ende oock uwe hairen des hoofts zijn alle getelt.
‘En vreest dan niet, gy gaet vele muschkens te boven.’
Wouter kwamen de tranen in de oogen, toen hij dit las. Hoe juist en treffend waren
deze woorden op hem toegepast. Zij schenen als voor hem geschreven te zijn. ‘Ja!’
riep hij uit, ‘het is waar, de Heer was mij nabij, en Hij zal mij ook verder nabij zijn;
dies heb ik niets te vreezen. Ik dank U, getrouwe God, dat Gij mij tot dusverre
bewaard hebt. Wees verder mijn geleide, en geef mij, dat ik U niet verloochene,
Heere Jezus, maar volstandig blijve tot den einde.’
Intusschen was het geheel duister om hem heen geworden. Hij rolde de papieren
weder te zamen, en besloot verder op God te vertrouwen, en zoo spoedig mogelijk
deze plaats te verlaten.
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Tweede hoofdstuk.
Waarin men het bewijs vindt, dat een half doode vos nog geenszins
zijne streken aflegt.
Wouter was sneller den boom afgeklommen dan hij er in geklommen was. Wel waren
zijne handen geschaafd, zoodat het bloed tusschen de nagels stond, doch ander kwaad
had hem niet gedeerd. Zijn flaphoed was geheel en al gekreukt en zag er uit als een
zeemlederen lap, die in elkander gewrongen en hard geworden is, terwijl de witte
strooken van zijne gevulde pofmouwen al de kleuren van den eikenboom hadden
aangenomen.
Beneden was het echter veel duisterder dan boven in den boom, zoodat hij
voorzigtig moest zijn in het gaan, wilde hij niet met den neus tegen de boomen loopen.
Om den koers niet te verliezen, ging hij met zijn rug tegen den eikenboom staan,
overleggende welke rigting hij inslaan moest, om zoo spoedig mogelijk uit dat boschje
te komen. Hij durfde het niet wagen naar de woning te gaan, en hoezeer hem ook de
dorst kwelde, kon hij het niet van zich verkrijgen de plaats te naderen, waar het lijk
van Aafke
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lag. Zoo is het: de dood heeft iets dat ons bevreesd maakt. Naauwelijks heeft de ziel
heb ligchaam verlaten van een voorwerp, dat ons vroeger zelfs het dierbaarste op
aarde was, of eene huivering overvalt ons en wij ontvlieden zoo verre mogelijk de
plaats, waar dat ontzielde ligchaam ligt. Wouter waagde het dus niet in de nabijheid
te komen, waar Aafke's misvormd lijk tusschen de struiken verborgen lag, en toch
had hij ze nog zoo gaarne eens gezien. Maar hiertoe was nu geene kans; want hij had
werk genoeg zich staande te houden, wijl hij elk oogenblik tegen een boomwortel
stiet, of zich den neus bezeerde aan de vooruitspringende takken. Hij besloot altijd
regtuit te gaan, maar zooveel mogelijk links te houden, vermoedende dat het hem
dan eindelijk gelukken zou in de duinen te komen. Al tastende, en zoekende, en
stootende, en vallende, naderde hij eindelijk den zoom des wouds, en geholpen door
het licht der maan, vond hij spoedig, dwars door het kreupelhout heen, den zandweg,
die hem langs verschillende sporen in de duinen bragt. Zonder om te zien liep hij
gedurig voort, want eenmaal uit het gevaar zijnde, wilde hij zich ook nu zooveel
mogelijk van het gevaar verwijderd houden. Bekend met de ligging van de
zandheuvels en reeds aan dergelijke klouteringen gewoon, sprong hij het eene duin
af en het andere op, en rustte niet voor hij aan eene zandholte kwam, die zich tusschen
twee hooge duinheuvels bevond. Hier besloot hij vooreerst te blijven, en zich
gemakkelijk tegen het steile duin leunende, peinsde hij op middelen om hier den
nacht door te brengen. Aan slapen kon hij voor het eerst niet denken, want de
tooneelen waarvan hij dien dag getuige geweest was, ston-
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den hem zoo levendig voor den geest, dat hij elk oogenblik het woeste gelaat van
den Noortdorpschen vos meende te zien, of zoo hij moeite deed dien verrader uit
zijn oog te verbannen, dan hoorde hij de kreten en verwenschingen der Spaansche
musketiers. Dan weder dacht hij aan zijn lieven grootvader, die zoo gruwelijk door
de soldaten mishandeld en voortgesleept was. En die gedachte was zoo bedroevend
voor hem, dat hij begon te schreijen en te snikken als een kind, dat het liefste op
aarde verloren heeft; en telkens wanneer het beeld zijns grootvaders zich met de
pijnlijke trekken op het aangezigt aan hem vertoonde, barstte hij in luide klaagtoonen
uit. Langzamerhand echter bedwong hij zich; want de hoop, dat er voor zijnen
grootvader nog redding bestond, gaf hem weder den moed aan zich zelven te denken.
Hoe gemakkelijk hij hier ook zat, toch moest hij zeggen, dat hij het niet zoo
aangenaam had, als hij wel wenschte. De koude nachtlucht, vermeerderd door den
frisschen zeewind, drong door zijne kleederen heen en joeg hem eene kille huivering
door de leden, zoodat hij zeer wenschte ergens, al ware het slechts in eene hooischuur,
onder dak te komen. Maar waar zou hij die vinden? Hij wist wel dat hij zich in de
duinen bevond, maar zoo verre hij zien en zich herinneren kon, stond hier nergens
eene woning of schaapskooi, waar hij den nacht kon doorbrengen. Intusschen wilde
hij zich vergewissen of nergens eene schuilplaats voor hem was, derhalve beklom
hij den steilsten heuvel en wendde zijn oog links en regts. Gansch in de verte bruischte
de Noordzee, en het slaan der golven tegen het strand kon hij duidelijk vernemen.
Maar nergens zag
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hij iets dat naar eene menschelijke woning geleek, en hij stond reeds weder op het
punt het duin af te klimmen, om zooveel mogelijk ergens in een hoekje den nacht
door te brengen, toen hij eensklaps niet verre van zich het flikkeren eener vlam
bemerkte. In den beginne meende hij niet goed gezien te hebben, en dat dit licht
misschien slechts zoogenaamde zeebrand was; maar spoedig overtuigde hij zich dat
hij zich niet bedrogen had. Eene heldere vlam sloeg lustig omhoog, en aan den rooden
gloed die zij van tijd tot tijd in het rond verspreidde, begreep hij, dat men, om het
vuur te onderhouden, er nu en dan eene handvol drooge duinplanten opwierp. Wat
zou Wouter doen? Hier blijven kon hij niet goed, en naar de plaats gaan, waar hij
dat vuur zag, durfde hij ook niet, want hij wist immers ook niet of het vrienden dan
wel vijanden waren. Hij moest nogtans tot een besluit komen, en, hoewel wankelende
tusschen hoop en vrees, waagde hij het daarom langzaam voorwaarts te gaan.
Naauwelijks was hij het hooge duin afgestegen, of hij zag niets meer dan de vlam;
maar eenmaal moed bekomen hebbende, beklom hij den heuvel, die zich voor hem
verhief, en toen hij diens kruin bereikt had, bevond hij zich weder in de nabijheid
van het straks door hem opgemerkte vuur. Met de uiterste behoedzaamheid voorwaarts
sluipende, naderde hij allengskens de plaats, en kwam eindelijk aan een duinheuvel,
die, met kort eikenhout begroeid, hem een veiligen schuilhoek aanbood, uit welken
hij alles kon bespieden, wat er in de nabijheid gebeurde. Gelukkig woei de wind uit
het zuidwesten, zoodat bijna ieder woord zijn oor bereikte; derhalve legde Wouter
zich zoo lang als hij

Eduard Gerdes, In de duinen

32
was op den grond neder, kroop onder het laagstammig eikenboschje door en zag en
luisterde dus ongezien alles af.
Het tooneel, dat zich aan zijne blikken voordeed, was inderdaad belangrijk genoeg.
In eene zandholte tusschen eenige met jong eikenhout begroeide heuvels, zaten of
liever lagen twee soldaten, die Wouter weldra als Spanjaarden herkende. Een derde
stond digt bij het vuur tegenover eene vrouw, die eene gevangene scheen te zijn,
want hare handen en voeten waren zaâmgebonden. Wie die man was kon Wouter
niet terstond ontdekken, want zijn aangezigt was van hem afgekeerd. Het scheen dat
de gevangene bitterlijk weende, want haar snikken drong tot in Wouters schuilhoek
door. De soldaten lagen gerust te slapen, en schenen zich weinig om de twee anderen
te bekommeren, doch de man die voor het vuur en met den rug naar Wouter gekeerd
stond, sprak gedurig met de gevangene en naar het scheen tot weinig troost voor
haar. Nu en dan kwamen ook eenige klanken tot in Wouters nabijheid, maar hetzij
de man die ze sprak de slapers niet storen wilde, of dat er een andere oorzaak voor
bestond, genoeg, hij sprak althans zoo zacht, dat Wouter hem niet verstaan kon.
Dat was gansch niet naar zijnen zin; want Wouter, dit weten mijne jonge lezers
reeds, bezat eene groote mate van nieuwsgierigheid, die men hem voor het oogenblik
niet kwalijk nemen kon, wijl alles wat sedert de laatste dagen voorgevallen was,
inderdaad zijne opmerkzaamheid wel verdiende. De man intusschen, die nog altijd
met de gevangene sprak, scheen door haar geween boos te worden, want zijne stem
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werd luider, en nu en dan hoorde Wouter dat hij haar dreigde te zullen vermoorden.
Doch zij scheen zich niet te kunnen bedwingen, en onophoudelijk voerde de wind
hare snikken tot Wouter over. De man werd hierop zoo verstoord, dat hij de gevangene
onder den arm greep en naar het duin sleepte, waar Wouter verborgen lag.
Thans scheen de knaap den man te herkennen. Het was dezelfde Noortdorpsche
vos, die des avonds, in gezelschap van de Spaansche musketiers het huis zijns
grootvaders onderzocht en bewaakt had. De schrik sloeg hem om het hart, toen hij
aan het gevaar dacht van zoo digt bij dien gevreesden man te zijn, en te laat beklaagde
hij nu zijne nieuwsgierigheid, welke hem hierheen had gedreven.
De vos sleepte dan de vrouw tot in Wouters nabijheid, en bij het licht der maan,
die haren glans op het gelaat des booswichts wierp, herkende hij duidelijk den langen
neus en de roode haren, die hem zoo zeer kenschetsten.
‘Daar!’ zeide de vos,’ blijf daar liggen, dan zult gij ons niet verder door uw geklaag
storen. Waarom slaapt gij niet? Het is toch uw laatste nacht, dien gij in de duinen
doorbrengt,’ voegde hij er spottende bij, ‘want morgen zal ik een goed woordje voor
u doen, dat gij op de groote markt te Haarlem verhoogd wordt, met een eindje touw
om den hals,’ liet hij er zachtkens op volgen.
‘Die schurk!’ bromde Wouter binnensmonds, en voelde naar de plaats waar de
kleine dolk zat, die hij te voorschijn haalde. ‘O, stond het in mijne magt! Ik zou
u.......’ De vrouw jammerde echter voort, en duidelijk hoorde Wouter haar zeggen:
‘Wat heb ik u gedaan, dat gij mij dezen
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nacht uit mijne vreedzame woning rukt, terwijl mijn broeder Geert.....’
‘Zwijg,’ bulderde de vos, ‘spreek me dien gehaten naam niet uit, want ik heb eene
gelofte gedaan aan den Heiligen Nicodemus, dat ik alle ketters en de geheele familie
van dien geus aan onze kerk overleveren zal.’
‘Maar wat deed mijn broeder u dan?’ vroeg de vrouw.
‘Wat hij mij deed?’ antwoordde de vos, en zijn gezigt nam den kwaadaardigsten
trek aan, ‘wat hij mij deed? Hij heeft mij als een dier behandeld, en zonder tijdige
hulp zou ik welligt onder weg bezweken zijn.’
‘Mijn broeder vertelde mij, dat hij u in zijne magt had, en u eerst doodschieten
wilde, maar dat hij op verzoek van den jongen Wouter Harmsen, die bezijden
Heemskerk woont, u ongedeerd heeft laten loopen.’
‘Dat heeft hij gelogen, die ketter! Mijne beide armen zijn nog gezwollen, zoo
deerlijk heeft hij mij gebonden, en wat dien jongen Wouter Harmsen betreft, wiens
grootvader wel een hoofd kleiner zal gemaakt worden - dien zal ik vroeg of laat ook
wel eens zijn pak geven, want hij is een neef van dien gehaten Ruikhaver, die mij
eenmaal door zijne soldaten bont en blaauw heeft doen slaan. Zoo moet het gaan met
alle geuzen en met dezulken, die niet in den schoot onzer moeder de heilige kerk
terugkeeren.’
Het was onzen Wouter niet wel te moede, toen hij dit hoorde; en toen hij vernam,
welk een treurig lot zijnen lieven grootvader wachtte, moest hij de vuist in den mond
steken, om niet luide te schreeuwen.
‘Maar waarom laat gij mij niet liever gaan?’ kermde de
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vrouw. ‘Ik deed u nooit eenig leed. Wie zal nu voor mijne beide arme kindertjes
zorgen. Mijn broeder is naar Enkhuizen vertrokken en mijn man......’
‘Nu, en uw man?’ vroeg de vos, terwijl hij boosaardig lachte.
Maar de vrouw gaf geen antwoord.
‘Dan zal ik het u zeggen,’ beet de vos haar nijdig toe, ‘uw man, die vroeger elken
morgen de vroegmis in de Beverwijk bijwoonde, is door den ketterschen vader van
Wouter Harmsen tot andere gedachten verleid, en zwerft nu overal het platte land
door, en stookt de boeren op tegen onzen regtmatigen Graaf, den Koning van Spanje.
Maar wij zullen hem wel krijgen.’
De gedachte aan haren braven man, die de roepstem des Heeren gevolgd was, gaf
der arme vrouw weder moed, en ondanks den benaauwden toestand, waarin zij
verkeerde, zeide zij tot den vos: ‘Ik dank mijnen God, die zich over mijnen man en
mij ontfermd heeft, en ons voor Rome de oogen opende......’
‘Ha!’ zeide de vos woedend, en op haar toeloopende, greep hij haar bij de
schouders, en wierp haar achterover, zoodat zij met haar hoofd tegen de scherpe
takken van het boschje viel.
De vrouw uitte geene klagt; integendeel, hoe meer de booswicht haar tergde, des
te meer ondervond zij, dat God magtig is in de zwakken.
‘Meent gij, dat ik bevreesd ben voor uwe woede?’ zeide de vrouw op kalmen toon,
en rigtte zich met behulp harer ellebogen, een weinig op, ‘neen, dit is God bekend!
Hij zal u vroeg of laat al de euveldaden wel vergelden. Nu hebt
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gij mij aan mijne kinderen ontrukt, maar de tijd zal komen, dat gij daarvan rekenschap
zult moeten afleggen.’
In dit oogenblik zag Wouter, dat een der soldaten zich bewoog; de knaap hield
zich echter zoo stil als een muisje, en wachtte rustig af, terwijl hij den Heer bad, dat
er spoedig hulpe mogt opdagen.
De vos, die in het geheel niet getroffen scheen door de woorden der gevangene,
wilde haar toch te kennen geven, dat hij haar verstaan had. Hij bukte zich derhalve
over haar, en kwam zoo digt bij haar oor, dat Wouter zijnen adem voelde, en toen,
de vrouw bij den arm nemende, zeide hij, boosaardig lagchende:
‘Ik zal u wel week maken; ik weet immers waar uwe kinderen zijn. Men noemt
mij de vos; maar gij weet ook zeker, dat een vos zijne streken heeft; welnu, met één
zijner streken zal ik u bekend maken. Straks laat ik u aan de zorg dezer soldaten over,
en ga naar uw huis......’
‘Gij wilt toch mijne arme kinderen niets doen?’ kermde de arme vrouw.
‘Volstrekt niet!’ vervolgde de booswicht met grijnzend lagchen; ‘maar daar ik
vrees, dat zij het een weinig koud zullen hebben, zal ik hun een goed vuurtje
bezorgen.’
De vrouw zuchtte.
De vos, te zeer ingenomen met het voorwerp zijner wraak, lette niet op wat er om
hem gebeurde, en zag dan ook niet, dat de eene soldaat het hoofd ophief, en naar het
gesprek dezer beiden scheen te luisteren.
De vrouw deed moeite, om zich half overeind te zetten, en toen dit haar gelukt
was, zeide zij met eene ontroerde
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stem: ‘Ik ben in de hand des Heeren - en mijne kinderen hebben hunne engelen, die
hen bewaken.’
‘Nu, dat zullen wij straks eens zien, in wiens handen gij zijt; en wat uwe kinderen
betreft, die zullen het u wel niet vertellen, hoe warm zij het gehad hebben.’
Thans eerst begreep de vrouw, wat de booswicht meende, en een kreet slakende,
riep zij, wanhopende:
‘Gij zult immers mijne kinderen niet verbranden!’
‘Wel neen, - ik zal slechts het huisje waarin zij zijn goed van vuur voorzien!’
‘En vervolgens?’ vroeg de vrouw, terwijl hare borst hijgde van angst.
‘Wel,’ antwoordde de vos, dat vuurtje zal wel lustig branden.’
‘En mijne kinderen dan?’
‘Wel, die slapen immers!’
‘Maar er is niemand die hen beschermen kan!’
‘Waar blijven dan die engelen?’ vroeg de vos spottende.
De vrouw liet het hoofd op de borst zinken.
Middelerwijl ging de vos naar het thans uitgedoofde vuur, in welks nabijheid de
twee soldaten op den grond lagen. Met de grootste voorzigtigheid luisterde hij naar
hunne ademhaling, en toen hij zich overtuigd hield, dat zij beiden sliepen, ging hij
weder naar de vrouw, zette zich gemakkelijk naast haar neder, en haar met den
elleboog aanstootende, zeide hij: ‘Herinnert gij u nog, dat op zekeren avond, toen
gij alleen te huis waart, nu ruim vier jaren geleden, en wel den dag na Sint Jan, iemand
bij u aan het vensterluik tikte, verzoekende ingelaten te worden?’
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De vrouw knikte toestemmend.
‘Weet gij wel waarom die man kwam? Maar dat zult gij wel vergeten hebben. Ik
zal het u zeggen. Die man had bij ongeluk een hond doodgeschoten, die de beste
jagthond was van den jager van Rooswijck, destijds uw vader. Uw vader,’ vervolgde
de wreedaard, zonder op te merken hoezeer de vrouw huiverde, ‘deed hiervan melding
aan zijne burgtvrouw.’
‘En?’ vroeg de vrouw, met angst den uitslag afwachtende.
‘De burgtvrouw gaf last, dat de misdadiger gestraft zou worden.’
‘Is dit dan geschied?’
‘Gelukkig niet; maar buiten toedoen van den jager, want hij, die het gewaagd had
den hond bij ongeluk dood te schieten, ontsnapte aan het gevaar, met het voornemen
zich eenmaal op den verklikker te wreken. Veertien dagen later viel uw vader dood
voor zijne woning neder.’
‘Ja, een moordenaar had hem van achteren getroffen!’
‘Juist; maar die moordenaar heeft nog geen einde aan zijne wraak gemaakt; want
de verklikker had eenen zoon, die hem opvolgde, en eene dochter die den moordenaar
niet liefhebben kon. Kent gij dien man nu, welke op zekeren avond aan uw vensterluik
tikte? Zie mij eens goed aan,’ vervolgde de barbaar, de arme vrouw bij de haren
grijpende. ‘Kent gij mij nog?’
De vrouw gilde van pijn en ontzetting. De booswicht deed of hij het niet hoorde,
en bemerkte tevens niet, dat de soldaat naderbij gekropen was. ‘En nu,’ ging hij
voort,
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‘weet gij waarom ik u aan de geestelijkheid zal overleveren, en waarom ik nog dezen
nacht uwe kinderen zal......’
Het laatste woord kon hij niet uitspreken, want de kreet die de borst der gevangene
ontsnapte, was zoo geweldig, dat Wouter van siddering bevangen werd.
De inwendige boosheid van den onmensch werd hoe langer hoe heviger, en nu tot
woede overslaande, stond hij op, greep haar bij de haren, wierp haar met de
schrikkelijkste verwenschingen op den grond en wilde in koelen bloede haar martelen,
toen hij plotseling aangegrepen en ruggelings achterover geworpen werd. IJlings
stond hij op, om te zien wie het gewaagd had hem aan te tasten, toen hij tot zijnen
schrik den Musketier voor zich staan zag, die hem in gebroken Hollandsch, dat den
Duitscher verried, toeriep:
‘Blijf daar, booswicht, of ik schiet u overhoop. Een Duitsch soldaat zal nimmer
dulden, dat een lafaard eene weerlooze vrouw beleedigt. Ik ben wel in dienst van
den Hertog van Alva, maar wil geen handlanger zijn van zulke gruwelen.’
De vos greep zijn vuurroer, dat in zijne nabijheid stond, en zou zeker een nieuwen
moord gepleegd hebben, indien de Duitscher zich niet onder het geroep van ‘hei,
daar! kameraad! word wakker, en kom te hulp!’ op den booswicht geworpen had.
Het scheen echter dat de andere soldaat in zulk een diepen slaap gedompeld lag,
dat hij van hetgeen om hem gebeurde, niets vernam. De beiden werden handgemeen,
en eene hevige worsteling ontstond. De Duitsche soldaat was echter niet bestand
tegen de kracht van den Noortdorpschen
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vos, en na eene hevige worsteling gelukte het zelfs den laatste den soldaat onder te
krijgen, en een breed mes te voorschijn trekkende, stond hij nu gereed een nieuwen
moord te begaan, toen de andere soldaat, wakker geworden zijnde en nog tijdig
genoeg het gevaar bemerkende, zich op den vos wierp, en hem achterover trok. In
een oogenblik was hij gekneveld en weerloos gemaakt.
Wouter luisterde en zag met de grootste oplettendheid naar hetgeen er voorviel.
‘Wat zullen wij nu met dien schelm doen?’ vroeg de eerste soldaat, die de vrouw
te hulp was gekomen.
‘Wij moeten hem maar naar zee slepen, en verdrinken als een hond,’ antwoordde
de andere, ‘hij is niet beter waard.’
‘Neen, dat houdt ons te veel op. Ik weet beter. Als ik mij niet vergis, zijn wij niet
ver van een boschje; wij moeten den schurk ophangen. Wat zegt gij er van?’
‘Uitmuntend! Hij is toch de oorzaak dat wij gisteren avond ons rustig bivouac
moesten verlaten om op bevel van onzen Hopman, deze vrouw gevangen te nemen.
Daarom hangen maar, dan kraait er geen haan meer na!’
De vos schudde van angst.
‘En wat deze vrouw betreft, die zullen wij hier zoolang laten liggen, tot wij
wederkomen; dan zal de dag wel aangebroken zijn, dus hebben wij tijd genoeg haar
naar het huis te Cleef te brengen. Kom, voort maar!’
De beide soldaten namen den vos op, maar deze liet zich niet zoo gemakkelijk
heenleiden, en eindelijk waren de musketiers genoodzaakt, een lang touw tusschen
zijne

Eduard Gerdes, In de duinen

41
armen te steken, waarmede zij hem het duin afwaarts sleepten.
Naauwelijks waren zij een eind op weg, of Wouter kroop uit zijnen schuilhoek te
voorschijn, tot grooten schrik der vrouw, die te regt vreesde dat haar een nieuwe
vijand zou overvallen. Doch toen Wouter haar mededeelde wie hij was, verblijdde
zij zich zeer en dankte God voor zijne barmhartigheid, die niet toeliet dat men haar
nog meer leed toevoegde dan zij reeds uitgestaan had. In een oogenblik waren hare
touwen met behulp van Wouters dolk doorsneden, en onder begunstiging van den
nacht, ijlden beiden over heuvel en duin naar den kant van Wijk aan Zee, in welks
nabijheid de woning stond der geredde moeder. Hoe gelukkig was zij, toen zij het
ouderlijke huisje weder zag. Beide hare handen breidde zij er naar uit, want zij zou
thans hare kinderen wederzien, die aan zulk een groot gevaar waren blootgesteld
geweest, en die inderdaad eene wacht van Engelen omringd had; want toen de blijde
moeder in gezelschap van Wouter de deur opende, zag zij hare lievelingen beiden
arm in arm in een diepen slaap verzonken. In de groote blijdschap haars harten,
maakte zij de kinderen wakker en drukte ze aan haar hart, lovende God voor Zijne
trouwe zorg.
Intusschen kon zij hier niet lang blijven, want de vervolgers die haar gevangen
genomen hadden, zouden haar zeker spoedig weder opzoeken. Maar waar zouden
zij heengaan? Deze streek was sedert acht dagen zoo onveilig door de Spaansche
soldaten, die van wege Don Frederik, den Spaanschen veldheer, op verkenning
uitgezonden werden, dat de meeste gehuchten verlaten waren en men slechts zelden,
maar dan
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ook alleen diep duinwaarts in, eene kleine woning vond, die soms al de have bevatte
eener geplunderde familie.
Waar dus heen? De vrouw had wel eene nicht op het huis Croonenburgh wonen,
doch vooreerst waren zij daarvan veel te ver verwijderd; maar dan ook mogt zij zich
aan die nicht niet toevertrouwen. Te Noortdorp was het nog veel onveiliger, en naar
Rooswijck te gaan, daar mogt zij niet aan denken, wijl zij dan elk oogenblik gevaar
liep door de Spaansche soldaten overvallen te worden. De arme vrouw wist dus niet
waarheen zij met hare kindertjes zou vlugten. Hare krachten waren ook uitgeput, en
een geweldige slaap nam dermate de overhand, dat zij zich bijkans niet meer kon
staande houden. Ook Wouter was zoo vermoeid van al de vervolgingen en
omzwervingen, dat hij weinig lust gevoelde nog eenmaal de duinen op en af te
klouteren. Na eenige oogenblikken nadenkens zeide Wouter:
‘Ik weet goed raad: laat ons op den goeden God ons verlaten. Ik herinner mij nog
zeer goed, dat, toen ik mijn lieven vader voor het laatst zag, hij tot mij zeide: mijn
lieve Wouter! Als de mensch nergens meer uitkomst weet, dan blijft de beste hulpe
over. Die beste hulpe is God, want bij Hem zijn zelfs uitkomsten tegen den dood
(Ps. 68 vs. 21). Derhalve, wijl wij nu noch op ons zelven mogen, noch op anderen
kunnen betrouwen, moeten wij ons aan den Heer overgeven. Ik houd het voor het
beste dat wij dezen nacht, al ware het slechts nog een paar uren, sliepen; morgen
kunnen wij verder zien.’
‘Maar de soldaten dan?’
‘O, als God ons bewaren wil, dan doen ons de Spaansche
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soldaten niets, al kwam de Koning van Spanje zelf met zijn gansche leger. Kan God
niet een muur om ons henen bouwen, zoodat de vijanden ons niet zien kunnen?’
‘Ik geloof wel, dat God dit kan, maar.....’
Wouter antwoordde zeer bescheiden: ‘ik heb meermalen mijn vader hooren zeggen:
dat men nooit een maar mag uitspreken, als men van Gods hulp en almagt spreekt.
En,’ ging hij voort, terwijl hij de vrouw trouwhartig bij de hand nam, ‘ik geloof dat
al bouwde God geen muur om uwe woning, Hij de nasporingen dier twee soldaten
zoo kan verijdelen, dat ze, als het ware op helderen dag, in het donkere rondtasten
moeten. Zou uw man, die, gelijk ik van den booswicht hoorde, u eenige uren geleden
nog martelde, hetzelfde niet gezegd hebben?’
‘Ik geloof het ook,’ zeide de vrouw na eenig nadenken.
‘Welnu laat ons dan, op Gods nabijheid vertrouwende, het overige van den nacht
ons ter ruste begeven. Hij zal, indien Hij het wil, ons wel beschermen. Ga gij bij uwe
kindertjes. Ik zal wel in het achterhuis ergens een hoekje vinden.’
De vrouw staarde onzen Wouter beschaamd aan. Zulk een geloof en onbepaald
vertrouwen op God bezat zij in langen na niet, en deze knaap moest haar daarin
voorgaan. Zij trok hem naar zich toe en, hem als eene moeder omarmende, drukte
zij een kus op zijn voorhoofd, zeggende:
‘Hoezeer moet ik mij voor u schamen. Doch uw voorbeeld zal gunstig op mij
werken; dit gevoel ik. God geve dat Hij met Zijne genade u en mij met de mijnen
steeds vergezelle. Gij zult evenwel wel honger hebben,’ vervolgde zij,
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hem met moederlijke liefde beschouwende, ‘maar wat zal ik u geven? Ik heb niets
in huis dan een weinig weitenbrood. Doch stil!’ zeide zij, een oogenblik nadenkend,
‘ik heb nog een groot stuk ham over. Dit zal ik u terstond halen.’
Wouter zette een vrolijk gezigt. Zijne maag had sedert lang gejeukt, en toen de
vrouw eenige oogenblikken later met het beloofde wederkeerde, at hij zoo smakelijk,
als hij in de laatste uren niet gedaan had.
Hierop beduidde zij hem, waar hij zich gemakkelijk kon te slapen leggen, en toen
weder naar hare kindertjes gaande, sliep zij, uitgeput van vermoeijenis als zij was,
spoedig in.
Wouter intusschen was nog op het kleine kamertje, dat de vrouw hem aangewezen
had. Hij ontkleedde zich, en wilde het rolletje papier, dat de Bijbelbladen inhield,
ter zijde leggen, toen hij in een der zakken van zijn wambuis twee papieren vond:
het eene was de rest van het stuk perkament, dat Pol de poedel hem gebragt had, het
tweede was een stukje papier, dat eenige regelen schrifts bevatte. Toen hij dit zag,
herinnerde hij zich dat hij den laatsten morgen, toen hij bij zijnen grootvader was,
dit in diens bijzijn afgeschreven had. Lezen kon hij het thans niet, maar gelukkig
bezat hij een zeer sterk geheugen, en hierdoor geholpen, zong hij het 1ste en 5de vers
van het volgende lied, in het jaar 1566 door Petrus Dathenus vervaardigd, naar eene
muzijkwijze van den vermaarden Claudio Groudimel1, welk lied tijdens Haarlems
beleg door velen gezongen werd.

1

Deze beroemde toonzetter werd in de Franche Comté geboren. Men weet niet juist het jaartal,
maar wel, dat de Franche Comté toenmaals en nog eenige jaren later eene Bourgondische
provincie was, en dus tot de Nederlanden behoorde. Hij heeft zich vooral eenen naam gemaakt
door het op muzijk brengen van 4-stemmige kerkliederen, welke te zijner tijd en nog vele
jaren later aldus gezongen werden. Vele zijner muzijkwijzen bestaan nog en zijn ook in de
gereformeerde kerk overgebragt, die ze echter volgens de hedendaagsche wijze van
kerkgezang deed omwerken.
Claudio Goudimel was een ijverig Hugenoot, en heeft ook als zoodanig den marteldood
ondergaan. Hij werd op den 24sten Aug. 1572 (Bartholomaeus-nacht) te Lyon vermoord,
niettegenstaande de ijverigste hulp van zijne vrienden en zelfs van den Kommandant van
Lyon, Mandelot, die vergeefsche pogingen aanwendde om hem te redden.
Claude le Jeune, soms ook Claudin genaamd, die in denzelfden tijd leefde, en dien men wel
eens met Claudio Goudimel verwart, heeft ook vele vierstemmige psalmen en gezangen voor
de Hollandsche gereformeerde kerk gecomponeerd.
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Ick stell' op u vast mijn betrouwen;
En laat mij nimmermeer
Tot schande komen, Heer!
Verlos mij toch uit dit benouwen,
Na uw gerechtigheden,
Bekent in alle steden.
Ick sal eens met vreught mij verblijden,
En singen overbreydt,
Heer, van uwe goetheyt,
Als gij mij, die ben in dit lijden
En in een groot beswaren,
Sult aansien en bewaren!

Middelerwijl had hij zich geheel ontkleed, en nu zich te
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slapen willende leggen, begaf hij zich eerst naar het venster om te zien naar welke
rigting die zijde van het huis gekeerd was. De maan schitterde nog in al haren glans,
hoewel zij zich zeer naar haren ondergang neigde. Alles was daar buiten stil, en
duidelijk kon Wouter in de verte de donkere schaduwen van een bosch opmerken.
Hij merkte op, dat de kamer, waarin hij zich thans bevond, niet zeer hoog was, en
dat het hem weinig moeite zou kosten van hier te ontkomen, indien hem soms gevaar
mogt dreigen.
Thans knielde hij voor zijn eenvoudig leger neder en bad den Heere om Zijnen
bijstand. Hij vergat ook zijn lieven grootvader niet en vurig smeekte hij God voor
zijnen vader, die welligt in nog grooter gevaar verkeerde.
Eenige oogenblikken later lag hij in diepen slaap, en die hem had kunnen
aanschouwen, zou zich verwonderd hebben over den vrede, die op zijn gelaat lag
uitgedrukt.
Maar de arme knaap mogt na de vermoeijenissen, dien dag doorgestaan, geen
gerusten nacht doorbrengen. Naauwelijks had hij een uur geslapen, of plotseling
werd hij wakker. Hij meende, dat men hem verscheidene malen bij zijnen naam
geroepen had. Hij zag rond, maar niets bemerkende, stond hij reeds op het punt zich
weder neder te leggen, toen het hem voorkwam hetzelfde geluid nogmaals te
vernemen. Een onverklaarbare angst maakte zich van hem meester. Hij kon het niet
langer in bed uithouden, en geloovende, dat de vrouw, die in het benedengedeelte
der woning was, zijne hulp behoefde, kleedde hij zich schielijk aan, en begaf zich
zoo zacht mogelijk daarhenen. Maar toen hij daar kwam, sliep de moeder nog gerust
in het midden harer kinde-
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ren, en dus hadden dezen zijnen bijstand niet noodig. Intusschen meende hij vast en
zeker, dat men zijnen naam geroepen had; maar wie? Zou er misschien iemand buiten
staan, die hem wachtte? Dit kon hij niet denken, want wie wist dat hij hier in dit huis
was? Maar hij had weinig zin de woning op deze wijze te verlaten, En toch, er was
iets in hem, een merkwaardig gevoel van angst en gejaagdheid, dat hem geene rust
gunde, maar hem het huis uitdreef. Hieraan gehoor gevende, schoof hij zachtjes de
grendels weg, opende de deur en bevond zich weldra buiten.
Het eerste morgenrood glinsterde op de toppen der heuvels, maar aan den voet
der duinen lag nog alles in een grijzen nevel, die echter langzaam optrok. Wouter
haastte zich den top van een der hoogste duinen te beklimmen, om zooveel mogelijk
te weten in welk gedeelte hij zich toch bevond. Maar zooverre hij zag, wist hij zich
niet te herinneren hier ooit geweest te zijn, en derhalve toegevende aan de inwendige
stem, die hem steeds voorwaarts dreef, haastte hij zich naar het hout te komen, dat
zich voor hem uitstrekte, en in welks donkere schaduwen hij altijd eene betere
schuilplaats vond dan op de duinen.
Naauwelijks was hij een kwartier uurs op weg, en stond hij aan den ingang van
het bosch, toen hij een klagend geluid vernam, dat uit het binnenste gedeelte van het
woud scheen te komen. Zijn hart klopte geweldig, toen hij dit hoorde, en hij stond
op het punt van schrik weêr duinwaarts te vlugten; maar de gejaagdheid, die hem
sedert een uur overvallen had, liet dit niet toe; integendeel, in weêrwil dat bij elken
tred, dien hij voorwaarts zette, zijn hart geweldig
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bonsde, meende hij dat het hulpgeschrei hem zeer nabij betrof, en dat het hem
inderdaad zeer aanging.
Hij drong al dieper en dieper het woud binnen, en hoe luider de klaagtoonen
werden, des te meer verhaastte hij zijne schreden. De struiken hinderden hem zeer,
maar hij bekreunde er zich weinig om; integendeel, met welke tegenspoeden hij te
worstelen had, zijne gejaagdheid liet hem niet toe aan gevaar te denken. Nog eenige
sprongen over kleine stammen en omgeworpen boomen en hij bereikte eene opene
plaats, waar eenige boomen bijkans een vierkant vormden. Thans werd het geluid
sterker, en toen hij naar de zijde van het kreupelhout drong, zag hij, bij de eerste
zonnestralen, die dit gedeelte des wouds verlichtten, ........ den Noortdorpschen vos.
In welk eenen toestand verkeerde hij! De man lag met zijn aangezigt midden in
de struiken, met het ligchaam dwars over een omgehouwen boom gebogen, niet in
staat zich te bewegen; want de armen waren hem achter op den rug vastgebonden,
en de voeten naauw aan elkander gesloten. Aan zijnen hals hing een losgereten koord,
dat niets anders was dan een gedeelte van eenen strop. Duidelijk kon men zien, dat
de vos alleen aan de broosheid van het touw zijn leven had te danken gehad, en dat
hij gevallen was. Men kon zien aan de verwarring rondom hem heen, dat de vos
moeite gedaan had zich op te rigten en op de knieën voort te kruipen, maar welligt
door pijn daarin verhinderd was.
Wouter was geheel getroffen. Hij wist in het eerst niet, wat hij doen moest, want
hij bevond zich tegenover iemand,
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die, zoolang hij hem kende, zijn vijand geweest was, die zijnen grootvader verraden
en welligt zijn lieven vader op het schavot gebragt had, en die, indien hij slechts kon,
zekerlijk ook hem zelven zoude pijnigen en aan de Spanjaarden overleveren.
Wat zou hij nu doen? Zou hij hem aan zijn lot overlaten, ter prooi van een
onvermijdelijken dood, wijl hij in dezen toestand van gebrek moest omkomen?
Hij bleef stil staan, want hij waagde het niet voorwaarts te treden. De man die daar
hulpeloos nederlag, had zulk eene vrees bij hem opgewekt, dat reeds zijne verschijning
genoegzaam was, om hem van schrik te doen ontstellen. Een oogenblik weifelde hij;
een oogenblik dacht hij: nu is hij in mijne magt, ik kan mij thans op hem wreken;
een oogenblik was er, dat hij naar zijnen dolk greep, maar het was ook slechts een
oogenblik, want toen in het volgende een nieuwe klaagtoon van den vos zijne ooren
trof, breidde hij beide armen naar den ongelukkige uit, en waagde het, eenige schreden
naar hem toe te gaan.
Op vier schreden afstands echter bleef hij staan, en hoestte eenige malen, om den
vos een teeken te geven, dat er zich iemand in zijne nabijheid bevond.
‘Is daar iemand!’ zeide de vos, op jammerenden toon, terwijl hij moeite deed, zijn
gelaat op te heffen naar de zijde van waar de stem kwam.
‘Ja!’ zeide Wouter, bedaard.
‘Wie zijt gij dan?’ vroeg de vos.
‘Wouter Harmsen.’
De vos trilde van schrik.
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‘Wouter Harmsen,’ herhaalde de knaap, denkende dat de man hem niet verstaan had.
‘De zoon van den ket.....’ wilde de vos zeggen, maar hij verbeterde het spoedig,
wijl hij zijn vossenhuid thans liever met een schapenvacht bedekken wilde.
‘De zoon van den ouden Harmsen, die achter Beverwijk woont,’ zeide de vos.
‘Die daar gewoond heeft,’ verbeterde Wouter op zijne beurt met eene treurige
stem.
De gebondene hield den adem in, en verborgde zijn gelaat nog meer in de struiken,
ondanks de scherpe dorens, die zijn vel openreten.
‘Hij is door een verrader aan de Spanjaarden verkocht,’ ging Wouter voort, hierop
geen acht gevende, ‘en mijn arme grootvader is thans........’
Plotseling keert de vos zich om. De booswicht had zijne streken niet afgelegd, en
met eene huichelachtige stem voleindigt hij den zin van Wouters woorden: ‘Uw
grootvader is in veiligheid!’
‘In veiligheid!’ herhaalde Wouter met blijdschap, en ging een stap nader. ‘Waar
is hij?’
‘Digt bij Haarlem.’
‘In welk dorp?’
‘Hij is in geen dorp; hij is goed bewaard in eene woning digt bij het huis te Cleef.’
‘Het hoofdkwartier van Don Frederik?’ vroeg Wouter, terwijl de angst hem beving.
‘Juist! Maar uw grootvader heeft niets te duchten, want hij is onder mijne
bescherming.’
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‘Onder uwe bescherming?’ vroeg Wouter, die den vos verwonderd aanzag.
De booswicht hield den vragenden blik des knaaps uit, en voegde er met
huichelende stem bij: ‘Ja, hij is onder mijne bescherming, en niets zal hem deren.’
‘Maar,’ zeide Wouter, den vos wantrouwend aanziende, ‘Aafke heeft mij verteld
dat........’
‘Dacht ik het niet!’ viel de verrader hem in de rede, ‘dat men mij weder van iets
kwaads betichten wilde? Ik ben onschuldig.’
‘Waart gij het dus niet, die mijn grootvader verraden heeft?’
‘Ja wel!’ antwoordde de vos, met het onschuldigste gelaat der wereld.
‘En gij zegt dat gij onschuldig zijt.’
‘Dat ben ik ook! Ai! die dikke touwen knellen mij zoo,’ ging hij voort, Wouter
smeekende aanziende. ‘Hebt gij geen mes om ze door te snijden?’
‘Ja wel! Mar........’
‘Vreest gij nog voor mij? Welnu, ik wil mijn onverdiend lot geduldig dragen, en
u eerst verhalen wat er met uwen grootvader gebeurd is, dan zult gij wel medelijden
met mij hebben.’
Wouter rigtte zijnen vragenden blik op den vos, die spoedig vervolgde:
‘Gij weet zeker dat de geestelijkheid niet gedoogt, dat iemand een aanhanger is
van het Hervormde geloof en nog veel minder dat iemand in den Bijbel leest?’
‘O ja, dat weet ik helaas maar al te goed!’
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‘Welnu, allen die hiervan aangeklaagd en overtuigd worden, zijn des doods schuldig.’
‘In de oogen van de Spaansche dwingelanden,’ zeide Wouter met vuur, ‘maar niet
in het oog van God.’
‘Zeker, zeker!’ zeide de vos huichelachtig. ‘Maar laat ik voortgaan. Reeds lang
wist ik, dat uw grootvader eenen Bijbel in huis had, en daaruit voorlas. Ook had ik
vernomen, dat hij op de lijst stond dergenen, die men deswege wilde gevangen nemen.
Ik hield van uwen grootvader en daarom besloot ik hem te redden. Ai! die touwen!
zij knellen geducht!’
Wouter deed weder een stap voorwaarts en de vos vervolgde:
‘Ik vreesde dat iemand mijn plan verijdelen zou, en derhalve ging ik op zekeren
dag naar twee mijner vrienden, die ik overreedde zich als priesters te verkleeden.
Deze begaven zich naar eenen Spaanschen hopman, met verzoek hun eenige soldeniers
mede te geven, om dien ketter, zoo als zij uwen grootvader noemden, gevangen te
nemen!’
‘Dus wordt mijn arme grootvader toch aan de Spanjaarden overgegeven?’ vroeg
Wouter met aandoening.
‘Dit was slechts schijn, maar ook het eenigste middel om hem te redden. Ik had
met mijne vrienden afgesproken hem naar een bekend huis te geleiden, om hem
alsdan te doen ontsnappen.’
‘En gebeurt dit nog?’ vroeg Wouter weder een stap voorwaarts tredende, zoodat
hij thans vlak bij den vos stond.
‘Het is reeds gebeurd. Uw grootvader is gisteren namiddag in de kleeding van een
Spaansch soldaat ontvlugt.’
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‘Ontvlugt!’ riep Wouter uit, en zijn aangezigt straalde van blijdschap. Maar zich
herinnerende dat hij juist het tegendeel vernomen had, vroeg hij:
‘Is dit zeker? O, als ik daar slechts een bewijs van had!’
De vos zag met loerende oogen welke uitwerking zijn verhaal op het gemoed des
knaaps te weeg bragt, en toen eene vaste stem aannemende, zeide hij:
‘Dat kan ik u terstond geven. Maar die leelijke touwen verhinderen dit mij. Ook
kan ik het liggen niet meer uithouden.’
‘Waar is dat bewijs dan?’
‘Ik heb het op mijn bloot ligchaam. Uw grootvader schreef met eigene hand mij
eenige woorden van dankbaarheid. Ai! die banden, die touwen!’
‘Heeft mijn grootvader het zelf geschreven?’
‘Kent gij zijn handschrift?’
‘Zeker, zeker!’
‘Nu, ontbind mij dan, en gij zult het handschrift bekomen.’
De knaap vermoedde niets. Hij had vergeten dat hij met een vos te doen had. In
een oogenblik was de scherpe dolk in zijne hand, en met groote vlugheid sneed hij
de touwen door, met welke de armen van den booswicht op den rug waren
vastgebonden. Had hij liever de andere touwen aan de voeten doorgesneden, welligt
zou bij er beter afgekomen zijn, maar de knaap voedde niet den minsten argwaan.
Hij kende de boosheid der mcnschen niet, en vergat voor het oogenblik dat de Heer
gezegd had: Uit het harte ko-
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men voort booze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valsche
getuigenissen, lasteringen. Matth. 15, vs. 19.
Naauwelijks voelde de vos zich van zijne banden bevrijd, of hij rigtte zich op, zoo
goed hij konde, en zette zich op den boomstam neder. De uitwerking van de pijn
deed zich nu gevoelen, en hij gevoelde dat hij op het punt stond in zwijm te vallen.
Wouter ondersteunde hem zoo goed hij konde, en toen hij uit eenige
onzamenhangende woorden vernam, dat de man naar water verlangde, deed hij hem
zachtjes aan den boom leunen, en spoedde zich voort om hem het verlangde te geven.
Eenige oogenblikken later kwam hij inderdaad terug. Zijn vilten flaphoed was geheel
gevuld, en toen de vos met ruime teugen gedronken had, en Wouter hem voortdurend
het hoofd met het frissche beekwater wiesch, keerden spoedig de verlorene krachten
weder.
‘Ik ben blij, dat ge beter zijt,’ zeide Wouter, bezig zijnde de overige touwen door
te snijden.
De vos gaf geen antwoord, maar zag loerende toe, en juist had Wouter het laatste
koord doorgesneden, toen de vos met eene snelle beweging den dolk uit de hand des
knaaps sloeg en hem onverziens bij de keel vatte.
‘Wat wilt gij?’ schreeuwde Wouter dus onverhoeds aangevallen.
‘U eens doen zien, hoe men den zoon eens ketters behandelt, die tegen de
voorschriften onzer heilige kerk handelt.’
Wouter verbleekte.
‘Dacht gij dan,’ vervolgde de booswicht, en hield den armen Wouter met zijne
magere vingeren zoo zeer om den hals gevat,
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dat de knaap bont en blaauw werd, ‘dacht gij dan dat ik ooit mijnen eed zou breken?’
‘Welken eed?’ stotterde Wouter, en zag den vos smeekende aan.
‘Dat ik alle ketters aan de heilige Roomsche Kerk zou overleveren?’
‘En wat zal deze mij doen?’ vroeg Wouter, die inwendig woedende werd over de
snoodheid dezes mans.
‘Zij zal met u handelen als met uwen grootvader?’
‘Met mijnen grootvader?’ vroeg Wouter, ‘die is immers gevlugt?’
‘Ja, naar de hel!’ bulderde de vos. ‘Ik denk dat hij aardig op de groote markt zal
gebrand hebben.’
Het bloed steeg Wouter naar het hoofd. Zijn toorn nam toe en nu zich niet langer
kunnende bedwingen, vergat hij alles, hemel en aarde, en met beide handen den vos
bij het hoofd grijpende, trok hij hem met de eene hand bij de haren en krabde met
de andere hem dermate in het gezigt, dat de vos genoodzaakt was zijn jongen
tegenstander los te laten. In dit oogenblik zag Wouter zijnen dolk op den grond
liggen, en met de snelheid der gedachte zich bukkende, zwaaide hij zijnen dolk hoog
in de lucht en wachtte op deze wijs zijnen vijand af.
Maar de vos was geen man die vreesde tegenover eenen knaap, al was deze ook
tamelijk groot voor zijne jaren. Hoewel hij beefde van kwaadheid en een kwaadaardige
trek zijne lippen plooide, toch moest hij luide lagchen toen hij Wouter in zulk eene
dreigende houding tegen hem over zag.
‘Ho! ho! mannetje! Gij wilt u nog verdedigen,’ zeide hij
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spottende, wacht maar, ik zal u dadelijk helpen. Zulke kwade jongens als gij zijt......’
‘Hebben toch nog moed tegenover eenen vos,’ riep Wouter hem even schamper
toe.
‘Die jongen heeft waarlijk nog moed in 't lijf! Hoe jammer dat hij een ketter is!
Word maar niet boos ventje! Het zal u toch niet helpen!’
Hij zocht naar eenen stok om daarmede Wouters dolk af te keeren, en toen hij er
een gevonden en zich daarmede gewapend had, ging hij met den stok zwaaijende,
regelregt op den knaap af.
Doch deze wachtte zijnen beul niet af. Snel zich bukkende, greep hij eene hand
vol aarde, en wierp die den vos in het aangezigt. Een oogenblik was deze daardoor
genoodzaakt het gevecht te staken, maar eer hij zich de aarde uit de oogen had
gewischt, wierp Wouter hem een gansche kluit naar het hoofd, die echter niet goed
haar doel bereikte. De vos brulde van toorn, vergat den dolk des knaaps en stormde
op hem los. Wouter greep in de haast weder naar den grond, maar met den spoed,
dien hij maakte, zag hij niet dat er een groot stuk hout aan zijne voeten lag. Hij
struikelt en valt. De booswicht werpt zich op hem. Wouter verliest zijne
tegenwoordigheid van geest niet. Hij stoot met den dolk naar den vos, en steekt hem
diep in den arm. Woedend van smart, slaat de verrader hem met beide vuisten in het
gelaat. Maar Wouter acht de pijn niet. Wel kan hij zijnen vijand niet zien, doch vast
houdt hij den dolk in zijne hand, en dezelve uit de wonde rukkende wil hij den vos
op nieuw treffen. Deze echter grijpt het wapen, ontwringt het de jeugdige hand en
slingert het van zich.
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‘Thans zijt gij in mijne magt, aartsketter!’ buldert hij den knaap toe, en met de
linkerhand zijne beide handen vasthoudende, gaf hij hem eenige harde slagen op het
hoofd, zoodat de arme Wouter bewusteloos het hoofd ter aarde deed zinken.
De vos liet thans zijn slagtoffer los, waartoe hem de pijn in zijnen arm ook dwong.
Het bloed droop hem uit de mouwen en spoedig de wijde mouwen opschortende,
zag hij de gapende wonde die Wouters dolk hem toegebragt had. Er was geen tijd te
verliezen; hij scheurde een stuk linnen van zijne onderkleederen af, en verbond de
wonde zoo goed en zoo kwaad hij kon.
‘En thans is het uwe beurt!’ bromde hij, op den bewusteloozen Wouter toetredende.
‘Maar wat zal ik met hem beginnen?’ zeide hij, ziende dat de knaap eer dood dan
levend scheen. ‘Dooden mag ik hem niet, want ik wil mijnen eed getrouw blijven,
om de ketters aan de heilige Inquisitie over te leveren. Naar Haarlem slepen, kan ik
hem niet. Ik weet echter wat ik doen zal,’ ging hij na eene wijle voort, ‘ik zal hem
een weinig verder van deze plaats trekken en hem dan aan een boom vastbinden.
Sterft hij dan, welnu dan heb ik het niet gedaan. En komt hij weêr bij, dan loopt hij
niet weg. Middelerwijl zal ik naar Noortdorp gaan en hulp halen. Dan zullen wij hem
wel verder brengen.’
De vos deed inderdaad wat hij gezegd had. Hij sleepte den knaap een weinig dieper
in het boschje, en bond hem met zijne eigene koorden vast aan een der vele boomen.
Eenige oogenblikken later verwijderde zich de vos, en in weêrwil van de smart,
die hij gevoelde, kwam hij spoedig in de duinen.
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Derde hoofdstuk.
Waarin men het bewijs vindt, dat muren en bosschen ooren hebben.
Wouter, het slagtoffer van den snooden vos, was bedwelmd door de gruwelijke
slagen, welke de booswicht hem toegebragt had. Het duurde wel tien minuten na zijn
vertrek, dat Wouter weêr tot bewustheid kwam. Het eerste gevoel, dat hem zijne
bewustheid verleende, was dat van groote smarten, die nog vermeerderd werden door
de knellende touwen, waarmede de snoodaard hem aan den boom gebonden had.
Zijn hoofd had veel geleden, en met moeite kon hij de oogen openen, want het bloed
dat uit eene der wonden vloeide, bedekte ze geheel en al. Langzamerhand gelukte
dit hem evenwel, en met verdriet bespeurde hij dat hij in een streek was, waar slechts
zelden menschen kwamen. Allerlei gedachten rezen in hem op. Hij herinnerde zich
het afgrijsselijk tooneel dat er in de woning zijns grootvaders had plaats gegrepen;
hij dacht met ontzetting aan den droeven dood van Aafke, en zeer speet het hem dat
hij nog niet in de gelegenheid geweest was, den laatsten wensch der trouwe
dienstmaagd te
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vervullen. Wat zou er van hem worden? Hij begreep, dat hij in de magt was van den
handlanger der Spanjaarden en ieder oogenblik moest hij vreezen, dat de booswicht
terugkeerde, en dan vermoedde hij dat het met hem gaan zoude, als met zijnen lieven
grootvader. Hij werd hierbij angstig te moede, en zeer deed het hem leed, dat er
niemand was, die in deze benaauwde oogenblikken eenigen troost konde toebrengen.
Hij sloeg de blikken hemelwaarts, maar het mogt hem niet gelukken de blaauwe
lucht te aanschouwen. De eiken en beuken waren hier zoo hoog, dat zij hier ter plaatse
een loofdak vormden, dat zelfs den minsten zonnestraal niet doorliet. Maar kon hij
ook den hemel voor het oogenblik niet zien, toch wist hij dat er boven dat loofdak,
boven dien blaauwen hemel, een Heer was, die den armen vervolgden wees gadesloeg.
Deze gedachte reeds troostte hem, en met vreugde herinnerde hij zich het blijde
Evangelie, dat zijne ouders hem verkondigd hadden. Hij wist, dat de Heere Jezus
een Zaligmaker is voor dengene, die in Hem gelooft, en dat Zijn heil nabij is dengenen
die Hem vreezen en liefhebben. Een zucht, een gebed uit het angstig gemoed steeg
opwaarts. Hij smeekte den Heer hem uitkomst te geven en hem van zijne banden te
bevrijden, opdat hem de gelegenheid wierd gegeven deze onveilige oorden te verlaten
en langs de zeekust naar Zuid-Holland te vlugten, om, ware het mogelijk, daar iets
van zijnen vader te vernemen. Zoo bad en dacht hij. Plotselings hoorde hij het geluid
eener zingende menigte. Zijn hart klopte geweldig, want hij dacht dat het de vos was,
verzeld van eenige Spaansche soldaten. Zien kon hij niets, want hij was zoo gebonden,
dat hij den rug
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gekeerd hield naar den open weg, die achter hem omliep. Het zingen hield aan en
werd nu en dan afgebroken door het geluid eener helklinkende schel. De stemmen
komen nader en nader, en duidelijk verneemt hij nu, dat het een van die liederen is,
welke hij weleer in eene Roomsche kerk gehoord heeft. De stemmen schenen van
de zuidzijde te komen, en nieuwsgierig om te weten, wat dit eigenlijk beduidde,
spande hij al zijne krachten in, om zich een weinig links naar den weg te buigen, ten
einde te zien, wie er in dit vroege morgenuur langs dezen weg trok. Het gelukte hem
te naauwernood, maar toch zoo veel, dat hij ten minste iets zien kon. Het was een
lange optogt. Op ongeveer vier schreden vooruit ging een koorknaap, in een lang wit
gewaad gehuld, dragende een groot zwart kruis met het beeld des Verlossers.
Daarachter gingen twee priesters in feestkleederen gedoscht, gevolgd door twee
andere koorknapen, die de slippen der priestergewaden in de linkerhand droegen,
terwijl hunne regterhand de kettings der wierook-vaatjes droeg, waarmede zij
bestendig wierookten. Achter dezen gingen eenige voetknechten, gewapend met
speren, die met rouwfloers omwikkeld waren. Vervolgens kwamen twaalf mannen,
die eene doodkist droegen, over welke een breed zwart laken hing. Wouter kon niet
zien welke wapenen er op geborduurd waren; want dit liet hem de ongemakkelijke
houding niet toe, waarin hij geplaatst was. Achter deze lijkdragers leidde een
schildknaap een gezadeld paard, omhangen met lange zwarte franjes. Het dier was
voorzeker het geliefkoosde rijpaard van den adelijken heer, die daar naar zijne laatste
rustplaats gedragen werd; maar het scheen niet in den
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algemeenen rouw te deelen, want het boog den trotschen kop op-en nederwaarts,
waarbij de zwarte veder telkens heen en weder wuifde. Nu duurde het eenige minuten,
eer Wouter weder iets bespeuren kon, maar weldra zag hij eenige edelvrouwen, in
al den prachtigen tooi der toenmalige tijden, hoewel hij het duidelijk kon waarnemen,
dat zij niet ter feestviering, maar wel ter ‘uitvaart’ medegingen. Deze geheele stoet
werd besloten door eenige boeren en landlieden, die naar Wouters meening, tot het
gebied van den adelijken Heer behoorden. De optogt was reeds lang voorbij; niemand
had den gevangenen knaap bemerkt, maar nog gedurig klonk het geluid der schel en
het gezang der priesters in zijne ooren. Wijsselijk had hij zijne aanwezigheid te dezer
plaatse niet te kennen gegeven; want het was zigtbaar dat de personen, die hem hier
voorbijgingen, niet tot zijne vrienden behoorden. Hij was immers in hunne oogen
een ketter, en maar al te wel bekend met de instellingen eener kerk, die zich de alleen
zaligmakende noemde, en wier instellingen lijnregt tegen de gevoelens inliepen, dien
de jeugdige Wouter reeds op vaders schoot deelachtig geworden was. Hij dacht
intusschen na, wie die adelijke heer wel zijn kon, van wiens plegtigen
begrafenis-optogt hij onwillekeurig getuige geweest was. Wel is waar, was hij met
eenige bezitters van kasteelen en adelijke huizen in den omtrek bekend, doch sedert
den laatsten tijd had hij toch deze meer vermeden, zoodat hij niets zekers kon weten.
Middelerwijl hij hierover peinsde, hoorde hij in de nabijheid de stemmen van twee
personen, die met elkander in gesprek schenen te zijn. Hij boog zich weder naar de
zijde van den weg en bemerkte een meisje van on-
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geveer twintig jaren, dat eenen ouden zwakken man in het gaan ondersteunde. De
grijsaard, krom en gebukt, leunde met den regterarm op den schouder zijner geleidster,
terwijl zijne linkerhand eenen stok omklemde, die hem in het gaan moest schragen.
Het meisje kon slechts schrede voor schrede gaan, want den ouden man scheen de
wandeling zeer moeijelijk te vallen. Toen zij tot op korten afstand van de plaats
gekomen waren, waar Wouter gebonden was, hoorde hij den ouden man tot het meisje
zeggen:
‘Het is mij niet meer mogelijk verder te gaan; ik gevoel dat mijne krachten
bezwijken. Ziet gij niet ergens eene zitplaats, waar ik een weinig uitrusten kan?’
‘Ik zie daar ginds een omgevallen boom, vader Boudewijn,’ zeide het meisje,
terwijl zij op den boom wees, die digt bij de plaats lag, waar Wouter stond. ‘Kom,’
vervolgde zij, hem zachtkens daarhenen leidende, ‘ik zal mij naast u zetten. Dan zult
gij kunnen rusten, zoo lang het u behaagt.’
Wouter hoorde de bladeren en takken onder hunne voeten kraken en weldra vernam
hij weder, hoewel duidelijker dan daar straks, de stem des ouden, die het meisje
toesprak.
‘Ik dank u, lieve kind! Gij hebt mij eene groote weldaad bewezen. Niemand heeft
zich over mij ontfermd dan gij. Had ik u niet gehad, dan zou ik mijnen heer en meester
niet grafwaarts hebben kunnen volgen. Ach, gij weet niet, lieve Grada, hoezeer ik
bij zijnen dood geleden heb!
De oude man boog het hoofd op den stok en vervolgde:
‘Ik heb hem zien geboren worden en mijn arm heeft hem menigmalen gedragen;
ik oefende hem in den wapenhandel,
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en toen hij twintig jaren oud was, vertrokken wij te zamen naar het Fransche hof,
waar hij de gunst genoot van den ridderlijken koning Frans I. Later keerden wij weder
herwaarts terug en mijn heer huwde de dochter van den Heer van Sassenheim, met
welke hij tot aan zijnen dood gelukkig leefde. En thans......’
‘Maar lieve vader Boudewijn,’ viel hem het jonge meisje in de rede, ‘waartoe die
treurige herinneringen. Gij maakt u te zeer bedroefd.’
‘Ik zal schreijen over hem, Grada, tot ik in het graf daal.’
‘Stil!’ zeide Grada, de hand des ouden vattende, ‘ik hoor de lijkmis.’
Eerbiedig knielde het meisje neder, en bleef in deze houding tot zij niets meer van
het gezang des priesters vernam. Toen rigtte zij zich op, terwijl de oude man
gedurende hare stille aandacht zwijgend op zijne plaats gebleven was.
‘Grada!’ begon hij op nieuw. ‘Het is nu zeven dagen geleden, dat de Heer van
Westerhout gestorven is, en als zich mijn voorgevoel niet bedriegt, dan zal ik hem
weldra volgen. Helaas, ik mag niet aan zijne zijde rusten. Hem wacht een graf in de
kapel te Wijk, en mijn ligchaam zal wel in de duinen rusten. Maar wat ik u bidden
mag, onthoud goed wat ik nu zeggen zal. Mij drukt een geheim; ik heb het nog
nimmer gewaagd uit te spreken, en toch durf ik het niet grafwaarts nemen. U vertrouw
ik, want ik weet dat gij het goed bewaren zult. Wilt ge?’
De aangesprokene knikte toestemmend. ‘Welnu,’ vervolgde de oude, ‘luister goed
toe. Gij kent den kleinen jagttoren ter
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zuidzijde van ons kasteel? Slechts zelden wordt hij gebruikt; want de overleden Heer
ging weinig ter jagt. Gij zult evenwel u nog herinneren, hoe ongeveer twee jaren
geleden, de gewezen abt van Egmond, vergezeld van ruiters en speerknechten, op
zekeren avond ons slot binnenkwam. In hun midden bevond zich een vreemdeling.
Zijne handen waren gebonden, maar nogtans droeg hij het hoofd fier omhoog. Er
lag iets kalms en tegelijk iets edels in het gelaat van dien man; en als de touwen niet
verraden hadden, dat hij een gevangene was, voorzeker men zou hem niet als zoodanig
hebben aangezien. Een uur nadat de man op het slot gekomen was, werd ik bij den
Heer geroepen. Hij zat in den breeden leuningstoel, en zijn gelaat zag er bleek en
kwijnende uit, want toen reeds ondermijnde hem de kwaal, die hem nu ten grave
gesleept heeft. Tegen hem over zat de abt, juist het tegenbeeld van mijnen meester.
Naauwelijks was ik binnengekomen, of de abt sprak mij aan:
‘Boudewijn,’ zeide hij, ‘ik heb hier een gevangene gebragt. Het is een der
gevaarlijkste vijanden onzer heilige kerk, want hij gaat overal het land door, hitst de
boeren tegen den wettigen Graaf, den koning van Spanje, op, verwerpt onze heilige
mis, spreekt allerlei smaadredenen tegen de priesters en onderwijst de lieden eene
geheele andere leer dan welke wij verkondigen. Het is ons gelukt dien aartsketter te
vangen, en nu hebben wij gedacht hem zoolang hier te houden, tot wij met den Raad
der heilige inquisitie gesproken hebben. De Heer van Westerhout wil hem zoolang
in den jagttoren opsluiten, en gij zijt aangewezen om hem te bewaken. Gij zult zorgen
dat hij niet ontsnapt, en gij zult hem
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elken dag zijn brood en water brengen, hoewel ik het u nimmer als zonde zal
toerekenen, als gij het tusschenbeide vergeet. Hebt gij mij verstaan?’
Mijn meester wilde er nog iets bijvoegen, maar een drooge kuch verhinderde hem
hierin, zoodat ik mij boog en vertrok. Buiten de kamer gekomen, stond daar de
gevangene, met vriendelijke oogen mij aanziende. Ik gaf den soldaten bevel den man
mij te doen volgen, en weldra daalde ik met hem den breeden trap af, die naar den
jagttoren geleidde. Ik ontsloot de zware ijzeren deur, wees den man zijn toekomstig
verblijf aan, sneed zijne touwen door en verliet hem. Eenige oogenblikken later
keerde ik terug, bragt hem brood en water, benevens een arm vol stroo. Ik wenschte
hem goeden nacht en liet hem alleen. Dienzelfden nacht zou ik voor het eerst in het
ronde kamertje slapen, dat juist boven het vertrek van den gevangene is. Maar hoe
ik mij ook op mijn leger wentelde, het mogt mij niet gelukken den slaap te vatten.
Gedurig kwam mij de gevangene voor den geest. Ik zag zijne edele gelaatstrekken,
en de uitdrukking van zijn mild en vriendelijk oog was onophoudelijk vóór mij. Alles
sliep in het slot; de doodelijkste stilte heerschte allerwege. Alleen mijn gevangene
scheen nog niet ingeslapen te zijn. Het scheen mij toe dat hij luid sprak, en
nieuwsgierig om te weten met wien hij zich onderhield, kleedde ik mij schielijk aan,
en ging, zonder eenig gedruisch te maken, naar beneden. Behoedzaam voortgaande,
kwam ik eindelijk aan de deur zijner gevangenis. Ik zag door het sleutelgat hoe de
maan hare stralen door het luchtgat heen schoot, en duidelijk merkte ik den man op,
hoe hij het hoofd omhoog hief en nagenoeg het vol-
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gende zeide. ‘“Heere, mijn God! op U betrouw ik, verlos mij van al mijne vervolgers
en red mij. Laat toch de boosheid der goddeloozen een einde nemen, maar bevestig
den regtvaardige, Gij die harten en nieren beproeft, o regtvaardige God! Mijn schild
is bij God, die de opregten van harte behoudt.”’
‘Gij verwondert u lieve Grada,’ vervolgde de oude man, terwijl hij de tranen
afwischte, welke over zijne wangen druppelden, ‘hoe ik al deze woorden heb
onthouden, maar het zal u straks duidelijker worden, luister slechts verder. Maar
hoor ik hier niets? Verneem ik daar geen geritsel tusschen de boomen?’
Grada had met te veel inspanning naar den ouden dienaar van het slot geluisterd,
dan dat zij iets anders zoude vernomen hebben. Ware zij opgestaan, om te zien
waardoor dit geritsel veroorzaakt werd, dan zou zij onzen Wouter wel bemerkt
hebben, die ook met gretigheid toeluisterde, en een zeker voorgevoel had, dat hetgeen
de oude man vertelde, hem aanging, - maar het staan viel hem zeer moeijelijk. De
koorden knelden hem geducht, en om zich een weinig te verplaatsen, schuurde hij
met den rug langs den boom, waardoor eenige stukken boomschors loslieten en niet
zonder geraas tusschen de struiken vielen. Dit had Boudewijn gehoord, maar daar
zijne geleidster niets opgemerkt had, schreef hij dit geruisch aan een voorbijsnellenden
haas toe, wendde zich weder tot Grada, en vervolgde:
‘Ik hoorde met verwondering deze woorden van den gevangene, en nieuwsgierig
zijnde om nog meer te vernemen, hield ik voortdurend het oor aan het sleutelgat
zijner gevangenis. Eenige minuten later vernam ik deze woorden:
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‘“Do Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vreezen? De Heer is mijne
levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn. Verberg uw aangezigt niet voor mij,
keer uwen knecht niet af in toorn. Geef mij niet over in de begeerte mijner
tegenpartijders. Hoor, Heer, mijne stem als ik roep.”’
‘Hij zweeg eenige oogenblikken. Mijn oog zocht hem; hig stond nog altijd met
het hoofd hemelwaarts gerigt. Vervolgens wandelde hij zijnen kerker eenige malen
op en neder, en bleef weder voor het luchtgat staan. Toen ontdeed hij zich van zijn
bovenkleed, betastte rondom het bloote lijf en haalde vervolgens eenige bladen te
voorschijn, welke hij bij het licht der maan beschouwde. Hiermede hield hij zich wel
tien minuten bezig, toen hij de bladen weder verbergde, het bovenkleed omsloeg, en
zich op de knieën wierp. Hij bad. Nimmer zullen mij de woorden ontgaan, die ik
toen van hem vernam.’
De oude man zweeg eene poos, streek met de vlakke hand over het voorhoofd en
haalde moeijelijk adem.
‘En wat bad de gevangene?’ vroeg Grada, die met zeer vele opmerkzaamheid
toeluisterde.
De oude man zag in het rond, en even alsof hij vreesde, dat men hem hier kon
hooren, boog hij zich naar het meisje, en zeide zoo zachtkens, dat het onzen Wouter
moeijelijk werd dit te verstaan, ‘luister goed, en onthoud het zoo als ik het gedurende
die twee jaren onthouden heb.’
De gevangene lag op zijne knieën, en bad: ‘“Heere Jezus!......”’
Bij deze woorden sloeg het meisje een kruis over borst en voorhoofd.
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‘“Heere Jezus!”’ vervolgde de oude man, de woorden des gevangenen herhalende,
‘“Gij werdt overgeleverd om onze zonden; Gij stierft aan het kruis den dood, die ons
treffen moest. Want wij hadden Uwen toorn verdiend, o Heere! door al onze
gruwelijke onreinheden en afgoderijen. Maar Gij, Heere God! hebt de wereld zoo
lief gehad, dat Gij Uwen eeniggeboren Zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in
Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Dit hebt Gij, o Heere!
uit genade aan mij geopenbaard, en Uw dierbaar Woord, de Bijbel, heeft mij de
heerlijke waarheid verkondigd, dat er nu geene verdoemenis meer is voor dengene,
die in Jezus Christus gelooft. Deze waarheid was lang voor mij verborgen; want Uw
Woord lag in ketenen, en Rome's priesters duldden niet, dat het arme volk met die
heerlijke waarheid bekend werd. Doch eeuwig zij U dank gebragt, Heere God! dat
Gij mij uit de duisternis tot Uw heerlijk licht hebt getrokken. Nu weet ik, dat Jezus
Christus mijn Heiland en mijne regtvaardigmaking is. Nu weet ik, dat het geloof in
Hem mij zalig maakt; want zoo spreekt Uw dierbaar Woord: “Wij dan, geregtvaardigd
zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heer Jezus Christus.” Niet
onze werken, o Heer! maken ons aangenaam in Uwe oogen; alles wat ik gedaan heb
en nog doe is vol onreinheid; maar de verdienste mijns Verlossers alleen is oorzaak,
dat ik weder tot U spreken mag als tot mijnen lieven vader. O Heere mijn God!
verhoor dan mijn gebed. De goddeloozen, en vooral zij, die het beter konden weten,
hebben mij hier in dezen kerker gebragt, en had ik U niet, dan zou ik van smarte
verkwij-
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nen. Heer! duld niet, dat zij mij leed doen! Gij hebt mij uit de duisternis verlost,
bevrijd mij ook nu uit de handen der menschen. Ik dool rond; alleen op U
vertrouwende, ga ik het land door, Uw Evangelie predikende. Wees Gij mij nabij.
Wees ook mijn kind nabij, mijn zoon dien ik liefheb. Wie weet, welke gevaren hem
dreigen? Dat weet Gij alleen. Maar hoe groot dat gevaar ook zijn mogt, Heer! ach,
verhoor de bede van uwen dienstknecht, en houd hem vast, opdat hij niet afwijke
van de goede leer. Uw wil geschiede. Amen.’
De oude man was geheel ontroerd, toen hij deze woorden uitgesproken had. Hij
verbergde zijn gelaat in beide handen en snikte luid, zoo zeer scheen de herinnering
aan het gebed des gevangenen hem getroffen te hebben. Zijne geleidster was niet
minder ontroerd. Zij had nu en dan wel eens gesidderd, toen er van Rome's priesters
gesproken werd, maar het eenvoudige verhaal van Boudewijn, het medelijden met
den armen man in den kerker, de nieuwe woorden, die zij daar hoorde, dit alles had
zulk een indruk op haar hart gemaakt, dat ook hare oogen vochtig geworden waren.
En Wouter! Toen hij de woorden des gevangenen vernam: ‘Wees ook mijn kind,
mijn zoon nabij!’ toen was het hem, alsof er eene stem tot hem sprak: het zijn de
woorden uws vaders! Hij hield zich echter stil; want ondanks de smarten, die hem
zijne wonden en banden veroorzaakten, was hij toch verlangende iets meer van den
gevangene te vernemen.
‘En wat gebeurde er verder, lieve vader Boudewijn?’ vroeg het meisje.
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De oude hief het hoofd op, en zag haar vragend aan, alsof hij in hare oogen wilde
lezen, welke uitwerking zijne woorden op haar gemaakt hadden. Op dit punt bevredigd
zijnde, greep hij hare hand, en zeide:
‘Ik wist het, Grada! dat ik mij in u niet bedriegen zou. Ik weet dat gij belang stelt
in alles wat mij betreft; want gij vermoedt teregt, dat hetgeen nu volgt in naauwe
betrekking tot mij staat. Ik zal dan voortgaan. Toen ik deze woorden van den
gevangene gehoord had, was het mij, alsof ik eene blijde tijding, een nieuws vernam,
dat tot in mijn hart doordrong. De tranen vulden mijne oogen; ik stond nog altijd
voor het sleutelgat, of liever, ik was nedergeknield, en leunde met het hoofd tegen
de ijzeren deur. Hoe lang ik daar nederknielde, weet ik niet; maar eindelijk hoorde
ik, dat de gevangene voor de deur stond, en fluisterend zeide:
“Is daar iemand?”
Dit wekte mij uit mijnen schijnbaar bewusteloozen toestand. Ik dacht na, bleef
een oogenblik besluiteloos wat te doen; maar ik kon de vurige begeerte niet
onderdrukken, om met den gevangene te spreken.
“Houd u stil!” riep ik hem toe, zorg dragende, dat mijne stem alleen door hem kon
gehoord worden. Met de uiterste behoedzaamheid opende ik het slot en trad zijnen
kerker binnen.’
Wouters hart klopte sterk; met moeite hield hij zich staande. Hij bad den Heer
hem kracht te geven, om zijne moeijelijke stelling nog een weinig uit te houden;
want ook hij gevoelde, dat die gevangene naauwe betrekking op hem had.
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Boudewijn vervolgde:
‘De gevangene stond met de beide armen over de borst gekruist. Ik kon op dit
oogenblik weinig van zijn gelaat zien; want het zij dat hij het met opzet gedaan had,
of dat er eene andere reden voor bestond: hij stond bij het inkomen op eene plaats,
waar het maanlicht hem niet bereiken kon. Ik had de deur achter mij gesloten, en
hield den sleutelbos in mijne hand. Ik gevoelde, dat ik mij in groote verlegenheid
bevond, en wist eigenlijk niet, wat ik zeggen moest. De gevangene merkte dit wel
op, en op mij toetredende, vroeg hij: ‘Met welk doel komt gij mij in mijn gebed
storen? Gaf uw meester u den last mij voor de regtbank der priesters te slepen, of
mij langs verborgene wegen naar Amsterdam te brengen, ten einde mij daar te
martelen! Welnu, ik ben bereid.’ Ik kon geen antwoord geven, en schudde het hoofd.
‘Waarom talmt gij nog?' vroeg de gevangene weder. Zeg mij toch ten minste wat het
doel is uwer komst?’
‘Ik hoorde gerucht in uwe gevangenis,’ gaf ik eindelijk tot antwoord, en wilde
zien wat het was.
‘En?’ vroeg de gevangene.
‘Uw gebed heeft mij getroffen.....’
‘Mijn gebed?’
‘Ja, uw gebed,’ herhaalde ik, meer moed scheppende.
De gevangene trad een weinig nader. Het maanlicht blonk thans helder op zijn
bleeke gelaat. Hij hield zijne oogen strak op mij gerigt, en zijne hand op de mijne
leggende, zeide hij met eene ernstige stem, maar met eene mildheid, die ik nimmer
vergeten zal:
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‘Gelooft gij in den Heere Jezus Christus? Gelooft gij, dat gij een ellendig zondaar
zijt, die alleen in Zijn bloed, door Zijn kruis vergeving van zonden verkrijgen kunt?’
Ik zweeg. Ik kon geene woorden vinden; het was alsof mij de keel van angst
toegenepen werd.
De gevangene vervolgde:
‘Gevoelt gij u verloren buiten den Heere Jezus Christus? Kent gij eenen anderen
weg ter zaligheid buiten Hem? Weet gij, dat gij de Zijne kunt zijn nu en in de
eeuwigheid?.....’
Ik kon mij niet meer staande houden; maar op mijne knieën vallende, riep ik uit:
‘och, Heer! wat moet ik doen om zalig te worden?’
De gevangene greep mijne beide handen, en mij oprigtende, zeide hij: ‘Geloof in
den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden. Alles wat de Heer van u verlangt
is: geloof alleenlijk!’
‘Maar hoe kom ik tot het geloof?’ vroeg ik met bevende stem.
‘Het is eene gave Gods, mijn vriend! Wanneer gij Hem daarom bidt, zal Hij u die
gave niet onthouden!.....’
De gevangene wilde nog verder spreken; maar op dit oogenblik vernam ik het
geluid eener trompet, ten teeken, dat er iemand buiten het kasteel stond en wenschte
binnen gelaten te worden. IJlings stond ik op, drukte hem de hand, en terwijl ik hem
toefluisterde, ‘tot morgen avond!’ verliet ik haastig de gevangenis en begaf mij naar
de poort.
De oude man zuchtte diep en wischte zich het zweet van het voorhoofd. Grada
sloeg haren linkerarm om zijnen schou-
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der en ondersteunde hem een weinig. Na eenige oogenblikken rust genoten te hebben,
vervolgde hij:
‘Ik bezocht hem den volgenden morgen weder, vergezeld van eenen knecht, die
eene kruik met water benevens een stuk brood droeg. Zonder een woord te spreken
zette ik een en ander voor den gevangene neder en vertrok met den knecht. Den
ganschen dag zag ik hem niet weder, uit vreeze dat men mij bespieden zou; maar
toen de avond viel en alles op het kasteel ter ruste was, sloop ik weder door den
langen gang, opende den kerker en bevond mij in de nabijheid van den man, die iets
bijzonder aantrekkelijks voor mij had. Den geheelen nacht bragt ik bij hem door; ik
zat aan zijne voeten, als het kind bij zijnen vader, luisterende naar alles wat hij zeide.
O Grada! als gij eens wist hoe gelukkig ik sedert dat gesprek geworden ben.’
De oude man hield een weinig op. De herinnering aan deze gewigtige gebeurtenis
had hem zoo gevoelig gemaakt, dat hij genoodzaakt was eenige oogenblikken rust
te nemen. Gij kunt denken dat Wouter met alle inspanning luisterde; want ook over
hem had zich de Heer ontfermd en een antwoord gegeven op de vraag: ‘wat moet ik
doen om zalig te worden.’ Grada daarentegen wist van deze zaken niets af; zij had
nog nimmer iets anders gehoord dan hetgene de Roomsche kerk haar geleerd had.
Zij kende wel eene lange reeks van zoogenaamde heiligen, maar dien éénen Heilige
had hare ziel nimmer opgezocht, omdat zij geene behoefte gevoelde. Al wat de oude
Boudewijn echter verhaalde, boezemde haar zeer vele belangstelling in, en daarom
kon zij de vraag niet onderdrukken:
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‘Hoe lang bleef de gevangene in den jagttoren?’
De oude man schrikte een weinig bij het hooren dezer vraag, maar zich weldra
herstellende, antwoordde hij:
‘Den volgenden morgen was de gevangene verdwenen’....
‘Verdwenen......’ viel hem Grada in de rede. ‘Was hij dan gevlugt en had hem
iemand hierin geholpen?
‘Vraag mij dit niet, lieve kind!’ zeide de oude man. Zooveel kan ik u zeggen, dat
de gevangene door middel van een verborgen gang, die in den jagttoren uitkwam, is
ontsnapt. Toen ik des anderen daags namiddags met eenige soldaten in zijnen kerker
kwam, om hem af te halen, was hij er niet meer. Wij konden duidelijk de wijze
nagaan, waarop hij ontkomen was; want in den zuiderhoek des torens was een valluik
geopend, dat naar een trap geleidde. De soldaten daalden den trap af, om te zien of
de gevangene zich ook daar verscholen had; maar na ruim een uur met nasporingen
te hebben doorgebragt, kwamen zij terug, en wij moesten den Abt, die zich bij mijnen
meester bevond, berigten dat de gevangene een weg had gevonden, waar langs hij
ontkomen was. Gij kunt denken, met welk eene woede hij dit berigt vernam. Hij
sloeg met beide vuisten op de tafel, en zeide: ‘dat moet ik zelf zien om te gelooven,
dat die ketter ontsnapt is.’ En inderdaad ging hij met ons mede; maar aan de valdeur
in den kerker gekomen zijnde, moest hij reeds zijne onderzoekingen staken; want
ongelukkiglijk voor hem was de abt zoo dik, dat de naauwe opening niet groot genoeg
was. In zijne woede schold hij mij uit voor al wat leelijk was, en dreigde mij met
groote straffen voor mijne slechte bewaking; maar
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toen ik weder bij mijnen meester kwam, merkte ik wel aan diens gelaat, dat mij dit
zoo euvel niet zou geduid worden. Wel moesten de soldaten het gansche kasteel van
boven tot beneden doorzoeken; maar de gevangene was weg en bleef weg. Iets echter
had hij in zijne gevangenis achter gelaten. Hij had namelijk met een spijker, of een
ander scherp werktuig, op den muur de volgende woorden ingekrast: ‘Mij komt de
wrake toe, spreekt de Heer, ik zal het vergelden.’ Daaronder stond zijn naam.’
‘En hoe was die?’
‘Stil kind, stil!’ zeide de oude man. ‘Die naam mag hier niet luide gehoord worden.
Er is een groote prijs op het hoofd van dien man gezet, en wie zijne verblijfplaats
kan aanwijzen, of hem gevankelijk overlevert, ontvangt eene belangrijke som.’
‘Maar wilt gij mij dien naam niet zeggen?’ vroeg Grada, wier belangstelling in
dien man verdubbeld was.
De oude man zag eerst behoedzaam rond, en toen hij bemerkte dat hij alleen was,
zeide hij, half fluisterende, tot Grada, maar toch hoorbaar voor Wouter: ‘die gevangene
heette Rolf Harmsen.’
In hetzelfde oogenblik vernamen beiden in hunne nabijheid eenen kreet, die Grada
deed opspringen, terwijl de oude man van schrik zijnen stok liet ontglippen, en eer
beiden gelegenheid hadden van den schrik te bekomen, hoorden zij duidelijk de
woorden:
‘Ik dank u, o God, dat Gij mijnen vader uit de handen zijner vijanden gered hebt!’
Boudewijn en zijne jeugdige geleidster zagen elkander ver-
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wonderd aan, en het duurde wel twee minuten, eer de oude man een besluit kon
nemen. Toen greep hij Grada's hand, en zijne oogen naar den kant wendende, van
waar hij het geluid vernomen had, riep hij met eene bewogene stem:
‘Is hier iemand, die ons kent?’
Geen antwoord volgde. Boudewijn herhaalde iets duidelijker dezelfde woorden;
maar slechts het ruischen der eikenbladeren gaf een antwoord op zijne vraag.
De oude man dacht eenige oogenblikken na; hij zag Grada aan, alsof hij van hare
lippen eenen raad verwachtte, hoe te handelen. Maar Grada trok de schouders op,
terwijl haar gelaat een inwendigen angst verried. Eenige sekonden bleef de oude
Boudewijn besluiteloos; maar zijne oogen hemelwaarts gerigt hebbende, alsof hij
van daar den besten raad verwachtte, stond hij op, en ging naar de zijde van het
bosch, waar hij het eerst den kreet had vernomen. Doch naauwelijks was hij een
tiental stappen verder gekomen, of het was zijne beurt een kreet van verwondering
te slaken, want hij zag eenen knaap, die met sterke touwen aan eenen boom gebonden
en thans bewusteloos was.
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Vierde hoofdstuk.
Waarin bewezen wordt, dat Don Frederik de Toledo, of een hoed
met pluimen, ons geen heil kunnen aanbrengen.
De zon neigde ten ondergang, en verlichtte nog slechts even de toppen der boomen,
die eene kleine woning omringden, welke in de nabijheid stond van het oude jagtslot,
dat den overledenen Heer van Westerhout toebehoorde. Deze woning zag er zeer
bouwvallig uit; maar had al dat liefelijke en landelijke, dat wij zoo gaarne bij oude
huisjes opmerken. Zij had slechts een smal venstertje, met kleine, in lood gevatte,
en volgens het toenmalige gebruik op verschillende plaatsen beschilderde ruitjes. De
avondzon drong door dit venster binnen, en gaf nog licht genoeg, om de voorwerpen
in het rond te beschouwen. Tegenover dit venster bevond zich eene bedstede, en
duidelijk kon men daarin de gestalte waarnemen van iemand, die half liggende, half
zittende, bezig was met lezen; ten minste hij had een stuk papier in de hand, hetwelk
wel op vele plaatsen gescheurd, maar toch zeker nog van dienst was. Hij rigtte
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zich geheel zittende op, nam het gescheurde blaadje ter hand en las:
‘Laet de gantsche aerde voor den Heere vreesen; laet alle inwoonders van
de werelt voor hem schrikken.
‘Want hy spreekt, ende het is 'er; hy gebiedt ende het staet 'er.
‘De Heere vernietigt den raet der heydenen, hy breekt de gedagten der
volkeren.
‘[Maer] de raedt des HEEREN bestaet in eeuwigheyt; de gedachten sijns
herten van geslachte tot geslachte.
‘Welgelucksalig is 't volk, diens Godt de HEERE is; het volk, dat hy sich
ten erve verkoren heeft.
‘De HEERE schouwt uyt den hemel, ende siet alle menschen kinderen:
‘Hy siet uit van sijne vaste woonplaetse, op alle inwoonders der aerde:
‘Hy formeert harer aller herte; hy let op alle hare werken.
‘Een Koning wordt niet behouden door een groot heyr; een helt wordt niet
gereddet door groote kracht.
‘Het peert feilt ter overwinninge, ende en bevrijt niet door zijne groote
sterkheyt.
‘Siet, des Heeren ooge is over de gene, die hem vreesen, op de gene die
op zijne goedertierenheyt hopen.
‘Om hare ziele van den doodt te redden, ende om haer by 't leven te houden
in den honger.
‘Onse ziele verbeyt den HEERE; hy is onse hulpe, ende onseschilt.
‘Want ons herte is in hem verblydt, om dat wy op den Name sijner
heiligheyt vertrouwen.
‘Uwe goedertierenheyt, Heere, zy over ons; gelyk als wy op U hopen.’
(Psalm XXXIII: 8-33.)
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Hij vouwde het blaadje toe, streek zich met de vlakke hand over het voorhoofd, en
zeide:
‘Dat is een heerlijk woord! Dat verkwikt mij. Och Heer! wat is het toch goed, dat
Gij mij lust in dat woord hebt gegeven. Wat ben ik, Heer! dat gij mij, armen
zwervenden knaap zoo in liefde gedenkt!’ En toen zijnen blik naar het venster
rigtende, om zooveel mogelijk nog iets van den hemel te aanschouwen, vervolgde
hij: ‘Hoe lief heb ik uwe getuigenissen, o Heer! Gij schouwt uit den hemel, en ziet
alle menschenkinderen. Ook mij ziet Gij. En Gij hebt niet gewild, dat mijn vijand
mij in zijne magt behield! Uw oog was over mij, toen ik in een groot gevaar verkeerde.
Daarom is mijn hart verblijd. Blijf ook verder met mij; alles wat Gij doet is welgedaan.
Gij hebt mij weder groote stoffe tot blijdschap gegeven, want Gij hebt mij weder iets
van mijnen lieven vader doen hooren. Ach Heere! wees hem nabij, en breng mij nog
eenmaal bij hem, opdat ik hem zien moge, naar wien mijn hart zoo zeer verlangt.’
Een geritsel liet zich in de nabijheid hooren. Snel verbergde Wouter, dien mijne
lezers wel zullen herkend hebben, de papieren in zijn onderkamizool, en legde het
hoofd rustig in de kussens. Hij had goed gehoord, want het gedruisch naderde, en
eenige minuten later werd de deur van het vertrek geopend, en de oude Boudewijn
trad binnen. Hij naderde voorzigtig Wouters sponde, schoof het groene gordijn even
ter zijde, en blikte naar den knaap.
‘Ik slaap niet meer, Boudewijn!’ zeide Wouter. ‘Ik ben reeds sedert een uur wakker,
en heb met verlangen uwe komst te gemoet gezien. Kondt gij niet eerder?’
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‘Het ging niet goed’ antwoordde deze, ‘ik had nog veel te bezorgen, want daar wij
heden middag vernomen hebben, dat de Spanjaarden plan hebben langs dezen weg
op Alkmaar los te gaan, moest ik eerst verschillende werkzaamheden verrigten voor
mijne meesteres, die zoo spoedig mogelijk dit oord wenschte te verlaten. Buitendien
weet niemand, dat gij hier zijt, dan Grada en haar broeder Dirk, en ik stel in hen
genoeg vertrouwen, dat zij u niet verraden zullen.’
‘Dat geloof ik ook niet, lieve Boudewijn!’ zeide de knaap. ‘Maar het zou mij toch
aangenaam zijn hoe eer hoe liever van hier te kunnen gaan; wijl, gelijk gij mij gezegd
hebt, de weg naar Wijk aan Zee veiliger is, en ik dan, van daar het strand volgende,
in de gelegenheid ben welhaast in de nabijheid van Leiden te komen, van waar ik
dan hoop Delft te bereiken, waar welligt mijn vader zijn zal, gelijk gij ook vermoedt.’
‘Het zou toch goed zijn, Wouter!’ zeide de oude man, ‘zoo gij nog eenen dag rust
kondt houden. Dirk kan u dan vergezellen tot aan de eerste brink. Bovendien hebben
uwe voeten en handen te veel geleden. Hoe gaat het thans?’
‘O, ik dank u, veel beter. De zalf, welke Grada mij bragt, en waarmede zij de
gezwollen deelen mijner handen en voeten inwreef, heeft mij zeer goed gedaan. Ik
voel nu nog alleen eene ligte jeuking, en hoop, dat het met Gods hulp spoedig geheel
beter zijn zal. Hebt gij niets van den Noortdorpschen vos gehoord?’ vroeg de knaap
met angst.
De oude man fronsde een weinig de wenkbraauwen, en antwoordde:
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‘Ongeveer een uur geleden, hoorde ik van een der knechten, dat de Noortdorpsche
vos, gelijk gij hem noemt, aan het kasteel geweest is, en verlangde binnengelaten te
worden. De toegang werd hem echter geweigerd; want er is hier niemand die hem
liefheeft.’
‘Wat of hij nu weêr in zijn schild voert? Hij heeft immers niet ontdekt, dat ik hier
ben?’ vroeg Wouter.
‘Dat geloof ik niet,’ antwoordde de aangesprokene. ‘Maar wat zou het hem baten?
Hij kan u hier niets doen. Ik ben wel een oud man en alleen; maar ik zal een waakzaam
oog houden. Ook heeft Dirk mij beloofd, dat hij u straks zal bezoeken. Wees
verzekerd, dat ik u tijdig waarschuwen zal, als u gevaar dreigt. Gij vreest immers
niet?’
‘O neen, vader Boudewijn! Ik weet dat mij niemand krenken kan zonder den wil
van God. Hoe gelukkig is het, dat ik dit weet, en hoe gelukkig ben ik het te weten,
dat God zelf mij dit heeft doen verkondigen.’
Maar zeg mij eens,’ vervolgde hij na eene korte poos, ‘was mijn lieve vader
gezond? Klaagde hij niet? Sprak hij geen enkel woord over mij? Och, Boudewijn!
als gij eens wist hoe lief ik hem heb, dan zoudt gij mij elk woord herhalen, dat hij u
gezegd heeft.’
De oude man dacht een oogenblik na, en zeide toen:
‘Nu herinner ik mij de laatste woorden, die hij tot mij sprak. Hij zeide: Boudewijn,
ik ben over Enkhuizen en Alkmaar gekomen, om in deze streken naar mijnen vader
en mijn kind te vernemen. Het schijnt des Heeren wil niet te zijn, dat ik ze thans zie;
doch ik heb den Heer gebeden; Hij zal mijnen zoon bewaren, en hem in het geloof
be-
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vestigen. Hij zal niet dulden dat hij afwijke van des Heeren Woord, en ik vertrouw
dat Hij mij nog eenmaal vergunnen zal hem te zien. Mogt gij hem ontmoeten, druk
hem dan de hand en zeg hem dat dezelfde Jezus nog in den hemel is, die Zijn bloed
voor zondaren op aarde gestort heeft.’
Tranen stroomden van Wouters wangen, toen hij deze woorden hoorde, en hij had
eenige minuten noodig om tot zich zelven te komen.
‘Waarom hebt gij mij dit niet eerder gezegd, Bondewijn? Zekerlijk ware ik dan
hier zoo rustig niet gebleven.’
‘Kon ik dit? Wij vonden u in eenen deerniswaardigen toestand, en toen het mij
gelukt was uwe touwen door te snijden, vielt gij bewusteloos in Grada's armen. Ik
verzeker u dat wij met veel moeite, en langs de verborgenste wegen, u hierhenen
gebragt hebben. Ook waart gij niet in staat iets aan te hooren.’
‘O, ik dank u zeer, lieve Boudewijn,’ viel Wouter hem in de rede, ‘dat gij zoo veel
zorg voor mij gedragen hebt. Waarmede zal ik u dat ooit vergelden?’
‘Dat behoeft gij niet,’ antwoordde de oude man. ‘Ik ben oneindig veel, zeer veel
aan uwen vader verpligt. Hij toch heeft mij met iets bekend gemaakt, dat ik niet wist,
maar dat voor mij thans het allergrootste genot is. Daarenboven gaf uw vader mij de
helft van hetgeen hij bezat van Gods Woord, gelijk hij den Bijbel noemde, en dat ik
ook als zoodanig heb leeren erkennen. Ook schreef hij, naar zijn beste weten, alles
op wat hij in zijnen kerker gebeden en hetgeen ik opgevangen had.’
‘Hebt gij dat nog? Hebt gij eenig geschrift van mijnen
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vader?’ vroeg Wouter, wiens oogen met een buitengewonen glans straalden.
De oude man sprak geen woord, maar ging naar de deur, opende die, zag toen naar
buiten, en kwam weder in Wouters nabijheid.
‘Men kan niet te voorzigtig zijn,’ zeide hij; ‘wij zijn van vele menschen omgeven,
die meenen Gode eene dienst te bewijzen, wanneer zij dezulken verraden, die in het
bezit zijn van eenen Bijbel, al ware het ook slechts een gedeelte er van.’
Hij ging toen ter zijde van de bedstede, drukte op een stiftje in een der hoeken bij
den haard, en opende vervolgens een kastje, waaruit hij eenige opgerolde papieren
te voorschijn trok.
‘Zie hier,’ zeide hij, ‘wat ik van uwen vader bezit. Het is niet veel, maar alles wat
het behelst, heb ik, hoewel met groote moeite, reeds zoo dikwijls herlezen (want ik
heb mij daar vroeger weinig mede bezig gehouden), dat ik het geheel van buiten ken.
Het is jammer,’ vervolgde hij, ‘dat de avond ingevallen is; anders zoudt gij het nog
lezen kunnen. Dit gedeelte is de Brief aan de Romeinen, en loopt slechts tot het slot
van het 8ste hoofdstuk. Maar welk een heerlijk einde is dat, niet waar? O Wouter,
wat is het goed voor ons naar waarheid te weten wat de Apostel in de twee laatste
verzen zegt.’
‘Ik herinner ze mij niet,’ hernam Wouter, die groote moeite aanwendde om het
handschrift zijns vaders te ontcijferen, maar daarin door de invallende duisternis
verhinderd werd, ‘kunt gij ze mij niet zeggen?’

Eduard Gerdes, In de duinen

84
De oude man zeide met eene ernstige stem, die echter eene zekere blijmoedigheid
verried: ‘Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,
noch magten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch
diepte, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke
is in Christus Jezus, onzen Heer.’
‘Ja,’ zeide Wouter, ‘dat is wel waar, gelijk gij daar straks zeidet, dat het ons goed
is, dit te weten. Niets, niemand kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in
Christus Jezus, onzen Heer.’
‘Ik ben ten minste hartelijk blijde, en gelukkig,’ vervolgde Boudewijn, ‘dat ik dit
weet. Vroeger wist ik niets van die liefde. Ik woonde wel getrouw de mis bij in de
kerk, maar de gebeden, die ik daar hoorde, of die ik zelf deed, waren slechts gerigt
tot personen buiten Jezus. Nu weet ik dat ik geen middelaar, geen priester tusschen
Hem en mij meer noodig heb, om tot Hem te komen. Niets scheidt mij immers van
de liefde Gods!’
Het was Wouter intusschen gelukt dit gedeelte van het achtste Hoofdstuk van den
Brief aan de Romeinen te vinden, en al zijne krachten inspannende om de weinige
lichtstralen op te vangen, zeide hij:
‘Hier staat nog iets, vader Boudewijn, over de liefde.’
‘Hoe begint het?’
‘Wie zal ons.......’
‘O, ik weet het al,’ viel de oude man hem in de rede, ‘wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus? Verdrukking, of benaauwdheid, of vervolging, of honger, of
naaktheid, of gevaar, of zwaard?’
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‘Dat is een troostrijk woord, vader Boudewijn,’ zeide Wouter. ‘Ik herinner mij
wederom wat mijn grootvader den laatsten avond, dien ik met hem doorbragt, zeide:
“Och Heer, wat is uwe liefde groot, dat Gij ons dit hebt doen verkondigen, vooral in
deze dagen, nu de hittigheid der vervolging zoo groot is. Maar thans behoeven wij
immers niet te vreezen. Wij weten dat niets ons van Jezus scheidt. En al gelukt het
ook aan onze vijanden ons in hunne magt te krijgen, wat nood! Wij zijn de zijnen!
Hij heeft ons Gode gekocht met Zijn bloed.” Dit heeft mijn lieve grootvader mij
herhaalde malen gezegd en voorgelezen. In het eerst verstond ik dit niet. Maar ik
dank God, dat Hij Zijne genade mij bewezen heeft, en mij met den ellendigen toestand
mijns harten heeft bekend gemaakt. Nu weet ik dat ik de grootste der zondaren ben,
maar ik weet ook dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te
maken. Nu weet ik ook dat niets mij van Zijne liefde zal scheiden. En hebben
grootvader en ik daar geen gelijk aan? Deelt gij niet in ons gevoelen?’
‘Van ganscher harte,’ zeide Boudewijn. ‘Ik wenschte maar, dat ik nog meer van
Zijn Woord mogt hooren. Het is mij in al dien tijd niet gelukt eenen Bijbel magtig
te worden. Ik heb niets dan de acht eerste Hoofdstukken van den Brief aan de
Romeinen, en dan nog een gedeelte van het Evangelie van Johannes, waaraan het
laatste gedeelte ontbreekt. Verder bezit ik niets.’
Wouter dacht een oogenblik na en zeide toen:
‘Welligt kan ik u helpen. Wees zoo goed en ga een weinig uit het licht, dan kan
ik zien wat ik heb.’
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De oude Boudewijn deed wat Wouter zeide, en zag dat de laatste van onder zijn
kamizool eene groote hoeveelheid losse bladen te voorschijn haalde, en dezelve,
voor zooverre de duisternis het toeliet, zorgvuldig naging.
‘Zoo, ik kan u helpen,’ zeide Wouter. ‘Hier heb ik het 19de, 20ste en 21ste Hoofdstuk
van het Evangelie van Johannes. Hier en daar is het wel gescheurd, maar dat is mijne
schuld niet. Voeg dit nu bij het uwe, dan hebt gij ten minste een geheel. Ook heb ik
hier nog een gedeelte van Lukas, en daar ik het 2de en 3de Hoofdstuk nagenoeg van
buiten ken, kan ik het zeer goed missen. Wilt gij het wel van mij aannemen?’
De oude man was zoo opgetogen van verrukking, dat hij geene woorden kon
vinden om zijne dankbaarheid uit te drukken, maar Wouters hand nam en dezelve
hartelijk kuste. Wouter vouwde zijne papieren weder te zamen en verborg ze weder
op dezelfde plaats, terwijl de oude Boudewijn de zijnen weder in het straks vermelde
kastje sloot.
‘Zeg mij nu eens, lieve Wouter,’ zeide Boudewijn, ‘welke zijn uwe voornemens?
Gij hebt mij daar straks wel een en ander gezegd, maar ik geloof dat gij toch mijnen
raad niet moogt verwerpen, om nog eenen tijd rust te nemen. Aan den anderen kant
moet ik zeggen, dat het beter ware, dat gij hoe eerder hoe liever van hier gingt, want
wie kan ons zeggen wat er morgen gebeurt? Doch in allen gevalle blijft gij dezen
nacht hier. Ik slaap wel gewoonlijk in de ronde kamer van den jagttoren, maar ik zal,
zoodra alles te bed is, hier komen en den nacht aan uwe zijde doorbrengen. Welligt
komt ook Dirk, die kan u ge-
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zelschap houden. Ik zal hem den sleutel dezer woning ter hand stellen. Ik hoop dat
hij komt. Grada heeft mij ten minste beloofd hem te zullen zenden. Vindt gij dat niet
goed?’
Wouter knikte toestemmend en zeide:
‘Ik verlang zeer Dirk weder te zien. Die goede jongen! Hij heeft mij zoo geholpen,
en vroeg mij telkens zoo belangstellend hoe het mij ging.’
‘Ja,’ voegde Boudewijn er bij, ‘het is een goede jongen. Er zit wel wat in. Ik hoop
dat gij nog iets met hem zult kunnen spreken. Gij begrijpt zeker wel wat ik bedoel.
Doch thans moet ik vertrekken,’ vervolgde Boudewijn; ‘het zal ongeveer negen ure
zijn, en weldra zal zich de klok van 't vesperbrood doen hooren, wanneer allen, die
in de dienst mijner meesteres zijn, in de groote keuken geroepen worden om de
“nachtspijze” te gebruiken. Ik ga dus heen. Wenscht ge nog iets?’
‘Ik had zoo gaarne dat gij aan mijne sponde nederknieldet en met mij badet, eer
gij van hier gingt. Wilt gij dat wel doen?’
Zonder een woord hiertegen in te brengen, knielde Boudewijn neder en bad.......
Beider oogen waren gesloten voor al het aardsche en waren slechts op één punt gerigt,
namelijk op den éénigen Voorspreker, dien zij hadden in hemel en op aarde, Jezus
Christus.
Hadden zij oogen voor het aardsche gehad, dan hadden zij ook in de schaduwen
van den nacht eenen vijand kunnen zien, die even als de booze rondging, zoekende
als een brieschende leeuw wien hij zou verslinden. Welligt hadden zij dan opgemerkt
hoe de Noortdorpsche vos met het regteroor aan de
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reet der deur leunde, om met alle inspanning te luisteren naar hetgeen daar in de stille
afzondering, en als het ware met God alleen, gesproken werd.
De oude man stond op, reikte Wouter nog eenige verkwikkingen toe, welke hij
medegebragt had, en wenschte hem een gerusten nacht, er bijvoegende dat hij tegen
elf of twaalf ure bij hem hoopte te zijn. Hierna verliet Boudewijn de kamer, sloot de
deur zonder gedruisch achter zich en sloeg, leunende op zijnen stok, den weg in naar
het jagtslot.
‘Zoo,’ mompelde de Noortdorpsche vos, toen hij hem in de schaduwen des nachts
zag verdwijnen, ‘nu komt de beurt aan mij! Dit is een regt kettershol. Wie had dat
gedacht, dat Boudewijn ook al tot de afvalligen onzer heilige kerk behoorde! Maar
dat komt er van als men de ketters niet uitroeit. Hier zijn er nu twee bij elkander, die
ik gaarne te zamen zou opknoopen, indien ik slechts hulp had. Ik ben wel in staat
om den zoon van den aartsketter Harmsen aan handen en voeten te binden, hem een
prop in den mond te steken, en hem naar een afgelegen gedeelte van het boschje te
slepen, van waar ik wel gelegenheid zou vinden tot verder vervoer, - maar twee te
gelijk! Dat gaat niet. Ik moet hulp hebben, en hoe krijg ik die? Wacht ik weet het
reeds. Ik heb twee neven, die stalknechten zijn in dienst van den Heer van Westerhout.
Als ik die kan te spreken krijgen, dan ben ik geholpen. Maar die ketter Boudewijn
heeft alle toegangen tot het jagtslot voor mij gesloten, en ik heb vernomen dat de
torenwachter mij niet mag binnenlaten. Hoe kom ik nu in dit uur op het kasteel?
Want spreken moet ik hem, het ga zoo het wil!’
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Hij leunde tegen eenen knoestigen eikenstam, en schoof de sluike roode haren van
zijn voorhoofd weg, alsof die hem in het nadenken hinderden. Hij peinsde en peinsde,
maar het scheen dat hij geen goed middel kon bedenken, om tot zijn doel te geraken;
want hij schudde telkens het rosharige hoofd ten teeken dat hij niet tot een besluit
kon komen. Middelerwijl hij hier stond, zag hij bij het licht der opkomende maan in
de verte iemand naderen. Duidelijk vernam hij tevens, dut deze een liedje neuriede,
en, niet wetende of het een vriend dan wel een vijand was, verschool hij zich zoo
spoedig mogelijk achter den eik, ten einde den naderenden persoon ongezien te
kunnen afwachten.
De zanger kwam steeds naderbij en toen hij ongeveer in de nabijheid van den vos
gekomen was, hoorde deze den aanhef van het volgende lied:
Wie wil hooren een nieuw liedt,
Wat in 't jaer tween-t' seventigh is geschiedt,
Hoort toe ick sal 't u singen,
Al van 't Graefschap, dat Hollandt hiet,
Godt laettet sijn noodt verwinnen.
Seven kleyn en vyff sleden groot,
Sijn ingenomen al sonder stoot,
De Geusen synder ingelaten;
Niemandt en heeft geschooten een loodt,
't Landt, of den Coningh te baten’1.

1

Het liedje, waarvan wij onzen lezers de twee eerste coupletten mededeelen en dat door de
Roomsch-Katholijken van dien tijd veel gezongen werd op de wijs van: ‘Het voer een buys
al uyt Schiedam,’ was vervaardigd door Broer Hendrick van Biesten, wijlen Orateur in het
convent van de Minre-broeders te Amsterdam. Het doelt op den afval van vele steden, die
de geuzen opgenomen en de Reformatie omhelsd hebben, en prijst Amsterdam zeer, welke
stad den Spaanschen Koning getrouw was gebleven. Onder aan het liedje staat:
Geprint bij mij Willem Jacobsz., woonende in Engelenburgh tot Amsterdam, 1572.
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De Noortdorpsche vos bleef stilletjes achter den boom. Hij kende het liedeken zeer
goed en begreep dus dat hij, die dit zong, volstrekt niet ingenomen was met de
aanhangers der Reformatie, en toch waagde hij het niet te voorschijn te komen, want
den zanger zelven mistrouwde hij. Hij had hem reeds een of tweemalen ontmoet en
in hem eenen knaap leeren kennen, die een te edel gemoed had, om in zijne lage en
verraderlijke streken te willen deelen. Derhalve bleef hij waar hij was, en besloot
liever den zanger voorbij te laten gaan, om te zien waar hij bleef.
De zanger was niemand anders dan Dirk Gapertz, de broeder van Grada. Hij was
een ferme jongen, groot van postuur, met een paar goede kijkers in het hoofd.
Levenslustig als hij was, bezat hij een hart voor alles wat slechts eenige
aantrekkelijkheid had voor een jong gemoed. Het gekletter der wapenen klonk hem
liefelijker in de ooren dan de mis van Heer Jasper Pietersz, pastoor van Egmond aan
Zee. Daarom was het hem niet onaangenaam dat het tooneel van den oorlog der
Hollanders en Spanjaarden naar deze streken was overgebragt, en hij was nog te
jeugdig of liever te onbekend met de aanleidende oorzaken van dezen
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krijg om te oordeelen, welke van de twee partijen in haar regt was. Voor het oogenblik
hield hij het met de Spanjaarden, niet zoo zeer omdat zij met groote onmenschelijkheid
de Reformatie hier te lande onderdrukten, dan wel wijl zij voor het oogenblik
overwinnaars waren. Wat het godsdienstige beginsel van Dirk Gapertz betreft, dit
had weinig te beduiden. Hij dacht er nooit over. Hij was een belijder der Roomsche
kerk, wijl hij niet beter wist of dit behoorde zoo. Hij kende al de heiligen van Rome
bij name, maar den éénigen Naam, door welken men zalig kan worden, was hem
geheel vreemd, of liever hij kende slechts den klank van dien naam.
Dit was de knaap, dien wij als den broeder van Grada hebben hooren noemen, en
die nu, de schuilplaats van den vos voorbijgaande, regelregt op de woning afging,
waarin onze Wouter zich bevond. Aan de woning gekomen zijnde, haalde hij eenen
sleutel te voorschijn, bezag dien naauwkeurig of het de regte was, en zich daarvan
overtuigd hebbende, stak hij dien in het slot, draaide hetzelve open en trad vervolgens
het huis binnen, waarna hij de deur weder zorgvuldig sloot.
‘Wie is daar?’ riep Wouter, die zich bij het gerammel aan de deur terstond in bed
had opgerigt.
‘Houd u slechts bedaard, ik ben het.’
‘Dirk?’
‘Dezelfde, in eigen persoon. Maar bij St. Nikolaas! wat is het donker! Waar zijt
gij? Ligt gij nog te bed?’
‘Ja wel, Dirk, want vader Boudewijn heeft mij zoo stellig gezegd rust te houden,
dat ik niet zou durven wagen hem hierin ongehoorzaam te zin.’
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‘Nu, Wouter, vader Boudewijn mag in dezen gelijk hebben, en daarom zal ik er maar
niets over zeggen. Het zal, dunkt mij, voorshands het beste zijn, dat wij elkander
zien, want ik moet toestemmen wat de prior van 't klooster dikwijls zegt:
‘In 't duyster vroeten de mollen,
Dit wy niet doen sollen.’

Dus ik zal maar zorgen dat wij eerst licht krijgen. Grada heeft gezegd dat er ergens
bij de bedstede eene lamp moet hangen. Waar is die?’
Al tastende en zoekende ging hij de wanden langs en toen hij het gewenschte
voorwerp eindelijk gevonden had, nam hij de lamp van den spijker af en zette ze op
de tafel bij de bedstede. Hij was juist bezig de zaken voor den dag te halen, die dienen
moesten om de lamp aan te steken, toen hem eensklaps iets scheen in te vallen; want
hij liep snel naar het venster en deed er eene soort van luik voor, waardoor het den
buitenstaande moeijelijk werd te zien wat er van binnen gebeurde.
Niemand ergerde dit meer dan den vos, die nu voor het oogenblik in zijne
verraderlijke plannen gestoord was. Hij verliet spoedig hierna deze plaats, terwijl hij
de vuist dreigend tegen de woning ophief.
‘'t Is waar ook,’ zeide hij zachtkens, ‘ik zou haast vergeten wat Boudewijn mij
opgedragen heeft. Die buiten staan hebben ook niet noodig hier iets te zien, al waren
het ook de boomen; want ik heb wel eens hooren zeggen dat ook de boomen oogen
hebben.’
Hiermede gereed zijnde, haalde hij uit zijnen zak eene
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kleine doos, waarin een vuurslag, benevens tonder en een vuursteen lag. Vervolgens
sloeg hij zoo lang met het staal op den vuursteen tot de tonder vuur vatte, waarna hij
ferm begon te blazen en de tonder weldra in vollen gloed geraakte. In de doos vond
hij een smal dun houtje; hij hield dit al blazende over den gloed on terstond vatte dit
vlam, zoodat Dirk in staat was de lamp aan te steken.
‘Zoo, Wouter,’ zeide hij, met een vriendelijk gelaat naar den knaap gaande, ‘nu
kunnen wij elkander zien. Hoe gaat het u sedert van morgen?’
‘Met des Heeren hulp zeer wel, Dirk. Ik ben blijde dat ge komt, want ik moet
zeggen dat het niet aangenaam is zoo alleen in de duisternis te liggen.’
‘Daar hebt ge gelijk aan, Wouter. Ik ben dan ook gekomen, om eens met u te
praten, en zal hier blijven tot vader Boudewijn komt.’ Ik heb ook iets voor u te drinken
medegebragt. Wacht eens,’ ging hij voort, eene kleine kruik uit zijn boezeroen
trekkende, ‘hier hebt gij een drupje kruidenwijn. Die zal u goed doen. Een glas heb
ik niet; maar dat kunnen jongens zoo als wij zijn wel ontberen. En kijk eens wat ik
hier heb,’ vervolgde hij, een groot peperhuis te voorschijn halende, en den inhoud
op de tafel uitstortende, ‘dat is wat extra's! Ik vond het bij den kok in de keuken, die
het van het nageregt der vrouwe van Westerhout ontvangen heeft. Ik dacht, 't smaakt
mij net zoo goed als hem, en hij heeft toch geene tanden meer om te kaauwen, daarom
nam ik een handvol suikerbolletjes en bessenkoekjes mede. Gij zult er toch niet vies
van zijn, denk ik. Daar, proef eens!’
‘Ik dank u’ zeide Wouter eenigszins kort.
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‘Kom, 't is goed gemeend Wouter; ik heb 't expres voor u meêgebragt.’
‘Dat is wel mogelijk, lieve Dirk, maar ik zou er niet gaarne iets van eten. En als
gij mij lief hebt, doet gij al die snoeperij weêr in het papier, en brengt het bij den kok
terug.’
‘En waarom dat?’
‘Wijl het u niet toekomt.’
‘Kom, dat is wat moois! Zoo naauw moet men het niet nemen. Heer Jasper Pietersz,
de pastoor, zegt dit gewoonlijk ook, als hij in zijn eentje aan een kluifje zit.’
‘Neen, Dirk, ge behoeft geene moeite te doen. Ik eet er niets van. De Heere God
heeft het mij verboden.’
‘Ja, de pastoor wil het ook wel niet hebben; maar als ik gebiecht en mijn oortje
gegeven heb, is alles weêr goed ..... op de twintig Ave Maria's na, die ik dien dag
moet opdreunen.’
‘En vreest ge dan niet, dat de Heere God u daarvoor straffen zal?’
‘Ik dacht dit in den beginne ook wel eens, doch de pastoor zei mij eenmaal: laat
mij daarvoor maar zorgen. Welnu, dat kan hij mijnentwege ook doen.’
Wouter schudde meêwarig het hoofd en beklaagde den armen Dirk, die nog zoo
weinig van den weg des levens wist, en alleen voor de begeerlijkheden zijns vleesches
en zijner oogen scheen te leven.
Dirk intusschen deed het suikergoed bedaard in het peperhuis, en toen het kruikje
ter hand nemende, zeide hij:
‘Welnu, dit zult gij dan ten minste niet versmaden. Hierover heeft de kok niets te
zeggen. Drink eens!’
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‘Dat is mij zeer aangenaam Dirk,’ zeide Wouter, het kruikje aan de lippen zettende,
en een goede teug nemende. ‘Hè, dat verkwikt me! ik had een brandenden dorst!’
‘Nu zult ge welligt niet raden,’ zeide Dirk, nadat hij de kruik op tafel gezet en zich
half leunende, half zittende op den rand der bedstede geplaatst had, ‘wat ik gaarne
van u weten wilde.’
‘Wat is het dan?’ vroeg Wouter vriendelijk, zich in stilte verblijdende dat zijn raad
zulk eene goede uitwerking gehad had.
‘Ik wenschte zoo gaarne eens te weten,’ vervolgde Dirk, ‘hoe ik het aanleggen
moet om Don Frederik de Toledo te zien, die Haarlem belegerd en ingenomen heeft.’
Wouter fronsde het voorhoofd bij het vernemen van dezen naam, en had reeds een
woord op de lippen, dat voor Dirk Gapertz in dit oogenblik minder aangenaam zou
geweest zijn, maar hij bedacht zich, en vergenoegde zich met eenvoudig te vragen:
‘Waarom wildet gij dien man zoo gaarne zien?’
‘Wel, hoe kunt ge dat nog vragen? De heele wereld heeft zijn naam in den mond.
Men hoort allerwege van zijne groote dapperheid en zijnen roem. Als ik dien man
slechts zag, zou ik al heel gelukkig zijn.’
‘En wat zou het u dan baten?’
‘Baten? Wel, als ik hem dan in al zijne glorie zag, met zijne schoone wapenrusting,
zijn blinkend zwaard en zijn hoed met pluimen, dan zou ik op hem toegaan en zou
hem zeggen: Don Frederik de Toledo! Mag ik u eens een handje helpen? Ik wilde
zoo gaarne mede vechten.’
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‘Mede vechten?’ vroeg Wouter verwonderd. ‘Mede vechten? Tegen wien zoudt gij
dan de wapens willen gebruiken?’
‘Dat is me nu ereis eene vraag!’ riep Dirk uit, terwijl hij de handen in een klapte.
‘Heer Jasper Pietersz de pastoor zou zeggen:
‘'k Sagh nimmer grooter dolligheyt:
Hy vraegt nae 't dorp dat voor hem leyt.’

Vechten? Wel, tegen de ........ Ja, tegen wien ook weder? Hoe noemt de pastoor ook
die menschen, welke tegen de heilige Maria een leelijk gezigt trekken?’ .......
Wouter moest in weerwil van al den ernst, dien de vraag van Dirk naar Don
Frederik de Toledo bij hem te weeg gebragt had, hartelijk lagchen om de wonderlijke
wijze zijner uitdrukkingen, en zeide:
‘Hoe kan ik dat weten, Dirk? Ik heb nog nooit met den pastoor gesproken, en
geloof ook niet dat er menschen zijn, die tegen Maria een leelijk gezigt trekken. Die
is immers al lang dood!’
‘Ja, zoo meen ik het ook niet. Ik bedoel wat anders, maar dat brengt mij te ver van
mijn onderwerp af. Och, hoe heeten die menschen ook weder?’
‘Het spijt me dat ik u dit niet zeggen kan,’ antwoordde Wouter. ‘Maar het komt
er immers niet op aan hoe die menschen heeten, tegen welke gij vechten wilt. De
vraag is: of zij u zooveel kwaad gedaan hebben dat gij hen daarom bekrijgen wilt?’
‘Dat juist niet!’ antwoordde Dirk, ‘maar ik zou alleen wil-
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len vechten om bij Don Frederik de Toledo te zijn en zulk een groot man te worden
als hij is.’
‘Dus blijft gij er nog bij dat gij vechten wilt. En zeker zoudt ge dan het liefste
vechten met de menschen, tegen welke die veldheer te velde trekt?’
‘Wel wis!’
‘En die menschen zijn Hollanders! Ze zijn uwe landgenooten. Ze ademen dezelfde
lucht in als gij en wonen onder denzelfden hemel, dien wij boven ons zien.’
‘Dat is waar, maar 't is krek zoo als Heer pastoor zegt:
Yder mins,
Is velerley zins.

En ook denken niet al mijne landgenooten zoo als Heer pastoor denkt. Ik heb wel
eens hooren zeggen, dat..... ha, nu valt mij het woord in, dat ik daar straks niet wist!
........ de ketters oproermakers zijn, die tegen onzen Graaf Filips zamenzweren, en
de heilige kerk het onderste boven willen halen. Als dat waar is, - en het moet waar
zijn, want Heer pastoor zegt het, - dan zou ik zoo lang tegen hen vechten tot ik zulk
een groot man was als Don Frederik de Toledo!’
Wouter hoorde den levenslustigen Dirk bedaard aan. Hij begreep dat hij hier
voorzigtig moest spreken, en zijne hand op Dirks arm leggende, zeide hij:
‘Hoor eens, Dirk! Ik zal u iets zeggen. Maar gij moet mij beloven niet boos te
zullen worden.’
‘Boos! boos!’ antwoordde deze, ‘net zoo min als een kikkert in het water. Zeg
maar op. Onder zulke goede maatjes als wij zijn, komt geene boosheid te pas.’
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Wouter nam de hand van Dirk in de zijne, drukte ze hartelijk en zeide:
‘Indien ik u goed begrepen heb, dan zoudt gij u zeer gelukkig achten een groot
man te zijn, een held bij voorbeeld?’
‘Juist, dat is het regte woord, een held met een pluimhoed op!’
‘Goed! Maar één ding voegt gij er bij?’
‘En wat is dat?’
‘Dat gij dan aan de zijde van Don Frederik de Toledo wilt staan?’
‘Dat zou mij het grootste heil zijn!’
‘En die Don Frederik de Toledo........’ Wouter draalde; hij durfde niet verder gaan;
hij was bang, dat hij Dirk zou boos maken.
‘Welnu,’ zeide deze ongeduldig. ‘Zeg maar op. Ik zal niet boos worden.’
‘Is iemand, die het bloed vergiet van menschen, die hem nooit iets gedaan hebben;
ja wat meer zegt, die de eer des Heeren tegen hem handhaven.’
‘Dat begrijp ik niet!’
‘Ik zal het u zeegen. Don Frederik heeft Haarlem ingenomen, zoo als ge weet’.....
‘Ja,’ viel Dirk hem in de rede, ‘en heeft menig een een kopje kleiner gemaakt.’
‘Juist! Maar waarom?’
‘Wel, omdat zij oproermakers waren, denk ik.’
‘Zoo denkt gij, maar het is zoo niet. Die menschen maken geen ander oproer dan
dat zij gaarne in den Bijbel lezen en al hun heil zoeken in den Heere Jezus.’
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Dirk sloeg dadelijk een kruis bij het hooren van dezen naam, en Wouter vervolgde:
‘Ik wil u eens eene vraag doen. Die lamp welke op de tafel staat, wie heeft die
aangestoken?’
‘Wel ik,’ antwoordde Dirk.
‘En wat denkt gij van die lamp?’
‘Dat ze kostelijk brandt.’
‘Goed. Maar als er nu menschen zijn, die tot u zeggen: die lamp brandt niet; zij
geeft geen licht, het is donker in de kamer. Wat zoudt gij dan zeggen?’
‘Wel, ik zou denken dat het hun in de bovenste verdieping scheelde,’ antwoordde
Dirk luchtig.
Wouter glimlachte even om deze aanmerking en vervolgde:
‘Zoo gaat het nu met die menschen, die gij oproermakers noemt. Uwe kerk leert,
dat de pastoor u de zonden kan vergeven. Ook leert uwe kerk, dat zij u in den hemel
kan helpen en dat men den hemel verdienen kan. Daarbij verbiedt zij, dat men het
Woord Gods, den Bijbel, leze, waaruit men alleen alles kan te weten komen, wat
God de Heer tot ons gesproken heeft, - zij gebiedt neder te knielen voor of althans
hooge eer te bewijzen aan beelden van menschen, niettegenstaande de Heer dit alles
in den Bijbel verboden heeft. De Bijbel is een boek, dat ons bekend maakt met onze
zonden, en ons wijst op den eenigen Heiland, die om onzer zonden wille gestorven
is. Dit is het licht, hetwelk de zoogenaamde ketters in den Bijbel vinden, en nu zegt
uwe kerk dat dit niet waar is. Hoe denkt gij er nu over?’
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‘Ik?’ vroeg Dirk, die een weinig stil geworden was, en zich achter de ooren wreef,
‘Ik? ik zou denken dat God het beter weet dan alle pastoors, al was het ook Heer
Jasper Pietersz.’
‘Goed gesproken!’ zei Wouter, die een weinig moed gekregen had, want hij was
toch bang geweest, dat hij Dirk had kwaad gemaakt. - ‘Goed gesproken! Ja, de Heere
God weet het beter. En wat nog het beste is, is, dat Hij het ons in Zijn Woord heeft
laten weten.’
‘Maar hoe weet gij dat zoo?’ vroeg Dirk, die inmiddels nadacht.
‘Omdat ik den Bijbel dikwijls gelezen heb, en zelfs er veel uit van buiten ken.’
‘Dus zijt gij ook al zulk een.... och, daar is mij die naam weer ontschoten.... zulk
een....?’
‘Ketter, meent gij, niet waar? Maar houd u slechts bedaard; ik heb nog nooit een
leelijk gezigt tegen Maria getrokken, want ik verzeker u, dat ik ze nog nooit gezien
heb.’
Dirk lachte hartelijk.
‘Nu,’ vervolgde Wouter, ‘in dat Woord van God staat heel wat anders dan uw
pastoor u leert. Daar staat in, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn, en
dat wij van wege al die zonden de hel en de eeuwige straffen verdiend hebben. Maar
daar staat ook geschreven: dat God zoo lief de wereld (dat zijn wij) heeft gehad, dat
Hij Zijnen eenig geboren zoon, Jezus Christus, gegeven heeft, opdat een iegelijk die
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Daar staat in dien
Bijbel, dat
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Jezus Christus het leven is, dat de zonde der wereld wegneemt, en er staat bij, dat
allen die tot Jezus komen, door Hem zullen aangenomen worden. Indien gij dus uw
geluk en uw heil zoekt in de dingen dezer wereld en niet in Hem: dat wil zeggen,
indien gij niet erkent, dat gij dagelijks groote zonden doet met gedachten, woorden
of daden; indien gij gelooft, dat een ander u kan zalig maken; indien gij voortleeft,
u niet bekommerende om uw leven hier namaals, en denkt dat gij het eeuwige leven
kunt verdienen, dan, lieve Dirk! zijt gij even zoo dwaas en ongelukkig als de
menschen, die het licht duisternis noemen. Niemand kan den hemel verdienen.
Niemand kan u dien hemel geven, - geen pastoor, geen paus, geene maagd Maria, ja al kwamen al de heilige Apostelen u te hulp - niemand! dan ÉÉN!’
‘En die Eene is?’ vroeg Dirk zachtkens, de oogen op Wouter slaande.
‘Jezus, want Zijn naam is Zaligmaker. Hij doet het alleen, of liever, Hij heeft den
hemel reeds ontsloten. Hij is ook voor uwe zonden op het kruis gestorven. Eene zaak
verlangt Hij slechts van u.’
‘En welke is die?’
‘Te gelooven, dat Hij uw Zaligmaker is! Te gelooven, dat Hij het eenige heil in
hemel en op aarde is; te gelooven, dat Hij u zoo lief heeft, dat Hij Zijnen Hemel, den
troon Zijner heerlijkheid verlaten heeft, en mensch is geworden, om in uwe plaats
te lijden en te sterven. Want gij en ik, ja alle menschen hebben den dood verdiend
door de grootheid onzer schuld! Dus, lieve Dirk!’ vervolgde Wouter,
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die gansch vurig geworden was, ‘ziet gij, dat de Heere Jezus ook uw heil wil zijn.
Niemand heeft u zoo lief als Hij. Maar weet ook, dat, indien gij die liefde versmaadt,
indien gij Hem uwe zonden niet belijdt, Hem niet te voet valt, Hem alleen niet
gehoorzaamt, dat gij dan geen deel aan Hem en Zijne zaligheid kunt hebben. Ja, al
hadt gij ook al de schatten dezer aarde; al waart gij Don Frederik de Toledo in eigen
persoon, niets zou u baten. Er is geen ander heil, dan in Jezus Christus!’
‘Gelooft Don Frederik de Toledo dit dan ook niet?’ vroeg Dirk.
‘Daar twijfel ik sterk aan. Want anders zou hij immers die arme menschen, welke
dit gelooven, en die de duisternis geen licht kunnen noemen, niet vervolgen.’
Dirk zat stil op den kant der bedstede, en dacht na.
‘Eene vraag nog, lieve Dirk!’
‘En welke is die?’
‘Wilt ge nu nog Don Frederik de Toledo zien, of hem gelijk worden?’
Dirk bedacht zich niet lang; maar van de bedstede afspringende, zeide hij:
‘Laat Don Frederik de Toledo rondom loopen! Weet ge wat? Ik sla u wat anders
voor: ik wil bij u blijven. Ik ga overal waar gij gaat. Wilt gij mij medenemen?’
‘Gij weet dat ik een vervolgde ketter ben!’
‘Nu, dan wil ik ook een ketter worden, al zou ik het doen om bij u te blijven. En
of gij het goed of niet goed vindt: ik blijf bij u, al zou mijne geheele familie er tegen
op komen?’
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‘Bedenk wat gij doet. Bid eerst tot den Heer. In alles wat wij beginnen, moeten wij
Hem om raad vragen. Hij is ons eenig licht...... Maar wat is dat?...... Wat hoor ik daar
buiten?.... Welk een geraas en een gekletter van wapenen!’
Inderdaad hoorden beiden een geklank van wapenen. Wouter sprong het bed uit,
kleedde zich spoedig aan, en wilde met Dirk naar de deur gaan, toen deze met een
ruk geopend werd, en Boudewijn schielijk binnentrad.
De oude man was geheel ademloos. Alle krachten schenen bij hem uitgeput te
zijn; hij zonk magteloos tegen den wand, en kon slechts deze woorden uiten:
‘Vlugt, Wouter! vlugt! de Noortdorpsche vos!....’
‘Hierheen!’ hoorde men eene stem digt bij de woning, welke stem Wouter eene
siddering door de leden joeg. ‘Hierheen, mannen! grijpt den ketter, en zorgt dat gij
hem levend in handen krijgt.’
Dirk greep met groote snelheid Wouters hand, rukte hem mede naar de tafel en
zeide fluisterende: ‘Houd u slechts aan mij vast en volg mij, want ik weet hier den
weg!’
De lamp omver te werpen, zoodat het licht uitgebluscht werd, was het werk van
een oogenblik. Vervolgens klommen beiden in de bedstede. Dirk drukte op eene
veer, trok toen behendig eene houten schuifdeur uit, en nadat hij de deur eerst weder
zonder geruisch terug geschoven had, vonden beiden eenen uitweg naar de zoldering.
Middelerwijl trad de vos vloekende de kamer binnen en tuimelde over het ligchaam
van den armen Boudewijn, zoodat zijn lange neus onzacht den grond raakte.
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‘Licht! licht!’ schreeuwde hij met eene heesche stem, terwijl hij opstond, ‘licht!
anders ontsnappen zij ons!’
Een der mannen trad naderbij met eene brandende fakkel, en toen men alles
doorzocht, vond men in de kamer niemand dan den in zwijm gevallen Boudewijn.
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Vijfde hoofdstuk.
Waarin verteld wordt, hoe onaangenaam het is een oor te verliezen.
Terwijl de Noortdorpsche vos met zijne handlangers de kamer doorsnuffelde,
klommen Wouter en Dirk langs een smallen balk naar den zolder. Zij begrepen echter
dat ook deze weldra onderzocht zou worden, en daarom waren zij blijde door middel
van een sterk touw, dat zij aan een der hanebalken bonden, uit het raam te kunnen
ontsnappen! Het was voor Wouter een geluk dat Dirk bij hem was, want deze wist
hier op den zolder even zoo goed den weg bij nacht als bij dag. Zij waren blijde
behouden op den grond te komen, en roemden in stilte de dwaasheid van den vos,
die verzuimd had het huis door zijne spiesgezellen te doen omringen. Zoo spoedig
zij slechts konden, deden zij hun best de vervolging te ontkomen, en waren blijde
buiten het boschje en aan den voet der duinen te zijn, waar zij besloten een weinig
uit te rusten.
Intusschen had de vos alle schuilhoeken te vergeefs doorzocht. Aan vloeken bij
zijne ijdele nasporingen ontbrak het hem geenszins, en toen hij eindelijk ook op den
zolder kwam
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en het open raam ontdekte, waaruit de knapen ontsnapt waren, kende zijne woede
geene grenzen meer. Hij stampte van kwaadheid zoo hard op den grond, dat het
dreunde. Maar dit hielp hem niets, want noch zijne woede noch zijn geweldig trappen
deed de knapen te voorschijn komen.
‘Die..... ketter is ontvloden!’ barstte hij uit, terwijl hij de vuist balde. Maar zoo
waar als de Prins van Oranje een oproermaker is, ik zal niet rusten tot ik dien Wouter
in mijne magt heb. Maar dan, dan, wee, zijn gebeente! Ik zal hem dan goed bewaren!’
Hij verhief dreigend de vuist naar het geopende venster, alsof hij meende dat dit hem
iets helpen, en of daardoor Wouter terug gehouden worden zou. In de kamer
teruggekeerd, liet hij zijne woede uit aan den ouden Boudewijn, die nog steeds in
zwijm lag; zijne medevervolgers sloegen den armen man met de kolven hunner
geweren, en verlieten toen het huis, om den vlugteling na te zetten; want de vos was
onkundig gebleven dat Wouter zoo onverwacht een bondgenoot gekregen had, en er
thans twee waren.
Een groot uur was reeds voorbijgevlogen, sedert Wouter en Dirk de gastvrije
woning van den ouden Boudewijn ontvlugt waren, en nog zaten zij in eene soort van
zandkuil, welke de natuur tusschen twee duinheuvels gevormd had. Zij zaten digt
naast elkander; want de nachtkoude had hen huiverig gemaakt, en Dirk had zijnen
arm zoo vast om den hals van zijnen vriend geslagen, alsof hij vreesde, dat hij van
zijne zijde zou wijken.
‘Waaraan denkt gij op dit oogenblik, lieve Wouter?’ vroeg Dirk, terwijl hij het
hoofd onder diens flaphoed boog.
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‘Aan God, Dirk. Ik dank Hem dat Hij mij weder zoo genadig uit de handen mijner
vervolgers gered heeft.’
‘Ik wenschte dat ik ook bidden en danken kon, Wouter! Maar ik weet niets te
zeggen. Heer Jasper Pietersz de pastoor heeft mij wel wat bidden geleerd, maar dat
was Latijn, en daar kwamen zoo vele rare woorden in voor, dat ik ze niet uitspreken,
veel minder onthouden kon. Wil ik eens trachten dat Latijnsche gebed uit mijn hoofd
op te zeggen?’
‘Liefst nu niet, Dirk!’ antwoordde Wouter. ‘Ik geloof ook dat wij den Heere God
in de taal moeten aanspreken, van het land, waarin wij geboren zijn, en die wij zoo
goed kennen, dat wij niet behoeven te raden wat de meening der woorden is. Wij
zijn Hollandsche jongens en behoeven God niet in het Latijn aan te roepen.’
‘Gij hebt gelijk, Wouter. Maar als ik toch niets te bidden weet, dan helpt mij het
Hollandsch even zoo min als het Latijn. ‘Hoe zal ik het aanleggen, hoe moet ik
beginnen, wat zal ik zeggen? ‘Kom Wouter!’ ging hij voort, terwijl hij hem teeder
de hand drukte, ‘help mij eens op weg, want ik wenschte toch zoo gaarne te leeren
bidden.’
Wouter beantwoordde zijne betuigingen van liefde en vertrouwelijkheid door
eenen warmen handdruk en zeide:
‘Bidden, lieve Dirk, is eenvoudig God te vragen om iets, waaraan men behoefte
gevoelt. Men dankt den Heer, wanneer men levendig besef heeft van de weldaden,
die Hij aan ons bewees. En indien die dankbetuigingen vergezeld gaan van eene
vermelding van des Heeren weldadigheden, dan noemt men dit loven. O lieve Dirk,
het is zoo goed wanneer men veel bidt. Men behoeft ook niet naar
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schoone woorden te zoeken, noch lang te bidden. De Heer let op ons hart. Wij moeten
in alle opregtheid en eenvoudigheid tot God spreken. Hij hoort ons, en indien wij in
den naam van den Heere Jezus bidden, verhoort Hij ons ook. Want de Heilige Schrift
zegt: alles wat gij zult begeeren in het gebed, geloovende, dat zult gij ontvangen. Nu
wildet gij weten wat gij bidden moet, en waarvoor gij den Heer danken en loven
moet; maar als gij slechts eens even nadenkt over hetgeen ik voor een paar uren tot
u zeide, en gij brengt u te binnen hoe de Heer ons uit een groot gevaar gered heeft,
dan geloof ik immers niet dat ik het zal noodig hebben u de woorden in den mond
te leggen. Doch ik wil u gaarne eens op weg helpen. Laat ons dan te zamen bidden.’
De beide knapen namen nu in de stilte des nachts, door niemand gezien, alleen
onder het oog des onzienlijken Gods, de hoeden van het hoofd en vouwden eerbiedig
de handen. Wouter bad:
‘Heere God! Wij beiden zijn hier voor Uw heilig aangezigt. Gij hebt ons uit een
groot gevaar gered, want een boos man vervolgde ons. Och Heer! wat zijt Gij toch
goed, dat Gij u over ons ontfermd hebt. Gij hebt ons Uwe barmhartigheid bewezen,
niettegenstaande wij groote zondaars zijn, die dagelijks tegen Uwe heilige geboden
misdoen. Ach Heer, vergeef ons, om Jezus Christus wille, onze vele Konden. Geef
ons een nieuw hart en schenk ons den Heiligen Geest. Leid ons verder op eenen
veiligen weg; bewaar ons voor alle kwaad en zegen ons om Uws naams wille. Amen.’
‘Amen!’ zeide Dirk, die aandachtig had toegeluisterd.
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Zijne oogen stonden vol tranen, want de toon van het gebed, ja ieder woord had hem
zoo getroffen, dat hij zijn gevoel niet onderdrukken kon en aan zijne tranen een vrijen
loop moest laten. En geen wonder ook! Alles was immers nieuw voor hem. Nog
nimmer had hij zoo iets gehoord, en hij moest getuigen dat dit gebed toch vrij wat
beter was dan al die ellenlange Latijnsche gebeden, die Heer Jasper Pietersz in de
kerk te Egmond aan Zee hem geleerd had.
Eenige oogenblikken verliepen, terwijl de beide knapen door verschillende
gedachten bezig gehouden werden. Wouter vooral dacht aan den armen Boudewijn.
Dirk brak het eerst het stilzwijgen af.
‘Gij zeidet mij gisteren avond, lieve Wouter, dat gij een gedeelte van den Bijbel
zóó dikwijls gelezen hadt, dat gij veel daarvan uit het hoofd kent. Zoudt gij mij thans
niet iets uit dien Bijbel willen voorzeggen, dat ik leeren kon. Wij hebben toch niets
anders te doen. Niemand weet dat wij hier zijn, en daarenboven is het nacht. Wilt
ge?’
Wouter knikte toestemmend en dacht een oogenblik na.
‘Luister eens, lieve Dirk,’ zeide hij eenige minuten later. Ik zal u den Psalm
voorzeggen, dien mijne moeder het liefste las. Doe nu slechts geene moeite om te
onthouden; want vooreerst hoop ik dien heerlijken Psalm nog dikwijls met u te
overdenken, en ten anderen geloof ik dat ik juist dien Psalm bij mij heb. Ik kan het
nu niet nazien, wijl het donker is, maar morgen hoop ik het u te kunnen geven. Luister
dus.
En met kinderlijken eenvoud, met eerbied en gevoel sprak Wouter den 103den
Psalm uit, die aldus begint:
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‘Loof den HEERE, mijne ziel!
Ende al wat binnen in mij is, sijnen heyligen Name.’
en welken de meeste mijner lezers, hoop ik, wel zullen kennen. Toen hij dien
geëindigd had, wendde hij zich met een blijmoedig gelaat tot Dirk, en vroeg hem:
‘Is dat niet een schoone lofpsalm? Zijn dat niet heerlijke woorden? Stemt gij niet
toe dat de mensch gelukkig is, die zulk eenen Psalm in waarheid en opregtheid zingen
kan?’
Dirk kon niet anders dan deze vragen met ja beantwoorden.
‘Maar zeg mij nu eens, Dirk,’ vervolgde Wouter, ‘welk gedeelte van den Psalm
heeft u het meest getroffen?’
‘Dat,’ antwoordde Dirk, ‘waarin gezegd wordt, dat God ons niet doet naar onze
zonden. Och, zeg mij dat nog eens.’
Wouter was bereidwillig en zeide:
‘Hij en doet ons niet na onse sonden: ende en vergeldt ons niet na onse
ongeregtigheden.
‘Want soo hooge de hemel is boven de aerde, is zijne goedertierenheyt
geweldig over de gene die hem vreesen.
‘Soo verre het Oosten is van het Westen, soo verre doet hy onse
overtredingen van ons.
‘Gelijk hem een vader ontfermt over de kinderen: ontfermt hem de HEERE
over de gene, die hem vrese.
‘Want hy weet wat maecksel dat wy zijn, gedachtig sijnde dat wy stof
zijn.’
Dat meent ge immers? Ja, gij hebt gelijk. Dat is ook heerlijk. En welk eene
tevredenheid en rust geeft het aan ons hart te weten, dat God met ons niet handelt
naar onze
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zonden. Als Hij dat deed, waarlijk, lieve Dirk, dan zouden wij niet hier zijn. Dan had
Hij ons reeds lang van de aarde verdelgd. Maar God is vergevend, mits wij maar
opregt schuld belijden en inzien dat wij zonde bedreven hebben. Dan vergeeft Hij
ons onze zonden.’.....
‘En behoeven wij dan daarvoor niets te doen, Wouter?’ vroeg Dirk, die aan al de
penitentien en straffen dacht, hem steeds door Heer Jasper Pietersz opgelegd.
‘Niets, dan dat eene wat ik u gister avond gezegd heb. Wij moeten met onze zonden
tot Jezus gaan; in en door Hem vinden wij genade bij God, want Hij heeft voor onze
zonden aan het kruis geleden. Doch dit zal de pastoor u toch ook wel gezegd hebben?’
‘Ik herinner er mij wel iets van, maar zoo als gij het mij nu voorstelt, heb ik het
nooit gehoord.’
‘Ja, Dirk, wij hebben inderdaad niets anders te doen dan te gelooven dat Jezus
Christus voor ons gestorven is: dat wij zoo boos en goddeloos van nature zijn, dat
het noodig was dat die Jezus op aarde kwam, mensch werd en de straf droeg, die op
ons moest toegepast worden. Had de Heere Jezus dit niet gedaan, dan kon God ons
niet aannemen, wijl Hij vertoornd was om onze zonden. Maar nu de Heere Jezus
vrijwillig, en toch naar den eeuwig heilrijken raad Gods, die zonden voor ons aan
het kruis geboet heeft, nu behoudt God, gelijk de Psalm zegt, niet eeuwiglijk den
toorn. Ja! zoo vergevensgezind en vol liefde is die Heer, dat Hij het ons in Zijn Woord
heeft doen weten, dat Hij wil dat alle menschen zalig worden en tot de kennisse der
waarheid komen. O Dirk, wat zou ik gelukkig zijn, indien gij tot
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die kennis der waarheid kwaamt. Daarom bid gedurig tot den Heer, dat Hij uwe
oogen opene, opdat gij Zijn heil moogt zien en de genade aannemen, die Hij u
aanbiedt. ‘Wilt gij dit doen?’
‘Ik zal er naar trachten, Wouter. Maar ik hoop steeds bij u te blijven om gedurig
daaraan herinnerd te worden; want ik ben een wilde jongen.’
‘Is het u inderdaad ernst, Wouter, bij mij te blijven en mij op mijne vlugt te
vergezellen? Dit kan uwe meening niet zijn. Gij moet naar uwe familie terug.’
‘Familie!’ zeide Dirk. ‘Ik heb even zoo veel familie als hier op mijne hand ligt. O
ja, het is waar ook, ik heb nog eene zuster; maar of ik die heb of niet, daar heb ik
weinig aan; die zie ik soms in geen acht dagen. Ik ben een wees. Mijne ouders zijn
reeds lang dood. Dus bindt mij eigenlijk niets aan eene bepaalde plaats. Bovendien,
ik ben het leven op Westerhout hartelijk moede; want om altijd bij den kok in de
keuken te zitten en het spit te draaijen, zooals ik dikwijls heb moeten doen, dat is
zoo prettig niet. Heer Jasper Pietersz de pastoor zou zeggen:
‘'t Is beeter kluyven aan een hoen,
Dan 't self te moeten drayen doen.’

En daar heeft hij gelijk aan, ik verzeker u dat ik van den zomer wat heb moeten
zweeten. Het was dan ook al sedert lang mijne gedachte dat leven vaarwel te zeggen
en mijn geluk elders te beproeven. Daar kwaamt gij ....... en mijn plan staat nu zoo
vast als de toren van Haarlem. Dus Woutertje, breng er mij maar niet af; ik ga met
u meê, al ging het door de zee.’
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Wouter glimlachte en zeide:
‘Nu, zoo als gij wilt. Mij is het zeker lief dat gij mij vergezellen wilt; maar ik kan
u genoegen noch roem voorspellen. Mijn weg is, gelijk gij dit reeds weet, vol gevaren.
Waar zal ik heen? Ook bezit ik niemand meer, geloof ik, dan mijn lieven vader, en
waar die is, weet ik niet. Ik dwaal derhalve rond om hem te zoeken; maar daarbij
heb ik het vaste vertrouwen, dat de Heere God mijn gebed verhooren en mij mijnen
vader zal doen wedervinden.’
‘Ik kan derhalve met u medegaan?’
‘Als gij wilt, ja! Maar ik vrees dat het gevaar ons scheiden zal. Wie weet of niet
de eene of andere vijand nu reeds op ons loert.’
‘O, voor één man ben ik niet bang! Ik heb een ferm mes en daarenboven nog oenen
dolk, dien ik gisteren in het bosch gevonden heb. Hebt gij ook een wapen? Het kan
ons te pas komen. Hier is de dolk; ik houd mij aan mijn zakmes, daar kan ik beter
mede teregt.’
Met deze woorden gaf hij den dolk aan Wouter; maar naauwelijks had deze dit
voorwerp gezien, of er kwam een straal van blijdschap op zijn gelaat, toen hij zijn
verloren wapen op zulk eene merkwaardige wijze terug ontving. Hij dankte Dirk
regt hartelijk, maar drukte tevens zijnen wensch uit, dat hij nimmer in de gelegenheid
mogt komen van dit wapen gebruik te maken. In dit gevoelen kon Dirk niet geheel
deelen. De hoed met pluimen van Don Frederik de Toledo blonk nog steeds voor
zijne oogen en de zucht naar krijgsroem was nog te sterk bij hem ingeworteld, dan
dat het gesprek met Wouter, die hem op het eenige heil in Jezus
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Christus gewezen had, hem daarvan zoo spoedig verlossen kon.
‘Dat kan ik niet zeggen, Wouter!’ zei Dirk, ‘dat ik niet gaarne eens in de
gelegenheid kwam mij met een vijand te meten. Als hij maar mijn “portuur” is, dan
ben ik volstrekt niet bang. Ik ben altijd een groot liefhebber van vechten geweest en
Heer Jasper Pietersz de pastoor noemde mij daarom ook “de woelwater.” Ik herinner
mij nog menige vechtpartij met de Wijker jongens, en kan nu niet zeggen, dat dit
zoo onaangenaam was. Ik heb er braaf pleizier bij gehad, en ik verzeker u dat de
jongens er van gelust hebben. Gij zoudt er zelf pret bij gehad hebben. Maar hoe zit
gij weder in malkaar gedoken als een vink op zijn ei? Wat broedt gij weder uit?
Waaraan denkt gij? Kom, Woutertje,’ vervolgde hij op hartelijken toon, ‘sta eens op
en zie de fonkelende sterren boven ons aan den Hemel. Die flikkeren en glinsteren
zoo, dat die haar kan aanzien en meesmuilen geen echte jongen moet wezen. Kom,
Woutertje, kijk eens naar boven, dan wordt ge weêr vrolijk; gij hebt zeker weder wat
op het hart. Zeg op wat u kwelt. Men moet van zijn hart geen moordkuil maken.’
Maar Wouter schudde het hoofd en bleef gedurig voor zich heen staren zonder
een woord te spreken.
‘Gij zijt toch een wonderlijke jongen, Wouter. Ik weet niet wat ik met u beginnen
moet. Gij waart daar straks blijde, dat gij uw dolk weder hadt en nu gij dat wapen
bezit, waarvan gij in tijd van nood gebruik kunt maken, steekt gij het stilletjes in uw
wambuis als of het daar begraven wordt. Neen, als ik in uwe plaats was, zou ik er
meê rond-
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schermen en zwaaijen en zou mij verlustigen in het blinken en flikkeren van mijn
wapen. Doch daar zijt gij geheel en al doof voor. Ik denk dat ik maar over iets anders
moet praten. Hebt ge dan niets te zeggen? Kom, biecht eens op. Wat hebt gij op uw
hart? Zeg het vrij uit; het kost u geen oortje, en ik wil u wel vooraf verzekeren dat
gij geene poenitentie zult hebben. Kom, Woutertje, laat ik u nu eens overhalen.’
Met deze woorden sloeg hij zijnen arm om Wouters hals, die dit gewillig toeliet.
Wouter zag Dirk in het opene schrandere oog en zeide:
‘Ik zal u eens openhartig zeggen, waaraan ik dacht. Toen gij mij daar even van
uwe vechtpartijen en uw krijgslust verteldet, en mij tevens opwektet mijne oogen
ten hemel te rigten om de flikkerende sterren te zien, vielen mij de woorden in, die
ik eens in den Bijbel gelezen heb, namelijk deze: “Zoekt en bedenkt de dingen die
boven zijn, niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God.” Dit verstaat gij nog niet, lieve Dirk, en ik moet bekennen, dat er
ook veel in ligt, hetwelk voor mij duister is! Maar dit weet ik er van, dat hij, die in
Christus Jezus gelooft als zijn lieven Heiland, die hem van het eeuwig verderf
verlossen wil, gedurig met zijne gedachten zooveel mogelijk bij Hem zijn moet.
Daarom heb ik ook geen lust aan iets anders, en ik zal zooveel mogelijk alles
ontwijken wat mij van die ééne gedachte, aan Jezus, kan verwijderen. Ik weet wel,
dat dit niet altijd gaat, en vooral dat ik dit niet altijd doe, want ik ben nog altijd zondig,
maar ik weet niet alleen dat ik dien Jezus niet
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missen kan, maar ook dat ik Jezus toebehoor. Buiten Hem ben ik gestorven, maar
met Hem leef ik. Zonder Hem te zijn, zou even zoo goed wezen als brood te hebben
en niet te kunnen eten, en te sterven van honger. Daarom kan ik nu wel mijne oogen
opheffen en die flikkerende sterren aanzien, maar als ik ze aanschouwen zal om
daardoor levensgeest en levenslust op te wekken, dan zie ik er liever niet heen. Zie
ik ze evenwel, dan dring ik met mijne oogen dieper door en denk aan Hem, die de
sterren geschapen heeft en ze bij name noemt. Geloof mij, lieve Dirk, gij hebt Jezus
noodig - anders niet. Als gij Hem eerst hebt, dan zullen ook van zelf al die
denkbeelden van roem en eerzucht verdwijnen en gij zult blijde zijn, nu en dan een
uurtje te hebben waarin gij u geheel en al aan Hem kunt wijden.’
Wouter zweeg en sloeg nu op zijne beurt ook den arm om den hals van Dirk, maar
deze was geheel stil geworden. Zoo iets had hij niet verwacht. Maar hij was te luchtig
van hart om lang hierover na te denken, en daarom was het zoo goed voor hem, dat
hij juist zulk een knaap als Wouter aan zijne zijde had. Eenige oogenblikken later
doorkruisten weder andere denkbeelden zijne ziel, en wijl hij een jongen was, die,
zoo als men gewoonlijk zegt, zijn hart op de tong had, sprak hij terstond uit wat hem
voor den geest kwam. Thans echter was hij door de nachtelijke koude een weinig
huiverig geworden, en dit te kennen gevende, drukte hij zijn gevoelen uit, dat het
goed zou zijn, indien zij eene ‘hartversterking’ hadden, gelijk hij het noemde. Hij
voelde in zijne zakken, en toen hij het kruikje met kruidenwijn vond, riep hij vol
vreugde uit:
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‘'t Is toch goed dat ik dat maar bewaard heb; het stond op de tafel toen ik de lamp
omwierp, en te gelijk pakte ik het, en stak het bij mij. Nu komt het ons goed te pas.
Daar, drink eens!’
Wouter liet zich dit niet tweemaal zeggen, want ook hij had wel eene verkwikking
noodig en het kruikje aan zijne lippen zettende, dronk hij eene goede teug. Hierna
volgde Dirk zijn voorbeeld en dronk de rest uit, waarna hij het kruikje weder bij zich
stak, zeggende: ‘Wie weet of dit ons nog niet te pas kan komen.’
‘Dat is wel mogelijk, Dirk, nu althans heeft het zijne goede diensten gedaan.
Intusschen meen ik toch dat het goed zijn zou, indien wij eens opstonden en heen en
weder liepen tot de dag aanbrak; want ik ben ook huiverig geworden.’
‘Dat is uitmuntend, Wouter, kom, ik zal u een handje helpen, want uwe wouden
zullen u nog wel wat pijn doen.’
‘O, volstrekt niet,’ zei Wouter, vlug opspringende en met Dirk den duinheuvel
beklimmende, ‘de zalf uwer zuster heeft mij goed gedaan. Maar waarhenen zullen
wij ons wenden? Ik weet hier den weg niet.’
‘Ik weet er ook weinig van, Wouter. Maar gelukkig schijnt de dag spoedig te zullen
aanbreken. Ziet gij wel hoe laag de maan staat? Laat ons maar eerst boven op het
duin zijn, dan zullen wij de naderende schemering wel zien.’
De beide knapen bestegen nu met ijver het duin, en toen zij boven gekomen waren,
wendden zij hunne blikken naar het Oosten, waar reeds eene flaauwe lichtstreep
hunne oogen trof.
‘Mij dunkt,’ zei Dirk, nadat zij een eind weegs heen en
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weêr geklouterd hadden, ‘wij moesten den weg naar zee inslaan en Wijk niet aandoen.
Vroeger durfde ik daar wel te komen, wijl Heer Jasper Pietersz, die den meesten tijd
zich daar ophoudt, veel van mij hield, maar thans heb ik er den moed niet toe, omdat
gij bij mij zijt. Want heer pastoor zou mij natuurlijk vragen wie gij waart, en dan
zoudt gij eens zien welk een wonderlijk gezigt hij zetten zou. Ik geloof hij zou al
heel raar opzien.’
‘Maar waar heen zullen wij dan gaan als wij het strand bereikt hebben?’
‘Dat moet gij weten. Mij is het hetzelfde waar wij henengaan. Ik blijf bij u, al gingt
ge ook naar het andere eindje der wereld.’
Wouter glimlachte, want het deed hem goed dit vernieuwd bewijs van
aanhankelijkheid en vertrouwen te vernemen uit den mond eens knaaps, die toch zoo
hemelsbreed van hem verschilde. Dirk was een knaap, opgegroeid in onkunde en
bijgeloof; die geene andere begrippen had van godsdienst, dan die hem door zijnen
pastoor waren medegedeeld, en dat deze denkbeelden niet de beste noch de
vruchtbaarste waren, hebben onze lezers reeds gemerkt. Gelukkig bezat hij een helder
hoofd, een opgeruimd gemoed en was vatbaar voor goede indrukken; daarom geloofde
Wouter vast en zeker, dat Dirk nog wel tot betere gedachten, tot gedachten des vredes
zou komen, en hij had het besluit opgevat, zoo dikwijls zich daartoe de gelegenheid
zou aanbieden, hem met het eenige heilgoed bekend te maken.
Weder waren zij in eene kleine zandholte gekomen, en zagen zich omringd door
tamelijk hooge duinen. Langzaam
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trokken de nevelen van den nacht op en nu en dan was het hun alsof de plaats, waar
zij waren, door een toevoer van licht aangevuld werd. De sterren verbleekten; het
zwart-blaauw der lucht ging over in een helder grijs met eene mengeling van
goud-geel en blaauw. Een vink klapwiekte over hen heen, en gaf door zijn vrolijk
gesjilp te kennen, dat ook hij met vreugde den aankomenden dageraad begroette.
Van lieverlede werd het licht sterker. Het ruischen der sparren en eiken van het
boschje aan den voet der duinen deed zich hoorbaar vernemen, alsof het de laatste
toonen waren des afscheids van den nacht aan den dag.
‘Wat wilt gij doen Dirk?’ vroeg Wouter, toen hij zag, dat deze met groote snelheid
den heuvel opklom. ‘Waar gaat hij heen?’
‘Dat zal ik u eerlijk zeggen, Wouter,’ antwoordde Dirk al klouterende en zonder
om zich te zien, ‘mijne maag begint te jeuken, en ik wenschte toch wel eens te zien,
waar wij zijn, en of ik niet ergens in de nabijheid eene woning kan ontdekken, waar
wij welligt iets te eten en te drinken kunnen krijgen. Kom, help mij eens een handje.’
Wouter klouterde hem achter na en na verloop van een paar minuten hadden zij
de gewenschte hoogte bereikt. Zij genoten van hier uit een heerlijk uitzigt. Aan hunne
regterzijde, in de rigting van Haarlem, verkondigde een roodachtige gouden gloed
de opkomende zon. Voor hen lag het dorpje Beverwijk, en over het boschje heen,
dat zich aan hunne voeten als een groen fluweelen zoom uitbreidde, verhieven zich
de Velzerduinen, wier zandgronden door het tintelende licht geverwd werden. Achter
hen bruischte de zee en allerwege
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kwam er leven in het landschap. Het geheel was liefelijk om aan te zien, hoe voor
en na de voorboden van den dag aankwamen. En toen straks de zon aan den horizont
verscheen en iederen grashalm met een gouden zoom omkleedde en iederen
dauwdruppel in een parel herschiep - zie, toen kon Wouter zich niet langer inhouden,
maar op zijne beide knieën vallende, breidde hij zijne handen omhoog ten hemel en
riep met luider stemme:
‘Looft den HEERE mijne ziele: O HEERE mijn Godt, gij sijt seer groot, gij
sijt bekleedt met Majesteit ende heerlickheyt.
‘Hy bedeckt sich met het ligt, als met een kleedt: hy reckt den hemel uyt
als een gordijne.
‘Die zijne opperzalen soldert in de wateren: die van de wolcken zijnen
wagen maekt; die op de vleugelen des windts wandelt.
‘Hy maekt sijne Engelen geesten: zijne dienaers tot een vlammende vyer.
‘Hoe groot zijn uwe wercken! O HEERE? gy hebtse alle met wijsheyt
gemaekt, het aerdrijk is vol van uwe goederen.
‘De Heerlikheyt des HEEREN zy tot in der eeuwigheyt: de HEERE verblijde
sich in zijne werken.
‘Ick sal den HEERE singen, in mijn leven: Ik sal mijnen Godt Psalm-singen,
terwijle ik noch ben.’ Psalm 104: 1-4, 24, 31 en 33.
‘Zwijgend had Dirk deze heerlijke verzen aangehoord. Het scheen toch eenen grooten
indruk op hem te maken, want hij had eerbiedig zijnen hoed afgenomen en dacht op
het oogenblik aan den Maker van dit alles. Hij gevoelde dat hij nog op een verren
afstand van Hem stond en er kwam eene zachte stem die hem influisterde: geef Hem
uw hart, het is boos - maar Hij is genadig en barmhartig en zal het om Jezus wille
vernieuwen. Hij weifelde een oogenblik, en wist niet regt hoe hij het aanvangen zou
zijn hart aan God over te geven. Maar
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toen hij de laatste woorden van den nog immer knielenden Wouter vernam: ‘ick sal
mijnen God Psalmen-singen, TERWIJL IK NOG BEN,’ toen kon hij niet langer
wederstand bieden aan de stemme van daar straks, en knielde achter Wouter neder.
Woorden had hij niet, maar de groote tranen, die langs zijne wangen druppelden,
getuigden dat de Heer in Zijn woord en Zijne werken niet te vergeefs tot hem
gesproken had.
Wouter stond op, en bemerkte achter zich den knielenden Dirk, die hem met eenen
blik aanzag alsof hij hem wilde zeggen: laat mij een oogenblik alleen met dien God,
die dezen hemel geschapen heeft. Onwillekeurig voldeed Wouter hieraan en zijne
oogen sluitende, zond ook hij eene verzuchting op tot den Heer der Heeren, die hem
tot hiertoe zoo getrouw bewaard had.
Dirk stond op en een blos kwam op zijn gelaat; maar het was niet de blos, dien de
frissche duinwind op zijne wangen had doen geboren worden; veeleer was het de
ademtogt des barmhartigen Gods, die voor het eerst hem aangewaaid had. Met eene
hartelijkheid, gelijk Dirk dit nog niet ondervonden had, nam Wouter zijne hand en
drukte die zoo vast en innig, als het slechts de liefde doen kan, die voor altijd een
verbond sluit. Zwijgend gingen zij vervolgens het duin af en zij stonden reeds eer
zij het dachten aan den smallen zandweg, die naar het oude Zuidwijk geleidde.
Ongeveer een uur later zaten onze beide vrienden weder digt naast elkander. Dirk
hield zijnen regterarm over Wouters schouder geslagen, en zag met een begeerig oog
op al
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de papieren, die zijn vriend een oogenblik te voren uit zijn wambuis te voorschijn
getrokken had. Het scheen dat Wouter voorlas, want zijn vinger volgde de letters
van ieder woord, tot groot gemak van Dirk, die slechts hoogst gebrekkig lezen konde.
Plotseling vernemen zij in de verte eenige ruwe stemmen, en met de vlugheid van
het gejaagde hert, springen beiden op om te zien welk gevaar hen hier bedreigde.
Zij luisteren met ingehouden adem, en naauwelijks werden de stemmen
hoorbaarder, of beiden snellen onder den uitroep: ‘het is de vos!’ het duin in.
Doch het was te laat. De vos had zijne prooi reeds bemerkt, want naauwelijks
hadden de knapen, onvoorzigtig genoeg, eenen heuvel beklommen om den vijand
van uit de verte te aanschouwen, of zij zien vlak achter zich twee soldaten, die reeds
het vuurroer op hen aanlegden. Dirk greep terstond naar zijn breed zakmes, maar
Wouter kruiste zijne armen over elkander en zag met eene fiere houding op zijne
belagers, die nu van alle zijden op hem afkwamen. Daar hoort hij eene stem achter
zich. Die stem doet hem het bloed feller jagen en een plooi van afkeer en onwil krulde
zijne lippen. Hij wendde zich om en ....... voor hem stond de lange bijna afzigtelijke
gestalte van den Noortdorpschen vos, wiens stroeve haren, door den dauw bevochtigd,
het voorhoofd bedekten.
Eene mengeling van woede en blijdschap was op het gelaat van den vervolger
zigtbaar en beide handen op Wouters schouderen leggende, drukte hij den knaap
zoodanig met zijne lange magere vingeren, dat deze zich niet regtop houden
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kon, maar ter aarde geworpen werd. De knaap was echter te fier om den kreet te
uiten, dien de pijn hem afdwong; integendeel, hij zag den man met eenen verwijtenden
blik aan en zeide slechts:
‘De Heer zal eenmaal oordeelen!’
‘Zwijg, ketter!’ bulderde hem de vos te gemoet, terwijl hij de regterhand verhief
en hem zulk een gevoeligen slag in het aangezigt gaf, dat Wouter achterover zou
gevallen zijn, indien de linkerhand van den booswicht hem niet had tegen gehouden.
Dit gezigt deed de woede van Dirk ontvlammen. Het geopende zakmes vast in zijne
vuist klemmende, sprong hij op den vos toe en zou hem gewis eene belangrijke
wonde hebben toegebragt, indien niet een der soldaten toegeschoten ware en den
arm des knaaps hadde gegrepen.
De vos vergenoegde zich met Dirk slechts even aan het oor te trekken en zeide:
‘Wel, kleutertje! Hebt ge toch nog zooveel moed? Wal zou een hond tegen een
leeuw vermogen?’
‘Tegen een vos,’ zei Dirk schamper, ‘meent ge wel, niet waar? Een leeuw is zoo
laag niet. Gij wreekt u op knapen. Dat is geen leeuwenaard. Maar wat doet niet een
vos?’
In plaats echter dat de gehate man zich over deze woorden ergerde, barstte hij in
een luid lagchen uit. Hij kon het zich maar niet voorstellen hoe een jongen het durfde
wagen hem te beleedigen, en daarom Wouter voor een oogenblik loslatende, zeide
hij, terwijl hij de hand op Dirks hoofd legde:
‘Wees maar bedaard, mannetje, en leer dit van mij: een vos zoekt altijd de beste
kippen uit. Met u heb ik niets te
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doen. Gij krijgt alleen een dragt slagen, en dan laat ik u loopen. Ik heb met u niets
te doen.’
Dirk schudde het hoofd met tegenzin en antwoordde:
‘Al hebt gij niets met mij te doen, ik echter wel met u. Gij moet mijnen vriend
loslaten en wilt gij dat niet, dan kunt gij ook mij gevangen houden, want hem verlaat
ik niet.’
‘Maar die knaap is een ketter,’ zeide de vos op Wouter wijzende, ‘die onze heilige
kerk belaagt; hij is een geus, die in opstand is tegen onzen Graaf, en niets liever wil
dan onzen ondergang.’
‘Als gij hem een ketter noemt,’ zeide Dirk met drift, ‘en als alle ketters zoo zijn
als hij is, dan verklaar ik er ook een te zijn.’
De oogen van den vos schoten vlammen, toen hij deze woorden hoorde en als hij
het had kunnen doen, zou hij Dirk gaarne met zijnen blik vernietigd hebben. Dit ging
echter nu niet, en daarom hief hij slechts dreigend de hand op. Doch de knaap spotte
met deze dreiging.
In dit oogenblik deed zich in de nabijheid het geblaf van eenen hond vernemen.
In Wouters hart kwam een straal van hoop. Hij luisterde scherp toe. Het geblaf
werd sterker, en juist stond de vos gereed Dirk voor zijne vermetelheid te straffen,
toen een uitroep van Wouter hem hiervan terughield.
‘Pol! Pol! hier!’ riep Wouter op eenen toon des gejuichs, toen hij den poedel van
zijnen oom Ruikhaver in vollen galop door de duinen zag rennen. De hond bleef
plotseling stilstaan, alsof hij de stem van eenen ouden vriend herkend had, en toen
Wouter nogmaals riep, scheen Pol den neef zijns
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meesters te bemerken, want onder een sterk geblaf, snelde de hond den duinheuvel
op, waar vriend en vijand zich bevonden.
Wouter verdubbelde zijn geroep, naarmate de hond naderde.
‘Wilt gij wel zwijgen, geus!’ zeide de vos, den knaap ruw op zijde werpende.
Mannen! vervolgde hij, zich tot zijne vijf handlangers wendende, die de een na den
ander den duinheuvel opgekomen waren, ‘mannen! schiet dien hond neder! Dat is
ook al een geus, ten minste hij behoort eenen ketter toe. Het is de hond van
Ruikhaver.’
De Spanjaarden hadden reeds hunne vuurroeren op den hond aangelegd en waren
op het punt te vuren, toen de naam van den gevreesden geus hun zulk eene siddering
door de leden joeg, dat de rigting der vuurroeren veranderd werd en de kogels hun
doel misten. Pol werd niet getroffen, maar bleef toch even stilstaan. Waarschijnlijk
waren de kogels zoo digt langs zijne ooren gevlogen, dat hun geluid hem bedwelmd
had. Hij stond echter spoedig weder op en rende voorwaarts. De Spanjaarden laadden
op nieuw hunne geweren, maar eer zij hiermede gereed waren, zagen zij achter zich
in eene kromming der duinen tien of twaalf Hollandsche voetknechten naderen, wier
helmen en wapens in de eerste stralen der morgenzon helder schitterden. Eer de vos
en zijne handlangers in staat waren zich te herstellen van den schrik, dien dit gezigt
hun had aangejaagd, hoorden zij de krachtige stem van Ruikhaver, die zijne
manschappen toeriep:
‘Vooruit! daar staan onze vijanden. Vreest niet! Wij strijden voor eene goede zaak.
Leve de prins!’
En onder het geroep van leve de prins! snelden de Hollandsche soldaten den heuvel
te gemoet. Maar naauwelijks
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zagen dit de vijf Spanjaarden, of met al de vlugheid, welke de angst hun verleende,
ontvloden zij deze plaats en lieten den vos alleen met zijne vermeende prooi. Deze
gevoelde zich echter ook niets op zijn gemak. Hij weifelde en dacht na wat hem te
doen stond. Zou hij van zijnen wapens gebruik maken en zich tot het uiterste
verdedigen? Doch dit begreep hij wel, zou hem niets baten, wijl de overmagt te groot
was. Zou hij dan de vlugt nemen? Maar wie waarborgde hem dat de kogels der
vijanden hem niet zouden treffen? Hij meende echter het laatste te moeten doen,
want hij wist dat, als hij den tijd had zich achter den naastbijzijnden heuvel te
verbergen, hij dan, althans voor het eerste oogenblik, buiten gevaar zou zijn. Dit alles
overlegde hij met de snelheid der gedachte en zich nu niet langer bezinnende, wierp
hij het vuurroer neder, wijl dit hem in de vlugt kon hinderen, en wilde in eenen sprong
deze plaats verlaten, toen twee onverwachte omstandigheden hem hierin verhinderden.
Aan den eenen kant zag hij den ruigharigen Pol vol grimmigheid op hem toeloopen,
en ten anderen, toen hij den sprong nogtans wilde wagen, was Dirk met de vlugheid
en behendigheid, hem zoo zeer eigen, toegeschoten en had hem bij het regterbeen
gegrepen, zoodat de Noortdorpsche vos zoolang als hij was in het zand viel. Snel
hief hij zich weder van den grond, maar nu wierp zich Pol op den verrader, en deze
zou hem zeker menige beet hebben toegebragt, indien de gebiedende stem van Wouter
niet tusschenbeide gekomen ware. De hond liet den booswicht los en sprong
kwispelstaartende, naar den knaap, die hem in dit hagchelijk oogenblik met vreugde
ontving.
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Inmiddels was Ruikhaver met de zijnen op den heuvel aangekomen en toen de
Noortdorpsche vos dien gevreesden man zag, die bekend was met het verraad aan
Wouters grootvader gepleegd, trilde hij als een espenblad, wetende dat zijn lot waarlijk
niet benijdenswaardig zou zijn.
‘Zoo schurk!’ zeide Ruikhaver, op den vos toetredende, ‘gelukt het mij dan eindelijk
u in mijne magt te krijgen? Reeds voor vele dagen was het mijn wensch u op te
zoeken, maar andere werkzaamheden hielden mij daarvan terug. Zeg mij eens,
verrader, wat was uw plan nu weder?’
De vos wilde eene noodleugen bedenken, maar begreep dat deze hem niet redden
kon, wijl de knapen hem dadelijk daarop betrappen zouden. Hij zette het onschuldigst
gezigt van de wereld om zijne tegenpartij hierdoor in te nemen. Maar Ruikhaver was
hiervoor de man niet. Hij hield niet van ‘sammelen’, gelijk hij dit noemde. Daarom
zag hij hem met een forschen blik aan, terwijl hij hem nogmaals toeriep:
‘Zult gij mij nu eens spoedig zeggen, booswicht, hoe gij hier gekomen zijt, en
welk plan gij met deze knapen hadt? Ik was dezen nacht in uw roofnest Noortdorp
met het plan kennis met u te maken; maar gij waart er niet, derhalve dacht ik wel dat
gij weder op de eene of andere verraderlijke kondschap uitwaart. Dus zeg op! Maar
lieg niet. Het helpt u wel niet veel voor mij, want uw laatste uur is geslagen, maar
alleen zeg ik u dit, opdat gij het tal uwer zonden niet zoudt vergrooten. Spreek op!’
Doch de vos had geen moed. De angst snoerde zijnen mond toe.
‘Hola, Berendsz!’ riep Ruikhaver, een zijner manschappen
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wenkende, ‘geef dien rooden kerel eens een ribbenstoot. Ik acht mij te goed zulk een
verrader aan te tasten. Hij wil niet spreken, en dat zal hij, zoo waar als ik mijn goed
en bloed veil heb voor mijn lieve Holland.’
De soldaat trad nader en wilde de kolf van zijn geweer op eene onzachte wijze
met den vos in aanraking brengen, toen Wouter, die, zoodra zijn oom genaderd was,
hem te gemoet was gesprongen, zich tusschen den vos en den soldaat wierp, terwijl
hij zeide:
‘Oom, ik bid u, doe dit niet!’
‘Niet? waarom niet?’ vroeg deze met een gefronsd voorhoofd, ‘die schurk heeft
wel duizend ribbenstooten verdiend. ‘Ga uwen gang, Berendsz,’ vervolgde Ruikhaver
tot den soldaat.
‘Maar misschien wil de man aan uw verzoek voldoen en spreken,’ zeide Wouter
tot Ruikhaver, het vuurroer van den soldaat met beide handen vasthoudende.
‘Dat doet hij immers niet! Gij ziet het wel dat hij den mond gesloten houdt. Spreek
op, booswicht! Wat was uw plan met deze knapen?’
Berendsz hief nog steeds dreigend het geweer op, en de vos, wel inziende, dat hij
niet anders kon, zeide bedremmeld:
‘Mij was de last opgedragen dezen knaap (op Wouter wijzende) naar het huis te
Cleef, het hoofdkwartier van Don Frederik, te geleiden.’
‘En wie gaf u dezen last?’
‘Ik..... ik..... Don..... ik.....’ stotterde de vos, die zoo gaauw geene andere leugen
kon verzinnen.
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‘Ik zal het u wel zeggen, leugenaar!’ zeide Ruikhaver. ‘Het was niet Don Frederik,
die welligt niet eens weet dat deze knaap bestaat, maar uw snood, verraderlijk,
boosaardig, onhollandsch hart. Gij zijt niets meer dan een Judas! Uwe weldoeners,
wier brood gij aat, hebt gij in handen der beulen overgeleverd. Menschen, die u
nimmer iets kwaads gedaan hebben, hebt gij om vuil gewin of om priestergunst
verraden. Zie booswicht, zoo hebt gij gehandeld. Hebt gij reeds vergeten op welk
eene lage, verraderlijke wijze gij den grootvader van dezen knaap hebt behandeld?
Denkt gij niet meer aan Geert Geertsen, den jager van Rooswijck? Als deze nu hier
was, zou hij zijn woord kunnen gestand doen, want hij zeide mij nog gisteren, dat
als hij u weder ontmoette, gij dan ongemakkelijk van hem lusten zoudt. Daarom,
verrader, zulk een schepsel als gij zijt, bezoedelt met zijnen adem de Hollandsche
lucht; gij zijt niet waard een mensch te heeten, en hoe eerder gij den strop om den
hals krijgt, des te beter voor ons, wijl wij ons schamen moeten met zulk een schelm
op aarde te leven. Derhalve mannen! Bindt hem en hangt hem ginder in het bosch
op. Korte wetten moet men met zulk een gruwelbedrijver maken! Ik sta hem vijf
minuten toe om zich voor te bereiden zijnen Regter hierboven te ontmoeten. Doet
uwen pligt mannen!’
Berendsz, die welligt reeds van vroegere tijden een appeltje met den booswicht te
schillen had, wreef zijne handen van genoegen, terwijl hij met zijne onderlip zijnen
snorrebaard bevochtigde.
‘Zoo, Hopman!’ zeide hij tot Ruikhaver, ‘dat is nog eens een goed woord
gesproken. Mij dunkt we moesten
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den kerel maar eerst hier vastbinden en hem dan in het boschje zijn testament laten
maken.’
‘Dat is goed!’ antwoordde Ruikhaver. ‘Handel met hem gelijk wij met de verraders
en spionnen moeten handelen. Ik geef hem u over en wil mij op eenige passen van
hier verwijderen, want het gezigt van dien gruwelijken booswicht kan ik niet langer
dulden. Zorg alleenlijk dat hij eenige minuten tijd heeft om zijne ziel aan God te
bevelen.’
Ruikhaver daalde inderdaad den heuvel af, gevolgd door Wouter en Dirk, terwijl
Pol hen vrolijk vooruit draafde. Dirk had het vuurroer van den vos over zijne
schouders geworpen, en toen het drietal aan den zoom der duinen gekomen was,
zetteden zij zich in de nabijheid van een braamboschje neder. Dirk hield zich met
het vuurroer bezig, en onderzocht het van alle zijden, terwijl Wouter zich aan de
zijde van zijnen oom nedervlijde.
‘Waarom zijt gij zoo stil, Wouter?’ vroeg Ruikhaver, die opgemerkt had dat zijn
neef nog geen woord gesproken had. ‘Gij ziet mij telkens aan. Hebt gij mij iets te
zeggen? Dan er meê vooruit! Gij weet het, ik kan geen talmen verdragen. Wat hebt
gij op uw hart? Verlangt gij iets van mij, dat gij zoo niet durft te zeggen?’
‘Juist, Oom!’ antwoordde Wouter, die door deze woorden weder eenigen moed
bekomen had, en de tranen, die langs zijne wangen druppelden afwischte., ‘Juist,
Oom! Ik heb u iets te zeggen, of liever, u iets te vragen.’
‘En wat is dat?’
‘Of gij wel veel in den Bijbel leest?’
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Ruikhaver zette een paar groote oogen op bij het hooren dezer vraag, waaraan hij in
dit oogenblik het allerminst dacht. Hij kon hierop dus ook maar geen regtstreeksch
antwoord geven en zeide:
‘Hoe komt gij aan deze vraag, Wouter?’
‘Dat zal ik u straks wel zeggen, Oom. Doe mij nu eerst het genoegen en beantwoord
mijne vraag.’
‘Of ik wel veel in den Bijbel lees?’
‘Juist.’
‘Ik moet bekennen dat ik dit in de laatste dagen zeer veel verzuimd heb. Gij weet,
lieve Wouter, dat ik er anders nog al veel van hield, en dikwijls een heilrijk uurtje
daarmede bij uwen vader heb doorgebragt. Doch thans schiet er mij naauwelijks tijd
toe over.’
‘Dat spijt mij zeer, lieve Oom!’
‘En waarom spijt het u zoo zeer?’
‘Wel,’ antwoordde Wouter, ‘dan zoudt gij daar straks wel aan zeker woord gedacht
hebben, dat de mond van onzen Heer Jezus uitgesproken heeft.’
‘En hoe heet dat woord?’
‘Maar indien gy den menschen hare misdaden niet en vergeeft, soo en sal
oock uwe Vader uwe misdaden niet vergeven.’
‘Dit vind ik een zeer goed woord, Wouter! Maar wie zegt u, dat ik dien booswicht
niet vergeef. Ik vergeef hem van ganscher harte alles wat hij gedaan heeft. Maar het
regt moet toch zijn loop hebben. Zulke gruwelen als hij bedreef moeten ook gestraft
worden. Ik kan hem derhalve wel zijne misdaden vergeven, maar zal tevens zorgen,
dat hij
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zulke boosheden niet weder bedrijven kan. Mij dunkt de Heer in den hemel moet
zelfs wrake nemen over dien man.’
‘Daar hebt gij nu uit mijn hart gesproken, lieve Oom,’ zeide Wouter, terwijl hij
Ruikhavers arm hartelijk drukte. ‘Die laatste woorden drukken het uit, dat gij nu op
het punt staat om christelijk te handelen. Gij zegt dat de Heer zelfs wraak moest
nemen over dien man. Dat zal de Heer ook doen, wanneer het de tijd van den Heer
is. Gij loopt nu den Heer vooruit. De Heer zegt op verscheidene plaatsen: ‘Mij is de
wrake, mij is de vergelding! Op andere plaatsen, bij voorbeeld Jerem. 51 vs. 6 wordt
zelfs van “den tijd der wrake des Heeren” gesproken. En als dit nu de Heere zegt of
het ons laat zeggen: moeten wij ons dan wreken? Ik geloof Oom, dat gij dien man
vermanen, ernstig vermanen moet; dat gij hem voor het gerigte Gods moet
waarschuwen, dat gij woorden des vredes tot hem moet spreken, maar geloof op
grond van Gods Woord niet, dat gij dien man moogt dooden.’
Ruikhaver zag den knaap eenige oogenblikken aan, en zeide toen:
‘Maar, Wouter, ik herinner mij toch dikwijls in datzelfde Woord van God gelezen
te hebben, dat David, b.v., alle straffen Gods over zijne vijanden uitriep. Indien hij
hun dan de misdaden vergeven had, behoefde hij immers hun niet meer Gods straften
toe te wenschen.’
‘Dat is ook zoo, Oom,’ zeide Wouter; maar gij verwart de zaken met elkander.
David heeft nooit zijnen persoonlijken vijanden Gods straffen toegewenscht, maar
wel den vijanden des Heeren. Dit moet gij niet vergeten. Ook heeft
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mijn Vader mij zeer dikwijls gezegd, dat, waar David zijnen vijanden de wrake des
hemels toewenscht, hij dit spreekt in den naam van den Christus. Daarenboven leefde
David in eenen tijd, toen de regel gold: Oog om oog en tand om tand. Thans, onder
de bedeeling van het Nieuwe Testament, onder de beademing van het Evangelie,
geldt de regel: ‘Hebt uwe vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen
die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen, en die u vervolgen.’ Deze man
is uw persoonlijke vijand; hij heeft mij en mijne bloedverwanten veel kwaad gedaan;
maar ik geloof toch niet dat gij zeggen kunt dat hij een vijand des Heeren is. Hij
denkt juist voor de eer des Heeren te strijden, indien hij ons kwaad kan berokkenen.’
Ruikhaver scheen door Wouters woorden tot nadenken gebragt te zijn, althans hij
bleef eene poos in diepe gedachten verzonken. Toen stond hij op en zeide tot Wouter:
‘En wat zoudt gij dan wenschen dat ik met den vos deed?’
‘Gelijk ik u reeds gezegd heb: hem vermanen, hem op het Woord van God wijzen,
hem daarmede bekend maken, hem het onredelijke zijner handelwijze voorhouden,
maar hem dan laten heengaan.’
‘Heengaan!’ riep Ruikhaver uit. ‘Heengaan! zonder de geringste straf op hem
toegepast te hebben?’
‘Ik meen ja, Oom. Want ik houd het er voor, dat hij, inziende hoe christelijk gij
hem behandelt, daardoor tot andere en betere gedachten gebragt zal worden. Hij zal
alsdan eenen goeden dunk krijgen van de voorstanders der Reformatie, en gij zult
vurige kolen op zijn hoofd zamelen.’
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‘Wouter!’ zeide Ruikhaver, ‘gij zijt beter dan ik. Gij hebt gelijk. Kom, laat ons naar
hem toegaan en hem zijne vrijheid aankondigen.’
Hoe gelukkig en blijde was Wouter. In de vervoering zijner vreugde sprong hij
zijnen Oom om den hals, tot groote verwondering van Dirk, die van dit alles nog
niets verstond, wijl het licht des Evangelies, het licht des vredes, nog niet in zijn hart
doorgedrongen was.
‘Alle drie gingen weder naar den heuvel, waar Berendsz en de overige manschappen
zich bevonden. De vos stond in hun midden, hij beefde en sidderde, want de gedachte
aan den dood was hem zeer onaangenaam. De vos merkte echter dat er iets
buitengewoons met hem gebeuren zou; want toen hij het blijmoedige gelaat van
Wouter bemerkte, begreep hij dat er iets gunstigs ten zijnen opzigte besloten was.
Zijn aangezigt verhelderde, en hij hield den blik onafgewend op Ruikhaver gerigt,
alsof hij van hem het beste hoopte.
De hopman wendde zich tot Berendsz en riep hem toe:
‘Berendsz! ontbind dien schelm.’
‘Ontbinden, hopman?’ vroeg de soldaat met verwondering. ‘Ontbinden! Zulk een
schurk!’
‘Gij verstaat toch wel Hollandsch, Berendsz! Gij weet immers wel dat ik er niet
van houd tegengesproken te worden. Derhalve bind dien man los. Daarna kan hij in
vrijheid vertrekken.’
Berendsz gehoorzaamde, knorrende als een wolf, die in zijn hol teruggedreven
wordt. Niemand verheugde zich hierover meer dan de vos, die inderdaad ruimer
adem haalde.
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Met behulp der overige soldaten was hij spoedig van zijne banden bevrijd. Intusschen
was Ruikhaver met Wouter een weinig ter zijde gegaan, want de eerlijke Hollander
kon, in weerwil dat hij door Wouter tot vergevensgezindheid geneigd was, het
aangezigt van dien man niet verdragen.
Eenige oogenblikken later trof een kreet van smart zijn oor. Hij zag om en bemerkte
den vos die de hand aan zijn hoofd hield.
‘Wat overkomt den schelm, Berendsz?’ vroeg Ruikhaver.
Het gelaat van den aangesprokene teekende nijd en wraakzucht. Hij hield zijnen
sabel in de hand, en zeide:
‘Het spijt mij, heer Hopman,’ antwoordde Berendsz, ‘dat ik mij niet heb kunnen
bedwingen. Die schelm heeft zoo veel kwaads gedaan, dat als ik u dit alles wilde
noemen, gij hem gewis de vrijheid niet zoudt geschonken hebben. Hij is onmenschelijk
te werk gegaan. Geert Geertsen, de jager, die onlangs bij onze kompagnie is gekomen,
heeft mij verteld, dat die vos menigeen neus en ooren heeft afgesneden, en dat hij
zelf hem eenmaal in zijne magt had, maar hem op de bede van Wouter Harmsen had
losgelaten. Sedert dien tijd nam ik een vast besluit, om, ten koste zelfs van mijn
leven, hem zijne schelmstukken betaald te zetten.’
‘En wat hebt gij dan gedaan?’ vroeg Wouter.
‘Zie slechts in het zand. Daar ligt het oor van den vos, Ik heb het hem afgesneden
en hem gezegd: wie niet hooren wil, moet maar voelen.’
Ruikhaver keerde zich om. Hij hield het voor beter Berendsz hierover niet te
berispen, want hij geloofde, dat de vos slechts een geringe straf geleden had, voor
al
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hetgene hij verdiende; en in weerwil van Wouters medelijden, sloot hij zijn oor voor
de jammerlijke geluiden, die de pijn den vos deed uiten.
Hij trad op den booswicht toe, en hem met een blik van verontwaardiging
aanziende, zeide hij:
‘Gij hebt het vernomen, dat ik u de vrijheid wil schenken. Meen niet dat ik dit uit
eigene beweging doe, want als ik had willen handelen naar de inspraak van mijn
hart, dan hingt gij nu reeds aan een boomtak. Gij hebt uwe vrijheid te danken aan
dezen knaap, dien gij reeds zoo vele malen vervolgd hebt.’
De vos hield nog steeds de hand aan zijn oor, en wilde eenige woorden van dank
uitspreken.
‘Zwijg, booswicht!’ duwde Ruikhaver hem toe. Ik kan uwe stem niet verdragen.
Maak dat gij uit mijne oogen komt, en leer bij deze gelegenheid, dat zij, die gij
vervolgt, beter de lessen des Evangelies betrachten, dan gij, die meent Gode eene
dienst daarmede te bewijzen. Marsch! uit mijne oogen! Doch reken er op: mogt ik
n ooit weder in mijne magt krijgen, en hooren dat gij nog dezelfde hevige vervolger
zijt der aanhangers en belijders der Reformatie, wees dan verzekerd, dat het niet zoo
gemakkelijk met u zal afloopen! Vertrek!’
De soldaten maakten eene ruimte om hem door te laten, en de vos liep het duin
af, zonder achter zich om te zien, en nog gedurig zijn hoofd vasthoudende.
‘Zoo,’ bromde Berendsz, ‘loontje komt om zijn boontje!’
‘Dat zegt Heer Jasper Pietersz ook,’ voegde Dirk er bij.
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Zesde hoofdstuk.
Waarin, behalve over eenige andere zaken, ook gesproken wordt
van eene reis, die wij allen moeten maken.
De lezers zullen wel nieuwsgierig zijn, te weten, hoe Ruikhaver zoo onverwacht en
ter goeder uur tot hulp van Wouter was komen opdagen. Ik zal dit met weinige
woorden zeggen. Korten tijd nadat Haarlem door de Spanjaarden was ingenomen,
had de Prins van Oranje, die zeer goed begreep dat Don Frederik de Toledo weldra
ook Alkmaar zou belegeren, de hoplieden Cabbeljauw en Ruikhaver met eenige
manschappen derwaarts gezonden, om zoo veel mogelijk de stad van krijgsvolk te
voorzien. Om verschillende redenen moest Ruikhaver echter eenigen tijd te Egmond
en te Heilo blijven, en maakte van deze gelegenheid gebruik om nu en dan met eene
kleine bende langs de duinen te trekken, en, zoo als men het noemt, den vijand te
verkennen.
Een en ander had Ruikhaver reeds aan Wouter medegedeeld. Gij kunt wel begrijpen
dat de knaap dit met belangstelling vernam en dankbaar was uit zulk een groot gevaar
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te zijn gered geworden. Dirk had hier minder weet van, want ondanks al hetgeen
Wouter hem gezegd had, stak de hoed met pluimen van Don Frederik hem nog te
zeer in de oogen, dan dat hij zoo spoedig de zucht naar roem kon vergeten. Hij
marcheerde met het vuurroer van den vos op en neder, niettegenstaande hij het lompe
en zware wapen moeijelijk tillen konde. Ook nam hij weinig deel aan het gesprek,
dat Wouter met zijnen oom voerde, maar hield zich in de nabijheid der soldaten op,
en onderzocht alles wat zij aan en om zich hadden. Middelerwijl had Ruikhaver zijne
manschappen bijeengeroepen en hun zijne bevelen gegeven. De geheele bende trok
toen langs het voetpad den weg op naar Castricum, terwijl Ruikhaver en Wouter de
achterhoede uitmaakten. Pol hield zich in de nabijheid zijns meesters, maar nu en
dan sprong hij vrolijk tegen Wouter op, alsof hij wilde zeggen: ik zie u wel, al hangen
er ook krullen over mijne oogen.
‘Lieve Oom,’ zei Wouter eenige oogenblikken later, ‘hebt gij niets van mijnen
grootvader en ook van mijnen vader gehoord?’
‘Van uwen grootvader niets. Voor eenige dagen echter hoorde ik uit den mond
van eenige overloopers, dat het huis uws grootvaders geheel afgebrand is.’
Wouter loosde eene diepe zucht. Het smartte hem zeer, dat het huis, waarin hij
zoo menig uur in lief en leed had doorgebragt, thans op zulk eene woeste en snoode
wijze was vernield. Hij onderdrukte echter eene opwellende traan en herhaalde de
vraag naar zijnen vader.
‘Het doet mij leed dat ik u ook weinig van uwen vader
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kan mededeelen. Ik weet echter dit, dat hij zich ergens in den omtrek van Leyden
moet ophouden.’
‘Bij Leyden?’ vroeg Wouter verwonderd. ‘Is het dan niet waar dat mijn vader te
Delft is?’
‘Ik meen van neen. Men heeft mij doen weten dat uw vader zich thans in de
omstreken van Boekhorst en Noordwijkerhout bevindt. Hij is wel na zijne ontsnapping
uit den jagttoren van Westerhout eenigen tijd bij den prins geweest, doch heeft zich
daar slechts korten tijd opgehouden. En zeker zou hij reeds weder lang hier geweest
zijn, had het beleg van Haarlem hem daarin niet verhinderd.’
‘Maar wat doet mijn vader daar?’
‘Dit kunt gij wel begrijpen, Wouter,’ antwoordde Ruikhaver. ‘Gij kent uwen vader
beter dan ik, en weet dus ook zeer wel, dat het zijn grootste verlangen is het Evangelie
te prediken. Hij staat echter aan groote vervolgingen bloot, want de priesters hitsen
het landvolk tegen hem op. Ook zijn de stedelijke regeringen niet geneigd de openlijke
predikatien van de belijders der Reformatie toe te laten. En nu vooral zal het in die
streken zeer onveilig zijn, wijl Don Frederik thans den weg naar Leyden vrij heeft.
Ik zou mij dan ook deerlijk moeten bedriegen, indien wij niet eerstdaags zullen
hooren, dat Don Frederik het beleg voor Leyden zal slaan, eveneens als hij het met
Alkmaar doen zal.’
‘Weet gij niet juist waar mijn vader is, lieve Oom?’ vroeg Wouter.
‘Ik kan het u inderdaad niet bepaald zeggen, maar het zou mij geenszins
verwonderen, indien hij te Boekhorst
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was, wijl zich daar sedert eenige dagen Jan Arentszoon bevindt. Gij hebt immers
dien naam wel eens meer gehoord?’
‘O, ja wel Oom! Grootvader heeft mij menigmaal van dien predikant verteld.’1

1

Jan Arentszoon staat in de geschiedenis bekend, als hebbende de eerste openlijke predikatie
der Gereformeerden in Holland gehouden. Dit geschiedde buiten de stad Hoorn, op een veld,
voor een groot aantal toehoorders, (14 Julij 1566). De tweede predikatie werd acht dagen
later gehouden, te Overveen, bij Haarlem, in tegenwoordigheid van vele Amsterdammers.
De regering van Amsterdam, die zeer Spaanschgezind was, en de Reformatie tegenwerkte,
had dit met leede oogen aangezien. Doch de lieden, die de predikatie van Jan Arentszoon
bijgewoond hadden, zeiden vrijmoedig: ‘Wij hebben Gods Heilig Woord den menschen
klaar en rein hooren voordragen, dat van de papen met menschelijke leeringen verduisterd
en tot dezen tijd toe besmet is geweest,’ en deden nu allen hun best om te bewerken, dat Jan
Arentszoon ook te Amsterdam openlijk zou prediken. Dit werd niet toegestaan, maar wel
veroorloofd dat hij buiten de stad mogt spreken, hetgeen hij dan ook herhaalde malen, te
Sloterdijk en Buiksloot, gedaan heeft. Vroeger was te Amsterdam reeds het Evangelie naar
de leer der Gereformeerden verkondigd, maar zeer in het geheim, door zekeren Pieter Gabriël,
die in de Engelsche Steeg predikatien hield over den Heidelbergschen Catechismus. Maar
Amsterdam duldde ook deze heimelijke verkondiging van het Evangelie niet, vervolgde de
aanhangers der Reformatie zeer, en deed velen ter dood brengen, zoodat Amsterdam
spottenderwijze wel eens Moord-dam genoemd werd.
Jan Arentsoon was eerst mandenmaker van beroep en woonde met zijne vrouw en kinderen
te Kampen. Liefde tot de waarheid dreef hem alleen om de menschen met het Eene noodige
bekend te maken. Later wordt hij met den hierboven gemelden Pieter Gabriël in eene
Amsterdamsche keure als predikant dier stad genoemd. Hij stierf te Alkmaar in het jaar 1573.
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‘Ik denk echter niet dat die predikant daar lang blijven zal, want in Alkmaar verlangt
men zeer naar hem, gelijk ik vernomen heb.’
‘En dus vermoedt gij dat mijn vader zich in de gemelde streken ophoudt. Doch
hoe zal ik hem daar zoeken? Hoe ver is Noordwijk van hier?’
‘O, dat is niet ver; indien gij langs het strand gaat, of liever over de duinen langs
het strand, dat ik u zeer zou aanraden om alle gevaar te ontwijken, dan kunt gij er
gemakkelijk in een uur of zeven zijn.’
‘Maar zoudt gij het mij wel aanraden, Oom, dien weg te gaan? Indien mijn vader
reeds weder vertrokken ware, bij wien zal ik dan eene schuilplaats vinden? Ik ben
nu reeds sedert eenige dagen vlugtende in de duinen. Ik heb geen ander dak dan den
blooten hemel; geen ander licht dan dat der zon, maan en sterren. Ik heb eten noch
drinken....... Maar foei!’ ging hij voort, terwijl hij de hand voor het hoofd hield en
zich ootmoedig boog, ‘wat ben ik ondankbaar! Ik heb groote zonde gedaan, want ik
murmureerde tegen God, die het mij, gedurende die dagen, aan niets heeft laten
ontbreken. Als ik honger had, heeft Hij mij gespijzigd, en nu en dan heeft Hij mijnen
vermoeiden ledematen rust geschonken. Daarom vertrouw ik op Hem. Hij zal mij
nooit beschaamd doen uitkomen. Ja, al zou ik nu ook over doornen en distelen moeten
gaan, ik zal niet vreezen. Ik weet dat de Heer mij zal helpen en mij den weg zal
wijzen, dien ik bewandelen moet......’
De knaap werd in zijne rede gestoord door een uitroep van Dirk. In vollen ren
kwam deze op Wouter aanloopen.
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‘Wat is het Dirk?’
‘Daar ginder komt Grada met drie of vier mannen, die iemand in eene draagbaar
vervoeren. Wat zou dat zijn? Als de kok er maar niet bij is, want hij zal wel weten
dat ik de bessenkoekjes weggenomen heb?’
‘Ik geloof niet dat de kok aan de bessenkoekjes denkt. Het is alleen de stem van
uw geweten, die tot u spreekt, en u nu de bedrevene misdaad voorhoudt. Ik hoop
hartelijk dat er een licht in u is opgegaan, sedert ons gesprek van dezen nacht, en dat
de Heilige Geest ook u overtuigen wil van zonde.’
Ruikhaver was inmiddels vooruitgegaan, om te zien, of er vrienden of vijanden
naderden, en daarnaar zijne maatregelen te nemen. Hij overtuigde zich echter weldra
dat hier niets te vreezen was, want toen hij met zijne manschappen aan de plaats
gekomen was, waar zij elkander ontmoetten, bemerkte hij dat het slechts eenige
menschen waren, die eenen ouden man op eene draagbaar wegvoerden. Maar wie
schetst de verwondering van Wouter en Dirk, toen zij in den ouden man niemand
anders dan Boudewijn herkenden.
Op verzoek van Wouter, liet Ruikhaver zijne manschappen halt houden, en zich
nu tot Boudewijn wendende, viel Wouter den ouden man om den hals en kuste hem
alsof hij zijn vader geweest ware, terwijl Dirk met Grada sprak, die hem in korte
woorden alles verhaalde wat er sedert hunne vlugt gebeurd was.
De oude Boudewijn kon naauwelijks meer spreken en slechts met moeite vernam
Wouter uit eenige onzamenhangende woorden het volgende:
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Niemand van het jagtslot had iets vernomen van hetgeen dien nacht in Boudewijns
huisje gebeurd was, wijl dit op eenigen afstand van het kasteel lag. Maar toen Grada
bij het krieken van den dag naar de woning ging om eens te zien hoe het met Wouter
was, verwonderde zij zich zeer toen zij de opene deur bemerkte. Zij trad binnen en
vond den ouden Boudewijn, badende in zijn bloed, en niet in staat zich te bewegen.
Nadat zij hem met eenig water verfrischt had, vernam zij van hem wat er des nachts
geschied was. De booswichten hadden ook nu weder getoond hoe ruw en goddeloos
de mensch is, indien hij op andere wegen gaat dan op de paden des Heeren. De
Spaansche soldaten hadden, welligt uit wraak, dat zij hunne prooi niet vonden, hunne
woede aan den ouden man uitgelaten, en hem met hunne geweerkolven menigen slag
aan hoofd, arm en beenen toegebragt. Een gedeelte van zijn linker kakebeen was zoo
zeer geschonden, dat de goede oude man daardoor grootelijks belet werd te spreken,
en zeer vele smarten leed. Grada was vervolgens naar het jagtslot gegaan, om hulp
te halen, welke zij ook gereedelijk vond, daar allen vader Boudewijn lief hadden
wegens zijne welwillendheid en getrouwheid. Dadelijk hadden zich eenigen
aangeboden, om den zwaar verwonden man op eene draagbaar naar Beverwijk te
vervoeren, wijl daar de alom bekende heelmeester Japik woonde, die de grootste
kwetsuren genas. Tot groote geruststelling van Dirk was de kok achter gebleven,
wijl deze voor het ontbijt van Vrouwe van Westerhout moest zorgen. De wonden
van den ouden man waren echter van dien aard, dat men vreesde, dat Boudewijn het
niet langer
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meer zou maken, gelijk Grada zich uitdrukte, doch zij hoopte, dat als hij slechts eerst
te Beverwijk bij Meester Japik was, het dan nog wel beter zou worden.
‘En dat hebt gij nu alles geleden, lieve vader Boudewijn,’ zeide Wouter, wien de
tranen langs de wangen biggelden. ‘Ach, ik heb zoo veel aan u gedacht! Hoe gaat
het u? Hebt gij vele smarten? - Koest, Pol?’ zeide hij tot den poedel, die zijnen kop
telkens tegen hem aandrukte, en moeite deed om zijne handen te lekken. De hond
gehoorzaamde oogenblikkelijk.
De oude man kon niet antwoorden. Hij sloot zijne oogen.
‘Kent gij mij niet meer?’ zeide Wouter zeer bedroefd, ‘kent gij Wouter niet meer,
den zoon van.....’ Hij wilde den naam zijns vaders uitspreken, maar bedacht zich,
dat hij hier niet alleen was.
Boudewijn maakte eene ligte beweging met het hoofd, alsof hij te kennen gaf, dat
hij hem herkende. Een klein lachje speelde om den misvormden mond, en toen hij
zachtkens de oogleden opende, zag Wouter weder dien goedigen, vriendelijken blik,
welke menigmaal hem zoo verkwikkend was geweest. Hij maakte eene beweging
met zijnen linkerarm, en deed groote moeite Wouter te kennen te geven, dat hij hem
iets wilde zeggen; maar zijne stem was zoo zwak, dat hij die naauwelijks hoorbaar
kon verheffen. Eindelijk scheen Wouter hem te begrijpen, en het oor digt bij zijnen
mond brengende, vroeg hij hem:
‘Hebt gij mij iets te zeggen?’
‘Ja!’ antwoordde de oude man op een afgebroken toon,
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‘ja!.... ik.... gevoel, dat mijne..... laatste ure..... gekomen is......, ik..... sterf!’
Wouter was zeer getroffen. De tranen verstikten zijne stem, want hij had in de
weinige uren, welke hij bij hem doorgebragt had, dien ouden man zoo lief gekregen,
dat hij zich niet met het denkbeeld kon vereenigen, hem voor altijd, ten minste op
deze wereld, te moeten verlaten. Boudewijn drukte hem de hand, alsof hij hem
aanduiden wilde, dat hij weder iets te zeggen had, en toen Wouter het oor weder aan
zijnen mond legde, vervolgde Boudewijn:
‘Wouter!...... ik.... sterf..... maar weet..... dat ik leef.... want ik geloof in den Heere
Jezus, die gezegd heeft: “die in mij gelooft, zal leven.” En nu is Hij bij mij, en
vertroost mijne ziel door de schuldvergevende genade in Zijn bloed. Alles heeft Hij
mij vergeven.’
De pijnen schenen de overhand te nemen; want zijn aangezigt nam eene smartvolle
uitdrukking aan. Ruikhaver, Grada en Dirk schaarden zich nu om den lijder, wiens
voorgevoel hem niet bedrogen had. De stervende hield Wouters hand vastgeklemd,
terwijl Grada in het zand nederknielde, en een zilveren kruis in Boudewijns linker
hand drukte. Die arme Grada! Zij dacht in hare eenvoudigheid, dat het zilveren
kruisje, indien het slechts in zijne nabijheid was, veel kon vergoeden!
Wouter was ook nedergeknield; het zij omdat de houding van de draagbaar dit
vereischte, of wel wijl de eerbied, welken de aanblik eens stervenden steeds
medebrengt, hem hiertoe overhaalde. Hij wischte zich de tranen van de wangen, en
zich weder over den stervende heenbuigende,
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vroeg hij hem: ‘Vader Boudewijn! gelooft gij, dat de Heere Jezus Christus voor u
gestorven is, dat gij uit vrije genade de Zijne zijt geworden, en nu door Hem het blij
vooruitzigt hebt van den zaligen hemel?’....
‘Ja....ik ge... geloof.... Amen,’ zeide de stervende met afgebroken stem.
Het ware zijne laatste woorden. De dood had hem van zijne pijnen verlost. De
engelen waren toegetreden, en hadden zijne ziel overgedragen naar betere gewesten,
om daar met het kleed der geregtigheid Christi omhangen te worden en alzoo deel
te hebben aan die zaligheid, welke den geloovige verbeidt.
Allen waren door deze gebeurtenis getroffen, en stonden met ontbloote hoofden
om het lijk van den man, wiens laatste ademtogt een juichtoon was, waarover zich
de engelen in den hemel
verblijdden........................................................................................
Eenige oogenblikken later hieven de mannen, die Boudewijn vervoerd hadden,
de draagbaar weder op, en sloegen, gevolgd door Ruikhaver met de zijnen, alsmede
Wouter, Dirk en Grada, den weg in naar het jagtslot. Ongeveer een uur later kwamen
zij in de nabijheid van het oude huis te Marquet. Hier gebood Ruikhaver zijnen
manschappen stil te houden, en nu zich tot Wouter wendende, zeide hij:
‘Dit is mijn weg niet. Ik zal liever westelijk aanhouden en den weg langs de duinen
volgen. Ik moet derhalve afscheid nemen.’
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‘Afscheid nemen?’ vroeg Wouter. ‘Van mij? Ga ik dan niet met u mede?’
‘Neen, Wouter! Ik heb onder weg nagedacht, wat het best voor u is. Mij kunt gij
niet volgen, daar ik niet weet wat mij overkomen kan. Eerstdaags verwacht ik den
vijand voor Alkmaar, waarheen ik mij nu begeef, en waar ik alles aanwenden zal,
om binnen te komen. Gij kunt derhalve niet medegaan. Uw leven zou daardoor in
groot gevaar verkeeren. En waartoe dat? Gij zijt nog te jeugdig, om met goed gevolg
de wapens te hanteren; buitendien verlangt gij naar uwen vader, wiens hulp, raad en
onderwijs gij nog te zeer behoeft. Luister wat ik u zeggen zal. Ik zal u twee mijner
soldaten medegeven, die u binnen Wijk aan Zee, of tot aan de duinen, in de
onmiddelijke nabijheid van het strand zullen geleiden. Dan houdt gij uwen koers
zuidelijk, en zult dan onderweg wel een visscher of iemand anders ontmoeten, die
u, indien gij verdwalen mogt, weder op den regten weg zal brengen. Gij vraagt slechts
naar Boekhorst, en als gij daar gekomen zijt, vraag dan naar de hofstede Klein Ofhem.
Daar zult gij wel iemand vinden, die u berigt van uwen vader zal geven.’
Wouter antwoordde niet. Hij sloeg alleen het blaauwe oog ten hemel, alsof hij
zeggen wilde: Ik weet wie mij geleiden zal.
‘Doch ik vergeet nog iets!’ vervolgde Ruikhaver. ‘Gij zult wel eetlust hebben.
Berendsz!’ riep hij met luider stem, zich tot den soldaat wendende, die den
Noortdorpschen vos zulk een onaangenaam oorverlies berokkend had, ‘Berendsz!’
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Oogenblikkelijk gehoorzaamde deze, en stelde zich voor zijnen hopman in postuur.
‘Wat beveelt de heer Hopman?’ vroeg de soldaat.
‘Hebt gij niet eenig brood of vleesch bij u?’
‘Ik niet, heer Hopman. Maar Kleine Gijs, die daar ginder zijn snorrebaard omkrult,
heeft uw knapzak in bewaring; daar zal wel voorraad in zijn.’
‘Zoo, ga dan heen, en zeg dat hij spoedig hier komt.’
Berendsz salueerde in de manier der soldaten, maakte regtsomkeer, en binnen
eenige minuten stond de soldaat, die ‘Kleine Gijs,’ genoemd werd, voor den hopman.
‘Wat beveelt de heer Hopman?’ vroeg Kleine Gijs, terwijl hij met de regterhand
het puntje van zijn snorrebaard snel heen en weder draaide.
‘Gij hebt mijn knapzak in bewaring, verneem ik. Waar is hij?’
‘Hier, heer Hopman!’ antwoordde Kleine Gijs, terwijl hij een lederen riem naar
voren trok, en den knapzak, die op zijnen rug hing, te voorschijn bragt.
‘Zoo!’ zeide Ruikhaver. ‘Wat is er alzoo in?’
‘Niet veel, heer Hopman! Een groot stuk weitenbrood, een hammetje, eene
geldersche worst en een kruik malvezij.
‘Dat is genoeg voor mijn doel. Hier, Wouter!’ zeide Ruikhaver, den knapzak
openende, ‘neem deze worst en een stuk van dit brood. Drink een goede teug wijn,
en dan op weg.’
Wouter deed onwillekeurig wat zijn oom beval. Hij sneed een stuk van de worst
en het brood, en at het met goeden eetlust. Inmiddels kwam Dirk naderbij, die zich
onderwijl
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met Grada bezig gehouden had, en vernam met groote verbazing, dat Wouter op het
punt stond deze plaats te verlaten. Was het wonder, dat hij, die onzen vriend zoo zeer
lief had, op een toon der wanhoop tot hem zeide:
‘Hoe! wilt gij vertrekken, en dat zonder mij?’
Wouter wilde antwoorden, maar Ruikhaver kwam hem voor, en zeide tot Dirk:
‘Ik geloof, dat het beter is, dat Wouter alleen gaat. Hij moet zich weder bij zijnen
vader voegen, terwijl gij bij uwe zuster blijven moet.’
‘Bij Grada?’ riep hij uit. ‘Wat zou ik bij haar doen? Zij is den ganschen dag op
het jagtslot. En spreek mij maar niet van den kok! Ik wil niet langer aan het spit staan.
Ik ben al half gaar van het vuur. Neen, al kwam Heer pastoor zelf, dan ging ik er niet
weder heen.’
‘Maar, Dirk!’ zeide Grada, ‘hoe kunt gij toch zoo spreken? Hebt gij mij dan niet
lief, dat gij niet bij mij blijven wilt?’
‘Ik heb u wel lief; maar......’
‘Nu, wat meent gij?’ vroeg Ruikhaver.’
‘Met uw verlof, heer Hopman!’ zeî Berendsz, die naderbij gekomen was, ‘ik geloof
dat ik het weet, wat dien knaap in het hoofd steekt. Kleine Gijs, die nog niet met zijn
snorredraaijen gereed is, vertelde mij zoo even, dat deze jongen veel lust zou hebben,
om nu met ons mede te gaan.’
Op Dirks gelaat straalde een lach, nogtans hield hij den blik onafgewend op Wouter
gerigt, alsof hij zeggen wilde: spreek slechts een woord, en ik denk er niet meer aan.
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Wouter begreep dit, en Dirk in den arm nemende, fluisterde hij hem in:
‘Wildet gij vechten tegen dezelfde menschen, waartegen Don Frederik de Toledo
te velde trekt.’
‘Volstrekt niet, Wouter!’ antwoordde Dirk. ‘Als ik ooit het zwaard zal gebruiken,
zal het zijn tegen hen, die eene brandende lamp duisternis noemen. Dat gesprek over
die lamp vergeet ik nooit. En al wilde Heer Jasper Pietersz. mij ook met hel en
vagevuur dreigen, dan zou ik nog zeggen: ‘Heer Pastoor! met uwe permissie, ik denk
aan eene lamp.’
‘Lieve Dirk! zeî Wouter, hem teederlijk omarmende, ‘mogt het Woord des Heeren
steeds uwe lamp zijn, die u voorlichtte op al uwe wegen. Wat zou dat gelukkig voor
u zijn!’
‘Ik hoop het, Wouter! Ik zal mijn best doen er aan te denken.’
‘Ik weet beter, Dirk: bid er dagelijks om. O, gij weet niet hoe nuttig en heilrijk het
gebed is.’
‘Ik beloof het u. Maar is het inderdaad zoo, Wouter!’ vervolgde Dirk, ‘dat wij nu
reeds scheiden moeten?’
‘Het schijnt de waarheid te zijn, Dirk! Ik geloof ook, dat oom Ruikhaver gelijk
heeft, dat het beter voor ons is. Ik moet naar mijn vader - en gij....’
‘O, denk maar niet om mij, Wouter! Ik zal mijn weg wel vinden.’
‘Met God, hoop ik,’ zeide Wouter.
Dirk knikte toestemmend. Inmiddels hadden de dragers reeds weder hunnen weg
vervolgd. Doch toen Wouter dit bemerkte,
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liep hij de draagbaar snel achterna, verzocht den mannen nog een oogenblik stil te
staan, en toen de verstijfde hand van den gestorven Boudewijn met kussen
bedekkende, zeide hij: ‘Vaarwel, vader Boudewijn! Rust in vrede. In den hemel
zullen wij elkander wederzien.’ En zachtjes fluisterde hij in het oor van het lijk, alsof
hij dacht, dat het die zoete woorden nog verstaan konde: ‘Bij Jezus zien wij elkander
weêr!’ Toen liet hij de hand los, legde ze op de andere, gaf den dragers een wenk,
en spoedde zich weder naar zijn oom. Intusschen was Grada bij haren broeder
gekomen; zij trok Dirk bij den arm, hem toefluisterende:
‘Kom, ga met ons mede.’
‘Wel, Grada! daar denk ik niet aan. Wat zou ik ginds uitvoeren! Ik heb gansch
andere plannen in het hoofd. Ik zal u kortelijk zeggen wat ik ga doen, ten minste als
de heer Hopman er mede tevreden is.’
‘Wel, laat eens hooren, ventje!’ zeide Ruikhaver, terwijl Berendsz en de andere
soldaten om hem heen stonden.
‘Voor alle dingen is het mijn wensch Wouter zoo ver te vergezellen tot ik kan, ten
minste zoo ver mede te gaan als de twee soldaten, waarvan de heer Hopman gesproken
heeft. Alsdan neem ik van hem afscheid, en ga vervolgens met de soldaten mede
naar Heilo of Egmond.’
‘Bravo! bravo!’ riepen Berendsz en de Kleine Gijs, welke laatste van vreugde zijn
snorrebaard wel eens zoo hard draaide.
Ruikhaver was een te goed soldaat, om dit plan tegen te werken. Hij sloeg Dirk
oplettend gade, en toen hij zag, dat hij een stevige jongen was, van wien nog wel iets
te
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maken zou zijn, klopte hij den knaap op den schouder, zeggende:
‘Ik neem uwen voorslag aan. Maar oppassen is de boodschap.’
‘Dat weet ik wel, heer Hopman! ik heb dat reeds achter het spit geleerd; ik heb
menige oorveeg gehad, wanneer ik het vleesch liet aanbranden. Maar dat is alles
weêr vergeten. Hè, ik kan er met vreugde aan denken soldaat te worden. Krijg ik nu
ook spoedig een hoed met pluimen?’
Ruikhaver en zijne manschappen moesten luidkeels lagchen over deze kinderlijke
vraag.
Dirk begreep er niets van, en vroeg dus: ‘Dit is immers niet onmogelijk?’
‘Wel neen, Dirk!’ antwoordde Ruikhaver, ‘het komt er slechts op aan, of gij uw
best doet. Frisch de hand uit de mouw gestoken. “Voor het Vaderland en den Prins!”
dat is onze leus. Niet waar mannen?’ vroeg Ruikhaver.
‘Leve de Prins! leve de Prins!’ juichten de soldaten, en zwaaiden de geweren boven
hun hoofd.
Grada had al dien tijd hare oogen zeer bedrukt ter aarde geslagen. De onverwachte
dood van Boudewijn had haar reeds zeer getroffen, en nu kwam er dit nog bij. Zij
hield hare beide handen voor het gelaat en weende. Wouter wenkte Dirk, die tot haar
ging. In den beginne troostte hij haar met zoete woordjes; doch toen dit alles niet
hielp, beloofde hij haar, als het ging, elke week bij haar te komen. Dit gaf Grada
eenigszins verligting in hare smart, en toen Dirk nu merkte, dat hij hier met geene
hinderpalen meer te worstelen had, kwam zijn oude vrolijke luim terug.

Eduard Gerdes, In de duinen

153
‘Nu Grada!’ zeide hij, haar op de wang kussende, ‘wij zien elkander spoedig weder.
Groet Heer Jasper Pietersz, den Pastoor, van mij, en zeg hem, dat ik veel aan zijne
rijmpjes denk.’
‘Maar als hij eens wist, wat gij voornemens zijt te doen!’
‘Dat zal mij weinig deren, Grada! Ik kan het toch niet hooren.’
‘Maar hij kan u dreigen met groote straf.’
‘Hoor eens, Grada!’ antwoordde Dirk, ‘zeg den Heer Jasper Pietersz, als hij naar
mij vraagt, dat ik aan al zijne praatjes niet meer geloof. Ik weet nu veel beter.’
Grada schudde bedenkelijk het hoofd, en wilde hem eene zusterlijke vermaning
geven, toen Ruikhaver, die ongeduldig begon te worden, tusschen beide trad,
zeggende:
‘Kom, hier moet een einde aan komen! Berendsz en gij Gijs! ga met deze knapen
mede. Gij geleidt dezen mijnen neef,’ vervolgde hij, op Wouter wijzende, tot aan
gene zijde van Wijk; gij moet niet den straatweg kiezen, maar den duinkant houden.
Vervolgens komt gij met dezen knaap (op Dirk wijzende) mij achterop. Ik zal u te
Heilo wachten. Hebt gij mij verstaan?’
‘Ja wel, heer Hopman!’ riepen beide soldaten.
‘En nu, Wouter!’ zeide Ruikhaver, zich tot zijnen neef wendende. De Heer vergelde
uwe goedheid, en doe uwe wegen voorspoedig zijn. Ik hoop dat gij spoedig het doel
uwer wenschen moogt bereiken. Als gij uwen vader wederziet, breng hem mijne
hartelijke groete, en zeg hem, dat ik zijner dikwijls gedenk. Vaarwel, mijn jongen!
God zegene u!’
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Wouter drukte de aangebodene hand met warmte. Ook hij beval oom Ruikhaver in
de hoede des Heeren.
Pol scheen te merken, dat er iets buitengewoons gebeurde; hij stelde zich op de
achterpooten, zette zijne voorpooten tegen Wouters borst, en legde zijnen ruigen kop
op den arm des knaaps.
‘Zoo, mijn goede Pol! zijt gij ook nog hier?’ vroeg Wouter aan den poedel, terwijl
hij den hond over den kop streek. ‘Ik had u haast vergeten; doch ik hoop u in betere
tijden weder te zien.’
‘Welaan dan, mannen!’ zeide Ruikhaver. ‘Regtsomkeer naar Heilo. Marsch!
Vaarwel, Wouter!’
Dirk kuste Grada hartelijk, en toen het arme meisje zag, dat al hare woorden te
vergeefs zouden zijn, nam zij van haren broeder afscheid en sloeg weenend den weg
in naar het jagtslot. Wouter en Dirk oogden ze nog langen tijd na; maar toen zij achter
een laag dennenboschje verdween, volgden zij met langzame schreden, Berendsz en
Kleine Gijs, die als oude gedienden voorwaarts marcheerden, onder den aanhef van
het welbekende lied:
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van duijtschen bloedt,
Het vaderland getrouwe
Blijf ick tot in der doedt:
Een prince van Oraengien
Bin ick vrij onverveert,
Den Koninck van Hispaagnien
Heb ik altijdt geëert.
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Wouter ging zwijgend zijnen weg. De knaap dacht over alles na, wat hem sedert de
laatste drie dagen gebeurd was, maar kon, in weêrwil van de schrikkelijke
gebeurtenissen, waarvan hij zelf getuige geweest was, toch den Heere loven, die hem
tot dusverre zoo wonderbaarlijk gered had. Met tranen in de oogen riep hij zich het
laatste tooneel, dat hij aanschouwd had, voor den geest, en was van diepe droefheid
vervuld, toen hij aan het afsterven van den ouden Boudewijn dacht. Maar nogtans
gaf ook dit treurig voorval hem weder stoffe van blijdschap en blijmoedigheid. Hij
had nu het uiteinde gezien van eenen man, wiens leven met en in den Heere Jezus
was. Hij had met zijne eigene ooren gehoord, dat hij, vertrouwende op zijnen Heiland,
den laatsten snik gaf, en daarom mogt hij ook zeggen: ‘Zalig zijn de dooden, die in
den Heere sterven.’
Een en ander hield hem bezig, terwijl hij den zandweg volgde, welke naar Wijk
geleidde.
Dirk liep tusschen Berendsz en Kleine Gijs. Hij had geheel andere gedachten dan
Wouter. De zaken, waarmede deze soldaten hem bezig hielden, waren ook van een
gansch anderen aard, en betroffen niets dan vechten, snijden, slaan, hakken, schieten
en dergelijke, hetgeen Dirk in het geheel niet onaangenaam scheen te zijn, want hij
luisterde met de grootste opmerkzaamheid.
Kleine Gijs vooral was zeer spraakzaam. Als men hem gelooven moest, dan had
hij alleen, met zijne beide handen, wel reeds honderd Spanjaarden afgemaakt; maar
Barendsz merkte telkens spottend aan, dat Gijs niets minder
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over het oog zag dan eene nul, dat het er bij hem op geene nul aankwam, en dat het
misschien mogelijk was, dat hij er één geraakt had. Kleine Gijs wist hierop niets te
antwoorden, maar krulde dan gedurig aan zijn snorrebaard, alsof hij meende, dat de
moed van een soldaat in zijn snorrebaard gelegen was.
Terwijl dit drietal over niets anders sprak dan over ‘koetjes en kalfjes,’ gelijk men
wel eens zegt, voegde Wouter, die tot dusverre ter zijde geloopen had, om niet in
zijne overdenkingen gestoord te worden, zich bij hen. Hij tikte Berendsz op den
schouder, en vroeg hem:
‘Zoudt gij inderdaad den man, die ons daar straks zoo zeer in het naauw had, met
den kolf van uw geweer hebben willen slaan?’
‘Twijfelt gij daaraan?’ antwoordde Berendsz. ‘Ik had hem gaarne wel drie
ribbestooten gegeven, want ik weet, dat hij het dubbel en dwars verdiend heeft.
Daarenboven was het op bevel van den Hopman, en gij weet het: gehoorzamen is de
pligt van een soldaat.’
‘Het is treurig, het is treurig,’ zeide Wouter, terwijl hij zijn hoofd schudde.
‘Wat vindt gij zoo treurig, Wouter?’ vroeg Dirk.
‘Dat de eene mensch den anderen zoo vervolgt, en wat nog erger is, hem verminkt
en vermoordt.’
‘Ja, maar dat kan toch niet anders, Wouter,’ zeide Dirk, ‘wij zijn immers in tijden
van oorlog.’
‘En hoe vindt gij die tijden?’ vroeg Wouter.
‘Ik?’ antwoordde Dirk op luchtigen toon, ‘ik? wel ik vind ze niets onpleizierig.
Er valt wat te zien en wat te....’
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‘Nu wat nog meer?’ vroeg Wouter.
‘Wel,’ hervatte Dirk, die aan den hoed met pluimen dacht, ‘er valt ook wat te
verdienen.’
‘Maar ook wat te missen,’ voegde Wouter er bij.
‘En wat zou dat zijn?’
‘Het leven.’
‘O, men moet toch eenmaal sterven, Wouter’, zei Dirk. ‘Vroeg of laat moeten wij
er allen aan, en ik herinner mij bij dezen het spreukje van Heer Jasper Pietersz:
De mens magh schraepen of slooven
Hij motter eenmaal an gelooven.

En daar heeft heer Pastoor toch wel gelijk aan.’
‘Dat is mogelijk, Dirk,’ zeide Wouter ernstig, ‘maar het is niet minder waar, dat
het niet hetzelfde is hoe men sterft: bereid of onbereid. Indien gij nu op dit oogenblik
eens sterven moest, zoudt gij dan bereid zijn?’
‘Brr! brr! welke akeligheid!’ zeide Kleine Gijs, die de laatste woorden van Wouter
gehoord had. ‘Wie denkt er aan den dood?’
‘Denkt gij er dan nooit aan? Ik geloof, dat men daaraan wel dikwijls denken moet.
Gij zijt daar straks bij het afsterven van een oud man tegenwoordig geweest, en ik
zal wel niet noodig hebben u te herinneren, dat wij elke minuut in hetzelfde gevaar
verkeeren. Bij gevolg kan ik ook wel aan u de vraag doen: Indien gij op dit oogenblik
eens stierft, zoudt gij dan bereid zijn?’
Kleine Gijs liet zijn snorrebaard los en hield beide handen voor de ooren,
uitroepende: ‘Ik wil er niets van weten, ik wil er niets van weten!’
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‘Dat komt, wijl gij niet met vreugde aan den hemel kunt denken,’ zeide Wouter.
‘Met vreugde?’ vroeg Berendsz, die tot dusverre slechts geluisterd had. ‘Met
vreugde? Ik kan wel begrijpen, dat men het in den hemel goed kan hebben; maar hoe
er in te komen? Dat is juist de zaak. Ik ben niet bang voor den hemel, maar....’
‘Toch wildet gij niet gaarne dood zijn, wijl gij bang zijt dan niet in den hemel te
zullen komen. Is dit niet zoo?’
Berendsz gaf door een knikje met het hoofd te kennen, dat Wouter de zaak bij het
regte eind had. Maar Kleine Gijs, die, in weerwil dat hij niet wilde hooren, toch
geluisterd had, zeide:
‘Ik geloof dat hij er naast komt, als hij er niet in komt.’
‘Gij moogt niet spotten!’ zeide Wouter ernstig. ‘Er zijn over het graf maar twee
wegen, langs welke wij gaan kunnen: naar den hemel.... of naar de hel.’
‘Nu, ik moet bekennen, dat ik liever in den hemel ben,’ merkte Berendsz aan.
‘Ik ook, ik ook!’ zeiden Gijs en Dirk gelijktijdig.
‘Maar weet gij dan niet, waar gij na uwen dood komt: in den hemel of in de hel?’
vroeg Wouter.
Allen drie schudden het hoofd.
‘Dan wordt het toch tijd, dat gij het weet, mannen! want gij kunt immers nog heden
sterven! En denkt eens hoe verschrikkelijk het moet zijn, niet in den hemel te komen,
maar voor eeuwig, let wel, voor eeuwig in de hel, in de pijn te moeten wezen. Ik mag
er derhalve wel bijvoegen, dat het tijd wordt, dat gij u bereidt.’
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‘Gij hebt reeds meermalen het woordje bereid genoemd, Wouter!’ zei Dirk. ‘Wat
verstaat gij daaronder?’
‘Dit woord is, dunkt mij, gemakkelijk te verstaan! Als gij u op reis moet begeven,
wat doet gij dan?’
‘Wel, dan pak ik mijn zaken in, opdat ik gereed zij wanneer het tijd is te
vertrekken.’
‘Derhalve wil bereid zijn dan met andere woorden zeggen: zich gereed maken om
te vertrekken. Zeer juist. Doch er is nog meer van dit bereid zijn te vermelden, en
dat is juist het moeijelijke. Als gij op reis gaat, dan hebt gij er toch een doel mede,
bij voorbeeld, gij gaat iemand bezoeken, niet waar?’
Dirk stemde dit toe, en de beide soldaten, wien deze eenvoudige woorden van
Wouter schenen te behagen, knikten op hunne beurt ook met het hoofd.
‘Derhalve,’ vervolgde Wouter, maakt gij u reisvaardig, houdt gij u gereed, om
iemand te spreken, iemand in eene andere stad of in een ander land te bezoeken.’
‘Juist,’ antwoordde Dirk.
‘Zoo is het ook bij onzen dood. Wanneer wij den laatsten adem uitblazen, verlaat
onze ziel dit ligchaam, om daarna voor den Heer te verschijnen. En wie die Heer is,
zal ik wel niet noodig hebben u te zeggen. Het is Hij, wiens naam Jehova is, en van
Wien gezegd wordt: Vreesselijk is het te vallen in de handen van den levenden God.
Zijt gij dan heden, in dit oogenblik, bereid dien God te ontmoeten, voor Hem te
verschijnen?’
Berendsz zag op den grond, alsof hij alle zandkorreltjes wilde tellen, en Kleine
Gijs draaide aan zijn snorrebaard,
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alsof hij er een touwtje van wilde maken. Het scheen dat beiden niets op hun gemak
waren. Dirk echter, wiens gevoel reeds den vorigen dag opgewekt was, en die ook
eenige goede indrukken ontvangen had, wendde zich tot Wouter, en vroeg hem:
‘Kan ik mij daartoe voorbereiden? Heer Jasper Pietersz heeft daarvan nooit met
mij gesproken.’
‘Wel zeker!’ antwoordde Wouter. ‘Zoudt gij denken, dat de Heer, van Wiens
barmhartigheid ik u gisteren reeds veel gesproken heb, ons geen middel aangewezen
en geschonken heeft, waardoor wij bereid kunnen zijn Hem te ontmoeten!’
‘Maar welke zijn dan deze middelen?’ vroeg Dirk.
‘Ik meen dat er slechts één is: geloof.
‘Geloof!’ zeide Dirk. ‘Anders niet?’
‘Ik weet geen ander,’ antwoordde Wouter.
‘Maar wat heb ik dan te weten om te gelooven?’ vroeg Dirk.
‘Eenvoudig hebt gij te weten wie gij zijt, die u op reis wilt begeven, en wie Hij is,
dien gij zult ontmoeten. Indien gij waarlijk weet wie gij zijt, en wie Hij is, dan weet
gij genoeg.’
‘En kunt gij mij ook zeggen, wie ik ben?’
‘O zeker. Maar vraag liever: wie zijn wij? Dit kan ik u in weinige woorden zeggen:
Menschen die allen van wege hunne groote zonden en hunnen afval van God den
eeuwigen dood verdiend hebben. Gij hebt toch wel van Heer Jasper Pietersz vernomen
dat wij allen in Adam gezondigd hebben?’
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‘O ja, Wouter,’ antwoordde Dirk.
‘Welnu, dit vastgesteld zijnde, is het gevolg hiervan geweest, dat wij thans
tegenover den Heere God als schuldigen en strafbaren staan en wij dus na onzen
dood, die alleen het gevolg is van onze zonde, niet bij den Heer in Zijnen hemel
kunnen komen, want er staat van dien hemel geschreven: “En daar zal niet inkomen
iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugens spreekt.” Openb. 21 vs. 27. De
Heer is een heilig God en heeft een afkeer van het kwade. Op ons rust om onzer
zonden wille Zijn vloek, en zoolang wij in de zonde blijven, en geene vergiffenis
van zonde ontvangen hebben, is de hemel voor ons gesloten.’
‘Maar dat is toch verschrikkelijk!’ merkte Berendsz aan.
‘Dat is het ook,’ hernam Wouter. ‘En dat alles is het gevolg van de zonde.’
‘Is daar dan niets aan te doen?’ vroeg Dirk.
‘Van onzen kant niets - want hoe zouden wij ons eigen hart kunnen veranderen
en onze zonden ongeschied kunnen maken? Maar toch bestaat er bij God nog een
middel van uitredding.’
‘En wat is dat?’ vroeg Berendsz.
‘Luistert, ik zal het u zeggen. Doch ik doe den voorslag, dat wij eerst een weinig
op dezen heuvel uitrusten, want ik begin moede te worden. Vindt gij dit goed?’
‘Zeer gaarne!’ zeide Berendsz, die voor onzen Wouter achting gevoelde.
Onze vier wandelaars vlijden zich neder aan den voet van een schaars begroeiden
heuvel, en Wouter hervatte na eene poos:
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‘Luistert! Toen de Heere God in Zijnen toorn den mensch strafte voor zijne zonde,
en hem voor altijd van voor Zijn aangezigt verwijderde, wist de Heer door Zijne
wijsheid zeer wel, dat de arme mensch nimmer in staat zou zijn zich van de straf en
den vloek, die op hem rustten, te ontheffen. Daarom besloot de Heere God,
onmiddelijk na den zondeval, aan de menschen de belofte te geven, dat er een
Verlosser zou komen, die hen van die straf en vloek zou bevrijden. En die Verlosser
is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Hij was geen mensch of Engel, en
ook niet door God geschapen, maar was, gelijk de Heilige Schrift Hem noemt: “God,
geopenbaard in het vleesch.” En Hij moest ook niemand anders zijn; want geen
mensch, geen Engel zou zoo veel liefde kunnen aan den dag leggen van onder de
verschrikkelijkste smarten, angsten en benaauwdheden den bloedigen kruisdood te
sterven voor misdadigen, voor zondaren als wij, die het aangezigt Gods ontvlieden,
in plaats van het te zoeken. Hij, de onschuldige Jezus, leed en stierf voor schuldige
menschen. Want, zegt de Schrift: “Hij heeft ons lief gehad.” En wat was het gevolg
van deze komst van Christus en van Zijnen dood aan het kruis? Dat Hij onze Verlosser
geworden is. Want de Bijbel zegt: “Hij heeft ons verlost van den vloek der wet, een
vloek geworden zijnde voor ons.” Gal. 3 vs. 13, 14. Hij bragt ons den vrede aan, Hij
verzoende ons met God door Zijn kruis. Door Zijn bloed heeft Hij alle zonden
uitgewischt, want de Bijbel zegt: “Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle
zonde.” En nu Jezus dat groote offer gebragt had, kon de mensch wederom in Gods
liefde en genade deelen. Dit heeft ons de Heere
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God in Zijn woord, den Bijbel, doen bekend maken, en die nu met een biddend hart
dien Bijbel leest, en dat Woord als waarheid aanneemt, die erkent ook dat hij zondig
is voor God, roept om genade en verlossing, en de Heere Jezus komt door datzelfde
Woord tot hem en zegt: Geloof in Mij, en ik zal u zalig maken. Zie, dit is het
Evangelie: “Wij waren verloren, en Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig
te maken wat verloren is. Wie tot Hem komt, wordt door Hem niet afgewezen of
uitgeworpen.” En op de vraag: wat moet ik doen om in den Hemel te komen, om
zalig te worden? geeft ons het Woord slechts dit antwoord: “Geloof in den Heere
Jezus Christus en gij zult zalig worden.” “Ja al waren uwe zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw.” “Christus is tot regtvaardigheid, een ieder die gelooft.”
“Die zijne zonden belijdt, God is getrouw en regtvaardig, dat Hij ons de zonden
vergeve en ons reinige van alle ongeregtigheid.” Hoe heerlijk, hoe heelrijk is het, te
weten dat wij om niet geregtvaardigd worden (dat wil zeggen dat het ons niets kost),
uit Zijne genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, niettegenstaande wij
allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven.’
Wouter zweeg eene poos, zag zijne drie toehoorders aan, en merkte met genoegen
op, dat zij allen opmerkzaam toeluisterden, vooral Berendsz, die de oogen onafgewend
op den knaap gerigt hield.
Wouter vervolgde:
‘Nu neem ik eens aan dat er iemand is, die vroeger de grootste zonden bedreven
heeft, en bovendien nog dagelijks
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zondigt. Die man verneemt eens bij de eene of andere gelegenheid de straks gemelde
waarheden, en de Heere God bewijst hem de genade dat Hij hem de oogen opent,
zoodat de mensch zien kan wie hij is en wie God is. Wat gebeurt er dan? Dat hij
verklaart afschuwelijk voor God te zijn, niet waar? Dat hij uitroept: Ga niet met mij
in het gerigt, o God, want hoe zou ik Uwen toorn ontvlieden? Maar ziet, daar komt
de Heere Jezus en nu gaat hem een liefelijker licht op. Jezus doet hem zien het kruis
op Golgotha, en waarom het is, dat Hij eens daaraan hing. En dan zegt de Heere
Jezus daarbij: Zie, dat is het gerigt. Gij zijt al reeds geoordeeld, Ik heb in uwe plaats
dat oordeel opgenomen. Vrees nu niet meer. God toornt niet meer. Al uwe zonden
neem Ik op Mij! En als dan die zelfde mensch, hoewel met een van hoop stralend
oog, toch nog niet durft, toch nog niet waagt te gelooven dat het om zijnent wil
geschied is, dan houdt die lieve Heiland niet terstond op, maar laat hem meer en
meer in Zijn hart zien en roept: Ik heb mijn hartebloed voor u gestort, voor u, geloof
het toch! En dan neemt Hij dien man bij de hand, en leidt hem, hoewel soms langs
moeijelijke wegen, zachtkens nader en nader tot het geloof in Zijn Woord. En zoo
gaan de oogen van den mensch geheel open; dan ziet hij eerst regt, en dan valt hij
aan Zijne voeten, uitroepende: “Mijn Heer, en mijn God! Mijn Verlosser en mijn
Zaligmaker.” Als dit nu het geval is bij dien mensch, dan kan men van hem zeggen
wat de Schrift spreekt: “Wij dan geregtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede
bij God, door onzen Heer Jezus Christus.” En welk een vrede! Een vrede, die
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alle verstand te boven gaat! Die dien vrede bezit, behoeft niet te vreezen; want hij
weet dat hij geborgen is en dat, al komt de dood, Hij door Jezus zalig is geworden,
en dat hij even zoo uit het graf zal opstaan, gelijk dit Jezus gedaan heeft, namelijk
als een schepsel, dat Gode wel behagelijk is en geschikt de eeuwige vreugde te
genieten. Die dien vrede heeft, is altijd bereid zijnen God te ontmoeten, en is
reisvaardig, want hij weet immers, dat hij bij Jezus in het ware vaderland komt. Daar
boven hoort hij niets meer van zonde en straf; daar is hij volkomen gelukkig.’
Wederom hield Wouter even op. Het spreken had hem vurig gemaakt, maar het
was noodig dat hij zijne gedachten een weinig bijeenverzamelde. Berendsz hield nu
niet meer de oogen op Wouter; hij zag op den grond. Welligt dacht hij: Och is al die
heerlijkheid weggelegd voor mij, zondaar die ik ben?
Eenige minuten later zeide Wouter. ‘Wel Dirk, wie zoudt gij nu meenen, dat bereid
was om te sterven?’
De knaap dacht even na, en zeide toen:
‘Ik denk hij, die dien vrede gevonden heeft.’
‘Juist, Dirk. Derhalve ga tot Jezus en bid Hem dat Hij u de oogen opene, en u
uzelven en Hem doe kennen. Weet, dat hoewel gij Hem dagelijks met uwe zonden
bedroeft, Hij evenwel geneigd blijft u aan te nemen. Indien het u jammert dat gij
Hem zoo herhaaldelijk bedroeft, klaag tot Hem en Hij zal u te hulp komen.’
‘En gij, mannen!’ zeide Wouter, tot de beide soldaten, ‘wie zoudt gij denken, dat
niet bereid was om te sterven?’
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Grijs zweeg. Berendsz draalde een oogenblik met het antwoord, maar zeide toen:
‘Die dien vrede niet heeft!’
‘Zeer goed,’ hervatte Wouter. ‘Maar dit kunt gij er nog wel bijvoegen: die in zijne
zonden blijft en de zonde niet van harte haat. Zoolang de mensch de zonde niet van
harte haat, kan hij onmogelijk vrede met God hebben, en derhalve moet hij ook
vreezen God te ontmoeten. Doch dit is niet de schuld van God. De Heere Jezus heeft
Zijn bloed gegeven voor de zonden van alle menschen. Hij is het Lam Gods dat de
zonde der wereld wegneemt. Indien gij derhalve in uwe zonden blijft, of zelfs meent
geene zonden te hebben, dan kunt gij geen deel aan het bloed van Christus hebben.
Dan kunt gij ook niet bereid zijn Hem te ontmoeten. Daarom, lieve mannen! ook
voor u heeft de Heere Jezus nog een woord. Hij zegt: “Heden zoo gij Zijne stemme
hoort, verhardt uwe harten niet.” Gaat tot den Heere Jezus, valt hem te voet; bidt om
vergiffenis en gij zult zien dat Hij inderdaad een Zaligmaker, uw Zaligmaker is.’
‘Wouter zweeg. Hij meende dat hij nu niet verder mogt gaan, maar dat hij aan
God moest overlaten het woord dat hij gesproken had te zegenen. Aanvankelijk
scheen het dan ook dat zijne woorden eenigen indruk te weeg gebragt hadden, want
de beide soldaten waren als verdiept in gedachten, en Dirk zag naar den blaauwen
hemel, alsof hij van daar hulp en licht verwachtte.
Reeds stond de zon hoog aan den Hemel, toen de beide soldaten er aan dachten
met de knapen verder hun doel te vervolgen. In de nabijheid van Wijk gekomen,
gingen zij
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het duin dieper in, om alle mogelijke ontmoeting met vriend of vijand te ontwijken;
maar toen zij het oude zeedorp achter den rug hadden, kozen zij weder den weg langs
het strandduin, opdat de zeewind hen een weinig verkoelen mogt.
Dirk had al dien tijd zwijgend naast Wouter geloopen; hij had zelfs vergeten waar
hij was, en dacht het allerminst aan heer Jasper Pietersz den pastoor. Thans stond hij
op de kruin van een der hoogste duinen en zag Wouter in de heldere oogen. De knaap
begreep dat Dirk hem iets te vragen had, en hem vriendelijk voorkomende, zeide hij:
‘Hebt gij mij iets te zeggen, Dirk?’
‘Ik heb u iets te vragen, Wouter.’
‘En wat is dat?’
‘Waarom spreekt gij toch altijd over God en Goddelijke zaken? Ik kan nooit met
u over iets spreken, of gij brengt het gesprek daarop over. Ik wilde wel eens weten,
waarom gij dit doet?’
‘Dat zal ik u wel zeggen, Dirk,’ antwoordde Wouter, wien een blijmoedige glimlach
op het gelaat kwam. ‘Ik zal daartoe een beeld gebruiken, opdat gij den zin beter zoudt
vatten: Als gij honger hebt, wat doet gij dan?’
‘Wel, dan eet ik, tot ik voor het oogenblik verzadigd ben.’
‘Juist; maar als gij dan later weder honger gevoelt, wat doet gij dan?’
‘Dan eet ik weder!’
‘Wat zou er dan gebeuren, indien gij niet te eten kreegt, indien er geen brood,
geene spijze voor u was?’
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‘Dan zou het er slim met mij uitzien, Wouter. Ik zou dood gaan.’
‘Goed; gij eet derhalve om uw leven te onderhouden, en gij weet dat als gij niet
eet, gij van honger sterft. Is dit niet zoo?’
‘Zeker, maar ik vat u nog niet.’
‘Geduld, Dirk. Ik zal u nu de meening zeggen, of liever den zin van het beeld.
Zoodra de mensch in dien toestand gekomen is, gelijk ik hem u daar straks beschreven
heb, dat hij vergiffenis gevonden heeft in het bloed van Jezus Christus, en dat hij
geen ander heil kent dan Zijn eigendom te zijn; indien hij met één woord een kind
Gods geworden is (want de mensch die zoo niet staat, is geen kind Gods, maar behoort
tot de wereld welke in het booze ligt) dan heeft de Heere Jezus door den Heiligen
Geest, de kiem, het beginsel van den nieuwen mensch gelegd in zijn hart. Dat nieuwe
levensbeginsel geeft hem de bewustheid dat hij een kind Gods is, dat hij zalig wordt.
Doch die kiem van den nieuwen mensch heeft regen, dauw en zonneschijn noodig
om zich te ontwikkelen, om te groeijen, want het gaat met die kiem als met het zaad:
ontvangt dit niet wat het noodig heeft om te gedijen, dan ontluikt het niet. Die kiem
van den nieuwen mensch kan niet gevoed, verkwikt of gekoesterd worden door iets
uit de aarde, b.v. zoo als het brood u voedt, maar moet alles van boven uit den hemel
ontvangen. De nieuwe mensch is uit de hemelen. Daarom ontvangt hij ook uit den
hemel voedsel, nieuwe verkwikking, nieuwe zonnestralen des Heiligen Geestes. En
gelijk een natuurlijk mensch, dat is de mensch die in de zonde blijft, naar het aardsche
brood verlangt, zoo begeert de
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nieuwe mensch van het brood des nieuwen levens te eten. Dat brood is Jezus. Het
heeft den Heere God behaagd mij uit genade bekend te doen maken, wie ik ben en
wie Hij is; ik weet nu dat mijn Zaligmaker Jezus heet en dat ik de Zijne ben voor tijd
en eeuwigheid. Daarom hongert mijne ziel naar Hem, daarom verlang ik niets liever
dan bij Hem te zijn, daarom kan ik niet anders dan gedurig van Hem te spreken, wijl
Hij mijn een en mijn alles is. Hebt gij nu begrepen, Dirk, waarom ik gedurig met u
over dien Jezus, dat brood des levens sprak?’
Dirk knikte van ja, maar sprak geen woord. Hij liet den blik weiden over de ruime,
ruime zee, totdat zijn oog den horizont bereikte, die aarde en hemel met elkander
vereenigt. Zachtkens daalde hij vervolgens met Wouter het duin af en kwam weldra
aan den heuvel, die als het punt van afscheidneming bepaald was.
‘Zoo,’ zeide Berendsz, terwijl hij zijn vuurroer op den grond zette, ‘tot hiertoe
heeft de hopman ons bevolen u te geleiden. Het is ook hoog tijd dat wij vertrekken,
want ik weet dat de hopman niet vriendelijk kijkt, als wij zoo laat komen.’
‘Het is mij wel, Berendsz,’ zeide Wouter. ‘Ik dank u beiden regt hartelijk, dat gij
mij zoo gewillig vergezeld hebt.’
‘Danken!’ zei kleine Gijs, die weder eventjes aan zijn snorrebaard draaide, ‘ik
geloof dat wij u wel mogen danken, want gij hebt ons iets verteld, dat wij nog nooit
gehoord hebben. Nimmer zal ik het vergeten.’
‘Ik hoop, mannen,’ zeide Wouter, ‘dat het gesprek, hetwelk wij zamen hadden,
de gewenschte uitwerking hebbe.
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Den Heer te vreezen en lief te hebben moet onze dagelijksche bede zijn.’
‘En gij Dirk!’ dus wendde zich Wouter tot den voormaligen koksjongen, ‘het was
mij aangenaam u te leeren kennen. Ik kan u zeggen, dat het mij spijt, dat ik reeds
zoo vroeg van u scheiden moet. Doch gij weet, dat de omstandigheden dit vereischen.
Ik heb nog drie zaken, die ik u voor ons afscheid wensen mede te deelen. Luister. In
de kamer waarin wij gisteren avond door den Noortdorpschen vos overvallen werden,
bevindt zich aan de zijde der bedstede een klein verborgen kastje. Kent gij dat?’
‘O, zeer goed, Wouter. Ik heb menigmaal de plaats opgemerkt waar vader
Boudewijn eenige papieren verbergde.’
‘Juist; dat meen ik. In dat kastje heeft vader Boudewijn iets liggen, dat ik zoo
gaarne u toewensch. Ik geloof ook,’ vervolgde hij na eenige oogenblikken nadenkens,
‘dat gij geen kwaad zoudt doen, u dat toe te eigenen. Want vooreerst zijn het slechts
eenige losse bijbelbladen, die ik hem een paar uren geleden geschonken had, en ten
anderen ontrooven wij daardoor niemand. Indien gij dus op uwen togt naar Heilo of
later in de nabijheid van het jagtslot komt, denk dan aan hetgeen ik u gezegd heb.
Neem die bladeren; lees ze dikwijls met een biddend hart en tracht, waar ge kunt,
aan anderen daaruit iets mede te deelen. Want God lief te hebben, is ook de menschen
te beminnen. En gij kunt den menschen geene betere dienst en geene grootere liefde
bewijzen dan hen met de liefde Gods bekend te maken. Zult gij hieraan denken?’
Dirk beloofde dit zooveel mogelijk te doen, waarna Wou-
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ter, die onderwijl iets uit zijn wambuis te voorschijn haalde, vervolgde:
‘Zie hier, lieve Dirk, een klein gouden kruisje, dat ik eerst onlangs uit de handen
van Aafke ontving. Gij zult u nog wel herinneren, dat ik u gisteren morgen vertelde
wie die Aafke was, en op welk eene treurige wijze zij aan haar einde is gekomen.
Aafke gaf mij eenige oogenblikken voor haren dood dit kruisje en verzocht mij dit
aan hare zuster ter hand te stellen. Ik heb reeds gisteren morgen gezegd, waar die
zuster woont. Daar ik echter thans verhinderd word, aan hare laatste bede te voldoen,
wenschte ik dat gij het voor mij deedt. Ik twijfel er niet aan of het zal u mogelijk zijn
binnen korten tijd daar te komen. Geef haar dan het kruisje en deel haar alles mede
wat ik u van Aafke gezegd heb. Wilt gij dit voor mij doen?’
Dirk beloofde andermaal zijn best te zullen doen.
‘Eindelijk,’ zeide Wouter, terwijl hij Dirks hand greep, ‘heb ik nog eene enkele
vraag u te doen.’
‘En welke is die?’
‘Wilt gij niet éénen dag voorbij laten gaan, zonder dat gij eerst God gebeden hebt
om een nieuw hart? Wilt gij elken dag Hem uwe zonden bekennen en bidden dat de
Heer Jezus uw Zaligmaker worde? Wilt gij u voorbereiden Hem te ontmoeten?’
Dirk hield Wouters hand nog steeds vast, maar hij draalde met een antwoord.
‘Nu, Dirk,’ zeide Wouter, ‘valt u het antwoord zoo moeijelijk? Wenschtet gij dan
liever zonder voorbereiding te sterven? Wildet gij dan liever buiten den Heere Jezus
leven?
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Hij heeft u toch zoo liefgehad, dat Hij zijn eigen ligchaam voor u overgaf aan het
kruis. Hij vergoot al Zijn bloed om uwe zonden uit te wisschen. Hij noodigde u elken
dag, ook heden, ja ook nu in dit oogenblik om tot Hem te komen. O, hoe zou Hij
zich verblijden, indien gij kwaamt...... Welnu........ Dirk?’
Dirk had de kracht niet zich langer te bedwingen. Hij wrong zijne hand uit die van
Wouter en zijne beide armen uitbreidende, zeide hij, terwijl de tranen schier zijne
stem verstikten:
‘Ik zal - ik zal -’
Teeder was het afscheid dat nu volgde. De soldaten wierpen hunne geweren over
de schouders, en Dirk in hun midden nemende, lieten zij Wouter alleen op den heuvel.
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Zevende hoofdstuk.
Waarin bewezen wordt, dat men soms op eene vreemde wijze eene
woning binnen komt.
Reeds waren de soldaten en Dirk achter de heuvels verdwenen, en nog stond Wouter
op dezelfde plaats, waar hij afscheid van hen had genomen. In het eerst had hij hen
zoo lang nageoogd, als de duinen dit toelieten, doch toen hij niets meer zag dan den
blaauwen hemel en het gele zand, was hij hen met zijne gedachten gevolgd tot de
verschillende plaatsen, waar hij de laatste dagen doorbragt. Allerlei denkbeelden
doorkruisten zijne ziel; maar toen hij eene vergelijking maakte tusschen die dagen
en dit uur, moest hij erkennen, dat de Heer hem zigtbaar bewaard had. Wel gevoelde
hij zich alleen, maar zijne oogen ten hemel verheffende, en het vriendelijke zonlicht
aanschouwende, was het hem, alsof hij zich in dit oogenblik meer in de nabijheid
bevond van den Almagtige, Wiens regterhand hem zoo genadiglijk geleid had.
‘Alleen, en toch niet alleen,’ zeide hij zachtkens. ‘Welk eene mengeling van
treurigheid en blijdschap. Alleen te
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zijn, en nogtans te weten dat er Een is die ons altijd gadeslaat! Hoe gerust maakt mij
deze gedachte! Ik kan te midden der vervolgingen er zeker van zijn, dat geen haar
van mijn hoofd zal vallen zonder den wil van Hem, wiens alziend oog mij aanschouwt.
En niet alleen mij, o neen! Zijne oogen doorloopen de gansche aarde, ja Hij legert
zich rondom degenen die Hem vreezen. Ook dat oog slaat mijn lieven vader gade, ook hij is niet alleen! En wat is het goed voor mij hiervan overtuigd te zijn,’ vervolgde
hij, terwijl hij zijne handen zamenvouwde, ‘want nu kan ik niets doen, zonder dat
Hij het weet, niets spreken of Hij hoort het. Indien ik iets doe, wat niet goed is, - en
hoe dikwijls doe ik dit -, dan weet ik, dat Hij Zijn heilig aangezigt van mij afwendt,
wijl Hij het kwade niet kan aanzien, - dan weet ik, dat ik Hem bedroefd heb, want
ik gevoel dat Hij niet aan mijne zijde is. Maar ook, indien Zijne liefde, barmhartigheid
en genade mij als het ware nopen Hem te loven, o dan gevoel ik het dubbel hoe nabij
ik Hem ben. Of, indien ik Hem bedroefd heb, en ik zoek Zijn aangezigt met een
schreijend hart, dan ook is Hij aan mijne zijde, en spreekt van vergiffenis in Zijnen
lieven Zoon Jezus Christus! O Heer, hoe dank ik U, te weten, dat ik nimmer alleen
ben!’
Gedurende eenigen tijd hield hij zich met deze gedachten bezig; maar eensklaps,
alsof hij zich iets herinnerde, want hij sedert langen tijd vergeten had, greep hij met
de hand in den boezem. Een glimlach plooide zijnen mond, toen hij voelde, wat hij
zocht, en de hand dieper in zijn wambuis stekende, haalde hij eenige opgerolde en
te za-
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mengevouwene papieren te voorschijn. Het waren de losgescheurde bladen uit
grootvaders Bijbel. Met vreugde zag hij dit overschot aan, want deze zelfde bladeren
gaven hem het zigtbare bewijs, dat de Heer ook in deze zijne eenzaamheid was. Hij
ontvouwde het eene papier na het andere en schikte de bladen zooveel mogelijk naar
hunne volgorde; vervolgens nam hij een blad en las luide het tiende Hoofdstuk van
Johannes. Toen hij het 27ste en 28ste vers gelezen had, kwamen er tranen in zijne
oogen, want hoe dikwijls hij deze heerlijke woorden ook reeds gehoord had, toch
was het hem nu, alsof ze geheel nieuw waren. Derhalve las hij nog eenmaal deze
woorden:
‘Mijne schapen hooren mijne stemme, ende ick kenne deselve, ende zy
volgen my.
‘Ende ick geve haer het eeuwige leven: ende zy en sullen niet verloren
gaen in der eeuwigheyt, ende niemant en sal deselve uyt mijne hant rucken.’
‘Wat is het toch eene liefelijke, zalige gedachte,’ zeide hij tot zich zelven, ‘een schaap
van den Heere Jezus te zijn, en te weten, dat Hij Zijne schapen bij name kent! Welk
eene vertroosting is dit voor mij, de overtuiging te hebben, dat, hoezeer de wolf ook
dreigt, mij geen leed kan geschieden, want de goede herder gaat met Zijnen staf
vooruit, en die Hem volgt is buiten alle gevaar. En welk eene vreugde wacht hem,
die inderdaad een schaap van dien goeden Herder is. Hij ontvangt uit Zijne hand het
eeuwige leven. Het eeuwige leven, ‘vervolgde hij, eenige oogenblikken over dit
woord nadenkende, ‘het eeuwige leven? Met onzen dood? O neen, het eeuwige leven
kan niet eerst be-
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ginnen met onzen dood. Van dat eeuwige leven ontvangen wij het bewustzijn, wanneer
de nieuwe mensch in ons geboren wordt, wanneer wij weten, dat Hij onze herder is,
wij zijne schapen zijn.’
En wederom verviel hij in een diep gepeins, uit hetwelk hij niet eer ontwaakte,
dan toen hij het gekrijsch van eenige zeemeeuwen boven zijn hoofd vernam, wier
tegenwoordigheid hem herinnerde, dat hij in de nabijheid was van het strand, en niet
in de weleer zoo vreedzame ouderlijke woning, waar hij zoo dikwijls de gesprekken
zijns vaders over het eeuwige leven beluisterd had. Dit bragt hem ook te binnen, dat
het meer dan tijd was op te staan en zijne reis te vervolgen; want naar de aanduiding
van zijnen oom had hij welligt nog ruim zeven uren noodig, om ter plaatse te komen
waar zich zijn vader bevond. Hem op te zoeken, was het eenige doel, waarnaar hij
thans streefde, en den Heer biddende, dat Hij hem toch voor alle gevaren zou bewaren,
en hem veilig in de armen zijns vaders leiden mogt, bergde hij zijne papieren weder
op hunne plaats, en sloeg den weg zuidwaarts in, zooveel mogelijk de zijde van het
strand houdende, om altijd op zijne hoede te kunnen zijn.
Het was thans ongeveer één uur, en de hitte buitengemeen groot, zoodat het
beklimmen der duinen hem eenigszins onbehagelijk was. Nogtans hield hij goeden
moed, want hij begreep, dat hij thans den avond niet in de duinen kon doorbrengen,
wijl honger en dorst hem zouden noodzaken eene menschelijke woning op te zoeken.
Derhalve klouterde hij het eene duin op en het andere af, en weldra zag hij een uur
later het dorpje Zandvoort tusschen de duinen. Hij
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durfde het echter niet te wagen van de strandzijde het dorp te naderen, noch wilde
hij dat plaatsje aandoen; want het kon immers zeer goed zijn, dat er eene afdeeling
Spaansch krijgsvolk lag, of dat het op de eene of andere wijze onveilig voor hem
was. Daarom, in weerwil van den brandenden dorst, die hem kwelde, besloot hij
dwars door de duinen heen het dorpje voorbij te gaan, in de hoop dat hij spoedig een
berkenboschje zou bereiken, waar hij zich met eenige braamvruchten kon verkwikken.
Hoe menigwerf had hij dit reeds vroeger gedaan, en hoe weinig dacht hij toenmaals,
dat hij eenmaal als vlugteling met verlangen naar zulk een boschje zou uitzien. Hij
ging het duin een weinig oostwaarts in, om zooveel mogelijk in de nabijheid der
hoogste heuvels, en dus veiliger te zijn. Weldra bereikte hij den zoom der duinen,
om welken zich een mulle weg kronkelde, die naar het dorpje geleidde, en dezen
weg spoedig overstekende, verdween hij weldra weder in de duinen. Ruim een half
uur lang gunde hij zich geene rust, maar klom het eene duin af en het andere op,
steeds zorgende zijnen koers niet uit het oog te verliezen, maar dien naar den stand
der zon af te meten. Eindelijk in de nabijheid van een boschje gekomen, zette hij
zich in de schaduw der jeugdige berken neder en zocht met een begeerig oog naar
eenige bramen. Hij vond er slechts enkelen, want de tijd der bramen begon eerst aan
te komen, doch de groote hitte der laatste dagen had er eenige vroegtijdig doen rijpen,
en hij werd derhalve in staat gesteld zich met deze sappige vruchten te verkwikken.
Ongeveer een half uur had hij hier vertoefd, en zich door de rust versterkt, derhalve
stond hij op met
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het stellige voornemen, thans zonder oponthoud van zijne zijde, de reis te vervolgen.
Hij koos nu weder zijnen weg langs de strandduinen, om zeker te zijn dat hij niet
verdwaalde. Gansch in de verte der blaauw-groene Noordzee zag hij hier en daar
een enkel scheepje, doch overigens was het strand ledig, en gaarne had hij den lust
bevredigd, die bij hem opkwam om zich aan den zeeoever een weinig af te koelen,
of zijne voeten door de spelende golven te doen bespoelen, maar hij mogt den tijd
daarvoor niet nemen. Zijn verlangen om in veiligheid te zijn jaagde hem gedurig
voort, niettegenstaande hij nog nu en dan een enkelen blik wierp op die schoone
gerimpelde watervlakte.
Het scheen dat thans zijne vlugt niet bemoeijelijkt werd. Geen Noortdorpsche vos
liet zich zien; geen Spaansch soldaat achtervolgde hem; hij bleef alleen, maar met
zijnen God, die zijn gebed had verhoord.
De avond begon te dalen, en de zon dook haar hoofd onder den gezigtseinder der
watervlakte, toen Wouter van boven een hoogen duinheuvel de vruchtbare streek
van het Langevelt en het Noordwijkerhout bemerkte. Hij bleef eenigen tijd besluiteloos
wat te doen. Zou hij eerst den avond afwachten en van de invallende duisternis
gebruik maken om ergens ongemerkt in eene woning binnen te sluipen? Of zou hij
nu dadelijk het eerste het beste huis, dat hij daar ginds in de verte zag, ingaan? Wat
zou hij daar doen, wat zou hij daar vragen? Waren het vrienden of vijanden? Waren
het vervolgers of aanhangers der Reformatie? Al deze vragen kwamen in zijnen geest
op, en hij wist niet wat te doen. Indien hij, dus was zijne rede-
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nering, den nacht afwachtte, dan wist hij volstrekt niet waarheen. Deze streek was
hem geheel onbekend. Hier en daar zag hij, tusschen de boomen door, het blaauwe
leidak van een boer, of de rieten stulp van een daglooner; maar wanneer het nacht
was, dan kon hij niets onderscheiden. Na geruimen tijd in overdenking doorgebragt
te hebben, besloot hij eindelijk, steunende op des Heeren bijstand, voorwaarts te
gaan. Hij koos zich eenen weg uit, dien hij volgen wilde, en met langzame schreden
het duin verlatende, bereikte hij weldra den ingang van het Noordwijkerhout, dat
zich toen ter tijd uitstrekte tot aan den bekenden Vogelenzang.
Voorzigtig sloop hij van boom tot boom, en weldra zag hij tusschen de trotsche
eikenboomen, die in dezen omtrek stonden, de boerenwoning, welke hij van boven
de duinen had opgemerkt. Hoe stil en somber was het hier! Geene menschelijke stem
deed zich hooren, niet eens het bassen van den hofhond. Slechts het kirren der
woudduiven of de toonen van den duinvink lieten zich van tijd tot tijd vernemen. Dit
maakte geenen blijden indruk op onzen Wouter, die nog gedurig de oogen op het
huis gevestigd hield, en nog geenszins het plan had laten varen, om op deze of gene
wijze ergens dat huis te zien binnen te komen. Weder doet hij eenige stappen
voorwaarts, dringt door een boschje met jong opgaand hout, en weldra staat hij voor
het huis. Hij ziet niemand. Het schijnt alsof het huis ledig en onbewoond is, zoo
doodsch komt hem alles voor, en ware het niet, dat hij aan verschillende voorwerpen
bemerken kon, dat deze tot het dagelijksch
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gebruik eener boerderij bestemd waren, dan zou hij gemeend hebben, dat de lieden
verhuisd waren. Plotseling hoort hij, dat hij hier toch nog niet alleen is, want hij
verneemt de fluisterende stem van twee mannen digt in zijne nabijheid. Hij spitst
zijn oor, om eenige woorden op te vangen, doch dit gelukt hem niet, want de stemmen
gaan hem voorbij, en hij hoort weldra niets meer. Nu overvalt hem een
onbeschrijfelijke angst; zijne verbeelding spiegelt hem zaken voor, waaraan hij
vroeger in het geheel niet dacht, en het duurt niet lang, of hij waant zich omringd
door eene menigte menschen, die het een of andere kwade complot smeden. Welligt
zijn het zamenzweerders, die deze woning als het punt hunner geheime bijeenkomsten
gekozen hebben. Welligt willen zij hier overleggen, op welk eene wijze zij de
Reformatie zullen te keer gaan. Deze en dergelijke gedachten doorkruisen zijn hoofd,
en toen zich straks weder fluisterende stemmen lieten hooren, bevleugelde de angst
zijne voeten. Hij snelt het boschje uit, regelregt op de woning toe, orn te zien of daar
ook eene schuilplaats voor hem was.
Middelerwijl was het geheel duister geworden, en onze Wouter hier een volstrekte
vreemdeling in den weg zijnde, struikelde in zijn snellen loop over eenig
bouwgereedschap, en kwam met zijn hoofd tegen een voorwerp aan, dat wel lang
genoeg was, om gezien te kunnen worden, maar zoo geplaatst stond, dat men het
moest voelen voor men gedreven werd om het te bezien. Wel hadden de val en de
stoot Wouter eenigszins bedwelmd, maar hij had toch nog tegenwoordigheid van
geest genoeg, om dat voorwerp dadelijk vast te houden. Dit voorwerp
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was niets anders dan eene ladder, en wat kon hem in dit oogenblik meer van dienst
zijn dan eene ladder, nu hij nergens eene opening zag, om het huis binnen te komen.
Terstond rigtte hij zich op, en zijne oogen naar alle zijden van den wit bepleisterden
muur wendende, bemerkte hij eene soort van zolderluik. Oogenblikkelijk was zijn
besluit genomen. Met de meest mogelijke stilte plaatst hij de ladder tegen de
zolderopening, en klimt met vlugheid de sporten op. Naauwelijks is hij daarop
gekomen, of de gedachte maakt zich van hem meester, dat het nu wel zeer mogelijk
kan zijn, dat men de ladder wegneemt, dan zat hij ingesloten op den zolder, en dat,
indien hem gevaar in het huis dreigt, hij het huis niet zal kunnen verlaten. Een, twee,
drie grijpt hij de boveneinden van de ladder aan, en al zijne kracht inspannende, trekt
hij dezelve met weinig gedruisch naar binnen. Deze arbeid had hem wel menigen
zweetdroppel gekost; maar hij wischte ze spoedig af, wijl hij zich nu veiliger waande.
Thans echter bevond hij zich op eene vliering, en nergens wist hij den weg. Alles
was zoo donker om hem heen, dat hij gerustelijk zijne oogen sluiten, en alleen op
het gevoel voorwaarts gaan kon. Al tastende en zoekende, stond hij op eenmaal voor
een gat, waarin hij zeker zou gestort zijn, indien hij niet de voorzigtigheid gebruikt
had van telkens met den voet te voelen, of er wel grond onder was. Hij moest dus
eerst onderzoek doen, waartoe dit gat diende, en derhalve ging hij, zoo lang als hij
was, op den planken vloer liggen, en tastte naar alle zijden rond. Weldra ontdekte
hij, dat het de vlieringopening was, waaraan de trap ontbrak. Wat
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te doen! Hij bezint zich niet lang. Met de grootst mogelijke stilte trekt hij de ladder
naar dit gat, doet haar langzaam zakken, en ondervindt dat zij juist lang genoeg is.
Hij klimt nu naar beneden en komt op eenen grooten zolder, die bijna geheel ledig
was, met uitzondering van eenig hooi, dat hier en daar verspreid lag. Hij maakte ook
hiervan gebruik, om zijnen vermoeiden leden eenige rust te gunnen. Langzamerhand
overmande hem de slaap, en of hij wilde of niet, weldra sloten zijne oogleden zich
vast toe.
Hoe lang hij geslapen had wist hij niet; maar wel dat hij wakker gemaakt werd door
een geluid, hetwelk hem voorkwam niet anders te zijn, dan het kloppen op eene deur.
Hij legt zich op den grond neder, en bemerkt dat er hier en daar reten zijn, waardoor
een flaauw licht zigtbaar wordt. Hij kan echter niets zien; maar met des te meer ijver
luistert hij toe, en verneemt weldra een duidelijk geklop, en spoedig daarna het
knarsen eener deur op hare hengsels, zoodat het hem blijkt, dat er inderdaad in deze
woning eene zamenkomst gehouden wordt. Twee, drie, viermalen wordt dit geklop
herhaald, en telkens treedt er iemand de kamer binnen, die, naar het Wouter toescheen,
zich juist onder dezen zolder bevond.
Er verliep eenige tijd, gedurende welken Wouter niets anders vernam, dan eenige
onzamenhangende woorden; maar eensklaps treft een ander geluid zijn oor, een
geluid, dat hij het allerminst hier verwacht had. Duidelijk hoort hij de woorden van
het volgende lied, door eenige mannen gezongen:
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Tot U o Godt almachtich
Vader ghebenedijt
So roep ick seer aendachtich
Als nu op desen tijt
Met sonden swaer beladen
So is die siele mijn
O Heere vol van weldaden
Wilt mijns ghenadich zijn.
Siet niet op mijn misdaden
O ghij mijn Godt seer goet
En wilt myn siele niet versmaden
Ghij sijt vriendelijk en soet
Die dood van de sondaren
Ghy Heere niet en begheert
Ghy wilt ghenade openbaren
Die siel die tot u keert.
Daerom mijn Godt ghepresen
So trede ik oock tot dy
Wilt my ghenadich wesen
En mijn siel maken vry
Van alle mijn quaetheden
Daer met ick ben belaen
In u ermen met vreden
So wilt my nemen aen.

Wouter weet niet of hij waakt dan wel droomt. Dit is immers een lied, dat de
doopsgezinden en de aanhangers der Reformatie dikwijls zongen! En is het niet
hetzelfde lied, dat in zijns vaders woning gezongen werd,
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toen Jakob Arentszoon bij hem was? Zijn hart springt op van vreugde bij de
herinnering aan dien tijd, en hij kan naauwelijks zich zelven bedwingen, om uit volle
borst het daar straks gezongen lied te herhalen.
Intusschen is het gezang onder hem geëindigd, en duidelijk verneemt hij thans de
krachtige stem van iemand, die oogenschijnlijk eene rede houdt voor de aanwezenden.
Van tijd tot tijd hoort hij enkele uitdrukkingen, die zijn vermoeden bevestigen, dat
degenen, die hier vergaderd zijn, tot de voorstanders der Reformatie behooren en
thans eene geheime zamenkomst houden1.
Nu, meent hij, is hij gelukkig aan het einde zijner vlugt gekomen, en zal de
vervolging hem te midden zijner geloofsgenooten niet bereiken. Doch hoe zal hij
hun te kennen geven, dat hij zich hier bevindt? Hij weet wel een middel om aan te
duiden dat er iemand op zolder is, maar dan vreest hij dat hij zijne geloofsgenooten
een noodeloozen schrik aanjagen en tevens eene groote stoornis in hunne
godsdienstige zamen-

1

Geheime zamenkomst. Het moet onzen lezers geenszins verwonderen dat de aanhangers der
Reformatie nu en dan in het verborgen bij elkander kwamen. Vooreerst was de overheid op
verschillende plaatsen zeer Spaansch- en Roomschgezind en vervolgde de andersdenkenden
te vuur en te zwaard. Nog slechts een jaar geleden waren Arent Dirk Vos uit de Lier, Cors
Stevensz van Naaldwijk en anderen te 's Gravenhage gevangen genomen en geworgd. Ten
anderen hielden zij alleen dan openbare bijeenkomsten, wanneer de overheid het hun vergunde.
De geheime bijeenkomsten hadden een tweeledig doel: vooreerst malkanderen te vertroosten,
in het geloof op te scherpen en te onderwijzen; en ten tweede middelen te beramen om onder
Gods zegen en bijstand de Reformatie uit te breiden.
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komst te weeg brengen zou. Hij luistert inmiddels scherp toe en hoort dat dezelfde
spreker van daar straks zijne rede nog voortzet. Die stem is hem niet geheel onbekend;
maar hij is nog te ver van haar af om duidelijk te onderscheiden door wien zij
voortgebragt wordt. Intusschen valt hem in, dat deze zolder toch een uitgang moet
hebben. Maar waar zou hij dien zoeken? Loopen durfde hij niet; want dan zouden
zijne voetstappen te veel gedruisch maken. Hij weet goeden raad. Op den grond
liggende kruipt hij langzaam voort, overal voelende of hij geenen uitweg vindt. Op
deze wijze rondtastende, grijpt hij een ijzeren ring, die in den grond is vast geklonken.
Wouter verheft zich op zijne knieën, trekt aan den ring en doet zijn uiterste best om
het luik, waaraan de ring bevestigd is, op te tillen. Dit gelukt hem, zonder dat dit het
minste gedruisch maakt, en nu merkt hij dat hij zich boven eene bedstede bevindt,
want het licht dat in de kamer schijnt, straalt door eenige kleine ruitjes en openingen,
welke in de deur der bedstede aanwezig zijn. De bedstede was niet hoog en de sprong
dus niet groot. Zonder zich lang te bedenken, waagt hij het zich te laten vallen, en
ligt weldra tusschen de gevulde donzen kussens ende dekens van een ouderwetsch
Hollandsch bed. Zoo stilletjes als hij het vermag, opent hij een klein deurtje boven
zijn hoofd, en nu gelukt het hem te zien wie er zich in de kamer bevinden.
Vlak tegenover hem staat zijns vaders liefste vriend, de gewezen mandenmaker.
Jan Arentszoon, thans Predikant te Alkmaar. Om eene tafel, op dewelke verschillende
gereedschappen staan, tot het Heilige Avondmaal bestemd, zitten vier of vijf
geloofsgenooten, in eene biddende houding. Wou-
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ter neemt eerbiedig zijn flaphoed af en luistert biddende toe. Weldra klinkt het amen
uit Arentszoon's mond, hetwelk door de aanzittenden herhaald wordt.
En nu is Wouter getuige van een eenvoudigen broedermaaltijd ter gedachtenis aan
het lijden en sterven onzes Heeren Jezus Christus. De knaap houdt den adem bijkans
in, om zijne geloofsgenooten in hunne stichtelijke verrigting niet te storen. Hij verliest
geen woord. Alles wat hij hoort en ziet, verschaft hem een blij genot, en is, dunkt
hem, eene vergoeding voor alles, wat hij geleden heeft. Wel ziet hij zijnen lieven
vader niet, doch hij twijfelt er geenszins aan, of straks, wanneer hij zich te midden
der zaamgekomenen bevindt, zal hij uit hunnen mond wel vernemen, waar zich zijn
vader ophoudt.
Brood en wijn zijn genuttigd en weder heft de kleine vergadering een lied aan, en
wel een lied dat hem evenzeer bekend is. Nu denkt hij, is de tijd gekomen, dat hij
zich voegzaam kan bekend maken. Hij wacht eerst het lied af waarvan de inhoud uit
de volgende verzen bestaat:
Looft den Heere o ghy siele mijn,
Singt lof en danck u Godt en Heer,
Prijst hem seer den verlosser dijn,
Wilt hem loven meer ende meer,
Met herten reyn gheeft hem zijn eer,
Die u hielp seer, uit veel ellenden,
Mijn siele wilt hem lof toewenden.
O looft mijn siel mijn Godt seer goet
Mijn salicheyt mijns levenscracht

Eduard Gerdes, In de duinen

187
U altijt te loven met spoet
En te dancken met voller macht
Is mijn siele Heere bedacht
Die lach versmacht, en doot in sonden
Maer nu door u ghenaed' ontbonden.
Naer u mijn Godt mijn salicheyt
So dorstet seer die siele mijn
Mijn sonden heb ick seer beschreyt
Met rouwe groot en herten pijn
Ick sprak gaet in o Heere fijn
In die siel mijn, suyvert haer seere
Weest haer bruydegom ende Heere.
O Ghy mijn Godt mijn Herder sterck
Ghy leydt my aen den watercant
Godlijck voet ghy my in dit perck
Ghy weydt my op dat groene lant
Ghy opent dijn Hemels verstant
Tot onderpant, gheef dy verheven
Uwen gheest Heere in dit leven.

en toen het laatste vers aanheffende, zingt hij met de geloofsgenooten de volgende
regelen:
Loof den Heer ghy zijn heylgen al
Gy Enghelen in 'shemels throon
Danckt hem seer ghy heylig ghetal
Looft den Heere met ghesanck schoon
Singhet hem lof en prijs met thoon
Ghy die syn loon verbeyt ghestadich
Dancket hem seer den Heer ghenadich.
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Gij kunt begrijpen, lieve lezers, welk een indruk deze onverwachte stem uit de hoogte
op Jan Arentszoon en de overige broeders maakte. Allen staken plotseling hun lied
en zien naar de zijde vanwaar de stem kwam. Doch Wouter zingt maar door. De
knaap, bijna ten toppunt van zijne wenschen gekomen, heft met al den ijver, dien dit
oogenblik hem schonk, de bovengemelde regelen aan, en geeft op deze wijze te
kennen, dat hij ten minste een hunner vrienden moet zijn.
Jan Arentszoon is de eerste, die deze gevolgtrekking maakt, en op zijne beurt zijne
stem verheffende, zingen zij thans allen nogmaals de twee regels:
Ghy die syn loon verbeyt gestadich
Dancket hem seer den Heer ghenadich.

Toen de laatste toonen van het lied wegsmolten stonden allen op, en Jan Arentszoon
zich tot Wouter wendende, vroeg hem:
‘Wie zijt gij, en hoe komt gij hier?’
‘Ik ben de zoon van Rolf Harmsen en hier gekomen om mijnen vader te zoeken.’
Naauwelijks had Wouter deze woorden gezegd, of een dergenen, die het digtst bij
Jan Arentszoon gezeten had, sprong oogenblikkelijk toe, schoof een kleinen grendel
van de deur der bedstede, en ving nu Wouter in zijne armen op.
‘Zijt gij Wouter Harmsen van Heemskerk?’ vroeg Jan Arentszoon, den knaap
oplettend gadeslaande.
‘Welzeker, heer Arentszoon,’ antwoordde Wouter, ‘kent gij mij niet meer? Het
zijn nu ruim twee jaren geleden,
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dat ik u het eerst met mijnen vader te Sloterdijk bezocht. Herinnert gij u dit niet
meer?’
Jan Arentszoon bragt de hand aan zijn voorhoofd, alsof hij zich iets wilde te binnen
roepen, en zeide toen:
‘Juist, nu herinner ik het mij. Maar gij waart toen niet alleen. Gij hadt uwen
grootvader nog bij u. Is dat zoo niet?’
De knaap stemde dit toe, maar zeide met eene treurige stem:
‘Ach ja, dat is waar. Doch mijn grootvader is niet meer. De wreede Spanjaarden
hebben hem na Haarlems inneming op eene onmenschelijke wijze uit zijne woning
gesleept, en zeker zullen zij hem wel te Haarlem gebragt en aldaar gemarteld hebben.’
Tranen verstikten Wouters stem; maar toen hij het gelaat van den predikant
gadesloeg, en in plaats van een meêwarigen blik een kleinen glimlach bemerkte, toen
begon zijn hart feller te kloppen, en het was hem alsof hij eene tijding zou vernemen,
die hem buitengewoon zou verrassen.
Jan Arentszoon omarmde hem teederlijk en vroeg hem:
‘Wouter, gelooft gij, dat de Heere God de zijnen wonderbaar verlossen kan, ten
spijt van Spaansche krijgsmagt en inquisitie?’
‘Zeker, van harte gaarne, geloof ik dit,’ antwoordde Wouter, die reeds ruimer
adem haalde.
‘Welnu, mijn lieve Wouter,’ zeide Jan Arentszoon, ‘verneem dan, dat uw
grootvader zich niet zeer ver van hier bevindt.’
‘Mijn grootvader, mijn lieve grootvader!.....’ stamelde
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Wouter, die in de vreugde zijns harten luidkeels begon te schreijen.
‘Is bij uwen vader,’ vervolgde Jan Arentszoon.
Nu kon Wouter zich niet langer bedwingen. Met al het vuur zijner jeugd greep hij
Jan Arentszoon bij den arm, uitroepende:
‘Waar zijn zij, waar zijn zij?’
‘Stil,’ zeide Jan Arentszoon. ‘Houd u een weinig bedaard, want dit oogenblik is
toch niet geschikt om uwen grootvader en uwen vader op te zoeken.’
Wouter liet het hoofd op de borst zinken en stamelde:
‘Ik zal wachten; alleen zet mij niet te lang op de proef. Zeg mij intusschen op
welke wijze mijn grootvader aan het verraad ontsnapt is.’
Jan Arentszoon nam toen de hand van den knaap in de zijne en deelde hem
ongeveer het volgende mede:
‘Het zal u misschien niet onbekend zijn, dat door het verraad van zekeren inwoner
van Noortdorp, Wijbrandsen genaamd, eenige Spaansche soldaten het huis uws
grootvaders geplunderd en hem zelven gevankelijk weggevoerd hebben. Ik zal u
onkundig laten van al de gewelddadigheden, die deze snoodaards met uwen armen
grootvader bedreven. Zij bonden hem met dikke touwen aan den staart van een hunner
ruiters, en dwongen hem met kolfslagen en speerstooten voort te gaan. Zoo ging het
een goed eind voorwaarts, tot zij de hoeve van zekeren Jan Soeter bereikten, die in
het geheim der Reformatie is toegedaan, en daarom nog steeds in den omtrek van
Velzen gebleven is, wijl hij denkt op deze wijze nog tot heil te zijn van vervolgden
en verdrukten.
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Binnen kort echter verwachten wij hem hier, en dan zal hij openlijk aan onze zijde
optreden. Op de hoeve aangekomen, gunden de ruiters den ouden man eenige rust,
minder om hem zelven, dan wel om de voetknechten, die door de drukkende duinhitte
zeer geleden hadden. Men ontbond uwen grootvader, en wierp hem als een dier op
eenige bossen stroo, die in eene hooischuur op den grond lagen. De oude man was
gansch afgemat en kermde van smarten. De ruiters meenden dus ook dat zij hunnen
weg vervolgen en het verdere vervoer van uwen grootvader aan twee soldaten konden
overlaten.
‘Naauwelijks waren de ruiters vertrokken, of de soldaten, die begrepen, dat de
gevangene in dezen toestand aan geen ontvlugten kon denken, legden zich naast hem
neder om een weinig uit te rusten. Doch van rusten kwam slapen, en eer zij het wilden,
snorkten zij zoo luide, dat Jan Soeter het hooren konde. De boer had twee knechts,
die het ook bij langen na niet met de Spanjaarden hielden, en zeer boos waren dat
deze den ouden man zoozeer mishandeld hadden. Toen nu de soldaten sliepen, zeiden
de knechts tot Jan Soeter: “Zou het niet goed zijn, indien wij het stroo, dat in de
schuur ligt, boven op den hooiwagen bonden en het hooi naar Douwke onder den
Vogelenzang bragten?” - “Mijnentwege,” zeide Jan Soeter. “Ik wil niets van het stroo
weten, gij kunt er mede doen wat gij wilt.” - Meer hadden de knechts niet noodig te
weten. De wagen werd aangespannen en het stroo er boven op gebonden.’
‘Maar de soldaten dan, en mijn grootvader?’ vroeg Wouter.
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‘Ik zeg u immers,’ vervolgde Jan Arentszoon, ‘dat Jan Soeter niets van het stroo
wilde weten en dat de knechts derhalve het stroo zoo op den hooiwagen bonden, dat
alles wat er op was, er niet ligt afvallen kon. Zij hebben ook zeker het stroo met een
kennersoog onderzocht, want de eene bos stroo plaatsten zij voorop den wagen,
terwijl zij de beide andere bossen boven op den wagen wierpen. En toen ging het
den weg op naar den Vogelenzang, en wel zoo, dat men er in Haarlem geene lucht
van kreeg.’
‘En mijn grootvader?’ vroeg Wouter, die zijn ongeduld niet langer bedwingen
kon.
‘Uw grootvader kwam behouden bij den broeder van den eigenaar dezer huizinge,
die op eene hoeve aan den Buurtweg bij de Leydsche vaart woont. Deze heeft hem
de liefderijkste verpleging betoond, zoodat uw grootvader gisteren die woning kon
verlaten en zich thans op Klein Ofhem bevindt, waar een bloedverwant van den Heer
van Batenburg woont.’
Wouters gelaat drukte eene hooge mate van geluk uit, maar kon toch niet nalaten
te vragen wat er van de beide soldaten geworden was, die op den hooiwagen gebonden
waren. Doch Jan Arentszoon legde hem den vinger op den mond en zeide:
‘Vraag daar niet naar; dit weet Jan Soeter ook niet, en gerustelijk kon hij ook aan
de soldaten die den volgenden dag zijne hoeve bezochten, zeggen dat hij er niets van
gezien had.’
‘Ik ben maar blijde dat mijn lieve grootvader is gered geworden. Hoe goed is toch
de Heer!’
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‘Dat moogt gij wel zeggen, Wouter,’ bevestigde Jan Arentszoon. ‘Dit ondervinden
voornamelijk de kinderen Gods, die oogen hebben ontvangen om Zijne wonderbare
weldadigheden te aanschouwen. Ook heden avond waren wij er weder getuigen van,
niet waar, mijne lieve vrienden en broeders?’ vervolgde Jan Arentszoon, zich
wendende tot degenen, met welke hij het Heilige Avondmaal gebruikt had. ‘Wij
mogten op nieuw, bij genot van brood en wijn, de verzekering ontvangen dat onze
zonden zijn vergeven; ons geloof werd versterkt, want wij hebben het gevoed met
het waarachtige brood des levens. Ook ondervonden wij in dit uur weder de
vernieuwde blijken van des Heeren gunst, wijl Hij ons op eene zoo verrassende wijze
den zoon eens lieven broeders in de armen voert. Waarlijk, wij hebben reden om den
Heer te loven. Komt, laat ons Hem danken en bidden.’
Jan Arentszoon knielde neder, terwijl allen, die in het vertrek waren, onze Wouter
niet uitgezonderd, zijn voorbeeld volgden. Hij sprak het gebed uit met zulk een
ootmoed, als men dit van een geoefend Christen kon verwachten, en toen hij het
Amen uitsprak, mogten allen getuigen dat de Heer hun nabij geweest was. Eenige
oogenblikken bleven zij in stille overdenkingen verzonken, maar Wouter, wetende
dat hij zich thans in de nabijheid zijner geliefden bevond, had nu weinig rust. Hij
drukte nogmaals zijn verlangen uit zich op weg te begeven naar Klein-Ofhem, en
Arentszoon wel bevroedende dat dit verlangen billijk was, omhelsde hem teederlijk
en zeide:
‘Ik zal beproeven u daarheen te doen geleiden. Ik zelf
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kan niet met u medegaan. Heden middag bevond ik mij op Klein-Ofhem, waar ik
afscheid nam van uwen vader, die bij uwen grootvader is gebleven. Ik had beloofd
hier aan deze plaats nog eene zamenkomst te houden met eenige geloovige broeders,
en thans sta ik op het punt afscheid van hen te nemen, want mijne lieve gemeente te
Alkmaar verlangt dringend naar mij. Straks komt een wagen, die mij naar den
Vogelenzang zal brengen, en van daar hoop ik onder begunstiging van den nacht en
onder het veilige geleide van mijnen Hemelschen Vader Alkmaar te bereiken. U zal
ik toevertrouwen aan de zorg van twee broeders hier aanwezig, die in den omtrek
van Klein-Ofhem wonen, en u, hoop ik, veilig derwaarts zullen geleiden!’
Terstond verklaarden eenigen zich bereid om den wensch van den leeraar te
vervullen, en toen Jan Arentszoon den naam van één hunner noemde, was het Wouter
alsof hij dien naam reeds meermalen gehoord had, en op zijne vraag of deze man
niet gehuwd was met de zuster van Geert Geertsen, ontving hij uit den mond van
haren man zelven het blijde berigt dat de vrouw, die hij in den, mijnen lezers
bekenden, nacht in de duinen aangetroffen en gered had, zich thans met hare beide
kindertjes ook op Klein-Ofhem bevond. Gij kunt begrijpen dat onzen Wouter dat
berigt hoogst welkom was en dat het niet weinig bijdroeg om zijne begeerte, van
namelijk allen weder te zien, meerder klem bij te zetten.
Inmiddels vernam men buiten een geluid alsof iemand met eene zweep klapte, en
daar dit het teeken was dat de wagen, welke Jan Arentszoon zou wegbrengen, in
gereedheid stond, verzamelden zij zich allen nog eenmaal om den geliefden en
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getrouwen verkondiger van Gods Woord, drukten hem hartelijk de hand, terwijl
menige zegenbede van hunne lippen vloeide. Jan Arentszoon breidde zijne handen
zegenend over hen uit en beval allen aan de genadige hoede des Almagtigen, waarna
hij het huis verliet, den gereed staanden wagen besteeg, en weldra in de duisternis
van het Noordwijkerhout verdween1.
Een half uur later was het vertrek, waar de zamenkomst gehouden werd, opgeruimd,
de lamp uitgebluscht, het huis gesloten, en Wouter begaf zich met twee vrienden op
weg naar Klein-Ofhem, waar hij na ruim een half uur gelukkig aankwam.
Ik zal niet trachten u de vreugde en het geluk te beschrijven van dit wederzien.
Mijne pen is niet in staat u de aandoeningen te schetsen, die het gemoed vervulden
van den ouden Harmsen, alsmede van vader en zoon. Geruimen tijd hielden zij
elkander omkneld zonder een woord te uiten, en eerst toen zij aan hunne vreugdetranen
den vrijen loop gelaten hadden, waren zij in staat elkanderen juichend toe te roepen:
‘Waarlijk de Heer is groot van goedertierenheid; Zijne Liefde is eindeloos!’
Ook de zuster van Geert Geertsen was hierbij tegenwoordig, en dat er in dien nacht
op Klein-Ofhem weinig aan den slaap gedacht werd, zullen mijne lezers wel
bevroeden. Menig uur werd er doorgebragt met alles te verhalen wat grootvader en
Wouter overkomen was. De eerste stortte bittere

1

Jan Arentszoon zag zijne vrienden niet weder. Hij stierf gedurende de belegering van Alkmaar
in de maand October van het jaar 1573.
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tranen bij het herdenken van Aafkens treurigen dood; maar de hope, dat zij met het
oog op haren Jezus de eeuwigheid was ingegaan, goot weder zoeten wijn in den
bitteren beker, welken hij zoo menigwerf gedronken had. Dat ook Wouters vader
menige belangrijke bewaring des Heeren aan zijnen zoon te verhalen had, zult gij
welligt kunnen beseffen. De gebeurtenis op het jagtslot van Westerhout, de ontmoeting
in Boudewijns woning, de vlugt van Wouter en Dirk, de Noortdorpsche vos, de
wakkere Ruikhaver, Boudewijns dood, - alles, alles werd verhaald, en toen de eerste
stralen der morgenzon de kruisramen van Klein-Ofhem verlichtten, zat Wouter nog
tusschen de zijnen, lovende en dankende God voor al hetgeen Hij aan hem gedaan
had.
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Besluit.
Het was omstreeks de helft der maand October van het voor Alkmaar zoo
gedenkwaardige jaar 1573, dat op zekeren dag de straten van de oud-Hollandsche
stad Hoorn opgevuld waren met eene menigte nieuwsgierigen, van welke eenigen
zelfs tot op de daken geklommen waren, om slechts beter te kunnen zien wat er
binnen de muren hunner zeehaven gebeurde. En dat het inderdaad der moeite waard
was, dat zoovelen zich bijna verdrongen, om toch vooral niets te missen van hetgeen
er te zien viel, zal den lezer blijken, indien ik hem mededeel, dat op dien dag de
Admiraal der Spaansche vloot, Graaf Bossu, met vele zijner krijgslieden gevankelijk
binnen Hoorn gevoerd werd.
Het zal niet noodig zijn, de aanleiding hiertoe aan mijne lezers mede te deelen.
Ieder Hollandsche jongen weet immers, dat gemelden graaf, door onzen braven
Kornelis Dirkszoon van Monnikendam, eene geduchte nederlaag op de Zuiderzee
werd toegebragt, waarbij Bossu gedwongen werd zich over te geven, en hem het
Weeshuis te Hoorn als gevangenis werd aangewezen.
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Onder de toeschouwers bevonden zich ook twee oude bekenden. En wie de oogen
gerigt hield op een venster aan de zijde der straat, langs welke de stoet voorbij trok,
zou zeker Rolf Harmsen met zijnen zoon Wouter opgemerkt hebben. Juist kwam
eene kleine afdeeling Hollandsche speerknechten de straat door, en toen Wouter
nieuwsgierig naar het venster trad, herkende hij in den bevelvoerenden officier zijnen
oom, den wakkeren hopman Ruikhaver, die, gelijk ons de historie meldt, aan dezen
zeestrijd zulk een krachtdadig deel genomen had. De hopman merkte spoedig zijnen
neef op, en groette hem met het gewone saluut des krijgsm ans. Ook Berendsz en
Kleine Gijs bevonden zich onder de soldaten; maar wie schetst Wouters verwondering,
toen hij te midden van eenige matrozen Dirk Gapertsz bespeurde. De gewezen
koksjongen scheen uitmuntend in zijn schik te zijn; althans hij stapte zoo fier de
huizen voorbij, alsof hij zeggen wilde: ziet gij wel, welke helden wij zijn?
Twee uren later bevond zich Ruikhaver bij Wouters vader. De dappere krijgsman
verheugde zich zeer, vader en zoon zoo gelukkig vereenigd te zien, en hoewel hij
slechts een uur beschikbaar had, deelde hij hun verscheidene belangrijke zaken mede.
Onder anderen meldde hij Wouter, dat gisteren de welbekende Noortdorpsche vos
gevankelijk binnen Hoorn gevoerd was, en morgen de straffe des doods voor zijne
euveldaden zou ondergaan. Men had hem betrapt juist op het oogenblik, dat hij bezig
was eene weerlooze
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vrouw te martelen; en toen hij door den schout hierover ondervraagd was geworden,
kwamen er zoo vele gruwelstukken aan het licht, dat het doodvonnis over hem
uitgesproken moest worden. Rolf Harmsen had reeds zoo veel van den Noortdorpschen
vos gehoord, dat Wouter niet noodig had zijnen vader te bewegen, dien man nog
eenmaal te bezoeken. Door Ruikhaver's voorspraak bij den kommandant der
gevangenis, verkregen Rolf Harmsen en zijn zoon nog dienzelfden dag toegang tot
den veroordeelde. Maar in welk een verschrikkelijken toestand vonden zij dien
ongelukkigen man! Met de regterhand aan eenen steen gekluisterd, drukte zijn oog
de wanhoop uit van iemand, die zich wel bewust is, dat het vreesselijk is in de handen
des levenden Gods te vallen. Een oogenblik stonden vader en zoon als verplet bij
dezen aanblik. Wouter verbergde zijn aangezigt aan de borst des vaders; want het
medelijden met dezen snoodaard had tranen in zijne oogen doen opwellen.
Langzaam trad Rolf Harmsen op den Noortdorpschen vos toe, en riep op eenen
zachten toon: ‘Wijbrandsen!’
De vos schudde de roode haren voor zijne oogen weg, en een wanhopigen blik op
vader en zoon werpende, slaakte hij een geweldigen kreet, die zelfs het oor trof der
beide wachters, welke zich aan de deur geplaatst hadden.
‘Wijbrandsen!’ herhaalde Rolf Harmsen, ‘kent gij dezen knaap nog?’
De vos hield het gelaat onafgewend op den grond gevestigd, als waagde hij het
niet, den blik des vragers te ontmoeten.
‘Wijbrandsen!’ vervolgde Wouters vader, ‘gij hebt mij

Eduard Gerdes, In de duinen

200
en den mijnen veel kwaads toegedacht; maar de Heere God heeft het alles ten beste
geschikt. Wij zijn echter niet gekomen om u te veroordeelen; integendeel, wij komen
hier met het doel, om u vergiffenis te schenken voor al het leed, dat gij ons berokkend
hebt. Ja, wat meer is, ik ben hier gekomen om met u te bidden. Gij weet immers, dat
morgen.....’
‘Ha! morgen!’ gilde de ongelukkige, ‘morgen!.....’
‘Dan zult gij voor den Regter van hemel en aarde verschijnen,’ zeide Rolf Harmsen
met eene ernstige stem. ‘Morgen zult gij rekenschap moeten afleggen van al hetgene
gij gedaan hebt. Wijbrandsen,’ vervolgde hij, eene schrede nader komende, ‘zijt gij
bereid dien Regter te ontmoeten?’
Wijbrandsen gaf geen antwoord, maar sloeg zich met de regterhand tegen het
voorhoofd, ten teeken, dat hij daarvoor vreesde.
‘Het is echter nog niet te laat, ongelukkige man!’ ging Wouters vader voort, en
legde zijne hand op den schouder van den veroordeelde. ‘Het is nimmer te laat voor
hem, die met een berouwvol hart tot Jezus wil komen. Denk er aan: den moordenaar
aan het kruis werd nog genade bewezen. Daarom wanhoop niet. Beken den Heere,
in alle opregtheid, uwe zonde; stort uw geheele hart met al deszelfs gruwelen voor
Hem uit; zoek vergeving in het bloed van Jezus die gekomen is om te zoeken en
zalig te maken wat verloren is, en gij zult het ondervinden, dat Hij geen lust heeft in
den dood des goddeloozen, maar dat Hij daarin lust heeft, dat gij u bekeert en leeft.
En terwijl gij nu Zijne liefelijke stem hoort, verhard uw hart dan niet.’
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Rolf Harmsen zweeg een oogenblik, om een antwoord van den veroordeelde af te
wachten; maar toen hij dit niet ontving, vervolgde hij:
‘Wijbrandsen! ik vraag u thans in den naam des Heeren zijt gij bereid voor Gods
regterstoel te verschijnen?’
‘Neen, neen! neen, neen!’ jammerde de ongelukkige, terwijl hij de met ketenen
beladen hand krampachtig aan de borst drukte.
‘Bereid u dan nu,’ zeide Wouter's vader. ‘Ik herhaal het nogmaals: beken Hem
uwe zonden, val voor Zijne voeten neder en smeek om genade. Wilt gij dit niet doen?’
De vos antwoordde niet, doch wischte een traan af, die op zijne hand gevallen
was.
‘Denk aan hetgeen Hij u aanbiedt,’ vervolgde Rolf Harmsen, ‘eene eeuwige
zaligheid, indien gij u bekeert, of.....’
‘Er is voor mij geene zaligheid meer te hopen......’ gaf de vos met langzame en
doffe stem ten antwoord.
‘Dit zegt gij; maar zoo spreekt de Heer immers niet. Hij roept u in dit oogenblik
nog, en noodigt u uit tot Hem te komen.’
‘Ik heb te veel kwaads bedreven, dan dat het mij ooit zou kunnen vergeven worden,’
jammerde de veroordeelde, terwijl hij de handen in een sloeg.
‘De Heere Jezus heeft wel voor zijne moordenaren gebeden; daarom wanhoop
niet; want gij hebt eene voorspraak bij God, die ook gekomen is, om uwe ziel te
verlossen van het eeuwige verderf. Ga derhalve, Wijbrandsen! ga tot Jezus, eer het
te laat is, want er zal geen tweede slagt-
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offer meer over blijven. Tot Hem dan gevloden met al uwe schuld, met al uwe zonde;
Hij alleen is een verzoener van al onze schuld; Zijn bloed reinigt van alle zonde.’
De tranen vloeiden langs de wangen van den gevangene.
........................................
........................................
Den volgenden dag werd het doodvonnis voltrokken. Toen de veroordeelde de plaats
der strafoefening bereikte, stond een knaap naast Hopman Ruikhaver aan de trappen
van het schavot.
‘Wijbrandsen!’ vroeg hij hem zachtkens, ‘zijt gij bereid?’
‘Ik hoop......... op de genade!’ was het antwoord, en met een gebed op de lippen
liet zich de veroordeelde door den scherpregter verder geleiden.
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