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Hildame de Gitana.
I.
De nacht had zijne zwarte vlerken over het aardrijk uitgespreid. De najaarswind
huilde verschrikkelijk over het wijduitgestrekte land en schudde de verdrogende
takken der eiken, welker bladen ritselend op den grond nederrolden en dan als het
kaf op de vleugelen des winds wegstoven. De lucht was zwart en dik; slechts in een
enkel gedeelte zag men den hemel ontbloot en daar stonden ontallijke starren
schitterend te pronken. De maan echter bleef achter de wolken verscholen en kon
hare zilveren stralen slechts in het gestarnde deel uitspreiden. Eene grijze kleur, met
zwartroode tinten doorzaaid, spreidde zich als een tapijt over den killen grond en
verschafte der natuur eene treurigheid, die den boezem als benauwde en toeneep.
Op dit gruwelijk eenzaam uur, onder dien guren hemel, in het midden der ijdele
uitgestrektheid van een plein in Saksen, zaten een aantal personen voor eene tent.
Zij hadden zich in eenen halven kring geschaard en zaten plat ter aarde. Zoo de maan
hare zilveren stralen op hunne aanzichten hadde kunnen nederschieten, zou men
bemerkt hebben welke bruine tint hunne lichamen kleurde; men zou gezien hebben
welke fonkelende oogen in hun hoofd rondrolden en hoe de kleederen hun slorderig
om de lenden geworpen waren en nauwelijks
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het lichaam bedekten. Ja, wie hunne trekken bespeurd hadde, ware zeker met vrees
bevangen geworden; want, schoon het aanzicht van sommigen tamelijk regelmatig
was, stond er evenwel iets afschuwelijks, iets verschrikkends op hunne trekken te
lezen.
Het was een hoop zwervende Heidens of Gitanos, gelijk men ze elders noemde.
Allen hadden hunne blikken op eenen ouderling gericht, die in het midden geplaatst
was en hun het woord toestuurde: ‘Ja, kinderen,’ sprak hij, ‘de wereld versmaadt
ons; afschuw of hoonend medelijden boezemen wij den menschen in. Allen hebben
eenen vloek over ons uitgesproken en gezworen ons te vervolgen. - Wie is dit volk,
hebben zij gezegd, dat overal zijne tenten spreidt, dat onze zeden niet navolgt en zich
onder het maatschappelijk juk niet wil buigen? - En zij hebben met verachtenden
blik op ons nedergezien. - Maar ziet, kinderen, slaat uwe oogen op dit enkel gestarnde
deel des hemels, dat alleen met geene grauwe wolken overdekt is; dit, dit is ons Volk;
daar, daar blinkt onze Alfaras;(1) daar blinken onze geliefkoosde starren, ziet gij! Daar
is de beeltenis van ons geslacht!... Wij ook, wij blinken op de wereld! Ons is de
verlichting! Aan ons, kinderen, aan ons de in het donker begravene volken te
onderrichten; aan ons in het boek der toekomst te bladen en het den onverstandigen
voor te spellen. Neen! niet aan hen, maar aan ons is het recht der verachting; ons
komt het toe medelijden met hen te hebben en hen te vervloeken!... Wacht u wel ooit
met dit verachtelijk volk vrede te maken: wee hem, die onze zeden niet getrouw blijft
en hunne valsche droomen voor de heilige leer onzer luchtgoden durft stellen!...’
‘Wee hem!’ antwoordde de gansche schaar.
‘Gevloekt!’ hervatte de oude grijze, ‘wie ooit het oor aan hunne logens leent en
zich voor hen bukt!’
‘Hij zij gevloekt!’ hernamen allen.
De ouderling ging nog eenen tijd in zijne verwenschingen voort en eindigde met
eene aanroeping tot de starrenwereld, welke de gansche stoet herhaalde. Nu hieven
zij zich van de aarde en slopen als nachtspoken hunne tenten binnen.
Weinige oogenblikken later had de slaap zijne zachte vlerken over

(1) Arabische naam van het gestarnte Pegasus en der bijzonderste star van hetzelve.
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hunne hoofden gestreken en hun het rustsap gul ingeschonken; want de slaap is ook
weldoende voor die zonen der wildernis, voor die kinderen, die in het midden der
wereld als in eene woestenij leven en in den schoot der beschaafde volken hun wild
leven slijten. Gerust leggen zij des nachts het hoofd neder en schoone droomen
vervullen ook hunnen zachten slaap. Allen hadden zich echter niet in de armen der
rust begeven. Hildame, de dochter des ouderlings, was de tent niet binnengetreden
en doolde, bevreesd en bevend van koude, in de ijdele uitgestrektheid van het
Saksische plein.
Hildame was pas zestien jaar. In het midden der ruwe en onbeschaafde menschen
haars geslachts, stond zij als eene lelie te prijken. De bruingele tint, welke haar
aanzicht kleurde, hare zwartgroene oogen, hare breede en fijne wenkbrauwen gaven
aan haar voorkomen iets, dat den Egyptischen stam aanduidde. Een groote sluier
omgordde haar tenger lichaam en verhief zich in eene soort van kleine kap op haar
hoofd, welks zwarte haren achter bij elkander getrost waren en slechts twee strengen
naast het aanzicht lieten nederrollen. De wind huilde verschrikkelijk en het teedere
meisje vlood altijd voort; hare fijne vingeren grepen bitsig den sluier vast, die haar
omgordde en welken de wind gedurig met geweld achter haar deed wapperen.
Eindelijk was zij de breedte van het plein overgesneld en tot bij een aantal groote
eikenboomen gekomen, welke zich daar opdeden en als een klein bosch uitmaakten.
‘Hildame!’ zuchtte eene zoete stem, en het, meisje viel in de armen van haren minnaar.
Er is iets zaligs in het oogenblik, waarop men, na langen tijd den engel, wien men
zijn hart heeft toegeëigend, gewacht te hebben, hem eensklaps voor zich ziet staan,
en dat men aan zijnen boezem de warme leden drukt van haar, aan welke onze ziel
vastgekleefd is. Dan, wanneer men zijne oogen in de blikken van haar, die onzen
levenslust uitmaakt, mag spiegelen, en wij onzen geest, als aan de aarde onttogen in
hoogere wereld voelen zweven, dan gebeurt er in onze ziel iets onbeschrijflijks, iets
onuitlegbaars, waarvan het gevoel alleen ons een denkbeeld kan geven. Dit zalig
oogenblik werd de minnaar van Hildame gewaar. Hij voelde zijne geliefde bij hem;
hij drukte ze op zijne borst en las zijne vreugd en geluk in hare zachte blikken. Ook
was hij teenemaal gelukkig, de jongeling, en die stond deed hem al het verdrietige
eener al te lange verbeiding vergeten. Nu drukte hij eenen warmen zoen op de wangen
des meisjes en sprak:
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‘Lieve, waarom hebt gij mij zoolang laten wachten en mij doen vreezen door u
verlaten te zijn?’
De maagd antwoordde niet; maar vloog hem vurig om den hals en hunne warme
adems mengden zich eene tweede maal:
‘O ik zie u, mijn beminde,’ zuchtte Hildame, ‘en dit is genoeg. Ik ook vreesde u
niet te zien, want de aanspraak heeft dezen nacht zoolang geduurd; verschrikkelijke
woorden zijn uit mijns vaders mond gekomen; afschuwelijke vloeken hebben zij
over uw geslacht uitgesproken. Ik beefde, mijn welbeminde; want die verwenschingen
vielen ook op uw hoofd en hunne vloeken zijn nooit zonder gevolg.’
‘Vrees niets, mijn engel.’ antwoordde de jongeling, ‘vrees niets, hunne woorden
hebben geene kracht, hunne vloeken zullen mij niet schaden.’
‘O spreek zoo niet, Werner; nooit is de vloek van eenen Gitano ijdel geweest...
Zij hebben mij insgelijks gevloekt... Onze liefde zal ons onzalig zijn!... Ach waarom
zijt gij ook geen Gitano?’
‘En gij, engel, waarom zijt gij eene Gitana? Waarom moet gij aan dit gedoemd
geslacht toehooren! Gij zoo zuiver, zoo rein, waarom moet gij in het midden dier
onzuivere menschen leven?’
Hildame antwoordde niet; maar hare armen vaster om heur minnaars leden slaande,
liet zij haar zwierig hoofd op de borst des jongelings neêrvallen en bleef eenen langen
tijd in die houding. Werner, tot in de ziel geroerd, drukte een' vurigen zoen op de
blanke schouderen der maagd en riep uit:
‘O! wat is er aan gelegen, Hildame, van welk geslacht wij zijn! Onze liefde is ens
genoeg!’
‘Ja, gij zegt wel, mijn beminde,’ sprak het meisje, ‘gij zijt voor mij alles; zonder
u zou de wereld mij naakt en ijdel schijnen; met u is mij alles levendig; bij u veracht
ik de verwenschingen der boozen, bij u spot ik met de vloeken, welke zij op onze
hoofden uitspreken: ijdel en krachteloos zijn ze!...’
‘Niet zoo, dochter,’ sprak eene grove stem, ‘onze vloeken zijn nooit krachteloos!...’
En het meisje voelde eene koude, zware hand op haren schouder nedervallen. Zij
keerde het hoofd om en zag den ouderling, haar' vader, voor haar staan. Een
verschrikkelijke gil ontvloog haren mond en zij klampte zich als eene slang aan haren
minnaar vast.
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Reeds lang had de ouderling iets in het gedrag van Hildame bemerkt. Eenige zuchten,
welke soms aan 's meisjes boezem ontglipten, eene mijmerende droefgeestigheid,
welke haren geest soms beviel, eenige woorden, onwetend, aan heuren mond
ontvallen, dit alles had de aandacht haars vaders opgewekt; want niets kon aan zijne
aldoorziende oogen ontsnappen. Ook had hij weldra de waarheid getast. ‘Vrouw,’
sprak hij tot de moeder van Hildame, toen zij in de tent getreden waren, ‘onze dochter
is mij verdacht geworden; buitengewone dingen heb ik reeds lang in heur gedrag
opgemerkt, en ik wil de waarheid weten. Maak geen gerucht, ik ga.’ De moeder des
meisjes had wel eenige woorden willen zeggen, want zij beminde Hildame en vreesde
voor haar; doch zij kende te goed de inborst des grijsaards om hem de minste
opmerking te durven maken. Zij beefde voor hare dochter en eene droevige
ongerustheid maakte zich van haar hart meester.
Intusschen sloop de ouderling stil, als een nachtspook, langs de tenten, en, aan die
van Hildame gekomen, hield hij eerst het oortegen liet linnen en bleef eenige
oogenblikken beweegloos staan luisteren. Geene ademhaling trof zijn gehoor. Toen
stak hij het hoofd naar binnen en vond de tent ledig. Nu wierp hij eensklaps zijne
blikken op het uitgestrekte plein, en zooals de arend de zon aanstaart en met zijne
oogen door den gloed dringt, zoo scheen hij de vlakte af te meten en met zijne scherpe
blikken door de dikke duisternis te booren. Een oogenblik had hij slechts noodig
gehad om richting aan zijne schreden te geven; want zijne oogen hadden in de verte
iets wit zien zweven, en dit werd zijn oogpunt. Verwonderlijk was het te zien met
welken vurigen tred de grijsaard zijnen loop voortzette en hoe hij weldra de stappen
zijner dochter inhaalde. Juist kwam hij in tijds, om de laatste woorden van het gesprek
der twee geliefden te hooren en om met zijne donderende stem de harten der
jongelieden als te vermorzelen.
Deze onverwachte verschijning had op Werner een verschrikkelijk uitwerksel
gehad. Hij was in het eerste oogenblik als verpletterd geweest; doch weldra richtte
hij het hoofd met trotschheid op, en de maagd met zijnen linker arm omvattende,
greep hij vurig zijnen dolk, en dien omhoog torschend, staarde hij grijnzend op den
ouderling. Deze tastte haastig in den lederen gordel, die hem het lijf omringde en
een schreeuw, gelijk aan dien eener hijëna ontvloog
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zijnen mond. Hij had zijnen dolk vergeten. De man kwam nu in eens uit de wolken
te voorschijn en schoot hare weifelende stralen op het aanzicht des grijsaards
Afschuwelijk was dit gezicht: de oogen draaiden hem fonkelend in het hoofd, zijne
magere wezenstrekken trokken zich stuiptrekkend bijeen en men hoorde zijne tanden
op elkaar knarsen. Hildame wierp eenen blik op hem, liet enen luiden gil en klemde
zich nog vaster aan haren minnaar. Deze echter bleef onbevreesd staan en sloeg al
de bewegingen des ouderlings, met de grootste nauwkeurigheid, gade.
De grijsaard weende van spijt en woede toen hij zijne onmacht erkende en zag,
dat hem de wraak voor dit oogenblik ontzegd was. Toen hief hij zijne lange magere
armen op, stak zijne uitgemergelde handen naar de twee gelieven en sprak op eenen
gruwelijken toon: ‘Ik vloek u! Beiden verwensch ik u! En gedenkt, dat de vloek eens
Gitanos nooit ijdel noch krachteloos geweest is!....’ Dit zeggend, verdween hij, den
geliefde nog eenen verschrikkelijken blik toewerpende.

II.
Reeds was de koesterende zomerzon ter kimme geweken en de vale duisternis had
haar bruine vloers over het aardrijk uitgespreid. De maan verhief zich statig in den
gestarnden hemel en schoot hare zilveren stralen op de prachtige torens en de sterke
muurwerken van de adellijke woning van Werner. Hij, wiens oog met den blik der
eraan in eene der zalen van het kasteel hadde mogen doordringen, zou voorzeker in
zijnen boezem gedachten van vrede en zuiveren wellust hebben voelen dringen. De
droomer hadde er betooverende dichtervoorwerpen gevonden, en hij, die gewoon is
natuurschoonheden na te bootsen en in kleur hervoort te brengen, ware niet min sterk
door het tafereel, dat zich daar aanbood, getroffen geworden. De wanden der zaal
waren prachtig met zijde behangen; fluweelen rustbedden, wier donsige kussens tot
den sluimer uitlokten, waren rond dezelve geschikt, en een glazen luchter, die van
het hooge en kostelijk uitgewerkt gewelf daalde, spreidde zijne glinsterende armen
in het wijde vertrek uit. De grond was bedekt met een mollig en donsig vloertapijt
met duizenden kleuren doorzaaid en waarin de voet zich met eene zekere
vergenoegdheid plaatste. Twee hooge leunstoelen, met roodzijden damast bekleed,
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stonden naast elkaar dicht bij het venster der zaal. In den eenen zat Werner, het hoofd
in de hand gezegen en op een' der armen des stoels leunende; in den anderen rustte
de schoone Hildame. Dit alles was verlicht door eenen enkelen straal, welke uit den
luchter schoot en, door dezes duizendvormig glas spelende, zich zachtglanzend door
de kamer heenspreidde. Hildame was niet meer het eenvoudig Boheemsche kind,
wiens schoonheid onder het linnen kleedsel uitstak. Zij was niet meer het kind der
wildernis, dat, in zijnen ongekunstelden opschik, echter zoo verleidend en betooverend
was. Neen! zij was eene rijke vrouw geworden. Het linnen kleed, dat voortijds met
losse plooi hare leden omgordde, was in een gouden gewaad veranderd, dat haar de
tengere middel omsloot en den vorm kaars lichaams gelijk maakte aan dien, welken
onze verbeelding den silfen toeschrijft. Hare zwartbruine haarlokken, die haar eertijds
ongestrengeld en los om den hals en op de schouderen rolden, waren nu in fijne
tressen opgeschikt en daalden in gevlochtene strengen naast haar engelenwezen
neder. De ruwe armbanden, de grove oorboekels en de zware ringen, welke haar
voormaals versierden, waren door kostbare gesteenten vervangen en verhieven nog
meer hare goddelijke schoonheid. Minder schitterend, doch niet min kostelijk, was
Werner uitgedoscht. Een zwartzijden opperkleed, met zilveren draad doorweven,
bekleedde zijne borst en zijne schouderen en maakte een wonderbaar tegenstelsel
met het roode fluweel, welk hem het overige des lichaams bedekte. Twee zilveren
gespen, met diamanten doorzaaid, glinsterden op de lichtblauw zijden schoenen, die
hem den voet omsloten, en weêrkaatsten hevig de lichtstralen, welke zich in zijne
gladde oppervlakten vereenigden. Zijne oogen waren met liefderijk medelijden op
Hildame gevestigd en hij sprak tot haar:
‘Lieve, waar denkt gij aan? Welk gepeins beknelt uwen geest toch, dat gij uwe
blikken zoo stijf voor u wendt en op niets schijnt acht te geven?’
Hildame scheen op deze stem uit hare mijmering te ontwaken. Zij stuurde teeder
hare oogen op haren echtgenoot en een englenlach beliep hare zachte wezenstrekken.
Werner schoof nu den zwaren leuningstoel dichter bij dien van Hildame en haar
minzaam in de oogen ziende, greep hij haar zoetjes de hand en scheen zijne
welbeminde eenige woorden af te smeeken.
‘o Werner!’ zuchtte deze, ‘weet gij dan niet waarom ik in
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gedachten verzonken ben, waarom de herinnering mij overvalt? Weet gij niet dat het
vandaag drie jaar is, dat ik onze tenten ontvlucht ben, dat gij mij op uw kasteel
gebracht en mij uw adellijk geslacht hebt bekend gemaakt, dat gij mij tot bruid
verkoren hebt?’
‘O ja, Hildame, dit weet ik; ik gedenk nog dien gelukkigen dag, op welken gij mij
gevolgd zijt, toen ik u in mijne woning heb mogen brengen en de rijke schatten,
welke mijn vader mij achtergelaten heeft, voor uwe voeten heb kunnen nederleggen.
O ja! het geheugt mij nog welke innige vreugde ik gevoelde, toen ik met u in mijne
armen door de duisternis heenvlood en u op mijnen hijgenden boezem prangde. Hoe
verrukkend was mij die stond niet! Hoe fier was ik niet op den zaligen schat, welken
ik tusschen mijne armen voelde. Ja, ik herinner mij nog wel dit oogenblik; maar zeg
mij, lieve, welke aanleiding kan deze herinnering u tot mijmerij en mistroostigheid
geven? Zou de blijdschap niet eerder onzen geest moeten vervullen, wanneer wij ons
vorig lijden met ons huidig geluk vergelijken?’
‘Vergeef mij, Werner, vergeef aan mijne ontruste verbeelding; maar die dag brengt
ook in mijn geheugen den afgrijslijken vloek, welke op onze hoofden werd
uitgesproken. Ik vrees, Werner, voor u vrees ik; het schijnt mij, dat ik gedurig eene
hand boven uw hoofd zie, gereed om u den doodsteek te geven... Gij grimlacht... Ik
weet het, gij gelooft aan mijne voorgevoelens niet; uwe ziel is gerust en niets kan in
u schrik verwekken. O gij kent de Gitanos niet; gij weet niet welke wraak en welke
haat in hun hart kunnen wonen.’
‘Kind,’ sprak Werner lachend en haar zachtjes tot zich trekkende, ‘waaneer toch
zullen die ijdele droomen uwe hersens verlaten?... Wanneer toch zal die ongegronde
vrees uw hart ruimen en uwen geest vrij van kommer en nadenken laten. O wees
gerust, Hildame,’ ging hij voort, eenen warmen zoen op hare lippen drukkende, ‘wees
in vrede, niemand zal of kan onze rust stooren. Verban toch, bid ik u, deze droeve
gedachten en smaak zonder achterdocht de vreugden, welke toelachen...’
Hildame stuurde nu hare zachte blikken tot haren echtgenoot, boog haar zwierig
hoofd met liefde tot hem en liet het met wellust op zijne schouders dalen:
‘Ja, mijn welbeminde.’ sprak zij, ‘ik bedroef mij te vergeefs; ijdele inbeeldingen
vervullen mijnen geest en ontrusten mij.’
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En minzaam sloeg zij hare armen om den hals van haren gade, en beiden bleven zoo
eenen langen tijd in verrukking aan elkander vastgekleefd. Welke vreugd voelde zij
op dit oogenblik haar hart bestroomen! Welken wellust voelde zij in haren boezem
gieten en hare ziel als opbeuren! Hildame vergat nu in eens hare vrees, en slechts de
zuivere liefkozingen haars mans gewaar wordende, gaf zij zich teenemaal aan de
liefde over, en deze was in hen beiden nog ongeschonden gebleven. Drie jaren in
den schoot des huwelijks doorgebracht, hadden hunne min niet kunnen verminderen:
maar hadden dezelve nog meer doen aangroeien: de nijd, welken zij wisten, dat men
hun geluk toedroeg, was hier mogelijk eene groote rede van........
Toen zij de oogen oprichtten, zagen zij voor zich het afschuwelijk gezicht van den
ouden Gitano, die, de armen in elkaar gekruist, zijne twee gloênde oogen op hen
gevestigd hield.
Zooals een, die zich op rozenbladen en geurige bloemen weelderig ter ruste zou
nedergestrekt hebben en, bij het ontwaken, een' grijnzenden tijger voor zich zonde
zien staan, zoo ook waren Hildame en Werner, op het gezicht des ouderlings,
getroffen. Werner spreidde zijne oogen open en zag den grijsaard starlings aan: want
het dacht hem, dat dit een droom was. De Gitano staarde op de twee getrouwden en
scheen hen als aan zijnen blik vast te hechten en te betooveren. Hildame, door het
aanzien haars vaders als bedwelmd, bleef roerloos zitten: eene doodsche kleur
verspreidde zich eensklaps over hare wangen en deed haar aan een marmeren beeld
gelijken. De grijsaard juichte in zijne ziel en verheugde zich in den pijnlijken schrik,
welken hij den jongenlieden veroorzaakte. Een helsche grimlach van vergenoegen
bekroop zijne uitgemergelde wezenstrekken, zijne armen wrongen zich met eenen
stuiptrekkenden wellust in elkaar, en het was heen of er een nieuw leven in zijnen
boezem gestort werd en of er jonger bloed in zijne aders omliep. Op eenen
vervaarlijken toon sprak hij:
‘De vloek eens Gitanos is nooit krachteloos geweest... en zijne wraak heeft nooit
gefaald!...’
Nu liet Hildame eenen grooten schreeuw en klemde zich aan haren echtgenoot
vast. Deze scheen een weinig van zijne verbaasdheid te herkomen en greep naar den
kostbaren dolk, die horn aan de borst hing. Op dit gezicht sprong de ouderling driftig
toe, ontsloot zijne
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lange armen en verhief zijnen zwaren dolk: ‘hij ontbreekt mij geene tweede maal!’
riep hij, en met de eene hand Hildame wegtrekkende, stiet hij met de andere het
moordtuig in de borst haars echtgenoots, die stervend op den grond nederstortte...
De oude Gitano sprong alsdan in eens tot de deur der zaal, sloot het binnenslot
vast, en verijdelde aldus de hulp, welke de bedienden, die op den schreeuw van
Hildame naar de zaal gesneld kwamen, hadden kunnen toebrengen. Koelmoedig
keerde hij alsdan tot zijne dochter weder. Deze had zich op Werner geworpen en
omhelsde weenend zijne stervende wezenstrekken. Zij greep zijne handen en
bevochtigde ze niet hare tranen; want nu ontsprong er een vloed van warme tranen
aan heur benepen hart: ‘Werner,’ schreide zij, ‘mijn welbeminde, mijn Werner!...’
Deze opende nog eens zijne stervende oogen, wierp nog eenen blik op zijne
echtgenoote en de geest ontvloog hem. Nu wendde de ongelukkige vrouw het oog
op haren vader en zag het helsch genoegen op zijne trekken geprent en hem in zijne
ziel juichen... O! dit gezicht was te hard, die schok was te zwaar voor het teeder hart
der vrouwe en zij viel machteloos en bezwijmd ter aarde.
De Gitano greep haar in zijne forsche armen en eene bedekte deur in den wand
openende, vlood hij onbevreesd met haar eenen duisteren onbekenden trap af.
Toen Hildame van hare bezwijming herkwam, was het middernacht en zij bevond
zich in een wijd uitgestrekt plein en in de armen van den verschrikkelijken Gitano,
die, zonder een enkel woord te spreken, altoos zijnen weg vervorderde.

III.
De zon verhief zich met statige pracht en praalde heerlijk in eenen zuiveren hemel.
Mildrijk schoot zij nu hare koesterende stralen op het Saksische land en leende een
verrukkend aanzien aan de gansche natuur. De droppen morgendauw, welke als
zilveren tranen op de bladen der boomen en planten lagen te glinsteren, zagmen
allengskens meer en meer vermindren en door de zon als ingeademd worden. Zoo
men nu en dan geene kleine wolkgevaarten, welke in de lucht rondzweefden, ontdekt
had, hadde men zich lichtelijk kunnen inbeelden in een aangenaam oord, onder den
schoonen hemel van Italiën te zijn,
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en een' dier pure morgenstonden te genieten, welke men in die zalige streken zoo
dikwijls in den voorzomer aantreft.
Op dien aangenamen morgenstond, bij die lachende en milde natuur zat eene
menigte Gitanos op den grond uitgestrekt. De slordigheid en onreinheid hunner
kleedaren, de vervaarlijke en koude uitdrukking, welke op het gezicht der ouderlingen
te lezen stond, maakte eene treurige tegenoverstelling met het lachend voorkomen,
welk de rijke natuur aanbood. De Boheemsche kinderen hadden ditmaal hunne tenten
niet uitgespannen, en men zag licht dat deze plaats hun ter woning niet verstrekt had;
want niet de minste voorzorgen of schikkingen waren er genomen geworden. De
pakken, welke hunnen zwervenden huisraad inhielden, lagen tegen den grond op
eenen hoop getast en waren ongeroerd gebleven.
De plaats, waar de schrikverwekkende schaar zich bevond, kon met recht aan eene
bergengte vergeleken worden. Een kleine heuvel, met lichte boomgewassen bedekt,
verhief zich aan de eene zijde en scheen zich als te vereenen met de hooge kruin der
honderdjarige eiken, welke zich aan den anderen kant opdeden en zich in een duister,
dicht bosch verloren. De stralen der zon, welke tusschen de boomen uitschoten en
waarvan er eenige tot op den grond nedervielen, scheen met de duisterheid, die als
uit het bosch opsteeg, te vechten, en leverden een betooverend en schilderachtig
vertoog op.
Er was op de gelaatstrekken der Bohemers eene soort van ongerustheid te lezen.
Eenige wandelden met ongeduld door de verstrooide schaar en sloegen dikwerf hunne
blikken op de vlakte, die zich voor hen uitstrekte. Nu en dan klom er een op den
heuvel, staarde haastig in het ronde en kwam zich weder bij de anderen vervoegen.
Geen enkel woord werd er tusschen de menigte gewisseld en men zou gezegd hebben,
dat die hoop mannen een deel menschenvormige werktuigen geweest waren, zoo de
telkens verwisselende uitdrukkingen, welke men op hunne aanzichten bespeurde,
hunne inwendige gedachten en hartstochten niet hadden te kennen gegeven. Eensklaps
blonk een heldere straal van vreugde in ieders oogen en een grimlach van vergenoegen
beliep aller aanzichten.
Zij hadden in de verte eenige personen zien naderen.
In een oogenblik waren Hildame, de grijsaard en twee anderen, die hem ter hulp
gediend hadden, in het midden van den Boheemschen kring.
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Nu kropen allen van den grond op, omringden de nieuwgekomen en sommigen
staarden met gierige ooggen op het rijke gewaad van Hildame, die, bleek en afgemat,
hare blikken ter aarde hield geslagen en eene doode gelijk scheen. O! door welke
foltering voelde de teedere vrouw zich het hart benijpen, als zij al die gretige blikken
op haar gevestigd voelde, als zij de koude handen der oude vrouwen op hare tengere
leden voelde wandelen en hare rijke kleederen met afgunst zag aanraken. Die
aanrakingen drongen tot in hare ziel en vielen haar als killig ijs op het hart. Er was
eene zoo innige droefheid in de ziel van Hildame, dat zij machteloos en van hare
rede beroofd scheen. Zij voelde hare oogen bezwaard en als toegenepen, hare lippen
kleefden aan elkaar vast, haar gorgel was droog en brandend en een geweldige dorst
pijnigde haar op eene afgrijselijke wijze. Onmogelijk was liet haar een enkel woord
te spreken: het scheen of de spraak heur ontnomen was. Intusschen gingen de
Bohemers in hunne helche bezichting voort en maakten het zich tot eene vreugd den
schrik in het hart dier teedere vrouw op te wekken: ‘Kinderen,’ sprak de oude Gitano
niet verwoedheid, terwijl hij het zweet, dat zijnen schedel bedekte, afvaagde, ‘het
schijnt, dat dit goud u de oogen heeft betooverd. Wat, deert u?...’ Op dit verwijt van
den grijsaard stapten allen achterwaarts en schenen als beschaamd over hunne
nieuwsgierigheid.
De oude Gitano ging voort:
‘Kinderen van Alfaras,’ sprak hij op eenen profetischen toon, ‘bukt uwe hoofden
en dankt de Goden, die gedurig over ons waken en ons, die men als verworpelingen
aanschouwt, onze vijanden doen trotseeren en vroeg of laat over hen doen zegevieren.
De wereld erkent onze macht niet, neen; het openbaar recht is in onze handen niet;
maar de haat kan evenwel in ons hart schuilen en er de wraak teelen: en dan ontbreekt
het ons aan geduld noch dapperheid, dan weten wij ons eigen recht te doen, zonder
de wereld te vreezen!’
Nu trad de grijsaard tot bij Hildame, en zijne handen over haar hoofd uitstekende:
‘Luistert, kinderen,’ riep hij, ‘deze vrouw was weleer mijne dochter. Zij heeft de
woorden, welke mij uit den mond kwamen in den wind geslagen, zij heeft met mij
den spot gehouden, zij heeft mijn vaderlijk recht miskend: als vader vervloek ik haar
en ken haar als mijn kind niet meer!... Zij heeft gezondigd tegen de wetten die onder
ons
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bestaan; zij heeft den eed gebroken die ons aan elkander vasthecht: als opperhoofd
onzes volks veroordeel ik haar!... Kinderen! Zij is de dood schuldig! Deeming op
heur misdadig hoofd en dat onze vloek haar na den dood nog vervolge en haar gestaag
verplettere!... Voor haar geen heil, geen geluk in de starrenwereld. Nimmer zweeft
zij met de luchtige schaar onzer broederen in de glinsterende pleinen der Hemellichten
Nimmer rust zij op den zachten glans der starren en verzadigt zij zich in de
bespiegeling van den grooten Alfaras! Nimmer zal haar geest zich in wellust baden
en als een glansende lichtkorrel, het oneindige ruim doorschieten. Neen! geene
vreugden, geen zielsgenoegen zijn haar beschoren: niets dan knaging en woedend
naberouw zullen haar ten deel vallen! De duisterheid alleen zal hare eeuwige woonste
zijn!...’
De woorden des grijsaards hadden eene wonderbare kracht op de menigte. Allen
waren tot in het binnenste der ziel geraakt en schenen als in geestdrift opgetogen.
Slechts blikken van afkeer en verachting wierpen zij nu op de ongelukkige Hildame,
die nog altijd roerloos stond en als ontgeest scheen.
Het was waarlijk bewonderensweerdig hoe het teeder meisje aan dit alles kon
wederstaan, en hoe haar de krachten nog niet begeven hadden; doch zij was al te fel
in de ziel geschokt, zij was te zeer ontzet om nog iets te gevoelen: eene soort van
bedwelmdheid had haar aangegrepen en het gevoel in haar als uitgedoofd. De oude
Gitano bemerkte die onbeweeglijkheid, en dezelve voor spot aanziende, ontstak hij
in eene hevige gramschap, sloeg zijne handen met verwoedheid om 's meisjes leden,
en het goudzijden gewaad vastgrijpende, scheurde hij het aan stukken en rukte het
met geweld van haar lichaam:
‘Kinderen,’ riep hij, ‘die vrouw bespot ons, dat men ze vastgrijpe en mij van haar
ontmake!’
Op dit geschreeuw naderden eenige der Bohemers en sloegen hunne handen met
nijdigheid op de tengere leden van Hildame. Doch in eens vloog er nu eene vrouw
uit de schaar, en de afgrijselijke mannen achteruit stootende, wierp zij zich weenend
bij Hildame neder, en: ‘mijne dochter!’ ontviel aan hare lippen. Deze stem scheen
een buitengewoon uitwerksel op Hildame te doen; want zij richtte in eens hare blikken
op en scheen als uit hare ongevoeligheid te ontwaken. Zij liet het oog op de vrouw
vallen en er was iets in haren blik dat tenzelfden tijd medelijden, afschrik en liefde
te kennen gaf. Eenige oogenblikken bleef zij aldus op de oude vrouw staren en het
woord:
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‘mijne moeder,’ viel traagzaam van hare lippen. Nu zag men het leven als wederom
in haar storten, en, hare moeder in heure armen prangende, drukte zij deze met liefde
tegen hare borst, terwijl een vloed van tranen aan hare oogen ontstroomde. Hildame
voelde heur hart verlicht en haren geest herleven; doch met deze herstelling kwam
de bewustheid haars ongeluks ook in haar verstand weder, en op een oogenblik
ontwaarde zij al de afgrijselijkheid van haren toestand. O, dit gezicht verzwakte haar,
en toen het gedacht eener schrikkelijke dood zich in haren geest opdeed, voelde zij
zich het hart benijpen en de vrees deed al hare ledematen beven: ‘O vergeving!’
snikte zij, hare armen tot den ouden Gitano uitstekende, ‘vergeving! O, moord mij
niet, vader! Heb medelijden met uwe dochter!’
‘Gij zijt mij geene dochter meer!’ schreeuwde haar de grijsaard toe, en zich tot de
moeder van Hildame wendende: ‘vrouwe,’ zegde hij, ‘verwijder u van die
verworpelinge, eer u mijn vloek ook mede verplette!’ Een blik van hevige gramschap
vergezelde die weinige woorden, en de oude vrouw kende te wel de inborst haars
mans om aan zijn gebod ongehoorzaam te zijn. In tranen van weedom en medelijden
stikkende, verliet zij hare dochter, heur nogmaals een blik toewerpende, waar
moederliefde en slafelijke vrees in te lezen stonden. ‘En nu,’ ging de grijsaard tot
Hildame voort, ‘nu vloek ik u nogmaals en lever uw lichaam aan de straf over.
Kinderen! dat het recht geschiede!...’
Niet zoodra had de ouderling dit woord uitgesproken of twee der Gitanos stapten
uit de schaar en klommen met de grootste behendigheid eenen boom op; en eenen
der laagste takken, welke zich over de menigte uitspreidden, met hunne handen
vastgrijpende, lieten zij zich tot aan het einde afrijzen en deden, door het gewicht
huns lichaams, den tak tot bij den grond buigen. Dan, eene koorde aan het toppunt
des taks vasthechtende, hielden zij denzelven tot bij den grond gebogen. Hildame
had deze beweging met schrik nagezien, en toen zij dezer doel begreep, ontvloog
een vervaarlijke schreeuw haren mond en zij viel machteloos en stuiptrekkend ter
aarde neder. De twee mannen grepen haar van den grond op, en een oogenblik later
verhief zich de tak weder in de hoogte en een vrouwenlichaam bewoog zich zwierend
in de lucht.
Eenige stonden daarna verdween de grijsaard met de Heidensche bende achter de
dichtbewassene lanen des wouds.
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Marietta en Leonardo.
Eene Venetiaansche geschiedenis.
I.
Liefde.
Het was in het midden van Oogstmaand
Zoo het eenen dichter ware gegeven geweest op de vleugelen eens arends boven
de Adriatische zee te drijven, met welke poëtische aandoening zou zijne ziel niet
getroffen geweest zijn, als hij die stille natuur, welke zich onder hem uitspreidde,
zou bewonderd hebben! Met een goddelijk gevoel zou hij de warme, zuivere lucht
in zijne longen ingeademd hebben en mijmerend zou zijn stille blik de
zachtverzilverde maan gevolgd hebben, welke haren glans op het in zee begraven
Venetiën uitspreidde en de rijen zijner trotsche gebouwen, als een aantal kronkelende
zilveren lijnen of als onbeweegbare bliksemflitsen, deed voorkomen. Zoo hij dan
zich nog lager hadde laten neêrdalen en onmiddellijk boven de koningin der zee
hadde gedreven, zou zijn oor lieflijk gestreeld zijn geworden door de zoete stemmen
der geliefden, welke, hunne gondool zachtjes op het water voerende, hunne
minneklacht bij het teedere mandolinenspel uitgalmden. Het stil geplons, welk de
gondoolvoerders, bij elken riemslag, in het
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water maakten; het gewapper der duizendkleurige wimpelen der gondolen, het
gefluister van den zoelen avondwind en het zoet gebruisch der geklovene golfjes der
lagunen, zouden hem ook niet minder verrukt en zijnen geest in zachte mijmerij
gedompeld hebben. O, die dichter zou voorzeker gedacht hebben, dat dit alles een
droom, eene geestbegoocheling was, en dat hij, op de vleugels der verbeelding
weggevoerd, in het rijk der luchtschimmen ronddwaalde! - En nogtans zou dit niets
geweest hebben dan de bloote natuur, welke slechts één straaltje harer glansende
kroon zou vertoond hebben. - Dit alles bestond op dit oogenblik: dit alles was
waarheid.
De lagunen van Venetiën waren met ontelbare gondolen bezaaid; want het was
een dier zuivere avondstonden, waarmede de hemel de Italiaansche gewesten zoo
mildelijk begunstigd heeft. Betooverend was het te zien hoe die menigvuldige
vaartuigjes door de stille zeevlieten heenkruisten en met welke wonderbare
behendigheid zij elkaar wisten te vermijden. Hier verhief zich eene zachte stem en
scheen als de zang des nachtegaals zich in het luchtruim te verheffen; daar zong een
krachtige mannengorgel een dier diepgevoelde gezangen, welke zich als eene lange
zucht bij de zoete vrouwenstemmen mengden en te zamen eene hemelsche harmonij
voortbrachten.
De nacht was reeds ver gevorderd en vele der gondolen waren van de lagunen
verdwenen. Slechts hier en daar zag men er nog in de verte eenige ronddwalen,
waarvan de kleine lichtjes, welke zij aan den mast voerden, slechts de
tegenwoordigheid aanduidden. Uit een dezer verhief zich eensklaps eene zachte
mannenstem, welke zich aan de vleiende tonen eener mandolien paarde en de volgende
woorden opzong:
‘Zacht en lieflijk is de lente,
Wen 't gebloemt in morgendosch,
Uit zijn zachtgeplooide blâren,
Wringt zijn' tengre kelkjes los:
Maar nog schooner is mijn' liefste,
Wen ze, in blank gewaad gekleed,
Met een liefdetraan in de oogen,
Uit haar donzig rustbed treedt.’

Hier hield de stem een weinig stil: de zachte tonen der mandolien weêrgalmden alleen
in den kalmen omtrek en hadden in zich iets fijns
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en teeders, dat de ziel in streelende gedachten als deed ronddwalen. De stem hernam
andermaal:
‘Trotsch en edel is de zomer,
Wen de zon, in vollen gloed,
Van de hooge hemelbogen
Gansch het aardrijk leven doet;
Maar een oogslag van mijn' liefste
Is de schoonste glans op aard,
Die mij immer kan beschijnen,
Is alleen dit alles waard.’

En krachtiger ging nog de stemme voort:
‘Rijk en grootsch is 't brein der dichters,
Wen hun geest in denkingskracht
Door 't geschapen heen gaat dwalen
En naar 't langgedroomde smacht;
Maar nog sterker brandt mij 't harte,
Grooter is mijn zieledorst,
Wen ik 's aardrijks schoonsten engel
Zachtjes strengel aan mijn' borst!’

‘O ja, Marietta,’ sprak toen de stem in de gondool, ‘zoo bemin ik u! Gij zijt mij eene
geheele wereld! Geene schatten, geen genot, niets is mij zooveel waard als uwe liefde.
Ik aanbid u alsof gij een God waart, ja! want de aanbidding der engelen kan toch niet
vuriger, niet krachtiger dan de mijne wezen...’
‘En ik, Leonardo,’ was het antwoord, ‘is mijne liefde min krachtig en ben ik u niet
met hart en ziele toegewijd?’
‘O ja, engel! Maar waarom moet ik u in de armen eens anderen zien? Waarom
kan ik u niet alleen bezitten?... Verstaat gij, Marietta, welk lijden het mijne is, wanneer
ik uwen echtgenoot, in mijne tegenwoordigheid, eenen hatelijken zoen op uwe
rozenlippen moet zien drukken? O welken brand voel ik alsdan in mijn hart! Met
welke blijdschap zou ik hem, die denkt dat ik zijn vriend ben, alsdan mijnen dolk in
de borst stooten en hem toeroepen: ontheilig die vrouw niet, welker hart u niet
toehoort, welker ziel gij niet verstaat: zij is de mijne!...’
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Marietta drukte de hand haars minnaars en antwoordde niet. Na eene poos in diep
stilzwijgen doorgebracht te hebben, sprak zij:
‘Leonardo, de nacht is reeds ver gevorderd. Keeren wij huiswaarts.’
De jongeling greep de riemen en het snelle vaartuig schoof zachtjes over de
bruisende baren. Eenige stonden later hield de gondool stil voor eene trotsche woning
en twee personen stapten op het strand. De eene was eene vrouw, die door hare
tengere vormen en hare rijzige gestalte eerder aan eenen luchtgeest dan wel aan eenen
mensch geleek. De andere was een jonge man van het hoofd tot den voet in zwart
fluweel gekleed. Een kleine mantel, welke slechts tot aan de knie nederdaalde, bedekte
zijne schouderen en een rood mutsje met eene witte pluim voorzien, omkroonde de
zwarte haarlokken, die hem zwierig om den hals rolden. Slechts het ondergedeelte
zijns aanzichts was zichtbaar; want het overige zijner wezenstrekken had hij, bij het
aan strand komen, met eene zwartzijden mom bedekt. Met geestdrift greep hij de
hand der jonge vrouw, drukte ze tegen zijne borst en bracht ze dan aan zijne lippen
om er eenen brandenden zoen op te plaatsen. ‘Vaarwel, mijne lieve,’ zuchtte hij, ‘en
denk aan uwen minnaar.’
‘Denk aan overmorgen avond, ten acht ure!’ sprak Marietta.
Op het oogenblik dat Leonardo zich omkeerde, om zich weder tot de gondool te
begeven, hoorde men eene losbranding en een kogel vloog hem snorrend naast het
hoofd. De vrees van herkend te worden, deed hem als de wind naar het vaartuigje
snellen. In eenen oogwenk zag men hem de riemen in de hand vatten, ze met kracht
in het water slaan en als de pijl eens boogs in de verte verdwijnen.
Marietta was als van een' bliksem getroffen geweest, toen zij dien pistoolschot
gehoord had; doch zij herstelde weldra als zij haren minnaar in veiligheid zag; want
zij was geene vrouw, welke zich licht liet verschrikken en het gevaar vreesde. De
drift der liefde was bij haar een gevoel, waar zich al andere gevoelens rondschaarden
en ter welks verzadiging haar niets te heilig en ook niets te gemeen of te laag was.
Volgens die drift werden al hare daden geschikt, alle gebeurtenissen beoordeeld en
alle menschen gemeten. In een woord die drift was haar leven en zonder deze zou
haar het lot onverdraaglijk geweest zijn.
Weldra was hare vrees geheel verdwenen, en zonder de minste ontroering stapte
zij hare woning binnen en richtte hare schreden naar
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het vertrek haars echtgenoots. ‘Carlo,’ sprak zij op eenen lachenden toon, wanneer
zij binnengetreden was, ‘hebt gij het inzicht gehad uwe Marietta te dooden, met zoo
onbezonnen een vuurwapen te lossen?’ Carlo vond zich geheel onthutst, en zoo er
geene duisternis in het vertrek geheerscht hadde, zou zijne vrouw gezien hebben
welke gloeiende kleur zich in eens op zijn wezen vertoonde. Zijn hart klopte geweldig
en het bloed scheen hem eenen hevigen brand in zijn hoofd aan te steken; want hij
verstond de listigheid zijner vrouw. Een tot dan toe ondoordringbaar dekkleed werd
hem van voor het aanzicht weggenomen, en eene verschrikkelijke verdenking zag
hij op dit oogenblik in waarheid veranderd. De vrouw, die hij aanbad, bespotte hem!...
Eerst meende hij in gramschap uit te bersten en haar heure ontrouw te verwijten;
doch de listigheid, waarvan zijne gade zoo goed gebruik maakte, gaf hem het gedacht
op dezelfde wijze te handelen. Hij antwoordde: ‘Ik had gerucht gehoord, Marietta,
en daar het reeds zoo laat in den nacht was, dacht ik dat het mogelijk een kwaaddoener
was, welke op u of iemand van onzen huize wilde aanleggen.’
‘Wel neen, mijn vriend, het was slechts de gondelier, welke mij tot aan de woning
geleidde; doch een andermaal zal ik vroeger wederkeeren. Maar de nacht was zoo
schoon, zoo aangenaam, mijn lieve Carlo! Wat heb ik dikwijls gewenscht u bij mij
te hebben, om u de schoonheid der natuur te doen bewonderen. Oh! een andermaal
zult gij uwe Marietta vergezellen, niet waar? Dan, dan zal er mij niets ontbreken!’
Terwijl zij dit zegde, hield zij niet op haren gemaal te streelen en te liefkoozen.
Deze, welke niet langer dien verschrikkelijken toestand kon uitstaan, smeekte haar
zich ter rust te begeven, haar verzekerende dat hij voortaan zulke ongegronde vrees
niet meer zou gehad hebben.
De slaap ontweek de sponde van Carlo en den ganschen nacht voelde hij zich door
de schrikkelijkste gedachten gefolterd.
Marietta, voor zeker houdende, dat haar echtgenoot niets verdacht, verjoeg alle
ongerustheid en haar zachte slaap werd door de schoonste en aanminnigste droomen
verlevendigd.
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II.
De vriend.
Toen het reeds lang dag was, zat Carlo, nog altijd door deze gedachten gefolterd, in
eenen grooten leuningstoel neder. De schoonheid en heerlijkheid, waarmede de zon
in den blauwgekleurden hemel stond te prijken; de zachte koelte en de aangenaamheid
van eene menigte bloemtuilen, welke hunnen balsemenden geur in het vertrek
uitwasemden; niets kon zijn oog bekoren of zijn hart verkwikken. Het gedacht alleen
zijns ongeluks, het gedacht der ontrouw zijner echtgenoote vervulde zijnen geest en
maakte hem onbekwaam, niet alleen om aan de schoonheid der natuur gevoelig te
zijn, maar zelfs om aan iets anders dan aan zijn ongeluk te denken. Door het
aanhoudend peinzen afgemat, liet hij het hoofd op de borst hangen; zijne scherpe
blikken vestigden zich stijf op het roode tapijt, welk den grond bekleedde; en gedurig
scheen hij tegen weemoedige tranen, welke bereid waren zijne oogen te ontspringen,
te worstelen. De droefheid, welke zijne ziel als overstroomde en welke zich in tranen
wilde ontlossen, vond steeds eene drift, welke zich tegen haar verzette en hare spraak
tegenhield. Carlo had als een teeken van lafheid aanschouwd, den eersten traan,
welke zijn oog zoude ontrold hebben. Die strijd had hem uittermate afgemat. In eens
wrongen zijne handen met bitsigheid de armleuningen des stoels vast; hij hief het
hoofd op, richtte zich vurig uit den zetel en begon in de zaal rond te stappen. Op dit
oogenblik hoorde men eenen klop aan de deur der zaal en een jonge man trad in het
vertrek. Er was eene wonderbare uitdrukking op het aanzicht van dezen laatste te
lezen. Eene zekere ongerustheid, welke hij met de grootste zorg zocht te bedekken,
straalde in zijne geheele houding door en indien Carlo niet zoozeer door zijne eigene
folteringen ware ontsteld geweest, zou hem voorzeker die bedeesdheid niet ontsnapt
zijn: doch hij zag niets, de ongelukkige, en zich tot den jongeling wendende, sprak
hij:
‘o Leonardo! mijn vriend! Ik ben blijde u te zien; want ik heb troost noodig. O gij
alleen, ja, moogt mijn ongeluk kennen, gij alleen zijt mijn vertrouwen waardig, want
gij kent mijn hart; gij verstaat
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het hart uws vriends en uw woord zal als een weldoende balsem in mijne vermorzelde
ziel dalen en haar opbeuren.’ Leonardo scheen als te herleven. - Carlo had hem niet
herkend. - Met geveinsde geestdrift greep hij de hand zijns vriends en deze drukkende,
antwoordde hij:
‘Gij kent mij, vriend, en gij weet, dat uwe smarten de mijne zijn. Spreek! wat kan
ik doen?’ - Carlo greep zijnen vriend hij de hand en hem eenen zetel toeschuivende,
deed hij hem teeken van neer te zitten. Na eene korte stilzwijgendheid sprak Carlo,
zijnen vriend met drift in het oog beziende:
‘Leonardo, men heeft mij gehoond, doodelijk gehoond!’ De kracht dezer woorden
en de stijve blik van Carlo ontstelden zichtbaar Leonardo; doch deze herriep weldra
zijne stoutmoedigheid, en de hand op het gevest zijns dolks drukkende, sprak hij:
‘Carlo! deze wischt allen hoon uit!’
Carlo scheen geene acht op deze woorden gegeven te hebben en ging voort:
‘Gehoond, ja, mijn vriend, gehoond in het dierbaarste, en door het dierbaarste,
welk ik bezit, door mijne echtgenoote!...’
Leonardo scheen als ten gronde geslagen. ‘Uwe echtgenoote,’ stamelde hij, ‘o dit
is onmogelijk...’
‘Wat zegt gij, onmogelijk, Leonardo? Ik heb het gezien, mijn vriend, en mijne
oogen hebben mij niet bedrogen.’
‘Uwe vrouw heeft u immers nooit reden van verdenking gegeven, Carlo?’
‘Neen! en dit vergroot mijne woede. O vriend! als ik nadenk, dat, wanneer zij mij
toelachte en een' minzamen zoen op mijne wangen drukte, zij mij op dien stond
verried en in haar hart bespotte; als ik nadenk, dat die lach, welke mij als de goddelijke
lach eens engels voorkwam, niets dan bespotting en verleiding in zich besloot; dat
de zoete woorden, welke zij mij toestuurde, niets dan bedriegerij waren en slechts
dienden als een blinddoek, waarmede zij mij het oog bedekte, opdat mijne ziel zoude
gerust geweest zijn en ik hare daden niet zou nagegaan hebben. O, wanneer ik dit
alles nadenk, dan voel ik in mijn hart eenen brand, welke mij verteert. Dan zou ik
het verachtelijke schepsel, dat mij hoont, onder de voeten kunnen trappelen en haar
mijnen dolk door het hart stooten!...’
‘Bedaar, mijn vriend, bedaar,’ sprak de bevende Leonardo, ‘gij
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vergroot u zelven het ongeluk. Ten onrechte mogelijk verdenkt gij uwe vrouw?’
‘O mocht het waar wezen, groote God! Maar neen, mijne oogen hebben mij niet
bedrogen. O vriend, welken afschuwelijken nacht heb ik doorgebracht. De pijnen
eener verdoemde ziel kunnen niet grooter zijn dan de folteringen, welke ik geleden
heb. Al de herdenkingen zijn mij tegelijk dezen nacht overvallen. Ik zag nog, als in
een levend tafereel, de eerste dagen mijns huwelijks. Het scheen alsof de satan mij
dit alles voorstelde, mij de aangenaamheid en het genoten geluk aanwees, en het
iedermaal aan stukken sloeg en dan op eenen helschen toon mij grijnzend aanstaarde
en lachte. Het beeld mijner echtgenoote - wat zeg ik? echtgenoote! Neen zij verdient
dien naam niet, - zweefde mij gedurig voor het oog. Ik zag die oogen, in wier blik
ik eenmaal eenen ganschen hemel meende te ontdekken en welke nu slechts valschheid
en bespotting aanduidden; die mond, wiens zoete lach mij weleer het aangenaamste
genoegen der aarde verschafte, scheen nu als met verachting betrokken en bereid
spotwoorden toe te werpen. Haar zwierig hoofd, welk mij eertijds het hart in liefde
kon doen branden, scheen nu slechts lichtveerdigheid en wulpschheid aan te duiden.
O verschrikkelijk waren die aandoeningen! afschuwelijk was mijn lijden!... En nog,
Leonardo, voel hoe de boezem mij klopt; voel die hitte, welke mij het brein doorwoelt
en mijn aanzicht verzengt. Dit alles moet u getuigen welke smart er in mijnen boezem
schuilt en hoe zwaar, hoe onverdraaglijk mijn lijden is!’
‘Troost u, mijn vriend,’ sprak Leonardo, ‘mogelijk is uwe verdenking ongegrond.’
‘O zoo het slechts een vijand ware, welken ik daar voor mij zag,’ ging Carlo
woedend voort, zonder op de woorden van Leonardo acht te slaan, ‘o dan zou mijn
zwaard mij welhaast op hem gewroken hebben!... Dan zou ik reeds lang mijne handen
in zijn bloed gedoopt en op zijn lijk gejuicht hebben. Maar neen! o woede! ik ken
hem niet! ík heb hem niet kunnen herkennen, o Leonardo! begrijpt gij wat het is
gehoond te zijn en zich niet te kunnen wreken... Ten minste zích niet op eenen man
te kunnen wreken! En eene vrouw! o neen, dit kan ík niet! - Op Marietta! Mijne
handen met haar bloed bevlekken!... Het bloed van Marietta, o neen! Haar dooden?
neen! - dit kan ik niet!...’
Carlo hield op met spreken, verborg zijn hoofd tusschen zijne han-
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den en een diepe zucht ontging zijner benepene borst. Leonardo was dermate ontsteld,
dat hij zichzelven bijna niet meer gevoelde; en toen Carlo de oogen weder oprichtte,
zag hij zijnen vriend, half bezwijmd en bleek als een doode, met het hoofd tegen den
stoel leunen. Carlo schreef deze ontroering enkel toe aan eene al te groote droefheid,
welke zijn vriend over zijn ongeluk gewaar wierd, en medelijden deed zich weldra
in zijn gevoelig hart op: ‘o Mijn lieve vriend,’ sprak hij, ‘vergeef aan mijne smart.
Uwe gevoeligheid treft mij; want zij is mij eene waarborg van het belang, dat gij in
mij stelt; doch, ik bid u, maak mij niet ongelukkiger met u om mij te zien lijden.’ En
hij greep de handen zijns vriends, welke hij met eenen vurigen zoen bedekte. Leonardo
richtte zijne oogen op en deed al zijn best, om zijne ontsteltenis te verdrijven. Als
hij een weinig bekomen was, richtte hij zich op en toonde, zoo goed mogelijk, al het
geveinsd medelijden, welk hij in het ongeluk zijns vriends stelde en spaarde geene
eeden om dezen te doen gelooven, dat, zoo hij hem van eenig nut kon zijn, hij slechts
zijnen wil had te kennen te geven. Met medelijden zag Carlo zijnen vriend vertrekken,
en dit edel gevoel scheen zelfs eene zekere gerustheid in zijnen geest te brengen. De
laffe Leonardo, door de vrees, welke hem dit verschrikkend tooneel had aangedaan,
gansch afgemat, haakte slechts om van Carlo's tegenwoordigheid verlost te zijn. Hij
begaf zich dadelijk huiswaarts en schreef het volgende briefje:
‘Mijne lieve Marietta!’
‘Mijn geest is in de grootste verwarring. Ik heb daareven met uwen echtgenoot
eene verschrikkelijke samenspraak gehad. Ik heb gebeefd, Marietta. Hij weet alles.
Hij is van alles onderricht, o ik vrees: hij heeft ons gister avond gezien. De laatste
zoen, welken ik op uwe rozenlippen gedrukt heb, is door hem afgespied geworden.
Ik vrees dat hij ons geheel ontdekke. Gij, mijne lieve, moet geene vrees hebben; want
de verachtelijke schijnt nog te willen doen gelooven, dat hij u bemint. Hij heeft van
het gestelde uur niet gesproken: ik geloof, dat hij dit niet afgeluisterd heeft; doch
denkt gij niet, dat het beter ware het voor eenige dagen te verschuiven, tot zijne
woede van echtgenoot een weinig bedaard zij, ware dit niet het beste? Schrijf mij
eenige woorden in antwoord, mijne beminde. Vaarwel, mijn engel; ik omhels u en
blijf aan u denken.’
‘UW LEO.’
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Een uur later ontving Leonardo het volgende antwoord:
‘Welhoe? Mijn beminde schijnt te vreezen!... Weet, Leonardo! dat wie de minnaar
van Marietta is, geene vrees mag kennen, en dat geene gevaren mogen bekwaam zijn
hem te verschrikken. Gij kent dan mijne liefde niet, Leonardo? Gij weet dan niet,
dat de tegenkantingen slechts mijne wenschen verdubbelen en mijn verlangen doen
aangroeien: dat ik niets vreeze en dat mijn wil een ijzeren wil is, welke voor niets
buigen kan? Ik spot met mijnen echtgenoot en met zijne bedreigingen. Ik alleen ben
machtig genoeg, om al zijne werken te verijdelen en zijne strikken te ontvluchten.
Vrees niets, mijn Leo, niemand zal de oogenblikken, aan onze liefde toegewijd,
komen storen. Echter wil ik u iets toestaan, omdat ik u met drift bemin, verstaat gij,
Leonardo? Morgen avond ten zes ure zal ik u verwachten. Onze getrouwe Teresa
zal u het middel beschikken om ongemerkt tot in mijne kamer door te dringen. Uwe
minnares verwacht u, Leonardo. Hare armen staan open om u te ontvangen. De
welkomkus zweeft reeds op hare lippen. Ik wacht u.’
‘MARIETTA.’
De drift der liefde was nog sterker dan de vrees in Leonardo, en hij dut fde zijner
minnares niet ongehoorzaam zijn.

III.
De bravo.
Een dag was voorbijgegaan.
Carlo was weder in zijne kamer; doch eene gansche omwenteling had zich in
zijnen geest opgedaan. De droefheid was van zijn aanzicht verdwenen en had voor
eene grammoedige uitdrukking plaats gemaakt. Nu en dan liep er een lichte grimlach
over zijne verbleekte wezenstrekken en dan trokken deze zich als stuiptrekkend ineen
en zijne oogen schoten als vuurstralen, welke de kamer rondblikten. Hij wandelde
op en neder in het vertrek; doch op het minste gerucht hield hij stil en scheen met de
grootste nauwkeurigheid te luisteren. En wanneer don het gerucht verdween, stampte
hij ongeduldig op den grond en scheen diep gestoord. In eens klopte een vinger stil
op de kamerdeur en Carlo opende met de grootste haastigheid:
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‘Heeft u iemand gezien?’ was zijne vraag.
‘Niemand,’ antwoordde eene grove stem, en een persoon van eene tamelijk hooge
gestalte trad het vertrek binnen. Zijn onderkleedsel was gansch zwart en met roode
linten omboord. In den gordel, die hem het lijf omvatte, bevond zich langs den eenen
kant eene pistool, en langs den anderen kant een zware dolk met eene zwarte handhaaf
en zonder de minste versiersels. Een korte degen hing hem nog zwierend aan de zijde
en verborg zich onder den bruinen mantel, welke zijne schouders bedekte en slechts
een weinig lager dan de knie nederdaalde. Een donkerkleurig mutsje met eene kleine
groene pluim versierd, bedekte hem het hoofd en verminderde niet het minst de
wreede en kwaadaardige uitdrukking, welke op zijn ruw aanzicht te lezen stond. De
oogen stonden hem diep in het hoofd en blonken als twee karbonkelsteenen; zijn
haar was kort afgeschoren, en zijne lange knevels, welke aan de tippen omhoog
gekruld waren, en zijn fijne puntachtige baard, gaven aan zijn wezen iets duivelsch,
iets dat verschrikte en aan ieder eenen onvermijdelijken afkeer moest inboezemen.
Carlo zelf, hoe sterk hij ook door de drift vervoerd was; hoezeer hij naar de wraak
verlangde, kon niet dan met afschuwen dien man aanstaren en het was slechts met
tegenzin dat hij hem het woord toestuurde. Hij had bijna spijt, dat hij zoo verre gegaan
was van zich tot zulk schepsel te vernederen. Dit ontsnapte geenszins aan het
aldoordringend oog des vreemdelings:
‘Gij zoudt u bijna willen berouwen, niet waar, heer Graaf?’ sprak deze, ‘zoo gaat
het. Men gebruikt ons als een werktuig, omdat men ons noodig heeft, omdat men
zich geene kracht genoeg toekent om het werk alleen ten uitvoer te brengen, omdat
men vreest dat de arm misschien op het oogenblik der wraak zou ongehoorzaam zijn
en dat ons de moed zou ontvliegen.’
‘Dit liegt gij!’ viel hem Carlo in de rede. ‘Denkt gij dan, dat ik een lafaard ben en
dat mijn moed niet groot genoeg is om mij van eenen vijand te verlossen!’
‘Dit is mogelijk,’ antwoordde de vreemdeling, heel koelbloedig. ‘Het is dan dat
gij te fier zijt om uwe handen te bevlekken met bloed, dat met u misschien in adeldom
niet gelijk zou staan?’
Carlo beet van woede en schaamte op zijne tanden, want hij zag zich vernederd;
doch hij wederhield zijne gramschap en sprak niet.
‘Edoch,’ ging de andere op denzelfden toon voort, ‘dit is niets: dit is onze stiel,
en de Bravo is zoo eerlijk als iemánd anders!’
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‘Laat ons daarover niet meer spreken,’ zegde Carlo, ‘de tijd is ons te kostelijk.’
‘Dit is waar,’ antwoordde de Bravo, ‘gij hebt gelijk.’ En hij schoof zichzelven
eenen leuningstoel en plaatste er zich met de grootste gemeenzaamheid in. Carlo
volgde hem na en eene borze uittrekkende, reikte hij die aan den vreemdeling,
zeggende: ‘Nog zooveel, wanneer de zaak is afgedaan.’ De Bravo bezag de som
gelds en sprak al lachend: ‘Waarlijk, hij is zooveel niet weerd.’
‘Wie?’ vroeg hem Carlo.
‘Welke middelen leggen wij in het werk?’ zegde de vreemdeling, zonder op Carlo's
vraag acht te geven, ‘en waar moet het werk uitgevoerd worden?’
‘In mijn huis zelf. Hij zal in de kamer mijner echtgenoote komen: ik zal u den weg
wijzen om onbemerkt tot dezelve te genaken.’
‘O, dit is onnoodig,’ antwoordde de Bravo, ‘dien weet ik.’
Carlo stond als verstomd, dat een vreemdeling zijne huizing zoo goed kende en
vroeg hiervan de reden.
‘Dit is u onverschillig,’ was het antwoord. ‘Spreek verder.’
‘Er is eene bedekte deur in den wand, welke niemand als ik ken: ik zal ze u
aanwijzen.’
‘Onnoodig! Geef mij slechts den sleutel.’
‘Ik zal bij u wezen,’ sprak Carlo.
‘Geef hem nogtans: de aandoening mocht u op het oogenblik te zeer treffen en
dan ware onze aanslag verijdeld.’
Carlo nam een klein sleuteltje, welk hij, met eenige andere, altijd bij zich droeg
en reikte het den Bravo over.
‘Het is om acht ure, dat zij hem zal verwachten.’
‘Om zes ure,’ antwoordde de Bravo.
‘Om acht ure,’ hernam Carlo, ‘ik heb het afgehoord.’
‘En ik heb het geschreven gezien: - zes ure.’
‘Spreek! Op welke manier?’ zegde Carlo driftig.
‘In eenen brief van uwe gade aan haren minnaar.’
‘Dan kent gij den lafaard, die mij hoont, en wiens bloed ik eisch?’
‘Ja, ik ken hem.’
‘O, spreek, zeg mij zijn naam: leer mij hem kennen, dien vervloekten lafaard, o
spreek!’
‘Gij zult hem zien en kennen, wanneer uwe wraak in zijn bloed zal voldaan zijn.’
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‘O, ik smeek u, noem hem!’
‘Ik weet het: dit is genoeg!... Ik ook, heer graaf, ik, een verachtelijke Bravo, ik
ook heb mij op hem te wreken: want hij heeft mij ook gehoond! verstaat gij? Die
lafaard heeft mij ook eens mijne minnares ontnomen: een meisje, welk ik aanbad,
welk ik beminde met de liefde van eenen Bravo, met eene helsche drift, verstaat gij
heer graaf? O! eene vrouw, welke zich niet schaamde eenen Bravo voor minnaar te
erkennen, welke met hoogmoed hare bortskloppingen met de mijne durfde mengen;
en die, engel als zij was, zich fier achtte de liefde van een'... van een' Bravo te bezitten!
Hewel? heer graaf, dit meisje heeft hij mij ontstolen; hij heeft haar hart bedorven,
want zij was onnoozel; hij heeft haar zooals vele andere in de ellende en in de
verachting gedompeld. En dit, dit heb ik nog niet gewroken, heer graaf; want ik ook,
ik ben aan hoon gevoelig, en mijne wraak is zoo heilig als de wrake van iemand en
kan zonder uitwerksel niet blijven. Verstaat gij nu, graaf, waarom ik alles weet?
Omdat ik sedert dit oogenblik al zijne stappen heb opgevolgd. Omdat hij niets buiten
mijne weet gedaan heeft. En nogtans heeft zich tot nu toe geen gunstig oogenblik
aangeboden; maar dezen avond zijn wij beiden gewroken, graaf! Ik zal u hier in uwe
kamer komen vinden en wees gerust: onze laffe bespotter zal het morgenlicht niet
meer aanschouwen.’
Dit zeggend, reikte hij de hand met de grootste gemeenzaamheid aan Carlo; want
op dit oogenblik beschouwde hij den graaf als zijns gelijke, vermits hunne belangen
dezelfde waren. Carlo, door de blikken en de woorden des Bravo's als gedwongen
en betooverd, reikte hem insgelijks de hand, en bracht hem, alsof het iemand ware
geweest, die hem in adeldom gelijk stonde, met de grootste beleefdheid tot aan de
deur des vertreks.
Carlo had den tijd niet om op al hetgeen hij van den Bravo gehoord had na te
denken, noch om zich met zijne ongelukkige gedachten opnieuw bezig te houden:
want nauwlijks was de Bravo vertrokken, of een zachte klop deed zich aan de deur
der kamer hooren. Carlo wist niet wie dit wezen mocht en ging de kamer openen.
Het was alsof de donder hem verpletterde, toen hij eensklaps het wezen zijner gade
voor zich zag staan. Er deed zich in zijn hart eene koude huivering op, welke hem
het geheel lichaam als rondliep en al zijne ledematen deed trillen. Zijne haren schenen
als te berge te rijzen en zijne verwilderde oogen schenen hem eensklaps als met een'
dikken nevel overdekt. Hij
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voelde, dat hij zich ging verraden en met de grootste macht, welke een mensch op
zijn eigen kan uitoefenen, herriep hij zijne geestkrachten en trachtte zooveel mogelijk
eene onbeduidende uitdrukking aan zijne wezenstrekken te geven. Hij sprak:
‘Welk toeval, mevrouw, verschaft mij het geluk uw bezoek te ontvangen?’
‘Welk toeval? Denkt gij dan Carlo, dat ik uwe afwezenheid niet gewaar wordt en
dat mijne liefde mij niet ongerust maakt, wanneer ik mijn echtgenoot zich zoo in zijn
vertrek zie opsluiten! Denkt gij dan Carlo dat mijne liefde zoo zwak is?’
‘Ik dank u, mevrouw, voor uwe teedere gevoelens,’ antwoordde Carlo, met de
allergrootste bezadigdheid. ‘Uwe toegenegenheid veroorzaakt mij de grootste
blijdschap. Ik aanzie het als een teeken van het belang, welk gij in mij stelt; doch
wees gerust: het is slechts eene lichte onpasselijkheid, welke mij belet heeft u mijne
gewone groetenis te komen aanbieden. Maak daar echter geene zwarigheid in, bid
ik u, ik gevoel mij reeds veel beter.’
Het wezen van Marietta, dat eerst met eene soort van kinderlijke blijdschap
omstraald was, kreeg nu in eens eene zwaarmoedige uitdrukking. Met eene gemaakte
minzaamheid, sloeg zij de armen om den hals haars mans en twee tranen blonken in
hare zwartbruine oogen. ‘o Mijn echtgenoot,’ sprak zij, ‘mijn lieve gade. Ik vreesde
dat gij krank waart. Mijn voorgevoel heeft mij niet bedrogen.’
Al wie het geveinsde hart dier vrouw niet gekend hadde, zou zich voorzeker aan
al die minzaamheid misgrepen hebben: doch de blinddoek was van Carlo's oogen
afgerukt, en hij zag de geveinsdheid zijner onwaardige gade. Onmogelijk is het te
bevatten, welke innige woede hem het hart doorknaagde, toen hij zich aldus
gedwongen zag, de omhelzingen dier verachtelijke vrouw te onderstaan. Het scheen
hem alsof zich eene slang om zijnen hals hadde geslingerd, die hem de keel als
toeneep, hem hare fonkelende blikken, als vurige gensters, in het oog stuurde en
welke, bij elken zoen der vrouw, hem als venijn in het aanzicht spuwde. Met welk
genoegen had hij dit valsche schepsel van zijn lijf willen schudden, en als een onrein
dier onder den voet vertreden! Maar neen, hij moest veinzen, de ongelukkige, hij
moest lijden en een lachend gelaat toonen; want zijne wraak moest voldaan worden,
en het oogenblik derzelve was nog niet gekomen. Langer toch kon hij die
hartscheurende liefkoozingen niet
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meer uitstaan, en zijne echtgenoote zachtjes van zich stootende, liet hij zich moedeloos
in eenen zetel neêrzinken. ‘O, mijn hoofd!’ zuchtte hij, terwijl hij het met beide
handen vastgreep. Marietta gaf den moed niet op en plaatste zich voor zijne voeten:
‘Mijn echtgenoot!’ sprak zij nogmaals, terwijl tranen van spottend medelijden hare
wangen beliepen. ‘Ik zie het, gij lijdt geweldig. Geef mij uwe hand, o mijn beminde,
dat ik ze omhelze. O, kon mijne liefde u herstellen!... Zeg, Carlo, gij hebt sedert
gisteren morgen nog geene spijs genut. Ik weet dat gij den dienaren geweigerd hebt
het minste te gebruiken. Ik heb u iets medegebracht, dat u zal verfrisschen en goed
doen. Carlo zult gij mij ook verstooten? Zult gij uwe echtgenoote dit klein genoegen
niet toestaan?’
Carlo reikte zijne hand en ontvong een kopje schalei, welk Marietta hem aanbood:
‘Ja, mevrouw,’ sprak hij; ‘maar laat mij nu een weinig rusten. Mijn hoofd pijnigt mij
grootelijks; doch heb geene achterdocht; ik heb slechts rust noodig om weldra hersteld
te zijn.’
Marietta bleef nog eenige oogenblikken in hare liefkoozingen voortgaan, en voor
zij vertrok, verlangde zij nog, de schijnheilige, een' zoen van haren gemaal te
ontvangen. Het scheen Carlo of hem een gloeiend ijzer de lippen brandde, toen hij
den mond zijner rechtgenoote op den zijnen voelde kleven. Het was de laatste en
ook wel de gevoeligste slag, welken hij in die lange martelie had doorstaan; want
slechts eene enkele aanraking dier vrouw, voor welke hij nu zoo veel haat en afkeer
als weleer liefde gevoelde, deed al zijne ledematen trillen en bracht eene koude
huivering in zijn geheel lichaam. Ook voelde hij zich als een' looden staaf van het
hart lichten, wanneer hij Marietta de kamer zag verlaten.
Door de onophoudende foltering zijns geestes afgemat, bleef Carlo nog eenen
geruimen tijd onbeweegbaar in zijnen zetel neêrzitten. Een jonge jachthond, welke
zich in het vertrek bevond, uitgelokt door den aangenamen geur der schalei, was stil
tot bij Carlo genaderd en had zich van de spijze meester gemaakt. Carlo zag hem
geduldig en met onverschilligheid het kopje ledigen.
Een uur later stierf het ongelukkige dier, te midden der afgrijsselijkste
stuiptrekkingen.
Carlo voelde zich het haar te berge rijzen en beefde van woede, toen hij liet mislukte
schelmstuk zijner vrouw verstond, en hare geveinsdheid nadacht.
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IV.
De wraak.
‘Teresa hangen mijne haarlokken mij goed om den hals? Mij dunkt dat zij niet zwierig
genoeg zijn?’
‘Geloof mij, mevrouw, ze zijn onverbeterlijk.’
‘En mijne haarspelde, is zij wel vastgemaakt?’
‘Zeer wel, mevrouw.’
‘Waar mag hij toch vertoeven, Teresa?’
‘Het gestelde uur is nog niet voorbijgeloopen, mijne meesterre.’
‘Gij moet dit bovengedeelte mijner haarspelde doen veranderen, Teresa. Dit is
geen goede smaak meer. De gravin Mantoli had op het laatste balfeest eene, welker
topje uit eene groep van kleine figuurtjes was samengesteld. Ik weet niet wat het
juist beduidde, doch het was zeer fraai. Leonardo vond het ook zeer wel gekozen.
Maar waar blijft hij toch, Teresa?’
‘Mevrouw, mij dunkt dat ik gerucht hoore...’
(Het was Carlo en de Bravo, welke hunne plaats waren komen nemen).
Beide vrouwen luisterden met de grootste aandacht.
Na eenige stonden sprak Teresa:
‘Ik zal mij misgrepen hebben. Ik hoor niets meer.’
Marietta was ongeduldig. Zij keerde zich voor haren spiegel, bezag nog eenigen
tijd haren opschik en ging zich eindelijk in eenen rijken zetel neêrzetten Zij was
schoon, Marietta, bovenmate schoon, wanneer men haar dus in haar pronkgewaad
zag zitten. Een roodzijden fluweelen jak omvatte hare tengere leden en daalde met
zachtheid op haren zwartzijden rok, wiens zwierige plooien trotsch op den grond
nederdaalden. Hare armen, wit als albastersteen en met gouden snoeren versierd,
waren half ontbloot en verdwenen tusschen de fijne kanten en de lange fluweelen
mouwen, welke met gouden stiksels omzaaid waren en tot aan de knieën neêrvielen.
Een hals zoo schoon en zoo blank als die eener zwaan, maakte eene goddelijke
tegenstelling met de donkere kleur hare kleederen. Hare zwarte haarlokken waren
in eene met gouden draad gewevene kuif opgesloten, welke achter op het hoofd met
eene kostbare spelde vasthing, en eene menigte lokken liet
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uitrollen, welke met losheid om den hals zwierden. Haar aangezicht was zooals een
dichter het in zijne schoonste mijmeringen zou kunnen droomen; en niemand,
voorzeker, zou in die zoete trekken, in die zachte oogen, iets laags, iets geveinsds
ontdekt hebben. Niemand zou op het zien dier tengere zuivere vormen, dier
engelachtige uitdrukking, kunnen gedacht hebben dat eene zoo afgrijslijke ziel, in
een zoo schoon lichaam kon besloten zijn. Niemand zou kunnen geloofd hebben, dat
de valschheid in die hemelzachte oogen woonde en dat het hart van dien aartsengel
een diepbedorven hart was.
Na eenige bogenblikken eener ongeduldige verwachting, verliet Teresa de zaal en
Leonardo stapte binnen Er was eene soort van schrik en bevreesdheid op zijn aanzicht
te lezen; doch hij deed zijn uiterste best om zulks te verbergen. Met eene gemaakte,
hoofsche houding genaakte hij bij de jonge vrouw en hare hand met drift
vastgrijpende, bracht hij ze aan zijne lippen. Twee personen hadden van dit oogenblik
af de oogen op de geliefden gevestigd. Een enkel paneel, welks reten zich door
ouderdom hadden uiteengezet, scheidde hen van de twee beminden en liet hen toe
alles te bemerken wat er in de zaal omging. Toen Carlo in den minnaar zijner vrouw,
zijn' vriend Leonardo herkende dacht het hem dat hij door eenen bliksemslag
verpletterd werd. Stuiptrekkend greep hij de hand van den Bravo en de woorden:
‘het is mijn vriend!’ vielen stil, doch op eenen verschrikkelijken toon van zijne lippen.
De Bravo, vreezende dat de aandoening des graafs hunne schuilplaats mocht verraden
hebben, greep hem met eene forsche hand bij den arm en schudde dien met geweld,
terwijl zijne andere hand zich op den mond des graafs plaatste, om hem het stilzwijgen
te gebieden. Carlo bedwong zijne aandoening en nam acht op hetgeen er in het vertrek
omging.
Marietta hield zich eerst alsof zij gestoord ware: ‘Mijnheer,’ sprak zij op eenen
statigen toon, ‘ik dacht dat gij niet zoudt gekomen zijn, dat eene kinderachtige vrees
u zou wederhouden hebben?’
‘Vreezen, mijne lieve Marietta, en waarom zou ik vreezen? Is uwe liefde mijne
schutsvrouw niet, en heb ik op aarde iets te vreezen dan uwe liefde te verliezen of u
te bedroeven? Neen, Marietta, uw minnaar is niet zoo vreesachtig en wanneer ik u
in mijnen brief geraden heb onze bijeenkomsten voor eenen tijd te onderbreken, was
dit meer ten uwen dan ten mijnen opzichte; doch spreken wij daar niet van, mijne
beminde, en laten wij de stonden, die gansch aan onze liefde
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moeten toegewijd zijn, in geene onnuttige redekavelingen doorbrengen. Gij zijt
immers genoeg van mijne liefde verzekerd?’
Intusschen was Leonardo dichter bij de jonge vrouw genaderd en had hare hand
met minzaamheid vastgegrepen. Marietta bezag hem met eenen blik, waarin eene
brandende drift te lezen stond, nam zijne hand liefkoozend tusschen hare handen en
drukte ze met teederheid tegen hare borst. De jongeling boog zich zachtjes tot haar
en drukte eenen warmen zoen op hare rozenlippen: ‘O, ik bemin u te vurig om u niet
lang vergeven te hebben, mijn Leo. Ik heb er reeds proeven genoeg van gegeven; en
op dit oogenblik zelfs, wordt mogelijk ons toekomend geluk besloten. Weldra, mijn
Leonardo, zal ik u in het openbaar durven voor mijnen welbeminde erkennen en u
eenen naam geven, welke mij tot hiertoe zoo afschuwelijk geschenen heeft, maar
welke mij alsdan de schoonste, de welluidendste naam zal wezen.’
Leonardo scheen de vrouw te begrijpen, en eene koude huivering beliep zijn gansch
lichaam; want hij dacht reeds, de lafaard, aan de gevolgen, welke het schelmstuk zou
kunnen na zich slepen.
‘Hoe,’ sprak hij, ‘Marietta, zoudt gij reeds...?’
‘Leonardo, mijne drift, gij weet het, is eene helsche drift: en het geduld kan moeilijk
in mijn hart eene schuilplaats vinden. En toch, het oogenblik dat de verdenking en
de onrust in onze woning zouden binnengetreden zijn, was reeds lang in mijn gedacht
beschikt om het oogenblik te zijn, op welk er een einde aan onze ongerustheid en
stoornis moest gesteld worden.’
‘O, ik ken uwe liefde, Marietta, ik weet dat u niets duurbaarder is dan uw Leo:
ook is u mijn hart, mijne ziel, alles toegewijd. Voor u, engel, ben ik bereid, alles op
te offeren; want uwe liefde is mijn eenige schat, het eenigst bezit, waaraan ik
vastgekleefd ben, het zaligste lot, dat ik betracht. Met u, o Marietta, is mij alles
schoon en levend; zonder u, is mij alles doodsch en afschuwelijk.’
Terwijl Leonardo deze woorden op eenen driftvollen toon uitsprak, was zijne ziel
aan geheel andere gewaarwordingen ten prooi gegeven. De vrees, de laffe vrees had
hem besprongen en doorknaagde hem de borst, lie liefdewoorden, welke hij uitsprak,
de liefkoozingen, welke hij zijne beminde betoonde, de aanminnelijke uitdrukking,
welke hij aan zijne wezenstrekken wist te geven, alles was geveinsd; want de schrik
neep hem de keel als toe, en het gesprek, welk hij met Carlo had gehouden, stond
nog al te klaar voor de oogen zijns geestes, opdat
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hij met een waar en onbeklemd gevoel liefdeswoorden konde uitspreken.
Verwonderlijk was het, dat de jonge vrouw zulks niet gewaar werd, zij, die een'
doordringenden blik had en aan wie het zoo moeilijk was iets te verbergen of te
bewimpelen. Doch de drift had haar te zeer verblind. De eerlooze liefde welke zij
Leonardo toedroeg, was al te hevig, had te zeer haren geest betooverd, dan dat zij
koelbloedig aan haren toestand konde denken en rekenschap van hare daden houden.
Met geestdrift trok zij haren minnaar tot zich en hare brandende blikken schenen
zich met eenen dartelen wellust in de geveinsde blikken van den jongeling te
spiegelen.
Onmogelijk zoude het zijn te beschrijven, welke strijd er in het hart van Carlo op
dit oogenblik omging. Op ieder woord dat den mond der geliefden ontsnapte, voelde
hij zich als eenen dolk in het hart stoeten. Iedermaal wrongen zijne vuisten zich
stuiptrekkend ineen en reeds meermalen was hij bereid geweest den Bravo het toeken
te geven; doch telkens had hij het uitgesteld, als willende den smartbeker tot den
grond ledigen. Nu en dan deed de Bravo hem teeken stil te zwijgen en drukte hem
de hand, als om hem te doen verstaan door zijne gebaren hunnen aanslag niet te
verijdelen. Eindelijk kon Carlo niet langer het pijnigend tafereel, dat hij voor oogen
had, meer uitstaan en: ‘het is tijd!’ sprak hij stil en op eene vervaarlijke wijze tot den
Bravo. Eensklaps draaide het onbekende paneel in den muur open en bijna op
denzelfden stond viel er op Leonardo's schouder eene zware hand, welke hem
achterover trok en hem eenen zwaren dolk in het hart stootte. Een grijns als die eener
hijeen ontvloog den mond des moordenaars en met eene woedende wreedheid, wierp
hij het doode lichaam op den vloer neder. Een vervaarlijke schreeuw ontging den
mond der jonge vrouw, toen zij haren minnaar voor hare voeten zag neerwerpen; en
hare oogen opheffende, stond zij in verdwaasdheid van haren zetel op en wilde uit
de zaal heenvluchten.
‘Sta! Mevrouw,’ riep Carlo, haar met kracht bij den arm grijpende. ‘Sta!’
schreeuwde hij in eene schrikkelijke woede ontstoken, ‘uw laatste uur is mogelijk
ook gekomen!...’ Nu scheen hij een weinig te bedaren en zijn aangezicht kreeg eene
nijdige uitdrukking, waar tenzelfden tijd blijdschap en innige hartpijn in te lezen
stonden. Hij bracht zijne vrouw weder tot bij het dood lichaam. ‘Ziedaar,
wanschepsel,’ schreeuwde hij haar toe, ‘ziedaar uw’ beminde, mijn' vriend!... Zie
hem, voor wien gij uwe plichten onder de
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voeten hebt getrapt! Zie hem, voor wien gij uwen echtgenoot onteerd en bespot hebt!
Zie hem, voor wien gij uwen gemaal hebt trachten te moorden. Zie hem, voor wien
gij van liefde brandt! Daar, schijnheilige, daar ligt hij, uw aangebeden minnaar! Daar
ligt hij, de valsche vriend, welke mij streelde, terwijl hij mijn huwelijksbed
bezoedelde; die zich van mijne gevoelens heeft meester gemaakt en als een duivel
in mijn hart geslopen is, om mij den boezem te verscheuren en om mijnen dood, mijn
eeuwig ongeluk te bewerken!...’
De wezenstrekken der vrouw krompen als ineen: eene doodsche kleur had zich
over haar aangezicht verspreid; doch hare oogen bleven droog; geen enkele traan
deed zich in deze op. Met eenen verdwaasden blik bezag zij nu het wezen haars
echtgenoots, welk door de verwoedheid afschuwelijk geworden was en niets meer
van die edele uitdrukking bezat, welke het anders kenschetste. Dan weder sloeg zij
het oog op den Bravo, welke met de armen op de borst gekruist en nog altijd den
bloedigen dolk in de hand, lachend op het lijk van haren beminde stond te staren.
Dit gezicht scheen haar te treffen want ineens kregen hare wezenstrekken eene geheel
andere uitdrukking en een vloed van tranen ontsprong aan hare oogen. Dit geween
had op Carlo een wonderbaar uitwerksel. Met aandacht beschouwde hij zijne
echtgenoote en sloeg tenzelfden tijd een oog op het lijk, dat voor zijne voeten
uitgestrekt lag, en dan scheen het, dat er eene verandering in zijn hart omging. Hij
bracht zijne vrouw tot aan haren zetel weder en liet ze in denzelven nederzinken.
Eenigen tijd bleef hij zonder te spreken en wachtte tot Marietta hare tranen had
afgedroogd. Met een kalmer gelaat naderde hij haar alsdan en sprak: ‘Mevrouw, met
mijne eer te krenken hebt gij ook uwen naam geschonden... Mijne eer is hersteld;
want ik heb mij gewroken!... Mijne wraak moest uitgestrekter wezen; doch het
herdenken der liefde, welke ik u eens heb toegedragen, het herdenken der aanbidding,
welke ik u eens toegewijd heb, oh! dit gedacht heeft mijnen arm tegengehouden,
heeft u gespaard, onwaardige!... En toch ik dacht aan uwe ziele, aan eene eeuwige
martelie, welke u te wachten stond, en ik heb nog medelijden met u gehad.’
‘En gíj hebt liever gehad mij eene aardsche martelie te doen onderstaan!’ sprak
Marietta op eenen toon, die slechts hoogmoed en geen berouw verried. Carlo werd
door deze woorden als ver-
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pletterd: ‘He wel! ja. Mevrouw,’ sprak hij met drift, ‘indien gij die martelie aan het
berouw verkiest: het zij zoo! Dat uwe dagen dan met eeuwig wee en bitterheid
besprengd wezen. Van nu af houdt gij op voor deze wereld te leven en van morgen
sluiten zich de kloosterdeuren voor eeuwig op u toe... Mijn vloek vervolgt u en uwe
overige levensdagen zullen er door vergiftigd zijn.’
Marietta bleef roerloos en vergenoegde zich met op het doode lichaam te wijzen
en te zeggen: ‘hij is dood! Ik spot met uwe bedreigingen.’ En dit op eenen toon,
welke van de diepste verachting en onbeschroomdheid getuigde. Carlo voelde zijn
bloed als opnieuw koken; doch hij toomde zijne woede in en verliet ponder nog iets
te zeggen de kamer, welke hij met de grootste zorgvuldigheid toesloot.
De Bravo had zich met het doode lichaam belast, en toen de nacht gevallen was,
hechtte hij het aan een' zwaren steen en wierp het in zee.
Toen Carlo, des anderdaags 's morgens, in het vertrek kwam om zijne bedreigingen
ten uitvoer te brengen en Marietta weg te voeren, vond hij het lijk zijner echtgenoote
op den grond uitgestrekt liggen. Niet al het vergift was voor hem beschikt geweest.
Door droefheid en naberouw gefolterd, kon Carlo het verblijf in zijne geboortestad
niet langer meer uitstaan. Hij verliet Venetiën, waar hij eerst zulke blijde dagen had
genoten en waar nu het ongeluk hem de gevoeligste slagen had toegebracht en zijne
overige dagen voor altijd vergiftigd.
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Fabricius en lange Margriet.
Een historisch verhaal.
I.
Margrete van Parma had het bewind over de Nederlanden verkregen. Schoon de
Gouvernante geene bloedgierige inborst bezat, namen echter de vervolgingen en de
geweldenarijen, onder haar gebied, meer en meer toe; want Philips bestierde haren
arm, en hem was het een zoet genot zijnen moordlust met den mantel van
gerechtigheid en welvaart des lands te kunnen bedekken en zijne macht door het
vergieten van het bloed eens aantals eervolle burgers te kunnen bevestigen. Beulen,
rechters, zwaarden, brandstapels en pijnbanken waren onophoudend in het werk en
waren onvermoeilijk. Dagelijks deed men het getal der uitgelezene burgers
verminderen, en toch bleef de draak der ketterij, zooals men het noemde, het trotsche
hoofd opsteken, en hoemeer koppen men hem afhiew, hoemeer nieuwe er uitschoten
en hoe vruchtbaarder het zaad der nieuwsgezinden werd voortgezet. Het bloed der
gemoorden was het zaad der ketters. Het zien der martelpijnen maakte nieuwe
aanhangers en niet zelden hoorde men bij den brandstapel eens nieuwsgezinden den
schreeuw, ‘leve de nieuwe leer,’ uit den mond van eenen tot dan toe waren katholieke
vallen, en hem op zijne beurt tot martelaar maken.
De gruweldaden, welke er overvloedig gepleegd werden, waren
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een onvermijdelijk gevolg van het daarzijn des bestuurs geworden. Doch een bestuur
op knevelarijen en dweeperij gevestigd, kan niet bestaan, nog minder rust genieten
en moet eens eenen verschrikkelijken val doen en gansch ten gronde zinken. De staat
was waggelend geworden; middelen van bestaan mangelden hem volkomen; een
zekere hongersnood had hem overvallen en om dien te voldoen en zijn leven een
weinig te rekken, was hij genoodzaakt zich met het vleesch zijner eigene kinderen
te voeden. Zij, die de vaderlandsliefde op eene geheel andere wijze verstonden en
niet geloofden, dat de godsdienstleeringen de minste inbreuk op de aangekleefdheid
eens volks aan zijn land konden maken, aanzagen elken afgevaardigde, die den ijzeren
schepter over België kwam voeren, als eenen nieuwen dwingeland, aangesteld om,
als het ware, de kinderen des vaderlands te komen martelen en alwie de vrijheid in
denkwijze liefhad, aan den dood over te leveren. Doch die vervolgingen waren niet
sterk genoeg, om aan hunne vrije zielen te gebieden en hoe harder de knevelarijen
zich voordeden, hoemeer zij zich het hart versterkt voelden en hoe grooteren moed
zij in hunne zielen gewaar wierden. Zooals de eerste kristenen, waren zij genoodzaakt,
wanneer hunne krachten nog jong waren, hunne vergaderingen in het geheim te
houden en te trachten zich aan het aldoorziende oog der bespieding te onttrekken.
Doch later, wanneer hun getal was aangegroeid, vonden zij zich sterk genoeg om in
openbare plaatsen en onder de oogen zelfs hunner beulen bijeen te komen en de
predikatiën hunner leeraars openlijk bij te wonen.
In 1564 moest alles in de stad Antwerpen nog bedektelijk geschieden en in het
geheim bewerkt worden. Ook trokken de nieuwsgeloovigen, die in den avond van
den 2den October de predikatie van Kristoffel Fabricius bijgewoond hadden, stil en
van elkaar gescheiden huiswaarts. In vredevolle mijmering dachten zij de lessen na,
welke hun de leeraar met zooveel geestdrift en gevoel had voorgedragen, en zij
weenden over den staat hunner verblinde broeders, die de vrijheid niet begrepen en,
door dweeperij verleid, aan de dwingelanden des vaderlands bleven de hand leenen
en mede stilzwijgend den dood hunner broederen en kinderen bewerkten. Dit gedacht
echter boezemde aan weinigen wraakzucht in, en meest allen troostten zich met over
de verdwaaldheid te weenen en daarin eerder eene straffe Gods, dan wel eene strafbare
schuld ten laste hunner landgenooten te zoeken.
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De nacht was zwart en duister. Eene kille nevellucht hield de gansche stad omtogen,
woog loodzwaar op de beklemde boezems en belette hen vrijen adem te halen. Geene
enkele star blonk aan den hemel; de maan was door de dikke nevelen verduisterd en
slechts een stilverlichte kreits in de wolken toonde, dat zij achter het ondoordringbaar
duister glansend stond te pralen. De wind huilde onverpoosd door de smalle straten
der stad en deed de flauwe lichtjes, welke tegen de huizen, voor de Lieve-Vrouwen
beelden, treurig verteerden, heen en weer zwieren, en het schemerend licht op de
bijstaande voorgevels der gebouwen tooverend ronddansen. In een der kleine straatjes,
welke de Burchtgracht omringen, stond een man, die men van verre voor eene zwarte
schaduw zou genomen hebben. Een bruine, grove mantel omving hem het lichaam
en een grijze hoed met breede boorden bedekte zijne wezenstrekken. Hij hield zijne
armen op de borst gekruist, en eene holle spraak ging uit zijnen benauwden boezem
op: ‘God van Israel,’ sprak hij, ‘hoelang nog zult gij de oogen van uw volk afgewend
houden; hoelang zult gij ons als vreemdelingen tusschen onze broederen doen
wandelen? - Hoelang nog zult gij aan eenen wreeden verworpeling, aan eene
onmenschelijke vrouwe toelaten hunnen moorddadigen arm over uw volk uit te
strekken? Hoelang nog zullen wij als ballingen in de woestenij ronddwalen en het
beloofde land vóór ons zien, zonder den voet op den gewijden grond te mogen
drukken? - Hoelang, Heere, zullen wij onze baan nog door vreemde wegen moeten
richten, waar het onkruid ons in strikken trekt en ten gronde slaat!... Zeg, Heere, God
van Israël, zal de beproeving nog niet haast ophouden, en is het goud nog niet lang
genoeg door het vuur gezuiverd geworden?’ De stem zweeg eenige oogenblikken
en hernam met meer klaarheid en drift: ‘Ja, Heere, gij zult uw volk verlossen uit de
slavernij van Babyloniën; gij zult het oprichten en het welhaast in het beloofde land
brengen. - Ja! de nacht is nog zwanger van stormen en duisternissen: de winden
huilen ons nog dwarrelend rond het hoofd; het zachte licht onzes waren geloofs blijft
nog, zooals heden demaan, verborgen; maar eerlang zult gij uwen meêdoogenden
arm uitsteken, den nevel als eene gordijn wegschuiven en het licht en de klaarheid
voor ons en aller oogen doen schijnen!...’
Hier werd de man in zijne verzuchtingen gestoord en eene zachte hand viel op
zijnen schouder neder: ‘Fabricius,’ sprak eene bevende vrouwenstem. De man draaide
zich om en zijne scherpe blikken vie-
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len op eene vrouw met eene zwarte huik bedekt en wier rijzige gestalte en lange
vormen iets goddelijks of iets tooverachtigs schenen aan te duiden: ‘Fabricius,’ sprak
zij andermaal met eene ontroerde stem en hare blikkerende oogen op den man
vestigende, ‘volg mij.’
Alleen zijnen naam zoo onvoorzichtig te hooren uitspreken, had eene groote
ontsteltenis in het hart van Fabricius gebracht; hij bedwong deze echter en zich tot
de vrouw wendende, sprak hij: ‘Vrouwe, wat wilt gij van mij?’
‘Gij zult het weten,’ hernam deze, ‘volg mij en vrees niets.’
‘De vrees woont in mijn hart niet,’ was 's mans antwoord, en hij volgde de vrouw.
Ondervoege deed Fabricius zijnen geest geweld aan, om zich te herinneren wie
deze vrouw zijn mocht. Het scheen hem wel, dat hij die lange vormen meermalen
gezien had, dat die vonkelende oogen zich meer dan eens in de zijne hadden gevestigd;
het scheen hem wel, dat hij haar meer dan eens in de preek had opgemerkt; doch
vergeefs zocht hij zich te binnen te brengen wie zij was: de stem was hem ten volle
onbekend. Hij kende die vrouw niet en zij nogtans scheen bent goed te kennen. Zij
wist zijnen naam, en niemand toch dan de welbekende geloovigen kenden dien; want
Fabricius was heimlijk in de stad om den ketteren het geloof te prediken. Hij was
pas eene maand uit Engeland herwaarts gekomen, waar hij eerst van Brugge was
naartoe gevlucht... Dit alles deed zich in zijnen geest op en de leeraar liep in zijne
gedachten verdwaald en kon Beenen uitleg aan die onverwachtte ontmoeting vinden.
Intusschen waren beiden tot op de Veemarkt gekomen. Daar hield de vrouw stil
voor eene kleine woning, stootte de deur open, nam een lampje, dat op den vloer
treurig stond te branden, en door Fabricius gevolgd, stapte zij eenen smallen trap op.
Een oogenblik later waren beiden in een eng kamerken, waar alles armoede scheen
aan te duiden. De vrouw reikte eenen stoel aan den predikant en deed hem stilzwijgend
teeken van neêr te zitten. Fabricius voldeed aan deze vraag en legde zijnen breeden
hoed af. De vrouw op hetzelfde oogenblik wierp hare lange zwarte huik van het
hoofd en liet hare trekken nu ten vollen zichtbaar. Er was eene onbeschrijfelijke
uitdrukking op haar aangezicht te lezen: het was olie uitdrukking, welke het wezen
ontvangt wanneer men roekeloos eene heldhaftige daad verricht heeft, en dat, als de
kalmte weergekomen is en de reden zich weder door-
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dringt, men al het onbezonnen er van beschouwt en als beschroomd is voor hetgeen
er plaats heeft gehad; doch met die uitdrukking was eene sterke drift gemengd, welke
zich van alles nog scheen meester te maken en gedurig op het wezen der vrouw eene
veranderende gewaarwording te kennee gaf. Hare blikken bleven slingerend naar
Fabricius gewend. Deze zat roerloos in den zetel. Zijne oogen weken niet voor den
blik der vrouw; maar bleven onveranderlijk op haar gevestigd. Zijn breed vierkantig
voorhoofd bleef glad en niets gaf meer te kennen wat er inwendig in hem omging.
Lang bemerkte hij de schoone statige wezenstrekken der vrouw; lang volgde hij hare
verschillige bewegingen; lang zag hij het hijgen haars benauwden boezems, het
stuiptrekken harer ledematen en sprak niet. Die wederzijdsche betoovering nam
echter een einde en de blikken der vrouw daalden afgemat en krachteloos neder:
‘Fabricius,’ zuchtte zij, doch meer kon haar mond niet zeggen.
‘Ik wacht, vrouwe,’ sprak de leeraar, ‘tot gij zegget waarom gij mij hier geleid
hebt?’
De vrouw bleef eenige stonden sprakeloos; doch nu scheen het, dat haar een nieuw
vuur in het hart kwam, en zich in eenen stoel neêrzettende, sprak zij:
‘Fabricius, het is slechts acht dagen, dat ik u voor de eerste maal zag. Van dan af
heb ik uwe stappen gevolgd; van dan af heb ik niets gedaan dan u nagespoord; ik
heb geweten wie en wat gij zijt. Ik weet, dat gij uwe monnikskap hebt afgeworpen,
om u aan de nieuwe leer te wijden. Dat gij gedwongen zijt geweest Brugge, uwe
geboortestad te verlaten en naar Engeland te vluchten, en dat gij van daar heimlijk
naar Antwerpen zijt gekomen, om aan de ketters het nieuw geloof te verkondigen;
ja, Fabricius, dit alles heb ik geweten en heb mij in uwe vergadering heimelijk
gedrongen om niet u psalmen te zingen, om woorden uit uwen mond te booren, om
u te zien en mijn hart te stillen. Mijn hart heb ik niet kunnen genezen; mijn geest is
uitzinnig geworden, mijne drift heeft dagelijks meer en meer toegenomen en mij
eindelijk verstout u hier te brengen, u mijn hart te openen, u mijne brandende drift
bekend te maken... Verstaat gij mij, Fabricius?...’
‘Vrouw,’ sprak deze, ‘ik moet u niet verstaan. Gij zijt eene roekelooze vrouw. Gij
hebt u niet geschaamd onze vergaderingen te ontheiligen en met een wereldsch
gemoed en aardsche inzichten de
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gebeden der geloovigen te komen ontreinigen. Gij zijt verachtelijk.’
Hierop greep Fabricius zijnen heed en meende uit zijnen zetel op te staan en te
vertrekken. Doch de vrouw wierp zich in eens voor hem op hare knieën en hare
armen om den stoel slaande, dwong zij hem dien niet te verlaten: ‘O gij zult mij niet
ontvluchten,’ sprak zij ‘o, verstoot mij, zeg mij scheldwoorden, veracht mij; maar
blijf? Dat ik uwe stem hoore en u zie. Heb medelijden met mijne ongelukkige drift!
Fabricius, men zegt dat ik schoon ben; doch zoo gij daaraan niet gevoelig zijt, heb
dan toch medelijden met mijn hart, dat voor niets meer klopt dan voor u, dat nog
nooit voor iemand dan voor u geklopt heeft; dat... o Fabricius! medelijden; en doe
mij geene grootere schaamte aan!’
De man scheen door die woorden innig bewogen. Een traan van medelijden was
bereid uit zijne oogen te rollen en hij sprak met zachte woorden:
‘Vrouwe, er staat geschreven, dat de man maar eene huisvrouw zal hebben: Gods
woord is mij eene wet.’
‘Gedoog dan slechts, dat ik bij u blijve, dat ik u zie, dat ik u diene, dat ik uwe
slavin zij.’
‘Vrouwe, niemand is tot slaaf gemaakt en ik moet niet gediend worden.’
‘Dan zult gij mij niet verlaten,’ hernam de vrouw en de handen van Fabricius
vattende, bedekte zij die met vurige zoenen.
‘Laat af, schaamtelooze,’ riep Fabricius, ‘gij zijt eene Eva om de dienaren des
Heeren te beproeven en te verleiden. Verwijder u, satansche slange!’ En met eene
ongemeene kracht, stiet hij de vrouw van zich weg en vlood het huis uit.
‘Gij veracht mij, Fabricius; vrees mijne wrake!’ schreeuwde hem de vrouw nog
toe; doch Fabricius hoorde niets meer en vlood, als in bedwelming, door de donkere
straten der stad.

II.
Toen Fabricius het huis ontvlucht was, en dat de vrouw die laatste bedreigende
woorden had uitgesproken, viel zij als zinneloos ter aarde. Hare handen wrongen
zich stuiptrekkend ineen, de oogen stonden haar als twee vuurkolen in het hoofd en
hare lange,

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 6

42
slingerende zwarte haarlokken, welke zij zich bij poozen scheen uit het hoofd te
willen rukken, hingen haar in verwarde strengen om de blanke schouders. Eenen
langen tijd bleef zij in dien vervaarlijken toestand, totdat eindelijk hare krachten
uitgeput waren, en zij roerloos op den grond uitgestrekt bleef liggen en hare, nu
verglaasde oogen uitzinnig en dwaas op de voorwerpen, die haar omringden, vestigde.
Ook die staat veranderde weldra en allengskens kwam de rede en de bewustheid van
haren toestand in haren afgemartelden geest terug. De wanhoop was er het gevolg
van; want die vrouw was hoogmoedig en driftig van natuur. Hare trotschheid van
inborst had haar voor alle harten, om zoo te zeggen, vreemd gemaakt, en niemand
had het ooit durven wagen haar van liefde te spreken. Dit afgezonderd leven had het
hart der vrouw als tegen de gansche samenleving verbitterd en de naam van Lange
Margriet, welke men haar om hare buitengewoon rijzige gestalte gegeven had, kwam
haar als een scheldnaam voor. Elke mensch scheen haar als een lage belediger en zij
trachtte slechts haren menschenhaat zoo groot te maken, dat hij tegen de algemeene
verachting, welke zij dacht, dat men haar toedroeg, kon opwegen. De drift der liefde,
hoelang ook in haar hart verscholen, moest echter toch eens doorbreken; en het
gezicht van Fabricius alleen, die haar een vreemdeling toescheen, had die drift op
eens gewekt. Margriet was er door verpletterd geworden. Nu eerst gevoelde zij er al
de kracht van en de diepte der wond, welke zich in haar hart had gevormd. De
verachting, welke zij door hare liefdeverklaring verworven had, moest dan zeker op
eene verschrikkelijke wijze op haren geest werken, en onvermijdelijk de geweldigste
gevolgen hebben. Den geheelen nacht bleef zij in eenen verschrikkelijken toestand:
zij herriep in haar geheugen alles wat er voorgevallen was; en tranen en wraakzuchten
vervingen zich, naarmate zij de verschillige hartschokkende gewaarwordingen en
gebeurtenissen nadacht.
Als de eerste morgenschemering aan het oosten blonk, stond Margriet op, en de
woorden: ‘Fabricius, vrees mijne wrake,’ uitsprekende, trad zij in drift hare huizing
uit.
De toestand van Fabricius gedurende de stonden, die hij bij Margriet had
overgebracht, was allerpijnlijkst geweest. Toen hij die voor hem helsche vrouwe
verlaten had, snelde hij pijlrecht huiswaarts; en liet zich bij het intreden zijns vertreks
op de bedsponde door vermoeidheid neervallen. Lang bleef hij sprakeloos en
onbeweegbaar
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zitten; slechts de verhaaste ademhalingen zijner borst toonden aan, dat zijne ziel diep
geschokt moest zijn. Voor hem stond een meisje van pas twintig jaar. Blonde lokken
zoo fijn als zijde en als zijde zoo blinkend, kwamen haar uit eene klein blauwe kuif
op den hals gerold en daalden neder tot op eenen jongen boezem, welks vorm gelijk
was aan dien der antieke beelden, eeuwige voorbeeldsvormen der vrouwelijke
schoonheid. Hare zachtblauwe oogen vestigden zich met bevreesdheid en medelijden
op Fabricius; en hare poezelige half ontbloote armen zachtjes om zijnen hals slaande,
vroeg zij na eene lange poos stilzwijgens: ‘mijn vriend, wat is u overkomen? Waarom
heeft de beschroomdheid uwe ziel bevangen?’
Fabricius door die engelenstemme als ontwaakt, hief zijne zwarte oogen op,
spiegelde zich eenen stond in de blikken des meisjes en antwoordde: ‘mijne lieve
Rika, mijn naam is niet alleen meer aan de geloovigen, onze broeders, bekend; onze
woning is geen geheim meer: eene paapsche vrouw heeft alles ontdekt. Morgen
zullen wij van woning veranderen. Niet dat ik de gevangenis of den brandstapel
vrees, neen, dit weet gij genoeg; want geerne zou ik onze leer, als zoovele onzer
martelaren, met mijn bloed bevestigen; maar zoo ik sterf, hebben onze broeders, voor
lang mogelijk, geenen geleider meer, die hen kan bewaken; geen' leeraar, die hun
Gods geboden en den waren Godsdienst kan voorhouden...’
‘En buiten dit alles, mijn Fabricius,’ viel hem het meisje in de rede, ‘moet gij voor
mij leven, mijn vriend.’ En een hemelsche zoen op 's mans lippen drukkende, ging
zij voort: ‘maar verhaal mij eens, mijn lieve, op welke wijze wij zouden verraden
zijn?’
Fabricius voldeed aan deze vraag en verhaalde alles, zooals het gebeurd was. Als
hij geëindigd had, sprak Rika: ‘o ja, vluchten wij morgen; want die satansche vrouw
zal ons verraden, dit is zeker. Zie Fabricius, “ging zij voort,” zoo ik mij in dezen
staat bevonde, ik zou niet minder doen. O gij weet niet wat eene vrouw gevoelt,
wanneer zij hare liefde veracht ziet!...’
‘Zwijg, Rika, zwijg! Hoelang zult gij nog de aardsche drift boven die des hemels
stellen? Hoelang nog zal het stoffelijke u meer waard blijven dan hetgeen de ziel en
God aangaat?’
‘De liefde komt van de ziel en van God, mijn beminde, en mijne min is zoo oprecht
en zoo heilig.’
Een driftvolle zoen was het antwoord van Fabricius; en beiden bleven in zalige
gedachten den morgen verbeiden.
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III.
Het was zeven ure des morgens. De straten van Antwerpen waren nog eenzaam en
stil. De meeste winkels waren nog gesloten en de vensterramen met hunne ijzeren
stangen en zware balken verzekerd; want in die tijden van onrust en volksgewoel,
was men als voor het opkomen des dags bevreesd, en men trachtte zich eerst te
verzekeren of er niets omging of moest plaats hebben, vooraleer men zich tot het
werk of tot den handel begaf. De eenzaamheid der straten werd slechts gestoord door
de stappen eeniger ambachtslieden, die met den vroegen morgen ten arbeid trokken,
en voor hun arm kroost den dag in zwoegen gingen doorbrengen. Welk stil en vredevol
vertoog ook het meerendeel der straten opleverden, was het echter geheel anders op
den Gulden-berg gelegen. Eene talrijke menigte mannen en vrouwen stonden daar
voor eene kleine woning vergaderd, en gemakkelijk was het aan de houding dier
personen te zien, dat er iets van aanbelang moest plaats hebben: allen drongen tegen
de woning aan en het krijgsvolk, dat dezelve omringde, had de grootste moeite, om
de menigte in bedwang te houden. Verschillige stemmen rezen onder de menigte op;
onder andere:
‘Weet gij, Johan, wie men dit maal gaat vastklauwen?’ riep eene stem.
‘Ik weet het niet,’ zei eene andere.
‘Ik wel,’ riep eene derde stem, ‘het is een der haantjes, die men bij den kop gaat
vatten. Het is de uitgeloopen Lieve-Vrouwenbroeder, dien men buiten 's lands
geloofde en dien men te Antwerpen ontdekt heeft.’
‘Oh! Fabricius, de predikant?’
‘Gij hebt het gezegd, vriendje,’ viel een zwaarlijvige visscher uit, ‘het is Fabricius,
niet min of meer dan Fabricius, die hun zoolang reeds schrik aanjaagt. Gij kunt
voortaan geruster gaan slapen, het is al wederom een der belhamels, die in
papenhanden valt.’
Op het hooren van 's visschers stoute woorden, draaide de vorige spreker, een
fraaie jongeling, het hoofd om en bezag den man met een oog, dat genoeg aanduidde,
hoe hij voor het roekelooze gezegde schrikte.
‘Wel, vriendschap,’ sprak hierop de schipper, zijne zware hand
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op den schouder des jongelings drukkende, ‘het schijnt, dat gij geen geloof aan mijne
woorden geeft? Een oogenblik geduld slechts en gij zult zien of ik waarheid spreek
en of het vandaag geene goede vangst voor den papenwinkel is.’
Menig hoofd draaide zich nogmaals om naar den spreker; doch niemand durfde
zich vermeten hem het woord toe te sturen; want zijne flikkerende oogen en zware
spieren spraken te goed in zijn voordeel en beletteden de omstanders met hem in
geschil te treden.
De schipper werd zulks gewaar en zijne armen in elkaar slaande, was hij bereid
in eenen schaterlach los te bersten, toen op eens de menigte ongestuimig begon
dooreen te woelen, en de woorden, ‘daar is hij!’ uit meer dan honderd monden te
gelijk vielen. En inderdaad op dit oogenblik stapte Fabricius, door een aantal soldaten
omringd en met de armen op den rug gebonden, het huis uit. Zijn statig wezen was
onbeweeglijk gebleven; zijne blikken liepen onbeschroomd door de menigte en
slechts nu en dan, als hij in de schaar eenige stoute aanzichten, die op hem gevestigd
waren, aantrof, bekroop een stil vergenoegen zijne wezenstrekken; want hij had zijne
kinderen, zijne broeders gezien, en hij werd gewaar aan hunne uitdrukking, dat zijn
ongeluk hun meer moed en vrijheidsliefde instortte. Menige vrouwenblik wendde
zich ook naar den predikant en het medelijden deed uit de oogen van sommigen
overvloedige tranen rollen.
Een man in 't zwart gekleed, sprak nu eenige woorden tot de krijgslieden en dezen
schaarden zich in haast rond den gevangene, en de stoet trok voorwaarts. Het gewoel,
welk in het uiteengedreven volk ontstond, liet aan eenigen toe de stem te verheffen,
en ‘leve Fabricius! leve de nieuwe leer!’ klonk als een donderslag tusschen de schaar.
Doch die geestdrift duurde niet lang; want, op een teeken lieten de Spaansche soldaten
het vuurroer op den arm zinken en waren bereid het op het volk los te branden. Het
geroep hield dan in eens op, en sommige vreedzame burgers verlieten den stoet. De
schipper alleen bleef eenen tijd onbeweegbaar voor het krijgsvolk staan, bezag hen
met hoogmoed en drift en hun het woord: ‘slaven,’ grijnzend toeroepende, verdween
hij tusschen de menigte.
Intusschen was de stoet tot aan het Steen genaderd, waar andere krijgsknechten
de deur bewaarden om des noods het volk te keer te gaan, en weldra sloot men de
poorten achter den gevangene toe. Moeilijk ware het te beschrijven, welke gevoelens
Fabricius gedurende den
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weg gefolterd hadden. De dood en de martelingen, welke haar in die tijden
onvermijdelijk moesten voorgaan, hadden zich van zijnen geest verdreven, als een
gedacht, welk reeds oud was en waaraan hij zich reeds lang had gewend. Doch als
hij dan nadacht, dat de nieuwgeloovigen, zijne broeders, eenen voorstander te meer
verloren, als hij dacht aan het lot van Rika, het meisje, dat zich met zooveel liefde
aan hem had opgeofferd, hem in de ballingschap gevolgd was en hem in zijne
droefgeestige stonden zoo dikwijls had vertroost. O dan voelde hij zich het hart
benijpen; want dan vreesde hij voor haar, die hij zoo vurig beminde; die hij tegelijk
als eene zuster en als eene minnares liefhad. Dan vreesde hij, dat zij ook onder 's
beulen handen zou vallen en die gedachte deed hem schrikken. Ook was het zijne
eenige vertroosting, dat hij alleen was aangehouden geworden, en dat zijne geliefde
juist het huis had verlaten om niet de ketters overeen te komen en eene andere
schuilplaats te zoeken toen de soldaten, door eenen dienaar der Inquisitie aangeleid,
hem op het lijf waren gevallen. Die afwezendheid had hem een droevig oogenblik
gespaard en zijne Rika in rust en vrijheid te weten, was hem genoeg om hem al de
folteringen met moed te doen tegemoet zien. Den ganschen weg had Fabricius zich
met die gedachte beziggehouden en hij was nog altijd in dezelve verslonden, toen
hij binnen de poort van het Steen stond, toen men hem in den donkeren kelder had
gesloten en hem de handen en voeten met boeien had overladen.
Geen uur was Fabricius in het Steen, toen de zware deur zijner gevangenis met
voorzichtigheid werd geopend en er iemand in den kelder trad.
Onmogelijk was het voor den predikant den persoon te herkennen, die bij hem in
de gevangenis kwam. De duisterheid was zoo dik, zoo ondoordringbaar, dat hij met
de grootste moeite kon bemerken hoe het iemand was van eene hooge gestalte, die
in de eene hand eene bedekte lantaarn droeg. De onbekende, hetzij uit eene zekere
aandoening des gevoels, hetzij dat de duisternis haar insgelijks belette iets in de
gevangenis te bespeuren, bleef eene lange poos, toen de deur weder toegesloten was,
onbeweeglijk staan en luisterde. De grootste stilte heerschte in het onderaardsche
kot, niets hoorde men, tenzij de zware ademhalingen van Fabricius; en deze schenen
eindelijk als ten leidraad aan de stappen der onbekende te verstrekken; want weldra
beroerde zij zich en stapte rechtstreeks tot den gevangene. Naderbij
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gekomen, draaide zij de lantaarn open en zond dezer flauwe stralen recht op Fabricius.
De predikant deed zijn uiterste best om den geheimen persoon te kunnen
onderscheiden, doch te vergeefs, want deze bleef ten volle in het duister.
‘Is het reeds tijd, om naar de pijnbank te gaan,’ vroeg Fabricius op bezadigden
toon.
‘Ik kom,’ was het antwoord, ‘om u van de pijnbank te verlossen. Zeg, Fabricius,
wilt gij, dat uwe banden neêrvallen?’
Die stem had een vervaarlijk uitwerksel op den gevangene. Het scheen hem alsof
eene zwarte nevelwolk zijne oogen op eens overdekte en hij trachtte zijne hand met
drift aan het voorhoofd te brengen, als wilde hij die duisternis verdrijven; doch de
keten weêrhield zijne hand en een zware schok deed ze weder neêrbonsen... Eene
huivering beliep aldan zijn gansch lichaam en de ketenen, die hem omprangden,
rammelden kletterend tegen elkaar.
‘Wie zijt gij!’ riep Fabricius, ‘spreek!’
‘Uwe redster, of uw beul,’ was het vervaarlijk antwoord, ‘zie, Fabricius, en ken
mij ten volle.’
Op denzelfden stond draaide de onbekende het lantaarnlicht naar zich en Fabricius
herkende Margriet. Hare wezenstrekken waren verschrikkelijk en in hare oogen stond
iets onbeschrijfelijks te lezen. Fabricius bezag haar met verachting en sprak op eenen
meer bezadigden toon:
‘Vrouwe, gij zijt eene laffe vrouw. Omdat ik uwe helsche drift niet heb willen
beantwoorden, daarom hebt gij mij verraden... Hoeveel heeft men u voor die schoone
daad betaald?’
Margriet scheen bij die woorden als razend te worden. Zij knarsde van woede op
hare tanden en stuiptrekkend wrongen zich hare ledematen.
‘De voldoening mijner wrake is mijne betaling!’ schreeuwde zij.
‘Gij bedriegt u, vrouwe, uwe wraak is voor weinig in deze euveldaad. Uwe zonden
hebben u zoover gebracht om als een verachtelijk werktuig te dienen; want God, die
zijne dienaren nog wil beproeven, heeft goed gevonden uwen arm te gebruiken, om
mij ter marteling te leveren en hierdoorde maat uwer misdaden tot den boord toe te
vullen. Ik ga sterven, ja, vrouwe, want uit de klauwen der heilige Inquisitie kan
niemand losgeraken, en van u wil ik geene verlossing; maar gij ook, gij zult niet lang
meer op aarde verblijven. Uwe dagen zijn ook
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geteld, en de eeuwigheid zal u zwaar wegen; want daar zult gij uwe kastijding
vinden...’
Margriet, bij het hooren dezer woorden, liet zich op eenen steen, tegen den muur
geplaatst, nedervallen, zette het licht op den grond en, haar voorhoofd tusschen hare
handen grijpende, begon zij overvloedige tranen te storten. Na eenige stonden sprak
zij op eene bezadigde wijze en op eenen toon, welke Fabricius van haar nog niet
gehoord had.
‘Fabricius,’ zegde zij, ‘hoe kunt gij toch zoo wreed jegens eene vrouw wezen?
Heeft dan de vurigheid uws godsdienst al ander gevoel in u uitgedoofd en kunt gij
niet begrijpen welke martelie ik in mijn hart reeds heb uitgestaan? O, geerne wilde
ik mij ter pijnbanke laten leiden, zoo dit in het minst de folteringen, die mijne ziel
kwellen, konde verzoeten: want de pijnen des geestes zijn niet te vergelijken met die
des lichaams. Oh! Fabricius, nu eerst zie ik het onheil, dat ik veroorzaakt heb, ik zie
den afgrond, waarin ik u heb nedergestort; en ik wil alles herstellen, zoo gij het slechts
wilt. Doch vergeef mij en gedenk welke schrikkelijke smart ik onderstaan heb; denk
wat het is voor eene vrouw, hare liefde miskend te zien, door hare drift, voor haar
zoo heilig, zich als een zedebedervend schepsel veracht te zien en met eeuwige
schande overladen!... Het is dit gedacht, Fabricius, dat mij heeft aangespoord u te
verraden; doch nauwelijks was de daad voltrokken of ik heb alles ingespannen, om
u nog te kunnen verlossen, zoo gij mij wildet volgen. Het weinig geld, dat ik bezat,
heb ik aan het omkoopen des gevangenbewaarders besteed. Nu hebben uwe woorden
mijn hart geraakt en ik ben bereid u te verlossen en beloof u, dat ik u nooit meer zal
ontrusten, dat ik mijne drift zal bedwingen of sterven. Dit beloof ik u, ja, want de
wanhoop heeft zich van mijne ziel meester gemaakt... Doch gij zult dit wederom niet
gelooven ?....’
‘Ik geloof uw leedwezen oprecht, vrouw; doch, het werk is begonnen. De Heer
heeft het alles gewild; aan hem alleen heb ik mijn lot bevolen.’.
‘Maar uw dood is zeker, Fabricius; zoo gij niet vlucht, wacht u de pijnbank.’
‘Vrouw, ik heb het gevaar niet gezocht; doch nu het daar is, wil ik kloekmoedig
het hoofd bieden.’
‘o Fabricius, verhoor toch mijne bede! Ik vraag het u op
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mijne knieën. Vergroot de knaging mijns gewetens niet met u in den afgrond te
werpen, dien ik, ja, voor u bereid heb, maar waaruit ik u nog kan redden.’
‘Ik vergeef u, vrouw; gij kunt uwen geest geruststellen, wat mij betreft. Zoek
slechts u reet God te verzoenen, en die zal voor alles zorgen.’
‘O neen, Fabricius, God zal mij niet vergeven, wanneer ik de schuld van uwen
dood ben. Ik heb hem te zwaar en te lang vergramd.’
‘Bij God is altijd barmhartigheid. Die in den Heere hoopt, zal nooit beschaamd
worden.’
Margriet bleef eenen langen tijd zonder te antwoorden. Eindelijk sprak zij:
‘Gij wilt mij dan niet volgen, Fabricius?’
‘Neen, vrouwe.’
‘Wees dan gedoemd! Mijne drift is niet voldaan geworden; mijne wraak zal het
ten volle zijn! Gij hebt aan mijne drift niet geloofd! Gij hebt mijn medelijden en
berouw verstooten! ik herneem mijne wraak, en in haar uitwerksel zal ik mijne
voldoening vinden.....’
Op dezen stond ging de deur der gevangenis open en eene grove stem sprak: ‘de
tijd is voorbij spoed u. De onderzoekers zullen gaan komen.’
‘Ik kom,’ antwoordde Margriet, en zich nog eens tot Fabricius keerende, riep zij
hem toe: ‘Gedenk mijne wraak, Fabricius: gij sterft om de wraak eener vrouw te
voldoen, niet om uwen godsdienst met uw bloed te bezegelen!...’
‘De wanhoop zal u hervatten,’ sprak Fabricius, en hij hoorde koelbloedig de vrouw
vertrekken en de ijzeren deur zijner gevangenis toerollen.
Een uur later was Fabricius onderhoord geworden. Van eerst af had hij zijnen staat
en zijne geloofsgezindheid beleden; doch daar hij niemand zijner broeders had willen
verraden, werd hij ter pijnbank gesteld. Tot bij den avond worstelde hij tegen de
folteringen en bedreigingen doch wilde niets bekennen. Eindelijk bracht men hem,
de ledematen uitgetrokken, de oksels verbrand, het geheele lichaam gekneusd en als
verpletterd, naar zijne gevangenis terug.
Des anderdaags 's morgens moest hij op de Groote Markt levend verbrand worden.
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IV.
De nacht, welke de doodstraf van Fabricius voorging, was een kalme nacht. Schoon
het jaargetijde reeds tot in de maand October was gevorderd, was evenwel de koude
nog niet streng, en schoon de onstuimige weders reeds den aanstaanden winter hadden
aangekondigd, was die nacht als eene uitzondering en eene frissche koelte scheen
over de geheele natuur verspreid te zijn. Alles was stil; de wind, die daags te voren
zoo ongestuimig gewoed had, was schier ongevoelig geworden; en de grijze
koùverwekkende wolken waren van den horizont gedreven. Heldere starren blonken
aan het blauwe uitspansel en de halve schijf der maan dreef vreedzaam en ongestoord
door de zuivere vlakte.
Zoo men dien nacht, rond elf ure, in den omtrek der oude burcht van Antwerpen
geweest ware, hadde men zich het oor zacht gestreeld gevoeld door een zwaar en
statig koorgezang, welk zich voor de gevangenis het Steen opdeed en in den stillen
omtrek rondgalmde. Dit gezang was het gezang van eene menigte nieuwgeloovigen,
welke zich uit de verschillige deelen der stad aldaar vergaderd hadden, om de
marteling van hunnen predikant te vereeren en zich geestelijkerwijze in zijne
aanstaande opoffering te verheugen. Zij waren een veertigtal sterk. Allen hadden
breede hoeden op, zooals het te dien tijde de gewoonte was, en hun lichaam was met
eene bruine pij bedekt. Niet alleen mannen uit de volksklas maakten den stoet uit;
maar meer dan een fluweelen onderkleed met gouden stiksels en dolken met zilveren
en gouden gevesten versierd, waren onder den bruinen mantel verborgen. Eene enkele
vrouw was onder de menigte te bemerken, en deze was Rika. Indien men haar bij
volle licht hadde mogen beschouwen, zou men getroffen geweest zijn door de
verandering, welke hare trekken ondergaan hadden. Dit zacht en lief wezen was door
de stuiptrekking op eenen dag verouderd: hare blauwe oogen, welke slechts bestemd
schenen om liefde en zoet gevoel uit te drukken, waren verwilderd geworden, en
eene zekere dwaasheid scheen er in geprent. Onrust en woede straalden uit hare
gebaren. In het midden geplaatst, verhief zij hare stem met die der mannen, en de
woorden van den profeet Jeremias stegen in de hoogte:
‘Verkondig het onder de heidenen en maak dat men 't hoore, heft op een teeken,
preekt ende willet niet verbergen, zegt: Babylon is
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gewonnen, Bel is beschaamd, Merodach is verwonnen, zijn gesneden afgodsbeelden
zijn beschaamd, hunne afgoden zijn verwonnen.’
‘In die dagen en in dien tijde, zegt de Heer, zullen de kinderen van Israël komen,
zij en de kinderen van Juda te zamen wandelende en weenende, zullen zij zich haasten
ende zij zullen den Heere, haren God zoeken.’
‘In Sion zullen zij den weg vragen, hunne aanzichten zijn herwaarts, zij zullen
komen ende totten Heere versaamd worden met een eeuwig verbond 't welk door
geene vergetelheid en zal uitgedaan worden.’
‘Een verloren kudde is mijn volk geworden, hunne herders hebben ze verleid ende
zij hebben ze doen dwalen op de bergen; van den berg zijn zij op den heuvel
voortgegaan; zij hebben hunne rustplaats vergeten.’
‘Gaat weg uit dat midden van Babyloniën en gaat uit der Kaldeën land, ende weest
als jonge bockskens voor de kudde.’
‘Want ziet, ik verwekke ende zal brengen in Babyloniën eene vergadering van
groote volken, van 't Noorder land ende die zullen bereid worden tegen haar ende
daar af zal zij verwonnen worden: zijn pijl is als de pijl van eenen sterken man die
dood slaat, hij en zal niet ijdel wederkeeren.’
‘Uwe moeder is uitermaten zeer beschaamd ende zij is den gestubbe gelijk
geworden, die u lieden gebaard heeft, ziet zij zal de uiterste wezen onder de volken,
zonder weg ende droge.’
‘Het zweerd komt tot de Kaldeën, zegt de Heer, ende tot de inwoners van
Babyloniën ende tot hare prinsen ende wijzen.’
‘'t Zweerd komt tot haar waarzeggers, die dwaas zijn zullen, 't zweerd tot hunne
sterken die vreezen zullen.’
‘Ziet daar komt een volk van den Noorden ende een groot volk en veel koningen
zullender opstaan van de uiterste der aarde.’
‘Zij zullen bogen ende schilden grijpen, zij zijn wreed ende ongenadig, hunne
stemme zal als de zee geluid geven, ende zij zullen op peerden klimmen als een man
ten strijde, bereid tegen u dochter Babylon.’(1).
Hier zwegen de stemmen en eene zekere ontroernis deed zich tusschen den stoet
op. Zij zagen dat eene beade gewapende krjgslieden

(1) Jeremias, I. Kapittel.
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hen omringden. Elk der nieuwsgezinden trok onbemerkt zijnen dolk uit de scheede
en hield zich gereed tot eene worsteling; doch de knechten der dwingelandij, mogelijk
te weinig in getal, hadden, zoo het scheen, geenen lust om eenigen strijd aan te
vangen. Alleenlijk zagen de ketters, dat zij door eenigen met de grootste aandacht
bespied werden. Zij trokken dan hunne breede hoeden dieper in de oogen en een
nieuwe lofzang klonk weder door de stilte des nachts:
‘Te zamen hebben gestaan de Koningen der aarde ende de prinsen zijn te zamen
over een gekomen tegen den Heere ende tegen zijnen gezalfde.’
‘Laat ons van een breken haar lieden banden, ende van ons werpen haar lieden
jok.’
‘Die in de hemelen woont, zal ze begekken en de Heer zal ze beschimpen.’
‘Dan zal hij tot hen spreken in zijne gramschap en in zijne verbolgentheid zal hij
ze verstoren.’
‘God staat op ende verstrooit moeten worden alle zijne vijanden ende van zijner
aanzicht moeten vlieden die hem haten.’
‘In U, Heere, heb ik gehoopt, ik en zal niet beschaamd worden in der eeuwigheid.’(1)
Intusschentijd was de menigte volks, welk op het gezang was ontwaakt geworden,
aangegroeid. Op eens hoorde men in de Gevangenisstraat als den stap van
krijgsknechten. Dit ontsnapte niet aan doe ketters en: ‘binnen een half uur,’ onder
elkander mompelende, verspreidden zij zich en verdwenen tusschen het volk.
Een half uur later was er een groot gedeelte der geloovigen, die lofzangen aan het
Steen gezongen hadden, vereenigd in eene kleine woning in de Schipstraat. Allen
hadden verschillende straten verkozen om zich tot de vereeniging te wenden; slechts
Rika alleen was ter bescherming aan eenen der geuzen, Debuck genaamd, welken
wij reeds in visscherskleeren bij de aanhouding van Fabricius ontmoet hebben,
gegeven en was met hem naar de vergadering gekomen.
Eene lange stilte heerschte in het kleine verblijf vóor dat iemand

(1) Davids Psalter - Kapittel II en LVII.
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het woord durfde opnemen. Eindelijk sprak Debuck met eene stem, die van opgekropte
wraak en woede getuigde:
‘Broeders!’ sprak hij, ‘lang genoeg hebben wij ons als lammeren ter slachting
laten leiden; lang genoeg hebben wij tegen de wereldlijke wapenen onzer
geloofsvijanden niets dan wapenen van verduldigheid gebruikt. Waarom zouden wij
ons door de wereldlijke macht laten verdrukken? Waarom zouden wij altijd met de
handen gebonden blijven en ons ter slachting gereed houden, zonder aan de
dwingelandij onze vuisten en gespierde armen te toonen en haar de slagen terug te
geven, die zij tot hiertoe ons zoo straffeloos heeft toegebracht? Hoe lang zullen wij
nog aan de moorderij der heilige Inquisitie blootgesteld blijven? Gij weet, broeders,
van welke laagheid onze predikant het slachtoffer geworden is. Onze zuster heeft u
alles kenbaar gemaakt, en u doen zien, dat de geloovigen eenen hunner grootste
steunpilaren verliezen door den minnenijd eener verachtelijke vrouwe... Lange
Margriet zal gestraft worden...’
‘En mij hoort dit recht toe!’ viel Rika in de rede. ‘Ik moet die vrouw hebben!’
‘Zuster,’ antwoordde Debuck, ‘ik vrees slechts dat uwe lichamelijke zwakheid u
zal doen wankelen, en dat de slag mogelijk zal mislukken.’
‘Mijne hand heeft kracht genoeg om eenen dolk te bestieren; en mijn hart is groot
genoeg om eene laffe vrouw te straffen.’
‘Het zij dan zoo, zuster. De Heer zal u kracht geven. Doch dit is niet alles,’ ging
Debuck voort, zich tot de aanhoorders wendende. ‘Toen wij daar straks ons in de
geestelijke verdiensten van de marteling van onzen broeder verheugden, en den Heere
eenen lofzang en den papisten eene vervloeking toezongen, is mij in het gedacht
gekomen, dat het leven van onzen predikant, nog in onze handen is en dat hij niet
alleen gewroken, maar ook verlost moet worden. Ja, die buit moet aan de Hartogin
en aan de Inquisitie ontroofd worden! Belooft gij, broeders, mij te volgen en aan
mijne bevelen te gehoorzamen?’
‘Dit beloven wij!’ spraken te gelijk de ketters.
‘Welnu,’ vervolgde Debuck, ‘houdt u dan allen morgen gereed; want in het
openbaar moet Fabricius verlost worden. Te vergeefs heb ik den geheelen dag gezocht
den gevangenbewaarder van het Steen met geld om te koopen. De satan moest reeds
verkocht zijn, of door de
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vrees overwonnen; want het geld heeft niets op hem kunnen te weeg brengen. Een
mijner mannen heeft mij verzekerd, gisteren morgen Lange Margriet uit het Steen
te hebben zien komen. Ik ben zeker, dat die helsche vrouw mijne plannen verijdeld
heeft. Doch alle hoop is nog niet verloren, en morgen zullen wij zien, of de heilige
Inquisitie of wij het veld zullen behouden. Broeders, zweren wij dit op onze hoofden!’
Al de ketters zwoeren met dieren eed, dat zij hun leven zouden verpanden om
Fabricius te verlossen.
Nog eenigen tijd bleven zij stil in gesprek, en na gezamentlijk eenen psalm gebeden
te hebben, gingen zij zich nog voor eenige stonden ter rust begeven en ongeduldig
het uur der wraak afwachten.

V.
Op den 4 October 1564, 's morgens ten 9 ure, stond er eene groote menigte volks
voor de gevangenis het Steen het oogenblik afwachtende, dat de veroordeelde uit de
poort zou treden. Na een kwaart uurs ongeduldige verbeiding, kwam Fabricius te
voorschijn. Zijn afgemarteld lichaam was met een zwart kleed met roode vlammen
doorstraald, omgord, en eene kap van dezelfde stof bedekte insgelijks zijn hoofd.
Zijne armen waren achter op den rug aan elkaar vastgeketend. Hoezeer hij ook door
de pijnen was afgemarteld, had echter zijn scherpziende oog niets van zijne
magnetische kracht verloren, en met statigheid liet hij zijne blikken over de menigte
ronddwalen en bemerkte de verschillende gewaarwordingen van dweepzucht,
medelijden of wrake op de wezenstrekken der menigte. Men had hem, zooals aan
andere veroordeelden, eenen monnik ter begeleiding gegeven, en deze verliet geenen
enkelen stond zijne zijde. Gedurig met het kruisbeeld voor de oogen des predikants,
hield hij niet op hem aan te manen zijne valsche leer af te zweren en medelijden met
zijne arme ziel te hebben. Fabricius gaf zoo weinig acht mogelijk op de bewegingen
des geestelijken. Slechts nu en dan vestigde hij zijne brandende oogen op hem en
dan scheen de pater voor dien blik te schrikken; want iederwerf was hij genoodzaakt
zijne blikken af te wenden, alsof hij beschaamd was. Fabricius antwoordde eindelijk
en luid genoeg om van de rond hem krielende schaar verstaan te worden:
‘Gij toont mij den gekruisten Kristus,’ zegde hij, ‘en gij zijt er
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niet beschaamd over. Weet gij wel, dat die verlosser des menschdoms niets dan liefde
en lijdzaamheid aan de wereld is komen aankondigen? Weet gij wel, dat hij de
zielendwingelandij gevloekt heeft, en zijnen dienaren verbood iets met gaweld van
hunne broeders te eischen? Dat hij hun verbood van het zweerd of eenig ander wapen
gebruik te maken en hun slechts toeliet in hunne reizen eenen lichten wandelstok
mede te nemen? Maar neen, de geest van Kristus woont onder u lieden niet; lang
reeds hebt gij zijn juk afgeschud, om u slechts aan uitwendige teekenèn, aan afgoderij
vast te hechten. Dagelijks herkruist gij dien Kristus! Doe hem weg, huichelaar, zijn
gezicht moet u doen blozen, reeds lang hebt gij zijn rijk vernietigd en nu vervolgt
gij de ware dienaren Gods, die het rijk des Verlossers willen terug opbouwen en den
godsdienst tot zijne oorspronkelijke zuiverheid terugbrengen...’
‘Bekeer u, verdwaalde ziel,’ was het antwoord des geestelijken.
Fabricius wierp hem eenen blik van verachtingtoe en wendde zijne oogen vaarde
menigte, die hem vergezelde. Terwijl hij op het volk aldus staarde, werd hij op eens
tot in het hart getroffen en tranen van weemoed waren bereid over zijne wangen te
rollen. Hij had in de menigte een meisje ontdekt, dat weende, en hare oogen
onophoudend op hem gevestigd hield. Dit meisje was Rika. Bij haar stond een zware
manspersoon, die haar gedurig ondersteunde en haar in stilte woorden van vertroosting
en moed toesprak. Doch alles scheen te vergeefs: de droefheid had zich van 's meisjes
hart meester gemaakt en de weemoedige blikken van Fabricius hadden dezelve nu
nog meer gewekt. Eindelijk sprak de manspersoon, die niemand anders dan Debuck
was, haar stil in het oor: ‘Rika, denk aan uwe wrake, denk aan Lange Margriet.’ Bij
het hooren dier woorden scheen het meisje als op eens te veranderen; hare tanden
sloegen kletterend op elkaar en hare vuist wrong met uitzinnige kracht het gevest
eens dolks, dien zij tusschen haar keurslijfhad verborgen. ‘Ik heb de wraak niet
vergeten, vriend,’ was haar antwoord, ‘maar vergeef aan dien laatsten strijd der
liefde.’
Fabricius had intusschen zijne oogen afgewend; want hij zag genoeg, dat zijn
aanzien Rika's hartpijn vergrootte, en hij vreesde dat zij zich mogelijk zou verraden.
Debuck, die hetzelfde gedacht had opgevat, verwijderde zich met het meisje en trok
langs eene der zijstraten naar de Groote Markt, waar het meeste deel der
nieuwgeloovigen reeds vergaderd was. Allen hadden zich op eenen kleinen afstand
rond den brandstapel, welke voor het stadhuis opgericht
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was, geschaard, en hielden zich zooveel mogelijk under hunne groote mantels en
breede hoeden verscholen.
Intusschen vervolgde de stoet des veroordeelden traagzaam zijnen weg en Fabricius
kwam eindelijk, na nog, gedurende den weg, eenige aanvallen van den monnik te
hebben moeten onderstaan, tot op de Groote Markt. Eene rij soldaten baande hem
den weg door de menigte tot voor den brandstapel.
Het gezicht van het werktuig zijns doods bracht geene de minste beweging op het
aanzicht van Fabricius. Met kalmte stuurde hij zijne blikken rond, zag met medelijden
op het volk, dat het schavot omringde en slechts toen hij het oog op de vensters van
het stadhuis gericht hield, en daar eenige geloofsonderzoekers en rechters het
schouwspel zag nazien, scheen het dat een gedacht van woede en wraak zich in zijnen
geest opdeed. Doch oogenblikkelijk was die gewaarwording verdwenen, en zijne
oogen tot den hemel heffende, scheen hij aan niets meer te denken dan om weerdig
en kloekmoedig de martelie te ondergaan.
Er was op dit oogenblik eene groote stilte in de scharen. Niemand sprak een woord
meer. Slechts hier en daar kon men tusschen het volk opmerken, dat sommige der
omstanders niet altijd de oogen op den gevonniste gevestigd hadden en zich meermaals
met eenen schijn van ongeduld naar eenen kant wendden, waar een zware man en
een teeder meisje zich bevonden. Die man echter scheen onbeweegbaar. Zijne oogen
bleven op Fabricius gevestigd en op zijne wezenstrekken was niets buitengewoons
te lezen.
Nu genaakte een der beulen Fabricius en nam hem de zwarte kap van het hoofd.
Het wezen van den predikant werd als op eens verlevendigd en het scheen dat er zich
iets profetisch op vertoonde. Hij scheen niet meer die man, die daags te voren op de
pijnbank was uitgerekt geweest, wiens lichaam men gedeeltelijk verscheurd en
verbrand had, en dien men half dood naar de gevangenis had teruggebracht. Hij
scheen op dien stond als een geheel nieuw leven verkregen te hebben. Zijne oogen
werden nu nog meer brandend dan naar gewoonte en met zijnen blik de gansche
schaar omvattende, begon hij de stem te verheffen en het volk aan te spreken. Doch
eer hij twee woorden had voortgebracht, deed de Roode-Roede een teeken en de beul
dwong Fabricius den brandstapel te beklimmen. De predikant gehoorzaamde en riep
intusschen: ‘leve de nieuwe leer!’ Duizenden stemmen ant-
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woordden op dit geroep en eene vervaarlijke beweging deed zich rond het schavot
gevoelen. De menigte begon op eens dooreen te woelen en, op een teeken van Debuck,
begonnen de steenen langs alle kanten op het krijgsvolk en den Magistraat als te
regenen.
De soldaten begonnen nu ook langs hunnen kant op het volk te loopen, en menig
burger en krijgsknecht viel doodelijk gewond ter aarde; want zoodra de nieuwgezinden
de gewapende macht op hen zagen aankomen, trokken zij hunne zware dolken en
de schermutseling begon van nabij. De ruiters liepen onbarmhartig met hunne peerden
tegen de opstandelingen in, die eerst hunne dolken in de borst der peerden en dan in
het hart der ruiters drongen. Een groot getal nogtans werden onder de voeten der
ruiterij vertrappeld en het geschreeuw der vrouwen en kinders, de vervloekingen der
soldaten, de kreten der strijdenden en het gekletter der steenen, mengden zich met
het gekerm der gekwetsten en de laatste snikken der stervenden.
De beul liet zich echter door dit verschrikkelijk schouwspel niet ontstellen en
haastte zich den veroordeelde aan den paal vast te ketenen. Fabricius bij het zien der
gruweldaden, die bedreven werden, verhief de stem en riep op het volk om het tot
bedaren te brengen; doch te vergeefs: zijne stem versmoorde tusschen de razende
kreten, die uit de woedende menigte opgingen. De opstand nam meer en meer toe,
en de burgers brachten het zooverre, dat de soldaten en dienaren alle oogenblikken
gereed stonden, om de vluchtte verkiezen.
Van de hoogte des schavots zag de beul het gevecht koelbloedig na, en deed niets
dan zijne oogen met drift van het volk naar zijne prooi wenden. Eindelijk ziende, dat
het volk de overhand ging krijgen en gereed was het schavot in te nemen, greep hij
op eens eenen zwaren hamer in de hand, sloeg Fabricius het hoofd in, sprong van
het schavot en verdween.
Eenen stond later waren de ketters op den brandstapel en vonden hunnen predikant
met het hoofd in twee gekloven en het aanzicht met brein bespat. Ziende dat hunne
pogingen om niet waren geweest, verlieten zij woedend het schavot, liepen nog eenen
tijd door de straten der stad en de rust herstelde zich allengskens.
Als men de gekwetsten en gesneuvelden doorzocht, vond men het lijk van Rika.
Een soldaat had haar doorschoten op het oogenblik, dat zij haren dolk in de borst
van Lange Margriet ging planten.
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Nog denzelfden dag werd in name des Markgraven en des Magistraats in de straten
der stad afgekondigd: ‘Dat alwie zich plichtig hadde gemaekt met steenen te werpen
by der executiën van den ketter Fabricius, tot haren verantwoorde werden geroepen
ende gedaegd; dat alzoo zy niet en compareerden, op den hals gebannen waren. Dat
daerenboven alle diegenen die iemand dier werpers zoude aangebragt hebben, honderd
guldens voor zynen loon zoude ontvangen hebben.’
De gemoederen der nieuwgeloovigen waren te zeer verbitterd, hunne geestdrift
was te zeer ontstoken om, door welke bedreigingen het ook ware, verschrikt te kunnen
worden. Op de afkondiging van het Magistraat werd er als in antwoord een brief op
de Groote Markt aangeplakt, waarin met bloed geschreven stond: ‘Dat er binnen
Antwerpen waren die samen gezworen hadden de dood van Fabricius te wreken.’
En deze bedreiging bleef niet zonder gevolg.
Lange Margriet, zooals wij gezien hebben, had de rechtspleging bijgewoond.
Onmogelijk zou het zijn te beschrijven wat er gedurende dien tijd in het hart dier
hoogmoedige en wraakzuchtige vrouw omging. Bij het zien der martelpijnen, welke
Fabricius bedreigden, had zij hare liefde in eens voelen de bovenhand nemen, en het
medelijden was op het punt geweest zich van haar hart meester te maken; doch
oogenblikkelijk groeide ook weèr de haat aan en werd wederom zwaar genoeg om
tegen elk ander gevoel op te wegen. Zoo men haar gedurende de vonnispleging had
kunnen aanstaren, zou men licht beseffen, bij de vervaarlijke uitdrukkingen harer
wezenstrekken, welke folteringen hare ziel moesten pijnigen. Ook hoorde of zag zij
niets van al hetgeen rond haar omging, zoodanig was al hare aandacht op Fabricius
gevestigd. Slechts toen de dolk der ongelukkige Rika den dood voor hare oogen deed
zweven, werd zij gewaar dat zij niet alleen was en dat haar leven tusschen de menigte
gevaar liep. Zij week echter niet en bleef alles tot het einde toe bijwonen.
Gedurende den ganschen dag bleef zij als zinneloos. Geene rust, geene tevredenheid
kon zij terugvinden; zij zwierf onophoudend door de straten en richtte haren weg
meermalen over de Groote Markt, waar het doode lichaam van Fabricius nog altijd
ten toon lag. Met eene helsche drift verlustigde zij telkens hare oogen in het zien van
dit lichaam, en iederwerf voelde zij als een woedend vuur haren boezem doorloopen
en, in wilde razernij ontstoken, verliet zij dan wederom de plaats en vluchtte verder.
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In den vooravond kwamen eenige gerechtsbedienden op het schavot. Zij namen het
lichaam van Fabricius, en het in eenen groven lijnwaden doek gewonden hebbende,
legden zij het op een rijtuigje en voerden het, door eene zware wacht soldaten
omringd, naar de Schelde. Een zware steen werd aan het lijk vastgehecht, en eenige
oogenblikken later sloot zich de schoot der Schelde op Fabricius lichaam toe.
Lange Margriet had deze laatste uitvoering van het gerecht, zooals alles,
bijgewoond en nu scheen het eerst, dat haar geest zich een weinig bevredigde, en dat
haar hart tot natuurlijke gevoelens terugkwam. Mijmerend verliet zij den boord der
rivier en dacht zich naar hare woning te begeven. Zij trok dan stil, naast de Burchtkerk,
door de Zakstraat en meende zoo langs een der zijstraatjes tot op de Veemarkt te
komen; doch eensklaps zag zij zich van eer en hoop volk omringd en de schreeuw:
‘dood aan de verraderes!’ klonk haar vervaarlijk in de ooren. Bij het oprichten harer
blikken, had zij geene moeite om een aantal aan haar bekende ketterswezens te
ontdekken; en ziende dat zij langs alle kanten ingesloten was, begon de vrees up eens
in haar hart te sluipen. De hoogmoedige vrouw had al hare fierheid verloren; want
de spanning des geestes was bij de Schelde, bij de laatste wraakvoldoening geëindigd,
en bezadigdheid en nadenken begonnen zich allengs van haren geest meester te
maken. Nogtans was haar moed nog niet ten volle gevallen, en zij deed eene poging
om door het volk heen te dringen en te ontvluchten; doch eene straffe hand, de hand
van Debuck, smeet haar terug in den kring en nu begon een regen steenen langs alle
kanten op Margriet neêr te storten. ‘Genade! genade!’ gilde zij op eenen droevigen
toon. - ‘Dood aan de verraderes!’ was het antwoord, dat men haar toesnauwde; en
de steeniging nam meer en meer toe. Eindelijk kon het Margriet niet langer uithouden
en zij liet zich machteloos op den grond neërzakken. Op hetzelfde oogenblik kwam
er eene wacht krijgsknechten toegeschoten, en op eenen stond was al het volk uit de
baan: slechts eenen der werpers had men kunnen aanhouden. Deze werd op orde van
de landvoogdes Margrete van Parma, des anderdaags 's morgens op de Groote Markt
opgehangen.
Eenige dagen later stierf Lange Margriet, ten gevolge der kwetsingen, welke zij
van het volk ontvangen had. De laatste stonden haars levens waren der wanhoop
toegewijd.
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Santafiora.
I.
Het is nu omstreeks honderd jaren geleden, dat in de stad Florenciën, in Italië, op
den tienden dag van de maand Augustus, een groote toeloop van volk plaats had. Uit
al de deelen der stad zag men ontallijke scharen, van de hoogste tot de minst
bemiddelde volksklassen, met hare beste kleederen omhangen, zich naar het midden
der stad, in de nabijheid der groote domkerk begeven. Daar snelle alles bijeen en het
was verrukkend eenen blik op die kleurvolle menigte te werpen. Schoon reeds in den
namiddag, had de zon nog hare volle kracht behouden; zij schitterde op de
bruingekleurde voorgevels der huizen, op de prachtige zijden kleederen der freules,
welke de vensters bekleedden, en op de hooge kleuren van de minrijke kleeding der
volksklas. Een fijn stof, door het gewoel der scharen van den grond opgenomen,
steeg onophoudend op de glanzende stralen der zon in de hoogte en scheen als een
glazen dekkleed over alles te werpen. Het volk drong tegen de huizen bijeen, terwij
het middengedeelte der straat, met palen en koorden afgeschut, vri en onbelemmerd
bleef. Gemakkelijk was het uit dit alles op te maken dat er een feest ging plaats
hebben. De blijde uitdrukking, welke me op ieders wezen kon ontdekken, hadde git
genoeg doen begrijpen dan zelfs, als de openbare voorzorgen zulks niet hadden
aangeduid.
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Het was de dag, waarop de jaarlijksche renstrijd van paarden plaats greep.
De paardenrenstrijden in Italië zijn niet zooals men ze wel soms in ons vaderland
ziet gebeuren. Geen ruiter bevindt zich op het ros, dat, vrij van allen toom, door niets
kan tegengehouden worden en welks loop door een aantal ijzeren sporen, aan een
net dat op het dier hangt, vastgemaakt, gedurig geprikkeld en aangespoord wordt.
Het paard, dat het eerst het doel bereikt, heeft voor zijnen meester den prijs gewonnen.
De rijke paleizen, welke zich in de straten bevonden, waar de renstrijd plaats greep,
leverden een verrukkend vertoog op. Uit al de vensters zag men de kostelijkste
Smijrna-tapijten uithangen en op die tapijten zag men de zachte halfontbloote armen
der jonge schoonen drukken, terwijl hare hand met de grootste bevalligheid eenen
waaier bewoog, om hare frissche aangezichten een weinig te verkoelen. Beneden in
de straat, zooals wij reeds gezegd hebben, stond de lagere volksklas. Tusschen deze
laatste en tegen een' der palen, welke de renbaan afsloten, ontdekte men eenen
jongeling, die ongetwijfeld het oog van velen op zich moest trekken. Zijne kleeding
bestond uit zwarte fluweelen broek en jas met zilveren knoopen, kunstig gedreven,
bezet, die hem los om het lijf hingen. Een roodzijden breede gordel omgreep hem
de middel; dunne waggen omgaven zijne beenen en zijn hagelblank linnen hemd,
dat boven aan den hals met eenen kostbaren diamanten knoop vastsloot, loste op
zijne donkere kleeding uit. De hals des jongelings was bloot en een grijze hoed met
breede kanten gaf aan zijn bruin wezen iets geheimzinnigs, iets dat indruk maakte.
Dit wezen echter was onvergelijkelijk schoon. Zwarte haren omkransten het; twee
zwarte oogen stonden daarin te branden en een lichte knevel en zwarte baard omgaven
een' mond, die zoo fijn als die eener vrouw scheen; zijn neus was fraai gevormd;
zijne handen waren tenger, doch men zag genoeg, dat zij eene stalen kracht moesten
bezitten.
Die jonge man, alhoewel van volk omringd, scheen zich als alleen in deszelfs
midden te bevinden. Men had, als het ware, ontzag voor hem en niemand voorzeker
zou hem te nabij hebben durven komen. Waarom dit ontzag, weten wij niet; want
de jongeling was te Florenciën onbekend en de blik, dien hij nu ent dan op de
omringende schaar wierp, was zooniet vrien lelijk, ten minste stuursch noch
gebiedend.
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De natuurlijk bevallige bewegingen, welke hij soms aan zijn lichaam gaf, konden
toch maar slechts eene fijnere natuur dan die van het gemeen aanduiden en tot geen
ontzag dwingen. Dan, wij gelooven dat het volk, dat, watt men ook zeggen vil, met
een fijn gevoel hegaafd is, verstond dat die jongeling geen gemeen mensch zijn kon;
en daarin bedroog het zich niet. - Doch laten wij liever den vreemdeling gade slaan.
Eenige oogenblikken vóór dat het sein van den renstrijd gegeven werd, scheen het
op eens alsof het lichaam des onbekenden door eenen elektrieken schok werd ontroerd.
Zijn hoofd boog zich eensklaps op zijne borst en zijne hand, welke op eenen der
palen van de omheining rustte, scheen er zich met kracht te willen aan vastklampen.
Dan, die ontroering duurde slechts een oogenblik; weldra hief de jongeling het hoofd
weder op en nu richtte hij het oog tot een der vensters van het paleis, waarover hij
zich bevond, en scheen daar iets met aandacht te willen onderzoeken. Zijn blik bleef
thans op een voorwerp vastgekluisterd en hij mompelde binnensmonds: ‘het meisje
uit de kerk van Santa Croce.’
Het meisje, waarop de vreemdeling staarde, was eene dier dochteren van Eva,
welke ons, bij haar aanschouwen, aan eene betere wereld doen denken. Bij
uitzondering der meeste Italiaansche vrouwen bezat zij blonde haren, blauwe oogen
en eene rozenkleurige satijnen huid. Zij was tenger en rank, zooals men zich een'
hemelgeest zon voorstellen, en op haar wezen blonk eene ziel uit, zoo zuiver alsof
zij slechts op dien stond uit den schoot des Scheppers gedaald ware. De naam des
meisjes was Santafiora, en waarlijk was het als eene heilige bloem, welke slechts
voor eenige stonden uit den hof des hemels in dien der aarde was verplant geworden.
Naast haar bevond zich een reeds bejaard persoon, wiens edele gelaatstrekken aan
die des meisjes deden denken: het was haar vader.
De vreemdeling, in de straat, bleef onophoudend zijne blikken op het meisje
vestigen en alsof Santafiora door dien oogslag werd geraakt en ontroerd, wendde zij
eindelijk haren blik naar de plaats, waar de jongeling zich bevond en ontmoette dezes
brandende oogen. Op denzeltden stond mompelde zij insgelijks: ‘de jongeling uit de
kerk de Santa Croce.’ Zij had moeite hare ontsteltenis te verbergen; zij trok hare
blikken weg, doch kon zich niet wederhouden nu en dan met eenen vluchtigen
oogwenk den jongeling te onderzoeken, die
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onvermoeid, doch met eene zachte uitdrukking aan alle verwaandheid vreemd, haar
bleef aanstaren.
Eindelijk werd het sein van de opening der renbaan gegeven. Men liet de paarden
los, hun eenige zweepslagen uitdeelende, en een daverend handgeklap steeg op uit
de menigte. Eenen stond later zag men een aantal rossen als zoovele woeste dieren
door de baan vliegen. De vreemdeling hoorde noch bespeurde iets van dit alles: hij
zag slechts het meisje aan het venster. Die beschouwing was denkelijk voor hem
meer waard dan het schoonste schouwspel, dat de wereld kon opleveren.
De renstrijd was geëindigd. Het volk verspreidde zich door de stad; de rijke freules
verlieten de vensterramen en toen Santafiora op Share beurt het hoofd binnentrok,
verliet ook de vreemdeling zijne plaats en zijne houding, en volgde de volksschaar
met het hoofd op de borst gezonken.

II.
De rooversbenden hebben te allen tijde in Italië bestaan. Wel niet altijd was hare
levenswijze zoo geheimzinnig, hare kleeding zoo schilderachtig als in vorige eeuwen,
wel niet altijd vertelde men zulke wonderlijke voorvallen en daden van hare
opperhoofden; doch haar bestaan is immer blijven voortduren. Een Italiaansch roover
is op den huidigen dag min schrikkelijk dan voortijds; niets buitengewoons ontdekt
men in zijne kleederen; een ruige baard en dikke knevels doen zijn voorkomen niet
meer akelig schijnen; de dolken en vuurroeren overladen zijn lichaam niet meer;
doch niettegenstaande bestaat de Italiaansche struikroover nog. Hij heeft thans het
aanzien van een' geregeld' landman; zijn opzicht baart noch schrik noch mistrouwen,
- hetgeen niet belet, dat hij zich soms verstout u het mes op de keel te zetten, om u
op zulke beleefde wijze, de geldbeurze te vragen. Soms nog wel vereenigt hij zich
in bende en werkt in het groot. Geen jaar gaat er voorbij of men hoort hier en ginds
van eenen postwagen spreken, welken eene bende geheel uitgeplunderd heeft.
Ofschoon men daarin nog altijd aan de oude grondstelsels zij getrouw gebleven, kan
men echter niet miskennen, dat de beschaving veel op de struikroovers heeft te weeg
gebracht en hunne zeden grootendeels
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verfijnd. De reizigers moeten thans niet meer vreezen, in zulke gevallen, met halfwilde
menschen te doen te hebben, in kuilen of afgelegene plaatsen gesleept te worden en
het eindelijk met den dood te bekoopen. Neen, ziehier hoe thans eene bende roovers,
die eenen snelwagen of diligencie aanvallen, te werk gaan:
Een der mannen springt eensklaps voor de paarden en grijpt den toom vast. Een
tweede staat met het vuurroer op de borst des postiljons en schreeuwt hem stil te
houden en van zijnen stoel af te komen. Drie of vier andere omringen het rijtuig en
verzoeken, niet zonder beleefdheid, doch zorg hebbende de vuurroeren met den haan
over voor zich te houden, aan de reizigers wel te willen uitstappen. De reizigers
voldoen aan dit verzoek en, wanneer allen zich op den grond bevinden, roept het
hoofd der dieven eensklaps: ‘Faccia à terra!’ en de reizigers moeten alsdan beleefd
genoeg zijn, om zich met het aanzicht op den grond te laten vallen. Eenige der roovers
staan met hunne geweeren op de wacht, bereid om alwie zich durft roeren, door den
kop te branden: iets waarvan zij de voorzorg hebben de reizigers te verwittigen.
Intusschen houdt het overige der bende zich bezig met het rijtuig uit te plunderen en
al wat draagbaar is mede te nemen. Wanneer men met het rijtuig gedaan heeft, begint
men de reizigers een voor een te onderzoeken, om hen van hun geld en hunne
kostelijke kleederen te ontlasten. Eindelijk als de roofzucht voldaan is, zetten zich
de dieven weder bijeen en nu mogen de reizigers het rijtuig terugbinnenstappen en
hebben het genoegen, daar de vracht tamelijk verminderd is, op eene meer snelle
wijze hunnen tocht te vervoorderen. Zooals men ziet, zijn die roovers toch zoo kwaad
niet. Dan, ten tijde dat ons verhaal plaats grijpt, waren de zaden der roovers nog
immer ruw en hunne onmenschelijke daden boezemden de reizigers schrik in. Geen
wonder dus zoo drie personen, welke zich toen in de Appennijnen, in een rijtuig
bevonden, bevreesd en beangst waren en meermaals het hoofd buiten staken, om te
zien of zich niets in den omtrek vertoonde. De koetsier deed de paarden zoo snel
mogelijk voortrijden en vergat zijn gewoon liedje te zingen. Eene dubbele vrees lag
op het hart der reizigers. Toen zij nog slechts een uur van het laatste dorp in de bergen
waren verwijderd, was er eensklaps een dessel van het rijtuig gebroken en de tijd,
welke men had besteed om dit ongeval zoo goed mogelijk te herstellen, was schuld
dat men thans den avond zag vallen en zoowel voor de bende
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roovers, die zich alstoen in de Appennijnen ophield, als voor een tweede ongeval
aan het rijtuig begon te vreezen.
Die gedachte was de oorzaak, dat de drie personen, welke zich in het rijtuig
bevonden, in de diepste stilte gedompeld bleven en geen woord durfden spreken,
wel verzekerd dat zij, met hunne voorgevoelens te verklaren, slechts den angst konden
vergrooten. Die drie personen zijn den lezer niet gansch onbekend: het zijn een
bejaard man, eene oude vrouw en een jong meisje. Deze laatste hebben wij reeds bij
het volksfeest ontmoet: het is Santafiora. Met haren vader hebben wij ook reeds een
weinig kennis gemaakt, en de oude vrouw is de voedster van Santafiora, die haar
had gezogen en opgekweekt; want het meisje had hare moeder vroeg verloren. Dat
de vrees der reizigers niet teenemaal ongegrond was, moest weldra blijken. Bij het
afrijden eener kleine bergketen hoorde men eensklaps een zwaar gekraak en het
rijtuig stortte op den grond neder, terwijl een der voorste wielen van de as werd
gerukt en naast den rijweg in eenen afgrond nederrolde. Een lichte schreeuw liet op
dit oogenblik zich in het binnenste des rijtuigs hooren. Santafiora klemde zich aan
haren vader vast, terwijl de oude voedster dadelijk uitriep: ‘Madonna santa! ajuta!...
o Poveri noi.’
Gelukkig hadden de paarden stil gehouden en de koetsier, terwijl hij eene
verwensching uitsprak, was in haast van zijnen stoel gesprongen, om de portel des
rijtuigs te openen. Met een wezen, waarop diepe wanhoop gedrukt stond, zegde hij
tot den ouderling: ‘Wij zijn verloren, signor padrone!’ De oude heer, zonder op die
uitroeping te antwoorden, stapte het rijtuig uit, greep zijne dochter in zijne armen,
plaatste ze nevens zich op den grond en hielp dan de oude vrouw om insgelijks het
rijtuig uit te treden.
De avond viel intusschen zichtbaar en de schaduwen der boomen en planten
begonnen akelige vormen aan het oog te vertoonen. De oude reiziger onderzocht
eenige oogenblikken het rijtuig en overtuigde zich weldra, dat er aan dit tweede
ongeval niets te doen was. Hij gevoelde op dien stond een weinig spijt, dat hij niet
liever den nacht in de stad had overgebracht, en zijn verlangen om zich eerder in
zijne woning terug te bevinden, niet aan de veiligheid had opgeofferd. De koetsier
liep als een verdwaald mensch rond het rijtuig en wist niet wat aan te vangen: al de
bekende uitroepingen kwamen hem beurtelings uit den mond. Hij sloeg zich met de
vuist voor het hoofd; doch dit alles
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kon het ongeluk niet verhelpen. De vader van Santafiora bleef eenige stonden in
bedenking en sprak eindelijk: ‘Er blijft ons niets over dan den weg te voet te
vervorderen. Twee uren in den omtrek kan men hier geene menschenwoonst
ontdekken en het dichtst, waar wij kunnen hulp zoeken, is nog onze eigene woon...
Teresa,’ ging hij voort zich tot de voedster wendende, ‘zoudt gij twee uren te voet
kunnen afleggen?’
‘Ik heb er ten minste den moed toe, signor padrone,’ zegde de oude vrouw, ‘laten
wij gaan, want hier groeit mijn angst nog meer aan.’
‘En ik, meester,’ riep de koetsier, ‘wat ga ik met het rijtuig aanvangen?’
‘Het rijtuig kunt gij laten liggen, mijn vriend. Span de paarden uit, laad hun onze
pakken op den rug en volg ons; het rijtuig zal morgen licht terug worden gevonden.’
De koetsier bedacht zich eenige oogenblikken en sprak:
‘Gij hebt gelijk, signor, het is het eenige, wat wij doen kunnen.’ En hij begon de
twee rossen uit te spannen. Op denzelfden stond hoorde men in de verte den ronk
van een ander rijtuig en eenen zweepslag door de stilte der omstreek weêrgalmen.
‘O wij zullen gered worden!’ riep Santafiora, ‘daar is een ander rijtuig.’
En allen bleven aandachtig luisteren.
Santafiora had zich niet bedrogen. Na eenige stonden zag men in vollen galop een
rijtuig nader snellen, en bij de plaats des ongevals stilhouden. Een jonge man, in
eenen lichten mantel gewikkeld, sprong op den grond en naderde den ouderling.
Eene onbeschrijflijke aandoening trof op dit oogenblik het meisje; in den
aankomenden vreemdeling herkende zij den jongen man, dien zij, over eenige weken,
bij den paardenstrijd ontmoet had. De jongeling scheen, van zijnen kant, niet minder
getroffen en, terwijl hij aan den ouden heer vroeg; wat hem overkomen was, hoorde
men zijne stem beven. De vader van Santafiora legde het gansche geval uit en de
schikkingen, welke hij ging nemen. Dat de jongeling zijn rijtuig aanbood en de oude
heer, na eenige plichtplegingen, dit voorstel aannam, hoeft wel niet gezegd te worden.
De knecht des jongelings hielp thans de bagaadje op het rijtuig zijns meesters plaatsen
en, den gebroken wagen een weinig aan
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den eenen kant der baan trekkende, zette men met vier paarden de reis voort.
Intusschen was de nacht teenemaal gevallen. De maan schitterde prachtig in den
gestarnden hemel en eene zachte koelte doorzweefde de gansche lucht. Santafiora
voelde thans alle vrees verdwijnen; een ander gevoel had haar jong hart overweldigd.
Dit gevoel, welk het meisje zich nog niet goed wist te verklaren, was het gevoel der
liefde. De jongeling, van zijnen kant, scheen zoo gelukkig; er stond zulk eene gulle
blijdschap op zijn wezen geprent, dat weldra het gansche gezelschap er de uitwerking
van gevoelde en alle vrees had verbannen. Hier afschetsen welke blijdschap de jonge
vreemdeling in zijn hart gevoelde, is boven onze krachten. Zulk een geluk zou hij
nooit hebben durven verhopen. Dit meisje, waarvan hij maanden lang gedroomd had,
die engel, welken hij gedurig voor zijne verbeelding zag zweven, zij was daar, zij
zat over hem, hare kleederen raakten de zijne, hij kon zich, zooveel het hem lustte,
in hare blauwe blikken spiegelen en haar engelachtig wezen, door de zachte maan
verlicht, bewonderen. O, de jongeling voelde zich op dit oogenblik het hart met den
zuiversten wellust overgoten, en het scheen hem dat hij zich in de hoogste zaligheid
baadde.
Toen men een eind ver gereden was en de eerste samenspraak begon te verflauwen,
zegde de vader van Santafiora op eenen blijden toon:
‘Hoe is het, mijne lieve Fiore? Thans moet gij niet meer bevreesd wezen, wij
hebben met ons eenen braven ridder, die u in nood zou kunnen verdedigen?’
‘Waarom bevreesd zijn?’ vroeg de jongeling.
‘Wel,’ zegde de ouderling, ‘de baan is hier sedert eenigen tijd onveilig. Men heeft
in het kort veel van struikroovers hooren spreken.’
De jongeling antwoordde hierop niet oogenblikkelijk. Bij klaren dag hadde men
kunnen bemerken, dat hij eenige ontsteltenis gevoelde. Hij overwon echter weldra
die lichte aandoening en zegde:
‘Ik geloof dat men dit alles vergroot. Wat er ook van zij, ik denk dat men ons zoo
licht niet zou uitschudden, en heb mijne voorzorgen eenigszins daarvoor genomen.’
En dit zeggende, liet hij twee kostelijke pistolen onder zijn bovenkleed zien.
Santafiora verschrikte en zegde met eene ontstelde stem:
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‘Ik hoop, mijnheer, dat gij er geen gebruik zult moeten van maken.’
‘Des te beter, mejuffer,’ zegde de jongeling, ‘ik verlang er geenszins naar.’
Die gezegden, hoe weinig beduidend ook, hadden, om zoo te zeggen, eene tint
van droefgeestigheid over het reizende gezelschap verspreid en de kleine samenspraak
doen staken. Men reed eenige oogenblikken stilzwijgend voort en niemand scheen
lust te hebben de redekaveling te hervatten. Elk was in nadenken verdiept, toen men
eensklaps een scherp geschuifel in den omtrek hoorde klinken.
De onbekende jongeling bonsde op zijne zitbank en, zonder te spreken, trok hij
het rijtuig open en sprong op den grond. Santafiora beefde aan al hare ledematen;
zij sloot zich stilzwijgend tegen haren vader en sprak in stilte een kort gebed tot God.
De oude heer was ook getroffen, doch verloor zijne koelbloedigheid niet; hij stak
het hoofd buiten het rijtuig en uit de laagten, die de groote baan omringden, kon hij
bij het licht der maan een aantal mannen zien te voorschijn komen, die hij zonder
moeite voor struikroovers herkende.
Zij schenen stil te naderen. De oude heer gebood nu zijne dochter te bedaren en
sprong het rijtuig uit, om zijnen jongen verdediger bij te staan. Op denzelfden stond
hoorde men een tweede geschuifel, welk dicht van het rijtuig scheen te komen en,
alsof de struikroovers door den bliksem waren getroffew geweest, verdwenen zij op
eenen oogslag. De jongeling stak nu zijne pistolen terug in zijnen gordel en zich tot
den vader van Santafiora wendende, zegde hij:
‘Zij moeten verraad vreezen; wij zijn verlost; spoeden wij ons thans weg.’
Beiden trokken het rijtuig terug binnen en vonden het meisje bezwijmd liggen in
de armen van de oude Teresa, die, door den schrik overwonnen, eerder dood dan
legend scheen. Een stroom van tranen ontsprong, op dit zicht, aan het oog van den
ouden vader; hij greep zijne dochter in zijne armen, zoende eerst haar bleek wezen
en drukte haar dan stuiptrekkend tegen zijne borst. De vreemdeling zag dat alles
onbeweegbaar na, liet het hoofd op de borst zakken en een zware zucht ontvluchtte
aan zijnen beklemden boezem. Zijne vuisten wrongen zich stuiptrekkend ineen en
alles duidde aan, dat hij inwendig fel moest lijden. Na eenige stonden scheen het
meisje tot het leven terug te komen; eindelijk opende zij hare blauwe oogen, waar
thans een
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traan in parelde, en hare armen rond den hals haars vaders werpende, omhelsde zij
zijne bleeke wezenstrekken. Dan, als zij uit de armen baars vaders los was, reikte
zij, met eene onbeschrijflijke lieftalligheid, hare hand aan den jongeling, om hem
voor zijne edelmoedigheid te bedanken. De onbekende greep die hand vast en drukte
er eenen warmen zoen op, terwijl een zilte traan van zijne wangen er op nederviel.
Teresa had intusschen ook hare geestkracht teruggekregen en scheen thans zichzelve
te vergeten, om slechts aan den toestand van haren meester en haar voedsterkind te
denken. Allengs verging de ontsteltenis; de reis werd spoedig voortgezet; men maakte
nader kennis; de vader van Santifiora zegde wie hij was en de jongeling, van zijnen
kant, verhaalde, dat hij aan de hoogeschool van Napels zijne studiën in de
rechtsgeleerdheid voleind had en thans voor zijn vermaak Italië doorreisde. Hij
noemde zich Felice Fabiani.
De eerste schemering der morgenzon begon zich in het oosten te vertoonen,
wanneer men in de woning van Santafiora aankwam. Met de grootste vreugd werd
men daar ontvangen. Santafiora, door den angst en door de vermoeienis afgemat,
begaf zich weldra ter rust. De jongeling verbleef slechts een half uur in de woning
van zijnen nieuwen vriend; doch eer hij vertrok, moest hij dezen beloven weldra
eenige dagen bij hem te komen overbrengen. De jongeling stapte zijn rijtuig terug
binnen en vertrok in de richting van Florencië. Toen hij ongeveer eene mijl van de
woon van Santafiora verwijderd was, deed hij het rijtuig stilstaan en zegde aan zijnen
knecht: ‘Giacomo, rijd alleen voort; morgen zien wij ons op de bestemde plaats
weder.’
De knecht sloeg eenen bevreesden blik op zijnen jongen heer, sprak geen enkel
woord, deed de zweep klinken en reed snel voort, zonder zelfs het hoofd om te draaien
en te zien waar zijn meester verbleef. Deze verliet de groote baan en stapte eenen
voetweg in, die tusschen de heuvelen leidde.

IV.
Er zijn eenige dagen verloopen sedert datgene voorviel, wat wij in het voorgaande
hoofdstuk verhaald hebben. Santafiora zit nadenkend
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aan een der vensters van het buitengoed haars vaders, in de omstreken van Pisa.
Haar oog tuurt op de uitgestrektheid der Middellandsche zee, welk er blauwe
waters zich als een gladde spiegel vertoonen. Alles is stil en rustig in de natuur; doch
het hart van het lieve meisje klopt ongestuimig. Zij zit aan den braven jongeling te
denken, die haar en haren vader, op eene zoo wonderbare en geheimzinnige wijze,
in de bergen heeft beschermd en veilig in hunne woon teruggebracht. Zij herinnert
zich zijne gelaatstrekken, zijne vuurvulle oogen, zijne zachte uitdrukking, zijnen
edelen gang en zij verlangt en vreest tevens hem weder te zien. Terwijl zij hare
blikken over de vlakte der Middellandsche zee laat weiden, ontdekt het meisje in de
verte een klein zwart punt, dat zij echter geene moeite heeft voor een licht vaartuig
te herkennen. Zonder aandoening blijft zij op dit zwarte punt staren en ziet eindelijk
met verwondering dat het zijnen loop rechtstreeks naar heure woning schijnt te
richten. Eenige oogenblikken later ziet zij het vaartuigje in eene kleine kreek, slechts
een honderd stappen van de plaats, waar zij zich bevind, aanlanden en eenen jongeling
daaruit stappen, dien zij aanstonds voor Felice Fabiani herkent. Het meisje kan zich
niet wederhouden hem te gemoet te gaan en komt juist in tijds om den jongeling aan
de poort van het speelhof te ontvangen. Met een' hoogkleurigen blos op de wangen
sprak zij:
‘Wees welkom, signor Fabiani; treed binnen, mijn vader zal om uwe komst te
recht verblijd wezen.’
De jongeling antwoordde niet met woorden: zijn blik alleen was sprekend. Hij
volgde het meisje.
De vader van Santafiora kwam nu ook den vreemdeling te gemoet gesneld en hem
met die voorbeeldelijke Italiaansche vriendelijkheid ontvangende, drukte hij hem in
zijne armen en hij het intreden der zaal zegde hij:
‘Daar hebt gij eerst recht eer van, mijn jonge vriend. En nu verhoop ik, dat wij
elkander niet meer zoo haastig zullen verlaten. Gij blijft bij mij zoolang het u
aangenaam is, en ten minste voor eenige dagen, indien het u verveelt.’
‘Gij hebt te veel goedheid, mijnheer,’ zegde Fabiani, ‘de dienst, dien ik u bewezen
heb, indien het zoo mag genoemd worden, is reeds rijkelijk door uwe vriendschap
beloond geworden.’
‘Ik win zooveel als gij aan die vriendschap, heer Fabiani,’ zegde
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de vader van Santafiora. Vervolgens verzocht hij den jongeling neer te zitten en
terwijl de samenspraak voortging, brachten de bedienden eenige ververschende
dranken en fijne vruchten. Die dag was een vreugdevolle dag voor allen. Santafiora
voelde zich met eene blijdschap overgoten, welke zij nog nooit in haren zuiveren
boezem had ontwaard. Die jongeling, die, bij de eerste ontmoeting in de kerk van
Santa Croce te Florencië, zulk eenen krachtigen indruk op haar gemaakt had en aan
wien zij zoo dikwijls des avonds, wanneer zij, in stille mijmering verzonken, aan
den oever der zee wandelde, gedroomd had; die jongeling was thans een vriend van
haren vader geworden; hij was bij haar, zij hoorde zijne indrukwekkende, maar toch
zachte stem in hare ooren galmen, en als tot in 't binnenste harer ziel doordringen.
Ja, die jongeling, die te meer haar en haren vader gered had, ging thans dagen lang
onder hetzelfde dak als zij doorbrengen, bij haar wonen, den ganschen dag aan hare
zijde slijten!
Het uitwendige leven afschilderen, welk de jonge lieden gedurende eenige dagen
smaakten, is niet moeilijk. Met elkaar spreken, eenige wandelingen doen in gezelschap
van den vader van Santafiora aan den oever der zee, dagelijks te zamen eenige liederen
opzingen, welke Fabiani met de harp, die hij meesterlijk bespeelde, begeleidde,
ziedaar hoe die dagen heenvloden; doch afschilderen wat er in het gemoed der twee
verliefden omging, de innerlijke vreugde doen kennen, waarmede hunne boezems
overgoten werden; ziedaar wat wij in onze zwakke spraak niet kunnen uiten en tot
welks begrijp wij slechts de verbeelding onzer lezers kunnen inroepen. Wij zullen
hier alleenlijk aanstippen, dat eenige dagen na de aankomst van Felice, de twee
jongelieden elkander hunne gevoelens hadden verklaard en door die verklaring hunne
vreugd ten top zien klimmen. De aarde was thans voor beiden als in een hemelsch
paradijs herschapen.
Tien volle dagen bracht Felice in de woon zijner geliefde door. Dan nam hij
afscheid van den vader van Santafiora, voorgevende dat hij voor zaken van aasbelang
zich naar Florencië moest begeven. De ouderling had zich reeds dermate aan den
jongeling gewend, dat het hem geschenen had, dat deze zich niet meer van hem kon
verwijderen en hij, bij die treurige aankondiging, de tranen over zijne wangen voelde
leken. Hij deed hem plechtig beloven, dat hij, vooraleer naar Napels, zijne
geboortestad, voor goed terug te keeren, nog eenige dagen bij hem zou komen
vertoeven. Felice beloofde aan dien wensch te
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voldoen, zeggende, dat er hem geen grooter geluk konde te beurt vallen dan zijn
leven in het gezelschap zijns vriends door te brengen.
‘En waarom zoudt gij dat niet kunnen?’ vroeg de vader.
‘Het is onmogelijk!’ zuchtte Fabiani, het hoofd op de borst latende zinken. ‘De
mensch, in welken toestand hij zich bevinde, is immer slaaf der wereldsche plichten,’
voegde hij er op treurigen toon bij.
‘Maar het geluk,’ zegde de vader van Santafiora, ‘is de eerste van alle plichten.’
‘Het geluk,’ hernam Felice, ‘zoo het geluk eene plicht is, dan zal ik die plicht
slecht op de wereld vervuld hebben.’
‘Vriend,’ antwoordde de ouderling, ‘ik geloof dat uw hart niet altijd tevreden
geweest is. Gij hebt mij uwe levensgevallen nog niet verhaald. Dit moet gij bij uwe
terugkomst doen. Ik heb ondervinding gehad en zal u mogelijk kunnen troosten. In
alle geval zal ik uwe smarten begrijpen en er in deelen.’
Ziehier wat Fabiani voor zijn vertrek aan zijne geliefde in stilte zegde:
‘Santafiora,’ sprak hij, ‘binnen tien dagen ziet gij mij terug, en dan kom ik u aan
uwen vader ten huwelijk vragen of u een eeuwig vaarwel zeggen.’
Het meisje stond bij dit gezegde als verpletterd. Zij wilde meer uitleg vragen, doch
de aankomst haars vaders belette zulks en zij moest haren geliefde zien vertrekken
en zijne woorden, zonder ze te begrijpen, in haar hart opsluiten en als eene stof tot
mijmering gedurende de afwezigheid baars minnaars bewaren.
Den avond voor het vertrek van Felice, was dezelfde knecht, die weleer met zijnen
meester Santafiora en haren vader in de Appennijnen ontmoet had, met een rijtuig
op het buitengoed aangekomen.
De zes eerste dagen na het vertrek des jongelings schenen eene eeuw aan Santafiora.
Dagelijks vóor de Madona geknield, bad zij om de spoedige wederkomst van haren
geliefde, die ten zelfden tijd over haar toekomstig lot en over het geluk haars levens
moest beschikken. Dit gebed scheen verhoord te zijn, want den zevenden dag, toen
het meisje eene kleine wandeling in de omstreken deed naderde er een klein knaapje
tot haar en stak haar een briefje in de hand zonder iets dan het woord ‘Felice’ te
zeggen, noch op eenig antwoord te wachten. Santafiora spoedde zich terug naar heure
woon en, op hare
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slaapkamer gekomen, sloot zij de deur achter zich toe en liet de zware
venstergordijnen afrollen, als om zich zooveel mogelijk van alles af te scheiden. Dan
opende zij het briefje met eene bevende hand en las:
‘Mia Santa!
Op het uur van middernacht zal ik mij in den tuin bij den rozenstruik bevinden.
Het is daar, dat mijn lot moet beslist worden; ik moet u alleen en zonder dat het
iemand wete, spreken. Zulks is noodig; gij zult dit later begrijpen. Ik twijfel aan uwe
komst niet.’
‘Uw Felice.’
Santafiora kon niet begrijpen waarom die geheime samenspraak noodig was: ‘Wat
mag hij mij te verklaren hebben,’ vroeg zij zich af. ‘O, voorzeker dit alles voorspelt
mij ongeluk. God! ware het reeds middernacht!’ en haar boezem klopte nog heviger
dan te voren. Weldra echter kwam de gedachte haren minnaar weder te zien eenige
vertroosting in de ziel des meisjes brengen. Zij wierp zich eindelijk op hare knielbank,
stortte eenige vuurvolle beden en voelde zich eenigszins opgebeurd. Moedig, doch
met ongeduld bleef zij het gestelde uur afwachten.

V.
Het was een dier schoone nachten, welke men slechts in Italië kan aantreffen. De
maan stond helder in den gestarnden hemel te glimmen; een zachte wind, die van de
Middellandsche zee naar het strand blies, verkoelde de lucht, welke nog met de hitte
des dags als bezwangerd scheen. Het lusthof van Santafiora was, zooals wij het reeds
gezegd hebben, niet ver van den zeeoever verwijderd. De tuin, door eenen muur, van
eene manslengte hoog, omgeven, was weelderig beplant en wanneer er de maan,
zooals nu, stralen liet op nederschieten, scheen hij vol van eene zalige geheimenis.
Eenige oogenblikken voor dat het uur van middernacht ging slaan, hoorde men
het stille water der zee door riemslagen beroeren, en zag men eene boot bij eene in
't water uitstekende rots aanlanden. Slechts twee mannen bevonden zich in het
vaartuig. Een van hen sprong op de rots en maakte de boot vast, terwijl de andere,
zijne riemen neerleggende, zich in zijnen mantel wikkelde, en, met de armen
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op de borst gekruist, zich op den rug in de schuit liet zakken, als wilde hij zich ter
rust begeven. Degene, die de boot was uitgestapt en niemand anders was dan Felice,
vervorderde zijnen weg naar het strand en was weldra tot aan den muur van den tuin
genaderd. Daar hief hij zich op de teenen, greep zich met zijne vingeren aan den rand
des muurs vast en met eene buitengewone kracht trok hij zijn lichaam in de hoogte
en plaatste zijne voeten op het scherp van den muur. Dan, eenen lichten sprong
nemende, bevond hij zich in den tuin. Hij nam zijnen weg tusschen de kleine
dichtbewassene paden en eenen stond later bevond hij zich op eene bank voor eenen
buitengewoon grooten rozenstruik als aan het gezicht ontstolen.
Een zware zucht klom uit den boezem van Felice; hij kruiste de armen op de borst,
liet het hoofd als vermoeid neêrzinken en bleef zoo eenen geruimen tijd roerloos
zitten. Eindelijk hief hij het hoofd weder recht en staarde tusschen de struiken voor
zich heen: hij had eenen lichten stap op het zand gehoord en zag weldra eene blanke
schaduwe den rozenstruik naderen.
‘Santafiora!’ zuchtte de jongeling. ‘Felice!’ was het stille antwoord en de
jongelieden omhelsden elkaar. Eene poos stilte volgde daarop. De jongeling, zijne
oogen in die zijner beminde gevestigd, dacht er niet aan te spreken; hij was als in
eene zalige beschouwing verslonden. Eindelijk zegde het meisje:
‘Felice, ik versta uwe handelwijze niet; waarom die bijeenkomst bij nacht? Waarom
niet in onze woning en aan mijnen vader spreken? Gij weet dat hij uw vriend is;
waarom schijnt gij voor hem te vreezen?...’
‘Vreezen,’ zegde Fabiani, ‘ik vrees niemand in de gansche wereld dan u, mijne
aangebedene Santa.’
‘Ik versta u niet, Felice.’
‘Uw vader is mij een vriend, ja,’ ging de jongeling voort, ‘doch daarom juist mag
hij van deze onze samenspraak nooit iets vernemen.’
De jongeling zweeg eenige oogenblikken en dan weêr de hand des meisjes
grijpende, vroeg hij op eenen ernstigen toon:
‘Santafiora, bemint gij mij?’
‘Moet ik het u herhalen, Felice? Heb ik het u niet reeds openlijk genoeg gezegd?’
‘Zoudt gij, mijne lieve, mijne Santa, zoudt gij de gansche wereld voor uwen
minnaar kunnen vergeten en voor hem opofferen?’
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‘Mijne ziel en mijn hart behooren u toe,’ stamelde het meisje; ‘doch waartoe die
vragen?’ en tranen ontsprongen aan hare oogen.
‘Ween niet,’ zegde de jongeling, ‘ween niet, want u zien weenen zoude mijne
tranen ook doen stroomen, en wij moeten ernstig spreken.’
‘O, laat mij dan niet langer in onrust,’ zegde het meisje, ‘spreek, Felice.’
‘Welnu luister,’ zegde de jongeling, ‘ik ga u eene geschiedenis verhalen.’ En de
hand des meisjes loslatende, liet hij zich tegen de leuning der bank vallen, sloot zijne
armen in elkaar, wendde den blik tot den grond en sprak:
‘Het is nu vijf en twintig jaren geleden dat er te Valadolid, in Spanje, een groot
feest was in het paleis van den graaf de Carvajal: de echt des graven was door de
geboorte van eenen zoon bekroond geworden. Eenige dagen later verkeerde dit feest
bijna in rouw, want men vreesde voor het leven van den jonggeboren. Dan, het kind,
hoe tenger ook, moest dien slechten toestand doorworstelen en, dank aan de zorgen
zijner teedere moeder, kon het tot de jongelingsjaren opklimmen.
‘De gravin de Carvajal was eene uitnemend schoone vrouw en hoewel niet meer
in de eerste jongheid, kon zij, eenige jaren na haar huwelijk, nog voor de schoonste
der schoonen van Valadolid gerekend worden. Die schoonheid was eene ramp en
moest den ondergang van het graaflijk huis te weeg brengen. Don Ruiz, een der
machtigste hovelingen, had, bij eenen doortocht van het koninklijk hof, de gravin
bezien en met haar, bij de plechtigheid van dien dag, eenige woorden gewisseld.
Eene maand later kreeg de graaf de Carvajal eene hooge benoeming aan het hof,
welke hem zou genoodzaakt hebben te Madrid te gaan wonen. De graaf beminde te
zeer de stille huiselijke rust, welke hij in zijn voorvaderlijk paleis te Valadolid genoot,
dan dat hij die aan eer of rijkdom zou hebben opgeofferd. Hij bedankte dientengevolge
den hem aangeboden eerepost en die daadzaak werd met eene zichtbare
ontevredenheid beantwoord. Eenigen tijd nadien kwam Don Ruiz terug te Valadolid
en wist zich in het huis van den graaf de Carvajal te doen ontvangen en zich den
vriend van den graaf te maken. De oorzaak dier overkomst was de heiligschendende
liefde, welke hij in zijne zwarte ziel voor de gravin voedde. Niet lang wachtte hij
daarvan de bekentenis te doen; doch hij had zonder
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de deugd der heilige vrouw gerekend en de gravin verklaarde hem, bij die eerste
openbaring, dat zoo hij niet aanstonds hare woon en de stad Valadolid verliet, zij
alles aan haren gemaal zou hebben bekend gemaakt. ‘Ik zal vertrekken, Mevrouw,’
zegde Don Ruiz, met eene helsche uitdrukking op zijne wezenstrekken; ‘doch wij
zullen elkander nog wederzien.’
‘De haat van het wanschepsel bleef niet zonder uitwerksel. Eenigen tijd nadien
ontving de graaf bevel zich op staanden voet naar het hof te begeven. Hij
gehoorzaamde en te Madrid aangekomen, werd hij, zonder dat men hem zegde welke
zijne plichtigheid was, in de gevangenis geworpen. Men dacht niet, gedurende eenigen
tijd, om hem voor zijne rechters te doen verschijnen en het was alsof de graaf niet
meer bestond. Intusschen hernieuwde Don Ruiz zijne pogingen bij de gravin; doch
nutteloos. Eenige maanden later werd de graaf de Carvajal ter dood veroordeeld eg
in de gevangenis zelve onthoofd. Al zijne goederen werden ten voordeele van 's rijks
kasse verbeurd verklaard en de gravin de Carvajal bevond zich arm en verlaten met
haar eenig kind en zelfs van eene schuilplaats beroofd. Een oud dienaar bezorgde
haar het noodige om niet van honger te sterven en nam haar met heur kind in zijne
woon op.
Toen de jongeling twintig jaren bereikt had, verhaalde hem zijne moeder al het
afgrijselijke harer lotgevallen. De jongeling troostte haar zoo goed hij kon en zwoer
tenzelfden tijd zich te wreken op het hatelijke wanschepsel, dat hem en zijne moeder
in eeuwigen ramp had gedompeld.
Felice onderbrak hier eenige oogenblikken zijn verhaal en Santafiora hem de hand
grijpende, zegde:
‘O dit alles is verschrikkelijk! Maar waartoe dit verhaal, Felice?’
‘Gij zult het aanstonds begrijpen,’ zegde de jongeling, en ging voort:
‘De gravin de Carvajal kon niet langer aan haar rampzalig lot wederstaan. Zij stierf
in de armen haars zoons en deze zwoer alsdan op het lijk zijner moeder haren dood
en dien zijns vaders, eer het eene maand zoude geleden zijn, te hebben gewroken.
Nadat hij de laatste plichten aan de afgestorvene bewezen had, nam hij het weinig
geld, dat zijne moeder doorwerken verzameld had en begaf zich naar Madrid. Bij de
eerste openbare plechtigheid voegde hij zich, onder de kleederen van een' paadje
verdoken, bij den koninklijken trein. Hij
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geraakte op die wijze tot bij Don Ruiz en hem zijnen dolk tot aan het gevest in de
borst plantende, riep hij luidkeels: “Zoo wordt de graaf de Carvajal door zijnen zoon
gewroken!” Bij de algemeene verbaasdheid, welke die aanslag verwekte, gelukte het
den jongeling te vluchten, en na lang zwerven, onder arme kleederen bedekt, uit
Spanje te geraken...’
‘Santafiora,’ zegde thans de jongeling, zijne oogen op zijne geliefde als twee
brandglazen richtende, ‘mijn naam is Fernando, graaf de Carvajal, en ik heb mijnen
vader gewroken...’
‘God!’ zuchtte het meisje, haar hoofd op de borst des jongelings latende zakken,
‘God!’
‘Ik heb eenen moord bedreven, niet waar, Santafiora?’
‘Gij zijt ongelukkig geweest, mijn beminde,’ zuchtte het meisje.
Eenige stonden hield de samenspraak stil. Felice drukte het meisje tegen zijne
borst, die eenige oogenblikken weenend in zijne armen bleef rusten.

VI.
Eindelijk ontsloot de jongeling zijne armen en Santafiora zachtjes van zich stootende,
zegde hij op treurigen toon:
‘o Mijne lieve, mijne heilige! Wat ik tot hiertoe verhaald heb, is nog niets, ik ben
mijner waardig gebleven... Kon ik een dekkleed over mijne volgende levensdaden
werpen!... Doch neen! ik mag niet, ik moet u alles zeggen... Luister:
‘Men verwaarloosde niets om mij, moordenaar van Don Ruiz, in Spanje op te
sporen; ik werd bij verstek ter dood veroordeeld en mijn hoofd werd op prijs gesteld.
‘Het was mij gelukt met een vaartuig de kusten van mijn vaderland te verlaten en
naar Italië over te steken. U afschilderen, wat ik gedurende de laatste jaren, dat is
sedert de dood mijner moeder, in de ziel gevoelde en wat smarten ik dragen moest,
is onmogelijk. Mijne daad berouwde mij niet, doch een haat, tegen al wie den naam
van mensch droeg, was in mijn binnenste ontstaan en ik dacht aan niets meer dan
om mij op het gansche menschelijke geslacht te wreken. Eenen langen tijd bracht ik
in Calabriën door; de grootste armoede en gebrek waren mijn aandeel geworden.
Doch alles verdroeg
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ik met moed en deed het dienen als voedsel om mijnen onverzoenlijken haat tegen
de maatschappij in krachten te doen winnen.
‘Eens dat ik in de gebergten van Calabriën, na mijnen honger met wilde vruchten
te hebben verzaad, in de schaduwti van eenige olijfboomen lag te rusten, werd ik
eensklaps uit mijnen slaap opgewekt door eene zware hand, welke ik mij voelde op
den schouder plaatsen. Ik verschrok niet en opende langzaam de oogen. Voor mij
stond een man van eene korte gestalte, doch van eenen sterken lichaamsbouw. Zijn
wezen was door de zon gebruind; een ruwe baard en knevels, kleine grijze oogen en
lange bruine haren gaven iets vreeselijks aan zijne wezenstrekken. Zijne kleeding
was slordig, ofschoon uit rijke stoffen gesneden, en hij leunde met den eenen arm
op eeg kostbaar vuurroer. ‘Wat wilt gij van mij?’ vroeg ik.
‘De vreemdeling bezag mij scherp en, zonder iets te antwoorden, plaatste hij zich
nevens mij op den grond...’
‘Maar is uwe liefde sterk genoeg,’ onderbrak eensklaps de jongeling, is uwe liefde
sterk genoeg, mijne Santa, om mijne geschiedenis verder te hooren? Heb ik u reeds
geen' afschuw ingeboezemd! O, zeg het en ik vertrek spoedig!...’
‘Ik bemin u, wie en wat gij ook moget wezen,’ snikte het meisje, hem hare hand
reikende.
De jongeling kuste die hand en sprak verder:
‘Die vreemdeling was een struikroover. Hij begon met mij eene samenspraak,
legde mij het aangename van zijnen stiel uit, wilde mij doen verstaan hoe alles in de
wereld slechts aan de woeste macht onderhevig is; hoe lijden zwakheid of lafheid
moet heeten, en wilde mij eindelijk doen besluiten mij bij zijne bende te vervoegen.
Zijne woorden deden een' diepen indruk op mijn hart, doch zijne pogingen, om mij
over te halen, waren vruchteloos en ik weigerde hem te volgen.
‘O, dit verwondert mij niet,’ zuchtte Santafiora, ‘uw hart is te edel, te zuiver om
ooit...’
‘Genoeg, Santafiora,’ zegde de jongeling, ‘wederhoud dit gezegde: mijne handeling
kwam meest uit hoogmoed voort; ik wilde geen tweede wezen en geen bedwang
lijden.’
Het meisje begreep dit laatste denkelijk niet goed, want zij antwoordde niet. De
jongeling ging na eene korte poos stilzwijgens weder voort:
‘Er was iets verleidelijks in de woorden van den struikroover en
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dagen lang hield mijn geest zich bezig met over de gezegden des mans na te denken.
Ik verdiepte mij in die overpeinzing en mijn haat tegen de maatschappij groeide
daardoor meer en meer aan. Het scheen mij alsdan, dat er iets grootsch in gelegen is
zoo alleen of met eenige trouwe makkers tegen de gansche bedorvene wereld op te
staan; de wetten der menschen te bespotten, hunne vooroordeelen onder de voeten
te trappen, hunne voorrechten uit te vagen en de grooten, de machtigen, de
gezaghebbenden voor de kleinen en nietigen te doen bukken, o Santafiora, o mijne
heilige, ik had u alsdan nog niet gezien... Dan, ik bleef nog schuldeloos; doch een
voorval moest mij tot den staat brengen, die mij inwendig toelachte. Eens dat ik in
de bergen ronddwaalde, hoorde ik eensklaps eene losbranding van vuurroeren achter
mij. Eenige kreten en verwenschingen stegen tenzelfden tijd in de hoogte. Ik liep
naar de plaats, vanwaar ik het gerucht hoorde en overtuigde mij, bij de nadering, dat
er een hevig gevecht moest plaats grijpen. Een kleine heuvel bedekte het schrikkelijk
tooneel nog voor mijn oog en liet mij toe ongezien de plaats te naderen. Van eenen
hoek des heuvels, waar ik mij schuil hield, zag ik eene kleine bende struikroovers
tegen een aantal krijgslieden worstelen. Langs beide kanten werd er wreed en razend
gestreden; de roovers gaven de grootste proeven van heldhaftigheid; tusschen hen
zag ik den man, die met mij de wonderbare samenspraak gehouden had, als een leeuw
kampen; menigen krijgsheld had hij voor zijne voeten doen rollen; doch eensklaps
werd hij omringd en ging onder de overmacht bezwijken. Nu steeg er een scherpe
schreeuw in de hoogte en ‘helpt den kapitein!’ hoorde men in den omtrek rondgalmen.
Dan de hulp kwam te stade; het opperhoofd der bende had eenen doodslag ontvangen:
de sabel eens krijgsknechts had hem het bekkeneel gekloven. Dit zicht deed een
verschrikkelijk uitwerksel op de roovers en niet moeilijk was het te zien, dat hun de
moed ging begeven. Ik, die dit alles met hijgenden boezem naoogde, voelde thans
op eens het bloed als in mijne aders koken, en zonder aan verder iets te denken, vloog
ik den kleinen heuvel af en viel als een verschijnsel tusschen de strijders. ‘Moed,
mannen!’ riep ik, en mij op denzelfden stond van den sabel des gesneuvelden
hoofdmans meester makende, viel ik als een razende leeuw op de krijgsknechten.
De moed dezer laatsten scheen door mijne komst merkelijk te verflauwen. De roovers
integendeel herschepten, door dien onverwachten bijstand, nieuwe krachten en,
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zich allen rond mij als rond hun opperhoofd scharende, begonnen zij nog heviger
dan te voren te strijden: het waren geene menschen meer het schenen woeste dieren
te zijn geworden. De overwinning werd nu welhaast door de roovers behaald en
weinigen der krijgsknechten konden door de vlucht hun leven redden.
‘Toen de strijd geëindigd was, omringden mij al de roovers en noemden mij, bij
toejuiching, tot hun nieuw opperhoofd. Ik, door mijne drift vervoerd, nam dien post
aan en eene nieuwe levensbaan, eene baan van schelmstukken en wandaden begon
voor mij, ongelukkige sterveling! Meermaals verheugde ik mij in het uitoefenen van
mijn gevloekten stiel; doch alle deugd was in mijn hart niet uitgedoofd De godsdienst,
die zoo vurig in het hart van allen Spanjaard spreekt, deed ook meermalen zijne stem
in mijne ziel weêrgalmen. Vreeselijke stonden van naberouw moest ik meermaals
doorworstelen; doch de ketting die mij vastknelde, kon niet verbroken worden. Het
was gedurende een' dier stonden, o Santafiora, dat ik u in de kerk van Santa Croce
te Florenciën ontmoette en sedert dit oogenblik scheen als een nieuw licht in mijne
duistere ziel te dalen. Ik verstond dat ik op de wereld zou hebben kunnen gelukkig
wezen... O had ik toen uw beeld, uw zuiver, heilig beeld uit mijnen geest kunnen
vagen, had ik die zuivere liefde in mijnen boezem kunnen dooden, o dan had ik
mogelijk uw ongeluk niet bewerkt. Zeg, SantafIora, vergeeft gij mij mijne liefde,
vergeeft gij aan het verwerpelijkste schepsel der aarde de stoutheid van zijne besmette
oogen in uwe engelreine blikken te hebben durven spiegelen. Vergeeft gij hem dat
hij met zijne bloedkleurige hand uwe zuivere hand heeft durven raken, dat hij de
onschuldige hijgingen uws boezems bij de hatelijke kloppingen van zijn bevlekt hart
heeft durven mengen. O zeg, Santafiora, vergeeft gij mij dit?...’
En de jongeling viel voor het meisje op zijne knieën.
Santafiora stuurde hare oogen op haren geliefde, zweeg eenige oogenblikken en
als in vervoering weggevoerd, zegde zij eindelijk, hare armen om den hals des
jongelings werpende en zijn hoofd tegen hare borst drukkende:
‘Felice, ik bemin u...’
‘O neen, bemin mij niet meer,’ snikte de jongeling; ‘vergeven en vergeten alleen
vraag ik.’
‘Vergeving en liefde,’ zuchtte het meisje tot antwoord.
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‘Maar, mijne Santa, hebt gij mijn verhaal dan niet gehoord! Weet gij dan niet, hebt
gij niet verstaan dat ik het hoofd eener bende struikroovers ben, dat de wanschepsels,
die u in de Appenijnen wilden aanranden, mijne onderdanen waren en dat zij...’
‘Ons mogelijk zouden gedood hebben,’ vervolgde het meisje, ‘maar gij hebt ons
verlost.’
‘Wat geeft dit, ben ik daardoor gezuiverd, ben ik niet altijd een wanschepsel,
waardig uit den schoot der maatschappij te zijn gebannen?’
‘De liefde vergeeft u, mijn beminde,’ riep Santafiora, het oog ten hemel slaande,
‘en God heeft nimmer eenen boetvaardigen zondaar verstooten.’
De jongeling antwoordde niet en bleef eenige oogenblikken sprakeloos. Eindelijk
richtte hij zich op en sprak verder:
‘Neen, nooit zal ik dulden, dat gij u, door onze vereeniging, zoudt ontheiligen. De
deugd, Santafiora, kan met de ondeugd niet op gelijken voet staan. Het lam kan met
den wolf niet leven.’
‘Mijn beminde, mijn Felice,’ zuchtte het meisje, en zij zakte bezwijmd en roerloos
ten gronde. De jongeling vatte haar in zijne sterke armen en droeg ze op een bijgelegen
grasheuveltje. Hij bleef eenigen tijd op het roerlooze meisje staren en terwijl tranen
van zielesmart over zijne wangen rolden, greep hij een boekje uit den zak, scheurde
er een blad uit en schreef daarop eenige woorden. Dan vatte hij zijne minnares op
nieuw van den grond, drukte ze tegen zijne borst en wachtte geduldig tot het meisje
weder de oogschelen zou opgelicht hebben. De bezwijmdheid verging allengs en
wanneer het meisje hare krachten ten volle had wedergekregen, ging hij ze terug op
de bank plaatsen, viel eene laatste maal voor haar op de knieën en haar het briefje
in de hand drukkende en deze nogmaals met drift kussende, zegde hij: ‘Vaarwel,
Santafiora, voor eeuwig vaarwel!’
Op denzelfden stond vloog Felice op, en eer het meisje nog een enkel woord had
kunnen spreken, was hij reeds over den muur van den tuin en snelde naar den
zeeoever.
Toen een uur later Santafiora, zich meer bedaard gevoelende, op hare slaapkamer
gezeten, het briefje bij hare nachtlamp ontplooide, las zij:
‘Santa mia!
‘Ik bemin u en blijf u eeuwig beminnen; doch het is daarom juist,
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dat ik uw lot aan mijn rampzalig lot niet wil verbinden. De schande, die op mij kleeft,
kan wel voor anderen, doch voor mij nooit uitgewischt schijnen. Wanhoop alleen
blijft mijn lot op de wereld; want mijne daden kan ik niet verg ten. Vergeef mij en
bid soms voor den ongelukkigen
‘FELICE.’
‘Naschrift. - Uw vader heeft onze liefde niet gekend; dat zij eeuwig voor hem een
geheim blijve. Morgen schrijf ik hem, dat een buitengewoon voorval mij te Napels
terugroept. De brave man zal mij eerder dan ik hem vergeten! Hij zal mij nooit meer
zien.’

VII.
Toen Santafiora de lezing van het briefje geëindigd had, liet zij zich met het hoofd
tegen de leuning haars zetels vallen, neep hare ooges toe en twee tranen bleven als
twee fijne parels op hare wangen blinken. Daar zat het lieve meisje als eene geknakte
roze, door fellen wind van den stengel gerukt. Daar zat zij in diepe gepeinzen
verzonken en voelde haren geest in eene wereld zweven, die zij tot dan toe niet
ontdekt had. Geen enkel woord deed hare lippen bewegen, geen enkele volzin vormde
zich in haren geest; doch zij gevoelde alles, zij scheen haar lot als met den vinger te
tasten en kreeg eindelijk de overtuiging, dat de wereld voor haar geene vreugd meer
kon opleveren.
Santafiora was geene dier gewone vurige vrouwenzielen, welke, zich door de drift
overweldigd voelende, hare smart door uitwendige gebaren en hoogdravende woorden
doen uitstroomen. Neen, zij was een eenvoudig meisje, die, door natuurlijke neiging
bestuurd, bekwaam was om de grootste heldendaden, zonder verwaandheid en als
een onverschillig werk, te verrichten. Zij had Felice als haren echtgenoot aangenomen,
dan zelfs wanneer zij had geweten, dat zij eeuwig de vrouw eens roovers zou geweest
zijn. O, zij kon niet begrijpen, waarom haar minnaar hunne liefde wilde verbreken.
Zij beminde hem en was hij daardoor harer niet waardig geworden? Kan de liefde,
die in twee zielen bestaat, iets anders dan eene volkomene gelijkheid daarstellen? Is
de liefde, de ware, de oprechte liefde dan geene zielenvereeniging, smelt zij niet twee
gevoelens in een enkel gevoel samen, en wat kan daartegen opwegen?...
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Die nadenkende toestand bleef een groot deel van den nacht voortduren. Eindelijk
ontwaakte Santafiora uit hare mijmering en de oogen openende, liet zij haren blik
rond de stil verlichte kamer weiden. Zij ontwaarde thans hare knielbank, waarboven
een gekruiste Kristus prijkte, en uit haren zetel opstaande, stapte zij tot de bidbank
en viel op hare knieën voor het beeld van den Godmensch neder. Zij zuchtte halfluid,
terwijl overvloedige tranen hare oogen ontsprongen: ‘o Gij, mijn en aller Verlosser,
ik troost mij met de gedachte, dat ik eenen enkelen druppel uit den alsemkelk, dien
gij gansch moest ledigen, mag drinken. Gij waart op aarde gekomen om door uwe
goddelijke liefde, waarvan de menschelijke toch een straal is, al de schepselen met
u te vereenigen en ons allen in u zalig te maken. Uwe liefde is miskend geworden
en men heeft er u om vervolgd. Diegenen, die gij kwaamt zalig maken, hebben u in
de wreedste folteringen doen sterven. Gij waart voor allen gekomen en weinigen
hebben u herkend, o Jezus, wees gij mij een trooster, een verlosser; ik beveel mijne
ziel en mijn lichaam in uwe handen.’
En het meisje liet haar hoofd op de knielbank nederzakken en bleef inwendig
bidden, totdat de eerste morgenstralen haar slaapvertrek binnendrongen. Dan stond
zij op en het was alsof haar de moed gansch was teruggegeven.
Niets scheen in de handelwijze van Santafiora veranderd. Felice, zooals hij gezegd
had, deed zijn vertrek aan zijnen braven vriend kennen en bij die tijding, welke de
vader aan Santafiora bracht, kon hij niet opmerken dat er zijne dochter sterker dan
hij zelve om bedroefd was. Die bezadigdheid van wegen het meisje was niet natuurlijk;
het was zeker, dat er een sterk voornemen in hare ziel opgroeide en dat zij zich gereed
maakte om een groot plan uit te voeren. De verklaring van dit alles liet zich niet lang
wachten. Eenige dagen later, als zij met haren vader in den tuin rondwandelde, om
de geurige avondlucht te genieten, leidde zij hem tot den rozenstruik, waar Felice
haar voor eeuwig had vaarwel gezegd, en deed den braven ouderling naast haar plaats
op de bank nemen:
‘Vader,’ zegde het meisje op eenen ernstigen toon, ‘ik moet u over eene zaak van
de grootste aangelegenheid spreken.’
De ouderling ontstelde, doch antwoordde, de hand zijner dochter vastgrijpende
en haar met minzame nieuwsgierigheid beziende: ‘spreek op, mijne lieve Santafiora,
ik luister.’
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‘Vader,’ hernam het meisje, ‘bemint gij uwe dochter?’
‘Waar hebt gij zulke vraag gehaald,’ sprak de vader verbaasd, ‘hebt gij daar ooit
kunnen, kunt gij daar heden aan twijfelen?’ en een traan vertoonde zich in het oog
des braven ouderlings.
‘Neen, mijn lieve vader,’ zuchtte het meisje, den ouderling omhelzende, ‘ik heb
daar nooit aan getwijfeld, ik twijfel er thans ook niet aan; doch antwoord mij en zeg
ja.’
‘Ik begrijp u niet, Fiora... Wel, ik zeg, ik zweer, ja.’
‘Dan zult gij ook mijn geluk willen, niet waar?’
‘Ongetwijfeld, mijne dochter, maar waartoe die ondervraging?’
‘O zij is niet onnoodig, mijn vader.’
‘Ik begrijp u!’ riep nu op eens de ouderling met blijdschap uit, ‘ik zal voor u
spreken... Wat ben ik toch blind geweest; ik weet het, nu versta ik het, Santafiora.
Gij bemint den vriend Felice en gij wenscht mijne toestemming tot het huwelijk.
Moest zich de brave jongeling daarom verwijderen en durft hij zelf mij die vraag
niet doen?... o Mijn kind, is het anders niet!...’ En de brave ouderling wreef zich de
handen met eene kinderlijke blijdschap.
Santafiora bleef met het hoofd gebogen zitten; haar boezem klopte hevig en zij
voelde gansch haar lichaam beven. Zij bedwong echter die pijnlijke aandoening en
sprak met diepen ernst:
‘Het is waarlijk eene vraag van huwelijk, vader; doch de heer Felice is daar voor
niets tusschen. Ik heb eenen anderen bruidegom mijne trouw beloofd...’
‘En wie is die bruidegom, mijne dochter?’
‘Die bruidegom is God,’ zegde het meisje.
‘Ik versta u,’ zuchtte de vader, en hij liet het hoofd op de borst neêrzakken. Hij
bleef eenigen tijd sprakeloos en onbeweegbaar; dan het hoofd oplichtende, zegde hij
met eene doffe stem:
‘Mijne dochter, wilt gij mij dan gansch alleen in deze wereld laten? Wanneer ik
over eenige jaren uwe brave moeder verloor, troostte ik mij eenigszins, als ik nadacht,
dat toch gij, mijne Santa, mij bijbleeft, en ik overwon allengs mijne droefheid. Wat
zal er nu, indien gij mij verlaat, van mij geworden?’ En een vloed van tranen
ontsprong aan de oogen des braven ouderlings. Het meisje, tot in de ziel geschokt,
kon ook hare tranen niet bedwingen en wierp zich eindelijk in de armen baars vaders.
Zij bleven eenige stonden op
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elkanders borst weenen. Eindelijk ontsloten zich hunne armen en de vader, zijne
tranen afdrogende, vroeg op eenen plechtigen toon:
‘Wat hebt gij besloten, Fiora?’
‘Ik moet,’ antwoordde het meisje op denzelfden plechtigen toon, ‘aan de belofte,
die ik mijnen bruidegom gedaan heb, getrouw blijven.’
‘En uw vader zal van weedom ten grave zinken.’
‘Daarvoor zal ik den Heer bidden... En toch wij zullen niet ver van elkander
gescheiden zijn. Het klooster van Santorsola, dat gij ginds tegen den zeeroever ziet
opstijgen, zal mijne woon worden.’
‘Dat de wil des Heeren geschiede!’ zegde de vader, en hij drukte nogmaals zijne
dochter in zijne armen.
Beiden verlieten den tuin en gingen zich in hunne nachtvertrekken opsluiten.
Santafiora voelde zich thans kalmer; zij hoopte dat de smart haars vaders door hare
gebeden zou verlicht worden. De ongelukkige grijsaard nogtans voelde zich zwaar
door die ramp gedrukt en het scheen hem, dat er voortaan geen geluk, geene vreugde
meer voor hem op de wereld mogelijk waren.

VIII.
Eenige dagen later was alles in rep en roer in de woning van Santafiora. Het meisje,
met een hagelblank kleed omgord en met eene kroon van frissche rozen op het hoofd,
zat in eenen grooten leuningstoel. Eene zachte vreugde blonk op haar gelaat; met de
handen in elkaar geslagen en de oogen ten hemel gericht, zat zij daar als eene jonge
bruid, welke haren beminde verwacht, om haar ten altaar te geleiden. Zoo bleef zij
eenigen tijd zitten, tot eindelijk de deur des vertreks openging en haar vader
binnentrad. De uitdrukking des gelaats van dezen was neèrslachtig en gemakkelijk
was het te bespeuren, dat hij alle moeite aanwendde om de droefheid zijner ziel te
verbergen en de tranen te wederhouden, welke telkens bereid waren zijne oogen te
ontspringen.
‘Mijne dochter,’ zegde de ouderling, ‘alles is in gereedheid, men wacht u.’
Santafiora stond uit haren zetel recht, en hare hand in die baars vaders plaatsende,
stapten beiden de kamer uit.
Een aantal rijtuigen stonden reeds aan de woning te wachten.
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Santafiora stapte een derzelve binnen en men verwijderde zich. Het meisje zegde
inwendig een laatste vaarwel aan de prachtige woning; zij scheen met haren blik als
door den muur van den tuin te willen dringen en daar eene plaats op te zoeken, welke
haar ongetwijfeld duurbaar moest zijn. Dan de hand op hare borst plaatsende, hield
zij eenige stonden de blikken ter neder, als wilde zij met zich zelve in stilte spreken.
Nu de pogen weder opslaande, namen hare wezenstrekken de vorige kalme
uitdrukking terug en het meisje scheen weder verheugd.
Eene groote menigte volks omringde de rijtuigen en scheen zich als tot het bijwonen
van een feest te hebben vereenigd. Tusschen de schaar kon men eenen jongeling
ontwaren, die zich op eenigen afstand bevond van het rijtuig, dat Santafiora besloot
en gedurig met zijnen blik het lieve meisje scheen te willen opzoeken. Die jongeling
was als een krijger van dien tijd uitgedoscht en de pracht zijner kleederen duidde
genoeg aan, dat hij eenen boogen post moest bekleeden. Hij was te peerd gezeten en
wonderbaar was het om zien hoe vreedzaam hij zijn moedig ros tusschen de menigte
deed heenstappen.
De trein vervolgde zachtjes zijnen weg langs den boord der zee, en op eenen
zekeren afstand gekomen, vanwaar men in de verte een zwaar gebouw, aan de zee
gelegen, zag oprijzen, hoorde men op eens een klokkengelui door de lucht
weergalmen. Het was eene eer, welke men den stoet aandeed, want het was tot die
plaats dat de rijtuigen naderden. Het hooren des klokkengeluids deed eenen diepen
indruk op den vader van Santafiora en de ouderling was genoodzaakt twee tranen
van zijne wangen te vagen. Het herinnerde hem den dood zijner gade, welke in het
klooster begraven lag, waar hij thans zijne dochter, nog levend, insgelijks ten grave
ging bestellen. Het meisje deed alle moeite om haren vader te troosten, doch kon
daardoor slechts zijne tranen nog overvloediger doen stroomen. Dan, eindelijk
bedwong de ouderling zijn gevoel en, wanneer de trein stilhield, was hij schijnbaar
bedaard geworden.
Het klooster van Santorsola was door zijnen vorm en zijne grootte ontzagwekkend.
Op eene in het land uitspringende rots tegen de zee gebouwd, werd het reeds eeuwen
lang door de baren van de Middellandsche zee bespoeld, zonder dat zijne sterke
muren daardoor het minste badden te lijden gehad. Was het beschouwen van het,
achterste gedeelte des kloosters ontzagwekkend en verbazend, het voorste was des
te
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aangenamer en vertroostend voor het oog. Het schoone landschap, welk daar de rijke
natuur aanbood, zou het minst dichterlijke hart bekoord hebben. Prachtig beplante
dreven, mollige landdouwen, waar de olijf- en vijgenboomen hun rijk loover
ontplooiden, waar geurige planten en bloemen den omtrek als met balsemreuken
overstroomden, gaven daar als eenen voorsmaak van het zacht en heilig geluk, welk
de zusters van Santorsola in die grootsche woning genoten.
De trein hield stil aan de kerk, welke zich naast den ingang van het klooster bevond,
en de menigte drong nu bijeen om de bruid des Heeren nog eens van nabij te kunnen
beschouwen. Ook de prachtig uitgedoschte krijger had zich dicht bij den ingang
geplaatst en was derhalve van zijn ros gestapt, welk hij aan eenen bediende, waarin
men insgelijks een' krijgsknecht herkende, had in bewaring gegeven. Indien op dit
oogenblik de borst des jongen krijgsmans door geen ijzeren kuras ware bedekt
geweest, zoude men bemerkt hebben, dat zijn boezem op eene buitengewoon hevige
wijze klopte. Wie hem thans zelfs aandachtig hadde beschouwd, zou hebben bemerkt,
dat hij op zijne beenen stond te beven; dat zijne hand stuiptrekkend het gevest zijns
zwaren degens knijpte; en, hoe dicht hij ook zijne fluweelen muts op het voorhoofd
had getrokken, als dacht hij daardoor zijn wezen gansch te verbergen, hadde men
licht door de beweging en de krimpingen zijner gelaatstrekken, door den hoogen
blos, die op zijne wangen verspreid lag en door het vuur, dat in zijne oogen brandde,
kunnen raden dat de ziel van dien jongen man, op dien stond, hevig geschokt werd.
Het rijtuig, waar Santafiora zich in bevond, werd geopend. De ouderling trad er
eerst uit en scheen als bedwelmd; hij zag niets van al wat hem omringde, en was
zelfs genoodzaakt den arm van een' zijner bloedverwanten vast te grijpen om niet
afgemat ten gronde te zinken. Thans was het de beurt van het meisje om het rijtuig
te verlaten; het volk drong nu nog meer dichter en de jonge krijgsman naderde
insgelijks tot bij het rijtuig. Santafiora stapte buiten. Eene zachte uitdrukking stond
op haar gelaat verspreid en het scheen alsof zij reeds niet meerderaarde toebehoorde;
doch eensklaps haar oog op de omliggende schaar latende vallen, werd zij bleek als
eene doode en een lichte gil ontvlood haren mond. Zij ging in onmacht ter aarde
zinken, indien niet op eens de jonge krijgsman ware toegesprongen, om haar in zijne
armen te ontvangen. Niemand dan het bedwelmde meisje hoorde de woorden: ‘moed,
mijne lieve Santa!’ uit den mond des jongelings
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komen. Santafiora herstelde zich oogenblikkelijk en mompelde: ‘vaarwel, Felice.’
Die woorden ook werden enkel door het oor des krijgsmans opgevat.
Intusschen waren de andere personen toegesprongen; ook de ouderling scheen van
zijne diepe verslagenheid terug te komen en op eenen oogwenk was het lieve meisje
door hare bloedverwanten omringd en antwoordde op de vraag haars vaders: ‘niets,
het is niets, vader, eene lichte ontroering; ik gevoel mij weder sterk.’ De onbekende
krijger was reeds achterwaarts getrokken en scheen zich aan de oogen als te willen
ontstelen. Ongezien vaagde hij eenen traan van zijne wangen.
Men trok thans den tempel binnen. De priesters stonden reeds aan het altaar, met
hunne plechtige gewaden versierd, op de bruid Christi te wachten. Deze stapte aan
de hand van haren vader, met de oogen ten gronde geslagen, naar het altaar en liet
zich op eene knielbank nedervallen. De godsdienstige plechtigheid nam aanvang.
Felice, wij zullen hem dien naam blijven geven, was mede de kerk binnengetreden
en had zich zoo dicht mogelijk bij het altaar tegen eenen pijler geplaatst. Daar bleef
hij met de oogen op zijne beminde gevestigd staan en verloor niet eene enkele harer
bewegingen. Nu en dan klom een zware zucht uit zijnen boezem, terwijl zijn wezen
door zenuwtrekkingen werd aangedaan. Hij bleef de gansche plechtigheid tot het
einde toe bijwonen. Nog eenmaal mocht hij den blik des meisjes in den zijnen voelen!
Het was de laatste maal, want nu zag hij zijne beminde van hare rijke kleederen
berooven! Hij zag hare fijne zijden lokken onder de schaar vallen! Hij zag het meisje
met een doodskleed bedekt op den grond liggen, terwijl men het officie der dooden
over haar zong, om te doen verstaan, dat zij voortaan voor de wereld gestorven was.
Dan zag hij Santafiora weder opstaan, alsof zij tot een nieuw leven terugkwame, en
het wit kleed der zusterschap ontvangen. Van dien stond af kon hij den blik zijner
geliefde niet meer ontmoeten: hij ook was voor haar gestorven. De jongeling liet
alsdan het hoofd op de borst zakken, want bij verstond dat hij geene geliefde meer
bezat; ook zag hij niets meer van het overige der plechtigheid. Toen deze geëindigd
was, stapte hij met het volk uit den tempel, besteeg zijn ros en verdween als de wind
van de plaats, waar hij dit aandoenlijk tafereel had bijgewoond.
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X.
Het is nacht. Ofschoon het uitspansel des hemels met schitterende starren bezaaid
staat, is er echter eene zware duisternis over de aarde verspreid; want de maan is
reeds achter den horizont geweken.
In een klein bosch, eenige mijlen van de stad Pisa, ten noorden, in de richting van
het hertogdom Lucca, zit een kleine troep in eenen halven kring op het gras geschaard.
De kleeding der mannen is schilderachtig en levert eene groote verscheidenheid op.
Menige gouden ketting prijkt op de borst van eenige der mannen. Allen zijn van
korte vuurroeren voorzien en zware kostelijke dolken prijken tusschen de lederen
riemen, die hunne leden omgeven. Hunne lichamen zijn sterk en forsch gespierd en,
bij klaren dage, zou men op hunne wezens den list en de woeste wreedheid zien
uitschijnen. Geen woord wordt op dit oogenblik tusschen die mannen gewisseld:
allen schijnen aandachtig op iets te luisteren. Eindelijk vergaat de aandacht en een
der mannen vat het woord op:
‘Welnu, ziehier wat ik u wilde zeggen. Het schijnt mij, dat onze kapitein sedert
eenigen tijd niet meer dezelfde is. Ik heb het reeds lang opgemerkt.’
‘Ik ook!’ riep een jongeling, ‘heb dit reeds lang gezien.’
‘Gij ziet altijd iets als de anderen het reeds gezien hebben,’ zegde de eerste spreker,
‘gij zijt een slimme vos.’
‘Op mijn geweten,’ hernam de vorige, ‘ik heb het gezien, Carlo.’
‘En wat hebt gij gezien, windbuil?’
‘Luister niet naar hem, Carlo,’ onderbrak een andere, ‘en ga voort.’
‘Welnu, weet gij wanneer ik begonnen heb dit te bemerken?’
‘Wanneer, Carlo?’ vroeg een der roovers.
‘Van toen gij, Giacomo,’ was het antwoord, ‘met den kapitein over eene maand
vertrokken zijt met een rijtuig, dat wij in de Appenijnen meenden aan te randen.’
‘En voor welke schoone daad u het hoofd op de schouders gewaggeld heeft,’
onderbrak Giacomo.
‘Zooals gij zegt, demonio! Het heeft weinig gescheeld, of ik had mijne opmerkingen
bij die eerste daadzaak moeten staken.’
‘Zie, dat gij u geene tweede maal in zulke omstandigheden plaatst,
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Carlo. De meester, zooals gij weet, is niet altijd tot vergeving gestemd.’
‘Demonio!’ schreeuwde Carlo; ‘ik zeg niets kwaads voor het oogenblik, en er zijn
tusschen ons geene verraders.’
‘Spreek stiller, Carlo,’ antwoordde Giacomo met eene bedaarde stem, ‘er zijn
geene verraders te vreezen, dit weet ik; doch blijft gij zoo schreeuwen, dan hooren
wij de aankomst van Fernando niet en hij kon wel zelf uwe woorden afluisteren.’
‘Per la madonna santa! gij hebt gelijk, Giacomo; nu, ik zal stiller spreken.’ En de
kring schaarde zich dichter bijeen. Carlo ging voort:
‘Gij moet allen met mij bekennen, dat sedert dit tijdstip onze kapitein meer dan
ooit kleine reisjes ondernam, dagen lang van ons verwijderd bleef en ons niet volgens
gewoonte groote en profijtelijke ondernemingen aanbracht. Te meer zijn wij reeds
sedert dan onveranderlijk in de omstreken van Pisa en Florencië gebleven, waar de
jacht, gij moet het allen insgelijks bekennen, schraal is en het gevaar duivelsch groot.’
‘En wat wilt gij thans uit dit alles besluiten?’ vroeg Giacomo.
‘Ziedaar het groot punt. Ik denk, dat er de eene of andere oorzaak moet bestaan,
waarom de kapitein ons zoolang in de omstreken doet blijven.’
‘Dat is wel mogelijk,’ zegde Giacomo; ‘de kapitein is niet dwaas genoeg om iets
te doen, zonder er grondige reden toe te hebben.’
‘Dat weet ik ook. Giacomo, doch gij laat mij niet uitspreken. Het is mogelijk, dat
gij inwendig om mij zult lachen; want gij, die onzen hoofdman immer vergezeld
hebt, moet wel weten wat er onder de kaart ligt; doch wij kennen u, vriend, en vragen
u geenen uitleg: uwe tong is zekerder dan een slot.’
‘Die hoedanigheid zou aan vele anderen geen kwaad doen.’
‘Dat is mogelijk, vriend, maar zie, ik spreek geern. Ik geloof, dat de goede God
en de Madonna ons de tong gegeven hebben, om er ons bijwijlen van te bedienen.
Ik voor mij vind daar vermaak in.’
‘Ga dan maar voort met uwen wijvenklap,’ zegde Giacomo en hij liet zich
achterover op het gras zakken.’
‘Ziehier,’ vervolgde Carlo, ‘wat ik denk...’
‘En wat denkt gij?’ vroeg op hetzelfde oogenblik eent stem, die aan de roovers
goed bekend was en die hen allen met schrik en verbaasdheid beving. Ten zelfden
tijd voelde Carlo eene hand op
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zijnen schouder neêrvallen en het hoofd omwendende, herkende hij den kapitein
Fernando.
‘Wat denkt gij?’ herhaalde deze grammoedig.
‘Niets... o niets, kapitein, dat u nadeelig was,’ stamelde Carlo.
De jongeling, wien de lezer reeds voor Felice zal herkend hebben, stootte den
roover van zich weg, zeggende: ‘Wij zullen later rekenen.’
‘Mannen!’ ging hij voort, ‘gij zijt den naam, dien gij draagt, niet waardig. Terwijl
gij hier in luiaardij zit te redekavelen, vergeet gij de veiligheid en laat uwen kapitein
voor u de wacht houden. Staat op! grijpt uwe wapenen: er is geen oogenblik te
verliezen. De Toskaansche soldaten zijn ons op de hielen. Wij zijn omringd...’
Al de roovers vlogen op, trokken den haan hunner vuurroeren over en omringden
hun opperhoofd. Deze ging voort:
‘Er is geen uitkomen zonder gevecht voor ons mogelijk. Langs den kant van Pisa
wordt het bosch door eene groote menigte krijgsvolk omringd; een kleiner gedeelte
gaat ons langs den kant van Lucca de baan afsluiten. Langs daar moeten wij
vertrekken; mogelijk vinden wij den weg nog vrij. Dus, spoed! Volgt mij zonder
gerucht en geen vuur voor dat ik het sein geve.’
Op denzelfden stond vertrok de bende in de diepste stilte en nu kon zij duidelijk
achter zich de stappen der soldaten hooren, welke langs den kant van Pisa in het
bosch rukten. Na een half kwaart uurs als zwarte schaduwen tusschen het geboomte
gegaan te hebben, bevonden de roovers zich aan het uiteinde van het bosch. Fernando
deed een teeken en allen bleven stil luisteren.
Dan wees de hoofdman in eene richting en gaf te kennen, dat daar de krijgsknechten
zich bevonden. Op hetzelfde oogenblik wendde hij zich langs eenen anderen kant
en trok met zijne bende op de vlakke baan. Nauwelijks hadden zij den voet buiten
het bosch geplaatst of eene zware losbranding liet zich hooren en de kogels vlogen
in menigte door de takken der boomen. Een lichte grimlach bekroop het wezen van
Fernando; zijne scherpe blikken schenen door de duisternis te peilen en deden hem
ongetwijfeld een besluit nemen; want op eens zette hij zijnen gang sneller voort en
met het vuurroer vooruit liep hij naar eenen smallen weg, die zich aan de andere
zijde der groote baan vertoonde en dien hij weldra, door zijne makkers gavolgd, kon
bereiken. Allen dachten zich reeds gered, want het gerucht liet zich slechts achter
hen vernemen; doch nauwelijks waren zij den smallen weg
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ingetreden, toen zij eensklaps eene menigte soldaten als uit den grond zagen oprijzen
en den ganschen weg bezetten.
‘Vooruit, mannen!’ riep Fernando, en hij loste zijn vuurroer. Eene donderende
losbranding greep plaats en van beide zijden vielen er eenige dooden en gekwetsten
op den grond. ‘Vooruit met de dolken!’ riep Fernando eene tweede maal en als een
leeuw wierp hij zich tusschen de soldaten en bracht er eene echte verwoesting te
weeg. Hij werd door zijne mannen gevolgd en nu stroomde het bloed langs beider
kanten. Verwenschingen klommen in de hoogte en galmden tusschen het geroep der
soldaten. Giacomo had zich naast Fernando gevoegd en beiden gaven de grootste
proeven van dapperheid. ‘Mannen! dringt door! vooruit!’ riep hij met eene donderende
stem, ‘volgt mij!’ en hij drong door de soldaten. De roovers volgden hem zoo goed
zij konden en reeds lachte de zegepraal of ten minste de verzekerde vlucht Fernando
toe, toen hij zich eensklaps door eenen nieuwen troep krijgslieden den weg zag
afsluiten. Hij wendde thans het oog op zijne makkers en zijnen dolk in de hoogte
heffende, riep hij: ‘Makkers, doen wij zien, dat wij als mannen weten te sterven en
geen aas voor de galg willen zijn!’
Als woeste dieren wierpen zich thans de roovers op de bende soldaten en deden
er eene menigte in hun bloed versmoord ten gronde zinken. Eenige stonden duurde
die verschrikkelijke strijd nog voort; eindelijk zag zich de kleine bende van Fernando
langs alle kanten omringd! doch zij bleef niettemin met denzelfden moed en dezelfde
dapperheid voortvechten.
Op eens nu voelde Fernando zich doodelijk gewond: een sabelslag had hem in de
zijde getroffen. Hij gaf echter den tegenstand nog niet op en op den schouder van
zijnen getrouwen Giacomo met de eene hand rustende, bleef hij met de andere den
vijand tegenstaan. Het verlies van bloed echter belette hem weldra zich verder te
verdedigen en terwijl Giacoma eenen kogel in de borst ontving, stortte hij met hem
op den grond neder. Zijn val was het sein ter staking van het gevecht. De nog levende
roovers wierpen hunne wapens voor de voeten der soldaten en baden om het leven
te behouden. Carlo alleen maakte met zijn' eigenen dolk een einde aan zijn rampzalig
bestaan.
‘Lafaards!’ stamelde Fernando, toen hij zijne makkers om genade hoorde bidden
en hij richtte het hoofd voor de laatste maal op. Een weinig later blies hij den jongsten
adem uit, en mompelde nog zachtjes den naam van Santafiora.
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Eene maand nadien ging de vader van Santafiora een bezoek bij zijne dochter in het
klooster van Santorsola afleggen. Zijne droefheid scheen reeds een weinig verminderd
en Santafiora twijfelde niet of de brave ouderling zou zijne vorige gerustheid van
geest en tevredenheid ten volle terug gewonnen hebben. Tusschen de samenspraak
verhaalde hij, dat hij onlangs het gerecht van eenige struikroovers had bijgewoond:
‘ongetwijfeld dezelfde,’ zegde hij, ‘die ons in de Appennijnen hebben willen
aanranden.’
Het meisje voelde zich, bij die woorden, door eene ijzing overvallen.
‘Doch,’ vervolgde de ouderling, ‘tusschen de dooden, die bij het gevecht waren
gesneuveld en wier lichamen op raderen waren ten toon geleid, want de roovers
hadden zich dapper verdedigd... Maar, neen,’ zegde hij, zich wederhoudende, ‘dit is
onmogelijk, mijn gezicht heeft mij bedrogen...’
‘Spreek, vader, spreek,’ zegde Santafiora, ‘wat hebt gij...?’
‘Ik heb mij bedrogen, het kan niet anders,’ hernam de ouderling, ‘doch ik zal het
u zeggen... In een dier lichamen heb ik gedacht onzen vriend, den heer Felice Fabiani,
te herkennen.’
Die woorden waren nauwelijks uitgesproken, als Santafiora reeds in onmacht op
den grond was nedergestort.
Op het geroep des ouderlings kwamen de kloosterzusters toegeloopen en allen
omringden de bezwijmde. Toen Santafiora van hare onmacht kerkomen was, zegde
haar de abtdisse: ‘Zuster, ik wil niet dat gij u nog zoozeer aan verstervingen overgeeft:
het lichaam mag wel gekastijd, maar niet gedood worden.’
Sedert dien tijd leefde Santafiora nog meer ingetogen. Zij scheen als aan de aarde
niet meer gehecht te zijn en wanneer zij een jaar later haren braven vader in het graf
volgde, zegden de kloosterzusters, dat zij in haar eene goede aardsche vriendin
verloren, maar eene heilige te meer in den hemel gewonnen hadden.
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Professor Severius.
I.
Twee eeuwen geleden was er in eene zekere stad van Duitschland - ik weet niet juist
welke, - eene vermaarde hoogeschool, waar de heer Severius Van Borne de plaats
van hoogleeraar in de wijsbegeerte bekleedde. De heer Severius was een oprecht
man, met hart en ziel aan Aristoteles verkleefd, wiens leer hij volgde en aan wien
hij zoo grooten eerbied toedroeg, dat hij nooit zijnen naam zou uitgesproken hebben,
zonder zijne muts af te nemen en eene kleine buiging aan zijn hoofd te geven. De
man bezat eene zuivere en welluidende uitspraak, en de regels der bloemige rhetorica
waren hem geenszins vreemd. Ook droegen zijne leerlingen, schoon niet allen in
zijne liefde tot Aristoteles deelden, hem eene groote genegenheid toe, en zijne lessen
werden met den grootsten iever gevolgd. Dit verschafte een innig genoegen aan
Severius, en schoon dit evenwel geen' hoogmoed in hem deed ontstaan, was hij er
nogtans in zijne ziel fier over en beschouwde zich als een der eerste personaadjen
der hoogeschool. Wanneer er eene groote plechtigheid op handen was, lieten zijne
leerlingen nooit na hem hunne gelukwenschen te komen aanbieden, en dus eenen
plicht te vervullen, welke aan sommigen zooveel te aangenamer scheen, daar zij dan
ook soms het genoegen hadden 's meesters beminnelijke dochter te ontmoeten en
hare schoonheid te
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bewonderen. En waarlijk het meisje verdiende eene buitengewone achting en
bewondering; want schooner toch was er, volgens het oordeel van allen, in de geheele
stad niet te vinden. Severius wist dit ook, en was er heimelijk over gevleid. Zijne
dochter en Aristoteles waren zijne afgoden, diegenen, aan wie al zijne gedachten, al
zijne wenschen en eerbiediging toegewijd waren; met een woord, zij waren het leven
van Severius.
Onder de bewonderaars van Roosje, zoo heette de dochter des meesters, was er
een, wiens bewondering in eene ongeduldige liefde verkeerd was, en wien het scheen
zonder het meisje te bezitten niet meer te kunnen leven. De arme Marten had alles
gedaan wat mogelijk was, om zich eerst tegen die liefde te wapenen, en later haar
uit zijn hart te verdrijven; doch zijne pogingen waren vruchteloos geweest; hij wist
niet, de arme jongen, dat de liefde een vuur is, dat hoemeer men het wil tegenhouden,
hoemeer het in kracht aanwint, en hoe heviger het eindelijk uitberst. Ook had hij
welhaast den moed opge geven en de worsteling gestaakt. Ziende dat zijne liefde
onverwinnelijk was, gaf hij zich, met al de drift der jongheid, aan deze over, en
kwelde zich slechts den geest met middelen te zoeken, om tot zijn gewenschte doel
te geraken.
Het schooljaar was ten einde geloopen. Marten stelde deze gelegenheid te baat
om een bezoek bij professor Severius te gaan afleggen. Hij nam voor van zijne liefde
te spreken: ‘er kan mij toch niets ergers overkomen,’ dacht hij, ‘dan mijne vraag
afgeslagen te zien.’ En dit was heel wijsgeerig gedacht.

II.
‘Meester, ik neem de vrijheid en heb de eer u den goeden dag te wenschen, en u
mijne ootmoedige plichtbewijzingen aan te bieden.’
‘Ha, mijn brave Marten,’ sprak Severius, uit zijn zetel opstaande en zijnen nijpbril
afleggende, ‘wees welkom en zet u neder.’
De jongeling boog heuschelijk en gehoorzaamde.
‘Uw bezoek,’ ging Severius voort, ‘is mij zeer aangenaam en uwe vriendschap is
mij hoogstwaardig.’
‘Zeer lang, meester, hebt gij mijne vriendschap gewonnen,’ antwoordde de
jongeling, ‘en altijd heb ik naar een voorval getracht,
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welk mij zoude toelaten u van mijne vriendschap en liefde onwederleggelijke proeven
te geven.’
‘Ik was daar juist bezig,’ hernam Severius met een blij gelaat, ‘in onzen
onsterflijken Aristoteles over de vriendschap te lezen. Ziehier, VIII boek, kapittel
VIII. De thesis, of, zooals anderen zeggen, het opschrift des hoofdstuks is: “Dat de
vriendschap meer bestaat in te beminnen dan wel in bemind, te zijn.”(1) En dit is waar,
mijn lieve Marten; doch laat ons verder zien.’ En op eenen zwaren toon las de meester
voor:
‘Het grootste gedeelte der menschen, door den hoogmoed verblind, willen liever
bemind zijn, dan wel een ander beminnen. En hieruit volgt, dat de vleiers meerder
geacht worden, omdat de vleier een vriend is, welke minder is dan wij, of zich schijnt
minder te achten en een is, die eerder veinst u te beminnen dan wel bemind te zijn.’
Schoon Marten van de waarheid der spreuk van Aristoteles ten volle overtuigd
was, viel hem die lezing nogtans niet aangenaam. Echter dacht hij, dat eene
samenspraak over de vriendschap niet verre van eene over de liefde verwijderd was;
en eens daarop geraakt, dacht hij wel zeker zijn voordeel uit het gesprek te trekken.
Hij stond dan geduldig de voorlezing van Aristoteles uit en gaf zelfs door zijne
woorden en gebaren te kennen, dat hij volkomen in het gevoelen van Aristoteles en
dien ten gevolge in dit van meester Severius deelde. Deze laatste ging voort, de stem
altijd meer en meer verheffende: ‘Maar bemind zijn is, om zoo te zeggen, hetzelfde
als geëerd te wezen: iedereen verlangt dit: maar men verlangt de eer niet voor haar
zelve of toevallig; want velen verblijden er zich in door de grooten geëerbiedigd te
worden, hopende hierdoor te verkrijgen hetgeen zij noodig hebben.’ Niet dan te waar
is het, mijn lieve vriend, hetgeen de groote meester ons voorschrijft. Menschelijk
inzicht is dikwijls, tijdelijke voordeelen zijn gewoonlijk de drijfveer van de meeste
daden der menschen. De vriendschap bestaat slechts tusschen personen, welke van
elkander weinig of niets te verwachten hebben, en daarom geloof ik, mijn lieve
Marten, dat onze vriendschap eene ware vriendschap is, vermits wij ons geene
tijdelijke inzichten ten doel stellen.’
Marten bevredigde zich met het hoofd te buigen; doch hij durfde

(1) Aristoteles. - VIII boek, VIII hoofdstuk.
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geen ja uitspreken; vermits hij te zeer gevoelde welken grooten dienst hij van Severius
verwachtte.
De professor hield zich eene poos stil, ging eenige regels lager, en begon weêr
met eene klinkende stem: ‘Hieruit blijkt dan, dat het eene edelere zaak is, bemind
dan wel geëerd te zijn, en nog dat de vriendschap...’ Hier werd de meester onderbroken
door een' zachten klop aan den ingang van het vertrek. Weldra opende zich de deur
en het beminnelijke Roosje trad binnen.
‘Welnu, mijn kind, wat nieuws?’
‘Niets, mijn vader, ik kwam eens zien; ik wist niet wat er gaande was...’
‘Wel niets, het zijn slechts eenige woorden van Aristoteles, welke ik den heer
Marten voorlees.’
De jongeling had zich intusschen uit zijnen zetel opgericht, en groette het meisje
op eene heusche wijze. Deze maakte ook eene vriendelijke buiging, en een lichte
schaamteblos beliep hare zachte wangen. De jongeling merkte dit en liet niet na het
te zijnen voordeele uit te leggen; hij durfde het bijna als een teeken van ontkiemende
liefde beschouwen. ‘Ik moet haar zeker niet onverschillig zijn,’ dacht hij, ‘want
anders zou mijn gezicht zulke verandering in haar niet kunnen te weeg brengen.’
‘Mijnheeren,’ sprak Roosje, ‘ik wil u in uwe bezigheden niet verder storen.
Verontschuldigt mij, zoo ik uw gesprek onderbroken heb.’ En hierop verliet zij de
zaal, niettegenstaande al de beleefde uitdrukkingen, welke Marten te baat stelde, om
haar tot blijven te doen inwilligen.
Intusschen had Severius zijń boek nedergelegd; hij had op de laatste woorden
zijner dochter niet geantwoord, want haar aanzien had, om zoo te zeggen, zijnen
geest als in bewondering weggevoerd.
‘Marten,’ sprak hij na eenige oogonblikken, ‘gij weet nog niet, mijn vriend, wat
ik kortelings besloten heb. Ik ga Roosje uithuwelijken:..’
Dit was een donderslag voor den ongelukkigen Marten. ‘Uithuwelijken, meester,’
riep hij als verdwaasd, ‘wat, hoor ik!’
De professor stond verslagen; hij opende zijne oogen veel wijder dan naar
gewoonte, nam zijnen bril in de hand en zag starlings op den jongeling: ‘Dit, nieuws
schijnt u diep te treffen, Marten,’ sprak hij, ‘is dit zoo verwonderlijk? Ik moet mij
toch eens van mijn
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kind verwijderen, al zal mij dit hevig smarten; want gij weet genoeg hoe ik Roosje
liefheb!’
De jongeling kon niet antwoorden. De droefheid stond op zijn gelaat geprent;
tranen waren bereid uit zijne oogen te vloeien en hij verborg het aanzicht in zijne
twee handen. Severius wist niet waaraan dit alles toe te schrijven, en daar hij van
natuur medelijdend was, smeekte hij den jongeling hem zijn hart te openen en te
zeggen wat zijnen geest kwelde. De arme Marten, alles verloren ziende, aarzelde
niet weer zijne liefde kenbaar te maken, en gaf blijken van de grootste wanhoop.
Severius bleef eene lange poos in gedachten en antwoordde eindelijk:
‘Marten, mijn vriend, gij weet niet hoezeer ik u bemin; echter moet ik u verklaren,
dat ik uw verlangen niet kan inwilligen. Ik heb mijn woord aan Jonker von Grasheim
gegeven en dit kan niet verbroken worden. Gij kent mij. Ik raad u dus aan u te troosten
en aan Roosje niet meer te denken. Aristoteles zegt...’
‘Onmogelijk!’ viel hem de jongeling in de rede.
‘Stel dit uit uwe gedachten, mijn vriend,’ ging Severius voort, ‘en gedenk...’
‘O nimmer! nimmer!’ snikte Marten.
‘En gedenk, zooals Aristoteles zegt, dat de schoonste overwinning die is, welke
men op zichzelven behaalt.’
Onnoodig is het te zeggen in welke geestgesteltenis onze jongeling het huis van
zijnen ouden meester verliet.

III.
Marten was door de droefheid overweldigd. Hij ging als zinneloos en suffend langs
de straat, zag niets van al wat hij ontmoette, liet zijne kennissen en vrienden ongegroet
voorbij stappen, en dacht slechts aan 't ongeluk, dat hem overkwam, aan de
onuitdoofbare liefde, welke hij in het hart voedde en aan de onmogelijkheid, waarin
hij dacht te zijn, deze ooit beantwoord te zien. In zijne wanhoop hadde hij zich licht
aan eenige buitensporigheid kunnen overgeven; doch, vóor dat hij het wìst, was hij
reeds in zijn kosthuis geraakt en de kamer ingestapt, waar drie zijner studiemakkers
bezig waren een gulhartig praatje te houden en hunne Duitsche pijpen met eenen
onuitsprekelijken wellust te
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rooken. Marten viel als een verschijnsel in het gezelschap; want zijn aanzicht geleek
eerder dit van eenen doode dan wel het wezen eens vroolijken studiemakkers, zooals
hij van natuurwege was.
Hij liet zich op eene zitbank nedervallen en bleef sprakeloos. De drie jongelingen
konden niet begrijpen wat hunnen vriend mocht overkomen zijn; en zij waren te diep
door zijne droefheid geraakt om ze niet te eerbiedigen. Na eene lange stilzwijgendheid
echter, greep een der jongelingen Martens hand vast en sprak:
‘Marten wat is u overkomen? Zeg, wat is er gebeurd?...’
‘o Franz,’ was het antwoord, ‘ik ben ongelukkig, de ongelukkigste der menschen.’
‘Hoe zoo? Spreek!’
‘Meester Severius gaat Roosje uithuwelijken. Het is reeds vastgesteld. Er is geene
hoop meer!..’
‘Vriend,’ sprak Franz, ‘dit is ongelukkig; doch verhaal ons hoe alles gebeurd is
en wat de meester u gezegd heeft.’
Marten voldeed aan die begeerte en verhaalde tot de minste omstandigheid zijns
bezoeks.
Franz bleef in diepe gedachten verslonden, en antwoordde niet. Doch een der
makkers, Wolframb genaamd, trad vooruit, en den ongelukkigen Marten eenen beker
wijn aanbiedende, sprak hij:
‘Marten, mijn vriend, drink eens een' goeden teug en laat de smart niet aan uw
hart komen. Alles is niet verloren. Meester Severius bemint u; de dochter, indien ik
mij niet bedrieg, kan u zeer wel lijden, en de duivel hale mij zoo ik alles niet ten
beste doe keeren. Ik ken onzen Aristoteles II, schoon ik zijn beste vriend niet ben,
ter oorzake mijner oneerbiedigheid voor de grondstelsels zijns afgods, en ik verzeker
u, dat Jonker von Grasheim geen gevaarlijk tegenstrever zijn zal. Roosje is geen aas
voor zulk eenen vogel en mag niet dan eenen leerling onzer Hoogeschool in de hand
vallen. Het goed moet gaan, waar het van gekomen is...’
‘Welnu,’ sprak Marten met eene zichtbare tevredenheid, ‘wat wilt gij aanvangen?’
‘Laat mij begaan,’ antwoordde de jongeling, ‘en breek uw hoofd daar niet mede.
Ik heb mijn bestek reeds in den kop; laat mij en de vrienden maar werken, gij houdt
u lijdend als het supinum neutrum, verscholen als de bedekte genitivus, en wanneer
het oogenblik zal gekomen zijn, zullen wij u weten te vinden. Nu, drink slechts
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nog een teugje om uwe droefgeestigheid te verdrijven, want gij weet het: vinum
loetificat cor... enz.’
Marten, die van de slimheid zijns maats overtuigd was, scheen geloof aan zijne
woorden te geven, en om de smart een weinig te verzetten, ledigde hij eenige bekers
en vond ten laatste de vergetelheid zijner ongelukken. Zijne vrienden dachten eindelijk
geraadzaam hem naar bed te zenden.
‘Welnu, Wolframb’, spraken de jongelingen, wanneer Marten vertrokken was,
‘leg ons uw plan uit?’
‘Mijnheeren,’ antwoordde deze, ‘ik weet er nog niets van. Wij zullen er eens aan
denken. Ik heb dit slechts aan Marten verzekerd, om hem een weinig gerust te stellen;
want ik denk altijd eerst aan het tegenwoordige, voordat ik mij met het toekomende
bezig houde. Wees echter niet in onrust: de middelen zijn uit de wereld niet, en ik
kan u verzekeren, dat wij geen moeilijk spel met mijnheer von Grasheim zullen
hebben. Ik ken den vogel... Iets, dat ik u reeds kan zeggen, is dat Marten morgen in
het geheim een briefje aan Roosje moet doen geworden, waarin hij zijne liefde met
de levendigste kleuren afschildert. Dat hij de rhetorikale bloemkens niet achterlate:
dit heeft veel vermogen op het hart der meisjes. Wij zullen moeder Annah met deze
briefwisseling belasten, en ik ben zeker, dat er de goede vrouw zich zeer wel zal van
kwijten. Wat mij betreft, ik ga van nu af op ontdekkingen uit. Goeden nacht! Tot
morgen!’
‘Wacht u toch van buitensporigheden te doen,’ riep Franz, terwijl zijn vriend de
deur uitstapte. Doch deze hoorde reeds niet meer, en stapte blijgeestig door de straten
van.....

IV.
De middelen van ontdekking, welke Wolframb in het werk stelde, waren voor hem
alleraangenaamst. Hij gebruikte deze zeer dikwijls, zelfs zonder dat hij in de
noodzakelijkheid was ontdekkingen te moeten doen. Ze bestonden in de meeste
befaamde kroegen der stad.... af te loopen - het spijt mij waarlijk, lieve lezer, dat ik
den naam der stad niet weet. - Het was reeds tien ure des avonds en Wolframb had
nog niets ontdekt. Eindelijk trad hij eene herberg binnen, en een lichte kreet van
blijdschap ontvloog zijnen mond. Hij stapte haastig tot
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eene tafel, waaraan een jongeling zich bevond, bezig met eene kan Rhijnwijn te
ledigen. Het wezen van dien laatste, zonder leelijk te zijn, bezat niets, dat eenigen
geest aanduidde. Zijne haren waren blond, zijn mond wijd, zijn neus tamelijk lang
en zijne oogen grijsachtig en zonder vuur. Wolframb schudde hem de hand en sprak
met opgetogenheid:
‘Welk geluk! Welk onverwacht toeval verschaft mij de eer Jonker von Grasheim,
mijn' ouden maat, mijn' studiemakker te ontmoeten! Hoe vaart gij, mijn brave von
Grasheim? Zeg, hoe staat het met het leven? Altijd jeugdig, frisch en gezond; de
afgod der jonge meisjes en de schrik der vreesachtige moeders? Altijd het hoofd der
verleiders?...’
Von Grasheim lachte op eene domme wijze, en niet moeilijk was het te zien, dat
hij aan de vleierij van Wolframb gevoelig was.
‘Geene plichtplegingen, mijn beste,’ was zijn antwoord, ‘zet u neêr en drinken wij
liever een' beker. Hola, he! satansche weerd! eene kan Rhijnschen!’
Een oogenblik later dronken beiden op elkanders gezondheid.
‘Welnu, jonker,’ sprak Wolframb, ‘hoe gaat het met de liefdezaken?’
Op eenen geheimzinnigen toon antwoordde von Grasheim:
‘Mijn vriend, ik ga er een einde mede maken. Gij weet het niet? Ik ga in het
huwelijk treden.’
‘Wat hoor ik? Is het waar? Gaat jonker von Grasheim, de bloem der minnaars, de
veroveraar der wederspannigste schoenen, het sieraad der jeugdige bijeenkomsten,
gaat jonker von Grasheim in den echt treden? Gaat de oude vos zich in den strik laten
vangen?’
‘Gij hebt het gezegd, mijn vriend, ik zit reeds met den eenen voet in den strop.’
‘Ik moet het gelooven, mits gij zelf het mij zegt... En wie is de godin, die dit hartje
veroverd heeft? Wie is de sirene, die u met hare oogen heeft betooverd?...’
Von Grasheim voegde zich nog dichter bij Wolframb, en fluisterde hem in het
oor: ‘Het is het schoone Roosje, de dochter van den ouden leeraar Severius.’
‘Ik heb er dikwijls hooren van spreken; doch ik ken ze niet,’ antwoordde Wolframb
op eenen onverschilligen toon. ‘Ik wilde wel door mijne oogen overtuigd zijn van
hars schoonheid....’
‘Gij zult ze zien, mijn vriend, ik beloof het u!...’
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‘Dit zij een woord,’ sprak Wolframb.
Eenen langen tijd nog bleven de twee kroegvrienden in hunne samenspraak
voortgaan, en de weerd was op het laatst gedwongen hen beiden aan de deur te zetten.
Des anderdaags 's morgens zegde Wolframb aan zijne vrienden, dat alles goed
was; dat hij zijn plan in het hoofd had zitten en dat, zoo Marten naar hem wilde
luisteren, zij in de goede haven zouden aanlanden. Verder gaf hij geenen uitleg.
Marten schreef een briefje aan Roosje; doch kreeg geen antwoord. De jongeling
herviel in zijne droefheid.
‘Dit kon niet anders,’ sprak Wolframb; ‘doch gij moet het zoo haastig niet opgeven.
De aanhouder moet altoos winnen.’
Marten schreef eenen tweeden keer en ditmaal was hij gelukkiger; het meisje
antwoordde, en zegde hem, dat zij over zijne stoutmoedigheid zeer gebelgd was en
hem verzocht niet meer te schrijven. Marten kon zich niet wederhouden hierop te
antwoorden; het ware dan slechts om zich te verontschuldigen en haar op zijne knieën
nederig te smeeken hem te vergeven.
Een ander briefje van Roosje schonk hem vergiffenis; doch gaf geene hoop.
De briefwisseling bleef voortduren.

V.
Marten was een echt martelaar geworden. Menigmaal had Roosje hem reeds
geschreven; doch niets stelligs kon hij uit hare brieven opmaken, en hij bleef, zooals
men zegt, tusschen hangen en worgen. In weêrwil van al de schoone beloften van
Wolframb, begon hij den moed te verliezen, en zag hij geene goede uitkomst mogelijk
voor de ondernemingen zijns makkers. De zaak was echter zoo hopeloos niet als
Marten zich wel inbeeldde. Professor Severius had, wel is waar, zijne toestemming
aan jonker von Grasheim gegeven; hij had wel nu en dan eenige woorden over den
jongeling in Roosjes tegenwoordigheid gezegd, en doen verstaan dat het eene goede
partij zou geweest zijn, dat de jonker schijven bezat, niet onaangenaam van voorkomen
was, enz; doch meer had de ouderling niet durven zeggen; want Roosje toonde
iedermaal door lichte gebaren, door de verach-
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tende beweging, die zij aan hare fijne roode lipjes gaf, dat haar die redenen niet zeer
bevielen.
Zoo stonden de zaken, toen, op zekeren avond, leeraar Severius, na eenen langen
tijd in Aristoteles gelezen te hebben en zijnen geest door de woorden van den wijsgeer
te hebben versterkt, tot zijne dochter sprak:
‘Roosje, mijn kind, weet gij wel dat gij sedert twee weken uw negentiende jaar
bereikt hebt?’
‘Dit weet ik, vader,’ sprak het lieve kind. ‘Het schoone geschenk, dat gij mij toen
gedaan hebt, zal mij dien dag nimmer laten vergeten.’
Severius had zijne dochter een' Aristoteles, rijk in wit perkament gebonden en op
sneè verguld, ten geschenke gegeven.
‘Gij zegt wel, mijn kind,’ antwoordde hij, ‘het is een schoon geschenk; niet voor
het rijke kleedsel, waarmede het versierd is, maar wel voor de groote, onbegrijpelijke,
verstandige dingen, welke het boek bevat. Ik heb daareven het kapittel de Matrimonio
gelezen, en ik ben voornemens u eenige dingen hierover te zeggen. Schuif uwen
stoel wat dichter bij en luister eens wel... Gij weet...’
Hier werd de stem afgebroken door een' lichten klop, welke op de kamerdeur
nederviel, en Marten trad binnen. Hij groette den leeraar en zijne dochter eerbiediglijk,
en bad om vergeving zoo hij hen in hunne samenspraak mocht gestoord hebben.
‘Gij zijt altijd welkom, mijn brave Marten,’ sprak Severius, die heimelijk blijde
was, dat hij onderbroken was geworden; want de ouderling had schrik het punt des
huwelijks aan te vatten. De doordringende blikken, welke Roosje op hem had
geworpen, hadden hem gansch de ziel ontsteld.
Toen Marten was neêrgezeten, sprak hij:
‘Gij weet, meester, dat mijne studiën bij de Hoogeschool ten einde zijn, en ik
eenen staat moet gaan aannemen. Ik kom u aankondigen, dat ik besloten heb te
vertrekken...’
Het woord vertrekken had een wonderlijk uitwerksel op Roosje. Zij werd bleek
als eene doode en was genoodzaakt zich aan de armen des stoels vast te houden om
niet uit evenwicht te geraken. Marten merkte dit op, en een straal van hoop daalde
in zijn hart.
Intusschen had Severius zijnen bril opgezet en staarde verwonderd op den jongeling.
Deze wilde nu zijne reden voleinden; doch een zware klop op de deur belette hem
zulks.
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Jonker von Grasheim en Wolframb traden binnen. Het gezicht des jonkers was rood
en opgeblazen; zijne oogen stonden hem waterig en verdoofd in den kop; zijn adem
drong hem ronkend door de neusgaten, en hij had de grootste moeite om zich recht
te houden. Een reuk van wijn verspreidde zich door het gansche vertrek.
‘Ha! professor, hier ben ik,’ stamelde von Grasheim. ‘Welnu! hoe staan de zaken!
Ha! daar zit Roosje, de schat van mijn hart, de schoonste onder de schoonen. O laat
toe, dat ik u de hand kusse, mijn engel, mijn afgod!...’
En stronkelend stapte de jongeling tot het meisje. Roosje schoof haren zetel
achterwaarts en sloeg eenen smeekenden blik op Marten. Deze voelde zich het bloed
koken en vooruitspringend, greep hij den bedronken bij den arm, en wierp hem met
zulkdanige kracht achteruit, dat hij hol over bol onder de tafel ging vallen.
‘Severius,’ schreeuwde de jonker, toen hij opgestaan was, ‘laat gij toe, dat de
toekomende bruidegom uwer dochter, op zulke schandige wijze, in uw eigen huis
worde behandeld!...’
‘Wat hoor ik,’ riep Roosje, ‘mijn bruidegom! mijn vader!...’
‘Dochter,’ sprak Severius, ‘die man is dronken, hij raaskalt. Geef geen acht op
zijne woorden.’
‘Wat zegt gij, oude!’ riep von Grasheim, ‘dat ik dronken ben, dat ik raaskal. Gij
hebt uw gansch leven niets gedaan dan geraaskald. Aristoteles de tweede, zoo zot
als uw meester!’
‘Wat zegt gij, ongelukkige!’ riep Severius, ‘Aristoteles...“ doch de woede liet hem
niet toe meerder woorden uit te brengen.
Nu trad Wolframb bij Severius, en legde in eenige woorden uit, hoe hij Jonker
von Grasheim op straat ontmoet had, en hem, uit vrees voor ongelukken, gezelschap
had gehouden. (Hij zegde niet, dat hij den ganschen namiddag met hem in de kroeg
had doorgebracht.) ‘Het is een brave jongen,’ eindigde Wolframb, ‘doch hij is
ongelukkig te dikwijls drunken.’
‘Wat zegt gij, Wolframb,’ schreeuwde Severius, ‘een brave jongen! Hij is een
schurk, zeg ik u, een losbol, een kwant, en dat hij aanstonds mijn huis verlate, of ik
zal hem bij de wet aanklagen!...’
De val door den jonker ondergaan, had hem het brein geschokt en, als het ware,
zijne beschonkenheid een weinig verdreven. Wolframb sprak hem eenige woorden
in stilte toe en deed hem verstaan, dat hij onbezonnen te werk ging. Verders raadde
hij hem het huis te verlaten,
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hem belovende dat hij alles in vriendschap zou gebracht hebben. De Jonker begon
schaamte te gevoelen en gehoorzaamde.
Wolframb stapte nu naast zijn' gezel Marten, drukte hem de hand en sprak hem
stil toe: ‘Goed, vriend; gij hebt gedaan, zooals ik gezegd had; gij zijt gekomen.. De
zaken zullen goed afloopen.’
Nadat Jonker von Grasheim vertrokken was, sprak Roosje, haar vader in de oogen
ziende: ‘Wat heb ik gehoord, vader, bruidegom?...’
‘Zie hem hier, Roosje,’ sprak Severius, de hand van Marten vastgrijpende. ‘Zijt
gij over mijne keus tevreden?...’
Een lichte blos kleurde 's meisjes wangen. Zij sloeg hare oogen op den grond en
stamelde: ‘De heer Marten heeft daareven gezegd dat hij ging vertrekken?...’
‘Ja, lieve,’ antwoordde Marten, ‘om de noodige papieren voor het huwelijk te
halen en mijne ouders op het feest te noodigen... Uwe hand, Roosje, mijn engel!...’
Het meisje reikte hem hare hand, en de blik, dien de jongeling ontving, zegde hem
genoeg, dat het meisje hem reeds lang beminde.
Severius drukte zijne beide kinderen in zijne armen en weende van blijdschap.
‘Leve professor Severius! leve Aristoteles!’ schreeuwde Wolframb, zijne fluweelen
pet omhoog werpende.
Die kreet ontstapte niet aan den leeraar van Wolframb, en toen hij zijne kinderen
had losgelaten, stapte hij tot den jongeling, drukte hem de hand en zegde: ‘Ik heb
altijd gedacht, vriend, dat gij weinig eerbied voor Aristoteles gevoeldet?’
‘Meester, gij hebt u bedrogen, ik eer hem uit ter harte; doch gij weet het, de groote,
de onsterfelijke meester zegt het zelve: het uitwendig is dikwijls bedrieglijk.’
‘Ik weet niet juist, waar die spreuk staat,’ zegde Severius; ‘doch zij is waar, mijn
vriend.’
Eenige dagen later vierde men het huwelijk van Roosje en Marten. Lange jaren
nog leefden zij gelukkig en de oude Severius vergat soms Aristoteles, om zijne lieve
kleinzoontjes op zijne knieën te laten dansen.
Marten was hem intusschen in zijn leeraarschap opgevolgd, en zoolang de oude
man leefde, deed hij, uit erkentenis, den eerbied voor Aristoteles bij zijne leerlingen
in acht nemen.
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Het wonderbare boek.
I.
Het is reeds een' zekeren tijd geleden, dat de schrijver van het hiervolgende verhaal,
na een gedeelte zijner dagelijksche bezigheden verricht te hebben - die hij juist, hij
moet het bekennen, dien dag tamelijk slecht verricht had, - in den namiddag uit zijne
woonst stapte, met het voornemen eenigen tijd in de stad rond te kuieren, zooals men
zegt, en indien het mogelijk ware daardoor de treurigheid, die hem den ganschen
dag op het lijf had gehangen, een weinig te verlichten. - Wie soms aan de ziekte,
welke bij de Engelschen onder den naam van spleen bekend staat, onderhevig is, zal
genoeg weten, dat het beste, wat er in die stonden op staat, is zichzelven geweld aan
te doen, om eenige beweging aan het lichaam te geven, beweging, welke dan ook
gewoonlijk een goed uitwerksel heeft en de ziekte, zooniet teenemaal verdrijft, ten
minste veel in kracht doet verliezen. Zulks hadden wij reeds lang bij ondervinding
geleerd en het was daarom, dat wij, op den reeds bedoelden dag, onzen jas aantrokken,
onzen hoed op het hoofd drukten, eene sigaar ontstaken en ons ter kuiering op de
straat begaven.
De middag was reeds ver gevorderd en de zon, wier stralen den ganschen morgen
niet waren te zien geweest, bleef nu ook nog achter eene dikke mislucht verborgen.
Het was alsof de zware wolken op de
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hoofden der menschen wogen en de hersens bekneld hielden. Alles leverde - ten
minste voor onze pogen, - een treurig vertoog op. De voorgevels der huizen waren
eentoonig; het geschok der zware vrachtwagens, waarmede de Antwerpsche straten
gedurig bedekt zijn, klonk hol en dof op de klamme steenen; de kleederen der rijke
dames waren kleur- en prachtloos; de anders zoo frissche wezens der jonge meisjes
schenen koud en zonder uitdrukking, en de eene vriend ging den anderen voorbij,
zonder hem aan te spreken, zich vergenoegende van verre met de hand een teeken
van herkenning te doen.
Dit alles bemerkten wij en meenden daardoor - met eenig genoegen, wij moeten
het bekennen, - op te maken, dat wij niet alleen aan dien rouw der natuur gevoelig
waren en alle schepsels, voor het oogenblik van de koestering der zon verstoken,
min of meer hun aandeel in dit lijden hadden. Wij waren bereid ons in die gedachten
te verdiepen en mogelijk ging er in onzen geest een stelsel uitgebroeid worden,
waardoor wij zouden bewezen hebben, welken invloed de zon oefent op de gesteltenis
des menschelijken geestes en hoe, volgens de zwaarte der wolken, ook de geest in
eenen zekeren graad beneveld wordt, - toen wij gewaar werden, dat wij ons juist
voor eene woning bevonden, waar drie onzer vrienden, kunstschilders, hunne
werkplaats hadden. Wij bleven eenige oogenblikken stilstaan en na nog eenen vollen
trek uit de sigaar gedaan te hebben en dan eens de assche met den vinger te hebben
afgeschud, vroegen wij ons: ‘Zouden wij binnentreden?... Waarom? Om onze
treurigheid en onze zwarte gedachten aan de anderen mede te deelen, en daardoor
zelve nog treuriger te worden; - want zulks is bij ons daarvan het gemeene uitwerksel...
- Neen, stooren wij de kunstrijke drievuldigheid niet; laten wij ze in vrede
voortwerken.’
Dan, terwijl die inwendige samenspraak plaats greep, was ik, zonder het te weten,
reeds het huis binnengetreden en werd gewaar, dat ik den trap, die tot de werkplaats
leidde, opklom. Ik was bereid terug te trekken, toen ik eensklaps mijne ooren door
een zwaar gezang getroffen voelde. Dit gezang kwam uit de werkplaats en
verwonderde mij, daar deze gewoonlijk in stilte was gedompeld en een echt
studievertrek mocht genoemd worden.
De drie vrienden, welke hier bedoeld worden, zijn van het kleine getal
kunstschilders, die overtuigd zijn, dat, wil men eens tot eenen
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trap in het gebied der schoone kunsten optreden, men gewetensvol moet arbeiden en
zich geene moeite, geene grondige studie mag ontzien. - Ik bleef nog eenigen tijd
naar het gezang luisteren en dan tot mij zelven zeggende: ‘De mistlucht zal hen toch
beletten te werken, gaan wij voort,’ ging ik den trap hooger op. Toen ik de intrede
der werkkamer bereikte, was het gezang ten hoogste gestegen; ik stiet de deur open
en, ziehier, welk tooneel zich voor mijn oog opdeed.
Een der drie vrienden lag op eene sofa half uitgestrekt; zijne armen waren in elkaar
geslagen; zijn hoofd rustte tegen de leuning der sofa en zijne beenen staken recht op
den grond uit. Voor hem bevond zich een zijner makkers met een muziekstuk in de
hand en zong met kracht eene aria op, welke hij met de vreemdste gebaren begeleidde.
De derde onzer vrienden stond met den rug naar den ingang, waar ik mij bevond, en
lachte overluid. De vriend Ralph, die op de sofa uitgestrekt lag, wendde zijne blikken
pijlrecht voor zich, terwijl zijn meer dan ernstig wezen als van eene inwendige
gramschap getuigde. De zanger, nu het oog toevallig naar de deur richtende, hield
eensklaps stil en kwam tot mij gesneld, overluid roepende: ‘Hurrah! Bravo!’ Hij
greep mij bij de hand en mij tot voor de sofa brengende, zegde hij:
‘Ik heb de eer u den heer Ralph voor te stellen; hij is door eene schrikkelijke ziekte
overvallen, waardoor wij deerlijk gemarteld worden. Kunt gij onze kwaal niet
genezen?’
Vriend Ralph had intusschen de oogen opgeheven en, terwijl hij mij de hand
toereikte, mij scherp in het aanzicht bezien. De uitdrukking mijner wezenstrekken,
was ongetwijfeld zoo treurig als de zijne; doch had voor gevolg, dat vriend Ralph in
eenen schaterlach losborst. Ik kon mij niet wederhouden insgelijks te glimlachen en
liet mij naast hem op de sofa neder.
‘Twee zieken in plaats van eenen!’ riep Karel, de zanger, ‘onze martelie gaat
vergrooten!’
‘Ziedaar reeds een uur,’ zegde Ralph, ‘dat die twee schurken niet ophouden mij
te plagen, onder voorwendsel daardoor mijne droefgeestigheid te verdrijven.’
‘Zij zijn slecht bedacht geweest,’ zegde ik, ‘en de middelen, die zij aanwenden,
kunnen slechts het tegenstrijdige van wat zij verwachten te weeg brengen.’
‘Jan!’ riep Karel tot zijnen makker, ‘gij hebt het gehoord, niet waar? Men laakt
hier openbaarlijk de wijsgeerige middelen,
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welke wij hebben in het werk gesteld!’ En dan, zich tot mij wendende, ging hij op
eenen komischen toon voort:
‘Mijnheer! die hoon is zwaar! die hoon is onvergeeflijk!’
‘Mijn zwaard trilt in de scheê! O, bloed en bloed alleen...’
‘Jan, geef dit boekdeel treurspelen eens, ik wilde aanhaling voleinden... Nu,
mijnheer, verklaar u! Wij kunnen die aantijging niet dulden. Spreek: kan de treurigheid
beter dan door de vreugde overwonnen worden?...’
‘Ja,’ zegde ik, ‘door de treurigheid zelve.’
‘Similia similibus’ sprak vriend Jan.
‘Verderflijk filosofisch stelsel!’ riep Karel, ‘waar hebt gij dit opgeraapt?’
‘Ik heb het daareven hier in de werkkamer gevonden.’
‘Onmogelijk!’ vervolgde Karel, ‘zulke planten groeien in onzen hof niet.’
‘Hoe dikwijls,’ vroeg ik, ‘heeft Ralph vandaag gelachen?’
‘Hadden wij dit kunnen verkrijgen, dan ware de strijd gewonnen geweest,’ zegde
Karel. ‘Ja toch, hij heeft eenen enkelen keer gelachen, en wel daareven, wanneer hij
u de hand gedrukt en u bezien heeft.’
‘En waarom heeft hij dan juist gelachen?’
‘Ik weet het niet. Begint gij weêr met uwe altijddurende onder zoekingen, die den
geest doen verdrogen?’
‘Ik weet waarom hij gelachen heeft.’
‘Waarom?’
‘Het zien mijner treurigheid heeft de zijne overwonnen.’
‘Gevonden!’ riep nu Karel en tot den wand loopende, kwam hij weldra met eenen
spiegel terug en hield dien voor het aangezicht van Ralph. Deze deed alle moeite om
eenen glimlach terug te houden; doch kon niet, en moest eindelijk, het wezen zijns
makkers beziende, welk eene doodkleurige uitdrukking had aangenomen, in eenen
tweeden schaterlach losbarsten.
‘De vriend heeft waarheid gesproken,’ zegde thans Karel, ‘hij zal weleens der
wijsbegeerte tot licht verstrekken. Om het spleen te genezen, moet men slechts twee
spleen-zieken bij elkaar zetten.’
‘Spotter!’ riep ik lachend, ‘gij moet mijn middel niet zoo algemeen maken; dat is
niet heusch.’
Het gevolg was dat de vreugde eenige oogenblikken in onze
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kleine vergadering algemeen werd. Dan, de vijand, het spleen, hernam weldra zijne
rechten op mij en op vriend Ralph, en wij werden sprakeloos.
Eenige stonden later viel mijn oog bij toeval op een groot boek in-kwarto, dat
nevens mij op de sofa lag. Achteloos opende en doorbladerde ik hetzelve. Het was
getiteld: ALLERNAUWKEURIGSTE VERHANDELING DER GESCHIEDENISSEN VAN HET
OUD TESTAMENT. Even als dezelve in het H. Schrift bevonden worden, met nuttige
en wijdloopige aanmerkingen, verrijkt en opgeluisterd door verre over de honderd
uitmuntende prentenverbeetdingen, zeer kunstiglijk in het koper gesneden. Het werk
was gedrukt te: Antwerpen bij Cornelius Martinus Spanoghe, boekdrukker en
verkooper, op de Suikerruije, achter het Stadhuis, 1784. Mijne aandacht werd bij de
bezichtiging weldra gaande gemaakt, want het boek is met een aantal schoone platen
versierd, welke men daar overhoop te pas heeft gebracht. Hier en daar vindt men tot
vier, vijf prenten achter elkaar, welke alle hetzelfde onderwerp ten doel hebben, doch
waarvan uitvoering en samenstel bij alle verschillend zijn. Sommige zijn meesterlijk
behandeld en dragen de namen der kunstenaars Joannes, Philippus en Theodorus
Gallée, M. De Vos, Van Heemskerke, enz. Dit alles, zooals men licht zal begrijpen,
geeft een wonder voorkomen aan het werk en bij de beschouwing voelde ik eene
vreemde, eene onuitlegbare gewaarwording in mijne ziel ontstaan.
Eenigen tijd bleef ik in mijne bezichtiging voortgaan, en toen ik eindelijk de oogen
ophief, werd ik getroffen door de ernstige en statige uitdrukking, welke zich op het
wezen van onzen vriend Jan verspreid had.
‘Hoe zijt gij aan dit wonderbare boek gekomen?’ vroeg ik.
‘Gij zegt wel,’ antwoordde Jan, ‘het is waarlijk een wonderbaar boek. Ik heb reeds
daar straks aan den vriend Ralph de geschiedenis daarvan willen verhalen; doch hij
heeft het tot op eenen anderen stond willen uitstellen, voorgevende dat - hij thans
niet in staat is met aandacht naar iets te luisteren.’
Karel kwam tot bij Jan gestapt en hem op den schouder kloppende, vroeg hij:
‘Is het eene treurige geschiedenis?’
‘Dat is zij,’ zegde Jan.
‘Begin dan uw verhaal,’ zegde Karel, ‘het kan geen slecht uit-
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werksel hebben. Treuriger dan de twee vrienden daar zijn, kunnen zij toch niet
worden, en mogelijk kan het zoo goed werken als de spiegel van daar straks.’
‘Geene spotternij,’ zegde Jan.
‘Wat ik spottend zeg, is daarom niet altijd spot,’ antwoordde Karel. ‘Begin uw
verhaal, ik ga mijne pijp opsteken.’
Mijne nieuwsgierigheid was gaande gemaakt en ongetwijfeld moest vriend Ralph
door hetzelfde gevoel beheerscht worden; want hij voegde nu zijne bede bij de mijne,
om Jan tot het zeggen zijner geschiedenis over te halen. Die vraag werd gewillig
ingestemd en toen Karel zijne pijp had ontstoken en wij allen goed gezeten waren,
verhaalde ons Jan de geschiedenis van het Wonderbare boek.
Toen hij ophield, was de uitdrukking mijner wezenstrekken en die van Ralph nog
altijd treurig; doch inwendig was er als het ware eene groote verandering in onze
ziel omgegaan. Wij wisten thans waarom wij bedroefd waren: wij deelden in de
smarten van anderen.
Konden diegenen, welke het volgende verhaal zullen lezen, zich in ons midden
bevonden en onzen vriend zelven hooren spreken hebben! De soms zachte en dan
weêr snijdende toon zijner woorden; de uitdrukking, welke er, bij poozen, op zijn
gevoelig aanzicht verscheen; de klem, die hij aan al wat hij zegde, wist te geven, en
de juiste afschildering der gevoelens en gemoedsstanden, welke zijne spraak voor
ons blootlegde en als een levend tooneel onder de oogen bracht, dit alles zou zeker
op allen, zooals op ons, den grootsten indruk gedaan hebben, en menigeen had met
den anders zoo spotzieken Karel bijwijlen eenen zilveren traan van zijne wang moeten
vagen.
Wij vleien ons geenszins dien zelfden indruk op onze lezers te maken; want
ongetwijfeld zal het verhaal onder onze pen veel van zijne kleur en waarde verliezen.
Dan, wij hebben er niet kunnen toe besluiten het verborgen te houden, en laten het
hier volgen zooals onze herinneringen het ons opgeven.

II.
Wij weten zeer wel in welke stad de kleine geschiedenis, die wij gaan verhalen, plaats
heeft gegrepen. - Niet moeilijk zou het ons wezen de namen der personaadjen, die
wij den lezer onder het oog
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zullen brengen, hier neer te schrijven, zooals ze zijn. - Gemakkelijk ware het ons aan
te duiden de wijk en den nummer van het huisje, waar de meeste gebeurtenissen
hebben plaats gegrepen en te zeggen wie het alles gezien en bijgewoond heeft. - En
echter willen wij geene stad noemen, geene woning aanwijzen, geene echte namen
neêrschrijven... Waarom? Omdat sommige personen onzer geschiedenis nog leven,
omdat ons verhaal eene ware geschiedenis, geen verdichtsel is. - Wij verstaan zonder
moeite, dat dit al geene redenen zijn om den lezer te dwingen ons verhaal als enkele
waarheid op te nemen. Dan, wij kunnen niet anders: het eenigste middel daartoe zou
zijn van hem de onwedersprekelijke bewijzen ter hand te stellen en die bewijzen
zouden het geheim uitbrengen, welk wij ongeschonden willen bewaren...
In een klein ouderwetsch huisje, van twee verdiepen, en in eene benedenkamer,
welke, ofschoon niets rijks noch prachtigs inhoudende, echter rein en zindelijk
voorkomt, zitten vier personen rond eene kleine houten tafel, welke met een wit
linnen kleed overdekt is.
Het huishouden bestaat uit vader en moeder en twee zonen.
De vader alhoewel een forsch gespierd man, schijnt door den arbeid afgemat en
de lichte kromming, welke zijn rug ondergaan heeft, is daarvan een voldoende bewijs.
Te meer schijnt hij voor het oogenblik door onpasselijkheid overvallen; want zijn
rechter arm is met zwachtels omwonden en hij draagt denzelven in eenen zakdoek,
die om zijnen hals is vast gemaakt. Hij is timmerman van stiel en, over weinigen tijd
van eene stellaadje gevallen, heeft hij zich den arm gebroken, De genezing daarvan
schijnt niet volkomen; want de ontsteking blijft voortduren, uit hoofde dat er beenen
bij den val geraakt zijn geweest en er splinters zijn van afgebroken, welke, na den
ongelukkigen bijna den dood te hebben berokkend, thans de genezing blijven
vertragen. Het opzicht des mans is voor het overige indrukwekkend: zijn haar is grijs
geworden en zijn hoofd, ten grooten deele kaal, doet zijn hoog voorhoofd nog grooter
schijnen; zijn neus is goed gevormd en een weinig gebogen; zijne ingevallen wangen,
die van de uitgestane smarten getuigen, doen zijn aangezicht edel en statig voorkomen
en in zijne zuivere blauwe oogen, ofschoon thans een weinig onder den schedel
gezonken, schijnt eene zachte ziel te zwemmen.
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Ook de moeder, alhoewel zij reeds den ouderdom van vijftig jaren bereikt heeft, is
nog eene schoone vrouw, en op hare wezenstrekken straalt eene krachtvolle
gezondheid uit. Zij bezit een dier zachte wezens, welke men op de tafereelen van
Van Eyck ziet, doch meer levendig en de trekken van het langvormig aangezicht
minder uitgemagerd.
De twee zonen, waarvan de oudste, het evenbeeld zijns vaders, vijf en twintig
jaren oud is, en de jongere, in wiens trekken men het gelaat der moeder meent te
hervinden, twintig jaren bereikt heeft, schijnen heiden vol gezondheid, sterkte en
voor geene ziekte te vreezen te hebben.
De vier personen houden zich onledig met het avondeten te nuttigen. Eene treurige
uitdrukking staat op 't wezen van den vader verspreid: zijne bewegingen zijn stil en
het is alsof zij eenen zekeren twijfel verraden; zijne oogen vestigen zich op geen
enkel voorwerp en hij houdt ze meesttijds, als beschaamd, voor zich geslagen. Er
zijn tot hiertoe weinige woorden tusschen de vier personen gewisseld. Eindelijk,
wanneer het avondmaal geëindigd is, spreekt de vader tot zijnen oudsten zoon:
‘Pieter, jongen lief, gij ziet hoe ongelukkig wij thans zijn. Ziedaar reeds vier volle
weken, dat ik in huis zit, en God weet, wanneer ik mijn werk zal kunnen hernemen,
indien ik nog ooit zal kunnen werken. Intusschen moeten wij eten als te voren en ik
win niets; mijne ziekte zal ons veel geld kosten. Tracht toch, kind, dat gij ons
ondersteunet en dat gij uw werk niet verliezet; want het slecht saizoen gaat aankomen.’
‘Stel u gerust, vader,’ antwoordt de jongeling, ‘gij weet wel dat de baas mij beloofd
heeft, dat zoolang er een schof werk op den winkel zal wezen, hij het voor mij zal
houden.’
‘Ik weet het, ja, daarin toont de baas zijn goed hart. Zie dat gij, door uw oppassen,
zijne toegenegenheid immer bewaart.’
‘Het zal van mij niet afhangen, wees gerust, vader, en verjaag toch die droevige
gedachten uit uwen geest.’
‘Pieter heeft gelijk, mijn lieve man,’ zegde de vrouw, ‘gij moogt u met die
overdenkingen zooveel niet bezig houden. Uwe ziekte is zeker een ongeluk voor ons
allen geweest; doch, gij zult weldra genezen. En dan zelfs wanneer gij niet genazet,
dan zijn ik en uwe
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kinderen nog altijd daar, om op onze beurt het brood voor u te winnen.’
‘O, ik weet het, gij zijt eene brave vrouw, Lisbeth,’ zuchtte de man. ‘Welnu, laten
wij dan hopen; God zal het alles ten beste schikken.’
Hiermede eindigde de kleine samenspraak. - Intusschen had de vrouw de tafel
afgenomen, en de oudste zoon verliet het vertrek en begaf zich naar den zolder, om
nog een gedeelte van den nacht aan den arbeid te besteden, en eenig klein buitenwerk,
dat hem door eenen gebuur besteld was, te voltooien. De vader stond nu ook van
zijnen stoel recht, stapte tot de kast en bracht weldra een oud dik boek te voorschijn
en zette zich bij de tafel aan het lezen. Het was de Geschiedenisse des Bijbels, waarvan
wij in het voorgaande hoofdstuk gesproken hebben.
De oude timmerman las met de diepste aandacht. Zijne oogen, die op andere
oogenblikken flauw en krachteloos schenen, stonden hem thans als twee
karbonkelsteenen onder den schedel te flikkeren. Soms wreef hij met de hand over
het voorhoofd, zag eenige stonden van het boek weg, staarde strak op zijne vrouw,
en dan hoorde men eene diepe ademhaling uit zijne borst opkomen, terwijl zijne
neusgaten zich breed uitzetteden. De vrouw, welke die gebaren bemerkte, schudde
het hoofd en zegde:
‘Man lief, ge zult u nog stom en blind in dit boek lezen.’
De vader antwoordde niet; het scheen zelfs, dat hij de spraak zijner echgenoote
niet hoorde.
Tot meerdere verstaanbaarheid van het gezegde der vrouw dient hier opgemerkt
te worden, dat de timmerman immer gewoon was geweest nu en dan eenige uren des
zondags te slijten met in het bedoelde boek te lezen; doch sedert zijne ziekte, welke
hem te huis hield gekluisterd en van het oogenblik dat hij zijne bedstede had kunnen
verlaten, bracht hij, om zoo te zeggen, den ganschen dag met die lezing door, en zou
er eten, drinken en slapen door vergeten hebben. Meermaals deed zijne vrouw hem
daarover opmerkingen; doch meest antwoordde hij niet, en wanneer hij iets zegde,
was het gewoonlijk:
‘Vrouw, dat is een boek, welk ik in het goud zou doen beslaan, indien ik rijk ware.
Alles, alles is daarin te vinden. Geen toestand des levens of hij is er in afgemaald,
geene zielskwelling of zij is er in
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beschreven! O het is een boek, dat geene weêrga heeft noch kan hebben.’
Met dit alles, zooals men ziet, was de vrouw weinig gevorderd en welke redenen
zij ook mocht aanvoeren, haar echgenoot wist ze alle gemakkelijk te wederleggen.
De goede moeder had eindelijk besloten hare opmerkingen te staken en liet haren
echtgenoot voortaan gerust voortlezen, otschoon zij zich toch niet kon onthouden nu
en dan, zooals wij daareven gezien hebben, een woordje tusschen de lezing te werpen.
Iets, wat nogtans aan het opmerkzame oog der vrouw niet ontsnapte, was te zien
dat haar man, sedert zijne ziekte, merkelijk van inborst en doenwijze was veranderd.
Te voren was hij steeds opgeruimd van geest en wel te moede geweest; thans was
hij nadenkend, ontrust en om zoo te zeggen sprakeloos geworden; nimmer zag men
meer eenen lach op zijne lippen, nimmer hoorde men meer een geestig gezegde uit
zijnen mond komen. Ook zijne handelwijze was niet meer dezelfde en hij verloor
grootendeels die kleine huiselijke gewoonten, welke als eene tweede natuur worden,
en diegene, welke hij niet gansch achterliet, waren merkelijk van voorkomen
veranderd. De goede Elisabeth schreef dit alles aan de ziekte des mans toe. ‘Als hij
genezen zal zijn en zijn werk zal kunnen hernemen,’ dacht zij, ‘zal dit alles licht op
den ouden voet terugkeeren.’

III.
Eenige dagen na het kleine tooneel, dat wij in het voorgaande hoofdstuk verhaald
hebben, en dit wel op eenen zondag avond, was het gansche huisgezin wederom in
de kleine benedenplaats vergaderd. De moeder en de twee zonen hielden zich onledig
met het kaartspel, terwijl de timmerman, volgens gewoonte, in de lezing van zijne
Historie des Bijbels verdiept was. Lang reeds hadden het kaartspel en de lezing
geduurd, toen eensklaps de vader zijne blikken ophief, zijne hand op het opengeslagen
boek plaatste en met eene buitengewoon klare stem sprak:
‘Vrouw en gij, kinderen, gij zijt dwaas in uwen omgang, zooals de meeste kinderen
der manschen. Gij vermaakt u met spelen en tuischen, terwijl Sion verdrukt ligt,
terwijl de Heidenen de ware
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kerk bestormen. Ziet gij dien wind uit het Noorden herwaarts oprukken! Hoort gij
de stem uit het Oosten, die tusschen het geloei des donders, tusschen het akelig
geschuifel des bliksems tot u roept: bekeert u en doet boetvaardigheid!’
‘Goed, goed, vader,’ onderbrak Pieter, ‘lees maar stil voort en laat ons gerust ons
partijtjen uitspelen.’
‘Ja,’ riep de timmerman nu met meerder kracht, ‘zoo gaat het, ja, zoo is het met
de profeten immer vergaan: hunne steM wordt in den wind geslagen; men spot met
hunne vermaningen, en de Heer heeft het zoo gewild; want Sion moet vergaan. De
maat is gevuld, tot over den boord volgeschonken; de boosheid heeft de wereld
overstroomd.’
De toon, op welken de vader die woorden uitsprak, deed eenen diepen indruk op
zijn huisgezin. Allen lieten hunne speelkaarten uit de hand vallen en staarden verbaasd.
‘Maar, man lief,’ sprak Elisabeth, ‘in Gods naam, wat gaat u over?’
Doch de timmerman scheen die woorden niet te hooren en ging in zijne vorige
gedachten voort.
‘Maar mij heeft de Heer de roede der wraak en der kastijding in handen gegeven,
mij heeft hij van de hoogte der bergen doen nederkomen. Ga! heeft hij geroepen, en
verlaat uwe hoogten, daal neder in de valleien en dat uwe oogen het kwaad der
menschen beschouwen! Neem die ijzeren roede en geesel alwie mijne wegen durft
te buiten treden. Mijn licht zal u voorlichten; mijne hand zal u beschermen. Ga, en
wisch het heidendom uit, verniel de afgodenbeelden en verstrooi derzelver dienaren....’
‘Maar, vader, vader,’ riep Pieter rechtstaande, ‘vader, wordt gij zinneloos!’
De timmerman wierp, bij het hooren dier woorden, eenen wreeden blik op zijnen
zoon en zijne hand vooruitstekende, donderde hij hem toe:
‘Wee, wee hein, die raca zegt tot zijnen broeder! Wee hem, die zegt: Gij zijt een
zot! Dat men hem eenen molensteen aan den hals hinde en hem in het water werpe;
de wraak Gods zal hem verpletten! Wee hem, die den profeten den naam van dwaas
durft geven! De hand des Heeren zal zich over hem uitstrekken en zijn vleesch zal
verdrogen, zijn levensdraad zal eensklaps afgesneden worden... Achteruit, kinderen
van Belial, achteruit! Zet uwe ooren
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open en luistert op mijne stem, de stem van Jeremias!... Mij heeft de Heer gezeid:
‘Ik heb u uitgekozen om mijn volk te verlossen.’ En toen ik zeide: ‘Ik ben een kind,’
heeft hij mij geantwoord: ‘Zeg niet dat gij een kind zijt; want waar ik u zenden zal,
zult gij gaan en al wat ik u gebieden zal, zult gij spreken; en vrees geenszins hun
aangezicht, want ik ben met u om u te verlossen...’
‘Mijn man, mijn arme man!’ riep eindelijk de moeder uit, ‘hij wordt zinneloos!...’
En twee stroomen tranen bevochtigden hare wangen.
De timmerman vestigde zijne vonkelende oogen op zijne vrouw, bezag haar eenige
stonden, als wilde hij met zijne blikken tot in het diepste harer ziel doordringen, en
dan eensklaps eene zachtere uitdrukking op zijn wezen vertoonende, stond hij recht
en zegde:
‘Ja, vrouw, ween, want de tijd is gekomen; doe boetveerdigheid, want weldra zal
de zoon des menschen in de wolken, op den regenboog verschijnen. De trompetten
zullen aan de vier hoeken der wereld opgestoken worden; de stem: “dooden komt
ten oordeel!” zal overal wedergalmen en de dooden zullen hunne grafsteden
verlaten.....’
‘Vader, vader, bedaar toch!’ schreeuwden te gelijk de moeder en hare twee zonen,
en allen snelden tot den ouderling en drukten hem in hunne armen.
‘O, gij kunt mij met ketenen overladen,’ riep de vader uit, ‘ik zal het alles uitstaan;
want voor den Heer moet ik lijden; doch mijn mond kunt gij niet sluiten en ik zal u
uwe boosheid blijven verwijten en den lof des Heeren zingen.....’
Thans waren allen van hun ongeluk verzekerd en zij zagen klaar, dat de timmerman
zinneloos was geworden; de oogen stonden hem verwilderd in het hoofd, zijn
aangezicht was vlammend rood geworden, men zag de aders in zijne slapen hevig
kloppen, terwijl zijne lippen gedurig door eene lichte stuiptrekking bewogen werden.
Hij hield den blik omhoog geslagen en bleef thans eenigen tijd sprakeloos en
onbeweegbaar.
‘Mijn echtgenoot,’ schreide de vrouw, ‘mijn lieve echtgenoot, bezie ons toch eens!
Kent gij uwe Lisbeth en uwe brave kinderen niet meer?’
‘Ik ken alleen die mij gezonden heeft,’ was het antwoord; ‘ik
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heb zijne stem gehoord, ik ken de wegen, die ik moet bewandelen en zal ze volgen.’
Verder sprak hij niet en het scheen, dat de zenuwkracht, die eenige oogenblikken
zijn lichaam had geschokt, eensklaps vervlogen was. Hij liet zich machteloos op
zijnen stoel terug neêrzakken. Men trachtte hem naar bed te brengen en dit gelukte
na vele moeite en pogingen.
Des anderdaags, vroeg in den morgen, ging men den geneesheer roepen. Deze,
een braaf bejaard man, vond den timmerman in eenen kalmeren toestand; doch
verklaarde rechtuit, dat de lijdende krankzinnig was en hij, dokter, weinig op eene
herstelling durfde hopen. Hij liet echter niet na gedurende eenige dagen middelen
voor te schrijven; doch alles bleef zonder uitwerksel. De timmerman verkeerde soms
gansche dagen in eene sprakelooze kalmte en dan weêr begon hij eensklaps eenen
profetischen toon aan te nemen en gaf zich aan de vreemdste gebaren over. Zijne
lichamelijke gezondheid herstelde zich allengs; doch de toestand zijns geestes bleef
onveranderlijk en niets liet op eenige verbetering hopen.
Zekeren dag, dat de geneesheer weder een bezoek was komen afleggen, deed de
vrouw hem teeken met haar in een naburig vertrek te treden. De dokter voldeed aan
dit verlangen en luisterde op hetgeen Lisbeth hem scheen te willen vragen.
‘Mijnheer,’ zegde deze laatste, terwijl overvloedige tranen hare wangen
bevochtigden, ‘zeg mij eens rechtuit, bid ik u, wat gij over den toestand mijns
echtgenoots denkt. Kan hij nog genezen? Denkt gij dat ons eenige hoop overblijft?’
De geneesheer trok zijne doos uit den zak, nam een snuifje en antwoordde:
‘Vrouw, er is genezing en genezing. Vraagt gij mij naar de genezing des lichaams,
dan zeg ik: ja, uw man zal genezen; doch dit juist is een ongeluk en doet mij gelooven,
dat hij de gezondheid des geestes nooit zal weerkrijgen. Dus genezing voor den geest,
neen!’
‘Maar, groote God! mijnheer, wat staat ons dan te wachten? Wanneer mijn man
tusschen dit en eenige weken zich niet terug aan het werk kan begeven, worden wij
door en door arm. Het weinige geld, dat wij hebben kunnen overhouden, is bijna
gansch verteerd. Mijn oudste zoon kan niet genoeg winnen, om ons den kost te
bezorgen en de armoede alleen blikt ons in de toekomst tegen.’
De ongelukkige moeder zweeg en bedekte haar aangezicht met de
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handen. De geneesheer was geen ongevoelig mensch. Hij nam een tweede snuifje,
ten einde de tranen terug te houden, welke gereed stonden aan zijne oogen te
ontspringen. Hij antwoordde, zooveel mogelijk klem aan zijne woorden trachtende
te geven:
‘Nu, nu, Lisbeth, gij moet daarom den moed niet opgeven; brave lieden worden
nooit verlaten. Wat mij betreft, gij kunt u gerust stellen. Gij zijt mij niets schuldig,
dat is altijd eene verzachting, en wanneer ik u later van eenigen dienst kan zijn, moet
gij maar spreken. Ik heb wel zelf niet veel, doch dat is om het even; dan vinden wij
andere goede lieden.’
‘O, gij zijt goed en barmhartig, mijnheer de dokter,’ zuchtte de vrouw, ‘doch niet
alle menschen zijn het. Wanneer ik geen geld meer heb, zal mij de bakker geen brood
meer leveren, de winkelier geene kleine, onontbeerlijke waren, de huisbaas geene
woon, en de honger alleen zal mij zijne armen toereiken.’
De geneesheer scheen niet te weten wat te antwoorden; hij dacht en herdacht en
eindigde met een derde snuifje te nemen. Alsof de kracht des tabaks op zijne
vindingskracht werkte, zegde hij thans:
‘Indien men uwen echtgenoot in het zinnelooshuis kon doen aannemen?’
‘o Mijnheer, dit is eene harde gedachte,’ zuchtte de vrouw, ‘hem aan vreemde
handen en mogelijk aan slechte behandeling overlaten, hem, mijnen echtgenoot, die
van zijnen jongen levenstijd niet heeft opgehouden voor mij en zijne kinderen te
slaven, om ons, in het zweet zijns aanschijns, den kost te bezorgen. O, die gedachte
is verschrikkelijk... En toch,’ ging de vrouw na eenige oogenblikken overdenking
voort, ‘en toch het is het eenige middel, dat ons overblijft; hier bij ons staat hem
slechts armoede te wachten.’
‘Ja, ja,’ zegde de brave geneesheer, ‘ik versta genoeg, dat het eene harde zaak is...
en.... en het is nog niet zoo gemakkelijk de poorten van het zinnelooshuis te doen
ontsluiten....’
‘Wat wilt gij zeggen, Mijnheer,’ vroeg de vrouw, ‘is een briefje van uwe hand niet
genoeg?’
‘Neen, Lisbeth, gij moet weten, dat er verschillende soorten van krankzinnigheid
zijn. Die van uwen echtgenoot is eerder eene onnoozelheid, die niemand schade
toebrengt, dan wel iets anders.’
‘Geene schade, mijnheer?’
‘Dat is te zeggen, schade, ja, aan u, maar niet aan het publiek:
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en om in het gesticht der krankzinnigen opgenomen te worden, moeten er twee dingen
zijn: ofwel geld om de kosten te betalen, ofwel men moet aan het publiek lastig vallen
en buitensporigheden begaan, welke......’
‘Ik versta u, mijnheer,’ onderbrak de vrouw, ‘mijn echtgenoot zou moeten, zooals
men zegt, schandaal op de straat geven. O, mij ongelukkige!’
‘Zoo is het, ja, eilaas!’ zegde de geneesheer, en een hooge blos bekleurde zijne
wangen, alsof hij voor de gansche maatschappij was beschaamd geworden, die brave
ouderling....
‘Neen, nooit!’ riep thans de vrouw beraden uit, ‘nooit zal dit gebeuren! Ha! Mijn
echtgenoot zou als een wild dier de straten der stad moeten doorloopen: eerst als een
bedronken aanzien worden, door het slechte volk nagejaagd en bespot, en dan, dan
eerst kan hij medelijden verwerven...... Verachtelijk, onteerend medelijden! Neen,
nooit zal dit gebeuren; ik zal hem bewaren, ik zal hem onze woon niet laten uitstappen
en liever wil ik voor hem gaan bedelen, dan hem aan zulke onteeringen bloot te
stellen.’
‘Zoo gij bij het armbestuur bekend stondt en er van trokt,’ zegde de dokter, ‘zou
het mogelijk gemakkelijker gaan.’
‘Maar, mijnheer, een arme burger is dan minder barmhartigheid weerd dan menige
bedelaar, die slechts door luiaardij tot eenen straatlooper is vervallen! Mijne ouders,
mijnheer, gij hebt ze gekend, waren brave lieden, die immer met werken hunnen kost
gewonnen hebben, die er hun grootst, hun eenigst vermaak in vonden, wanneer zij
ieder het zijne konden geven en eerlijk door de wereld geraken. Wij, ik en mijn
echtgenoot, wij hebben getracht die handelwijze na te volgen, en daarom hebben wij
van jongs af gewerkt, onophoudend en slaaflijk gewerkt; - en omdat wij thans niet
op eenen zolder wonen, omdat wij met geene versletene lompen bedekt gaan, omdat
wij de openbare milddadigheid op de straat niet afbedelen, omdat wij, met een woord,
eerlijk voor den burger kunnen komen, daarom is er thans voor ons geene
barmhartigheid, geen medelijden. Maar, mijnheer, dat is afgrijselijk!...’
De geneesheer was ontzet. De brave man was beter in zijn wetenschappelijk vak
dan in de kunst van schoonspreken onderwezen, en zelden, zeer zelden kon de
geestdrift zijne ziel naderen. Dit was de reden waarom hij weinig of niets op de
diepgevoelde gezegden der
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vrouw antwoordde en in zichzelven besloot een oog in het zeil te houden en de
ongelukkige familie niet onbeschermd aan haar rampzalig lot over te laten. Nog
eenigen tijd bleef hij diepdenkend staan en antwoordde slechts met een ja of neen
op de verdere woorden der vrouw. Eindelijk verliet bij de huizing, zeggende:
‘Nu, nu, brave Lisbeth, schep maar goeden moed; het zal alles wel ten beste keeren.’
De geneesheer liet niet na al te doen wat mogelijk was, om bescherming voor den
krankzinnigen timmerman te vinden; doch zijne pogingen bleven vruchteloos,
misschien slechts omdat hij de zaak niet goed genoeg wist voor te dragen en niet in
staat was, het medelijden in de harten op te wekken. Hadde hij zelf geldmiddelen
bezeten, hij zou niet gewacht hebben om de noodige opofferingen te doen, ten einde
het rampzalig huisgezin te troosten. Dan, de brave ouderling bezat niets;
familierampen van anderen aard hadden hem van zijn fortuin in stilte beroofd en
hetgeen van de uitoefening zijner kunst voortkwam, was nauwelijks voldoende om
zijn eigen huisgezin, schoon slechts uit hem en zijne oude dienstmaagd bestaande,
in eerlijken stand te houden.
Geen dag ging voorbij, of hij kwam den zieke bezoeken en volgde om zoo te
zeggen, stapsgewijze den voortgang en den aard der krankzinnigheid. Niet moeilijk
viel het hem tenzelfden tijd te bespeuren, dat de voorzegging der vrouw zich ging
bewaarheden en dat de armoede den drempel des huizen had overschreden. Zulks
deed eindelijk den geneesheer besluiten eenen slag te wagen om den crisis, zooals
hij zegde, te verhaasten. ‘Ik zal,’ dacht hij bij zichzelven, ‘de barmhartigheid des
publieks, mits er toch geen ander middel meer is, in weerwil der vrouw, afdwingen.’
Eens dan, dat hij zich met den zinnelooze alleen bevond en deze laatste weder in
zijne profetische prediking verdwaald was, greep hij zijne hand vast, staarde hem
strak in de oogen en zegde met eene donderende stem:
‘Hoor wat de Heer der Heeren tot den profeet Jeremias zegt!’ - De krankzinnige
beeldde zich in de profeet Jeremias te zijn. - ‘Ga heen en roep op de straten in de
ooren der kinderen van Israël: Gij hebt gezondigd tegen den Heer, uwen God! Begeef
u in de vermaakplaatsen, bij de slempers en dronkaards en reep: keer weder tot den
Heer, want gij hebt gezondigd; omgord uwe leden met hare kleederen en doet
boetveerdigheid, op uwe borst kloppende;
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want de gramschap Gods is nabij en zijne wraak zal u verdelgen, zooals de bliksem
het boomgewas verslindt! Doe zooals u gezegd is!...’
Hierop verliet, de geneesheer den ouden timmerman en hield zich tevreden, ziende
dat zijne spraak eenen grooten indruk op den krankzinnige gemaakt had. Hij had
moeite des anderdaags zijne innige tevredenheid te bedekken, toen Lisbeth hem, met
tranen in de oogen, kwam zeggen, dat haar echtgenoot het huis was ontvlucht en in
de herbergen was gaan prediken, en door eene groote menigte volks gevolgd, eindelijk
terug naar zijne woning was gekeerd.
‘Laat mij thans begaan,’ zegde de dokter, ‘want gij ziet wel, dat God het zoo heeft
willen schikken.’
Twee dagen later werd de ongelukkige timmerman naar het zinnelooshuis
overgevoerd. Wij zullen hier niet trachten te beschrijven welke pijnlijke
gewaarwordingen er in het hart der brave vrouw en in dat harer zonen, bij het treurige
vertrek des vaders, ontstonden.

IV.
Eene maand na het vertrek des timmermans, was 't hevige der droefheid in de harten
zijner vrouw en kinderen eenigermate gestild geworden en de kalmte scheen terug
in het kleine huisgezin te treden. Pieter, de oudste zoon, had zijnen vader als hoofd
van den huiselijken kring opgevolgd en derhalve in achting bij zijne moeder en zijnen
jongeren broeder gewonnen. De jongeling had die rol van vader zoo volkomen
overgenomen, dat hij zelfs dien laatste in zijne gewoonte navolgde en des avonds
eenige hoofdstukken uit de Geschiedenis des Bijbels voorlas. De moeder zag niet
gaarne meer dit boek onder het oog komen; want zij hield zich bijna verzekerd, dat
het voor een groot gedeelte in het ongeluk haars echtgenoots had medegewerkt. Zij
durfde daar echter niets van zeggen, uit vreeze van bijgeloovig en kinderachtig te
schijnen.
Zoo leefde het brave gezin gedurende eenige maanden in stillen vrede, toen
eensklaps zijn geluk als met eene donkere wolk werd overtrokken.
Reeds lang beminde Pieter een meisje uit de buurt en werd door haar met wedermin
beloond. Haar maatschappelijke stand was zoo
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gering als de zijne en niets hadde zich tegen beider vereeniging verzet, indien de
jongeling meer in zijnen stiel gevorderd en in staat ware geweest den kost voor twee
huishoudens te winnen. Dan, dit punt kon hij in verre na niet bereiken en hij was te
voorzichtig om zich, en met hem al wat hij op aarde beminde, dieper in armoede te
willen storten.
Eensklaps werd het meisje krank, en de geneesheer, die Pieter ondervroeg,
verklaarde met zijne gewone openhartigheid en zonder omwegen, dat het meisje den
dood niet kon ontsnappen. Dit nieuws viel als een dondersteen op het hart des
jongelings, en, daar hij van de diepe kennissen des geneesheers overtuigd was, aanzag
hij het gezegde als onfeilbare waarheid, als een onverbreekbaar oordeel en durfde
niet meer de minste hoop koesteren. En toch, indien hij nog eenige hoop hadde
gevoed, ware die weldra verdwenen; want de ziekte deed zulken schrikkelijken
voortgang, dat het meisje zich alras in den uitersten nood bevond en er, volgens het
zeggen des dokters, slechts een enkele harde aanval noodig was, om den draad baars
levens voor eeuwig af te snijden.
Pieter stond nu den ganschen dag als snuffend bij zijn werk en meermaals zagen
zijne makkers hem eenen zilten traan van de wang vagen. Telkens wanneer hij des
avonds van zijn zwoegen te huis gekeerd was, nam hij in allerijl zijn avondmaal,
greep de Geschiedenis des Bijbels onder zijnen arm en begaf zich naar de woon
zijner geliefde, bij wie hij den ganschen nacht in gezelschap van den vader of de
moeder des meisjes, wakend naast de bedsponde overbracht. Als de kranke eenige
stonden rust kon genieten, las Pieter in zijne Historie des Bijbels en voelde zich dan
door de schoone voorbeelden en zedeleeringen de ziel versterkt en met nieuwen
moed vervuld. Hoe de goede Elisabeth haren zoon ook aanried zijne eigene
gezondheid niet te krenken, met zich op die wijze van alle rust verstoken te houden,
wilde hij van zijne handelwijze niet afzien. Dan, niet lang duurde die edele opoffering
des jongelings; want hij moest weldra het eeuwig vaarwel zijner geliefde hooren en
haren laatsten adem opvangen.
Den dag, waarop de geliefde van Pieter hem voor eeuwig ontrukt werd, had het
meisje zich veel beter dan naar gewoonte gevoeld. Zelfs had zij, tegen den avond,
eenige stonden haar rustbed verlaten en, op hare bede, had men haar voor het venster
der kamer in eenen
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lennstoel geplaatst, van waar zij de geurige lucht kon inademen. Dit verkwikte voor
het eerst het zwakke meisje en de stralen der avondzon schenen eene weldoende
koestering voor haar lichaam te wezen. Om den sterken indruk van het licht te
verwijderen, had Theresia - want zoo was haar naam, - de oogen half toegesloten,
en was zoo in haren zetel zachtjes blijven rusten. Ofschoon de ziekte heur lichaam
had vermagerd, was echter het bleeke wezen des meisjes nog immer schoon en lieflijk,
en de tint, welke alsdan nog op hare doorschijnende fijne huid verspreid lag, gaf haar
het voorkomen vaan eene heilige.
Niet lang mocht het meisje die zachte rust genieten; want zij voelde zich eensklaps
door eene zwakte overvallen, die haar noodzaakte zich weder te bed te doen brongen,
waar zij allengs hare krachten terugkreeg.
Toen Pieter des avonds op zijn gewoon uur ten huize zijner geliefde verscheen,
beliep een glimlach van vergenoegen zijne wezenstrekken; hij zag zijne Theresia in
het bed half recht zitten en hem toelachen.
‘Het gaat beter, Theresia!’ riep Pieter, terwijl hij met eenen vluggen tred tot het
ledekant stapte en de hand zijner geliefde drukte.’
‘Ja, Pieter,’ zuchtte het meisje, ‘ik gevoel mij verlicht,’ en met eene gulle blijdschap
op het wezen, voegde zij er bij: ‘ik ben dezen avond uit het bed geweest.’
‘O gij zult genezen, mijne lieve!’ riep Pieter uit; doch voelende, dat hij eene
onvoorzichtigheid begaan had - want het meisje, ofschoon haar sedert eenige dagen
de kerkelijke sakramenten toegediend waren geworden, liet zich geenszins voorstaan,
dat heure ziekte haar den dood moest toebrengen, - voegde de jongeling er weldra
bij: ‘Gij zult spoedig genezen, mijne lieve.’
Het meisje knikte minzaam op die woorden en drukte, op hare beurt, zachtjes de
hand van haren geliefde.
Pieter had zich vervolgens op eenen stoel naast het bed geplaatst, en zijn getrouw
boek op de tafel gelegd. Het meisje verzocht hem, na weinige oogenblikken, eenige
bladzijden voor te lezen. De jongeling voldeed aan dit verzoek en las de geschiedenis
van den jongen Tobias. Dit lieve bijbelverhaal werd met de grootste aandacht door
de zieke en door hare moeder nageluisterd; doch eer nog de lezing er van ten einde
was, werd Pieter gewaar, toen hij bij geval het oog op
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de kranke wierp, dat deze met het hoofd naast het bedkussen gezakt, door eene soort
van bezwijming was overvallen. De jongeling sprong, bij dit gezicht, eensklaps recht,
legde zijn boek neêr en zijne geliefde zachtjes in zijne armen vattende, zegde hij aan
de moeder het rustbed een weinig goed te schikken en liet dan het meisje er zachtkens
op neêrzakken. Men deed alle moeite om Theresia van hare bezwijming te doen
herkomen, doch nutteloos; en Pieter, na zich verzekerd te hebben, dat alle leven in
zijne geliefde nog niet was uitgedoofd, liet zich eindelijk terug op zijnen stoel vallen
en bleef op de kranke staren, terwijl hij nu en dan eenen brandenden traan van zijn
aangezicht vaagde.
Die treurige toestand bleef nog eenigen tijd duren; eindelijk lichtte Theresia de
oogschelen een weinig op, terwijl een diepe zucht uit haren boezem opklom, en hare
hand uitstekende, scheen zij naar Pieter te zoeken. De jongeling greep de hand vast,
drukte ze tegen zijne lippen en bedekte ze met zijne tranen:
‘Pieter!’ zuchtte het meisje, ‘lees niet meer in dit boek, doe het weg.’
‘Ik lees niet meer, Theresia,’ zegde de jongeling. ‘Gij zijt in bezwijming gevallen,
voelt gij u thans beter?’
‘Ja, maar dit boek moet gij weg doen.’
‘Ik heb het weggelegd. Theresia.’
Het meisje schudde het hoofd, alsof zij wilde te kennen geven, dat men hare
gezegden niet goed begreep. Dan de oogen wijd open spreidende en met den vinger
naar het voeteinde des beds wijzende, zegde zij op eenen doffen toon en met eene
stem, die van verdwaling getuigde:
‘Ik zie het wat er van zal geworden! Daar, Pieter, ziedaar, ramp!..... ongeluk!.....
- O, gij ziet het niet!’ riep zij nu met eene klaardere stem en zij borst los in geween.
‘Theresia, mijne lieve Theresia!’ schreide de jongeling, ‘wat zegt gij? Waar
verdwaalt gij?’
‘Ongelukkigen, ongelukkigen.....’ was al wat men tusschen de overvloedige tranen
uit 's meisjes mond kon hooren komen.
Pieter voelde zich, bij het nazien van het lijden zijner geliefde door de smart
overweldigd: het was, alsof hem de gorgel werd toegenepen, want hij kon geen woord
meer uiten. Voor het ledekant geknield, liet hij zich met het aanzicht op het deksel
neêrvallen en men
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hoorde in de kamer niets meer dan het akelig geween der kranke en de verkropte
snikken des jongelings. De moeder van Theresia kon wel hare klachten, doch niet
hare tranen bedwingen en hield zich het aangezicht met de handen bedekt. Eensklaps
hief Pieter nu het hoofd weder recht, stond van den grond op en reikte zijne armen
naar de kranke. Deze had eene laatste uitroeping gedaan en was machteloos en als
ontzield op de legerstede terug neêrgezonken. Hare oogen waren gesloten, hare armen
lagen onbeweegbaar naast hare zijde op het witte linnen uitgestrekt en slechts aan
de lastige en bedwongene ademhaling harer borst kon men zien dat zij nog leefde.
De moeder had zich thans ook op de knieën naast het ledekant geplaatst en bad in
stilte, zooveel de tranen het haar toelieten.
Een half uur bleef die akelige toestand der kranke duren. Dan ontsloot zij nog eens
hare oogen, scheen nog de hand van haren geliefde te willen drukken en haar laatste
ademtocht vloog met een' diepen zucht ten hooge.
‘Zij is dood!’ schreeuwde nu de jongeling, en hij liet zich op het lichaam neêrvallen.
‘Theresia! Theresia!’ riep hij verder. ‘O, zij hoort mij niet meer!’ en dan eensklaps
zijne uitroepingen onderbrekende, bleef hij op het reeds verstorven wezen zijner
geliefde met scherpe blikken staren. Eindelijk plaatste bij eenen zachten zoen op het
blanke voorhoofd der doode, stond recht, liet het hoofd op de borst zakken en stapte
van het bed weg.
Pieter verliet het vertrek toen de laatste wereldlijke plichten hij de aflijvige verricht
waren. Dan keerde hij terug en bleef het overige des nachts bij het lijk wakend
doorbrengen.

V.
Elisabeth verwachtte zich bij het afsterven van Theresia aan het zien eener
buitengewone droefheid; doch zij had zich bedrogen: geenen traan zag zij uit de
oogen haars zoons rollen, geene klacht hoorde zij uit zijnen boezem oprijzen. Alleen
eene ongemeene sprakeloosheid kon zij in hem bemerken en die sprakeloosheid was
akelig. De jongeling had zijne smarten, zijne droefheid als in zijne ziel terruggestooten
en scheen zijn inwendig geestesvoedsel daarbij te vinden. Hij ging echter voort met
zooals eertijds te werken; zijne gezondheid bleef onge-
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krenkt; de liefde voor zijne moeder en zijnen jongeren broeder was even sterk als te
voren; doch wanneer men hem aansprak en iets vroeg, was zijn antwoord, schoon
zacht en liefdevol, zoo kort en zoo bescheiden mogelijk. Ook bemerkte Elisabeth
nog, en niet zonder afschrik, dat hij zich meer en meer in de lezing van de
Geschiedenis des Bijbels verdiepte. Eerst had hij er zich bij gehouden met er alleen
des zondags eenige hoofdstukken in te lezen; thans kwam het boek elken avond na
het eten te voorschijn, en het was slechts na herhaalde smeekingen der moeder, dat
hij telkens zijne lezing staakte en zich ter rust begaf.
Wat de goede vrouw in hare ziel gevoelde, zou moeilijk zijn om te beschrijven.
Zij voorzag wel niet wat het einde van dit alles zou wezen; doch zij huiverde. Het
ging haar als bij sommige zenuwachtige lieden, die het in hun lichaam gewaar worden,
als er een onweder nakend is.
Er streken nog eenige weken voorbij, zonder dat zich iets merkwaardigs aan het
oog der moeder opdeed. Dan, zekeren dag, dat zij met haren jongsten zoon over de
immer voortdurende handelwijze van Pieter sprak, zegde haar de eerste, dat hij reeds
eenige nachten uit den slaap was gerukt geworden door vreemde woorden, welke
eensklaps zijne ooren troffen. Het was Pieter, die, in slaap zijnde, die woorden sprak
en ten zelfden tijd de vreemdste bewegingen aan zijne armen en zijn hoofd gaf.
‘En wat zegt hij zoo al?’ vroeg de moeder.
‘Ik weet niet juist wat hij zegt,’ antwoordde de jonge Frans, ‘doch het gelijkt veel
aan de woorden van vader, eer hij naar het....’
De jongeling kon niet voortspreken, tranen sprongen in overvloed, bij het herdenken
aan den toetand zijns vaders, uit zijne oogen. De moeder drukte hem op haar hart en
terwijl zij insgelijks in tranen losborst, riep zij:
‘o Mijn kind, God wil ons zwaar beproeven! Ons ongeluk is nog niet geëindigd.’
Toen Pieter, na dit kleine tooneel, te huis keerde, deed zijne moeder, zoodra hij
zich met haar alleen bevond, hem naast haar op eenen stoel plaats nemen en sprak,
de twee handen des jongeling in de hare drukkende:
‘Mijn zoon, mijn brave Pieter, bemint gij mij nog, zooals gij mij immer bemind
hebt?’
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Die vraag deed den jongeling ontstellen; hij opende zijne oogen zoo wijd hij kon, en
bleef eenige stonden sprakeloos op zijne moeder staren. Eindelijk zegde hij:
‘Of ik u bemin! Ja, moeder, ja! naast God bemin ik u en aanzie u als wat er het
heiligst voor mij op de wereld bestaat! Ik bemin u meer dan mij zelven, meer dan
die, welke mij laatst door den dood ontnomen is en voor wie ik mijn leven, duizend
levens hadde willen opofferen.’
‘Welnu dan, mijn brave zoon, mijn geliefd kind, dan zult gij u ook niet belgen,
indien ik u eene berisping en ten zelfden tijd eenen raad geve.’
‘Spreek, moeder: indien ik misdaan heb, ik zal mijne schuld belijden en de misdaad,
zoo het mogelijk is, herstellen.’
‘Gij handelt niet kristelijk, mijn zoon,’ zegde de vrouw op statigen toon, ‘wanneer
gij zoo gansche avonden in de lezing van de bijbelsche geschiedenis doorbrengt...
Uw geest wordt daardoor te zeer geschokt, en, moet ik het u zeggen, ik vrees gedurig,
dat het lot uws ongelukkigen vaders u insgelijks te beurt zal vallen.’
‘Vrees niets, moeder: wat God heeft vastgesteld, kan niet veranderd worden.’
‘Gij antwoordt niet op mijne vraag, mijn zoon.’
‘Wat eischt gij, moeder?’
‘Dat gij mij belovet dit boek niet meer te openen en uwe sprakeloosheid daar te
laten.’
Pieter bleef eenige oogenblikken in overdenking. Eindelijk stond hij recht, ging
den bijbel halen en met denzelven tot eene kast stappende, zegde hij aan zijne moeder,
die hem gevolgd was:
‘Daar, moeder, leg ik het boek neder, en ik beloof u hetzelve, zonder uwe toelating,
niet meer te openen, noch in handen te nemen. Het is alsof het begraven ware, en gij
alleen de macht bezat om het te doen verrijzen... Gij hebt verder iets van
sprakeloosheid gezegd: dat versta ik niet; het schijnt mij dat ik immer dezelfde ben
geweest en nog ben.’
‘O neen, mijn zoon, gij bedriegt u!’
‘Het is mogelijk. Welnu, moeder, ik zal mij zelven geweld aandoen om meerder
te spreken, om te schertsen zelfs, indien het u aangenaam valt. Zij gij over mij
tevreden, moeder?’
‘Volkomen, mijn zoon, en twijfel niet of, zoo handelende, zult gij
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binnen eenigen tijd als een gansch nieuw leven ontvangen hebben.’
Eene teedere omhelzing was het slot dier samenspraak.
Pieter bleef getrouw aan het eerste gedeelte zijner belofte; hij las in den bijbel niet
meer; doch, wat het tweede gedeelte betreft, dit ging boven zijne macht en hij kon
het niet nakomen. Hij beeldde zich nogtans in, dat hij zijne voorgaande opgeruimdheid
volkomen had teruggekregen en soms wilde hij zulks door zijne moeder doen
bekennen. De rampzalige vrouw voldeed hem daarin, en het was baar op die stonden,
alsof men haar een mes in den boezem zou gewrongen hebben.
Eenigen tijd nadien ontmoette de geneesheer de moeder van Pieter; hij hield haar
op de straat stil staan, trok zijne doos uit den zak, nam en bood een snuifje en zegde:
‘Ik heb daareven Pieter ontmoet, goed bezien en eenige woorden met hem
gewisseld. Weet gij wel, dat hij denzelfden weg als zijn vader inslaat?’
Ofschoon de vrouw reeds eenige vrees over den toestand haars zoons had opgevat,
klonk haar echter die bloote en onbewimpelde bekentenis zoo verschrikkelijk in de
ooren, dat het haar scheen, alsof zij door de steenen zonk. Eene vrees van den
geneesheer was voor haar als eene onfeilbare waarheid. Zij stamelde, na eene poos
gewacht te hebben om hare verslagenheid een weinig te overwinnen:
‘Denkt gij dat, heer dokter?’
‘Het is wel juist niet dezelfde weg, maar toch eene baan, die in dezelfde richting
loopt.’
Die ruwe openhartigheid des geneesheers vlijmde als een mes door het gevoelige
harte der vrouw. Zij kon het echter dien braven man niet kwalijk nemen; want zij
kende de grootmoedigheid zijns harten te goed.
‘Ik heb het gevreesd,’ antwoordde zij, ‘heer dokter.’
‘En waarom hebt gij mij uwe vrees niet medegedeeld? Waarom hebt gij mij niet
ontboden?’
‘Vergeef mij, mijnheer, ik dacht van uwe goedheid misbruik te maken.’
‘Misbruik, misbruik!’ gromde de geneesheer, ‘wat misbruik! O die daivelsche
komplimenten, die wat goed en recht is, voor misbruik kunnen doen aanzien. Wie
weet, zoo ik eerder ware onderricht geworden, of er geene hoop...’
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‘Is het dan zoo ver gekomen,’ onderbrak Elisabeth, ‘dat het thans te laat zou wezen?’
‘Ik vrees het,’ zegde de dokter; ‘doch genoeg. Dezen avond kom ik u te huis vinden
en met Pieter spreken. Gij moet er hem niets van zeggen. Tot dan, vaarwel.’
De geneesheer stapte voort en de arme moeder bleef als versteend staan. Zij keerde
terug naar hare woonst en daar gaf zij eenen vrijen loop aan hare tranen.
De dokter was getrouw aan zijne belofte en kwam denzelfden avond een bezoek
bij Pieter afleggen. Bij het verlaten der woning, zegde hij aan de vrouw, dat er geene
hoop meer over was en dat hij ging trachten voor den jongeling te zorgen. Een braaf
rijk man, wien de geneesheer den toestand van het noodlottig huisgezin had
blootgelegd, had hem beloofd hetzelve ter hulp te komen. Die hulp kon niet lang
gederfd worden; want eenige dagen later was Pieter volkomen krankzinnig geworden
en ging zich bij zijnen vader vervoegen. De rijke man stond voor het kostgeld in en
de jongeling moest het publieke medelijden niet, zooals zijn vader, door openbare
dwaasheden afkoopen.

VI.
Slaan wij thans eenen vluchtigen blik op de vrouw des timmermans. Zij zit in het
kleine vertrek aan de tafel en naast haar bevindt zich haar jongste zoon Frans. Het
is den avond van den dag zelven, waarop Pieter zijn geboortedak heeft verlaten en
zijnen rampzaligen vader is gaan vervoegen. De geneesheer is hem korts na den
middag met zijn rijtuig komen halen en heeft hem met list naar het zinnelooshuis
gebracht.
Het avondeten staat op tafel, doch moeder noch zoon schijnen lust te hebben er
iets van te nuttigen. Beider oogen zijn rood bekreten. De moeder leunt met het hoofd
in de handen en werpt eenen diepen blik op den jongen Frans. Deze zit onbeweegbaar;
zijne armen hangen naast zijne zijde, zijn hooft helt voorover op zijne borst en het
treurige kaarslicht doet zijn tamelijk breed en goed gevormd voorhoofd nog bleeker
en kleurloozer schijnen. Na eene lange poos stilzwijgen zegt, de moeder:
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‘Frans, waarom eet gij niet?’
Die eenvoudige vraag heeft een wonderlijk uitwerksel op den jongeling. Hij richt
het hoofd op brengt zijne eene hand op de tafel, staart op zijne moeder en zegt:
‘Wat is er, moeder?’
‘Ik vraag u, kind, waarom gij niets nuttigt?’
‘Ik kan niet,’ zegde Frans op treurigen toon en kruiste de armen op zijne borst.
‘Mijn kind,’ ging de vrouw voort, ‘gij laat u door de droefheid te zeer
overmeesteren. Heeft de moed u dan gansch begeven?’
‘Aan moed mangelt het mij niet, moeder, ik heb mijne ziel versterkt; want ik heb
God vuriglijk gebeden en hem ons lijden opgeofferd. Doch, ik weet niet wat het zijn
mag; mijn gorgel is als toegewrongen en verdroogd en ik kan aan geene spijs denken.’
En dit zeggende dronk hij een glas water, dat voor hem op tafel ingeschonken
stond.
‘Hopen wij, dat het ons morgen beter zal gaan,’ zuchtte de moeder, ‘want met
onze droefheid te vergrooten kunnen wij toch onze smart niet genezen. O tracht gij,
mijn kind, door uwe liefde mij in de kwelling te troosten. Gij, de eenigste schat, die
mij op aarde nog overblijft. - Uw vader en uw broeder zijn voor ons als afgestorven;
want kan men het leven noemen, wanneer men zijne bloedverwanten niet meer kent,
wanneer men zich het gelaat eens vriends niet meer kan herinneren en alleen blijft
in het midden der menschen? - En is zulks niet de toestand van uwen vader en uwen
broeder? o Mijn zoon, mijn lief kind, wij worden hard beproefd; doch God is
rechtvaardig en het is niet aan ons zijne inzichten te onderzoeken.’
De jonge Frans, ofschoon hij schijnbaar met de diepste aandacht naar de woorden
zijner moeder geluisterd had, antwoordde niet. Het scheen, dat zijn geest in eene
bovenaardsche wereld zweefde en hij in eene zalige verrukking weggevoerd was.
Ook de moeder herviel in hare sprakeloosheid. Na eenige stonden nogtans stond
Elisabeth recht, stapte tot eene kast en met de Geschiedenis des Bijbels terugkeerende,
legde zij het boek op de tafel en zegde:
‘Kind, ik twijfel er niet aan of dit boek, hoe schoon, hoe goddelijk er ook de inhoud
van weze, is de schuld van al de ongelukken, welke op ons huisgezin zijn nedergestort.
De lezing daarvan heeft een rampzalig gevolg op den geest uws vaders en uws
broeders gehad en door
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te veel den zin van Gods woord te willen doorgronden, heeft God hen mogelijk met
zinneloosheid willen straffen. Daarom, kind, wil ik dit boek niet meer onder de oogen
hebben en ik bid u...’
Hier werd de spraak der vrouw onderbroken door eenen lichten klop, welke op de
voordeur nederviel.
‘Dat zal de dokter zijn,’ zegde Lisbeth en zij snelde naar de deur.
Eer de vrouw terug binnentrad, had Frans het boek van de tafel weggelegd.
Nauwelijks was de geneesheer, want Lisbeth had het juist geraden, binnengestapt,
of hij zegde:
‘Alles is in regel, brave Lisbeth. Pieter zal goed verzorgd worden. Ik heb ook uwen
echtgenoot gezien: hij is gezond van lichaam, doch een weinig vermagerd en zijn
geest is tamelijk bevredigd, ofschoon hij zich nog altijd met dezelfde dingen bezig
houdt. Ik heb een woordje aan de oppassers gezegd en hun doen kennen welken
beschermer de twee ongelukkigen... Want, ja, ze zijn toch ongelukkig...’
‘O, niet dan te veel!’ zuchtte Elisabeth, terwijl twee tranen over hare wangen
rolden.
De geneesheer stampte met zichtbare ontevredenheid op den grond, zich
verwijtende, dat hij de droefheid der vrouw door dit woord ‘ongelukkig’ had
opgewekt. Hij nam intusschentijd een snuifje en ging voort:
‘Nu, ja, ik heb aan de oppassers zoo wat gezegd en ik kan u verzekeren, dat onze
vrienden niet alleen aan niets zullen gebrek lijden, maar dat men hun ook de kleine
verzettingsmiddelen niet zal weigeren. Pieter zal zijn gewoon pijpje in de
tegenwoordigheid des bewakers mogen rooken, zoo dikwijls als het hem lust en den
vader zal het nimmer aan snuiftabak mangelen: ik had daartoe eenen goeden voorraad
medegenomen’
‘o Mijnheer, gij denkt aan alles,’ zegde Lisbeth; ‘nooit zal ik uwe goedheid genoeg
kunnen erkennen.’
‘Ta, ta! al flauwe praat,’ zegde de geneesheer, ‘zwijg en luister naar hetgeen ik u
nog te zeggen heb. Ik sprak gisteren met den meester van Frans en heb hem gevraagd
waarom hij het dagloon van den jongeling niet verhoogde. Hij heeft mij gezegd, dat
hij juist voornemens was dit nieuws aan Frans aan te kondigen.’
‘De baas heeft het mij vandaag gezegd,’ onderbrak Frans.
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‘Welnu, brave Lisbeth, gij ziet het wel: God slaat nooit zonder een weinig te zalven.’
Zeggen wij hier, in het voorbijgaan, dat de meester van Frans er niet aan gedacht
had het loon des jongeling te verhoogen; want deze was geen best werkman, en dat
er slechts eene dusdanige overeenkomst tusschen den baas en den geneesheer gesloten
was, ten einde deze laatste, zonder gekend te zijn, eene aalmoes aan het rampzalig
huisgezin zou hebben kunnen doen. De dokter was meer verheugd dien edelen
slimmen trek te hebben uitgevonden, dan hij het zou geweest zijn, indien men hem
oneindige schatten hadde aangeboden.
‘En thans,’ ging de brave dokter voort, ‘thans goeden moed, mijne vrienden, en
vergeet niet dat, wanneer u iets overvalt, wanneer er zich moeilijkheden zouden
opdoen, met een woord, wanneer gij zoudt in eenigen nood zijn... van het een of
ander... dat gij eenen vriend hebt, die, al kan hij het zelf niet, toch andere vrienden
kan opzoeken om u troost en bijstand te geven. En nu begeeft u beiden te bed, want
gij hebt rust noodig. Vaarwel!’
Hierop stapte de brave man, terwijl hij nog een snuifje nam, het huis uit, en de
twee rampzaligen toefden niet lang om aan zijne laatste uitnoodiging te voldoen, dat
is te zeggen hunne slaapsleden te bereiken, doch of zij daar ook de rust vonden, valt
sterk te betwijfelen.
Daar er niets op de wereld bestendig is, zelfs niet de droefheid, verminderde ook
allengs die van het kleine huisgezin. De moeder, die een dier krachtige uitgezonderde
inborsten bezat, overwon allengs hare smart en ofschoon er onophoudend een wreede
worm aan haar bleef knagen, wist zij zich nogtans van alle uitwendige teekens van
droefheid te wederhouden en geene klacht hoorde men meer van hare lippen vallen.
De jonge Frans, eene gevoelige ziel, was te krachteloos om op eenige macht te steunen
en zocht zijnen troost in het gebed. Hij gaf zich aan eene diepe godsvrucht over en
zijne moeder bemerkte met vreugde, dat hij verder een kalm en gestadig leven leidde.
Dan, die kalmte en die rust waren bedrieglijk; zij waren zooals een zonneschijn,
welke tusschen twee regenvlagen de aarde eenen stond slechts komt verlustigen. De
dokter was de eerste, welke der moeder eene zwarte wolk aan den horizont deed
opmerken:
‘Ik heb met den meester van Frans gesproken,’ zegde hij zekeren keer tot Elisabeth,
‘en ziehier wat hij mij verhaald heeft. - Sedert eenigen tijd alhoewel Frans met den
besten wil bezield schijnt,
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richt hij niets goeds op den winkel meer uit. Al het werk, dat men hem geeft, word
verbroddeld, en de baas durft hem geen enkel stuk van eenig belang meer
toevertrouwen. Ook heeft men bemerkt dat, wanneer Frans zich alleen waant, hij
dikwijls zijn werk verlaat en in den eenen of anderen hoek van het werkhuis gaat
knielen en daar een kruisgebed doet...’
‘Waar zal dit toch heenleiden?’ zegde Elisabeth. ‘Ik heb reeds sedert eenigen tijd
gezien, dat hij godvruchtiger dan naar gewoonte is geworden, dat hij, om zoo te
zeggen, gansche zondagen in de kerk doorbrengt; doch ik was verre van daaruit eenig
kwaad vermoeden op te vatten.’
‘Het is echter eene zaak van aanbelang,’ hernam de geneesheer, ‘en er dient
aandachtig op gelet te worden. Het is noodig, dat de jongeling zich verzette; liever
zag ik hem, in zijnen toestand, de kroegen dan wel de kerken bezoeken.’
‘Maar, mijnheer, gij denkt toch niet dat hij ook...’
‘He! he! ik denk maar, alles is te vreezen. Nu, luister, ik zal den jongeling eens
goed onder handen nemen. Wij moeten hem ten eerste met die levenswijze doen
afbreken; gij zult hem des zondags ten mijnent zenden en ik zal trachten, dat hij eene
andere plooi neme.’
Welke middelen de dokter, ter genezing van den geest des jongelings, in het werk
stelde, weten wij niet; doch wat wij zeer wel weten, is dat eenige weken later het
gesticht voor krankzinnigen eenen nieuwen lijder ontving en dat die lijder de jonge
Frans was.
Toen na het smartelijk vertrek baars jongeren zoons, de moeder dezes slaapstede
ging onderzoeken, was het haar alsof zij door den bliksem ware getroffen geworden.
Onder den stroozak vond zij de welbekende wonderbare Geschiedenis des ouden
Testaments, welke zij door Frans reeds lang verkocht of weggeschonken dacht, en
waaromtrent zij hem nimmer had willen ondervragen, uit vrees van door de
herinneringen, welke daaraan gehecht waren, hun beider smarten te vernieuwen.
Thans besloot de vrouw het noodlottige boek aan den geneesheer te geven. Het is
door dezes tusschenkomst dat hetzelve zich later in de handen van onzen vriend Jan
bevond. De geneesheer, bij wien hij, gedurende eene kleine reis door het vaderland,
eenige dagen verbleven had, en die hem de geschiedenis van Elisabeth verhaalde,
had
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hem ook het boek getoond en beloofd het hem later naar Antwerpen af te zenden.

VII.
Thans bevond zich Elisabeth gansch alleen in de wereld. Zij was rampzalig als
echtgenoote, rampzalig als moeder; zij bezat eene familie, welke, schoon levend,
voor haar niet meer bestond; eenen gemaal, die haar geen gemaal meer was, die aan
haar niet meer dacht, haar niet meer verstaan kon; kinderen, die voor haar geene
kinderen meer waren, wier toegenegenheid haar voor eeuwig ontnomen was en die
hare liefde zelfs niet meer konden begrijpen; voor wie zij, die hen gebaard, gevoed
en gekoesterd had, thans als eene vreemde vrouw was geworden... - Hare kleine
woning, waar weleer stille vreugde en gulle hartelijkheid heerschten, was thans als
in eene woestenij herschapen: het was er doodsch en stil, het was er akelig, het was
er verschrikkelijk. En welke gelukkige stonden had zij aldaar niet doorgebracht; hoe
dikwijls niet had zij aldaar die zachte vreugde in het hart gevoeld, welke het slechts
gegeven is aan de werklieden te gevoelen, wanneer zij den arbeid hunner handen
gezegend zien en zich soms kunnen verlustigen met te denken, dat zij eerlijk aan het
dagelijksch brood komen. En dan die huiselijke vreugde bij de geboorte van elk harer
kinderen. - O, ja, daar stond nog het ledekant, waar zij tweemaal de moedersmarten
onderstaan had; doch waar zij meer dan duizendmaal hare zuigelingen met eenen
hemelschen wellust aan den boezem had geklemd; daar, ja, daar stonden nog de
eenvoudige stoelen, welke driemaal daags rond de tafel geschaard werden, wanneer
men gezamentlijk het dagelijksch brood nuttigde.. En thans bevond zij zich alleen,
gansch alleen, de rampzalige vrouw! Zij had zich achtervolgens al hare lievelingen
van het harte voelen scheuren, zij had beurtelings wat haar het liefst op aarde was,
door het ongeluk zien overvallen en verpletterd worden; zij was tenzelfden tijd
echtgenoote en weduwe, moeder en kinderloos!.... Die menigvuldige slagen,
waartegen de vrouw zoo dapper geworsteld had, hadden haar thans het hart verbrijzeld.
De laatste smart, het verlies van haren jongeren zoon, had, als het ware, de maat van
ramspoed voor de ongelukkige doen overloopen en zij
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ook viel thans onder de smart neder: haar geest was verbrijzeld, haar lichaam was
uitgeput!
Toen de brave geneesheer de vrouw kwam bezoeken, om haar over heuren toestand
te ondervragen, schudde hij het hoofd met medelijden en gebood aan de rampzalige
moeder zich onverwijld te bed te begeven. Hij zag, dat zij door eene hevige ziekte
ging aangerand worden, en geene palen aan zijn weldoen willende stellen, deed hij
eenige dagen later de zieke naar zijne eigene woonst overbrengen. Wat de kunst
voorschreef, wat de brave geneesheer, gedurende zijne lange beoefening, geleerd
had, werd gebruikt en te werk gesteld om de ziekte van Elisabeth te keer te gaan;
doch alles scheen nutteloos: de ziekte deed verschrikkelijken voortgang. Elisabeth
was door eene hevige zenuwziekte aangerand. - Doch leiden wij den lezer in de
woning zelve van den dokter en bij het bed der rampzalige vrouw.
Het is avond. - De geneesheer, na den ganschen dag de stad te hebben doorkruist,
om zijne menigvuldige kranken te verzorgen, is vermoed en afgemat naar zijne woon
teruggekeerd. Metterhaast heeft hij eenig voedsel genuttigd en heeft zich alsdan bij
de zieke begeven, waar hij weldra door Mary, de oude dienstmaagd, wordt gevolgd.
Elisabeth ligt daar op een kostelijk bed uitgestrekt; hare oogen zijn half gesloten,
hare wangen zijn gloeiend rood en het gansche hoofd schijnt te branden; hare armen,
half ontbloot, rusten op het witte linnen van het ziekbed en worden nu en dan door
lichte stuiptrekkingen aangevat. De geneesheer grijpt den pols der vrouw, voelt dien
eenige stonden met de grootste aandacht en een treurige grimlach bekruipt zijne
wezenstrekken. Vervolgens buigt hij over het bed en luistert met angst en
nieuwsgierigheid naar de ademhaling der kranke; dan staart hij eenige oogenblikken
met strakheid op het wezen der vrouw.
De oude dienstmaagd is intusschen bij het bed genaderd en zegt:
‘Zij is tamelijk kalm, niet waar, mijnheer? Het is den ganschen middag zoo
geweest.’
‘De kalmte,’ zegde de dokter, ‘is gewoonlijk de voorbode van een onweder; ik
vrees voor eene sterke crisis.’ En zich weder tot de lijdende wendende, ging hij voort:
‘Lisbeth, mijne brave Lisbeth, hoe voelt gij u thans? Ontsluit de oogen eens en
doe cenige moeite om iets te zeggen, om mij te antwoorden....’
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De vrouw scheen wel eene inwendige poging te doen om te spreken en toonde
daardoor dat zij de woorden des geneesheers verstaan had; doch geen geluid kon
haren mond ontglippen; ook hare oogschelen wilden zich niet, verder openen.
‘Maar dit is nu toch eens verwonderlijk, dat zij u niet antwoordt, mijnheer?’ sprak
de oude Mary. ‘Ik heb haar over een uur nog iets gevraagd en zij heeft ook niet
gesproken: ik dacht dat het vermoeidheid was, en heb haar verder niets meer durven
vragen.’
‘Neen, Mary, zij kan thans niet spreken,’ zegde de geneesheer, en, eenen zetel
nemende, plaatste hij zich aan liet voeteinde des ledekants en bleef aandachtig op
de zieke vrouw staren. Geene enkele harer bewegingen kon zijn scherpziende oog
ontsnappen.
Ruim een kwaart uurs bleef de brave dokter in dezelfde houding zitten, zonder
gedurende dien tijd eenige merkelijke verandering op het wezen van Elisabeth te
bespeuren. Nu en dan greep hij haren pols eenige stonden tusschen zijne vingeren;
doch schudde telkens ontevreden het hoofd.
Eindelijk stond hij eensklaps uit zijnen zetel recht en ging zich bij het hoofdeinde
des ledekants en naast de zieke plaatsen: ‘Daar is de crisis,’ sprak hij met stille stem,
welke van de grootste aandoening getuigde. Zijn wezen echter werd als opgeluisterd
en men zag klaar dat een sterke, een onbreekbare moed hem op dit oogenblik
bestuurde. Het was alsof hij eenen vijand verwachtte en bereid stond eene hevige
worsteling te beginnen; zijne oogen glinsterden in zijn hoofd en hij bespiedde als
met eene nijdige nieuwsgierigheid de minste bewegingen der vrouw. Het scheen,
dat de dokter gansch aandacht was geworden en de werking zijns geestes al ander
gevoel in zijnen boezem gedood had. Geen medelijden, geene smartelijke deelneming,
waardoor hij gewoonlijk in al andere omstandigheden des levens zoo zeer bestuurd
werd, kon men meer op zijn gelaat aantreffen: de brave man was op het oogenblik
slechts geneeskundige, geen gevoelig mensch meer.
Elisabeth had thans de oogen opengespreid en staarde onbeweegbaar en recht voor
zich heen; de oogen waren van allen glans beroofd, en stonden als verglaasd. De
geneesheer bracht zijnen vinger voor het oog, raakte het aan; doch kon hetzelve niet
doen bewegen: het bleef open en gevoelloos. Na eenige stonden begonnen de
ademhalingen der zieke zich sterker te doen gevoelen; deze vermeerderden allengs
en werden als in stuiptrekkingen herschapen De boezem der vrouw golfde op eene
verbazende wijze op en neder.
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‘Mary,’ zegde de dokter op kalmen toon, ‘maak die linten, die het lijf omspannen,
een weinig los.’
De oude dienstmeid voldeed aan dit bevel en bleef hij het bed staan. De
benauwdheid der zieke vermeerderde nog en werd van stond tot stond
verschrikkelijker:
‘Mary,’ sprak weêr de geneesheer, met eene bevelende stem, ‘neem eens die flesch,
die daar op tafel staat, giet daarvan eenen goeden teug in die kom en mengel dit met
een glas water.’
De oude Mary voldeed weder aan dit bevel en bracht weldra het gevraagde.
‘Nu eenen lijnwaden doek.’
‘Ziedaar, mijnheer.’
De geneesheer nam het lijnwaad, dat Mary hem aanbood, doopte het meermaals
in het bereide vocht en plaatste het dan op den hals der lijdende vrouw. Dit middel
bleef niet zonder uitwerksel; want weldra zag men de hijgingen des boezems merkelijk
verminderen en eenen stond later kon de kranke eenige klachtwoorden uit den gorgel
doen opkomen.
‘O, het gaat beteren,’ zuchtte Mary, terwijl zij eenen traan van hare wangen vaagde.
‘Het is nog niet gedaan,’ bemerkte de geneesheer.
Hij had waarheid gesproken, de brave man; want nu werd de kranke eensklaps
door stuiptrekkingen aangegrepen, hare ledematen schenen thans een dubbel leven
te verkrijgen en het was alsof zij telkens van de bedstede werd opgeheven: het lichaam
kromde zich op eene afgrijselijke wijze, de armen sloegen in alle richtingen; het
hoofd draaide van de eene tot de andere zijde en soms schenen al de ledematen des
lichaams zicht te willen omwringen.
‘God! o God! dat is akelig!’ riep de oude Mary, terwijl zij in overvloedige tranen
losborst, ‘o, mijnheer, dit gaat haar den dood kosten!...’
‘Mary!’ sprak de geneesheer op kalmen, doch snijdenden toon, ‘zoo gij uwe
uitroepingen niet kunt bedaren, verzoek ik u het vertrek te verlaten.’
De dienstmeid, door die statige stem haars meesters getroffen, durfde geen woord
meer uiten en bleef slechts van verre op het schrikwekkend schouwspel staren; hare
tranen echter kon zij niet bedwingen; deze stroomden als bij beken uit hare oogen.
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Nog een kwaart uurs bleef de toestand der kranke even akelig voortduren. Dan
veranderde hij. De zieke werd bedaarder, doch bleef immer ontrust; zij had al hare
bewegingen teruggekregen, hare oogen hadden zich weder gesloten en nu plaatste
zij zich eensklaps half recht in het bed. Zij greep de handen des geneesheers en
klemde zich daaraan vast, terwijl zij met eene stem door angst en schrik ontsteld in
raaskalling begon te roepen: ‘Zie, daar zijn ze nu!... Wat slepen ze daar achter zich?...
God! God! het zijn drie lichamen! drie met bloed besmeurde lichamen! het zijn drie
lijken! Zij klemmen ieder een boek in de armen! O, ik ken dit boek. Ja.! o, zie, ze
zijn dood!... met ketenen zijn ze gekluisterd! Zie eens! maar zie dan toch eens door
welke afgrijselijke mannen zij v. ortgesleurd worden!... Welke afschuwelijke
menschen! hunne aangezichten zijn verschrikkelijk! het zijn beulen... Zij willen mij
ook aangrijpen! Zij zullen mij ook met ketenen en met bloed beladen; mij het hart
doorsteken...’
‘God, zij wordt ook zinneloos, de arme vrouw!’ borst de dienstmeid uit.
‘Mary, ik heb u geboden te zwijgen, ‘zegde de dokter op eenen snijdenden toon.
Elisabeth ging, na eene korte poos stilzwijgen, weder in hare verdwaling voort,
de stem ditmaal nog hooger verheffende en grootere teekens van angst en schrik
gevende.
‘Maar ziet gij dan niet? zeg, ziet gij ze niet? zij zijn daar! daar! verdedig mij dan
toch, verdedig mij, zeg ik u! Zult gij mij aan die bloedhonden overleveren! O, wie
zijn toch die lijken; van wie zijn die lichamen? Groote God! Mijn echtgenoot, mijne
kinderen!...’
Die laatste woorden waren een sterke gil en hierin scheen de stem der vrouw te
breken. Zij liet de handen des geneesheers los en zakte terug op het bed neder.
‘Zij is dood!’ huilde de oude dienstmeid.
‘Zij is gered!’ sprak de dokter op eenen blijden toon, en hij liet eene vrije
ademhaling uit zijne borst en vaagde het zweet af, dat hem bij druppels op het
voorhoofd hing.
‘Spreekt gij waar, mijnheer,’ snikte de oude Mary.
‘Ik geloof niet, dat ik mij bedrieg,’ zegde de geneesheer; ‘en nu,’ ging hij voort,
‘nu de grootste stilte mogelijk. Wij zullen dezen nacht het vertrek niet verlaten; want
het leven van de arme Elisabeth wordt op dit oogenblik beslist.’
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En de geneesheer ging zich terug in zijnen zetel plaatsen en nam een hartelijk snuifje.
Ook de dienstmeid bleef in de kamer en verliet haren zetel niet meer dan om haren
meester een glas wijn te komen voorstellen en hem te dwingen het te nuttigen: ‘Drink
zelve,’ zegde de geneesheer, ‘gij hebt dit voor het oogenblik meer noodig dan ik.’
En hij stond recht om de kranke eenige druppels van een klein fleschje te doen
nuttigen; iets dat tamelijk wel gelukte.
Een kwaart uurs later was Elisabeth in eenen zachten slaap gevallen en slechts
tegen den morgen ontsloot zij de bezwaarde oogschelen. Toen de dokter haar vroeg,
hoe zij zich bevond, klaagde zij meest van eene zware vermoeidheid, die haar gansch
lichaam had aangegrepen.
‘De strijd is doorgestreden, mijne arme Lisbeth,’ zegde de geneesheer, ‘van dag
tot dag zult gij u thans voelen herstellen en uwe krachten terugkomen.’
Zooals de brave ouderling het zegde, gebeurde het. De herstelling echter ging
tamelijk langzaam voort en er waren bijna drie maanden noodig eer Elisabeth al hare
krachten had herwonnen.
Toen de vrouw gansch hersteld was, zegde haar, zekeren dag, de geneesheer:
‘Elisabeth, ik ben u mogelijk van eenig nut geweest; ik heb u eenigen dienst kunnen
bewijzen. God heeft er mij voor geloond; want er is mij, tijdens uwe ziekte, een klein
fortuin teruggekomen, dat mij jaren lang onrechtvaardiglijk door het recht betwist
werd, en waarop ik niet meer had durven hopen. Nu wil ik u voorstellen bij mij te
blijven wonen en kan u verzekeren, dat er u niets meer zal ontbreken. Gij moogt
mijne bede niet verwerpen.’
‘O, dat is te veel goedheid, mijnheer!’ riep de vrouw uit, ‘nooit zal ik daarin
toestemmen. Mijne armen zijn nog sterk genoeg, om voor mij den kost te winnen,
en ik wil u niet langer tot overlast dienen.’
‘Overlast!’ herhaalde de dokter; ‘spreek dit woord niet meer uit of wij worden
kwade vrienden.’
‘Maar, mijnheer, uwe goedheid, uwe al te groote goedheid, wat gij reeds voor mij
gedaan hebt, maakt mij beschaamd; ik verdien zulks niet.’
‘Dat is mogelijk, maar verdiendet gij de rampen, die over u en over uw gansch
huisgezin zijn nedergestort?’
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‘God heeft mij willen beproeven.’
‘En thans wil hij u beloonen. En toch, wat meer is,’voegde er de geneesheer bij,
‘ik heb reeds op uwe toestemming gerekend en moet u verklaren, dat gij geene
woning, geenen huisraad, in een woord, niets meer bezit.’
‘Hoe dat, mijnheer?’
‘Ik heb uwe woon opgezegd, en al wat gij nog bezat verkocht, en het geld is in
mijne borze... Nu, nu, versta mij eens wel, ik wil niet dat gij mijn voorstel als eene
aalmoes aanziet. Mary, mijne dienstmeid, wordt oud, al te oud om nog in staat te
zijn het werk alleen te verrichten en het huishouden goed te bestieren; welnu, gij zult
haar daarin ter hulp komen en op die wijze uwen kost verdienen; wat zegt gij
daarvan?...’
‘Heer dokter,’ sprak Elisabeth, ‘ik neem die voorwaarden aan en wil u niet lang
tegenstand bieden. Ik heb de plagen, die mij God toegezonden heeft met
ootmoedigheid aanvaard, welnu, ik zal ook zijne weldaden niet verstooten. Het zal
mij te meer een overgroot geluk wezen de dienstmaagd te zijn van u, die als een God
over mij en de mijnen waakt.’
En de vrouw greep de handen des geneesheers en bedekte die met hare kussen en
tranen.
‘Nu, nu, 't is wel,’ zegde de dokter, zijne handen terugtrekkende. ‘Alles is dus in
regel! braaf, braaf!’ En hij huppelde door het vertrek, terwijl hij een hartelijk snuifje
nam. Op dit oogenblik trad de oude dienstmaagd het vertrek binnen.
‘Mary! Mary!’ riep de brave ouderling, ‘het is in orde. Zij heeft aangenomen; doch
niet zonder moeite, geloof mij. Duivels! ik heb mij bijna moeten in gramschap stellen.’
‘Goed zoo!’ zegde de oude Mary, en tot de kranke snellende, drukte zij haar teeder
de hand en gaf genoeg door hare aandoening te kennen, dat zij niet alleen over het
weldoen haars meesters tevreden was, maar ook de ongelukkige vrouw innig was
toegedaan en voor haar eene teedere vriendschap had opgevat.

VIII.
In meer dan eene stad van België is het gebruik in zwang van den toegang aan de
familiën der krankzinnigen slechts op de vier
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hoogtijden van het jaar, in het gesticht toe te laten. Zoo was het ook geregeld in de
stad, waar de vrouw des ongelukkigen timmermans woonde.
Het hooggetijde van Allerheiligen was gekomen, en de rampzalige Elisabeth begaf
zich, voor de eerste maal, naar het zinnelooshuis, om daar al wat haar op aarde ooit
was lief geweest, te gaan bezoeken. Wij willen haar op dien treurigen tocht volgen.
Het gesticht bevindt zich in eene der vreedzaamste wijken der stad; zijn voorkomen
is ijzingwekkend. Weinige, of om beter te zeggen, geene vensterramen ontdekt men
langs den kant der straat. De buitenmuren des gebouws, uit ronden baksteen
opgetrokken en ongekalkt, dragen den stempel van oudheid en doen reeds eene
treurige gewaarwording in de ziel des bezoekers ontstaan. Men schelt aan de poort
en op hetzelfde oogenblik hoort men eenen reesem sleutels rammelen en het slot
wordt geopend. De bezoeker treedt binnen en de deurwachter, na de poort weder
toegesloten te hebben, vraagt uwen naam, de reden uws bezoeks en leidt u daarna
bij den bestierder. Deze geeft u eenen knecht mede en meb brengt u bij de
rampzaligen, welke het voorwerp uwer komst zijn.
Zoo ging het ook met vrouw Elisabeth.
Na eenige gangen doorwandeld te hebben, opende men haar eene ijzeren traliedeur
en zij bevond zich in het verblijf der krankzinnigen. Het was der ongelukkige moeder,
alsof zij eene gevangenis binnentrad. En wanneer zij nadacht, dat daarbinnen
opgesloten waren diegenen, welke haar het nauwst aan het hart lagen, welke zij het
teederst beminde, o, dan scheen het, dat haar boezem als toegewrongen en haar adem
teruggehouden werd.
Op een plein, waar de vrouw met haren geleider overtrok, bevond zich een hoop
krankzinnigen. Eenige stonden beweegloos met de oogen ten gronde gewend, met
het kaalgeschoren hoofd op de borst gezakt en met de handen in de breede mouwen
gedoken. De grijze kleur hunner kleederen deed hun voorkomen nog akeliger schijnen.
Anderen wandelden in kleine cirkels rond en verwijderden zich nimmer uit die door
hen afgeperkte plaats, alsof het plein niet grooter geweest ware. Anderen nog kropen,
stil en als bevreesd, langs de muren die het plein omsloten en wierpen nu en dan
eenen oogslag ter zijde, alsof zij vreesden telken stond bespied en ontdekt te worden.
Verder zag men er die zich immer alleen bevonden en zich aan de vreemdste gebaren
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overgaven. Slechts eenigen wendden het hoofd om, bij het aankomen van Elisabeth,
en sloegen blikken op haar alsof zij eene prooi geweest ware, welke zij gingen
verscheuren. De vrouw trilde in al hare ledematen; zij vreesde telkens in een dier
ongelukkige wezens haren echtgenoot of eenen harer zonen te ontdekken. De geleider,
die hare ontsteltenis bespeurde, zegde op eenen schertsenden toon:
‘Gij moet niet vervaard zijn, moederken, zij laten soms hunne tanden zien, doch
bijten nooit: het zijn van de besten, die daar mogen wandelen.
Lisbeth antwoordde niet en wendde het hoofd af. Toen zij liet plein was
overgetrokken, ontsloot de geleider eene zware deur en zij bevond zich in eene breede,
schoone gaanderij. Langs wederkanten zag men kleine deurtjes in de muren uitgekapt
en dit waren de ingangen der cellen, waar men de wederspannigste krankzinnigen
in opgesloten hield.
‘Is het hier,’ vroeg de vrouw, ‘daar wij zijn moeten?’
‘Neen,’ zegde de geleider, ‘hier zitten de razenden; de personen, die gij komt
bezoeken, zijn in eene andere afdeeling.’
Weldra werd de vrouw van de waarheid der woorden des geleiders overtuigd, want
uit sommige der cellen hoorde zij een geluid komen, dat men eerder aan een wild
dier dan aan eenen mensch zou toegeschreven hebben. Aan de vertrekken, waar zulks
plaats greep, schoof de geleider een vensterken, dat buiten aan de deur was, open,
het zijnen blik eens in het binnenste der cel weiden en den zinnelooze, die daarin
gesloten was, bij zijnen naam noemende, sprak hij hun metterhaast, eenige
bevredigende of schrikverwekkende woorden toe, ongetwijfeld geschikt volgens de
inborst des krankzinnigen.
Eindelijk was Elisabeth in het gedeelte des gebouws gekomen, waar zich haar
echtgenoot en hare kinderen bevonden. De knecht opende de deur en deed de vrouw
binnentreden. Voor het eerst ontwaarde Elisabeth niets dan drie menschelijke
gedaanten, welke haar als schimmen voorkwamen. Zij was te zeer getroffen dan dat
hare oogen zich met vastheid op de voorwerpen konden vestigen en werd zelfs
genoodzaakt den arm des geleiders vast te grijpen, ten einde niet ten gronde te zinken.
Na eenige oogenblikken echter herstelde zij zich en nu zag zij de drie personen klaar
en duidelijk.
Haar echtgenoot zat op den kant van een laag bed. Zijne haren waren gansch grijs
geworden; zijne magere handen lagen op zijne
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knieën gekruist; zijn bleeke gladde schedel hing voorover, zijn hals was bloot en een
ongemeen vuur straalde uit zijne oogen. Naast hem zat zijn oudste zoon Pieter. Deze
hield de blikken op zijnen vader geslagen en scheen te willen bespieden wat er in
dezes geest omging. Hij was nog immer dezelfde jongeling, zooals in de laatste
dagen, welke hij aan de zijde zijner moeder had doorgebracht. Zijne kleur was niet
bleeker geworden; zijne gelaatstrekken waren niet veranderd en zijn sterke
lichaamsbouw had niets in kracht verloren. Frans, de jongere zoon, bevond zich aan
de voeten zijns vaders op den grond geknield en niet samengevouwen handen rustte
hij op de kniën des ouden timmermans. De uitdrukking zijner wezenstrekken was
zacht en lieflijk. Men zou gezegd hebben een heilig jongeling, welke door zachte
gebeden de gramschap van den ouderling, die het voorkomen eens profeets had,
wilde voorbidden.
Elisabeth naderde de groep; doch geen der drie personen scheen haar op te merken.
Het was alsof de wereld voor hen niet bestond, alsof zij niets hoorden, niets zagen
dan elkander.
De vrouw naderde dichter en bij haren echtgenoot gekomen, liet zij zich op hare
knieën zakken, greep zijne beenige handen vast, klemde die in hare handen en stuurde
hare blikken in die des krankzinnigen. Zij sprak:
‘Mijn echtgenoot, mijn lieve man...’
De ouderling hief het hoofd een weinig op, bezag zijne vrouw met eenen strakken
blik, doch antwoordde niet en liet het hoofd terug neerzakken. De vrouw herhaalde:
‘Mijn echtgenoot, mijn goede man, zeg, kent gij mij niet? Herkent gij uwe vrouw,
uwe Lisbeth niet meer?’
De oude timmerman draaide het hoofd naar zijnen oudsten zoon en sprak met
doffe stem:
‘Broeder, heb ik daar uwe stem niet gehoord?’
‘Wanneer de groote stem aan de vier hoeken der wereld zal klinken,’ zegde Pieter,
‘zullen de dooden uit hunne graven opstaan. De wereld moet door de roede des
Heeren gekastijd worden. Mijn bliksem zal het gansche menschdom treffen...’
‘Ik zal uwe wraak niet tegenhouden,’ antwoordde de vader.
‘Mijn zoon! Pieter, mijn kind, bezie uwe moeder toch eens,’ snikte Elisabeth.
Pieter antwoordde niet, doch de vader sprak:
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‘Ja, Lisbeth, ja, zij ook heeft de wegen Gods niet willen bewandelen. Zij volgt liever
het spoor, dat naar de Gehenna leidt: dat is breed en effen. Zij ook is eene dochter
der aarde... Ik zal haar ook in den laatsten dag moeten vervloeken; wij zullen ze ook
van de goeden moeten afscheiden en onze goedertierenheid zal voor de goddelijke
rechtveerdigheid moeten onderdoen.’
‘En gij, mijn jongste zoon, mijn goede Frans,’ snikte de vrouw verder, ‘gij, dien
ik immer zoo teer bemind heb, herkent gij ook uwe moeder niet meer?...’
Frans had naar die stem geluisterd en de knie zijns vaders verlatende, plaatste hij
zijne handen op de schouderen der geknielde moeder en liet zijn hoofd op hare borst
rusten.
‘Goed, mijn zoon,’ sprak de vrouw, ‘o, ik zie het, gij alleen ontwaakt nog op de
stem uwer moeder, o Mijn zoon, kom, dat ik u omhelze! Laat mijne tranen uw
aangezicht besproeien. O, ik heb bij uw aller verlies reeds zooveel geleden!...’
En de moeder knelde haar kind stuiptrekkend tegen haren hijgenden boezem. Doch
Frans rukte zich op eens los, wendde zich terug tot zijnen vader en zijne eerste
houding hernemende, zegde hij:
‘Laten wij bidden en tranen storten om de boosheid der menschen. Het gebed en
de tranen zijn de wapens om het kwaad te bestrijden.’ En aan de beweging zijner
lippen zag men dat hij inwendig bad.
Elisabeth wilde het nog niet opgeven en insgelijks de knieën haars echtgenoots
vastgrijpende, begon zij op nieuw tot hem te roepen, dat hij haar toch mochte herkend
hebben. Maar nu sprong de ouderling op eens recht en zijne armen in de hoogte
heffende, riep hij:
‘Wat heb ik gezien! Het heiligdom is onteerd! Vreemde vrouwen zijn het tabernakel
binnengetreden! Het Heilig der Heiligen is geschonden!... Mijne broeders, dat men
wierook doe branden en de lucht van den vreemden adem zuivere!...’
De vrouw was nu ook van den grond opgestaan. Zij snelde haren echtgenoot na,
vatte zijne armen vast en hing hem om den hals, heer met tranen en woorden
bezwerende zich toch te willen stillen en haar eenen stond te aanhooren. Doch de
oude timmerman, alsof zijn zenuwstel eenen wreeden schok had ontvangen, schudde
zijne echtgenoote van zijn lijf af en, eensklaps eenige stappen achteruit deinzende,
hief hij het hoofd met fieren trots recht, stak zijne vermagerde palmen tot de vrouw
uit, doch sprak niet. Alleenlijk zag men zijne
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lippen door eene vervaarlijke stuiptrekking bewogen. Hij geleek op dit oogenblik
aan een' dier oude profeten, die, door geestdrift vervoerd, de neêrgebukte volksscharen
het woord Gods in de ooren donderden. Hij was bereid in woorden uit te bersten,
toen eensklaps de jonge Frans opspringende, tot hem snelde, zijne knieën omvatte
en met eene hartverscheurende stem begon te roepen: ‘Genade! genade!’
Eene doffe stem, die van Pieter, sprak op denzelfden stond: ‘Heere, straf ons niet
in owe verbolgenheid en kastijd ons niet in uwe gramschap!’
Op het hooren dier woorden zakten de beide armen des ouderlings machteloos
neder en zijne handen op de borst kruisende, en de oogen tot den grond wendende,
stapte hij terug naar het ledekant en zette zich weêr naast zijnen oudsten zoon neder.
Ook Frans hernam zijne plaats aan de knieën zijns vaders.
Wat thans de rampzalige vrouw ook mocht aanwenden, niets meer was bekwaam
om nog een woord uit den mond der krankzinnigen te doen komen. Zij waren als
drie steenen beelden geworden.
‘Laten wij thans vertrekken,’ zegde de geleider, die sprakeloos en met tranen op
de wangen dit hartscheurend tooneel had nageoogd; ‘laten wij gaan,’ herhaalde hij,
‘want zulke ontsteltenissen doen groot nadeel aan de zieken en gij ook, brave vrouw,
gij zijt te zeer aangedaan.’
Elisabeth verliet weenende de celle, waar hare lievelingen het treurige leven sleten;
haar hart klopte als werd het telkens uit hare borst gerukt en haar hoofd was brandend
en als door het toegesnelde bloed opgezwollen. Toen zij in hare woon terugkeerde,
zegde zij weenend tot den dokter:
‘o Mijnheer! hunne krankzinnigheid is nog eens zoo groot geworden. Men heeft
in die verschrikkelijke woon den laetsten sprankel van gezonden geest in hunne
lichamen uitgedoofd. God. God! wat akelig gebouw, wat akelige vertogen! vertrekken
als kelders; ijzeren grendels op de deuren als in eene gevangenis. O, dat is ijselijk!
Neen, daar kunnen zij niet, daar kan niemand genezen worden. Nu heb ik eerst goed
verstaan, dat zij mij voor eeuwig ontnomen zijn: de laatste straal van hoop is in mijne
ziel uitgedoofd!’
‘Gij zegt daar zoo al iets, Lisbeth; er zouden voorzeker vele verbeteringen in
zulkdanige gestichten kunnen ingevoerd worden,’ zegde de geneesheer en hij nam
een snuifje. Dan vroeg hij:
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‘Hebben zij u herkend, Lisbeth?’
‘Neen, mijnheer; slechts mijn jongste zoon, mijn Frans, scheen een oogenblik zich
mijne gelaatstrekken te herinneren en mijne stem te hooren... Het was
verschrikkelijk!...’
De dokter vroeg nu niets meer en de vrouw met aandacht beziende, gebood hij
haar zich aanstonds te bed te begeven, zeggende: ‘Ik had beter gedaan dit bezoek
niet te laten geschieden.’
Eene aderlating, welke de dokter eenige stonden later bij de vrouw deed, voorkwam
de gevolgen harer sterke ontroering.

IX.
Drie maanden na het voorval, welk wij in het voorgaande hoofdstuk verhaald hebben,
en wel tegen het vallen van den avond, stapte de dokter met Elisabeth in zijn rijtuig.
De uitdrukking van liet wezen der vrouw was nog treuriger dan naar gewoonte: men
zag wel geene tranen hare wangen bevochtigen; doch het inwendig zielewee, welk
haar folterde, was daarom niet min hevig. Het wezen des dokters was ook
buitengewoon neêrslachtig; doch een goed opmerker zou bij hem nog meer
misnoegdheid dan wel echte droefheid ontdekt hebben. Ziehier wat de reden van die
nieuwe droefheid bij Elisabeth en van de misnoegdheid des geneesheers was:
In den namiddag had zich een bediende van het gesticht voor zinneloozen ten
huize van den geneeskundige aangeboden en de tijding gebracht, dat de echtgenoot
van Elisabeth, reeds sedert eenige dagen door eene zware onpasselijkheid aangerand,
zich voor het oogenblik in gevaar van sterven bevond, en ingeval zijne vrouw hem
nog eens wilde zien, men haar bij hem zou toegelaten hebben. De dokter had, bij het
hooren dier tijding, inwendig besloten daarvan niets aan Elisabeth te zeggen; doch
deze zich toevallig in de nabijheid bevindende, toen de knecht de treurige boodschap
bracht, had alles afgeluisterd. De geneesheer ontdekte haar in den gang, toen hij den
bediende uitliet en vond haar daar beweegloos en als aan den grond genageld staan.
De brave ouderling stampte misnoegd op den grond en toen de bode vertrokken was,
deed hij de vrouw met hem in een vertrek treden. Hij wachtte eenige stonden eer hij
het woord opnam. Eindelijk
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na eenige keeren in de kamer op en neêr gewandeld te hebben, zegde hij op strengen
toon:
‘Lisbeth, dit bezoek mag geene plaats hebben.’
De vrouw antwoordde niet oogenblikkelijk en scheen te wachten tot dat er meer
bedaardheid in hare ziel zou zijn gekomen. Dan de handen te zamen voegende en
dezelve srneekend tot den dokter uitstekende, bad zij:
‘o Mijnheer, gij hebt reeds zooveel, gij hebt alles voor mij gedaan en ik zou niet
gaarne u eenig misnoegen veroorzaken; ik zal u gehoorzamen, indien gij het wilt;
doch, mijnheer, gedenk, dat het mijn echtgenoot is, dat ik hem na dien stond nooit
meer zal zien... Gedenk, dat hij zijne jonkheid voor mij in arbeid, als een slaaf,
versleten heeft, dat hij mij beminde uit al de krachten zijner ziel en zijnen laatsten
druppel bloeds voor mij zou gestort hebben; en zeg, mag ik hem dan in zijne laatste
stonden verlaten... Het is waar, hij zal mij niet kunnen herkennen, doch hij is niettemin
mijn echtgenoot en ik ben verplicht hem tot den dood alles op te offeren.’
‘Maar weet gij dan niet,’ onderbrak de geneesheer met ongeduld, terwijl hij in het
vertrek op en neêr wandelde, ‘weet gij dan niet, dat dit alles weêr eenen nadeeligen
indruk op uwe gezondheid zal te weeg brengen? dat het u mogelijk den dood zal
kosten? Uw lichaam, Lisbeth, is reeds zoo zeer verzwakt.’
‘Neen, mijnheer, ik ben tegen de smart verhard geworden,’ hernam de vrouw. ‘O,
ik bid u, weiger mij dien laatsten troost niet, laat mij dien jongsten plicht bij mijnen
echtgenoot vervullen. Zijn dood zal mij minder dan het verlengen zijns lijdens
bedroeven.’ En op hare knieën vallende, greep zij de handen des geneesheers vast
en besproeide ze met hare tranen.
De brave ouderling kon niet langer aan die bede wederstaan. Hij voelde zijne
oogen met tranen overgoten en borst eindelijk uit:
‘Lisbeth, Lisbeth! gij wilt het lot tergen; o ga niet! ik zeg het voor uw goed; ik
beoog niets anders, gij weet het!’
‘O, ik zal meer lijden met niet te gaan,’ snikte de vrouw. ‘En toch, mijnheer, zeg,
indien gij eenen vader, eene moeder, eene gade had, die in stervensnood zouden zijn,
zeg, zoudt gij u kunnen tegenhouden er niet naartoe te ijlen om ze, voor de laatste
maal, nog eens te zien, hun de hand te drukken en eenen traan bij hun sterfbed te
storten. Mijnheer, begrijpt gij niet wat er in mijne ziel moet omgaan!...’
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De geneesheer bleef nog eenige stonden sprakeloos, vaagde twee zilte tranen van
zijne wangen en sprak eindelijk:
‘Welnu, Lisbeth, wij zullen beiden gaan; doch wapen u met moed en sterkte.’
‘Dank, dank, mijnheer. O kon ik ooit uwe goedheid naar waarde erkennen.’
‘Genoeg, genoeg, mijne brave, bedaar; want gij zult vandaag weder veel moeten
lijden: ik ken uwe gesteltenis en weet welk nadeel zulke schokken op u kunnen doen.’
‘Vrees niets, mijnheer: ik zal moedig en bedaard wezen.’
Het was eenigen tijd na die samenspraak, dat de dokter met Elisabeth zich deed
naar het gesticht der krankzinnigen voeren. Er werden gedurende dien tocht weinige
woorden gewisseld; want de geneesheer kon zijne inwendige misnoegdheid niet
overwinnen. Zij kwamen eindelijk aan het gesticht en men leidde hen in eene der
ziekenzalen, waar de oude timmerman zich bevond.
Daar lag de rampzalige op een laag bed uitgestrekt. Zijn wezen was nog meer
vermagerd dan toen Elisabeth hem over drie maanden gezien had. Zijne oogen waren
half gesloten en de uitdrukking zijner wezenstrek ken was buitengewoon kalm.
Niemand zou gezegd hebben, dat die man zoo dicht bij zijnen dood was. Er bevond
zich slechts een bewaarder naast het bed, en, bij het intreden van Elisabeth en den
geneesheer, deed hij teeken van stil te zijn en gaf, op den lijdende wijzende, te
verstaan, dat deze voor het oogenblik in eenen zachten slaap was gedompeld. Allen
bleven stil om die rust niet te stooren.
Wij zullen niet trachten te beschrijven wat de vrouw gedurende die stilte in hare
ziel gevoelde; het was eene wereld van treurige gedachten, eene aaneenschakeling
van zielesmarten, die haar door den geest vlogen.
Na een klein kwaart uurs begon de zieke zich lichtjes te roeren, opende half de
oogen en deed moeite om de hand aan het hoofd te brengen. De dokter nam die
beweging met de grootste aandacht waar en zijn gelaat werd op eens als opgehelderd:
hij voelde eene sterke aandoening door zijn gansch lichaam loopen en zich tot den
bewaarder wendende, zegde hij:
‘Ziet gij eene groote verandering in dien man?’
‘O ja, mijnheer,’ was het antwoord, ‘hij is grootelijks veran-
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derd; hij is nog veel bleeker en veel magerder geworden dan hij te voren was.’
De dokter zag, dat de knecht hem niet begreep en sprak niet meer tot hem; maar
zich tot de vrouw wendende, zegde hij met eene ontroerde stem:
‘Lisbeth, kom eens nader: er gebeurt iets buitengewoons in uwen echtgenoot.’
Nauwelijks had de geneesheer die woorden uitgesproken of de zieke, het hoofd
omwendende en zijne zwakke oogen zoo wijd mogelijk openende, sprak met eene
stille stem:
‘Lisbeth, mijne goede Lisbeth, waar zijt gij?’
‘Het bewustzijn is hem teruggekomen,’ stamelde de geneesheer met eene stem,
die van de grootste ontsteltenis getuigde.
De vrouw was te zeer door de spraak haars echtgenoots en door de woorden des
dokters getroffen, om oogenblikkelijk te kunnen antwoorden; al wat zij doen kon,
was de hand van haren gemaal te grijpen en die zachtjes te drukken. De oude
timmerman bezag haar met een kalm wezen; doch dat tenzelfden tijd van de grootste
verbaasdheid getuigde, en dan zijne flauwe blikken rond het wijde vertrek sturende,
vroeg hij:
‘Waar ben ik hier, Elisabeth?’
‘In het gasthuis, mijn brave,’ antwoordde de geneesheer, ‘gij zijt gevaarlijk ziek
geweest.’
‘Is het waar, Lisbeth?’
‘Ja, mijn goede man,’ was al wat de vrouw kon uitbrengen.
‘En waar zijn de kinderen?’
‘Zij zullen straks komen,’ zegde de geneesheer, want hij vreesde telkens, dat de
vrouw eenige onvoorzichtigheid zou begaan hebben.
‘o Lisbeth, ik gevoel mij zoo zwak; ik weet niet hoe mij het hoofd staat, ik geloof
dat mijn einde nadert. Ga, roep de kinderen, ik zou ze nog wel eens willen zien.’
‘Ja, mijn lieve man,’ zegde Elisabeth en, zich niet langer kunnende bedwingen,
borst zij in tranen los. De brave vrouw voelde zich verblijd over de herstelling van
den geest haars echtgenoots, doch tenzelfden tijd aan zijnen ziekelijken toestand en
aan het rampzalige lot harer kinderen denkende, voelde zij haar hart door de zwaarste
smarten gefolterd.
De kranke bleef nu eenigen tijd sprakeloos, en dan zijne handen
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gedurende eenige stonden aan het hoofd houdende, borst hij eensklaps in een luid
geween los:
‘O!’ riep hij, ‘God! ik herinner mij! Ramp, ramp! Elisabeth, laat mij u eens
bezien!... God, wat zijt gij bleek en mager geworden! O, wat hebt gij fel moeten
lijden, ik weet het nu! Ik ben zinneloos geweest!...’
De geneesheer staarde moedeloos den kranke aan en Elisabeth wrong de handen
van wanhoop.
De bediende had intusschen verstaan, dat de zieke zijn verstand had teruggekregen
en was de zaal uitgesneld, ten einde den geestelijke van 't gesticht te gaan roepen.
Na een oogenblik keerde hij met dezen terug en nu moesten de wereldsche
gevoelens achteruitgesteld worden, om voor de zielezaken plaats te ruimen. Op
verzoek van den braven herder vertrokken Elisabeth en de dokter in eenen hoek der
zaal en zagen met innig genoegen, dat de zachte woorden des priesters weldra de
kalmte in de ziel des lijders terug hadden gebracht.
Toen de kerkplicht geëindigd was, kwamen zich de dokter en de vrouw weder bij
het bed des zieken voegen en nu begon er eene samenspraak, waarvan ieder woord
als een messteek in de ziel der rampzalige vrouw drong. Haar echtgenoot wilde
weten, hoe het met de kinderen was en zijne vrouw moest hem, door bedrieglijke
woorden zoeken te troosten en hem doen gelooven, dat het huisgezin zich in den
besten staat bevond, dat de kinderen immer werk hadden en zij allen goed aan den
kost kwamen.
‘Maar,’ sprak de timmerman, ‘het schijnt mij, dat ik slechts sedert eenige dagen
van Pieter en Frans ben verwijderd... U heb ik sedert lang niet meer gezien, Lisbeth;
maar zij zijn bij mij geweest. O, dit schijnt mij vast en zeker... o God! Zijn zij
misschien ook krankzinnig geworden?... Spreek, Lisbeth...’
‘Neen, mijn goede man, gij bedriegt u: zij zijn frisch en gezond,’ zegde Lisbeth,
terwijl zij alle moeite aanwendde, om hare tranen terug te houden.
‘Lisbeth, Lisbeth, gij verzwijgt mij de waarheid!’
De geneesheer antwoordde thans.
‘Zij zullen u morgen komen bezoeken, ik verzeker het u, mijn goede vriend.’
‘o Mijnheer, dan slechts zal ik gerust wezen; maar waarom niet
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op het oogenblik?... Morgen... morgen...’ stamelde de kranke, en de spraak ontging
hem.
Na eenige oogenblikken echter hernam hij weder het woord en het scheen nu, dat
zijne gedachten eene andere richting hadden genomen: want hij sprak van de toekomst,
hoopte, dat hij weldra zou genezen zijn en dan weêr zijn werk zou kunnen hernemen.
‘O, ik voel het,’ zegde hij, ‘het gezond verstand is mij gansch teruggekomen, en ik
zal in de Geschiedenis des Bijbels niet meer lezen, Lisbeth; want dit heeft mijnen
geest doen verdwalen.’
De geneesheer hield zich intusschen bezig met den pols des zieken te grijpen en
telkens was de uitdrukking zijns wezens koeler en treuriger geworden. Eindelijk
wilde hij Elisabeth doen verstaan, dat zij hare samenspraak moest staken, want dat
de kranke rust noodig had.
‘o Mijnheer,’ zuchtte de timmerman, ‘laat ons nog eenige oogenblikken spreken;
ik voel mij steeds zwakker worden: sedert eenige stonden ontgaan mij de krachten;
ik zal weldra de eeuwige rust genieten.’
Dit woord was waarheid en de dokter wist dit ook; want hij zocht slechts Elisabeth
aan het droevige schouwspel van den dood haars mans te onttrekken. Dan, hij kon
daarin niet gelukken en de rampzalige vrouw wilde den smartbeker tot den bodem
ledigen. Zij borst thans uit:
‘Neen, mijn lieve echtgenoot, gij zult niet sterven! God zal zoo wreed niet wezen,
niet waar, mijnheer? Hij zal mij u niet terug geschonken hebben, om mij u weêr
oogenblikkelijk en voor eeuwig te ontnemen... Neen, neen! gij zult thans genezen;
wij zullen nog blijde dagen te zamen overbrengen... Moed, schep goeden moed, mijn
echtgenoot!...’
‘Lisbeth, ik wenschte het wel,’ zegde de lijder, ‘doch ik geloof niet dat...’ en verder
kon hij niet spreken.
‘o Mijnheer,’ riep thans de vrouw, ‘o zeg mij, geef mij eenige hoop, o help hem
toch: hij is thans niet meer krankzinnig en ik weet, dat uwe kunst veel vermag!...’
‘Elisabeth, bedaar toch,’ zegde de dokter haar de hand grijpende, ‘gij hebt mij
beloofd moed en kracht te bezitten.’
‘Genees hem! mijnheer, genees hem!’ snikte de vrouw, tot antwoord.
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De dokter zegde niets meeren bleef met aandacht op den zieke staren.
De vrouw ging thans huilend voort: ‘o hen ik dan van allen verlaten; gij ook,
mijnheer, gij verlaat mij!’
‘Lisbeth,’ zuchtte de geneesheer, ‘gij verscheurt mij het hart.’
‘Lisbeth, Lisbeth...’ zuchtte op denzelfden stond ook de oude timmerman en zijn
hoofd zakte neder. Hij was dood.
Wij zullen niet verder trachten te beschrijven wat de vrouw bij die laatste ramp
leed; het gaat onze macht te boven. Zeggen wij alleenlijk, dat een half uur later de
geneesheer Elisabeth, nog altijd bezwijmd, in zijn rijtuig deed dragen en ze in eenen
deernisweerdigen toestand naar zijne woning terugvoerde.
Die laatste slag was boven de macht der vrouw geweest en moest haar den dood
kosten Zij kwijnde slechts twee maanden en ging alsdan haren echtgenoot in de
eeuwigheid vervoegen.
De twee zonen bevinden zich nog immer in het gesticht voor krankzinnigen en
niets laat hopen, dat er ooit eenige beternis in hunnen rampzaligen toestand zal kunnen
gebracht worden.
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De graaf van Steenburg.
Eene geschiedenis uit de XIII eeuw.
e

I.
De laatste roode stralen der zon waren achter den gezichteinder gedaald en de
avondmist had zich grauw en killig over het aardrijk verspreid. Alles was doodsch
en stil op het oud adellijk slot van Steenburg. Reeds lang was de valbrug neergelaten;
de wapenk nechten hadden zich in hunne nachtvertrekken opgesloten en slechts
eenige nachtwakers lieten het oog uit kijkgaten en torens op de omliggende vlakte
ronddwalen.
In eene sombere, groote zaal, welke op de kostelijkste wijze gestoffeerd was, zaten
een jong ridder en een jeugdig meisje bij een flikkerend houtvuur. Liefderijk maar
toch ernstig was het wezen des jongelings. De blonde haren, welke uit zijne fluweelen
muts nedervielen, rolden hem golvend om de schouders en zijn jonge baard krulde
zich mannelijk om zijne kin. Met droefgeestigheid maar toch liefdevol, staarde hij
op het meisje. Deze hield hare zachtblauwe blikken naar den grond gewend en hare
hand verborg zich tusschen de fijn gevlochtene bruine haarlokken, welke naast hare
wangen nederdaalden en zich achter op het hoofd met eenen zijden strik
vasthechtteden.
Beiden bleven eenen geruimen tijd sprakeloos. Eindelijk vatte de jongeling het
woord op:

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 6

155
‘Waarom, lieve, staart gij zoo treurig? Waarom blijft gil zoo sprakeloos? Het schijnt
mij, dat uwe ziel ontrust is en gij wilt mij geen enkel woord toespreken: ben ik dan
uw vertrouwen niet meer waardig?’
Het meisje richtte hare blikken op den jongeling en een traandrop bekroop hare
gladde rozenwangen. Zij sprak:
‘God beware mij, Hendrik, voor zulk eene gedachte. Gij kent mij en weet immers
genoeg, dat ik u nooit een gevoel mijns harten heb verzwegen...’
‘Ik weet het. Anna... open mij dan nogmaals uwe ziel en gedoog, dat ik u
vertrooste.’
‘Welnu, mijn vriend, luister en geef mij raad, zoo het mogelijk is. Reeds sedert
ettelijke dagen wordt mijn geest door een vervaarlijk gedacht gekweld. Het schijnt
mij, dat ik gedurig mijns vaders stem in mijne ooren voel klinken. Des nachts schijnt
mij zijne schim te vervolgen, mij de handen toe te reiken en mij soms smartelijk toe
te lachen.’s
‘Lieve,’ antwoordde de jongeling, ‘dat is een teeken dat uws vaders ziel gebeden
noodig heeft.’
‘Zoo denk ik ook, Hendrik, en ik heb daar straks hetzelfde aan mijnen oom gezegd;
doch hij heeft mij vergramd toegeschoten, dat mijn vader in Palestinen was dood
gebleven, en ik aan hem niet meer moest denken, mits hij op heilige bedevaart was
gestorven.’
‘Het bidden voor de overledenen is God immer aangenaam, Anna, en gij zult nooit
slecht handelen met de gedachtenis uws vaders in uwen geest te herroepen.’
Een zware zucht ging op uit 's meisjes boezem en zij liet haar zwierig hoofd op
den schouder van haren beminde neêrzakken. Met liefde en medelijden blikte de
jongeling op haar en heur zachtkens in zijne armen klemmende, drukte hij eenen
zoen op haar blanke voorhoofd. ‘Mijne lieve Anna!’ zuchtte hij. Het meisje opende
op dit woord hare blauwe oogen en spiegelde ze eenen stond in die des jongelings,
terwijl hare fijne hand zich kozend op zijnen schouder plaatste. De jonge ridder
voelde zich door liefde vervoerd en riep uit:
‘Anna, verban uwe doodende vrees en luister naar mijne woorden. Uw oom heeft
nu reeds zoo dikwerf onze vereeniging verschoven en heden nog wil ik u aan hem
voor den laatsten keer afvragen. Zoo hij
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wreed genoeg is om ons verzoek te blijven afslaan, wilt gij dan mijnen raad volgen.
Anna?’
‘Dat zal ik,’ was 's meisjes antwoord, ‘want langer bij mijnen oom blijven is
onmogelijk.’
‘Welnu dan,’ ging de jongeling opgetogen voort, ‘dan zullen wij vluchten, Anna...’
De ridder had zich, bij het uitspreken dier woorden, opgericht. Het meisje stond
voor hem, zag hem met drift in de oogen; doch eensklaps scheen ze naar iets te
luisteren, liet het hoofd terug op 's jongelings borst zinken en angstig vielen haar de
woorden: ‘daar is hij!...’ uit den mond.
Op hetzelfde oogenblik verscheen het wreede en magere wezen van Anna's oom
aan den ingang der zaal. Bij het flauwe licht van den koperen luchter der zaal kon
men gemakkelijk zien, dat eene buitengewone drift zijne ziel moest ontstellen. Het
was nogtans geene gramschap, welke op zijn gezicht doorstraalde. Hij wierp eenen
valschen blik op den jongen ridder en, hem met de hand wenkende, sprak hij:
‘Ridder Hendrik, ik wacht u.’
De jongeling drukte eene laatste maal de hand zijner geliefde en haar de woorden:
‘moed, mijne lieve Anna!’ toesprekende, stapte hij fier en trotsch tot bij den ouden
graaf. - ‘Heer graaf,’ klonk zijne taal, ‘ik bid u naar mijne woorden te willen
luisteren...’ - Doch de oude onderbrak die gezegde en sprak: ‘Ridder, wilt gij mij
volgen?’
Sidderend zag de arme Anna den jongeling de zaal uitstappen en toen hij vertrokken
was, biggelden wrange tranen van droefheid en angst op hare schoone wangen.
Eenige stonden later doorklonk een hoorngeschal het eenzame burgslot en Anna
snelde naar het vensterraam der zaal. Zij zag de valbrug neêrdalen en haren geliefde,
op zijn moedig ros gezeten, het slot verlaten en in den duisteren omtrek verdwijnen.
Een oogenblik daarna trad de graaf weder in de zaal. Anna stond nog altijd aan
het venster en trachtte in de duisternis de schaduw van haren minnaar te ontdekken;
doch zij hoorde slechts nog het gekletter der hoeven zijns paards in de verte
rondgalmen. Blijde was het arme kind, dat Hendrik het slot ontkomen was; want zij
vreesde de wraak haars ooms, die misschien hun voornemen had afgeluisterd.
‘Mijne nichte,’ sprak de ouderling, ‘de nacht is hevig koud, de
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wind huilt vervaarlijk en zijne zucht dringt door die vensterruiten; kom zet u hier bij
het vuur.’
Revend verliet Anna het raam en ging zich bij het vuur in eenen leuningstoel
plaatsen. Met angst staarde zij nu en dan op haren oom; want iederen stond vreesde
zij, dat zijn toorn ging uitbersten. Doch de grijsaard scheen van niets bewust, plaatste
zich in eenen breeden zetel, verborg zijne magere handen in de wijde fluweelen
mouwen zijns kleeds en liet zijne droge oogschelen toevallen. Met de grootste
verwondering bespeurde Anna die vreemde handelwijze haars ooms. Hij, die zoo
grammoedig, zoo ongeduldig, zoo opvliegend van inborst was, die haar zoo dikwijls
straf en wreed voor eene ingebeelde onachtzaamheid bejegende, hij zweeg nu, nu
dat hij haar in zulke verliefde houding, in zulke gemeenzaamheid met Hendrik ontdekt
had. Des meisjes geest verdwaalde in bedenking en die handelwijze scheen haar
raadselachtig en bedrieglijk. Zij bleef stilzwijgend zitten en durfde, uit vrees van de
stilte te verbreken, geene de minste roering aan hare leden geven. Alles was stil;
slechts de ademhaling des grijsaards trof haar oor. Die ademhaling werd allengs
zwaarder en zichtbaar werd het voor het meisje, dat haar oom in diepen slaap lag
gezonken. Zij durfde zich echter niet bewegen en bij eene mompeling, welke 's
grijsaards mond ontsnapte, verdubbelde hare aandacht.
‘Ja,’ sprak deze, ‘ridder Hendrik is krachtig en onverschrokken... Hij kent geen
gevaar... zijne hand zal mij van den vreemdeling ontmaken... Anna is hem slechts te
dien prijze geschonken... En ik ben de graaf... Mijn broeder zal dood blijven... en
het erfdeel zullen ze mij niet ontstelen... Hij zal ontwijfelbaar sterven...’
Verder hoorde het meisje niets meer; doch wat zij gehoord had, bracht eenen
verschrikkelijken angst in hare ziel.
‘Welhoe,’ sprak zij stil bij haar zelve, ‘heb ik het goed begrepen? Mijn minnaar
zou mij slechts ten prijze eener misdaad verkrijgen! En hij zou laf genoeg zijn, om
dien koop toe te slaan, de onweerde! Hij kent mij dan niet?... Neen! nooit zal ik den
naam van echtgenoot aan eenen lafaard schenken...’
's Meisjes hart werd door die bedenkingen schrikkelijk gefolterd en een afgrijslijke
zielenstrijd deed zich in haar hart op. Eindelijk ontwaakte de graaf uit zijne sluimering.
Anna ontving met afschrik den gewonen avondzoen en beiden begaven zich ter rust.
De zoete slaap ontvlood Anna's sponde.
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II.
Geen kwaart uurs was ridder Hendrik van het slot van Steenburg verwijderd of hij
werd door eenige zijne wapenknechten vervoegd. Na eenigen weg met hen afgelegd
te hebben, bevool hij hun allen naar zijn slot te rijden en hem een gezadeld paard te
laten. De knechten gehoorzaamden en wanneer zij uit het oog verdwenen waren,
verliet Hendrik de groote baan en stapte eenen smallen weg in, die door een dicht
en wildbewassen bosch leidde. Aan eene kleine hut, in het midden des wouds
verscholen, bleef hij stil, klom van zijn paard en de twee rossen aan eenen boom
vastgemaakt hebbende, stapte hij tot de deur der stulp. Een lichte klop deed dezelve
openen, en een uitgemergd grijsaard, wiens witte baard tot op de borst neêrdaalde
en wiens gescheurde en versletene kleederen de uiterste armoede verrieden, deed
zich voor zijne blikken op.
‘Dat ik u niet verschrikke, mijn weerde,’ sprak de ridder, ‘mijne inzichten zijn
heusch en vriendelijk.’
‘Heer ridder,’ was het antwoord, ‘ik heb nooit schrik voor eenen mensch gevoeld.
Wat verlangt gij? Zit neêr en spreek...’
Op hetzelfde oogenblik sloot de grijsaard de deur der arme woning toe en reikte
eene kleine voetbank aan den jongeling.
‘Wil mij verschoonen,’ sprak deze laatste, ‘ik koom u eene proef van
groothartigheid vragen. Gij zegt van geen mensch te schrikken; ik geloof u. Gij zult
mij dan ook niet weigeren, zoo ik u verzoek mij naar mijn slot te vergezellen. Hier
is mijne ridderhand en ik zweer, dat u geen leed zal geschieden.’
De grijsaard richtte zijne vurige blikken op den jongeling, bezag hem eene poos
zonder spreken en hem, op zijne beurt, de hand toereikende, zegde hij met fierheid:
‘Daar is mijne hand, ridder, zij is weerdig de uwe te drukken.’
Beiden stapten de hut uit. Hendrik plaatste zijnen mantel op de schouderen des
grijsaards, deed hem een der paarden beklimmen en in een' enkel galop waren zij
aan Hendriks slot. De valbrug werd neergelaten en onbekend trad de ouderling de
burcht binnen.
Eenige stonden later zaten beiden aan eene tafel. Twee zilveren schalen, met
kostbaren wijn gevuld, stonden voor hen. Hendrik nam het woord:
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‘Mijn vriend,’ sprak hij, ‘mag ik u eenige vragen doen?’
‘Doe, jonker,’ was het antwoord, ‘ik sta te uwen dienste.’
‘Sedert hoelang zijt gij in deze streek?’
‘Sedert drie weken.’
‘En wat doet gij om te leven?’
De grijsaard stond op eens recht en een' fieren blik op den ridder werpende, riep
hij:
‘Ridder Hendrik, ik heb u toegestaan mij vragen te doen, maar niet mij als een'
landlooper te onderzoeken! Nu, zwijg en aanhoor mij! Gij kent mij niet, ridder; doch
ik ken u. Ik heb u, nog jong zijnde, dikwijls in mijne armen gesloten, omdat uw vader
mijn beste vriend was. Ik ken u, en daarom heb ik niet geaarzeld mij naar uw slot te
begeven. Een woord en gij zult mij ook kennen: ik ben de graaf van Steenburg!...’
De jongeling bleef pal zitten; de trotsche houding des grijsaards kon hem niet
verschrikken. Hij sprak koelbloedig:
‘De graaf van Steenburg is in Palestina dood gebleven en reeds lang is zijn
graafschap op zijnen broeder vervallen.’
‘De graaf van Steenburg is niet dood!’ riep de grijsaard in woede, ‘de graaf van
Steenburg staat voor u en mijn broeder is een lafaard en een schelm!...’
‘Dit laatste is waarheid,’ antwoordde Hendrik: ‘doch geef mij bewijzen uwer
gezegden, toon mij dat gij de graaf zijt.’
Met fierheid bracht de ouderling nu eenen zilveren stempel te voorschijn en hem
den jongeling toonende, riep hij:
‘Daar, kent gij dit zegel? Kent gij het oud wapen der graven van Steenburg? Kent
gij dien ring? Het is de ring mijner gestorvene gade. En dit perkament dien titel
herkent gij dien? Spreek! erkent gij mij nu, of zult gij mij als een hond ter deure
uiijagen zooals mijn broeder gisteren gedaan heeft, o Jongeling, indien uw vader nog
leefde, hij ware reeds lang in mijne armen gevlogen; want hij zou zijnen ouden vriend
en wapenbroeder onder dit versleten kleed wel herkennen; doch gij waart nog te
jong; ik alleen bezit die herinneringen.’
Hendrik had intusschen het grafelijk zegel en de andere voorwerpen bezichtigd
en niet moeilijk was het hem er de echtheid van te erkennen.
‘Heer graaf,’ sprak hij ootmoedig, ‘zet u neêr, ik bid u; doch laat eerst toe dat ik
uwe hand omhelze.’
‘Neen, jongeling, niet mijne hand! hier op mijne borst; het zal de
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eerste maal niet zijn, dat onze hartskloopingen zich vereenen! Kom hier, gij zijt een
braaf ridder, zooals uw vader was!...’
Hendrik vloog in 's grijsaards armen en heiden bleven eenige stonden borst aan
borst gekneld. Als zij terug neêrgezeten waren, hernam de jongeling:
‘Heer graaf, luister nu welk toeval mij genoodzaakt heeft u op te zoeken. Gij hebt
daareven gezegd, dat uw broeder een schelm is; doch hij is meer: hij is een
moordenaar! Luister.
Hier spreidde zich een lichte schaamteblos op Hendrik's wangen: hij moest zijne
liefde kenbaar maken, en zulks aan den vader zijner beminde. Edoch hij hoopte, dat
alles met goeden uitslag zou bekroond zijn geworden en openhartig verklaarde hij
zijne gevoelens. Dan verhaalde hij aan den ouderling hoe zijn wreede broeder hem
Anna ten huwelijk beloofd had, op voorwaarde dat hij den vreemdeling, dien hij hem
aanwees, deed om het leven komen.
‘Doch,’ zegde hij, ‘de booze heeft zich misgrepen; Hendrik's hand is de hand eens
moordenaars niet!... Ik besloot,’ vervolgde de jongeling, ‘die prooi aan zijne handen
te ontscheuren en ik gehaarde alsof ik met blijden zin die voorwaarden aanname. Te
meer ik dacht, dat hieronder een geheim moest schuilen en ik wilde zulks ontdekken.
Gode zij dank! ik zal tot uw geluk, heer graaf, kunnen medewerken.’
Met zichtbare opgetogenheid greep de ouderling de hand des jongelines vast,
drukte dezelve met kracht tegen zijne borst en twee tranen rolden over zijne
vermagerde wangen.
‘Ik dank u, Hendrik,’ sprak hij, ‘God zal het u loonen en ik zal uwe schoone
handelwijze niet vergeten. Doch, spreek verder en zeg mij hoe het met mijne arme
Anna staat? O het kind heeft ongetwijfeld van dien wreedaard veel moeten lijden!
Hadde ik hem vroeger gekend zooals nu, ik zon hem zulke dierbare panden niet
toevertrouwd hebben. Spreek, ridder, hoe stelt het Anna?’
‘Zij heeft oneindig geleden,’ was Hendrik's antwoord, en een bittere traan beliep
nu ook des jongelings aangezicht.
Beiden bleven eene poos sprakeloos. Eindelijk onderbrak de jongeling de treurige
stilte, stond uit zijnen zetel recht en wandelde peinzend door de zaal. Dan terug bij
den ouderling tredende, sprak hij:
‘Heer graaf, laat mij begaan; morgen ziet gij uw geliefd kind weder, morgen knelt
gij uwe waarde dochter op uw vaderlijk hart... Dezen
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nacht kunt gij in rust wezen: op het slot van uwen ouden vriend zijt gij in veiligheid
en meester.
Beiden bleven nog eenen langen tijd in samenspraak. De oude graaf verhaalde
zijne lotgevallen op den kruistocht, zijne slavernij, zijne wederkomst, en hoe hij, om
zich van de slechte handelwijze zijns broeders te overtuigen, eenigen tijd onbekend
in den omtrek had doorgebracht, alvorens zich in zijnen armoedigen toestand op het
slot aan te bieden, om er slechts miskenning te ontmoeten... Dan begaven zich beiden
ter rust.

III.
Eenige uren stond de zon in den opgeklaarden hemel te schitteren, toen een zware
ruiterstoet uit het slot van ridder Hendrik stapte en in statigen galop door de breede
vlakte heenrende. Hendrik was aan het hoofd des stoets en aan zijne rechter zijde
reed een oude ridder. Eene fiuweelen muts met blauwe vederen bedekte hem het
hoofd en de zilveren haarlokken golfden hem om den hals. Een kostelijk zwaard hing
hem aan de heup en eene gouden ketting en een rijk gewrochte dolk blonken op zijne
borst. Niemand zou in dien edelen ridder den armen grijsaard herkend hebben, welken
Hendrik 's avonds te voren in het bosch was gaan opzoeken.
Stilzwijgend reden de ruiters voort en nu en dan zag men de paarden der twee
edellieden dichter bij elkander stappen en dan werden er eenige stille woorden
tusschen Hendrik en den ouderling gewisseld.
Intusschen was men tot het slot genaderd; de gansche stoet trok op de sterkte van
Steenburg en Hendrik, door den ouderling vergezeld, stapte zonder zich te hebben
doen aandienen, tot in de groote zaal der burcht. Daar zat Anna. De moedeloosheid
stond in hare gansche houding uitgedrukt; hare blauwe oogen schenen als met een
dekkleed van treurigheid overtrokken en niet moeilijk was het te zien, dat bittere
tranen dezelve bevochtigd hadden. Op het gezicht haars beminden was 's meisjes
eerste gevoel eene beweging om tot hem te snellen en zich in zijne armen te werpen;
doch eene bedenking scheen haar eensklaps te wederhouden en zij bleef onbeweegbaar
staan. Eene soort van afgrijzen en beschroomdheid verspreidde zich op haar gelaat.
Hendrik naderde en sprak met teederheid:
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‘Mijne goede Anna, verheug u; want ik breng u eene blijde tijding.’
‘Eene blijde rijding,’ herhaalde het meisje met afschrik, ‘eene blijde tijding... Hebt
gij dan alreeds het offer der wraak mijns ooms geslacht? Heeft uwe hand zich reeds
met onnoozel bloed bemorscht? Ga heen, ridder; ik heb de voorwaarde geraden,
waarop ik u beloofd ben; ik weet, dat ik de prijs eener euveldaad moet zijn: dat gij,
om mij te verkrijgen, eenen man moest dooden.’
‘Anna,’ onderbrak de jongeling, ‘ziedaar dien man,’ en hij wees op den ouderling,
die stilzwijgend achter hem stond en het meisje met aandoening en liefde beschouwde.
Anna had tot dan toe dien tweeden persoon nog niet opgemerkt, zoodanig was zij in
hare gedachten verslonden geweest. Nu echter ontmoette zij den blik des ouderlings
en beschaamd ging zij zich bij Hendrik voegen, en scheen hem bevreesd aan te
kleven.
‘Getroost u, mijne lieve Anna,’ sprak de jongeling, ‘getroost u, uw minnaar is
nooit een lafaard geweest en zijne hand is immer onbevlekt gebleven; getroost u en
wees verheugd, want uw lijden gaat een einde nemen. Verschrik niet, staar gerust
dien ouderling in het oog: hij is u niet vreemd. Treed nader, heer graaf, en omhels
uwe dochter...’
Bevend trad de grijsaard nader en bleef eene korte poos voor het meisje staan;
tranen rolden over zijne wangen; zijne armen openden zich en Anna viel als ontzield
op zijne borst.
‘Vader!’ snikte zij, ‘vader!’
‘Mijn lief kind!’ was 's grijsaards antwoord, terwijl tranen biggelend over zijn
aangezicht rolden, ‘o mijne dochter, ik herzie u! Mijn heil is uitermate groot en op
dezen gelukvollen stond vergeet ik al mijne rampen, mijne langdurige slavernij bij
de ongeloovigen.’ Eene teederlijke omhelzing volgde op die woorden en vader en
dochter bleven eene poos in elkanders armen gestrengeld.
Op dit oogenblik trad 's meisjes oom binnen.
‘Hendrik!’ riep hij, ‘wat beduidt dit? Uwe wapenknechten bewaren de ingangen
mijns slots! Wie heeft u die stoutheid ingegeven!’
Op het hooren dier woorden liet de ouderling zijne dochter los en riep:
‘En wie, lafaard, heeft u de stoutheid gegeven, van u meester van mijn erfdeel te
maken en den graaflijken titel te dragen, mijne
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goederen in bezit te nemen en te doen gelooven, dat ik gestorven was? Spreek, schelm,
eer mijn zwaard u aan den grond spete!’
‘Verraad!’ schreeuwde de oom van Anna, ‘verraad! Waar zijn mijne
wapenknechten?’
‘Uwe wapenknechten, heer ridder,’ sprak Hendrik, ‘zijn doof voor uwe stem. Het
slot is in mijne macht en eene zware straf wacht u! Ha! gij geloofdet, dat mijne ziel
zoo zwart als uwe ziel was; dat mijne hand zou kunnen moorden!’
‘Gij zijt een laf verrader!’ was het antwoord, ‘en die oude is een leugenaar, een
landlooper, een bedrieger; ik heb geen' broeder meer: hij is dood!’
‘Kent gij dit zegel?’ viel hem Hendrik in de rede, ‘kent gij dien ring?’
‘Ik herken niets!’ was het antwoord, ‘ik weet slechts dat gij, Hendrik, een' ouderling
verraderlijk komt overvallen; doch uwe waan zal wreed gestraft worden! Hier, mijne
getrouwe dienaren! mijne brave wapenknechten, hier!’
Op eens hoorde men een zwaar gerucht in het kasteel. Verwenschingen en
heilgeroep doorklonken de lucht en schenen allengs dichter bij de zaal te naderen.
‘Daar zijn ze!’ riep de oude oom, ‘daar zijn zij, mijne schildknapen! Vrees,
jongeling! vrees, grijze bedrieger! Uw laatste uur is gekomen en gij gaat het loon
uwer baldadigheid ontvangen.’
Hendrik luisterde nog eenen stond aandachtig op het gerucht en dan een' kleinen
jachthoorn, welke aan zijne zijde hing, aan den mond brengende, deed hij een'
scherpen klank door liet gansche slot rondschallen.
Nauwelijks werd die klank gehoord of eene wacht van Hendriks wapenknechten
stortte, tegelijk met een aantal bedienden des kasteels, in de zaal. Niets echter duidde
eenige vijandelijke inzichten aan. De bedienden kwamen zich, met de muts in de
hand, voor den vader van Anna neêrwerpen en riepen met opgetogenheid:
‘Leve onze oude meester! Leve de graaf van Steenburg!’
Blikken van haat en gramschap vielen tenzelfden tijd op den laffen broeder neder,
die in eenen hoek der zaal van woede op zijne tanden knarste en met den dolk in de
hand zich als ter verdediging gereed hield.
Anna weende van blijdschap. Zij bleef aan de zijde hours vaders vastgeklemd en
besproeide zijne handen met tranen en warme omhel-
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zingen. De graaf sprak dankbaar tot zijne bedienden en eenen ouderling oplichtende,
die voor hem op de knieën was gevallen, zegde hij:
‘Mijn brave Walter, ik dank u! Gij hebt uwen ouden meester niet vergeten en ik
ben blijde u nog in leven te vinden.’
‘Heer graaf,’ was het antwoord des bedienden, ‘nu ik u wedergezien heb, heb ik
genoeg geleefd.’
Met dankbaarheid drukte de graaf des bedienden hand en na eene kleine poos
stilzwijgen, sprak hij, op zijnen broeder wijzende:
‘Mijne vrienden, hoe heeft die beul met u gehandeld? Spreekt.’
Allen bogen het hoofd en zwegen stil; doch de uitdrukking hunner wezens gaf
genoeg te kennen, welkdanig hun lot tijdens het afwezen des graafs moest geweest
zijn.
‘Gij durft hem niet beschuldigen,’ ging de graaf voort; ‘doch dit is om het even;
ik heb geene bewijzen noodig! heeft hij mij gisteren niet uit mijne eigene woon
gejaagd?... Hendrik,’ ging hij voort, zich tot den ridder wendende, ‘gebied uwen
krijgsknechten, dat zij zich van hem meester maken.’
Op eenen oogwenk des ridders vlogen de knapen toe en met opgeheven degen,
stapten zij tot den verrader. Anna's oom zag nu, dat hij het niet meer kon ontvluchten
en razende woorden en vervloekingen ontvielen zijnen mond:
‘Achteruit!’ riep hij, ‘achteruit, laffe wapenknechten! Uwe onweerde handen zullen
mij niet aanraken! Broeder! gij zult mij niet levend bezitten!’
En op hetzelfde oogenblik stiet hij zich eenen dolk in de borst en stortte zielbrakend
op den vloer neder.
‘God is rechtvaardig!’ sprak de oude graaf; ‘dat men dit lichaam wegneme en het
op geene gewijde aarde begrave...’
En dan, zich tot Anna en Hendrik wendende, ging hij voort:
‘Komt, mijne kinderen, verwijderen wij ons en gaan wij thans voor het
tegenwoordige en voor uwe toekomst zorgen. Ik ben uw beider vader.’
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Een noodlottig geheim.
I.
Men vertoonde de Puritani van Bellini op den grooten schouwburg der stad B., in
Italië.
Tusschen de toehoorders bevonden zich twee jongelingen, die ieder omstreeks de
vier en twintig jaren konden bereikt hebben. De eene was een Duitscher met name
Franz; de andere was een Napolitaan en noemde zich Cesare.
De Duitscher bezat eene gewone lichaamsgestalte; hij had bruine oogen, blonde
haren en ofschoon zijne huid reeds door de zuiderzon een weinig geroost was, kon
men er echter de melkachtige tint, die de volkeren van eene meer kalme luchtstreek
kenschetst, nog op ontdekken. De trekken zijns wezens waren regelmatig en goed
aangevuld. - Zijn vriend Cesare was van eene kleinere gestalte. Zwart van haar en
oogen, zooals de meesten zijner landgenooten, bezat hij ook die bronsachtige tint,
welke den Italianen eigen is. Echt schoon was zijn aangezicht. Een breed voorhoofd,
een fijn besneden neus en schoon gevormde lippen gaven hem een edel voorkomen,
en gebiedvol had zijne uitdrukking kunnen zijn, indien niet eene tint van
droefgeestigheid zijn wezen had overschaduwd en indien de gloed zijner oogen niet
telken stonde door eene soort van schroomvalligheid ware verkoeld geworden.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 6

166
Die twee jongelieden waren leerlingen bij de Hoogeschool der stad B. - Franz
studeerde de genees- en heelkunst; Cesare hield zich met de hooge betrachtingen der
meet-en starrekunde bezig.
Beiden stonden in nauwe vriendschapsbetrekkingen, en de avondstonden, welke
Franz niet in de Conversazioni of op andere vermakelijke feesten doorbracht, worden
gewoonlijk in de huizing zijns vriends gesleten. Daar was het den jongen geneesheer
aangenaam in het gezelschap van Cesare, die de wereldsche vermaken scheen te
vluchten, eenige uren door te brengen en, in stillen kont, eene soort van huiselijk
geluk te smaken, dat hem, als het ware, in zijn vaderland en bij zijne ouders
terugvoerde, te meer daar hij in mevrouw weduwe Cancini, de moeder van Cesare,
als eene tweede moeder terugvond. Hij had allengs het vertrouwen der brave vrouw
gewonnen en zij beminde hem bijna zoo vurig als zij haren eigen zoon liefhad.
Zacht en kalm was het leven in de welling van de weduwe Cancini. Zelden verliet
de vrouw hare huizing dan om in de dichtstbijgelegene kerk hare godsdienstplichten
te gaan vervullen en soms, bij het vallen van den avond, eene kleine wandeling met
haren zoon in de omstreken der stad te doen. Dan, beminde zij de rust en de
eenzaamheid en stelde zij die boven alles, zij oordeelde er nogtans anders over,
wanneer het haren zoon gold, en had de jongeling hare wenschen willen voldoen,
dan hadde hij ongetwijfeld meer tijd aan de wereldsche vermaken opgeofferd. Doch
Cesare verklaarde telkens, dat zijne moeder hem aanmaande om eenige verstrooiing
te zoeken, dat het hem in haar gezelschap het best was en hij hare samenspraak boven
de meest schitterende Conversazioni plaatste. Ook was het slechts na een langdurig
pramen der goede vrouw, welke ditmaal door den vriend Franz ondersteund was
geworden, dat Cesare zich eindelijk had laten gezeggen en den avond, waarop ons
verhaal aanvang neemt, naar den grooten schouwburg was gestapt, om een der
meesterstukken van Bellini te gaan bewonderen.
Het tweede bedrijf had reeds aanvang genomen, toen Franz, de oogen naar zijnen
vriend wendende en hem den arm aanrakende, zegde:
‘Cesare, het schijnt dat gij de Parijzische mode wilt navolgen?...’
‘Waarom Franz, en welke mode?’ vroeg Cesare, als uit eenen droom ontwakende.
‘Gij zijt in den schouwburg, vriend...’
‘Ik weet het; welnu?’
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‘Waarom stuurt gij dan toch, ten minste van tijd tot tijd, de oogen niet eens naar het
tooneel, als om te doen gelooven, dat gij luistert?... De eerste basso Coselli heeft nog
nimmer beter gezongen en de nieuwe prima donna Ferrari is aanbiddelijk schoon...’
‘Aanbiddelijk schoon?’ herhaalde Cesare; ‘en welken naam zult gij dan geven aan
dit hemelsch meisje, dat zich daar ter rechter zijde in de logie bevindt?...’
‘Waar dat?’ vroeg Franz, en hij nam zijnen tooneelkijker.
‘Laat af, vriend,’ zegde Cesare; ‘zij mocht het gewaar worden en uwe handelwijze
kon onheusch schijnen’
‘Gij hebt ze dan nog niet bezien, vriend?’
‘Ik heb nog anders niet gedaan.’
‘En wat moet zij dan van uwe handelwijze denken?’
‘Gij hebt gelijk... Nu, zie dan, in Gods naam, de derde logie op den eersten rang.’
‘Ha! zoo!’ zegde Franz, ‘geene slechte keus, mijn brave makker... Diavolo! het is
de schoone Marietta...’
‘Kent gij haar, vriend?’
‘Ik ken ze... een lief meisje, per Bacco! maar pronkziek, lichtveerdig...’
‘Gij kent haar!’ hernam Cesare, zonder op de laatste woorden van Franz acht te
geven; ‘vriend, ik benijde uw geluk.’
‘Bah dan!’ zegde Franz; ‘dat geluk moet gij niet langer benijden dan gij wel wilt.
Zoodra deze akt geëindigd is, zullen wij haar een bezoek gaan brengen.’
‘Wat zegt gij, vriend?’
‘En gij zult kennis met haar maken. Cesare.’
De jongeling voelde, bij het hooren dier woorden, zijne borst kloppen en hij
antwoordde:
‘Ik wil wel.’
Toen het tweede bedrijf geëindigd was, voelde zich Cesare het hart meer bedaard
en hij volgde moedvol zijnen makker.
‘Signora Marietta’ zegde Franz, ‘vergun mij, dat ik u mijnen goeden vriend, den
heer Cesare Cancini, voorstelle.’
Het meisje richtte zich half op, deed eene vriendelijke buiging en zegde, terwijl
zij Cesare eenen zetel aanwees:
‘Gij doet ons eene gevoelige eer aan, Signor Franz, en wij zijn er u dankbaar voor.’
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Dan vestigde Marietta hare blauwe blikken op Cesare en een lichte blos bekroop
hare wangen; terwijl de jongeling, tot in de ziel getroffen, al zijn bloed, als het ware,
naar het aangezicht voelde snellen.
De twee vrienden hadden intusschen de moeder van Marietta gegroet, die zich
insgelijks in de logie bevond, en namen alsdan plaats achter de twee vrouwen. Marietta
deed weldra de samenspraak eenen natuurlijken gang nemen:
‘Heer Franz,’ zegde zij, ‘ik ben niet over u tevreden. Waarom hebt gij den beer
Cancini op ons laatste balfeest niet ingeleid en ons niet lang reeds zijne kennis doen
maken?’
‘Mejuffer,’ sprak Franz, ‘vergeef mij. Ik ben niet gewoon mijne vrienden te
dwingen, zelfs niet om hen in de aangenaamste vermakelijkheden te doen deelen.
Cesare is van deze wereld niet, Signora; hij leeft gedurig in het firmament en de
starrenlichten zijn hem aangenamer dan de glans der luchters, die in de zalen
schitteren.’
‘Ik versta u,’ zegde Marietta, ‘de studie is de eenige afgod van uwen vriend.’
‘Zij is mij eene geliefkoosde bezigheid, Signora,’ zegde hierop Cesare; ‘doch mijn
vriend doet mij onrecht, wanneer hij mij afschil dert als wars zijnde van de wereld.’
‘Geloof mij, Signora,’ viel Franz weder in, ‘hij is een oprecht kluizenaar en...’
‘Heer Franz, ik geloof u niet,’ onderbrak Marietta, ‘en uw vriend zal er mij in
helpen om uwe woorden onwaar te maken.’
‘Braaf zoo,’ sprak hierop de moeder des meisjes, met eenen goedigen glimlach,
‘braaf zoo! Morgen hebben wij eene kleine vereeniging; slechts de uitverkozene
vrienden zullen tegenwoordig zijn en de heer Cancini zal ons de eer aandoen er deel
van te maken?’
‘Mevrouw, ik vraag niet beter,’ sprak Franz, ‘dan dat gij hem van levenswijze
kunt doen veranderen. Ik zal er u beiden eene groote verplichting voor hebben.’
Cesare mompelde eenige woorden van dankbaarheid en deed verstaan met welke
vreugde hij die eervolle uitnoodiging aannam.
Nu werd de samenspraak weldra algemeener en Cesare kon intusschen, met een
meer bedaard gemoed, de waarlijk buitengewone schoonheid van het meisje
bewonderen. Marietta geleek niet aan de meeste der Italiaansche vrouwen. De
bevalligheid ging bij haar met de schoonheid gepaard en zij onderscheidde zich door
hare donker-
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blauwe oogen, hare bruine haarlokken en een eerder rond dan wel langvormig wezen,
waarop meer geestigheid dan wel diepe drift te lezen stond. Eene lichte rozentint lag
over hare zachte huid verspreid en hare leden waren fijn en tenger, zooals men zich
de vormen der silfide zou voorstellen. Die hoedanigheid des lichaams, gevoegd bij
eene menigte geestesgaven, maakten dat Marietta een echt betooverend meisje mocht
genoemd worden.
De twee vrienden bleven den volgenden akt van het opera in het gezelschap der
vrouwen doorbrengen en dan, afscheid nemende, verlieten zij den schouwburg.
Cesare bedankte hartelijk zijnen makker voor de kennis, welke hij hem had doen
maken, wenschte hem eenen goeden nacht en vloog als een pijl huiswaarts.
‘Bij mijne ziel!’ mompelde Franz, zijnen vriend eenige stonden nastarende, ‘bij
mijne ziel! ik geloof dat de kerel reeds smoorlijk verliefd is.’ - En ondanks zich
zelven voelde hij, dat die gedachte hem niet verheugde.

II.
‘Ma, bene! bravo, bravissimo! dat is nu eens recht fraai!’ riep Franz, met eene
onaangename verwondering op het gelaat, toen hij des anderdaags avonds in de
kamer van zijnen vriend stapte en zag, dat deze nog geenen den minsten opschik
gemaakt had. - ‘Maar, vriend,’ voegde hij er bij, ‘zijt gij gek! Wij zouden reeds lang
bij de Signora moeten wezen en daar staat gij nog in uwen studierok! Wat beteekent
dit?’
Cesare reikte zijnen vriend de hand en wachtte eenige stonden diep nadenkend
alvorens te antwoorden. Eindelijk zegde hij:
‘Franz, ik weet niet, maar ik voel rouwkoop; het spijt mij die uitnoodiging
aangenomen te hebben: ik zal u alleen laten gaan...’
De jonge geneesheer spalkte zijne oogen open, zoo wijd hij kon, liet zich in eenen
zetel vallen en sprak:
‘Vriend, dat kan zoo niet gaan; neen, per Bacco! dat is onmogelijk. Gij moogt u
zelven die schande en de Signora dien hoon niet aandoen.’
‘Zeg, dat ik onpasselijk ben en maak haar mijne verontschuldiging’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 6

170
‘Schoone reden! Neen, vriend, luister. Ik ben niet gewoon u te willen dwingen; want
ik heb voor stelsel, zooals gij weet, dat de vriendschap geen band voor de vrijheid
mag wezen; doch uwe eer is met deze zaak gemoeid. Kleed u aan en spoedig: gij zijt
dit bezoek schuldig. Na vandaag verplicht u niets meer en staat het u vrij al of niet
de kennis met de familie van Marietta voort te zetten.’
‘Het is waar,’ zegde Cesare, ‘welnu, ik zal u gehoorzamen.’ En een diepe zucht
klom uit de borst des jongelings.
Franz lachte vroolijk en zegde:
‘Maar, mijn goede, ik begrijp u niet. Per Bacco! het is alsof ik u naar eene lijkstatie
moest leiden, instede van naar eene vroolijke en glansrijke vergadering. Maar denk
dan toch, nu zich de zalen van Marietta voor u ontsloten hebben, dat de eerste familiën
het zich tot eene eer zullen rekenen u in de Conversazioni te ontvangen...’
‘Nu, nu,’ sprak Cesare, terwijl er zich eene blijdere uitdrukking op zijn wezen
vertoonde, ‘nu, nu, ik gehoorzaam.’
En na eenige stonden had de jongeling zijne kleederen aangetrokken.
Een half uur later ontsloot zich de zaal van Marietta voor de twee vrienden.
De intrede van Cesare was statig en, ofschoon hij zich eenigszins ontsteld gevoelde,
ging hij echter met kalmte de verplichte groetenissen bij de ouders van Marietta
afleggen en hield dan eene kleine samenspraak met het meisje zelve. Zijn vriend
Franz deed hem vervolgens met een aantal personaadjen, van min of meer belang,
kennis maken en een kwaart uurs later voelde zich de jongeling volkomen in zijnen
schik. Zijn natuurlijk fijn gevoel verstrekte hem ter ondervinding en eene
wellevendheid en heuschheid, die hem ingeboren waren, maakten zijne samenspraak
belangrijk en deden allen, met wie hij in aanraking kwam, eene voordeelige gedachte
over hem opvatten. - Toen hij zich later met zijnen makker terug in samenspraak
bevond, bedankte hij hem voor den goeden raad, dien hij hem gegeven had en toonde
zich verheugd dien gevolgd te hebben. Tenzelfden tijd vroeg hij aan Franz:
‘Wie is die jonge opgesmukte heer, die thans het woord tot de Signora Marietta
stuurt?’
‘Dat,’ zegde Franz, ‘dat noemt zich Felice Castroni. Ik kan dien kerel niet lijden...’
‘Zijn wezen bevalt mij ook niet,’ zegde Cesare.
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‘Hij moest reeds het verleden jaar zijn doctoraat in de rechten genomen hebben; doch
het schijnt, dat hij de kans van het examen niet durft wagen. Hij leeft als een bankier,
ik heb hem nooit van zijne maagschap hooren spreken; ik geloof, dit hij Siciliaan
van geboorte is, en onder ons gezegd,’ ging Franz voort, zich dichter bij het oor van
Cesare voegende, ‘onder ons gezegd, ik zou er geenen stond aan twijfelen of die
kerel is een betaalde bespieder, die zijnen stiel in de zalen der grooten uitoefent. Men
ontmoet hem overal en, ware het tweegevecht niet verboden, ik geloof, dat wij al
lang eenen kogel samen zouden gewisseld hebben. Wel te verstaan, indien hij daartoe
niet te laf is.’
‘Hebt gij dan reeds eenigen twist gehad?’
‘Toch niet; maar ik haat hem...’
Cesare werd nadenkend en zijnen vriend verlatende, wandelde hij weer verder de
zaal in. Hij geraakte vervolgens in gesprek met de moeder van Marietta en, terwijl
hij op eene sofa nevens de vrouw gezeten was en hare vragen beantwoordde, hield
hij zich onledig met zijne oogen in de richting te wenden, waar Marietta zich ophield.
Meermaals ontmoette hij den blik van het meisje en dan scheen het hem, dat een
lichte blos op hare wangen de hevige ontroering beantwoordde, die hij telkens in
zijnen boezem gewaar werd. Zulks maakte den jongeling gelukkig en deed zijne ziel
in eene wereld van mijmerij en hemelsche gewaarwordingen zweven.
Als Cesare met zijnen vriend de vereeniging verliet, had hij de gunst der ouders
van Marietta volkomen gewonnen en zag zich voor goed tusschen de innige vrienden
van den huize opgenomen. Hij had moeten beloven, dat hij voortaan, zoo niet aan
alle, ten minste aan de meeste avondfeesten zou hebben deel genomen en nu en dan
het huisgezin met een vriendenbezoek zou hebben vereerd. - Zoo geschiedde het
ook. - Weinige der vermakelijkheden, die in Marietta's woning plaats grepen, gingen
voorbij, zonder dat Cesare tegenwoordig was en zoo hij ook van tijd tot tijd al eens
van dezelve verwijderd bleef, was zulks enkel uit menschelijk opzicht en op het
aanraden van zijnen vriend Franz, die hem deed verstaan, dat er aan alles palen moet
gezet worden en hij zich nu en dan moest laten verlangen. Meermaals ook legde de
jongeling, gedurende den dag, een bezoek af en die stonden waren voor hem wel de
gelukkigste; want dan bevond hij zich soms met Marietta alleen en kon eenen meer
vrijen stroom aan
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zijne innige gevoelens geven. Hartstochtelijk beminde hij het meisje en, alhoewel
het woord liefde nog nimmer zijnen lippen was ontvallen, moest echter Marietta
genoeg bemerken, dat de ziel des jongelings door hare schoonheid diep getroffen
was. Zulks kon niet dan haar hart vleien en hare ten minste schijnbare goedwilligheid
moest de drift van Cesare meer en meer aanvuren.
Sedert lang had de jongeling de gevoelens zijns harten aan zijnen vriend
geopenbaard en meermaals moest hij met dezen, te dien opzichte, redetwisten; want
Franz had het op zich genomen die drift te bevechten en kwam er telkens op terug,
dat Marietta eene pronkzieke en lichtveerdige vrouw was. Doch al die gezegden
konden niets op de ziel van Cesare te weeg brengen en in de menigvuldige gesprekken,
in den omgang dien hij met het meisje gehad had, vond hij als zoovele
onwederleggelijke bewijzen om het tegenstrijdige te mogen gelooven. Slechts eene
zaak verontrustte hem en het was wanneer hij aan eene echtverbintenis met Marietta
dacht. Hij vreesde, bij die overdenking, en durfde er met den geest niet blijven op
stilstaan. Was zulks omdat hij langs den kant des fortuins eenige onmogelijkheid
bespeurde? Neen; want Cesare was niet min begoed dan het meisje... En toch, hij
vreesde. Dan, wanneer zulke bedenkingen in zijne ziel opkwamen, trachtte hij ze
weldra terug te stooten, om zich slechts bezig te houden met het oogenblikkelijke
genot, dat hij in zijne liefde vond.

III.
Gedurende de stonden, welke Cesare in de woning van Marietta doorbracht, had de
heer Felice Castroni meermaals gepoogd met hem in gesprek te treden en daarbij
den wensch te kennen gegeven, om met den jongeling in nadere vriendschappelijke
betrekkingen te komen. Doch Cesare, door den tegenzin, welken hij voor die
personaadje gevoelde, tegenzin, welken de woorden van Franz nog vergroot hadden,
had zich telkens op zijne hoede gehouden en al de pogingen van Felice waren
nutteloos gebleven. Deze had alsdan geene verdere moeite aangewend en niets zelfs
duidde bij hem aan, dat hij om de handelwijze van Cesare gestoord was. Wanneer
de jongeling dit zag, had hij bijna spijt over het gebeurde en hij was bereid om zelve
nu de eerste
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stappen tot eene toenadering te doen, wanneer hij zekeren dag vernam, dat Castroni
de stad verlaten had om bij eenen zijner vrienden eenigen tijd te gaan doorbrengen.
Zulks belette de verdere kennismaking en Cesare was er inwendig over tevreden, te
meer nog toen hij later, zijn voornemen aan Franz te kennen gevende, het ten vollen
zag afkeuren. - Die afwezendheid maakte den verliefden Cesare gelukkig; want meer
dan eens had hij opgemerkt, dat Marietta behagen schiep in het gesprek met den heer
Castroni en, welken tegenzin de jongeling ook jegens dezen gevoelde, had hij toch
meermaals inwendig moeten bekennen, dat Felice een doorslepen verstand bezat en
dat niemand in zoo hoogen graad geestige gesprekken kon houden. Alhoewel die
laatste hoedanigheid den verliefden jongeling wel niet afgunstig kon maken, had zij
toch voor gevolg gehad in hem eene genster van minnenijd op te wekken, en telkens
had hij zich inwendig gestoord gevoeld, wanneer hij, in de Conversazioni, zijne
geliefde in de woorden van Castroni had zien vermaak scheppen. Thans, dat de
Siciliaan afwezig was, voelde zich Cesare meer gerust en zijne handelwijze getuigde
ervan door den vrijen teugel, welken hij aan zijne natuurlijke geestigheid durfde
geven en door al het voordeel, dat hij uit zijne veelvuldige kennissen wist te trekken.
Ook scheen het hem, dat Marietta nu meer vertrouwelijk met hem omging en vrijer
de innige gewaarwordingen haars harten durfde blootleggen.
Eene maand was weldra in die zalige gemoedsgesteltenis verdwenen. Dan zag
Cesare zijn geluk weêr eensklaps als beneveld worden; ten minste zijne verbeelding,
schuchter als die van alle verliefden, deed hem zulks gelooven. - Felice was
teruggekeerd en had zijne bezoeken in de woning van Marietta hernomen. - Het
scheen Cesare daarbij of hij nu weêr allengs den weg zou gaan verliezen, welken hij
sedert eenigen tijd gewonnen had, en of het hart van Marietta, waarin hij allengs
meer en meer warme gevoelens ontdekt had, weêr zijne vorige kalmte, zoo niet
koelheid, zou hernomen hebben. - De openhartige jongeling had nooit de kunst
bezeten om zijne inwendige gevoelens, onder een masker van onverschilligheid, te
bedekken, en zichtbaar was het, zooniet voor allen, ten minste voor het oog van
zijnen vriend, dat zijn boezem pijnigend geschokt werd. Ook vroeg Franz hem zekeren
avond, toen zij beiden in bezoek bij Marietta waren en terwijl het meisje met Felice
juist in gesprek was, wat hem toch de treurigheid zoo op het aangezicht dreef.
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‘Vriend,’ antwoordde Cesare, ‘een verliefde is dikwijls onrechtveerdig; doch het
schijnt mij dat, sedert de terugkomst van dien Felice, Marietta weêr koelder jegens
mij geworden is. Ik ben jaloersch van dien halven rechtsgeleerde, die voorzeker
eerder geschapen is om in de zalen der grooten te pronken, dan wel om op de ernstige
studiën te verbleeken.’
‘Gij meent er eenen medevrijer in te zien?’ vroeg Franz.
‘Ja, vriend, zoo denk ik.’
‘Gij doet Marietta ongelijk met zulks te gelooven. Ik doe haar meer recht. Gij kent
mijn gevoelen over haar: ik hou ze voor pronkziek en lichtzinnig; doch zij bezit te
veel natuurlijken smaak en fijn gevoel, om den heer Felice niet lang beoordeeld te
hebben en, bij zijnen spitsvinnigen geest, de ledigheid zijns harten niet te hebben
ontdekt. Zij houdt hem voor een speeltuig, anders niet... Ik ben er verzekerd van. Dan, indien ik zoo spreek, is zulks niet om u in uwe liefde aan te moedigen, mijn
vriend; gij weet het, ik keur dit gevoel af en had liever gezien, dat uw hart zich aan
een meer eenvoudig meisje hadde verkleefd; doch ik wil ook geen onrecht aan de
Signora gedaan zien en, kalm als ik ben, heb ik beter dan gij over alles kunnen
oordeelen’
‘Uwe woorden doen mijner ziel goed,’ zegde Cesare, de hand zijns vriends
drukkende; ‘ik weet, dat gij het zoo meent; doch mijn gevoel is sterker dan alle
beredeneeringen en gedoog ook, dat ik u tegenspreke in de meening, welke gij over
het hart van Marietta hebt opgevat. Onder den lichtveerdigen schijn, welken gij denkt
bij haar te ontdekken, schuilt eene teêrgevoelige ziel, die voor de fijnste
gewaarwordingen vatbaar is. Ik heb er, in meer dan eene samenspraak, de bewijzen
van gehad...’
‘Het is ook al mogelijk,’ zegde Franz, ‘en ik wensch niet beter dan mij vergist te
hebben.’
Zoo bleven de twee vrienden nog eenigen tijd redekavelen, tot dat eindelijk Franz,
zich verwijderende, een gesprek met eenen ouden geleerde ging aanknoopen. Cesare,
van zijnen kant, wandelde verder de zaal in en vond, eenige stonden later, de
gelegenheid om zich bij Marietta op eene sofa te voegen. Na eenige onbeduidende
woordenwisselingen, zegde het meisje, terwijl zij met haren kostbaren waaier speelde:
‘Maar, Cesare, hebt gij mij niet gezegd, dat gij te Napels geboren zijt?’
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De jongeling staarde met aandacht op het meisje en, terwijl eene lichte stuiptrekking
zijne lippen deed bewegen, antwoordde hij:
‘Ja, Signora, te Napels; dat is te zeggen op ons buitengoed, in de omstreken...’
‘Ja, ja, dat is om het even; gij hebt toch te Napels uwe eerste jonkheid
doorgebracht?’
Cesare antwoordde niet en bleef nu met nog meer gespannen aandacht naar het
meisje luisteren. Marietta werd zulks gewaar en scheen eenigszins ontzet; doch zij
ging voort:
‘Hebt gij daar niet eenen zekeren Carlo Massimi gekend?’
Eene vervaarlijke rilling doorliep, op het hooren van dien naam, de ledematen van
Cesare; de oogen schenen hem in het hoofd te draaien; hij deed moeite om op te
staan, doch werd genoodzaakt zich aan de sofa vast te klampen; want zijne beenen
konden hem niet ondersteunen. Marietta verschrikte en angstig liet zij het woord
‘Cesare’ uit den mond vallen. - De jongeling scheen nu zijnen moed te hergrijpen;
hij wierp op het meisje eenen blik, waar de diepste verachting in te lezen stond en
vlood, zonder nog een woord te spreken, de zaal uit.
Niemand had het eenvoudige, doch wonderbare en ongetwijfeld verschrikkelijk
tooneel opgemerkt, dat er plaats had gegrepen.
Marietta bleef eenige oogenblikken als verpletterd zitten; dart stond zij van de
sofa recht, ging den heer Franz in de zaal opzoeken en zegde hem met eenen
beklemden boezem:
‘o Heer Franz, ik bid u, loop toch Cesare opzoeken. Er moet hem iets overkomen
zijn! spoed! spoed! ik bid u...’
Franz staarde verbaasd op het meisje en vroeg:
‘Is hij onpasselijk geworden?’
‘O ondervraag mij thans niet! Snel hem naar!... Later, later zal ik u... maar spoed!’
Ofschoon de jonge geneesheer aan dit alles niets begreep, zag hij toch genoeg,
door de aandoening van het meisje, dat er iets gewichtigs moest geschied zijn en,
zijnen hoed grijpende, verliet hij de zaal. - Hij richtte zich rechtstreeks naar de woonst
van Cesare en schelde aan. Pietro, de oude dienstknecht, deed open:
‘Waar is Cesare?’
‘Hij is daar juist binnengetreden, heer Franz, en naar zijne kamer gesneld. Hij zag
er gansch ontsteld uit. Is er iets gebeurd?’
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‘Ik ga hem vinden,’ zegde Franz; doch juist als hij den eersten voet op den trap
plaatste, hoorde men eene ontploffing.
‘Dio Santo! een ongeluk!’ riep Pietro.
‘Volg mij!’ zegde Franz, en hij vloog den trap op. Met eenen bons rukte hij de
deur der kamer van Cesare open en, bij het licht eener kaars, zag hij het lichaam zijns
vriends op den vloer uitgestrekt liggen. Een pistool was nog in Cesare's hand geklemd
en zijn schedel was letterlijk verbrijzeld.
Pietro liet zich op den vloer neêrvallen, greep de hand zijns jongen meesters en
overvloedige tranen rolden uit zijne oogen. Franz weende; doch sprak niet en
bezichtigde het lijk van zijnen vriend. Op eens hoorde men eenen verschrikkelijken
gil en een lichaam stortte voor de voeten van Franz neder. Het was de moeder van
Cesare die, door het schot gewekt, naar het vertrek haars zoons was komen gesneld.
Frans verliet nu den doode om de vrouw ter hulp te komen, in wie men geene
beweging weer kon ontdekken.
Door Pietro voorgelicht, droeg Frans de bezwijmde vrouw naar hare slaapkamer
terug, legde ze zachtjes op hare bedstede en onderzocht dan met een kalm oog haren
toestand. - De vrouw bleef beweegloos; hare oogen waren half gesloten; haar adem
was nauwelijks merkbaar en geene enkele zenuwtrekking kon men op haar wezen
beschouwen. Franz onderzocht den pols en deze klopte flauw, maar gestadig. ‘De
koma,’ mompelde de jonge geneesheer, terwijl Pietro, na eenige stonden op zijne
meesteresse gestaard te hebben, zegde:
‘O, dat is weer die wonderbare kwaal! Ik heb mevrouw nog eens in dien toestand
gezien, mijnheer; gij zult daar binnen de drie dagen geene verandering in ontdekken.’
‘Het is niet erger,’ sprak Franz, ‘dan zal toch de eerste droefheid overwonnen zijn.
Zorgen wij thans voor den doode. Begeef u aanstonds naar professor C., zeg dat ik
hem hier verwacht en ga dan aan de wet van het gebeurde kennis geven.’
Terwijl Pietro het huis verlaten had, bracht Franz den tijd door met nu eenige
stonden het lijk van zijnen vriend te beschouwen en dan weêr den toestand der
schijndoode vrouw te onderzoeken.
De professor C. liet zich niet lang wachten en de director van policie kwam zelf
het lijk in oogenschouw nemen.
Franz onderzocht met zijnen professor, gedurende eenen langen tijd, den toestand
der kranke en men beraamde de middelen, welke
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best in het werk zouden kunnen gesteld worden, om haar tot het leven terug te roepen.
Een half uur later bevond zich Franz weêr alleen met Pietro en deze verzocht hem
thans om nog eens met hem op de kamer van Cesare te treden. De jongeling voldeed
aan dit verzoek en, toen beiden voor het bed stonden, waarop men het verminkte lijk
had geplaatst, sprak de bediende op eenen schrikverwekkenden toon, terwijl hij de
hand van Franz vastgreep:
‘Mijnheer,’ zegde hij, ‘gij waart de beste vriend van hem, die die daar gemoord
ligt. Ik zeg gemoord; want de hand van Cesare is door iets noodlottigs bestuurd
geworden: er is iemand, die de schuld van dien dood is... Zweer mij op het lijk van
uwen vriend, dat gij mij zult helpen om te weten, wat of wie aanleiding tot zijnen
dood gegeven heeft! Het overig hoort mij alleen toe! Zweer het!’
Franz sloeg eenen kalmen blik op den door geestdrift vervoerden knecht en sprak:
‘Zal de wraak mijnen vriend het leven terugschenken?’
Pietro wierp, op zijne beurt, eenen wreeden blik op den jongeling en grijnsde:
‘Het is waar... gij zijt geen Italianer... Doch,’ ging hij voort, eene schijnbare
koelheid hervattende, ‘wij spreken van geene wraak; zweer mij, dat gij alles zult in
't werk stellen om de oorzaak van Cesars dood op te sporen, zweer het mij, mijnheer!’
‘Daar is mijne hand,’ zegde Franz, ‘en ik zweer het u!’
‘Op het lijk van uwen vriend!...’ hernam Pietro.
‘Op zijn lijk!’ zegde de jongeling, en hij stak zijne hand boven het doode lichaam.
Pietro scheen als verlicht en de handen van Franz grijpende, besproeide hij die
met eenen vloed van warme tranen.
De jongeling trok nu zijn zakuurwerk uit en sprak:
‘Elf ure... ik zal nog in tijds komen... Tot straks, Pietro,’ voegde hij er bij, ‘ik zal
het overige van den nacht met u komen doorbrengen.’

IV.
Eenige stonden later trad Franz terug in de zalen van Marietta, waar de vereeniging
zich nog altijd bevond. Zoodra hij binnenstapte,
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kwam hem het meisje te gemoet en vroeg hem, met eene onbewimpelde belangstelling,
hoe het met zijnen vriend was. Franz voelde eene bittere verontwaardiging in zijne
ziel en antwoordde:
‘Laat mij toe, Signora, u eerst eenige vragen toe te sturen?’
‘Spreek, heer Franz.’
‘Hoe en waarom,’ vroeg de jongeling, eenen scherpen blik op het meisje werpende,
‘heeft Cesare daar straks de vereeniging verlaten?’
Marietta verhaalde wat er geschied was en hoe Cesare, op het hooren van den
naam Carlo Massimi, was ontsteld geworden.
‘En wat beduidt die naam?’ vroeg Franz.
‘Ik weet het niet,’ sprak Marietta, ‘ik meende zulks aan den heer Felice te vragen;
doch hij moet eenige stonden na Cesare de zaal verlaten hebben; want ik heb hem
niet meer gezien.’
‘En waarom aan den heer Felice?... Weet die?...’
‘Ziehier, heer Franz, de heer Felice had mij verzocht, wetende dat Cesare
Nopolitaan was, hem eenige inlichtingen over eenen zekeren Carlo Massimi te vragen.
Hij wilde zulks zelf niet doen, zegde hij, daar hij wel wist, dat Cesare hem niet zeer
genegen was.’
‘Ik zal wel juist geraden hebben,’ zegde Franz bij zich zelven en, zich tot het meisje
wendende, ging hij voort: ‘En daarom heeft de heer Felice Castroni u voor werktuig
gebruikt...’ En een bittere grimlach beliep het wezen des jongelings.
‘Maar ik begrijp u niet, heer Franz,’ zegde het meisje, ‘uwe handelwijze is
wonderbaar, uwe woorden zijn geheimzinnig... doch, zeg mij!... Cesare!... is hem
iets overkomen?... Wat is er toch geschied?’
‘Er is geschied, Signora,’ zegde Franz, ‘dat ik juist in tijds gekomen ben, om het
pistoolschot te hooren, dat een einde aan het leven van mijnen vriend gesteld heeft.’
‘Gij zegt?...’ vroeg Marietta verbleekend.
‘Dat Cesare zichzelven het leven heeft benomen!...’
Een vervaarlijke gil was het antwoord des meisjes. Zij viel op den vloer neder en
bleef als levenloos liggen. Men snelde langs alle kanten toe en men ondervroeg den
heer Franz:
‘Eene bezwijming,’ zegde de jongeling, ‘een nieuws, dat de Signora sterk getroffen
heeft...’
‘Een nieuws!... welk nieuws?’ vroeg men.
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‘Ik verhaalde haar, dat mijn vriend Cesare zich door den kop gebrand heeft.’
Een kreet van Ontsteltenis ging in de zaal op en Franz maakte van de verwarring
gebruik, om terug naar de woning van zijnen gestorven vriend te snellen. - Hij vond
Pietro naast het ledekant van Mevrouw Cancini neêrgezeten en na zich overtuigd te
hebben, dat de vrouw nog immer in denzelfden toestand verkeerde, wenkte hij den
knecht en ging met hem in een ander vertrek, om hem mede te deelen wat hij
vernomen had. Bij het hooren uitspreken van den naam Carlo Massimi werd Pietro
eerst doodbleek en eenen stond later zag Franz, dat hij de vuisten in elkaar wrong
en dat zijne tanden vervaarlijk op elkander knarsden.
‘Heer Franz,’ zegde eindelijk de bediende, ‘wij moeten niet langer zoeken: ik ken
dien Felice Castroni.... Slechts eene zaak heb ik u thans af te smeeken en dat is van
nimmer den naam van Massimi, in de tegenwoordigheid van Mevrouw Cancini, uit
uwen mond te laten vallen...’
‘Pietro.’ sprak Franz, ‘ik ben wel van natuurwege niet nieuwsgierig; doch ik moet
u bekennen, dat al het gebeurde mij tot hiertoe slechts als een raadsel voorkomt. Er
is dan werkelijk een geheim in dien naam van Massimi besloten?’
‘Inderdaad,’ zegde de dienstknecht, ‘ja, een diep geheim!’
‘En...?’ deed Franz ondervragend.
‘Toen Cesare jong was, toen zijne moeder nog eene der schoonste en gelukkigste
vrouwen van Napels was,’ sprak Pietro met nadruk, ‘toen haar echtgenoot, de vader
van Cesare, nog leefde, dan was Massimi hun aller familienaam.’
‘Ik zie daar wel iets in,’ zegde Franz; ‘doch ik versta u nog niet goed, Pietro.’
‘Luister dan verder, mijnheer; ik zal u alles verklaren... gij hebt recht op dit
vertrouwen... - Gij weet wat een gelukkig huisgezin is, waar ieder der leden slechts
voor het welzijn der anderen schijnt te leven. Zoo was het in het gezin van mijnen
ouden meester Carlo Massimi, totdat eensklaps een ongehoord toeval alles kwam
verbrijzelen. Zekeren avond vond men den Bestuurder der hooge staatspolitie in
zijne eigene woonst vermoord. In den namiddag van dien zelfden dag was mijn
meester met den gemoorden eenen langen tijd in gesprek geweest en had zelfs, zoo
het schijnt, met hem eene
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nog al hevige woordenwisseling gehad. De dienstboden, ondervraagd zijnde,
verklaarden zulks en herinnerden zich niet, dat iemand, na Carlo Massimi, in het
vertrek van hunnen heer geweest was. Verder hadden eenige voorbijgangers op de
straat, omstreeks het uur, dat de moord moest geschied zijn, eenen persoon langs de
achterpoort uit de woning van den Director der policiezien ontsnappen, en de
inlichtingen, welke zij over dien persoon gaven, kwamen tamelijk wel met het uiterlijk
mijns meesters overeen. Zulks was genoeg, om de inhechtenisneming van Carlo
Massimi te rechtvaardigen, en wij zagen hem weldra uit ons midden rukken. - Voor
de rechtbank gekomen, ontkende Massimi de hem opgelegde moord; doch wanneer
men hem vroeg, waar hij zich gedurende dien avond had opgehouden, weigerde hij
te antwoorden. Men had mij als getuige geroepen en, door mijnen eed gebonden,
moest ik verklaren, dat mijn meester slechts laat in den nacht huiswaarts gekeerd
was. - Hij werd ter dood veroordeeld en onderging zijne straf in het openbaar.
‘De staatkundige haat, welken men hem toedroeg, was ongetwijfeld aan die
spoedige veroordeeling niet vreemd; want men wist, dat Carlo Massimi geen vriend
van het hatelijk hooge bestuur was en zijne rijkdommen gebruikte, om zich
partijgangers aan te winnen en meer dan eenen balling, slachtoffer der vrijheid, in
vreemde landen te ondersteunen.
‘Wat er tijdens die rampzalige dagen,’ vervolgde Pietro, ‘in het huisgezin voorviel,
kan ik u niet zeggen... Mevrouw, toen zij het vonnis haars echtgenoots vernam, werd
door dezelfde kwaal aangerand, waaraan zij thans lijdend is en bleef drie dagen in
dien wonderbaren toestand. De jonge Cesare was als zinneloos en hadde ik voor hem
geene zorg gedragen, dan hadde hij wellicht de droefheid niet doorworsteld... Hij
ware gelukkiger geweest!... - Den dag na de terechtstelling mijns meesters ontvingen
wij een bezoek van den geestelijke, die den lijder in zijne laatste oogenblikken had
bijgestaan. Hij bracht ons eenen brief, welken de veroordeelde den dag vóor zijnen
dood geschreven had. Daar mijne meesteresse niet in staat was den braven man te
ontvangen, nam ik den brief en zwoer denzelven te overhandigen, zoodra de toestand
der zieke het zou gedoogd hebben. Ik volbracht dien plicht, en het uitwerksel van
die laatste woorden mijns meesters was niet zoo schrikkelijk op mevrouw als ik wel
gevreesd had. De inhoud des briefs bestond hierin: Mijn meester zegde, dat,
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ofschoon hij verzekerd was, dat zijne echtgenoote nimmer aan zijne schuldigheid
zou geloofd hebben, hij haar echter de uitlegging zijner stilzwijgendheid bij het
rechtsgeding wilde geven. - Den avond en op het uur, dat de moord was voorgevallen,
bevond hij zich op eene venta van Carbonari, van wie hij een der opperhoofden was.
Met zulks te willen bewijzen, voegde hij er bij, hadde hij slechts zijne vrienden aan
de wet overgeleverd en misschien hun aller dood veroorzaakt: hij had dus verkozen,
zichzelven voor de vrijheid op te offeren en hield zich verzekerd, dat zijne echtgenoote
die handelwijze zou goedgekeurd hebben.
‘Na die verschrikkelijke gebeurtenis,’ ging Pietro, na eene poos stilzwijgen, voort,
‘werd het mijner meesteresse onmogelijk nog langer in de stad te verblijven, waar
men haar als de vrouw eens moordenaars kon aanzien en waar men eens aan haren
zoon zou hebben kunnen verwijten, dat zijn vader op het schavot het leven had
geëindigd. Zij verschafte zich alsdan eene reispas onder den naam van de weduwe
Cancini en nam dezen naam aan. Wij reisden een jaar lang door Italië, verbleven
vervolgens eenigen tijd in Zwitserland en kwamen ons eindelijk hier neêrzetten...
Begrijpt gij nu, heer Franz, waarom Cesare een einde aan zijn leven gesteld heeft?...’
‘De ramp is onherstelbaar,’ zuchtte de jonge geneesheer, ‘en wat zal er thans van
de vrouw geworden? Hopen wij, Pietro, dat er voor haar eene gelukkigere uitkomst
moge wezen!’
Hierop trokken beiden terug naar het vertrek der kranke en bleven daar het overige
van den nacht wakend doorbrengen.

V.
De moeder van Pietro was drie dagen later, zooals Pietro het voorgevoeld had, uit
hare wonderbare bezwijming teruggekomen; doch slechts om door eene hevige koorts
in het hoofd aangetast te worden, die haar het bewustzijn benam en haar,
niettegenstaande de zorgen en de kunst van Franz en den ouden professor, weldra
den dood toebracht.
Franz was aan dien dood, gevoegd bij het rampzalig einde zijns vriends, dermate
gevoelig, dat er zich eene gansche omwenteling in zijnen geest opdeed en hij, als het
ware, eene nieuwe levenswijze
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aannam. Al zijne gedachten bleven voortaan op zijne kunst gevestigd en men zag
hem goeie Conversazioni meer bijwonen. Ofschoon hij meer den eens uitnoodigingen
van Marietta's ouders en van het meisje zelve ontvangen had, weigerde hij in bon
gezelschap nog te verschijnen en gaf zich zelfs de moeite niet op hunne brieven te
antwoorden.
Zoo verstreken er twee maanden en Franz had sedert eenige dagen geen nieuws
meer van Pietro vernomen, toen zekeren avond de oude dienstknecht in zijn vertrek
verscheen.
‘Heer Franz,’ zegde Pietro, ‘ik kom u vaarwel zeggen. Ik beb alles afgedaan wat
ik te verrichten had en nu ga ik naar Napels terug, waar ik eenige beschikkingen met
de familie der overledenen te verordenen heb.’
‘Mijn brave Pietro,’ sprak Franz, met eene treurige aandoening op het wezen, ‘dat
het u vooral wel ga; doch het spijt mij, dat gij vertrekt: ik meende u voor te stellen
bij mij uwen intrek te nemen en, wanneer ik mijn verblijf hier moede was, met mij
naar Duitschland te vertrekken.’
‘In al andere gevallen, heer Franz,’ zegde de dienstknecht, ‘ware mij dit voorstel
aangenaam geweest; thans echter kan ik het niet aannemen. De lucht der stad B. is
voor mij niet goed meer; ik heb mijne taak verricht en ik ben tevreden...’
‘Wat wilt gij zeggen, Pietro?’
‘Ik wil zeggen, dat gij den Signor Felice Castroni in de zalen der grooten niet meer
zult ontmoeten...’
‘Hebt gij?’
‘Ik heb Cesare gewroken...’ zegde Pietro grijnzend; ‘misschien heeft men het lijk
van Castroni reeds gevonden.’
‘O, vlucht dan, rampzalige, vlucht!’ zegde Franz, ‘God! ik beef voor u!’
‘Vrees niet, heer Franz; ik heb niet willen vertrekken zonder u dit nieuws mede
te deelen. Nu is alles volbracht en vaarwel!’
En Pietro snelde de woning uit.
Buiten de stadspoort gekomen, klopte hij aan eene boerenwoning. Men bracht
hem een gezadeld paard en als een pijl verdween de oude dienstknecht op de groote
baan.
Des anderdaags sprak men in de hooge kringen te B. van niets anders dan van de
schrikkelijke moord op den heer Felice Castroni
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gepleegd. De politie nogtans scheen geene moeite te doen, om den dader te ontdekken.
Franz ging nu nog meer in zijn voorgenomen stelsel voort geene wereldsche
vermaken meer na te jagen. Te vergeefs poogden zijne vrienden en kennissen hem
aan zijn studieverblijf te onttrekken; hij bleef zijne dagen aan de eenzaamheid en
aan het voortzetten zijner geneeskundige studieën toewijden.
Nog menige uitnoodiging had de jongeling van wege de ouders van Marietta
ontvangen; doch geene werd beantwoord; want Franz bleef Marietta, zooniet als de
oorzaak, ten minste als het werktuig aanzien, waarmede men zijnen vriend den dood
had aangedaan, en hij voelde, dat hij haar slechts met verachting zou kunnen
beschouwen. Daarom vond hij beter hare tegenwoordiggeid te vluchten.
Eenige dagen na het vertrek van Pietro, en dit wel tegen het vallen van den avond,
terwijl Franz zich, als naar gewoonte, in de studie verdiepte, viel er een lichte klop
op de deur zijner kamer neder.
‘Binnen!’ riep de jongeling, zonder de oogen van zijne schriften af te wenden, en
denkende dat het zijn bediende was, die het een of ander kwam verrichten. De deur
werd geopend en eene jonge vrouw, in eene zijden mantilje gewikkeld en het
aangezicht met een zwart vloers bedekt, trad binnen. Dan eerst, als zij de woorden
‘heer Franz’ uitsprak, hief de jongeling verbaasd het hoofd op en trachtte met zijnen
blik door het dichte vloers te dringen, welk het wezen der intredende bedekte. Edoch
deze liet den jongeling niet langer over het bezoek onbewust, en, haar vloers
wegschuivende, liet zij hare gelaatstrekken zien.
‘De Signora Marietta!’ zegde Franz met verbaasdheid; doch zijn wezen bleef
streng en statig; want hij herinnerde zich op dit oogenblik den dood van Cesare.
‘Ik zelve, mijnheer,’ antwoordde het meisje diep ontsteld, en dan voegde zij er
bij: ‘is het mij toegelaten neer te zitten?’
‘Vergeef mij, Signora,’ zegde Franz, en rechtstaande, schoof hij het meisje eenen
zetel toe. Deze hernam:
‘Mijn bezoek zal u denkelijk vreemd voorkomen, mijnheer?’
‘Ik ben aan de vreemde dingen gewoon, mejuffer; ik heb er in het kort genoeg
bijgewoond... Kan ik u van eenigen dienst zijn?’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 6

184
Marietta staarde eenige oogenblikken den jongeling aan en, door zijne koelheid
pijnlijk geraakt, borst zij in tranen los. Franz bukte het hoofd en wist niet welke
houding aannemen. Eindelijk, als door eene wreede gedachte bestuurd, zegde hij:
‘Ik kan niet meer weenen, mejuffer; gij zijt gelukkiger dan ik...’
‘O, ik vreesde wel,’ snikte nu het meisje, ‘dat ik bij u slechts verachting zou
gevonden hebben!... O gij hebt geen hart zooals dit van uwen vriend Cesare. Hij zou,
in uwe plaats, zoo onbarmhartig, zoo wreed niet gehandeld hebben...’
‘Mijn arme vriend,’ zuchtte Franz, ‘spreken wij over hem niet, Signora...’
‘Integendeel, mijnheer, spreken wij over hem... Ik ben daarvoor alleenlijk
gekomen... Gij weet dan niet, dat ik hem beminde, dat zijn verlies mij in de grootste
wanhoop dompelt!...’
Franz grimlachte op eene wijze, die van zijn ongeloof getuigde.
‘O gij gelooft mij niet,’ hernam het meisje; ‘gij denkt, dat ik slechts lichtzinnig
met hem heb omgegaan... Ik weet, dat men mij den naam van lichthoofdig in de
wereld geeft, omdat ik weleer met eenige laffe vrijers den gek heb gehouden... Maar,
gij hebt dan nooit uwen vriend gekend; gij hebt dan nooit geweten welke schat zijn
hart was en welke zuivere ziel er in zijn binnenste woonde!.. O neen! neen! dat alles
hebt gij nooit geweten, nooit gewaardeerd, en daarom begrijpt gij mijne liefde niet!...
En ik had nogtans eenen stond durven hopen, mijnheer,’ ging Marietta nu meer
bedaard voort, ‘dat gij mijne smart zoudt verstaan hebben en dat ik ze ten minste
voor u niet zou hebben moeten verbergen, zooals ik verplicht ben het voor de gansche
wereld te doen..’
Franz voelde zich eindelijk de ziel geschokt; het medelijden maakte zich van zijn
hart meester, en hij sprak, terwijl een traan in zijn oog opwelde:
‘Nu meer dan ooit beklaag ik het treurige einde van mijnen rampzaligen vriend.’
‘En ik verwijt mij dagelijks zijnen dood!’ riep Marietta; ‘want ik ben er de schuld
van geweest! Die hatelijke Felice wist zeker wel, dat hij een vreeselijk werktuig
gebruikte, en ik was onbezonnen genoeg om in die woorden, om in het vragen van
dien naam slechts een stoffelijk belang, eene grilligheid te zien. Het was de minnenijd,
die het wanschepsel deed handelen!...’
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‘Vergeef mij, mejuffer,’ zegde Franz, ‘doch ik heb reden er anders over te denken.
De heer Castroni heeft u slechts als werktuig willen gebruiken tot het uitoefenen van
zijnen stiel. Spioen van de geheime policie, hebt gij voor hem een geheim ontdekt,
waarvoor hij, terwijl wij hem in de omstreken der stad bij eenen zijner vrienden
geloofden, naar Napels gereisd was.’
‘God! zou het waar wezen?’
‘De policie wilde weten wie en wat Cesare was, en Castroni was belast geworden
zulks te onderzoeken.’
‘De lafaard!’ riep Marietta.
‘Ik heb van hetgeen ik u zag,’ vervolgde Franz, ‘de onweder leggelijke proeven
in handen gehad. En nu, luister, Marietta. Ik geloof aan de gevoelens, welke gij mij
zegt voor Cesare gekoesterd te hebben en daarom wil ik u verhalen wat anders een
geheim hadde moeten blijven, doch wat gij in alle geval in uwen boezem moet
opsluiten...’
‘O, spreek, heer Franz, ik zal er u eeuwig dankbaar over wezen; want ik ben tot u
gekomen opdat gij mij het raadselachtige, dat in dit alles besloten ligt, moget oplossen
en de eer mijns geliefden, thans door de onverschilligheid en het kwaadspreken des
publieks bezoedeld, voor mij herstellen.’
De jongeling deelde Marietta de gansche geschiedenis van Carlo Massimi mede.
Hij eindige zijn verhaal met den moord van Felice Castroni en besloot met te zeggen,
dat God dien lafaard rechtvaardig had doen straffen.
‘En ik,’ zegde Marietta met geestdrift, ‘ik zal mij zelve straffen; want nu ik alles
weet is mijne liefde nog wanhopiger en mijn ongeluk nog meer onherstelbaar!...’
‘De tijd zal verlichting aan uwe smart brengen,’ zegde Franz, ‘gij hebt onwetend
gehandeld, gij bemindet Cesare en kunt dus geenen plicht aan zijnen dood hebben...
En nu, Signora, vergeef mij, dat ik u zoo kwalijk heb durven beoordeelen: het is mij
eene smart te meer bij al het lijden, dat ik reeds in den boezem draag...’
Marietta reikte den jongeling de hand, terwijl zij nieuwe tranen afwischte, welke
haar over de wangen rolden. Dan verliet zij, zonder nog verder iets te zeggen, het
vertrek, en ging haar rijtuig opzoeken, dat in eene bijgelegene straat op haar wachtte.
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Eene maand later trad Marietta in het klooster der Ursulinnen, met de gedachte de
wanhopige aardsche liefde door de liefde tot God, zooniet te vergeten, ten minste ze
in deze te versmelten en ze daardoor nog heiliger te maken.
Franz trok later naar Duitschland terug. Van Pietro had hij, sedert dezes afscheid,
niets meer vernomen.
EINDE VAN HET ZESDE DEEL.
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