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Jan Reim.
I.
De lezer gelieve ons te volgen in een dier talrijke steegjes, welke zich te Antwerpen
in het zoo genaamde Schipperskwartier bevinden.
Het is daar echt schilderachtig. - Kleine huisjes, welker voorgevel aan alle
verzuiverende kalking, sedert onheuglijke tijden, vreemd is en waar regen en lucht
eene kleur hebben opgespreid, die al de toonen van eens schilders palet bevat. Kleine
puntgevels van alle vormen en wier lijnen bijna op honderd verschillende wijze zijn
gebroken en eene soort van bouwkunde voorstellen, waarop het moeilijk zou wezen
een enkel der aangenomen orders toe te passen; en dan een weifelend licht, dat slechts
tusschen de smalle straten kan heensluipen, en in het binnenste der woningen
schaduwen doet ontstaan, welke een Rembrandt alleen door het penseel kan
teruggeven. En dan eindelijk dit alles verlevendigd door het bruingezengde gezicht
van een' visscher, van een' varensgezel, met zijne losse kleurige kleedij, door een
aantal kinderen, die als van de straat hunne woon maken en sterk worden, indien de
natuur hun krachten genoeg heeft verleend, om den strijd, dien zij te leveren hebben,
te kunnen doorworstelen. - O dit alles op een blinkend paneel, met de kunst van een'
Rembrandt, van een' De Block, van een' Leys weêrgespiegeld, is schoon, is
verrukkelijk,
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uw kwartier, en gij zegdet het mij laatst nog: zij spaarde u slechts omdat gij toch al
te oud waart en de dood op haar feestmaal, vooral en bij voorkeur, frissche beten
wilde hebben?...
Jan Reim, mevrouw, is een oud visscher, die mij, des zomers, meermaals in zijne
boot op de Schelde gevoerd heeft. Misschien heeft hij u ook meer dan eens voor een
zilverstukje, voor eene nietigheid, op onzen prachtigen stroom, bij zoelen avondstond,
eenen speeltocht laten doen... Die arme Jan Reim... Laat mij toe, dat ik mij zijne
geschiedenis eens herinnere. - Het is slechts voor mij en voor de gewone lezers,
mevrouw, en gij zijt niet verplicht er naar te luisteren.
De vader van Jan Reim was een schipper en Jan was dus overtuigd, dat hij
onvermijdelijk ook een schipper moest worden, dat zulks zijn plicht was. - Slechts
twaalf jaren oud, deed hij eene reis naar Oost-Indiën, als kajuitjongen, en kon
vervolgens allengs den graad van eersten matroos bereiken. Daar moest zijne loopbaan
eindigen; want Jan bezat geene geleerdheid en, hoe eigen hem ook de zee was, hoe
goed hij ook het schip kon sturen en bekwaam was het door de moeilijkste en
gevaarlijkste streken te brengen, kon hij echter, bij mangel aan kennis in de cijferkunst,
tot geenen stuurman benoemd worden. - Dat viel hem hard en deed in zijne ziel eene
soort van ontmoediging ontstaan. En echter ware hij misschien toch zijn leven lang
zeevaarder gebleven, indien niet eene andere reden zich hadde opgedaan en hem,
om zoo te zeggen, gedwongen van de overzeesche tochten af te zien.
De ouders van Jan hadden vroeger eene arme weeze aangetrokken en ze, in hunne
armoede, met hunne eigene kinderen opgevoed. De broederlijke genegenheid en
teedere verkleefdheid, welke Jan voor Teresa gevoelde, die merkelijk jonger was
dan hij, sloeg allengs, met het klimmen der jaren, tot eene warmere drift over, en
toen hij, bij het vertrek voor zijnen laatsten zeetocht, van haar afscheid nam, scheen
dit gevoel zich op eens voor zijnen geest te verklaren.
‘Het scheen mij,’ zoo verhaalde hij mij in zijne eenvoudige taal, ‘dat ik op dien
stond, als een gansch ander meisje in Trees ontdekte. Wanneer ik haar mijne armen
toestak, en den blik naar haar gewend hield, en hare blauwe oogen eensklaps vol
water zag schieten, terwijl zij mij om den hals vloog, voelde ik eerst mijn hart als
met eene ijzeren hand toenijpen. Daarop begon het te kloppen, als wilde het mijne
borst breken, en eindelijk voelde ik mij het bloed naar het hoofd
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snellen, en mij als eenen zwarten doek voor het gezicht schuiven. Van aandoening
bleef ik eenige oogenblikken spraak- en beweegloos; maar eindelijk toch herkreeg
ik mijne kalmte, en dan het goede meisje in de oogen ziende, en eenen warmen zoen
op hare lippen drukkende, riep ik in vervoering uit: Ik weet niet, Trees, wat er thans
in mijn binnenste omgaat; doch u beziende, zou ik wenschen niet te moeten
vertrekken... - O, blijf hier! zuchtte het brave meisje, blijf bij ons! verlaat mij niet!...
- Ik trok haar terug op mijne borst en mijn mond aan haar oor brengende, vroeg ik
stil en met eene bevende stem: Trees, wanneer ik van de reis terugkoom, wilt gij dan
mijne vrouw worden? - Zij was zoo zeer als ik ontsteld en fluisterde mij zacht toe,
terwijl zij hare armen om mijnen hals sloot: Ik zal u met ongeduld blijven verwachten
en God om eene voorspoedige reis bidden... - Vaarwel, dan!... riep ik, en dat de goede
God uw gebed verhoore!... En mij uit hare armen losrukkende, stapte ik tot mijne
moeder, drukte de goede vrouw met een warm gevoel op mijne borst, ontving den
moederkus op de wang en spoedde mij alsdan om mijnen vader te vervoegen, die
reeds aan de deur der woning wachtte om mij tot den stroom uitgeleide te doen.
Onderweg verhaalde ik hem wat er tusschen mij en Trees had plaats gegrepen en hij
keurde mijn besluit goed, de brave man; want hij beminde ons beiden om het meest
en Trees misschien nog wel met voorliefde; want ik had geene zusters.’
Welke vurige beden er tijdens de afwezendheid van haren geliefde uit Teresa's
hart ten hemel klommen, zal men licht begrijpen. De hemel echter scheen er niet om
bewogen; want de berekende tijd snelde voorbij en van het schip, waarop Jan vaarde,
kwam geene de minste tijding. Wel hadden andere aangekomen schepen het vaartuig
op de hoogte der Kaap ontmoet; doch wat er later was van geworden, wist men niet.
Ieder dag vergrootte de achterdocht, vermeerderde den angst van het arme meisje.
Eindelijk toch scheen de hemel medelijden te hebben, en daar ontving men nu op
eens de blijde tijding, dat het schip van Jan de rivier opstevende en des anderdaags
op ree zou liggen. Teresa had geene rust meer. Des morgens vroeg reeds snelde zij
met haren aangenomen vader naar de Schelde en daar bleven beiden op den
uitgestrekten plas turen, na vooreerst de op de reede liggende schepen in oogenschouw
genomen te hebben en zich te hebben overtuigd, dat de driemaster van Jan er zich
niet bij bevond. Vader
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Reim, met zijnen zeemansblik, onderzocht den horizont en had reeds gedurende een
half uur op de ondervragingen van Trees moeten antwoorden, met te zeggen dat er
niets te ontdekken was, toen hij op eens, haar bij den arm vattende, zijne hand
vooruitbracht en riep:
‘Daar is hij! daar is hij! ziet gij hem niet?...’
Trees spreidde hare oogen zoo wijd mogelijk open, trachtte zoo diep zij kon in de
nevelige lucht te peilen, doch moest eindelijk bekennen, dat zij niets zag dan twee
punten, welke zij, mits hij het haar zegde, voor de masten van een schip hield.
‘Het is het schip van Jan!’ zegde vader Reim, ‘ik ken dien wimpel, en zie! daar
ontdek ik nu ook de fok: het is slechts de driemaster van Jan, die de fok op die wijze
voert... Zij zetten een zeil bij en loopen fel! Binnen een kwaart uurs zijn zij voor de
stad, Trees!...’
En de oude zeeman kon zich van vreugde niet meer op zijne plaats houden en
begon over en weêr te wandelen, terwijl het meisje hem in al zijne bewegingen volgde
en niet ophield hem intusschen nog honderd verschillende vragen voor te stellen.
Het kwaart uurs duurde voor Trees eene eeuwigheid. Te meer een pijnlijk gedacht,
dat zich tot dan toe nog niet had opgedaan, maakte zich eensklaps van haren geest
meester en deed de kloppingen haars boezems versnellen. Het was wel de driemaster
van Jan, zij geloofde zulks, want vader Reim kon zich daarin niet bedriegen; doch
wie kon haar thans verzekeren, dat Jan zich ook aan boord bevond, dat hij onderweg
niet, bij eenen storm of, in het Oosten, bij eene besmettelijke ziekte, was
omgekomen?... Het rampzalige meisje verdiepte zich in dien vreeselijken twijfel en
het scheelde weinig of de krachten gingen haar op dien plechtigen stond begeven.
Intusschen naderde het vaartuig zichtbaar, draaide eindelijk den hoek der rivier
om en verscheen vlak voor de stad. Al de manschap bevond zich op het dek en een
daverend ‘hoerrah!’ galmde in de lucht, terwijl men de hoeden in de hoogte zwaaide.
‘Vader, vader!’ stamelde Trees, zich aan den arm des ouderlings als eene slang
vastklemmende, ‘vader! ziet gij hem nog niet? Kunt gij Jan nog niet herkennen?...’
‘Stil, meisje, laat mij zien!’ zegde Reim, en met kloppenden boezem en het hoofd
vooruitreikende, staarde hij op het vliegend vaartuig. ‘Ik heb hem!’ riep hij, na eenige
stonden. ‘Daar is hij!
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Trees, daar is hij!... en zie!... hij heeft ons herkend; hij doet zijnen zakdoek waaien...’
‘O, ik loop naar huis!’ zegde Trees, den arm des ouderlings loslatende.
‘En waarom! dolle meid? Blijf hier, mits hij komen gaat!...’
‘Ik kan niet!’ snikte Trees, ‘ik zal moeder de blijde tijding gaan brengen... en u
met Jan te huis verwachten.’
‘Maar, wij zullen hem beiden naar huis brengen!...’
‘O, laat mij gaan, vader, ik kan hier niet langer... o, ik zou bezwijken... ik zou in
onmacht vallen...’
‘Welnu, ga dan, schenk een' sterken koffie op, zonder bitterpeën ditmaal, hoort
gij!... en haal eene goede borrel!...’
Doch Trees was reeds te ver verwijderd om nog iets te hooren. Zij ijlde, in
verwarring en zonder nog op iets acht te geven, huiswaarts, en daar viel zij hare oude
moeder om den hals en: ‘Hij is in de haven! hij komt!’ was al wat haar mond kon
uitbrengen, en dan zonk zij bezwijmd, door de vreugde overweldigd, voor de voeten
der oude vrouw neder.
Een uur later was de gansche familie vereenigd en die dag was een echte feestdag
voor het huisgezin. - Toen de eerste blijdschap, de eerste gemoedsuitstortingen een
weinig bedaard waren, sprak Jan van zijne reis en verhaalde de gevaren, welke het
schip geloopen had, de stormen, die zij hadden moeten doorworstelen en die den
rampspoedigen tocht aanzienlijk hadden verlengd. Meermaals deden zijne woorden
het hart van Teresa van angst in haren boezem hevig kloppen.
Tegen het vallen van den avond wandelde Jan met zijne aangenomene zuster, hem
thans door den liefdeband nog sterker verkleefd, aan den boord der Schelde. Hij had
naar dien stond getracht, om met Teresa alleen te wezen, en hij herinnerde haar nu
de laatste woorden, welke beiden voor het vertrek gesproken hadden.
‘Mijn vriend,’ zegde het meisje, ‘indien gij mij waarlijk lief hebt, sta mij dan eene
vraag toe?’
‘Laat hooren, Trees?’
‘Beloof mij geene zeereizen meer te ondernemen.’
‘En wat zou ik dan gaan aanvangen?’
‘O, zoek een middel, mijn vriend!...’
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‘Matroos van zoetwater worden?’ vroeg Jan met eenen goedigen glimlach
‘En waarom niet, Jan? Indien wij maar stil aan den kost komen... want, zie! den
angst, dien ik bij uwe afwezendheid heb uitgestaan, kan ik geene tweede maal
verduren. Hij zou mij dooden.’
‘Maar, Trees, het is immers onmogelijk?’
‘Het is het eenigste wat ik u ooit zal vragen.’
‘Het is er groot genoeg voor, Trees; wat zou vader zeggen? Hij zal met ons
lachen...’
‘O, ik belast mij er hem te doen in toestemmen...?’
Jan bleef eenige stonden sprakeloos op zijne geliefde staren, en zichtbaar was het,
dat hij op dit oogenblik aan eenen harden inwendigen strijd ten prooi was. Eindelijk
sprak hij:
‘Hoor, Trees; het is misschien eene dwaasheid, die ik zal begaan; doch het is voor
u, en het zal mij daarom nooit berouwen. Luister: wij zullen het verschil in twee
doen; ik zal trachten in dienst op eene visschersschuit te geraken; men heeft mij,
voor mijn vertrek, daar wel eens van gesproken, en dat mag men toch geene zeereizen
noemen. Wat verder Indiën of Amerika betreft, daar zien wij voor altijd van af... Zijt
gij tevreden?’
‘Ik ben tevreden, Jan, en ik dank u.’
‘Welnu, dan hebben wij slechts nog aan het huwelijk te denken. De lange reis
heeft mij eenen goeden hoop geld verschaft en dat zal dienen om ons in huishouden
te stellen, of liever om ons nieuwe kleederen te koopen - want wij zullen te huis
blijven inwonen, - en verder eens vroolijk feest te houden; maar inzonderheid nog
voor iets anders. - De boot, waarmede vader op de Schelde vaart, begint te verslijten;
wij verkoopen die, bouwen eene splenter nieuwe, en zoo zal vader licht met eenige
speeltochtjes te meer begunstigd worden, en dat zal het huishouden niet van onpas
komen.’
Zoo werden de zaken overlegd en alras zouden ze ten uitvoer gebracht worden.
Trees zou de gelukkige echtgenoote van Jan wezen; de oude Reim zou eene
nieuwgetimmerde boot hebben en Jan zou al spoedig op eene visschersschuit worden
aangenomen.
Dat alles moest zoo en kon niet anders.
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II.
Eene onrechtvaardigheid, mevrouw, waarover zich de geldzielen met reden mogen
beklagen, is dat het heil den menschen niet uitsluitend wil toelachen in de rijke
paleizen, in de prachtige zalen, waar mollige tapijten den grond bedekken, waar de
wanden met spiegels, goud en zijden behangen zijn, waar de weelde haren troon
heeft opgeslagen en open hof houdt, waar alle rampen door de tegenzwaarte van het
goud verlicht worden, - en dat het geluk er soms een grillig vermaak in vindt ook
eenige zijner stralen, en nog wel de zuiverste, in eene nederige woning, tusschen vier
gekalkte muren en onder een bouwvallig dak, te laten doordringen en er met genoegen
eenigen tijd wil verblijven. Daar laat het dan ook zijnen vreugdebeker rondgaan en
juicht, bij het zacht genieten dat zich op de wezens afschildert van die het heilzaam
vocht binnenzwelgen, zonder zich daarbij tot de overdaad te laten vervoeren. - Doch,
hier zoowel als daar, in de schamele woning, zoowel als in het rijke paleis, is het heil
onbestendig; overal wordt den vreugdebeker na weinigen tijd uitgeput; overal moet
de stalen wet worden uitgevoerd, die wil, dat de smart op de vreugde volge...
Jan Reim had dit geluk gesmaakt; hij smaakte het op dit oogenblik: doch wat
hadden die stonden zich zelden in zijn leven opgedaan; en dan telkens was de smart
met meer hevigheid dan te voren er op gevolgd, en dan kon hij, zooals de rijke lieden,
geen gouden tegenwicht, bij het overhellen der smart, in de schaal leggen. En, zooals
alle slavende lieden, moest hij dubbel lijden.
Wanneer een zoon van rijken huize zich aan ongebondenheid overgeeft, zich in
de overdaad stort en zijne dierlijke driften den vollen toom geeft, dan tast hij diep in
de geldkast zijner ouders; - wanneer hij aan bedriegerijen zich plichtig maakt, dan
koopt men de misdaad, door geld, bij de bedrogenen af; - wanneer hij valsche
wisselbrieven trekt, dan worden die wissels betaald en het valsch handteeken wordt
vernietigd; - wanneer hij eene misdaad pleegt, is er geld gereed om die misdaad af
te koopen, en is zulks onmogelijk, dan toch wordt zijne vlucht door het geld beveiligd
en doet hem op vreemden bodem nog voor een eerlijk man doorgaan.
Het is zoo niet met den zoon van den armen burger, van den werk-
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man, gelegen. Geeft die zich aan ongebondenheid over, stort die zich in de overdaad,
dan doet zich de honger als noodzakelijk gevolg op; - bedriegt hij, dan is er niets,
dat zich tusschen hem en de wet kan komen stellen en het menschelijk recht mag
zijnen loop hebben; - maakt hij valsche handteekens, de gevangenis wacht hem; begaat hij eene misdaad, het schavot wordt voor hem opgetimmerd, en geen geld om
te vluchten, geen geld om het schelmstuk er onder te bedekken; geen geld om de
schande van hem en van het hoofd zijner ouders af te weren... - O, gelukkig wie maar
geld heeft; wie maar bij geval eenigen kleinen schat heeft liggen. Het leven van eenen
mensch hangt soms van zoo weinig metaal af!... - De oude Reim moest dit
ondervinden, en daarbij de onmacht erkennen, welke alle armoede na zich sleept.
Had hij niet eenige guldens op zij gehad, die hij kon opofferen, welk een ongeluk
ware er niet geschied...
Jan had nog twee broeders. Een was als matroos te Antwerpen uitgevaren, in
Amerika gedeserteerd en durfde derhalve in zijn vaderland niet meer terugkeeren,
waar hem eene strenge gevangenis wachtte. Misschien ook was hij reeds lang dood;
want men had sedert zijne verwijdering niets meer van hem vernomen. De andere
broeder, Frits geheeten, had zich op de zeevaart niet willen toeleggen en eenen stiel
aangeleerd. Slechte omgang en eene natuurlijke kwade neiging hadden hem tot
ongebondenheid gedreven, hem in uitspattingen doen leven en sedert lang hem van
onder het vaderlijke dak verdreven, nadat hij eerst het bestaan zijner brave ouders,
door zijn woest leven, had vergald. Zijn naam werd in den huiselijken kring zelden
of nooit uitgesproken en wanneer de oude Reim, buiten zijne woning, dien naam in
het oor voelde ruischen, klom hem telkens een hooge schaamteblos op de wangen.
De warme toegenegenheid van hunnen oudsten zoon Jan en van Trees, hunne
aangenomen dochter, kon alleen voor de brave ouders het leven draaglijk maken,
toen zij nog dagelijks ooggetuigen van het wangedrag van Frits moesten wezen.
Doch toen deze de stad verlaten had en zijne afwezendheid reeds eenige jaren
dagteekende, hadden zij allengs die droeve gewaarwordingen voelen verminderen
en, daar niets meer de levende gedachte aan den losbandige hernieuwde, werd het
hun als een voorbijzijnde onheil, waarvan enkel een zwakke indruk bestendig bijbleef,
en die niet belette, dat er zich eene soort van genoeglijke rust in den kleinen huiskring
had
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neêrgezet, en zich des te gemakkelijker had neêrgezet, daar men zich verder over
niets te beklagen had.
Eenige dagen na de terugkomst van Jan, zat de grijze Reim, de zoete rust in alle
hare volheid smakend, des avonds zijn pijpje aan den haard te rooken. Jan
vervaardigde kleine netten, die zijn vader bezigde om, op zekere tijdstippen des jaars,
steurkrabben in de Schelde te visschen, en Trees hield zich met het verzorgen van
kousen en hemden bezig. De oude moeder bracht den tijd door met pekkoorden te
plukken, welke voor het kalfaten van de toekomende nieuwe boot bestemd was, en
allen hadden zich aan eene dier huishoudelijke samenspraken overgegeven, die het
harte soms zoo zacht kunnen roeren. - Men handelde namelijk over het aanstaande
huwelijk der twee kinderen. - Men was juist aan het beslissen waar men het feest
zou gegeven hebben; want in het vernepen huisje kon zulks geene plaats grijpen,
toen op eens de bovendeur werd geopend en eene stem riep: ‘vijf en twintig centen!’
terwijl men Jan eenen brief toestak.
‘Een brief,’ mompelde Jan, bij het meisje stappende, ‘zie eens, Trees, of het ons
adres is.’
Trees, die eenen zekeren graad van geleerdheid bezat, las het opschrift en
overtuigde zich, dat de brief wel degelijk aan hem gericht was.
Men overhandigde den briefdrager de geëischte som.
‘Wat mag dat beteekenen?’ zegde de oude Reim, ‘een brief aan ons... Dat kan
slechts van dien deugniet wezen, van Frits...’
‘Ik weet niet,’ zegde de oude moeder; ‘doch ik beef er van. Dat kan niets goeds
beteekenen.’
‘Laten wij zien,’ zegde Jan; ‘Trees breek den brief open en lees eens voor.’
Bevend gehoorzaamde het meisje en las:
‘Zeer beminde ouders,
‘Ik laat ulieden weten den staat mijner gezondheid en hope van u hetzelfde. Ik
bevind mij in een geval, en laat ulieden weten, zeer beminde ouders, dat ik mij bevind
in het prison van Namur...’
‘In de gevangenis!’ riepen allen te gelijk, ‘in de gevangenis!’
‘Hij zal ons allen van schaamte doen sterven!’ snikte de vader. ‘Ga voort, Trees,
ga voort...’
‘Men beticht mij; maar ik ben onnoozel, zeer beminde ouders.
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God, die in den hemel is en die zijn bitter bloed voor ons gestort heeft, die aan den
galgenboom des kruises gestorven is, met de heilige maagd en moeder Gods Maria
zullen mij helpen en verlossen...’
‘Die schijnheilige!’ onderbrak Jan.
‘Tot hen neem ik mijne toevlucht,’ vervolgde Trees, ‘zij zullen de barmhartigheid
Gods voor mij afsmeeken en mij in genade ontfermen.’
‘Ik betrouw al die christelijkheid niet,’ onderbrak Jan weêr.
‘Zwijg, kind,’ zegde de moeder, ‘Frits is toch altijd nog al godsdienstig geweest...’
‘Schoone godsdienstigheid, moeder...’
‘Zwijg, vrouw, zwijg, Jan,’ onderbrak de oude Reim op zijne beurt, ‘zwijg en laat
Trees voortgaan.’
En het meisje las weêr:
‘Men beticht mij eenen mensch te hebben vermoord...’
‘Eene moord! o, waartoe moest hij komen!’ gilde de oude moeder, en een vloed
van tranen ontsprong aan hare oogen.
‘Bedaar, moeder,’ zegde Jan nu, ‘laat Trees voortgaan, misschien is het waarheid,
dat hij niet plichtig is.’
En Trees vervolgde bevend:
‘Doch het is niet waar, zeer beminde ouders, ik zweer het bij den Allerheiligsten
God, die voor ons zooveel geleden heeft en die ons allen wil zalig maken. Ik ben een
zondaar, zeer beminde ouders, en ik klop op mijne borst. Ik heb u veel misdaan, zeer
beminde ouders. Ik laat u nog weten, dat ik hier in het prison van alles ontbloot ben.
Ik ben sedert lang niet meer in het geheim en nu mag ik spreken met die mij komen
bezoeken. Binnen twee of drie dagen zal de tribunaal beginnen. Daarom, zeer beminde
ouders, ik bid u, dat vader mij toch eens zou komen bezoeken en mij eenig geld
medebrengen. Ik vraag u nogmaals over mijn gedrag vergiffenis, zeer beminde ouders,
en werp mij voor de voeten van den barmhartigen God en smeek hem bij het bitter
lijden van zijnen Zoon, onzen Zaligmaker, en ik smeek hem bij zijnen bitteren dood,
dat hij mij zou helpen en bijstaan. - De complimenten aan moeder en aan Trees en,
vader, kom bezoek mij toch en vergeet het geld niet.
Uw zeer geliefde zoon
FRITS REIM.’
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Zoo men ooit een frisch landschap, met eenen lachenden oogst bedeeld, door eene
donderbui heeft zien verwoesten, kan men zich een denkbeeld vormen van wat er in
de harten der huisgenooten Reim geschied was. De doodelijke verwoesting was in
het gezin op het over eenige stonden nog kalm en zielstreelend vreugdegevoel
gevolgd. Gebroken, verpletterd lagen de harten der brave lieden, en de doodsche
sprakeloosheid der mannen werd slechts door de tranen en snikken der twee vrouwen
onderbroken. Jan was de eerste, welke het gebogen hoofd oprichtte en de akelige
sprakeloosheid deed eindigen.
‘Weent,’ zegde hij, in eene soort van akelige geestvervoering; ‘weent gerust en
luidop; want hij kan niet dan plichtig wezen...’
‘Oordeel toch niet, Jan!’ onderbrak de moeder tusschen het overvloedige
tranenstorten.
‘Het is mijne overtuiging,’ zegde Jan, ‘geve God dat ik leugen spreke!’
‘O, dat moesten mijne grijze haren dan nog beleven!’ zuchtte de oude vader
wanhopig. ‘Mijn zoon zal ik op het schavot zien sterven! Dat is het einde, dat hem
te wachten staat en de oneer, die ons zal dooden!...’
De droefheid vergrootte nog, bij die akelige voorspelling, en de jammerkreten
verdubbelden.
Jan echter hergreep nu zijnen moed, en hij wist woorden te vinden, welke de oude
lieden, zooniet konden vertroosten, ten minste het hevige hunner droefheid wisten
te verminderen, en hen met eenige gelatenheid het hoofd deden bukken voor de
schrikkelijke beproeving, welke God hun overzond.
‘Ik zal morgen naar Namen gaan,’ eindigde Jan, ‘en zien te vernemen tot hoeverre
wij mogen hopen of moeten vreezen.’
‘Ik zal u vergezellen,’ sprak de vader; ‘ik wil mij met u van onze ramp ten volle
overtuigen of daar zijn om, zoo de goede God het wil, onverwijld eenige hoop te
kunnen opvatten.’
Jan bestreed eenigen tijd het voornemen zijns vaders; doch werd eindelijk
gedwongen toe te geven en men besliste samen te vertrekken.
De nacht ging voor allen in eenen akeligen droom door.
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III.
Jan Reim en zijn vader gingen, om de kosten te sparen, te voet naar Namen.
Afgemat kwamen zij aldaar drie dagen later aan; doch hoe groot de vermoeidheid
van den ouderling ook was, hij gaf zich nauwelijks den tijd om eenige stonden uit
te rusten en spoorde Jan aan om maar oogenblikkelijk Frits te gaan opzoeken.
Toen zij bij de gevangenis aankwamen, vernamen zij dat de beschuldigde zich
juist voor het gerechtshof bevond, en beiden strompelden voort totdat zij het paleis
van justicie ontdekten. Het was hun onmogelijk de zaal binnen te treden en zij waren
genoodzaakt tusschen het volk bij de intrede te blijven vertoeven.
Daar stonden zij en luisterden met aandacht.
Van wat de openbare beschuldiger zegde, konden zij geen woord verstaan, want
die sprak in het Fransch; doch na den aanklager verhief zich telkens eene stem in
slecht Vlaamsch; het was de stem van den beëedigden vertaler, en dan stonden beiden
te beven, vernemende welke zware aantijgingen op het hoofd van den beschuldigde
neêrbonsden. Hun angst verdubbelde nog, toen Frits, op zijne beurt antwoordende,
zich op eene onbeschofte wijze trachtte te verdedigen en zich dermate voorstelde,
dat hij slechts aan zijne rechters afkeer kon inboezemen.
Uit de verschillende ondervragingen en antwoorden konden Jan en zijn vader de
zaak in het oppervlakkige begrijpen en zich overtuigen, dat de beschuldiging
inzonderheid hierop neêrkwam:
Frits had eenen Vlaming tot vriend gehad, met name Karel Dekens, of liever het
was een makker, die in zijne ongebondenheid deelde en bij de slemppartijen zijn
getrouwe maat was geweest. Zij oefenden beiden den stiel van hoedenmaker uit en
stonden als beste werklieden bekend; doch om hun slecht gedrag te Namen van alle
winkels weggejaagd, wilden zij zich naar eene andere stad begeven en hadden, om
hunne reis te doen, al wat zij van hunne kleederen konden missen, verkocht.
Den eersten nacht, na hun vertrek, brachten zij in een klein dorp door; doch des
morgens was een der reizigers, zonder dat men wist hoe, uit de herberg verdwenen,
en toen men later op de kamer
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trad, vond men Karel Dekens in zijn bed vermoord liggen. Een priemsteek had hem
het hart geraakt en moest hem oogenblikkelijk den dood hebben toegebracht. Het
gerecht van het voorval onderricht, verwaarloosde niets, en alras had men Frits
achterhaald en naar de gevangenis van Namen overgevoerd.
Bij het verhoor en voor het gerechtshof verklaarde de gevangene dat hij, des
morgens wakker wordende, zijnen vriend had dood gevonden, en als men hem vroeg
waarom hij gevlucht was, gaf hij tot antwoord, zulks gedaan te hebben, omdat hij
vreesde, zooals het inderdaad gebeurde, dat men hem voor den dader zou hebben
aangezien en hij wel wist, dat de beste reden, welke men de Justicie kan tegenstellen,
die is van zich uit de voeten te maken en het hazenpad te kiezen.
Dan, bezwarende omstandigheden wogen op het hoofd van Frits en de openbare
aanklager verwaarloosde niet van dezelve gebruik te maken. Des avonds had hij in
de herberg met zijnen makker gekrakeeld en, ofschoon men niet had kunnen begrijpen
wat zij elkaar in het Vlaamsch toeduwden, had de waardin nogtans dikwijls den naam
eener vrouw hooren uitspreken, en aan de oogen der beide twisters licht kunnen
bemerken, dat eene verkropte woede in beider boezems moest blaken. Getuigen
waren verder, bij het onderhoor, komen verklaren, dat er vroeger ook meer dan eens
krakeel tusschen de twee vrienden ontstaan was en zulks wel ten opzichte eener lichte
vrouw, die juist den naam droeg, welken de waardin uit de herberg, waar de misdaad
bedreven was, had hooren uitspreken. Te meer merkte men op dat de vrouw, welke
op die wijze tusschen het geding werd gewikkeld, sedert eenigen tijd uit Namen
verdwenen was, en zich te Luik was gaan vestigen; en het was juist naar die stad dat
Frits en Karel zich wilden begeven. Het lichte vrouwspersoon werd als getuige
gedagvaard en bekende, dat beide werklieden haar hunne liefde hadden willen
opdringen en zij grootendeels om van hen en van hunne krakeelen ontslagen te zijn,
Namen verlaten had. Frits ontkende de echtheid van die lage verkleefdheid niet; doch
hij zegde dat zulks al lang gedaan was.
Eene omstandigheid te meer bezwaarde nog de beschuldiging. De wonde, welke
Karel ontvangen had, was met eenen smallen moordpriem toegebracht geworden,
waarvan de geneesheeren, zonder hem gezien te hebben, nauw genoeg de beschrijving
gaven; en getuigen kwamen
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verklaren, dat zij een dergelijk wapen meermaals in het bezit van Frits gezien hadden.
Verder nog had men eene bloedvlek op de hemdsmouw van Frits, en zulks aan den
rechter arm dicht bij den pols, ontdekt.
De beschuldigde legde die laatste omstandigheid uit met te zeggen, dat het zeer
mogelijk was dat het bloed zijn hemd gesmet had, toen hij, bij het ontwaken, zijnen
vriend had willen wekken en, hem dood vindende, betast had om de wonde te
ontdekken. Wat den priem betreft, hij loochende zijn vroeger bezit niet, en zegde,
dat hij hem slechts den morgend na den dood zijns makkers gemist had. - En als de
aanklager hem vroeg, hoe hij dan het verdwijnen van dit wapen uitlegde, antwoordde
hij, dat zulks zeer gemakkelijk was te begrijpen, dat, naar alle gedachten, de
moordenaar zich van dien priem bediend had en hem vervolgens had medegenomen.
‘Zoo is het vergaan, ja,’ zegde de prokureur des konings; ‘doch de moordenaar is
niemand anders geweest dan gij!...’
‘Die moordenaar bevindt zich misschien hier tusschen de getuigen,’ antwoordde
Frits met onbeschaamdheid.
‘Noem hem!’ riep de voorzitter van het gerechtshof.
‘Misschien de waard uit de herberg,’ zegde Frits, ‘die zal gedacht hebben, dat wij
veel geld bij ons droegen...’
Die beschuldiging verwekte eenen algemeenen walg; want de waard, op wiens
hoofd zij neêrstortte, ofschoon weinig door de fortuin begunstigd, was algemeen
geacht en ieder deed hulde aan zijne beproefde eerlijke gevoelens en
menschlievendheid.
‘Gij zijt wel diep in de boosheid verhard,’ zegde de voorzitter, ‘om zoo een eerlijk
man laf te durven beschuldigen!’
‘En gij dan, mijnheer de voorzitter?’ antwoordde Frits.
Dit antwoord verwekte lach en afschrik tenzelfden tijd tusschen de de aanhoorders.
‘Hoort gij het, vader?’ suisde Jan den grijzen Reim in het oor, ‘dat zijn van die
dingen, waartoe hij alleen in staat is.’
‘Wat wilt gij zeggen, Jan?’ vroeg de vader, terwijl hij door de ontsteltenis moeite
had om zich recht te houden.
‘Wij zullen God laten oordeelen, vader; doch gaan wij hier weg; kom! het is te
veel... De krachten zullen u begeven; gij zult in zwijm vallen...’
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En den grijsaard een zacht geweld aandoende, trok Jan hem tot buiten de plaats van
het rechtsgeding.
‘Mijn zoon, mijn kind,’ vroeg de grijsaard, wanneer hij zich met Jan in de vrije
lucht bevond, ‘wat denkt gij?’
‘Ik geloof dat hij plichtig is, vader; doch, indien er zich geene andere
omstandigheden voordoen, zal hij van het schavot bevrijd blijven en God zal onzen
naam die vlek sparen.’
‘Zou hij kunnen vrij komen? Zeg, wat denkt gij?’
‘Hopen wij, vader; God zal met uwe grijze haren medelijden hebben...’
En beiden verwijderden zich en dachten er nu eerst aan hunne uitgeputte krachten
door eenig voedsel te herstellen.
Tegen den avond gingen zij terug naar de gevangenis en bleven daar wachten,
totdat de zitting van het gerechtshof opgeschorst zoude zijn, Frits zou worden
teruggevoerd en zij met hem zouden kunnen spreken.
Na ruim een uur toevens, uur, dat aan beiden eene eeuwigheid scheen, kwam men
hun aankondigen, dat de gevangene was toegekomen, en eenige stonden later traden
zij de cel binnen, waar Frits op een laag ledekant, met het hoofd in de handen
gezonken, van de vermoeienis bij het geding doorgestaan, zat te rusten. De bestuurder
der gevangenis had hem de komst zijns vaders niet doen aankondigen, denkelijk om
beter waar te nemen, welk een uitwerksel het onverwacht gezicht des grijsaards op
hem zou te weeg brengen, en te zien tot hoe verre de kinderliefde zijn hart zou
ontroeren, en daaruit misschien op te maken tot hoe verre ook dit hart nog voor goede
gevoelens vatbaar was.
Frits hoorde wel zijne cel openen; hij hoorde wel de stappen der binnentredenden;
doch hij sloeg het oog niet op en bleef zijne houding onveranderlijk bewaren.
Eenige stonden bleven Jan en zijn vader sprakeloos op den gevangene staren.
Eindelijk kon zich de ouderling niet langer bedwingen en riep snikkend:
‘Frits! ongelukkig kind!...’
Die Vlaamsche spraak, die bekende taal deed den betichte het hoofd oplichten;
doch hij sprong niet recht, ijlde zijnen vader niet te gemoet, vloog hem niet weenende
om den hals, zooals men het zich in dergelijke omstandigheden zou kunnen
voorstellen... Neen, traagzaam
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richtte hij zich op, sloeg eenen blik eerst op den bestuurder, dan op Jan, zijnen broeder,
en vervolgens op den ouderling, tot wien hij kalm naderde, doch zonder nog een
woord te spreken.
‘Ongelukkig kind!’ herhaalde de grijsaard, en weenende stak hij de armen uit en
scheen bereid in onmacht te vallen. Jan sloeg hem den arm om de middel en
ondersteunde hem.
‘Mijnheer,’ sprak Frits, in gebroken Fransch het woord tot den bestuurder richtende,
‘is het mij toegelaten eenige woorden alleen met mijnen vader te spreken?’
‘Ik mag het u toestaan,’ was het antwoord. ‘Ik zal mij verwijderen, en de
bewaarders zullen op eenen afstand blijven, die u zal toelaten ongehinderd te spreken.
Alleenlijk moet ik u verwittigen, dat ik u slechts weinigen tijd tot onderhoud kan
toestaan.’
Toen Frits zich met zijnen vader en Jan alleen bevond, vroeg hij:
‘Vader, hebt gij geld medegebracht?’
‘Gij denkt nog aan geld, wanneer uw hoofd op uwen hals staat te waggelen,’ zegde
Jan, terwijl de vader door die eerste koude vraag verpletterd scheen.
‘Wees voor mijn hoofd niet bevreesd,’ hernam Frits met eenen grimlach, doch
zoo stil mogelijk. ‘Zij zullen het niet hebben, indien gij mij maar eenig geld kunt
beschikken: mijne redding hangt daarvan af. Ik heb voor niets anders geld noodig;
doch ik mocht u de reden niet schrijven; men breekt de brieven der gevangenen
open.’
‘Spreek,’ zegde de grijsaard, ‘wat wilt gij zeggen, en hoe?...’
‘Het zou te lang zijn u dit te verhalen. Antwoord mij slechts en zeg mij, of gij geld
hebt of niet?’
‘En hoeveel?’ onderbrak Jan.
‘Tien gulden, die ik u later zal terruggeven.’
‘Wij hebben nauwelijks, om onze terugreis te doen,’ zegde Jan.
‘Ik heb vijf gulden...’ stamelde de vader... ‘Ik had die nog ter zijde liggen en wilde
er moeder een geschenk voor koopen.’
‘Ik dank u, vader, ik dank u!’ zegde Frits, den ouderling thans om den hals
vliegende. ‘Misschien is het genoeg, om mij te redden.’
‘Wil ik ze u geven?...’
‘Neen, doe geen teeken; want men kan ons bespieden. Maar luister: morgen wordt
een getuige gehoord en zijne verklaring kan mij aan het schavot overleveren...’ En
stiller fluisterde hij voort: ‘Die getuige is een makker, een Brabander, dien ik op de
baan ontmoette,
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toen ik de herberg ontvluchtte. Hij heeft mij eenen priem in eene hofgracht zien
werpen. Spreekt hij, dan vindt men hem en ik ben verloren. Voor geld heeft hij
beloofd te zwijgen en vooral van die omstandigheid niet te gewagen... Maar, wat
hebt gij, vader?..’
De ouderling zakte half bezwijmd in de armen van Jan, en zijn hoofd helde
machteloos voorover.
‘Gij zijt dus plichtig?’ mompelde hij.
‘Schoone vraag!’ fluisterde Frits; ‘moed, vader, moed! Help mij van het schavot;
ik ben immers uw kind, al heb ik mij zulks onweerdig gemaakt... Heb moed! nog
een enkel oogenblik moed!..
‘Dat God ons bijsta!’ zuchtte Jan.
‘Welnu,’ stamelde de grijsaard, ‘wat moet ik doen om u te redden, om mijn kind
te redden?’
‘Ga dezen avond in eene kroeg bij het stadhuis, waar het wapen van Braband
uithangt. Daar zult gij eenen man vinden, die slechts een oog heeft en rosharig is.
Vraag hem zijnen naam. Indien hij antwoordt dat hij Hooi heet, dan is hij het, en dan
geeft gij hem de vijf gulden en belooft hem nog zooveel, dat hem door een' ander
zal besteld worden, indien de zaak goed afloopt. - Als gij zulks verricht hebt, dan is
uwe taak gedaan; vertrek dan terug naar huis en zeg aan moeder dat zij niet ongerust
moet wezen, en ook aan Trees. Eer het acht dagen verder is, ben ik vrij en koom u
te Antwerpen bezoeken.’
‘Zulks is niet noodig,’ zegde Jan met eene beklemde spraak.
Frits wierp eenen verschrikkelijken blik op zijnen broeder, en terwijl zijne lippen
door eene stuiptrekking bewogen werden, grijnsde hij hem toe:
‘Ik weet het wel, Jan, dat gij met vermaak mijn hoofd op het schavot zoudt zien
rollen; doch...’
‘Ik zou u willen onplichtig zien,’ onderbrak Jan, ‘en weerdig om in onzen
huiselijken kring terug te keeren...’
‘Mijne kinderen!’ snikte de oude Reim, ‘o, is het thans de stond?...’
‘Het is waar,’ zegde Frits, eensklaps bedarende, ‘vader heeft gelijk en zijn hart
zal voor mij toch gevoelig wezen.’
Op dien stond trad de gevangenbewaarder binnen, en zegde, dat de verleende tijd
verstreken was.
Het afscheid was koel, en Jan verwijderde zich sprakeloos met zijnen vader.
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Toen beiden zich op straat bevonden, vroeg Jan:
‘Zult gij die omkooping doen, vader?’
‘Kunt gij het vragen, Jan? Is hij dan toch mijn kind niet?..’
‘Het is niet aan mij u uwe plichten te leeren, vader.’
‘Ik begrijp u, Jan, en versta wat gij wilt zeggen; doch dat is het gevolg der misdaad,
welke nooit kan geschieden zonder andere na zich te slepen. Tot hiertoe is er nooit
eene leugen over mijne lippen gekomen; thans ga ik omkoopen, thans ga ik de schuld
wezen, dat er morgen een valsche eed zal geschieden... Doch daardoor red ik mijn
kind, de eer uwer moeder, uwe eer, Jan!... Dat de vaders, indien zij kunnen, mij
veroordeelen!...’
Jan liet het hoofd op de borst zinken, en sprak niet meer.
Des avonds ging de ouderling de aangeduide kroeg opzoeken, Hij trad alleen
binnen en toen de zaak verricht was, kwam hij Jan terugvinden.
‘Willen wij thans vertrekken, vader?’
‘Ja, kind, gaan wij. Mijne krachten zijn uitgeput; ik ben niet meer bekwaam om
de aandoening te doorstaan, welke de dag van morgen mij hier zou kunnen toebrengen.
Het vernemen der veroordeeling of der vrijspraak zouden mij beiden den dood kunnen
kosten... en dan, ik zal het u rechtuit bekennen, Jan, wat ik daar gedaan heb, zou ik,
indien het niet geschied ware, nog doen; maar het weegt mij niettemin op het hart
en ik voel mij als plichtig; ik ben ontrust en verwijderen is voor mij vluchten, en
vluchten, schijnt mij eene noodzakelijkheid.’
‘Drijf het niet te ver, vader... doch gaan wij.’
En ofschoon de nacht reeds vorderde, verlieten beiden de stad en hernamen hunne
terugreis naar Antwerpen.

IV.
Sedert drie dagen waren Jan en de oude Reim te Antwerpen teruggekeerd.
Zij hadden aan de twee vrouwen gezegd, dat de zaak van den beschuldigde niet
zoo erg was, als zij het eerst gedacht hadden, en dat het bijna zeker was, dat hij zou
worden vrijgesproken; en toen de oude moeder vroeg, waarom toch zij niet hadden
vertoefd totdat het rechts-
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geding was afgeloopen, hadden zij gezegd, dat zij den duur daarvan niet hadden
kunnen voorzien, en geen geld genoeg bezaten, om hun verblijf te Namen langer te
rekken.
Alles scheen dus op het uitwendig kalm; doch terwijl in het hart der vrouwen eene
angstige onrust woelde, stormde het in de zielen van de twee mannen en hun innerlijk
lijden was verschrikkelijk. Slechts wanneer zij zich alleen bevonden, durfden zij
elkaar hunne vrees toevertrouwen en de foltering afschilderen, welke hunne ziel
moest verduren, en dan overliep gewoonlijk het gemoed van den braven ouderling
en hij stortte tranen. Hadde Jan, zijn zoon, sterker nog van ziel dan hij of misschien
minder aan den slag gevoelig, hem geenen moed weten in te spreken, de goede
grijsaard ware onder het gewicht dier smart bezweken. De toestand echter werd zoo
onverdraaglijk, dat, om hem te doen ophouden, al moest hij dan misschien ook voor
de akeligste zekerheid verwisseld worden, Jan besloten had eene tweede maal de
reis naar Namen te ondernemen. Doch juist toen hij vastgesteld had des anderdaags
's morgens te vertrekken, verscheen Frits eensklaps in den lijdenden huiskring en
kwam een einde aan de hachelijke geestespanning stellen.
Het eerste zicht van den vrijgesprokene wekte eene onbewimpelde vreugde, welke
op aller wezen klaar uitscheen, en het was met een echt vaderlijk gevoel, dat de oude
Reim zijnen zoon in de armen sloot en Jan hem de broederhand toereikte. Doch de
eerste aandoening een weinig bedaard, had een opmerker alras gewaar geworden,
dat de blijdschap allengs bij de twee mannen getemperd werd en in hun gemoed voor
eenen zekeren afkeer plaats maakte, welken zij wel voor de vrouwen konden bedekt
houden, maar die aan het doordringend oog van Frits niet kon ontsnappen. Eene
zekere trekking zijner wenkbrauwen en een nijdige oogslag, dien hij bliksemsnel op
Jan liet vallen, duidden aan, dat hij het gevoel, welk hij inboezemde, begrepen had.
Geen woord echter ontsnapte dienaangaande zijnen mond, geen teeken verried hem
en zijn wezen bleef lachend zooals te voren.
Men nuttigde te zamen het schrale middagmaal, want Frits was op den middag
aangekomen, en toen later de oude moeder, wier vreugde het luidruchtigste was, zich
eenen stond met Trees had verwijderd, wilde de oude Reim van het oogenblik gebruik
maken, om zijnen zoon eenige diepgevoelde woorden toe te sturen.
‘Frits,’ zegde hij, ‘God heeft u eene weldaad verleend, welke
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gij slechts kunt erkennen door het overige uws levens onbesprekelijk, zooniet boetend,
over te brengen.’
‘Ik moet het bekennen, vader, en had hij u niet gezonden met die vijf gulden, ik
verzeker u, dat het honderd tegen een te wedden was of... gij verstaat mij?’ en hij
streek met het scherp der hand over zijnen hals.
De ouderling beefde bij dit akelig gebaar.
‘Gij doet er mij aan denken,’ zegde Jan, ‘gij hebt aan dien getuige, aan dien Hooi
nog zooveel beloofd, indien gij werd vrijgesproken.’
‘Hij zal dat wel eens hebben,’ sprak Frits lachend.
‘Hoe! Wat wilt gij zeggen?’ vroeg de vader.
‘Dat hij het maar aan den balk kan schrijven.’
‘Neen, dat niet!’ hernam Jan, ‘alle belofte is heilig, ook die aan eenen mijneedige
gedaan. Ik zal hem het geld opzenden.’
‘Ik verzeker u,’ zegde Frits, ‘dat gij veel beter zoudt doen het aan mij te geven,
daar ik voor het oogenblik het beter dan Karel Hooi zou kunnen gebruiken, wijl ik
armer ben dan hij.’
‘Gij zijt niet arm, Frits, gij zijt in het vaderlijke huis terug, waar gij geenen honger
zult lijden. Zoek werk, gedraag u onberispelijk en dan zal u niets ontbreken.’
‘O, ik ben niet voornemens van mijne renten te leven, broeder Jan, en ik hoop u
niet lang ten laste te staan.’
‘Gij zijt ons niet tot last, Frits,’ onderbrak de oude Reim; ‘gij zijt hier
teruggekomen; met open hart en armen hebben wij u ontvangen, en indien het verleden
u tot les verstrekt, zal weleens alles vergeten zijn, zooals thans reeds alles vergeven
is.’
‘Wees gerust, vader, niet langer dan morgen zal ik naar werk uitzien en het zal
aan mij niet liggen, die vergetelheid, waarvan gij spreekt, te verdienen.’
‘Welnu,’ zegde Jan, ‘dan zullen wij als oude broeders te zamen leven en ons aller
geluk zal volkomen wezen: van nu af is het gebeurde als dood voor ons.’
De samenspraak werd nu allengs meer vertrouwelijk, en Jan sprak over de toekomst,
over het voornemen, welk hij gemaakt had om van de zeereizen af te zien, met Trees
na eenigen tijd in huwelijk te treden en eene nieuwe boot voor vader te koopen. Op
die wijze zou het
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huisgezin stil kunnen blijven door de wereld sukkelen en bracht het geene weelde
bij, men zou toch voor den nood beveiligd wezen.
Die kleine familie-onderhandeling had voor uitwerksel Jan en zijn' vader eene
zekere gerustheid te doen verkrijgen en boezemde hen betrouwen in, daar zij de hoop
voedden, dat Frits, door de strenge les, die hij ontvangen had, zich voortaan beter in
de maatschappij zou gedragen.
Zoo streken eenige dagen voorbij en Frits scheen de opgevatte verwachting te
willen staven. Hij had werk gekregen bij eenen der beste hoedenfabrikanten der stad,
en daar hij in zijnen stiel zeer goed ervaren was, was hem een goed dagloon verzekerd.
Getrouw bracht hij het gewonnen geld te huis en, uitgezonderd het noodige voor
eenige kledingstukken, welke hij zich verschafte, hield hij geen' enkelen penning
over, zelfs niet om des zondags eene pint bier te gaan drinken. Meer nog, hij ging
slechts van huis naar zijnen winkel en keerde van zijnen winkel terug, zonder zich
verder op straat te vertoonen. Hij vluchtte alle gezelschappen, alle oude kennissen,
en te huis bij den haard zijne pijp rooken, scheen zijn grootste, zijn eenigste genot
te wezen.
Jan schreef die verwijdering, die vrijwillige afzondering toe aan een gevoel van
schaamte; want de faam, die niets verholen laat, had toch zoo al iets of wat van het
doorgestane proces overgebracht, en hoe zuiver Frits daar ook was van afgekomen,
liet zulks toch niet na eene zekere misachting op hem te werpen, misachting die 't
meest merkbaar was, bij degenen, welke zijn vroeger leven gekend hadden. Het is
ongelukkig zoo: het gerecht is dermate van zijne natuurlijke reinheid ontaard, dat de
onnoozele zelfs, de vroeger onbesprekelijke, uit zijne handen niet kan loskomen
zonder besmet te wezen. Hoeveel te meer dan, wanneer men eenigen grond vindt,
waarop men de verdenking kan vestigen?
Die handelwijze van Frits behaagde aan den ouden Reim en aan Jan, die daardoor,
en bij middel der vergetelheid, eene gansche herboring te gemoet zagen. - Ook werkte
thans ieder met een gerust hart. De boot van den ouden Reim was bijna afgebouwd;
Jan vaarde als visscher, voelde zich met zijnen toestand ten uiterste tevreden, en nu
werd het tijd om ernstig aan het voorgeslagen huwelijk met Trees te gaan denken, huwelijk, men kan het licht begrijpen, dat, bij al die schokkende voorvallen,
noodzakelijk voor eenigen tijd was verschoven geworden. De vraag bleef nu enkel
van een goed tijdstip
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uit te kiezen, dan wanneer de vischvangst een weinig zou stil liggen; want tot heden
was het werk overvloedig geweest en Jan kon enkel bij poozen in het huisgezin
verschijnen.
Toen de brave visscher, zekeren dag, van eenen kleinen tocht terugkwam, had
hem Trees metterhaast gezegd, dat zij hem in het geheim moest spreken en zulks
zonder langen uitstel.
‘Wij zullen dezen avond, na het eten, eene wandeling doen,’ zegde Jan; ‘want ik
ook, Trees, moet u spreken.’
Dit eenvoudige antwoord zou het meisje ontroerd hebben, indien niet een goedige
glimlach van Jan hare ziel hadde gerust gesteld.
Toen zij, des avonds, zachtjes arm aan arm gestrengeld, zich op de eenzame straat
bevonden en na eenigen tijd sprakeloos te hebben voortgestapt, vroeg Jan:
‘Welnu, Trees, wat is er? Waarom verlangt gij mij te spreken? Ik wed, dat wij
juist dezelfde dingen in den mond en op het hart hebben.’
‘Het zou wel kunnen zijn,’ zegde Trees.
‘Ik ben zeker, dat het zoo is. Hoor! gij wilt van ons huwelijk spreken, en gij vindt,
zoowel als ik, dat wij nu reeds lang genoeg gewacht hebben.’
‘Het is niet juist daarvan, dat ik spreken wil, Jan.’
‘Neen,’ zegde Jan, op eenen ernstigen toon, ‘welnu! laat dan hooren. Wat is er?’
‘O, het is eigentlijk niets in zichzelven, Jan; maar toch moet ik spreken: het is mijn
plicht.’
‘Gij maakt mij beschroomd, Trees! Om Godswil, zeg, wat is er! Hebben wij nog
het einde onzer rampen niet gezien?... O, ik heb het gevreesd: wij waren al te
gelukkig!...’
‘Gij zijt niet redelijk, Jan; gij ontstelt u nutteloos; de zaak is niet erg; doch ik zou
willen dat gij kalm waart, en vooral dat gij, mij aanhoorend, kalm zoudt blijven.’
‘Welnu, spreek dan, Trees, spreek dan; want gij kent mij: ongerustheid is voor mij
doodelijk; ik heb liever eene ramp te kennen.’
‘Maar, Jan?...’
‘Het is waar... Nu, nu, zie, ik ben kalm; want het is inderdaad dwaas... nu, spreek.’
‘Hoor, Jan; maar ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen... Gij weet, dat Frits..’
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‘Ah! hij is er tusschen!’ onderbrak Jan, ‘die ongeluksvogel!...’
‘Jan, mijn vriend, gij hebt mij beloofd kalm te zijn?’
‘O, ik ben kalm, Trees, ik ben kalm; ga voort...’
‘Gij weet dat, wanneer hij niet op zijnen winkel is, hij onze woning niet verlaat.’
‘Ik weet het, en heb zulks als een goed teeken van beternis beschouwd.’
‘Zoo dacht ik ook; doch thans denk ik er anders over... Immer te huis zijnde,
begrijpt gij licht, dat het meermaals moest gebeuren, dat ik mij met hem alleen
bevond. Welnu, gedurende die oogenblikken...’
‘Hij is op u verliefd geworden!’ riep Jan eensklaps, zich met de hand op het
voorhoofd slaande. ‘O! het... maar ga voort, Trees, ga voort...’
‘Maar bedwing u dan toch, Jan, of denkt gij mij bekwaam, om u ontrouw te zijn?...’
‘O, gij hebt gelijk, engel! gij hebt gelijk, ga voort...’
‘In den beginne vergenoegde hij zich mij gedurende die stonden te bezien, en
mijne minste bewegingen gade te slaan, en zulks op eene wijze die mij ontstelde;
doch hij sprak geen enkel woord. Allengs echter werd zijn blik stouter, meer
doordringend en er kwamen soms oogenblikken, dat hij mij met gevoel het woord
toestuurde. Ik dacht te raden wat er in zijn binnenste omging en op eens schoot er
een lichtstraal voor mijn gezicht. Ik vluchtte de gelegenheden om met hem alleen te
wezen, doch zulks gelukte mij niet altijd; want aan moeder toch durfde ik mijne
vermoedens niet doen kennen. Eindelijk gisteren avond zegde hij mij, dat hij voor
mij een gevoel had opgevat, dat hem niet langer toeliet te zwijgen, en hij bekende
mij klaar...’
‘O, het monster!’ riep Jan, ‘hij durft u beminnen! Hij heeft het u durven zeggen!...
En gij, Trees, wat hebt gij gezegd?...’
‘Dat ik voor hem, als eene zuster, vriendschap kon hebben; maar dat mijn hart aan
u is, Jan, en aan niemand anders kan wezen.’
En het meisje sloot zich krampachtig aan den arm van haren beminde.
Jan drukte haar, in eene soort van verrukking, op zijne borst en zoende haar het
voorhoofd: doch in die verrukking was iets, dat ten zelfden tijd den storm verried,
die in 's mans boezem woedde.
‘O, aan u zou ik nooit twijfelen, Trees!’ zuchtte hij vervolgens met eene doffe
stem; ‘doch dat is een gedrag zoo laf als ik er ooit een gezien heb, als men er ooit
een zou kunnen bedenken. Het monster
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zou mij den eenigen schat, dien ik bezit, willen ontnemen, zijnen broeder willen
bestelen, en u met zijnen vergiftigen adem verpesten!..
O, hij was en is bedorven gebleven!...’
En moedeloos liet hij het hoofd op de borst zinken en beiden stapten eenigen tijd
sprakeloos voort. Eindelijk onderbrak Jan de stilte.
‘Trees,’ zegde hij, ‘wij moeten eene beslissing nemen.’
‘Wat beslist gij?’ vroeg het meisje.
‘Ziehier! Zoo spoedig mogelijk trouwen, en totdat die stond zal gekomen zijn,
zult gij u uit onze woon verwijderen. Tante Trien kan u met gemak huisvesten. Daar
zal hij niet durven komen; want gij weet wel, dat zij hem hare woon sedert lang
ontzegd heeft en hem niet zien wil. Zij heeft gelijk, de brave vrouw. Morgen vroeg
gaan wij haar beiden daarover spreken en zij zal onze vraag niet weigeren.’
‘Ik ben tevreden, Jan; maar beloof mij nu iets?’
‘Te weten, Trees?’
‘Wat ik u toevertrouwd heb, zult gij stil houden en er aan niemand een woord van
spreken.’
‘Maar hoe dan uwe verwijdering uitleggen?’
‘Er is een middel: gij weet dat, wanneer men zich in het huwelijk begeeft, het door
de kerk verboden wordt, gedurende de laatste tijden, onder hetzelfde dak te slapen?’
‘Het is waar.’
‘Welnu, laten wij van die omstandigheid gebruik maken, en die reden kan niet
dan gegrond schijnen en zal geene achterdocht verwekken...’
‘Het is wel,’ zegde Jan.
‘En gij belooft mij dus?’
‘Ik beloof u van de zaak niet te spreken.’
‘Welnu, dan blijft er ons niets te doen dan het huwelijk te bespoedigen. Eens die
onoverschrijdelijke hinderpaal tusschen hem en ons, kan hij aan niets meer denken...’
‘Zoo verhoop ik het,’ zegde Jan, ‘en zoo hij er nog durfde aan denken, zou ik
mijnen eigendom verdedigen, zooals de leeuw zijne jongen verdedigt.’
Hierop trokken beiden naar hunne woon terug en des anderdaags vergingen de
zaken zooals het overlegd was geworden. Trees zegde het ouderlijke dak vaarwel,
om bij Jans moei, die eene kleine huizing bij de stadsvesten bewoonde, eenigen tijd
te gaan verblijven.
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V.
De verwijdering van Trees uit den familiekring had bij Frits geene enkele aanmerking
doen ontstaan. Hij hield zich onverschillig en alsof er niets gebeurd ware. Alleenlijk
bemerkte men, dat hij zijne ingetogene levenswijze eenige verandering deed
ondergaan. Hij werd sprakeloozer; zijne vroeger natuurlijke vroolijkheid werd in
eene gedwongene blijgeestigheid herschapen, en zichtbaar was het, dat hij zichzelven
meestal moeite aandeed om vroolijk te schijnen. Ook bleef hij niet meer zoo gestadig
te huis en begon met des avonds zijne woon te verlaten en telkens eenige uren in
eenzaamheid door de straten te wandelen.
Jan, wiens waakzaamheid thans gaande was, vatte alras achterdocht op en besloot
zijnen broeder zoo weinig mogelijk uit het oog te verliezen. Ongemerkt volgde hij
hem zekeren avond op en na hem lang door de eenzame straten te hebben nagestapt,
zag hij hem eindelijk de wijk naderen, waar Trees hare tijdelijke woon had gevestigd.
- Het hart van Jan klopte hevig; want hij stelde zich voor, dat Frits de stoutmoedigheid
zoo verre zou gebracht hebben, van het huis zelve binnen te treden, niettegenstaande
de bekende verwijdering, welke sedert lang tusschen hem en zijne moei bestond, die
hem over jaren reeds de intrede harer woning ontzegd had. Dan de vrees van Jan was
ijdel. Frits bleef wel eenige stonden voor de woning toeven, sloeg eenen
onderzoekende blik op den bruinen voorgevel der kleine woning, scheen eenen stond
met aandacht te luisteren; doch welhaast trad hij voorbij en verliet de straat.
Jan bleef hem immer in de verte opvolgen.
Na een kwaart uurs nog die wonderbare jacht te hebben voortgezet, zag Jan
eensklaps zijnen broeder bij de intrede van eenen gang stil houden en binnenstappen.
De duisternis was allengs dikker geworden en Jan waagde het te naderen. Aan den
gang gekomen, hoorde hij spreken en herkende de stem van Frits. Hij naderde nog
dichter en ging naast de deur post vatten. De donkere schaduw, die juist op die plaats
nederviel, maakte hem als onzichtbaar en hij luisterde. Niet al wat er gezegd werd,
was voor hem verstaanbaar; doch ziehier het gedeelte der samenspraak, dat zijn oor
trof:
‘Uw plan is geenen halven cent waard,’ zegde Frits; ‘dat alles zou
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te lang duren; te meer eene gelegenheid, waarop ik niet had durven hopen, doet zich
morgen voor en ik mag ze niet laten ontsnappen.’
‘Dus zou het morgen reeds moeten?...’ onderbrak eene aan Jan onbekende stem.
‘Morgen, ja; zij zijn beiden op eene feestpartij genoodigd en vroeger dan tien ure
zullen zij niet terugkeeren. Wanneer zij den hoek der vesting zullen omgedraaid
hebben, dan komt gij beiden uit uwen schulhoek. Gij belet haar te roepen: een zakdoek
in den mond gewrongen is daartoe voldoende, en terwijl zich een met de oude belast
en haar, gekoord, zachtjes op den grond legt, strijkt de andere met het meisje door.
Ik sta op eenigen afstand en beiden brengen wij haar bij moeder Barbel, die ons zal
verwachten. - En het overige zal ik dan wel alleen verrichten...’
‘Ik heb u begrepen,’ zegde de onbekende stem.
Ook Jan had alles begrepen. Hij wist dat zijne moei en Trees beloofd hadden den
volgenden avond bij eene goede kennis, op een naamfeest tegenwoordig te zijn, en
het beraamde plan was dus tegen haar ontworpen. Frits stelde zich voor de minnares
zijns broeders te schaken en haar de prooi zijner drift te doen worden. - De haren
van Jan rezen te berge; zijne vuisten krompen stuiptrekkend ineen; zijn hart klopte
dat hij het hooren kon, en de overmaat van woede deed hem bijna machteloos ten
gronde zinken. Ook had hij verder niets meer van de geheimzinnige samenspraak
kunnen verstaan, en toen hij door eene bijna bovennatuurlijke macht, welke hij op
zijnen geest uitoefende, zijne kalmte eenigszins herwonnen had, hoorde hij stappen
naderen en had slechts den tijd om zich tegen den muur gedrukt te houden en zoo
aan het oog van Frits, die op de straat trad, te ontsnappen.
Jan voelde, op dit oogenblik, den geest zoo verward, dat hij nog eenige stonden,
als door den bliksem getroffen onroerbaar staan bleef en Frits traagzaam de straat
zag verlaten. Dan, die soort van geest- en krachtverlamming eindigde alras, en nu
verliet hij zijnen schuilhoek en volgde werktuigelijk denzelfden weg, welken Frits
had genomen. Wat hij doen ging, dat wist hij niet; wat hem best te doen stond kon
hij, op dit oogenblik van geestverbijstering, niet beoordeelen; doch, in alle geval
stapte hij voort en kreeg alras zijnen broeder, zijnen vijand, terug in het oog. Wat
zou hij thans doen? Zou hij den stap nog verhaasten, Frits inhalen, hem zijne
voorgeslagene wandaad verwijten, en hem
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dan als een onrein dier onder den voet verpletten? Of wel zou hij de huichelende
boosheid met list beantwoorden en wachten totdat hij hem op heeter daad, op het
punt van het schelmstuk uit te voeren, zou betrappen, en hem dan zijne wraak doen
gevoelen?... Maar neen! dat was te veel gewaagd: een begin van uitvoering van het
helsche plan was reeds te veel en beter was het alle gevaar uit den weg te ruimen,
en de vrouwen voor allen aanslag te bevrijden.
Jan nam een besluit en verhaastte zijnen tred, om zijnen broeder in te halen en
hem uitleg over zijn gedrag te gaan eischen. Op eenen oogwenk was hij bij Frits
genaderd en hem de zware hand op den schouder drukkende, deed hij hem half
omwenden en dan, zooveel het de duisternis toeliet, hem strak in de oogen ziende,
sprak hij met eene door de woede ontstelde stem:
‘Sta! ik moet u spreken...’
‘Zie dan! zijt gij het?’ zegde Frits, met eenen spottenden grimlach.
‘Gij ziet het,’ hernam Jan, ‘ik ben het zelf!’
‘Welnu, dan hebben wij gezelschap om te zamen naar huis te gaan...’ en Frits
wilde voortstappen.
‘Hier!’ zegde Jan, en hij greep zijnen broeder bij den arm, ‘blijf hier! Wat wij te
zeggen hebben, kan te huis niet gezegd worden.’
‘Welnu! om den duivel! Zeg dan wat gij te zeggen hebt; maar laat mijnen arm los.
Gij nijpt mij met uwe matrozenhanden, alsof ik deel van het loopende want uwer
schuit maakte.’
‘Hou dien spot in, zoo gij niet wilt, dat ik u met mijne vuist den kop insla!...’
‘Ah bah! mijnheer de matroos, meent gij het zoo? Welnu, spreek dan, wat is er?..’
‘Antwoord!’ zegde Jan, met eene ontstelde stem, ‘waarover hebt gij daareven in
dien gang gehandeld? Op wiens hoofd moet de aanslag vallen, dien gij daar gesmeed
hebt? Van welke vrouwen spraakt gij?...’
Frits antwoordde niet; doch zijne oogen schenen als twee vuurkolen in de duisternis
te lichten. Zijne borst golfde en hoorbaar kwam hem de adem uit de neusgaten. Met
eene verkropte stem sprak hij:
‘En zoo het mij niet lust op uwe vragen te antwoorden?’
‘Dat zou er toch niets aan doen,’ hernam Jan; ‘want ik zal het voor u zeggen: gij
hebt het helsche voornemen gemaakt mijne vrouw te onteeren!...’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

30
‘Zij is nog uwe vrouw niet.’
‘Zij is het reeds voor God! Ik heb haar jawoord, en haar hart bezit ik reeds lang!’
‘En hebt gij daar meer recht toe dan ik?’
‘Of ik daar recht toe heb? Weet gij dan niet dat zij mij bemint?’
‘En het is daarom, dat ik u te meer haat...’ grijnsde Frits nu. ‘Hoor!’ ging hij voort,
‘ik bemin Trees! Zij moet de mijne worden; zij moet aan mij zijn!.. Dat is eene drift,
die sterker is dan alles, begrijpt gij!.. En gij kent mij?... Zie, Jan, ik heb u nooit wel
kunnen lijden; doch ik wil u thans eenen goeden raad geven... Ga, vertrek, en geef
mij gewillig Trees over!...’
‘Geen woord meer,’ onderbrak Jan, ‘of ik kan mijne woede niet meer bedwingen,
en ik verpletter u voor mijne voeten!...’
‘Gij mij verpletteren, diklijf!’ grijnsde Frits, met eenen helschen toon in zijne stem,
‘gij kent Frits nog niet, en hij zal u zijne macht doen gevoelen!’
En snel als de bliksem, vloog hij op Jan toe, kliste zich aan zijn lichaam, trok hem
het been onder zijn lijf weg en deed hem op den grond nederploffen. Dan op hem
stortende en met zijne eene hand zijne polsen als in eenen ijzeren band gesloten
houdende, klemde hij met zijne andere hand hem den gorgel en hield hem onroerbaar
liggen.
Die onvoorziene val had Jan bedweld en hem, voor eenen stond, de spraak
benomen. Doch alras herkreeg hij zijn bewustzijn en op eenen oogwenk zijnen
toestand leerende kennen, gaf hij eene kleine beweging aan zijn lichaam, trok een
zijner beenen bij het lijf, gelukte er in zijne knie onder de borst van Frits te brengen
en dan, al zijne macht verzamelende, rukte hij den aanvaller van zijn lichaam weg
en deed hem eenige stappen verder ter aarde rollen. Beiden stonden te gelijk recht
en stormden woedend tegen elkaar in. Een vuistslag viel op den linker arm van Frits
neder en deed hem eenen pijnlijken schreeuw uitbrengen, een schreeuw, die aan den
grijns eens gewonden tigers geleek. Hij trad vervolgens eenige stappen achteruit en,
voor zooveel Jan in de duisternis kon onderscheiden, zag hij hem iets blinkends uit
den zak halen.
‘Eene tweede moord!’ gilde Jan, ‘en ditmaal eene broeder moord!...’
Doch nauwelijks was dit laatste woord uit zijnen mond of hij rolde, door een
dolkmes in de borst getroffen, op den grond neder, en eene
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zware golp bloed stroomde hem uit den mond. - Bij het opslaan van eenen laatsten
blik, zag hij Frits in de verte verdwijnen; doch meer zag hij niet; een doek scheen
hem eensklaps voor de oogen te schuiven en het gevoel verging hem.
Toen Jan tot het bewustzijn terugkeerde, voelde hij zich in zijne woning op zijne
ruststede uitgestrekt liggen en zag zijne oude moeder in eenen hoek van het vertrek
staan weenen, terwijl de vader, naast zijn ledekant gebogen, hem teeken deed niet
te spreken.
‘De geneesheer heeft zulks ten strengste verboden,’ zegde de grijsaard; ‘doch heb
moed, Jan! Hij heeft ons verzekerd, dat de wonde niet doodelijk is en de genezing
slechts van de goede zorgen afhangt.’
En dan zich over het bed buigend en den mond aan het oor van Jan brengende,
ging hij voort:
‘Ik moet u iets vragen, en zoo gij er ja op hoeft te antwoorden, druk mij dan slechts
de hand, dat is genoeg... Frits is niet terug verschenen... Is hij het, die u gewond
heeft?...’
Jan deed met zijne hand en oogen teekens, die klaarblijkend: ja wilden zeggen.
‘Gij zult hem niet verraden... Jan?...’
De gewonde stak zijne hand omhoog, sloeg zijne blikken ten hemel, en wilde
zeggen: ‘God zal hem zijne straf wel doen vinden...’
De grijsaard hernam zijne plaats bij het ledekant en bleef over het wraakroepende
schelmstuk nadenken, dat hij, van de echte reden onbewust, aan het gevolg van eenen
woordentwist, tusschen de twee broeders opgerezen, toeschreef. - Het was slechts
den dag daarna, dat Jan, zich buiten doodsgevaar bevindende, alles aan zijnen vader
verhaalde en den ouderling smeekte, om Trees zonder verwijl in de woning te doen
terugkeeren, en haar dus voor verdere rampen te behoeden; want Frits toch was voor
alles in staat.
Wij zullen het lijden van het gevoelige meisje niet trachten te beschrijven, lijden,
welk enkel in vergelijking zou kunnen gesteld worden met de meer dan moederlijke
zorgen, waarmede zij den gewonde gedurende zijne krankheid omringde.
Frits was en bleef verdwenen.
De policie, voor wie Jan, op aandringend verzoek van den ouden Reim, verklaard
had, dat hem de steek door eenen onbekende was toegebracht geworden, doch welke
in dien onbekende niemand
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anders dan Frits zag, deed echter nutteloos moeite, om den dader op te sporen. Dat
alles maakte, dat het gebeurde met eenen geheimzinnigen sluier bedekt bleef,
waardoor het nogtans niet moeilijk was de waarheid te zien glinsteren.

IV.
De goede oppas, welken de gewonde genoot en inzonderheid de liefdevolle zorgen
van zijne beminde, welke de bedsponde niet verliet zoolang er eenig gevaar was,
bespoedigden de herstelling, en eene maand later was Jan zoover gevorderd, dat hij
reeds kleine wandelingen kon ondernemen, en eene zwakte, door het verlies van
bloed veroorzaakt, was om zoo te zeggen, al wat er nog van de uitgestane smarten
overbleef.
Dan - is het wel noodig het te doen opmerken? - eene ziekte voor arme lieden is
meestal een ondergang voor het huisgezin. Buiten de smart, buiten het lijden, buiten
het kostbare der genezing, is er nog een punt, dat niet minder dan dit alles zwaar is.
- Wanneer de werkman op het krankbed uitgestrekt ligt, kan hij geen geld winnen,
kan hij zijnen nooddruft niet verdienen en moet ten gronde. Het is in die rampzalige
oogenblikken, dat men er moet aan denken zijne toevlucht tot den onmeèdoogenden
berg van barmhartigheid te nemen en al wat er dan van eenige waarde in huis is,
moet stuk voor stuk in den gapenden kolk der verarming verdwijnen. - Zulks was
van het begin af het geval voor Jan niet geweest; want na het betalen van de boot,
die hij voor zijnen vader had doen timmeren, was hem nog eenig geld in handen
gebleven, en dat geld had hij bestemd om er bruiloft mede te vieren en dien dag, den
gelukkigsten zijns levens, eens feestelijk door te brengen. De daartoe bewaarde
guldens waren eerst in den zak van heelmeester en apotheker verdwenen, en toen de
voorraad versmolten was, had men de stukken van waarde moeten verpanden. De
zilveren zakhorlogie van Jan, de schoone nieuwe winterjas van den ouden Reim, de
lichte klaterende gouden oorbellen van het meisje, het gouden hart, dat, aan een zwart
fluweelen lint, bij feestdagen en hoogtijden, aan den hals der oude moeder mocht
prijken, dat alles was verzet geworden, en het bedrag reeds verbruikt.
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De oude Reim werkte als een slaaf; maar zijn dagloon was zoo gering! Hij verloor
echter den moed niet en wilde niet dat Jan aan iets zou gebrek lijden, en om zulks te
kunnen bewerkstelligen, was men genoodzaakt het weinige koperen huisgerief, dat
men bezat, denzelfden weg te doen ingaan als dien, welke de eerste voorwerpen, die
men voorwerpen van pracht heette, waren ingetreden.
De armoede was nakend en, om zoo te zeggen, onafweerbaar; doch Jan verloor
den moed niet en als hij dacht genoeg in krachten aangewonnen te hebben, spoedde
hij zich om zijn werk te hervatten en zijne plaats op de visschersloep te gaan
hernemen, plaats die men, door bijzondere genegenheid voor hem, wel had willen
openhouden. Het hernemen van het werk en eene zoover mogelijk gedrevene
zuinigheid zouden allengs in het huishouden eene verbetering van toestand doen
gewaar worden, en men voorzag en berekende reeds den tijd, dat men weêr het
koperen huisgerief en de beste kleedingstukken zou zien terugkeeren. Het lossen van
het goud zou het sein voor het aangaan van het huwelijk zijn, en dit tijdstip, welk
ook de volle herstelling van Jan moest aanbrengen, werd met het grootste ongeduld
te gemoet gezien.
Van Frits, zooals gezegd is, was geen spoor te vernemen. Na eens voor goed elkaar
de zaak te hebben verklaard, hadden de huisgenooten, als het ware, stilzwijgend het
besluit genomen, den naam van den verloren zoon niet meer uit te spreken en, naar
het uitwendige te oordeelen, was het alsof Frits voor hen nooit bestaan hadde. Dan,
zulks belette niet dat er een gedurige worm aan het hart der brave ouderlingen knaagde
en de moeder, in hare gebeden, God meermaals vroeg, wat zij Zijner goedheid dan
toch mocht misdaan hebben, om tot het voortbrengen van een zulkdanig wanschepsel
te zijn uitgekozen geworden. De oude Reim voelde ook eenen zwaren strijd in zijne
ziel; en hij verweet het zich thans als eene misdaad, vroeger, door het omkoopen van
eenen getuige, de schuld van de loslating te zijn geweest van een monster, dat zich
zoo ver kon vergeten van eenen moorderlijken aanslag op zijnen broeder te plegen.
Het scheen hem toe alsof God, door het gevaar dat Jan geloopen had, hem had willen
straffen voor het beletsel dat hij, vader, vroeger aan den loop van het gerecht gesteld
had.
Wat Trees betreft, het vernemen van het gebeurde had haar hart doen bloeden en
er hadden zich een angst en eene onrust van haar ge-
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moed meester gemaakt, welke thans dat Jan, door het uitoefenen zijns bedrijfs, zich
weêr tot de afwezendheid genoodzaakt ging vinden, nog meer moesten aangroeien.
Jan zelf, hoe moedig hij ook tegen eenen open vijand zou gestaan hebben, voelde
zich den geest niet rustig, wanneer hij, de geslepenheid, de huichelende ziel van Frits
in aanmerking nemende, wel begreep, dat daarin de loosheid van den vos en de
wreedheid des tigers, op eene schrikbarende wijze, vereenigd waren. Wanneer hij
nogtans den toestand goed nadacht, hield hij zich verzekerd, dat Frits het niet meer
zou gewaagd hebben nog in de stad te verschijnen en zich reeds onvermijdelijk, in
een vreemd land, voortvluchtig moest bevinden Hij deed namelijk die bedenking
gelden, om het gemoed van Trees eenigszins te bedaren, wanneer hij, voor de eerste
maal sedert zijne ziekte het werk hervattende, eene kleine reize ging ondernemen. ‘Ik heb er de verzekering van,’ zegde Jan, ‘wij zullen elkaar gelukkig wederzien...’
Die voorspelling werd bewaarheid. Bij eene tweede afwezendheid was de onrust
min groot en eindelijk scheen alle vrees verdwenen te zijn.
Het huisgezin had nu ook allengs, in de armoede, zijne vroegere weelde
teruggewonnen en nu dacht men er aan het huwelijk voor goed door te drijven en
men bepaalde den dag, waarop hetzelve zou plaats grijpen. Alleenlijk besloot men
alles zonder feestgedruisch en zoo stil mogelijk te doen doorgaan en het geluk des
te grooter te maken, hoe meer het voor de oogen van het onverschillig publiek
onmerkzaam en nederig zou voorkomen. Het grootste heil immers, de grootste
zaligheid voor Jan en zijne geliefde, was van onverbreekbaar aan elkaar verbonden
te zijn en zich onscheidbaar vereenigd te voelen.
Nog eenmaal moest Jan eenen kleinen tocht ondernemen en, bij zijne terugkomst,
zou de plecht plaats grijpen.
Met ongeduld telde het meisje de dagen af dat hij nog afwezig zou zijn, en de oude
lieden, de harten hunner kinderen begrijpende, deelden volkomen in dien aangenamen
angst, welke slechts onderbroken werd door het aankoopen en vervaardigen der
kleedingstukken, welke bij het huwelijk moesten dienen, en die zooveel zorg, zooveel
beloop veroorzaakten - als de rijke huwelijkstros, mevrouw, welke u weleens door
uwen verloofde werd ten geschenke gezonden.
Dat alles was toch eindelijk klaar geraakt en nu moest Jan maar toekomen.
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De dag der aankomst was daar en men mocht den toekomenden bruidegom alle
oogenblikken verwachten. De oude Reim, wanneer hij des avonds zijne boot had
vastgelegd, had zich naar de kade begeven, waar gewoonlijk de visscherschuiten
aanlanden; doch die van Jan was nog niet aangekomen. Men berichtte hem nogtans,
dat het vaartuig reeds op de rivier was en ongetwijfeld dien nacht zou aankomen.
De oude Reim bracht die tijding te huis en men besloot op de komst van Jan te
wachten. Toen het karige avondmaal genuttigd was, zette zich de oude moeder aan
het spinnen; doch Trees, door de aanstaande blijdschap te zeer ontroerd, kon aan
geen werken denken en hield zich bezig met den ouden Reim, die zijn pijpje rustig
rookte, nauwkeurig de vervaardigde huwelijkskleedij in oogenschouw te doen nemen.
Als zij nog volop in die bezichtiging verdiept waren, viel er een klop op de deur.
‘Daar is hij!’ riep Trees, en zij huppelde naar de deur om dezelve te ontsluiten.
Een man in eenen blauwen kiel gekleed en het hoofd bedekt met eene vellen pet,
die hem diep op de oogen stond en zijn wezen, dat door eenen ruigen baard omgeven
was, een woest voorkomen verleende, trad ijlings binnen. Tot dicht bij de tafel
stappend, waar de lamp een helder licht verspreidde, nam hij de muts van het hoofd
en men herkende Frits.
De oude Reim bonsde recht en stapte vooruit, terwijl aan de moeder, door de
onverwachte aandoening, alle beweging ontnomen scheen en Trees, half bezwijmd,
op eenen stoel was neergezonken.
‘Moordenaar!’ riep de vader. ‘durft gij hier nog verschijnen?’
‘Geenen flauwen praat,’ zegde Frits, ‘ik durf alles... dat weet ge wel, en toch wat
heb ik te vreezen? Gij hebt mij niet verraden; gij zult mij niet verraden; want dat
ware de schande over uw eigen hoofd trekken...’
‘Gij bedriegt u!’ onderbrak de oude Reim, ‘verraden zal ik u! aan het gerecht
overleveren zal ik u!...’
‘Ah! ah!’ lachte Frits, ‘gij zoudt...?’
‘Ik zweer het bij God, die mij hoort en wiens gerechtigheid ik, om u te verlossen,
laffelijk beleedigd heb! Gij zijt voor mij slechts een gewoon booswicht geworden;
geen zoon meer!’
‘Spreek zoo luid niet,’ zegde Frits, met eene helsche bezadigdheid, ‘de geburen
mochten ons afluisteren, en dat is niet noodig.’
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‘Dat geeft mij niet!’ vervolgde de vader, door eene zichtbare woede vervoerd, ‘niet
langer dan morgen zal het gerecht het weten, en de gansche stad zal het weten, dat
gij een moordenaar zijt!’
‘Daarvan ben ik vrijgesproken,’ zegde Frits, immer bezadigd blijvende, ‘en wie
er mij, buiten dit huis, durft van beschuldigen, doe ik vervolgen en veroordeelen.’
‘En dat gij uwen broeder gepoogd hebt te vermoorden!’ vervolgde de vader.
‘Ah! bah! een kleine twist...’
‘Monster!’ schreeuwde de oude Reim, ‘ik vervloek het uur, dat ik u tot mijne straf
het leven gegeven heb.’
Gedurende die woordenwisseling was de oude moeder tot het bewustzijn
teruggekeerd en tot Frits naderende, bad zij hem met gevouwen handen:
‘Frits, mijn zoon! mijn kind! wat hebben ik en uw vader toch ooit misdaan, om al
die rampen door u te moeten ontvangen! Hebt gij dan toch geen ontzag meer voor
uwen grijzen vader, die zich dood heeft geslaafd, om u te kunnen groot brengen!
Hebt gij dan geene genster ouderliefde meer in uw hart, om uwe moeder zoo te doen
lijden en haar met eigen handen in het graf te stooten!...’
Frits wreef met de hand over het voorhoofd.
‘Dat is allemaal de zaak niet,’ sprak hij.
‘O! ik smeek het u,’ ging de moeder voort, ‘heb toch medelijden met ons en laat
af ons door uw gedrag te vervolgen! Spaar ons schande en ongeluk! Frits, verwijder
u!’
‘Ja, dat versta ik,’ zegde Frits, ‘gij denkt hier alweêr aan u zelven; maar aan mij
wordt niet gedacht, en, ziet gij, daarom moet ik er zelf aan denken... Hoort! genoeg
gepraat. Ik heb u persoonlijk nog geen kwaad gedaan en ik heb niets tegen u. Tegen
Jan, dat is wat anders, dien haat ik meer dan hij mij ooit kan haten, en zoo ik hem
niet beter... Maar genoeg, nog eens, dat is de kwestie niet. Ik moet aan mijne zaken
denken. Ik, ziet gij, ik ga vóor alles, en het is mijne schuld niet, indien de natuur mij
driften in het lijf gestampt heeft, die baas over mij spelen, die mij dwingen te
gehoorzamen.’
‘Maar, mijn God! mijn God!’ snikte de moeder, ‘wat wilt gij dan?...’
‘Ah! dat is het; ziedaar de vraag!’ hernam Frits. ‘Wat ik wil?... Ik wil terug
deugdzaam worden...’
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‘Huichelarij!’ riep de oude Reim.
‘Huichelarij!’ herhaalde Frits, en een moorddadige blik viel op zijnen vader neder...
‘Nu,’ ging hij met eene bedekte woede voort, ‘dat moogt gij zeggen; gij alleen... een
ander zou zulk een woord geene tweemaal uit den mond laten vallen... - Ik herhaal
het; ik wil deugdzaam worden, en er is daartoe een middel, een enkel middel.’
‘Welk middel?’ vroeg de moeder.
‘Ik heb eene liefde in het hart, eene drift, die van den hemel of van de hel kan
komen: van den hemel, indien die drift geduld of maar enkel gedoogd wordt; van de
hel, indien zij verstooten, bespot wordt...’
‘Wat wilt gij zeggen?’ onderbrak de vader.
‘Ik bemin Trees,’ ging Frits voort; ‘ik bemin ze van den eersten dag, dat ik hier
in het vaderlijk huis ben teruggekeerd. Dit gevoel heeft mij tot een ander mensch
gemaakt; gij hebt het gezien hoe ik werkte, u mijnen loon tot den laatsten stuiver
overbracht, hoe ik mij van de gansche wereld afgezonderd hield.’
‘Maar wist gij dan niet dat zij aan uwen broeder verloofd was?’ schreide de moeder.
‘Ik heb u gezegd, dat ik driften in mijne ziel heb, die sterker zijn dan alles; ja, ik
wist dat, en mijn ingeboren haat tegen Jan is daardoor verdubbeld; ja, ik wist dat, en
toch heb ik van mijn voornemen niet kunnen afzien, en toch ben ik thans gedwongen
terug te keeren, mijn hoofd misschien te verbeuren, om geene enkele poging
onbeproefd te laten... En nu, spreekt nu, wat mag ik hopen? Voor wie uwer twee
zonen zult gij u verklaren?’
‘Wie zou de voorkeur verdienen?’ zegde de oude Reim op eenen bitteren, treurigen
toon.
‘Ik, omdat ik de ongelukkigste ben...’
‘Maar, rampzalige!’ riep de vader, ‘welke macht heb ik om over het hart van Trees
te beschikken?’
‘Welnu.’ zegde Frits, zich omwendende en met het oog het meisje opzoekende,
die, door angst en schrik als half dood, in eenen hoek van het vertrek gevlucht was,
‘welnu! dat Trees zich dan verklare en zegge, of zij mij uit den afgrond, waarin ik
gezonken ben, wil oprichten, of mij voor eeuwig in het verderf wil storten...’
‘O, mijn God! mijn God!’ snikte het meisje, in al hare ledematen bevende, ‘o
genade! genade! Raak mij toch niet aan! Ik bid u!’
Frits bleef eenen stond besluiteloos en dan, zich met de vuist voor
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het hoofd slaande, zegde hij met eenen helschen bitteren grimlach:
‘O, het is een echt zotspel, dat wij hier spelen! Wat heb ik mij toch gaan inbeelden,
dat mijn voorstel... O dwaas! dwaas!... Waarom ben ik hier gekomen? Om te bidden?
om te smeeken? om het onmogelijke te vragen?... O, ik ben een zot, en ik sta hier
mijne eigene dwaasheid uit te lachen!...’ En terwijl hem het bloed naar het hoofd
klom en zich zichtbaar tot in het blank zijner oogen verspreidde, ging hij met eene
luidere stem voort: ‘O, waar is mijn vijand! Wie verzet zich tegen mij, opdat ik mijne
macht kunne gebruiken! O, ik moet woeden!... of het harte gaat mij breken!...’
De oude Reim en de moeder vloden in den hoek bij het meisje en bedekten ze met
hun lichaam.
Frits deed eenen stap nader tot den groep:
‘O, gij wilt er meê spotten!’ riep hij. ‘Gij denkt haar te beschutten! Gij wilt
tegenstand doen!... Gij kent mijne macht, mijne woede niet? O, gaat weg! gaat weg;
want gij zijt mijne ouders!... Weg! zeg ik; haar moet ik hebben!...’
En toevliegend, greep hij den ouden Reim bij den arm en wierp hem achter zich
op den grond.
Een akelige kreet klom, bij het zicht dier baldadigheid, uit den mond der oude
moeder en van Trees, en op denzelfden stond vloog de deur der woning op den vloer.
Drie bootslieden stormden binnen en op het oogenblik dat Frits de handen naar de
twee vrouwen uitstak, greep men hem bij den kraag en een stamp, dien hij in de vouw
der beenen ontving, deed hem achterover op den grond zakken. Twee mannen vielen
hem op het lijf en hielden hem onroerbaar liggen, terwijl de vrouwen, in hare
verbaasdheid, nog immer om hulp roepende, zich in de armen van den derden persoon
wierpen, die niemand anders dan Jan was. Jan klemde ze beiden eenen stond tegen
zijne borst en dan eindelijk zijnen vader ontwarende, liet hij haar los om dezen ter
hulp te snellen.
De oude Reim had, door den val, eene wonde aan het hoofd bekomen en lag in
zijn bloed zwemmend. Toen Jan zulks ontdekte riep hij:
‘Hij heeft mijnen vader vermoord! hij heeft hem vermoord!’
‘Dan zal hij het insgelijks met den dood bekoopen!’ riep een der matrozen, en hij
hief de vuist op om Frits het hoofd in te slaan. Doch
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deze weerde den slag af door eene onverwachte beweging te maken, welke hem bijna
de handen der twee mannen deed ontsnappen.
‘Oh! Oh!’ zegde de matroos, die nog niet gesproken had, ‘de kerel is hard! Bij
zulken wind moet men prangen!’ En hij drukte hem zijne breede hand om de keel,
op eene wijze dat de oogen van Frits uit hunne holten schenen te komen.
‘Wie zijt gij, vriendje?’ vroeg hem alsdan de matroos.
‘Het is mijn broeder... het is Frits!’ zegde Jan, terwijl hij, door de vrouwen
geholpen, bezig was den ouden Reim te verzorgen en zijne wonde af te wasschen.
Frits wilde nu weêr eene beweging maken; doch de kracht ontbrak hem en zijne
oogen draaiden stuiptrekkend.
‘Laat hem wat lucht scheppen,’ zegde een der matrozen, ‘wij zijn van zijne
bewegingen niet vervaard. Wacht, wij zullen dat beter doen...’ En hij bracht eene
dunne koord te voorschijn en op eenen oogwenk had men Frits aan handen en voeten
gekneveld.
‘Wat moet er nu met dit monster geschieden,’ vroeg men, ‘spreek, Jan, wat moet
er mede gedaan worden?...’
Jan liet het hoofd op de borst zakken en bleef sprakeloos. Doch de oude Reim,
thans tot het bewustzijn teruggekeerd, verhief de stem en zijne spraak was plechtig.
‘Gij moet hem aan het gerecht overleveren... Dat men de policie hale... Ik ben zijn
vader niet meer en kan slechts nog zijn beschuldiger wezen...’
Allen zwegen. Frits alleen durfde het woord opvatten:
‘Dank voor den dienst!’ zegde hij, ‘het is het eenige middel om mij eenige kalmte
te schenken en aan u eenige gerustheid... En nu, dat men mij die koorden van de
knoesels doe; zij kwetsen mij. Ik beloof u, dat ik geene de minste poging zal doen
om te vluchten.’
‘Het is mogelijk, Fritske,’ zegde de matroos, die hem gebonden had, ‘het is
mogelijk; maar wij zullen nog een oogenblikje wachten en u dien dienst door de
policie laten bewijzen...’
‘Het zij zoo,’ zegde Frits; ‘doch ik heb dorst, geef mij dan toch te drinken...’
De oude moeder bracht eenen teug water.
Frits stuurde haar eenen dankbaren blik toe, welke tranen uit de oogen der oude
vrouw rukte. Vervolgens sprak hij:
‘Moeder, vraag voor mij aan vader vergiffenis, over mijne wreede
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handelwijze... Mijn inzicht was niet hem leed te doen en het spijt mij...’
Die woorden deden de oude vrouw in luid geween losbersten.
Dan, op dit oogenblik trad de policie binnen, welke reeds door de geburen, op het
hooren van het buitengewoon gedruisch, was verwittigd geworden. Men bestatigde
de feiten, welke geschied waren, en de oude Reim verklaarde de zaak in al hare
omstandigheden. Vervolgens verhaalde Jan, hoe hij en twee zijner mannen, die
denzelfden weg als hij moesten volgen, van het schip naar huis keerende, eensklaps
het gerucht in de woning hadden vernomen en de deur hadden opengeloopen, om
zonder verwijl ter hulp te kunnen snellen. Er werd van dit alles een verslag opgemaakt
en eindelijk werd Frits, met de vijzen op de duimen en door eene kleine wacht
omringd, naar de gevangenis overgevoerd.
Eene maand later verscheen Frits voor het gerecht. Hij loochende geene enkele
omstandigheid van de beschuldiging en werd tot vijf jaren dwangarbeid veroordeeld
en voor tien jaren onder toezicht van policie, met verbod van gedurende dien laatsten
tijd in zijne geboorteplaats te verschijnen.
Die veroordeeling was nog een harde slag voor den ouden Reim en zijn huisgezin,
en wierp op het huwelijksfeest van Jan, welk eenigen tijd later gevierd werd, eene
soort van treurgevoel, dat het heilgenot der twee jonge lieden, welke zich, na zoo
vele doorgestane rampen, toch eindelijk vereenigd zagen, wel eenigszins matigde;
maar toch niet kon krenken.
Ongeveer eene maand na die plecht, vond men Frits, die men uit hoofde van
wederspannigheid, in de gevangenis, in eene afgezonderde cel had opgesloten, des
morgens, met den schedel verbrijzeld en in zijn bloed zwemmend, op den grond
uitgestrekt liggen. Hij had zich het hoofd tegen den muur zijner gevangenis aan
stukken geloopen: de tieger had zijne woede eindelijk tegen zichzelven gekeerd.
Gansch het huisgezin weende bij het vernemen van dien ijselijk en dood; doch zij
konden eene inwendige stem niet bedwingen, die in hun hart riep, dat zij voortaan,
van den vijand hunner rust verlost, in veiligheid konden leven.
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VII.
Het spijt mij, mevrouw, dat ik hier de lotgevallen van de familie Reim niet mag
staken; doch zulks ware gansch tegen den regel gehandeld. Ik heb hoofdzakelijk de
geschiedenis van Jan Reim beloofd en die geschiedenis is niet ten einde; want gij
weet het, mevrouw - in de veronderstelling dat gij wel hebt willen luisteren, - dat ik
u Jan reeds getoond heb, op zijne beurt oud geworden en zijnen vader vervangende
in het voeren van eene boot op de Schelde, waarmede hij de waterliefhebbers, die,
schand genoeg! te Antwerpen in te weinig getal zijn, den ganschen dag, gedurende
het schoone jaargetijde, zit af te wachten, in de hoop dat zij hem eenig geld zouden
laten verdienen en wel zouden willen, voor het zoet genot dat hij hun verschaft,
eenige centen tot onderhoud van zijn versleten lichaam bijdragen.
Te meer nog moet ik, om rechtvaardig te zijn, het verhaal voortzetten: want indien
ik thans staakte, zou men wel kunnen gelooven, dat het leven van Jan slechts eene
onafgebrokene aaneenschakeling van rampen geweest is en hij nooit het geluk heeft
mogen kennen. En dat zou bezijden de waarheid wezen; want Jan Reim heeft ook
gelukkige dagen gekend en het zijn wel inzonderheid die, welke zich thans voor hem
opdoen. - Of het geluk ook bestendig geweest zij, zult gij later hooren, mevrouw;
doch thans ten minste ga ik u van geluk spreken, met open mond er van spreken.
Jan had zijn' hoogsten wensch voldaan gevoeld met zich eindelijk, door den band
des huwelijks, met zijne geliefde vereenigd te zien. Het akelig afsterven van zijnen
broeder Frits had de beveiliging van aller rust medegebracht en nu ten minste kon
Jan met een kalm en vroolijk gemoed zijne vrouw eenen malschen vaarwelkus op
de wang drukken, telkens dat hij met zijne schuit eenen nieuwen tocht ging
ondernemen. Hij was zeker, bij zijne wederkomst, al wat hem lief was, ongehinderd
terug te vinden.
De oude Reim, in bezit van zijne nieuwe boot, won bijwijlen een schoon dagloon,
en had merkelijk het zijne bijgebracht om in het huishouden eene zekere soort van
overvloed te doen ontstaan, die hunnen armoedigen toestand als in rijkdom had
herschapen..
Gij glimlacht, mevrouw, omdat ik u van den rijkdom van arme
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lieden spreek, en gij denkt zeker aan zijden en fluweelen kleederen, kleinooden; aan
donsige rustbedden, aan keurige spijzen, vreemde kostbare wijnen, mollige tapijten,
zachte sofas, prachtige paarden, kostelijke rijtuigen, paleizen en lustsloten... En dat
alles toch had Jan Reim in zijn huisgezin niet? zegt gij.
Neen, mevrouw, Jan had nog altijd zijnen ruwen batfrieschen jas voor den winter,
zijne lichte matrozenvest voor den zomer en daarin bestond zijne gansche garde-robe.
De kleinooden van het huisgezin waren het dikke zakuurwerk, de rammelende gouden
oorbellen van Trees en het klatergouden hart van de oude moeder. De rustbedden
bestonden nog immer uit ruwe ongeschaafde ledekanten, strooizakken en baalkatoenen
dekens; de spijzen waren nog altijd roggenbrood, aardappelen van gemeene kwaliteit,
en voor prachtige woning, paleis en lustslot had men nog immer het kleine
schilderachtig, bouwvallig huisje, dat ik u, bij den aanvang van het verhaal, heb
aangewezen, en dat nog altijd door de zon gevreesd scheen en door de ongezonde
geuren omgeven was. - En toch was Jan Reim een rijk man en hij noemde zijnen
toestand een' weelderigen toestand... Want, begrijpt gij, mevrouw? Jan zag en
gevoelde, dat er niemand van het huisgezin honger moest lijden; hij zag zich door
zijnen ouden vader en moeder omgeven, en hij beminde ze met meer teederheid nog
dan hij ze ooit bemind had. De rampen te zamen doorgestreden, hadden hen allen
nog sterker aan elkaar verkleefd; de gemoedsuitstortingen, die bij de arme eenvoudige
lieden zoo di[k]wijls plaats grijpen - en die gij misschien zelden of nooit gevoeld
hebt, mevrouw, - de gemoedsuitstortingen hadden aller hart, als het ware, in een
enkel hart versmolten, - en wordt daardoor, bij ongelukken, de smart grooter, de
vreugde wordt er, op hare beurt, ook door vermenigvuldigd, al is het laatste geval
dan ook zeldzamer...
Te meer, mevrouw, Jan bezat eene echtgenoote, die hij zichzelven had uitgekozen,
zonder op den toestand van fortuin of rang te moeten acht geven, zooals het in de
groote wereld gebeurd, waar men in de gewoonte is de meisjes voor geld - veel geld,
het is waar, - aan den eersten, den besten schatrijken wellusteling te verkoopen. En
zie! die echtgenoote, wier hart geen' vezel bezat, die niet aan Jan toebehoorde, geen'
klop, die niet tot hem gericht was, die echtgenoote werd moeder en had het leven
geschonken aan eenen zoon, bij wien dezelfde vuurvolle oogen als bij Jan onder den
breeden schedel stonden te
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flikkeren. - o Mevrouw, zoo gij, voor uwe fijne taille niet beducht, zelve uwe kinderen,
zooals Trees, met de moedermelk opvoeddet; zoo gij die kleine lieve schepseltjes,
instede van ze aan eenen gehuurden boezem toe te vertrouwen, aan uwe eigene borst
hadt voelen dartelen, u lachend de armtjes zien toereiken, hunne lieve pinkende
oogjes in uwe blikken had zien spiegelen en hen als eene echte moeder verzorgd
hadt.. o, dan zoudt gij weten wat het moederlijk gevoel is, dan zoudt gij de weelde
leeren kennen, welke in dit gevoel opgesloten ligt en dan zoudt gij ook mogen zeggen
moeder te zijn en kinderen te bezitten, daar gij thans enkel den naam van vrouw
moogt dragen.
Dit alles was oorzaak dat Jan zich rijk waande en zulks inderdaad was, dat hem
zijne arme donkere woning als een paleis voorkwam, waar de zon der zachte liefde
en der warme tevredenheid onophoudend in glinsterde en het alles met eenen luister
omgaf, dien hij op geene enkele andere plaats, in geen enkel ander oord, zou hebben
kunnen aantreffen. Dat alles eindelijk was oorzaak, dat Jan met vreugde arbeidde en
wanneer zijne visscherschuit door de holle baren der zee gezweept werd, en wanneer
hij koude, ongemakken en gevaren moest trotseeren, eenen glanzenden blik naar de
kust wendde, waar men aan hem dachten waar hem, na de vermoeidheid, rust en
liefde te wachten stonden.
O, indien men op dit tijdstip Jan ware komen vragen: Wilt gij rijk zijn, op de
voorwaarden der meeste rijken; dat is te zeggen, al bezitten, al smaken wat geld u
kan verschaffen; doch aan ouders toehooren, die u als hunnen erfgenaam en niet als
hun kind aanzien, die u door vreemde handen hebben doen opvoeden en wier hart u
vreemd is gebleven; voor wien de naam van vader of moeder, dien gij hun zoudt
geven, de beteekenis heeft van mijnheer of mevrouw en meer niet; eene vrouw tot
gade hebben, die men, in aanzien van het gewicht uwer schatten, als een weêrloos
slachtoffer op uwe bedkoets zou hebben gestooten, of die, enkel door eene
vleeschelijke drift beheerscht, in uwe armen zou gevallen zijn, en die u, voor het
overig uwer dagen, van ziele vreemd zal blijven; wier hart nooit met uw hart op
denzelfden toon zal klinken, die u haar leven lang als haren dwingeland zal
beschouwen of ten minste als een levend voorwerp, waaraan men haar onverbreekbaar
heeft vastgeklemd... - O, indien men zulk een voorstel aan Jan ware komen doen,
welk eenen afschrik zou men niet in zijne ziel geworpen hebben? Hoe zou hij, te
dien
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prijze, de aangeboden schatten niet hebben versmaad, en uit vrees dat gij hem, tegen
wil en dank, in dien toestand zoudt hebben willen plaatsen, zijne vrouw en kinderen,
en zijne grijze ouders niet in zijne forsche armen gesloten en op zijne borst gedrukt
hebben, als om te beletten, dat men hem die echte schatten voor ijdel klatergoud zou
hebben komen ontrooven.
O, ja! Jan was waarlijk rijk in zijnen armen nederigen staat! Hij was schatrijk;
want zijn hart verlangde niets buiten hetgeen hij bezat en dat hem eene zaligheid
deed smaken, welke, hij was er van overtuigd, in de wereld door niets kon overtroffen
worden!...
En zooals Jan was, zoo ook was Trees en zoo ook waren de oude Reim en zijne
vrouw, en de beker des geluks was voor allen tot bij den rand gevuld...
Jaren lang mocht dit heil duren. - Wel trok er soms, zooals bij alle menschelijke
zaken, eene kleine wolk door den reinen huishemel en verdoofde voor eenen stond
den glans der heilzon, zooals onder anderen toen men zich Frits herinnerde of aan
het lot van den derden broeder dacht, van wien men nimmermeer eenige tijding had
bekomen; doch zulks was al spoedig vergeten en te meer, ook de vreugde onderging
soms van die zalige uitbreidingen, welke het hart als overstroomen en die, door hare
kracht zelve, nadeelig zouden kunnen worden. Van die laatste soort waren de
opvolgende geboorten van nog twee zonen, het evenbeeld van den eerstgeboren, en
een dochtertje, op wier lieve wezenstrekken Jan reeds de teedere, gevoelvolle ziel
zijner vrouw meende te zien uitschijnen. Die gebeurtenissen konden licht tegen de
kleine onvermijdbare tegenstrevingen opwegen en het heil van het huisgezin
ongeschonden bewaren.
De eerste noemenswaardige ramp, waardoor het geluk onderbroken werd, was het
afsterven van den ouden Reim, die, van krachten uitgeput, eenigen tijd bedlegerig
werd en, met den lach der gelukzaligheid om de lippen, den laatsten adem uitblies,
in de verzekering, dat hij slechts gelukkigen op de wereld naliet. - De oude moeder,
sedert eenigen tijd met eene soort van lamheid geslagen, was om het verlies haars
echtgenoots ontroostbaar en, alsof hare ziel van die haars mans onafscheidbaar was,
waren er slechts eenige weken verloopen, toen zij dezelve in den schoot der
eeuwigheid ging vervoegen.
Die slagen vielen loodzwaar op het hart van Jan en van zijne vrouw; doch de tijd
is een trooster en wanneer men, bij het afster-
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ven, slechts het natuurlijk gevolg der menschelijke natuur ontwaart, kan toch de
smart niet eeuwig blijven.
Zoo ging het ook in het huisgezin van Jan Reim. De oude lieden vergeten, kon
men niet; doch hun aandenken veranderde allengs in eene zachttreurige herinnering,
welke de ziel der kinderen nog wel ontroerde, doch niet meer pijnlijk deed bloeden.
De leemte, welke de afgestorvenen in het huisgezin gelaten hadden, werd allengs
aangevuld door hunne opgroeiende kleinkinders, welke tot de jongelingsjaren allengs
waren gevorderd en waarvan de twee oudsten reeds dachten om het bedrijf huns
vaders te ondernemen. Dan, de moeder wilde onder dit opzicht van geene zeereizen
hooren, en er werd besloten, niet zonder eenig gemor van wege de moedige jongens,
dat zij slechts matrozen van zoet water zouden geweest zijn. De oudste nam de boot
van grootvader over en de jongere werd als leerjongen op de visscherschuit van Jan
aangenomen, terwijl men voor den jongste later wel zou gezien hebben.
Laten wij thans, om het geluk des huisgezins van Jan door de openbaarheid niet
te krenken - het echte geluk blijft liefst ongezien, - laten wij thans zes jaren in de
vergetelheid heenglijden; zes jaren, gedurende welke het huisgezin zich door het
kalme geluk voortdurend had zien getrouw blijven, en die in hun aller toestand geene
andere verandering hadden teweeg gebracht, dan dat de tweede zoon van leerjongen
tot bootsgezel was opgeklommen en de jongste deszelfs plaats van leerjongen had
ingenomen, en allen zes jaren ouder waren geworden; iets waarbij Jan, die op het
dalen zijner dagen was, veel had verloren, doch waarbij zijne kinderen integendeel
veel hadden gewonnen.
Die overstap van zes jaren voert ons tot in het jaar 1832.

VIII.
Herinnert gij u nog de maand Juli van het jaar 1832, mevrouw?... Het was zulk een
heerlijk weder. De lucht was zoo zacht, zoo koesterend; de noordenwind scheen onze
streken voor altijd verlaten te hebben en door eenen zoeten zefir uit het zuid-oosten
te zijn vervangen geworden. De hemel was helder; slechts hier en daar een wolkje,
dat
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de eentonigheid van het blauwe uitspansel onderbrak en op de zuivere baan stil
voortvlotte...
Gij bevondt u toen ongetwijfeld op een uwer lustsloten, mevrouw; want het was
zomer, en te meer de staatkundige omstandigheden waren niet zeer geruststellend;
Antwerpen inzonderheid lag onder den klauw van zijn' ouden vijand gebukt, de
vreemdeling was nog op het kasteel, op die sterkte door den Spaanschen beul van
Nederland vroeger opgeworpen en die later ten bestendigen geesel van de stad bleef,
en nog ten huidigen dage zijne stalen monden, die slechts vuur en dood kunnen
braken, op de reuzenstad blijft gericht houden. - Ongetwijfeld, mevrouw, verschoolt
gij u alsdan op een uwer verstafgelegen lustsloten, terwijl een huisbewaarder, wiens
leven van geen' prijs was, voor een schraal dagloon, uwe trotsche stadswoning moest
bewaken en uwe schatten, in geval van gevaar, ten koste zijns bloeds verdedigen.
O, hoe koesterend moet u die zachte warmte des dags geweest zijn, en hoe frisch
en zinstreelend die kalme avondstonden, wanneer de maan, luistervol in het gestamde
uitspansel drijvende, uwen romanesken geest tot zoete mijmerij zal gestemd hebben
en u in die gedroomde wereld zal hebben kunnen voeren, welke gij u bij het lezen
der Fransche romans voorgeschapen hadt. - Hoe kalm was de rust, die gij genoot,
mevrouw! Hoe vol en ongestoord kon het genot wezen, waarvan gij u den boezem
moest overgoten voelen!...
In de stad was het ook zoo een prachtig, zoo een heerlijk weder!... Ik herinner het
mij hoe kwistig de zon stroomen lichts over de aarde goot; hoe zacht de zoele wind
ons het aangezicht zoende en door onze haren speelde, en hoe droomachtig schoon
de nachten zich over de handelstad verspreidden, met die millioenen voor het oog
wemelende starren en die zilveren schijf, die in haar midden zoo zachtglanzend te
pralen stond, en ook hier mijmerij en dichterlijke gewaarwordingen zou hebben
opgewekt, indien....
Maar die zuivere lucht was bedrieglijk; die zachte zefir was doodend... Er zweefde
in den dampkring iets onzichtbaars, maar dat den dood met zich voerde: de vreeselijke
cholera was in Antwerpen verschenen...
Het was eerst een gerucht geweest, waaraan men niet geloofde. Een persoon was,
zegde men, door de ziekte aangedaan geweest en gestorven; doch zulks werd alras
gelogenstraft, en uit het zeggen der
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geneesheeren zelven bleek dat de kranke, welken men bedoelde, aan eene gewone
ziekte was gestorven.
Doch een tweede voorbeeld had zich opgedaan. De kranke leverde al de teekens
der besmettelijke ziekte op en het lot van dezen was nog niet beslist, of een derde,
een vierde voorbeeld was reeds daar; en bij die drie zieken telde men des anderdaags
twee dooden.
De geneesheeren deden geene moeite meer om de zaak te loochenen, en nu klonk
de akelige kreet: de cholera is in de stad! van buurt tot buurt, van wijk tot wijk, en
hergalmde in de rijke huizen, wier bezitters hem niet hoorden, daar zij zich in de
gezonde lucht, in het open veld bevonden, en in de burgerwoningen, waar zich ieder
het hart als in eene ijzeren klem gevat voelde. - Doch het akeligst klonk de kreet in
de arme huisjes en donderend galmde hij in het schipperskwartier, dat door de plaag
als ten zetel uitgekozen scheen..
Jan Reim was juist van eenen gewonen tocht te huis gekeerd, toen zich de
schrikbare maar in zijne buurt verspreidde en men derzelver echtheid niet meer kon
betwijfelen. Bij zijn intreden was hem de bleeke kleur niet ontsnapt, welke zich op
het wezen van Trees verspreid had; hij vroeg er de reden van.
‘Thans ben ik gerust,’ zegde de vrouw, hem om den hals vliegende, ‘thans ben ik
gerust, nu ik u hier bij mij zie en Pieter ook. - De cholera is in de stad! De winkelier
van achter den hoek is reeds dood en daareven heb ik de oude moeder van Nelles
naar het gasthuis zien dragen. De dood hangt over ons hoofd! O laten wij bij elkaar
blijven!...’
‘Gij hebt ongelijk, Trees, u zoodanig te ontstellen. Zijn wij niet bestemd om de
ziekte te krijgen, dan zullen wij ze niet hebben, en in alle geval moeten wij alle vrees
weglaten; want dat ontneemt ons de macht om aan de ziekte wederstand te bieden,
zooals mij het den dokter, over eenige dagen, nog gezegd heeft.’
‘O het is sterker dan ik, Jan, en ik kan het niet overwinnen, mijn vriend... Ik ben
verschrikt...’
‘Bah! Trees, stel dat uit uw hoofd; dien God bewaart is wel bewaard, en Hij zal
ons bevrijden... Maar, waar is de oudste? Waar is Frans?...’
‘Ik heb hem sinds het eten niet meer gezien,’ zegde Trees, op nieuw verbleekend,
‘en hij is niet gewoon zoo laat van de werf terug te keeren. o God! als hij maar niets
gekregen heeft!...’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

48
‘Ik zal gaan zien, Trees, ik keer weldra met hem weder, en wanneer wij ons dan zoo
allen frisch en gezond bij elkaar zullen bevinden, dan zult gij niets meer te vreezen
hebben.’
En Jan verliet de woning en richtte zijnen verhaasten tred naar den kant der Schelde.
Onderwege kwam hij twee zijner vrienden te gemoet en tusschen beiden ontdekte
hij Frans, zijnen oudsten zoon, aan hunnen arm gehecht en met een wezen zoo bleek
als van eenen doode.
Jan vloog hem te gemoet en riep:
‘Frans! wat is er? Wat hebt gij?’
‘Niets, vader...’ sprak Frans met eene flauwe stem, ‘ik voel mij een weinig
onpasselijk en wat ontsteld; ik zal mij te bed begeven, en dan zal het wel beteren...’
‘Wat voelt gij, Frans? Waar let het u?’
‘Ik ben zoo wat lam in de beenen en draaiachtig aan de maag...’
Jan voelde zich het haar te berge rijzen; hij antwoordde niet meer en de plaats van
eenen der geleiders nemende, vatte hij zijnen zoon onder den arm, terwijl hij zijnen
vriend in stilte verzocht den dichtst bijwonenden geneesheer te gaan halen.
Toen Jan met Frans binnentrad, zakte de moeder, op het zicht van het verstorven
wezen haars zoons, machteloos op eenen stoel neder.
‘Wees niet ongerust, Trees,’ zegde Jan, ‘het is slechts eene lichte ontsteltenis...’
Doch de toon zijner stem duidde aan, dat hij inwendig ook diep ontroerd was.
Trees voelde zich verpletterd; doch de moederliefde deed haar op dit oogenblik
eene ontzaglijke macht op hare ziel uitoefenen. - ‘Dat Gods wil geschiede!’ zegde
zij binnensmonds, en, zich oprichtende, kwam zij met een gerust wezen en eene
schijnbare kalmte Frans helpen zich van zijne kleederen ontdoen en de bedstede
bereiken.
Als de jongeling zich op het bed neergestrekt voelde, ging er eene rilling door al
zijne ledematen en hij kromp als eene slang ineen. Hij greep het deksel vast en beet
daarin, als een razende, om den smartkreet te bedwingen, die bereid was uit zijnen
gorgel te klimmen.
‘Een geneesheer! een geneesheer!’ riep de moeder.
‘Ik heb er reeds om gezonden,’ zegde Jan, ‘en hij zal niet vertoeven... Wisten wij
nu maar wat intusschen te doen?... Trees, zoo gij thee opschonkt?... Dat zou hem
verwarmen...’
Trees spoedde zich te gehoorzamen.
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Intusschen naderde Jan zijnen zoon en vroeg hem met eene stille stem:
‘Frans, wat voelt gij?...’
‘Vader! vader!’ snikte de jongeling, ‘ik voel mijn ingewand als met gloeiende
messen doorsnijden... Mijne maag krimpt ineen!... Ik zou huilen van de pijn... ik zou
razend worden...’
‘Bedwing u, Frans, bedwing u... het is voor moeder, ziet gij... te meer, de
geneesheer zal aanstonds hier zijn, en dan zal het wel beteren.’
‘Het is niet... uit te staan!...’ stamelde de lijder met eenen diepen zucht, en zijn
hoofd rolde eenen stond machteloos op zijne borst, alsof hij in zwijm ging vallen. Dan, eensklaps bonsde hij recht, uitte eenen schreeuw en viel aan eene tweede
afgrijselijke kramp ten prooi, welke slechts eindigde door eene overvloedige braking
die zich over het witte deken verspreidde en eenen onverdraaglijken stank uitwasemde.
Trees was, bij het hooren van den smartkreet, tot de bedsponde teruggevlogen en,
alsof het schrikkelijke van den toestand haren moed deed vergrooten, begon zij met
kalmte alle mogelijke verzorging aan den zieke toe te brengen en vond intusschen
nog tijd en kracht, om hem van die woorden van aanmoediging toe te spreken, welke
het moederhart alleen vinden kan.
De geneesheer trad op dien stond binnen. - Zonder een woord te spreken naderde
hij tot de bedstede, bezag de reeds ingevallen wangen des kranken, onderzocht de
oogen, welke, door eenen blauwen krans omgeven, als verglaasd stonden en reeds
zichtbaar in de holte waren gezonken; beschouwde de uitgebraakte stoffen en scheen
genoeg gezien te hebben; want hij schreef zonder verwijl een geneesmiddel voor en
gebood zooveel mogelijk lucht aan het benepen vertrek te verleenen.
Willem, de jongste zoon, die met Pieter tot dan toe werkelooze aanschouwer
geweest was, werd gelast de medecijnen te gaan halen.
‘Hebt gij moed?’ vroeg de dokter aan Jan.
‘Hij heeft mij nooit ontbroken, mijnheer.’
‘Welnu, neem dan eenen wollen doek en wrijf zoo hard gij kunt en zonder
ophouden het lichaam van den zieke. Kunnen wij die versteven ledematen... - voel...
ze zijn ijskoud, - kunnen wij er warmte in terugbrengen, dan is uw zoon gered...
Straks zal ik weêr komen.’
Pieter had reeds twee wollen doeken opgezocht, en de geneesheer
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was nauwelijks buiten de woning of men was reeds bezig met zijn laatste bevel uit
te voeren.
De zieke liet zich als een dood lichaam behandelen; doch nu en dan ontsnapte hij
aan zijne verzorgers en wentelde zich, door krampen overvallen, huilend op zijn
leger rond. Ook de brakingen en andere ontlozingen, grondteekens der verschrikkelijke
ziekte, hernamen bij pozen, en telkens zag men de verglaasde oogen des zieken dieper
in den schedel zinken en zijn lichaam door de pijnen als versmelten. Een blauwe
kring spreidde zich om zijnen mond en dezelfde kleur begon zich aan handen en
voeten en op de borst te vertoonen. Doch Jan en Pieter gaven den moed niet op en
volgden zoo lang het voorschrift van den geneesheer, totdat Pieter, eindelijk op het
zieke lichaam neêrstortende, bekennen moest dat zijne krachten uitgeput waren.
Willem, die reeds sedert eenigen tijd met de medecijnen was teruggekeerd, greep
den doek om de plaats van Pieter in te nemen.
Jan wiep eenen blik op den vermoeide en, terwijl hij zijn eigen hoofd voelde
gloeien, bemerkte hij met verwondering, dat het wezen van Pieter slechts eene
doodbleeke kleur vertoonde en dat hem het koude zweet met droppels van het
voorhoofd leekte. Eene ijselijke verdenking vloog door den geest van den visscher.
Die bleekte geleek sterk aan de kleur, welke hij een half uur vroeger bij Frans bemerkt
had, en dezelfde blauwe kring begon zich reeds rond de oogen te vertoonen... - O,
ook Pieter misschien ging weldra als slachtoffer van den cholora vallen!...
‘Pieter,’ zegde Jan, ‘drink warmen thee, dat zal u goed doen... drink maar veel!...’
Jan dacht dat zulks een goed uitwerksel zou gedaan hebben.
Pieter gehoorzaamde; doch nauwelijks had hij den heeten drank in het lichaam,
of de maag weigerde denzelven in te houden en stuiptrekkend trok hij de beenen in
en klemde zijnen buik met beide handen vast.
‘Mijn God! mijn God!’ snikte Trees, ‘hij ook!...’
‘Moed! Trees, heb moed!’ riep Jan, ‘om de liefde Gods, verlies het hoofd niet!...’
‘Voelt gij hevige pijnen?’ vroeg de moeder aan Pieter.
‘Niets, het is niets, moeder...’ zegde de moedige jongeling, ‘ik geloof dat het gaat
beteren... Ik voel zoo eene lamheid in de beenen... laat mij maar wat blijven zitten...
het zal wel beteren.’
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Op dit oogenblik trad de geneesheer terug binnen. - De houding van Pieter trok zijn
oog en, na een kort onderzoek, schudde hij mistroostig het hoofd.
‘Mijnheer!’ riep de moeder, ‘spreek! wat is er?... Zou hij ook...?’
‘Bedaar, vrouw, bedaar,’ zegde de geneesheer tot het bed van Frans stappende,
‘wat geschieden moet, geschiedt volgens Gods wil en Hij is de meester... Doch er
moeten hier andere middelen gebruikt worden. - Gij huist hier in eene plaats, die ten
uiterste ongezond is, waar geene lucht kan binnendringen en waar de zieke niet kan
genezen. Het kan u hard vallen; doch het is noodig : ik ga de noodige bevelen geven
om uwen zoon naar het gasthuis over te voeren. Daar zijn alle middelen bij der hand
en daar kan hij nog gered worden...’
‘Ik stel er mij niet tegen, mijnheer...’ zegde Jan met treurige gelatenheid.
‘Welnu, dan is het wel,’ hervatte de dokter, en thans het oog op Pieter slaande,
zag hij den jongeling, op den stoel waar hij gezeten was, van de pijn weêr
ineenkrimpen. ‘Wij zullen er twee te vervoeren hebben,’ ging hij voort, op hem
wijzende, ‘wij zullen ze beiden trachten te redden...’
Trees liet zich moedeloos op eenen stoel neêrzakken en een stroom tranen ontsprong
aan hare oogen. Ook Jan voelde zijn gemoed overloopen en terwijl hij niet ophield
zijne bezorgdheid tusschen de twee zieken te verdeelen, liepen hem de ziltige tranen
over de opgezwollen wangen.
Een kwaart uurs later voerde men de beide kranken naar het gasthuis over.
Toen men Frans van het draagbed op de legerstede plaatste, was hij niet meer
kennelijk: hij was vermagerd, als hadde zijne ziekte maanden lang geduurd. Eene
zwartblauwachtige kleur had zijn gansch lichaam overtrokken; hij roerde zich niet
meer en men overtuigde zich alras dat hem het leven ontgaan was. - Ook Pieter was
niet meer te herkennen: hij was op het oogenblik der aankomst aan verschrikkelijke
krampen ten prooi.
Men had moeite om Jan de zaal te doen verlaten, en men moest hem zelfs met
geweld van de bedsponde van Pieter, zijnen tweeden zoon, wegrukken. - Aan de
deur gekomen, vond hij den kleinen Willem, die insgelijks den treurigen tocht gevolgd
was. Jan greep
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hem in vervoering tusschen zijne armen, drukte hem tegen zijne borst en riep
snikkend:
‘Kom, mijn zoon, gaan wij uwe arme moeder troosten!...’
‘Ik zal beter doen hier te blijven...’ zegde Willem, en daar zijn vader hem, door
die woorden ontsteld, losliet, zakte hij, als verlamd en doodbleek, voor dezes voeten
op den grond neder.
Een ziekendienaar haastte zich den jongeling van den grond op te nemen en droeg
hem naar eene der ziekenzalen.
Jan meende zinneloos te worden. - Hij liet zich gedwee buiten de deur van het
gasthuis leiden en strunkelde traagzaam en werktuiglijk naar zijne woning terug.
‘Waar is Willem?’ vroeg zijne vrouw, toen zij hem alleen zag binnentreden.
‘Ha! Willem?...’ stamelde Jan, de zinnen gansch verward. ‘Ziet gij, Trees... men
heeft hem in het gasthuis gehouden... Het is daar gezonder dan hier... Men zal er hem
goed verzorgen...’
‘Ik heb dan geene kinderen meer!’ huilde de vrouw.
‘Hoe! geene kinderen?...’ vroeg Jan, als uit eene bedwelming oprijzende, ‘waar
zijn de kinderen?... Waar is Frans?... Ja... die is dood...’
‘Dood!’ onderbrak Trees.
‘En de anderen?... Ja... die zullen genezen... de dokters hebben het gezegd... Ah!
ah! de dokters, ja, zij hebben het gezegd...’ En dan eensklaps, als tot het echte leven
terugkeerende, vroeg hij: ‘Vrouw, waar is Isabel? Waar is onze dochter? Spreek! o,
spreek!...’
‘O, dat zij maar niet naar huis keere!’ zegde Trees; ‘want hier heerscht de dood!...’
‘Waar is zij?...’
‘Zij is bij nichte Trien.’
‘En waarom is zij niet teruggekeerd?...’
‘Ik weet het niet...’ zegde Trees, als door eene nieuwe vrees verstervende.
‘Ik, ik weet het!...’ huilde Jan, ‘ik weet het!...’ En als razend liep hij heen en weêr
in het vertrek. - ‘Zij is in het gasthuis! Ik heb hare stem herkend, wanneer ik, als
zinneloos, door de vrouwenzalen mij liet heenleiden. - Die ijselijke smartkreet was
de hare!... Vrouw!...’ en Jan reikte zijne armen en drukte zijne echtgenoote tegen de
borst, ‘vrouw!’ ging hij op eenen hartscheurenden toon
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voort, ‘vrouw! wij hebben geene kinderen meer!... Wij kunnen niets meer verliezen!...’
En beiden, aan elkaar geklemd, zakten afgemat ten gronde en bleven, als door
zinneloosheid verpletterd, snikkend voortweenen.
Twee dagen later was die kreet van Jan eene waarheid geworden; de dood had
zijne vier frissche kinderen afgemaaid. Doch daarmede was het wreede noodlot nog
niet tevreden: twee weken later ging de rampzalige moeder, langs denzelfden weg,
hare kinderen in de eeuwigheid opzoeken, en Jan Reim bleef, als een boom zonder
takken, alleen op aarde voortkwijnen.
Tot hiertoe heeft de dood zijne grijze haren gespaard, en indien de lezer lust heeft
een speeltochtje op de rivier te ondernemen, de thans een weinig versletene boot van
Jan Reim ligt nog altijd, bij zomerweêr, op de Schelde gereed.
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Twee naaisters.
I.
's Maandags.
De maandag is voor de werkende volksklasse meesttijds nog een halve zondag.
Buiten sommige ambachtslieden, welke als gezworen hebben dien dag geene hand
aan het werk te slaan en alsdan de uren in te halen, welke zij den dag te voren nog
werkend hebben moeten oorbrengen, is de maandag, of ten minste een gedeelte
deszelfs, nog een feestdag voor dit oneindig getal jonge meisjes, naaisters,
modewerksters, mutsenmaaksters, strijksters, enz., enz., die het laat van den namiddag
aan de wandeling besteden en het schoon gewasschen kleed van 's zondags nog eens
ten toon komen spreiden, alvorens het weder in de waschkuip te steken.
Tegen den avond, gedurende de schoone zomer-of lentedagen, is de boord der
Schelde te Antwerpen de geliefkoosde wandeling der meisjes, welke wij daareven
noemden en die men met den algemeenen naam van leermeisjes of naaisters zou
kunnen aanduiden. De boord des strooms levert dan doorgaans een niet onbelangrijk
vertoog op. Het oog wordt gestreeld door de bonte kleeding dier dooreenzwevende
en heen en weêr wandelende frissche, jeugdige schepsels, aan wie de natuur doorgaans
meer schoonheid ten deel heeft laten vallen, dan aan de rijke dochteren des
Antwerpschen adels, die - welke mirakels
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er ook door de corsets en opgevulde kleederen kunnen te weeg gebracht worden, toch nimmer die rankheid van leden, die bevallige houding en dien ingeboren smaak
om zich aan te kleeden zullen verkrijgen, welke aan het naaistersgeslacht als een'
onverdeelbaren eigendom, als eene natuurlijke gave is toegestaan.
O, het is niet alleen iets belangrijks, dien bonten troep jonge vlinders naast den
stroom te zien zweven, het is een aanlokkend en verleidend vertoog, waarbij het
harte gevaar loopt van in duizenden strikken te gelijk te vallen. Doch in de menigte
der gevaren zelven licht gewoonlijk de redding, en de wonde hier gemaakt wordt
weêr verder voor eene nieuwe wonde vergeten, en zoo blijft de wandelaar, die aan
het ernstige geslacht toehoort - zooals men de mannen noemt, - door de menigte
sirenen voortvliegen, op aller zang luisterende; doch bij geenen enkelen toon lang
genoeg stilhoudende, om er ongeneesbaar door bekoord te worden.
Op den eersten maandag der maand Juni van het jaar 1825 was het vertoog der
Scheldewandeling juist zooals het zich nog wekelijks aanbiedt. Er zweefden jeugdige
sirenen zooals nu en het jonge ernstige geslacht luisterde, zooals het nog heden doet,
op den zang der lieve bekoorsters.
Bij alle vereenigingen van lieve Evadochteren zijn er meisjes, die den naam van
schoonste verdienen, en den dag waarvan wij gewagen, kon die naam niet geweigerd
worden aan twee modemaaksters, welke met eene zeegbaarheid, waaraan zich het
fijnste oog zou bedrogen hebben, door de menigte heendreven en slechts nu en dan
een oog ter zijde sloegen, of bij de eene of andere gezegden glimlachten.
Beiden waren schoon, verrukkelijk; doch op eene verschillende wijze. De
schoonheid der eene was dwingend, gebiedend op de harten. die der andere was zacht
verleidend, wegsleepend. De eerste had iets in de tint der huid, in den blik der zwarte
ravenoogen, dat de zuidernatuur aanduidde. Men giste dat het oude Spaansche bloed
haar vurig hart ongestuimig deed kloppen, en dat hare inborst de macht moest bezitten
om zelfs de vurigste driften te bedekken en uitwendig kalmte te vertoonen, dan zelfs
wanneer in dit jeugdige gemoed de akeligste storm zou gewoed hebben. De andere,
zoo slank van leden, zoo bevallig in haren gang als hare vriendin, toonde een gansch
verschillend uiterlijk aan en ook de inborst kon niet dezelfde wezen. Zij had blonde
haren, blauwe oogen, eene rozige doorschijnende huid, een' lichten blos
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op de ronde wangen, en in hare blikken iets zacht en streelend, dat wel de drift verried;
doch klaar deed beseffen dat haar grootste geluk zou gelegen zijn, om in stilte de
kalme vreugde der liefde te smaken en, na eene vurige minnares te zijn geweest,
eene teêrminnende huismoeder te worden.
Ik weet niet waarom ik voorgenomen heb de geschiedenis dier twee jonge meisjes
te verhalen. - Het ware veel beter hier af te breken, en den lezer de twee geschetste
droomen door zijne verbeelding maar te laten voortafschilderen. Hij zou zich daarbij
de schoonste dingen kunnen voorstellen, de bekoorlijkste idealen kunnen scheppen,
en zijn geest zou voldaan, zijn hart zou tevreden zijn. En zoo zal het misschien niet
wezen, wanneer wij, den loop der gebeurtenissen nagaande, de zaken zullen moeten
voorleggen, zooals ze zijn, zooals de natuur ze ons aanbiedt en de droomen, welke
de lezer zich thans mogelijk voorstelt, zullen moeten breken. - Het is waar; doch
droomen in de wereld is toch alles niet. Het is misschien wel het aangenaamste; maar
is het wel het nuttigste? En wanneer de schrijver een verhaal kent, dat eenige lessen
kan inhouden, mag hij het dan wel verzwijgen, enkel omdat het bij den eene of den
andere eenen onaangenamen indruk kan veroorzaken? Moet hij ook het nuttige niet
in het oog houden?... En dan, om ronduit te spreken, de schrijver heeft ook zijne
kleine gebreken, en een der grootste is de noodzakelijkheid, de dwang dien hij gevoelt,
om hetgeen hij weet aan anderen mede te deelen, om zijn gevoelen over de zaken te
zeggen en het ter beoordeeling aan anderen over te laten. - En gij weet het, lezer, in
de wereld moeten wij elkanders gebreken verdragen en ieder moet wat kunnen
toegeven. Gaan wij dus maar voort, en om alras met onze twee meisjes kennis te
maken, zal ik u zeggen, welkdanig beider maatschappelijke toestand is.
De zwarte heet Melanie, een aristocratieke naam, een naam, dien haar door meer
dan eene harer vriendinnen benijd wordt. Bij hare geboorte was zij reeds half weeze;
want niemand kende haren vader. Hare moeder had haar later wel soms eenige
woorden over haren oorsprong gezegd; doch niets duidelijks en slechts genoeg om
haar te doen verstaan, dat er geen gemeen bloed, zooals men dat noemt, door hare
aders vloeide. Zulks had den hoogmoed, de ijdelheid in het hart van Melanie ontwaakt
en er haren roem doen in stellen, waar andere slechts schande denken te ontmoeten.
Pas twee jaren geleden, had zij,
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door eenen plotselingen dood, hare moeder van hare zijde zien rukken, en het geheim,
welk haar de vrouw immer beloofd had toe te vertrouwen, was over hare lippen niet
kunnen komen. De neêrgeslagen krachten hadden de stervende slechts toegelaten op
eene kast te wijzen; doch dat was al geweest. Later doorzocht Melanie het aangeduide
meubel en ontdekte er eenige brieven in. Doch die brieven waren naamloos en de
personen, welke erin genoemd stonden, waren het meisje gansch vreemd. Zij dacht
verder aan die brieven niet meer, en allengs de smart te boven komende, welke het
verlies harer moeder haar had veroorzaakt, ging zij voort zorgeloos te leven, en dacht
aan den dag van morgen niet, daar de stiel, welken zij met de grootste behendigheid
beoefende, ruimschoots in hare noodwendigheden voorzag. Zij bewoonde een klein
kamertje in een huis met afgezonderden ingang, en leefde vrij als een vogel in het
ruim der lucht, slechts aan vermaken en tijdkorting na den arbeid droomende.
Het blonde meisje, eenvoudig Trees geheeten, was de dochter van eenen
scheepstimmerman, wiens huwelijk, buiten het meisje, nog met drie zonen was
gezegend geworden. De brave Gaspar werkte als een slaaf en vond zich, op die wijze,
in staat gesteld den onderhoud aan zijn huisgezin te bezorgen. De oudste zoon kwam
hem in die taak ter hulp en het loon, dat hij als bootsgezel in de gemeene kas stortte,
werd gewoonlijk besteed tot het opdoen van wintervoorraad. Wat Trees betreft, het
geld dat zij op den modewinkel verdiende, werd bijna gansch en geheel aan het
aankoopen van kleederen, strikken en linten besteed en zeer weinig kwam daarvan
in de huishoudelijke kas. Meer dan eens had Gaspar tegen de praalzucht zijner dochter
uitgevaren; doch daar er in het huishouden toch geen eigenlijke nood, geen gebrek
bestond, werd er op dit stuk zoo zeer niet aangehouden en men liet het meisje zoo
al stil haren gang gaan. Te meer, Karel, de oudere zoon, was sterk voor zijne zuster
ingenomen, en bepleitte gewoonlijk hare zaak, zeggende dat hij voor haar meêwerkte.
Slechts eene enkele grieve had hij tegen Trees en het was de innige kennis, of
vriendschap, indien men het zoo wil heeten, welke het meisje met Melanie sedert
eenigen tijd had aangeknoopt. Dan, ook daarin was hij zwak en eenige goede, vleiende
woorden zijner zuster deden hem ook over dit punt heenstappen. Op die wijze bleef
de vrede in het kleine gezin heerschen, waar men volkomen zou gelukkig geweest
zijn, indien de brave moeder niet, om zoo te zeggen, onophoudend in eenen
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ziekelijken toestand verkeerd hadde, waarop geneesheeren of geneesmiddels niets
schenen te vermogen.
Dusdanig was de toestand van Trees en van haar huishouden en van Melanie, die
op zichzelve haar gansch huisgezin uitmaakte.
Gaan wij thans de twee lieve meisjes op de wandeling bij den boord der Schelde
terug vinden.
De zon is intusschen lager op den horizont gezonken en de avondschemering
begint zich te doen gevoelen. Op dien stond schijnen al de jeugdige wandelaarsters
tienmaal schooner en dus ook tienmaal meer verleidend.
‘Waar blijft toch die Eduard,’ zegt Melanie, terwijl zich eene spijtige uitdrukking
op haar wezen vertoont. ‘Laat hem komen, ik bezie hem niet eens meer.’
‘Ja... en ik moet naar huis, Melanie.’
‘Het zal niet waar zijn.’
‘Gij weet dat mij de les is opgelegd.’
‘Goed, de les! Men zal een weinig schreeuwen en daarmeê gedaan. Uw lieve papa
zal eens uitbulderen en dan is het vergeten. Zoolang hij zijne reuzenhandjes niet
opheft, moet gij niet vreezen.’
‘Het kon er wel eens van komen.’
‘Dan waart gij ongetwijfeld dood, Trees; want hij zou er op boffen zooals op die
groote spijkers, welke hij in zijne scheepsbalken roffelt.’
‘Nu, nu, dat is al zotte praat... ik moet naar huis, gij weet dat moeder ziek is.’
‘Welnu, dat is wat nieuws; ik heb het nog nooit anders geweten.’
‘Het is om het even, ik ga.’ En Trees deed moeite om zich van den arm harer
vriendin los te maken.
‘O, neen! neen! Treseken lief!...’ smeekte nu Melanie met een lachend en vleiend
wezen. ‘Zie, wij zullen nog eens, slechts eenmaal op en neêr wandelen en dan, op
mijn woord van eer, dan gaan wij heen en ik doe u tot aan den hoek uwer straat
uitgeleide. Allons! dat gaat... eh?’
‘Welnu...’
‘Zie,’ onderbrak Melanie, ‘daar is de deugniet, daar is Eduard. Bezie hem niet,
Trees, en gaan wij voort zonder hem te bemerken. - Beter nog, ik zal uwen wil doen
en ginds aan de rui verlaten wij de Schelde...’
Op dit oogenblik zag men op een twintig stappen afstand eenen jongen
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heer komen aangewandeld, die zijne blikken op de twee meisjes gericht hield en
rechtstreeks op haar aankwam. Op het oogenblik dat hij haar naderde, trok Melanie
hare vriendin ter zijde, en alsof haar een vreemde persoon in den weg zou gestaan
hebben, vermeed zij den genaamden Eduard en stapten voort zonder hem te willen
opmerken, of zonder eene enkele maal om te zien.
‘Maar, Melanie,’ zegde Trees, ‘ik weet niet hoe gij het doen durft...’
‘Doen? En waarom niet? Wat geef ik om Eduard? Kunnen wij er niet tien voor
eenen vinden? En toch, zoo moet men met de mannen omgaan: men moet ze schijnen
te verachten, dan voelen zij zich gedwongen u achterna te loopen. Ik ben zeker dat
hij een andermaal beter op het gestelde uur zal passen.’
‘Maar gij hebt dan weinig voor hem over, Melanie?’
‘Toch niet, hij is een lieve jongen; ik kan hem wel lijden; maar hij moet dansen
zooals ik wil, en anders gaat hij maar verder. Ik raad u hetzelfde met uwen Charles
te doen, van wien gij, om zoo te zeggen, de slavin zijt.’
‘Ik wilde wel; maar ik weet niet, ik kan dat zoo niet doen als gij; ik voel mij te
spoedig ontsteld.’
‘Gij zult dat wel leeren, Trees.’
Intusschen waren de twee vriendinnen aan den hoek der straat genaderd, waar
Trees woonde.
‘Hier laat ik u los,’ zegde Melanie; ‘want als uw lieve papa, of uw broeder Jan,
die al even lief is, ons te zamen zagen, zou het er al weêr boven arms op zijn. Tot
morgen, Trees.’
‘Tot morgen, Melanie...’ en Trees ijlde naar hare woning.
Bij het verlaten harer vriendin, wendde Melanie het hoofd om en ontdekte den
jongen Eduard op een honderd stappen afstand. Die ontdekking had voor uitwerksel,
dat zij haren tot dan toe vluggen gang matigde.

II.
Het reisgeld.
Toen Trees hare woning binnentrad en den blik op haren vader en hare broeders liet
vallen, werd zij gewaar dat er iets buitengewoons
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moest omgaan. Gaspar omringde met zijne kinderen het krankbed der moeder, en
allen staarden op de zieke, welke, afgeteerd en doodsbleek, doch de wangen met een'
kleinen blos op de uitstekende appelbeenen geverwd, met de grootste moeite scheen
te ademen. Geen woord werd in den kleinen kring gesproken en die stilte had iets
akeligs en dat het binnentredende meisje diep trof. Zij plaatste, zonder gerucht te
maken, haren verlakten emmer op eene der kasten en naderde insgelijks sprakeloos
tot de bedstede. Gaspar scheen hare aankomst niet op te merken, en zijne gansche
aandacht bleef op de kranke gevestigd. Het was zichtbaar, dat hij inwendig diep
geschokt werd en dat tranen bereid waren zijne oogen te ontspringen. Die ontsteltenis
had hem slechts sedert eenige oogenblikken overvallen en dit wel toen hij den
geneesheer, bij het heengaan, tot aan de straatdeur vergezellende, met hem eenige
woorden had gewisseld.
Eindelijk scheen Gaspar zich geweld aan te doen en hij onderbrak de stilte met te
zeggen:
‘Hoe gevoelt gij u thans, moeder?’
De zieke wendde hare zwakke oogen tot haren echtgenoot en vervolgens op de
kinderen, die hare bedsponde omringden:
‘Ik gevoel mij immer even benauwd, Gaspar,’ sprak zij met moeite. ‘Dat pak, dat
mij hier op de borst ligt, wil niet weggaan; dat ligt daar als lood en beneemt mij den
adem.’
Gaspar bleef sprakeloos, doch een traan rolde over zijne wangen De zieke merkte
zulks op en na eenige stonden nog sprakeloos en me verglaasde blikken op de
omstanders gestaard te hebben, zuchtte zi eindelijk met eene nu en dan door de zwakte
afgebroken stem:
‘Gaspar... mijn goede vriend... er is iets... ik zie het; - waarom spreekt gij niet?
Wat heeft u de dokter gezegd?’
‘O niets, vrouw, niets; maar gij weet, het is niet dat er juist gevaar is... Maar, zegt
de geneesheer, men kan niets voorzien... en...
En? spreek verder, Gaspar...’
‘En hij heeft gesproken van verzekering... van uwen biechtvader...’
‘Ik begrijp u, Gaspar... hij heeft gezegd dat ik moet berecht worden.’
‘Het is niet dat er nood is, vrouw; maar een toeval... iets dat niet te voorzien is...
het is maar voor de verzekering...’ stotterde de ontstelde Gaspar.
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‘Arme kinderen!’ snikte nu eensklaps de kranke, haren mageren arm naar de twee
jonge knapen uitstekende. ‘Arme kinderen! welhaast zult gij geene moeder meer
hebben!...’ En nu ontstroomde een vloed tranen aan de oogen der rampzalige lijderes.
Een luid en angstig snikken was het antwoord op die aandoening der moeder, en
Gaspar liet zich op het bed neêrzakken, greep het vermagerde hoofd der kranke en
overlaadde het gedurende eenige stonden met zijne zoenen, terwijl overvloedige
tranen uit zijne oogen stroomden.
‘O!’ riep de wanhopige man, ‘heb moed, vrouw! heb toch goeden moed! Niets is
immers verloren. Het is, zooals ik u zeg, slechts uit voorzorg... enkele voorzorg...
En toch, de geneesheer immers kan zich ook vergissen, en mogelijk is er niet het
minste gevaar van sterven...’
‘Sterven!’ snikten nu de twee kleine knapen, welke zich door dat woord getroffen
voelden, ‘zal moeder sterven? Moeder, moeder, lieve moeder, gij moogt niet
sterven!...’
En beiden reikten hunne armkens naar de kranke uit. Deze sloeg eenen betraanden
blik op de onnoozele wezens, en het gevoel dat hun zicht op haar teweeg bracht, was
zoo sterk, dat haar voor eenige stonden de spraak benomen werd.
Toen de vrouw weder hare krachten bijeen kon verzamelen, greep zij de hand van
haren echtgenoot vast en sprak met eene thans meer bedaarde stem:
‘Gaspar, mijn vriend, laten wij allen moed hebben. Huilen en klagen zal ons toch
niet helpen; en indien God beschikt heeft, dat mijn leven moet eindigen, welnu, dat
het dan zoo zij.’
‘O, neen, neen, gij zult niet sterven, vrouw!’ onderbrak Gaspar.
‘Geven wij ons aan Gods wil over, en nu, mijn goede vriend, denken wij thans
aan niets meer dan den raad des dokters te volgen. Ga, roep mijnen biechtvader, en
dat Gods genade met ons zij.’
‘Ik zal het doen, vrouw,’ zegde Gaspar; ‘doch ik geef den moed nog niet op en
blijf altijd hopen. Ik heb meermaals hooren zeggen, dat de berechting dikwijls een
goed uitwerksel heeft en den zieke doet genezen.’
‘Alles is mogelijk, mijn goede vriend; doch laten wij geenen tijd verliezen.’
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Gaspar verwijderde zich thans van het bed en deed teeken aan zijnen oudsten zoon,
aan Karel hem te volgen. Hij belastte den jongeling den biechtvader te gaan ontbieden
en verder in de kerk de berechting voor een uur later aan te zeggen.
Karel vertrok, met het hart vol droefheid, om zich van dien droevigen plicht te
gaan kwijten.
Dan sloeg de rampzalige vader het oog rond zijne woning, en berekende wat er al
moest gedaan worden, om de plechtigheid, welke men verwachtte, naar behooren te
laten geschieden. Tenzelfden tijd schoot hem te binnen dat de dokter geneesmiddels
had voorgeschreven, en hij belastte spoedig eenen der jongste knapen de aangeduide
geneesmiddels te gaan halen. Hij tastte in zijnen zak om het jongsken geld mede te
geven; want Gaspar trok niet van den arme en zijn toestand was te nederig dan dat
de apotheker hem zou hebben willen borgen.
Een ongeluk komt zelden alleen, en het toeval had juist gewild, dat Gaspar de
afgeloopene week weinig gewerkt had en te meer, dat men hem dit weinige niet had
betaald. Eene afwezendheid van zijnen meester was daarvan de schuld geweest. Des
anderdaags 's morgens zou hij zijn loon getrokken hebben; doch nu had hij juist het
geld noodig, en het was te laat om het op zijnen winkel nog te gaan vragen, waar
men het hem anders denkelijk niet zou geweigerd hebben. Dit gemis ontstelde diep
den braven echtgenoot. Hij zocht echter in alle hoekjes van de kast, waar gewoonlijk
het schrale loon bewaard werd, en ontdekte eindelijk vier stukjes van vijf en twintig
centen. Wat zou hij met dit geld gedaan hebben?
Hij droomde er eenen stond op na; doch begreep eindelijk, dat de geneesmiddels
van het eerste belang waren en het leven zijner vrouw daar misschien van afhing.
Hij gaf drie stukjes aan den kleinen jongen en hoopte wel dat die som toereikend
zou geweest zijn. Het overige geld bestemde hij om eenige kaarsen te doen halen,
waarbij eene gewijde wassen kaars, welke bij de aanstaande plecht niet kon gemist
worden.
Trees werd belast dien aankoop te doen. Alvorens zij het huis verliet, vroeg haar
Gaspar, of zij misschien van haar wekelijksch dagloon niets had overgehouden. Het
meisje sloeg beschaamd de oogen neder en bekende, niet zonder vrees, dat zij het
had besteed om de schuld af te doen, welke het koopen van haar laatste nieuw
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kleed had veroorzaakt en dat zij op den zoogezegden kerf(1) had moeten nemen. Een
grijns kwam, bij het hooren dier gezegde, op het wezen van Gaspar; doch de
plechtigheid van den toestand belette hem aan zijne woede den toom te geven.
‘Ga,’ zegde hij tot Trees, ‘het is thans de stond niet om u te verbeteren. Ik had
zulks vroeger moeten doen en u die modekleederen van het lijf moeten trekken.’
Het meisje snelde, zonder eenige opmerking, de woon uit, en toen zij met de
gekochte voorwerpen terugkwam, spoedde zij zich de noodige voorbereidsels voor
het ontvangen der berechting te maken. Het huis werd metterhaast schoon gevaagd,
de stoelen werden in orde tegen de wanden geschikt en eene kleine tafel werd aan
het voeteinde van het ziekbed geplaatst. Een blank linnen, een beddelaken der kinders,
werd over de tafel gespreid, en een neteldoeken kleed met geborduurde katoenen
bloemen, een doek dat jaren lang in de familie bestond, werd over het witte linnen
hoeksgewijze gespreid. Dan plaatste men een houten kruisbeeld in het midden der
tafel en naast dit beeld twee koperen kandelaren, met roeten kaarsen, en eenen derden,
welke voor de gewijde kaars bestemd was. Verder nog een glas gewijd water met
een palmtakje en een weinig onbewerkte katoen, welke moest dienen om tijdens de
plecht de Heilige Olie af te drogen.
Gaspar had die voorbereidsels met een koud en wanhopig oog nagestaard en toen
Trees ophield, vroeg hij, of er nu niets meer ontbrak.
‘Ja wel,’ zegde het meisje, tot achter de ooren schaamrood wordende, ‘er ontbreekt
nog iets.’
‘Er mag niets ontbreken,’ zegde Gaspar, tot de versierde tafel stappende; ‘wat
ontbreekt er nog?’
‘Hier,’ zegde Trees, op den kandelaar met de gewijde kaars wijzende, ‘hieronder
moet een stuk geld liggen...’
‘Het is waar,’ zegde Gaspar, zich met de hand voor het hoofd slaande, ‘maar waar
dit stuk geld nu gehaald; er schieten van de vijfentwintig centen nog twee over, en
of de kleine iets zal terugbrengen, dat valt te betwijfelen; de medecijnen zijn duur...’

(1) Men heet te Antwerpen op den kerf koopen, wanneer men het gekochte op voorwaarde neemt
van wekelijks eene kleine som op den koopprijs af te korten.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

64
‘Wat is er, Gaspar?’ vroeg de zieke stamelend.
‘Niets, moeder, niets,’ haastte zich Gaspar te zeggen, ‘bekommer u met niets,
vrouw,’ en Trees ter zijde wenkende, duwde hij haar zijn zakuurwerk in de hand.
‘Draag het hier achter den hoek,’ zegde hij, ‘men heeft er mij in andere droevige
omstandigheden twintig frank voor geleend, vraag er thans maar vijftien. Des te
gemakkelijker zullen wij het later kunnen lossen.’
Trees verbleekte bij het aannemen dier boodschap: zij dacht aan hare schoone
kleederen; zij vreesde van misschien door den eenen of anderen springer ontmoet te
worden, en bespied wanneer zij het berghuis zou in- of uittreden.
Gaspar zag wat er in het hart zijner dochter omging en hij voelde de gramschap
in zijnen boezem opwellen. Zijne oogen schoten stralen vuurs van woede en hij was
bereid in eene vervloeking los te bersten. Doch Trees, half door schaamte over
zichzelve en half door de smart harer gekwetste ijdelheid diep in de ziel getroffen,
begon te weenen, en dit zicht riep den vergramden vader tot de kalmte terug. Hij
wendde zich van het meisje weg en ging naast de bedsponde der zieke op eenen stoel
plaats nemen. Trees greep haren mantel van den wand en snelde de woning uit.
Toen zij een half kwaart uurs later terugkwam, vond zij den biechtvader aan de
zieksponde gezeten, terwijl haar vader zich met haren ouderen broeder Karel aan het
ander einde van het vertrek bevond. Zij stelde Gaspar vijftien franken en het
bergbriefje ter hand, en de rampzalige huisvader haastte zich een stuk van twee
franken onder den aangewezen kandelaar te plaatsen.
Een kwaart uurs later hoorde men de treurige schel de aankomst der berechting
in de eenzame straat aankondigen, en die toon scheen als een gloeiend mes tot in het
hart der rampzalige familie door te dringen. Eenen stond later trad de priester binnen.
Allen zaten met de diepste godsvrucht geknield en vereenigden hunne stille gebeden
met die, welke zij den priester in het Latijn hoorden opzeggen. Meer dan eens
stroomden overvloedige tranen uit de oogen van Gaspar; want de plechtigheid deed
op hem eenen verschrikkelijken indruk. Dit alles scheen hem den nakenden dood
zijner vrouw voor te spellen; dit alles scheen hem luidop te roepen, dat de dood het
onvermijdelijk gevolg van die plechtige voorbereiding moest wezen en het droefvolle
gevoel,
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welk hij te meer bij de zieke opmerkte, versterkte hem in die gedachte. Er ging iets
onuitlegbaars in zijn hart om en hoe godsdienstig hij anders ook van gevoelen was,
werd hij gewaar, dat er op dit oogenblik iets in zijne ziel riep: dat de aandoening,
welke men bij zijne tot stervens afgematte echtgenoote teweeg bracht, niet dan een'
nadeeligen invloed op haren toestand kon uitwerken. Hij had bijna schrik voor wat
hij op dit oogenblik gevoelde; doch had hij zijnen wensch mogen volbrengen, hij
hadde een einde aan die plechtigheid willen gesteld zien, in de overtuiging dat de
kalme rust der kranke veel voordeeliger zou geweest zijn. Van dien stond af ook
verlangde hij niets meer dan dat men aan dit alles een einde zou gesteld hebben en,
zijne vroegere ingetogenheid vergetende, bleef hij met gespannen aandacht al de
bewegingen des geestelijken gadeslaan. Toen hij den koster het stuk geld van onder
den kandelaar, met de grootste behendigheid, zag wegfutselen, begreep hij dat
welhaast de plechtigheid zou ten einde wezen en hij vatte moed; doch tenzelfden tijd
sprong hem nu het denkbeeld voor de oogen dat, om die twee franken ten geschenke
te geven aan menschen die er zoo goed uitzagen, die zoo wel gevoed schenen, aan
wie niets ontbrak, hij verplicht was geweest zijne toevlucht tot den woekerenden
berg van barmhartigheid te nemen, - en die gedachte deed op zijn wezen eenen
akeligen grimlach verschijnen, grimlach die aanduidde, dat het godsdienstig gevoel,
welk hij anders bij het hooren der woorden des priesters in zijne ziel zou hebben
voelen blaken, op eens was uitgedoofd en door een gedacht van diepe vertwijfeling
werd vervangen. Ook van dit oogenblik af verdween voor hem al het godsdienstige
dat het schouwspel anders zou hebben kunnen opleveren, en in dien priester en in
dien dienaar, in dien koster die hem bijstond, kon hij slechts nog twee menschen
ontwaren die eenen stiel uitoefenden, welke ook tot in de diepste smart, die het hart
kan overvallen, middel vinden om geld af te persen.
Gaspar was dermate door die gedachten vervoerd, dat hij zichzelven niet langer
meester bleef. Hij stond van den grond recht, waar hij tot dan toe, door zijne kinderen
omringd, geknield had gezeten, en zonder verder op iets acht te geven, stapte hij tot
het ledekant der zieke en vroeg haar luidop of dit alles haar niet te zeer vermoeide.
De priester en zijn dienaar stonden verbaasd en schenen bereid dit gedrag en die
stoornis luid af te keuren; doch een brandende blik, welken de wanhopende Gaspar
hun toeschoot, hield de opmerkingen

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

66
terug en had voor uitwerksel de plechtigheid zoohaast mogelijk te doen staken. Gaspar
gaf verder op niets acht meer en bleef naast zijne vrouw staan, die hem slechts nog
door teekens en het drukken zijner hand kon antwoorden.
De bedienden van den godsdienst verlieten eindelijk, diep ontsticht, het bed der
zieke, en de woning werd ijdel, ledig en des te akeliger.
‘O, doe die keersen weg,’ snikte nu de zieke, ‘zij verstikken mij!...’
Men voldeed aan dit verzoek en het opgeslagen altaar werd afgebroken. Slechts
het Kristusbeeld liet Gaspar op de tafel staan.
‘Dit zicht moet ons troosten,’ zegde hij, in eene soort van opgewondenheid van
geest, tegen zijne vrouw. ‘Die ook was arm zooals wij, armer nog; want hij had zelfs
geen' steen om het hoofd te laten op rusten. Die leed al wat een mensch lijden kan
en hij was ons aller verlosser en hij verkocht die verlossing niet: hij vroeg geen
tolgeld om ons den weg des hemels te wijzen, om ons den ingang der zaligheid te
ontsluiten...’
Gaspar bleef den ganschen nacht aan de bedsponde der kranke waken, en Trees,
die zich intusschen van hare schoone kleederen had ontdaan, hield hem gezelschap
en gaf in die omstandigheid bewijzen van de teederste bezorgdheid voor hare
rampzalige moeder.

III.
Eene uitlichtster.
De kranke had eenen verschrikkelijken nacht doorgebracht; de eene benauwdheid
was de andere opgevolgd en meer dan eens had Gaspar zich ingebeeld, dat alle leven
in haar uitgedoofd was. Tegen den morgen echter, toen de zon eenen lachenden straal
in het vertrek wierp, scheen de zieke eene merkelijke beternis gewaar te worden. Zij
gevoelde de tot dan toe zoo hevig beklemde borst verlicht en de woorden kwamen
haar gemakkelijker uit den mond. Haar half verstorvene blik ook wendde zich vlijtiger
door het vertrek en het scheen dat er een nieuwe glans uit straalde.
Gaspar deed die opmerking en zichtbaar werd er zijn wezen door

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

67
verhelderd. Hy greep de hand zijner vrouw en vroeg haar hoe zij zich thans bevond.
‘Ik voel mij veel verlicht, Gaspar,’ was het antwoord... ‘maar nu hebt gij van den
ganschen nacht niet geslapen?’
‘Dat is niets,’ zegde Gaspar, ‘dat voel ik niet eens...’
‘Ja, maar, zeg... zie eens wat uur het is, Gaspar.’
Gaspar greep onwillig naar den zak, waar hij gewoonlijk zijn uurwerk in droeg,
en herinnerde zich slechts, toen hij in het ijdel tastte, dat hij hetzelve voor vijftien
franken den avond te voren had doen verzetten. Hij werd rood tot achter de ooren;
want hij zou niet gaarne hunnen armoedigen toestand aan de kranke bekend gemaakt
hebben. Zijne ontsteltenis echter moest hem verraden, ofschoon hij een middel zocht
om de zaak te verbloemen.
‘Ik heb het daareven vijf ure op den toren hooren slaan,’ zegde hij... ‘ja, vijf ure.’
De kranke wendde hare oogen op Gaspar en vroeg eenvoudig:
‘Gij hebt uw uurwerk niet, mijn vriend?’
‘Neen, moeder,’ zegde Gaspar, er toch geene uitkomst aan ziende, ‘neen, ik heb
het niet meer; dat is te zeggen, ik heb het nog wel; maar gij weet dat ik mijn werkloon
niet heb getrokken, en er moest gisteren avond geld zijn, ziet gij, en ik heb het uurwerk
verzet; doch ik zal het alras terug hebben.’
‘Waarom dan mijne gouden ketting niet liever doen verkoopen? Ik zal ze immers
nooit meer dragen?’
‘Niet meer dragen,’ herhaalde de echtgenoot met eene gemaakte opgeruimdheid,
‘ik geloof wel het tegendeel; en nu de ziekte eens op haar hoogste geweest is, nu
verwacht ik mij aan eene spoedige genezing, vrouw. Zie, eer het vier weken verder
is, doen wij weêr te zamen met de kinderen onze gewone zondagwandeling.’
‘Voor u en voor de kinderen zou ik het willen, vriend,’ zegde de kranke; ‘doch ik
geloof het niet. Mijne reispas is geteekend, Gaspar; en nu moet ik maar aan het vertrek
denken.’
En eene benauwdheid, welke de kranke overviel, deed eenen stond gelooven, dat
die woorden oogenblikkelijk gingen bewaarheid worden. Doch alras kwam de
ongelukkige weder tot het bewustzijn terug en de hoop herleefde. Het eerste woord,
dat zij thans zegde, was om haren man te verzoeken een weinig rust te nemen.
‘Neen, dat niet, vrouw,’ zegde Gaspar, ‘aan rust hoef ik niet
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te denken. Van twee dingen een; ik blijf hier bij uwe bedsponde, of ik ga naar mijn
werk. Indien gij mij de verzekering geeft, dat gij u waarlijk veel beter gevoelt, dan
ga ik, te meer daar ik wel van den baas mijn weekloon zou willen trekken. Doch dat
ook lijdt zoo geenen oogenblikkelijken spoed, en indien ik u hier kan van dienst zijn,
blijf ik.’
‘Ik ben veel beter, Gaspar, dat kan ik u verzekeren; ga dus gerust uit.’
‘Welnu, ik betrouw mij op dit woord, en ik ga, doch op de enkele voorwaarde, dat
gij mij aanstonds zult doen roepen, indien... indien ik van eenigen dienst kan wezen.
- Trees,’ zegde hij verder tot de dochter, ‘geef mij mijne werk vest, en gij, blijf bij
uwe moeder, en indien de vaak u nogmaals, zooals dezen nacht, overvalt, ga dan
eenige uren rusten. Karel zal uwe plaats hier aan het bed overnemen.’
En dan nogmaals tot zijne vrouw terugkeerende, eindigde hij: ‘En nu, moeder, tot
dezen avond, heb maar goeden moed; ik, voor mij, houd mij verzekerd, dat ik u veel
krasser zal terugvinden,’ en hij plaatste eenen kus op de magere wang der vrouw en
verliet dan zijne woning.
Toen hij zich op straat bevond en zijnen weg naar de scheepstimmerwerf
vervoorderde, verloor Gaspar al dien moed, waarvan hij, bij het afscheidnemen van
zijne vrouw, bewijzen had gegeven. Eene doodende onrust beneep hem den boezem
en een onoverwinnelijke angst maakte zich van zijn hart meester.
Zoo sleet hij den ganschen morgen op zijn werk en slechts toen des middags een
der kleine knapen hem het eten bracht - want de tijd schoot hem te kort om van de
zaat naar huis te komen middagmalen, - voelde hij zich de ziel een weinig verlicht,
hoorende dat de kranke sedert zijn vertrek slechts nog door eene enkele benauwdheid
was overvallen geworden, en zulks wel eenige minuten nadat hij de woning had
verlaten en dus misschien enkel ten gevolge van de kleine aandoening, welke zijn
vertrek had moeten veroorzaken. Hij hoopte nu slechts dat die beternis mocht blijven
voortduren. Doch die hoop werd verijdeld toen hij des avonds, zijne woning terug
binnentredende, het gezicht door een akelig schouwspel getroffen voelde.
Zijne vrouw lag doodsbleek op het bed uitgestrekt. In hare rechter hand, welke
Karel ondersteunde, hield zij de brandende gewijde keers, en voor de bedstede zaten
Trees met hare jongere broerkens geknield.
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Recht voor het bed stond eene jonge gebuurvrouw, die, van eene der godvruchtige
Congregatiën deel makende, het zich ten plicht had gerekend, de stervende bij te
staan en haar te helpen om kristelijk en godvruchtig de wereld te verlaten. Zij hield
zich voor het oogenblik bezig met luidop de gebeden der stervenden voor te lezen.
Gaspar bleef eenige stonden, als door eenen bliksemslag getroffen, verpletterd
staan en hield de oogen op dat treurig schouwspel gevestigd. Dan, eensklaps zich
als tot het bewustzijn teruggeroepen voelende, naderde hij tot de akelige groep en
onderbrak de lezing met te zeggen:
‘Kinderen, gij wilt uwe moeder dan den laatsten adem benemen, en haar doen
stikken?’ en met eene stille stem, doch waarin men eene verkropte woede kon
ontdekken, ging hij voort: ‘Weg van dit bed, weg met die keers, en gij, jufvrouw, ik
bedank u voor den dienst, dien gij mij doen wilt, verschaf mij het genoegen te
vertrekken. Karel, zet de vensters open, het is hier om te smachten.’
En daar de jongeling, in zijne verbaasdheid, niet spoedig genoeg gehoorzaamde,
ontsloot Gaspar zelve de kleine vensters van het vernepen vertrek.
De godvruchtige congregatie-juffer sloot haar gebedenboek toe en verliet de
woning, diep in de ziel ontsticht door de goddeloosheid, welke die ongodsdienstige
Gaspar aan den dag legde, en dat nog wel op het oogenblik, dat zijne vrouw bereid
was de eeuwigheid in te treden.
Toen Gaspar voelde dat de versche avondlucht de kamer doorstroomde, naderde
hij terug het bed zijner vrouw, en een dankbare handdruk, welke hij van haar ontving,
deed hem verstaan dat zij zijne handelwijze goedkeurde. Eenige stonden later kwamen
de woorden: ‘het betert,’ stamelend uit haren mond en nu kon zij eenen gevoeligen
blik op haren echtgenoot slaan.
‘Maar wie toch,’ vroeg nu Gaspar, zich tot Trees en Karel wendende, ‘wie toch
heeft hier al dien toestel gemaakt?’
‘Het is die juffer uit de buurte,’ zegde Karel; ‘zij had gevraagd moeder eens te
mogen komen bezoeken. Wij hebben haar laten binnenkomen en dan is zij beginnen
te klappen als eene ekster en moeder te vermanen om kristelijk te sterven. Ik weet
niet of het hare schuld was, doch eene nieuwe benauwdheid heeft moeder overvallen,
en

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

70
dan heeft de juffer ons de gewijde keers doen ontsteken ons allen rond het bed doen
knielen, zeggende dat moeder zeer slecht was, en dan... gij hebt ze wel hooren lezen.
O, die gebeden hebben mij doen schrikken en ik wist waarlijk niet wat er nog rond
mij omging...’
Gaspar wrong zijne vuisten van woede in elkaar en was gereed op te vliegen; doch
een blik zijner vrouw, die ook, toen zij nog gezond was, alleen de macht had om de
ingeborene gramschap haars echtgenoots te bedaren, deed hem zijne woede betoomen,
en hij vergenoegde zich met grijnzend te zeggen:
‘O, zij is gelukkig dat ik die omstandigheden niet gekend heb; ik geloof dat ik
haar met mijne vuist het hoofd hadde verbrijzeld. Zij kan goede inzichten hebben;
maar dat zij hier den voet niet meer binnen plaatse... Doch genoeg, kinderen, denken
wij er niet meer aan. Gij ziet het, moeder is reeds beter. Laten wij goeden moed
hebben. God zal de zaken wel schikken.’
En inderdaad, de kranke scheen, sedert de aankomst haars echtgenoots weêr allengs
tot het leven te zijn teruggekomen.
Een half uur later nam het kleine huisgezin het avondmaal; de kinderen werden
te bed gezonden en Trees, die in den dag gedurende eenige uren gerust had, verklaarde
dat zij den nacht met Karel wakend aan de bedsponde der moeder zou doorgebracht
hebben. Zij verzocht derhalve haren vader zich ter rust te begeven.
‘Ik wil wel een oog toedoen,’ zegde Gaspar; ‘doch zal mij daarom van hier niet
verwijderen. Ik heb zoo dikwijls in mijne krijgsjaren op den naakten grond geslapen,
dat ik wellicht nu nog den nacht op eenen stoel zal kunnen doorbrengen. Op die
wijze, indien er iets voorvalt, hebt gij mij niet ver te zoeken.’
En zooals hij zegde, deed Gaspar. Hij plaatste zich met eenen stoel bij de tafel,
liet het hoofd op de ineengeslagen armen zakken, en sliep zacht in.
Karel en Trees bleven op de minste beweging der kranke waken, immer oplettend
om haar die kleine diensten te bewijzen, welke aan eenen zieke zooveel verlichting
toebrengen.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

71

IV.
Onherstelbare ramp.
De eerste uren van den nacht gingen voor de kranke naar wensch door. De
benauwdheden, gevolg der borstziekte, waaraan de rampzalige lijdend was, waren
merkelijk verminderd en zelfs had de zieke gedurende eenige stonden nu en dan
kunnen inslapen. Tegen den morgen nogtans scheen die toestand te veranderen en
de bewegingen, welke de kranke eensklaps met hare armen maakte, wekten de
aandacht der twee jeugdige wakers. Zij stonden recht en vroegen hunne moeder wat
zij verlangde.
De arme vrouw spreidde hare oogen zoo ver mogelijk open, vestigde eenen
verglaasden en weifelenden blik op hare twee oudste kinders; doch zij scheen de
macht niet te hebben een woord uit te brengen. Zichtbaar werd het nu, dat de
ademhaling allengs moeilijker werd en dat eene nieuwe, eene nog hevigere
benauwdheid de zieke overviel. Het was echter geen gewone crisis en Karel verstond
zulks aan de gebaren, welke de rampzalige met de armen maken bleef, aan eene soort
van zenuwschokking, welke door haar lichaam scheen te voeren en aan de
buitengewoon pijnlijke uitdrukking, die zich op haar wezen vertoonde, waar twee
smarttranen op leekten. Het scheen, dat de kranke iets verlangde, dat zij iets zeggen
wilde; doch de macht ontbrak daartoe. Eindelijk toch scheen zij al hare krachten
bijeen te roepen en de woorden: ‘roept vader’ kwamen dof en als met eenen diepen
zucht verbonden uit haren mond.
Karel haastte zich aan die bede te voldoen en de plaats naderende waar Gaspar,
nog immer in slaap, op de tafel met het hoofd in de handen zat te rusten, raakte hij
hem zacht op den schouder
Gaspar hief oogenblikkelijk het hoofd recht, en zijne vuurvolle oogen, welke door
den slaap niet het minst bedwelmd schenen, op Karel vestigende, vroeg hij half
verbaasd:
‘Wat is er?’
‘Moeder roept u,’ zegde de jongeling.
Gaspar sprong recht en ijlde naar de zieke. Hij greep haar de hand en vernam naar
haar lijden.
De kranke bracht nu de hand op de borst en deed door teekens ver-
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staan, dat daar de smart woedde, en de tranen, welke overvloedig uit hare oogen
leekten, zegden genoeg dat die smart ijselijk zijn moest.
‘Arme vrouw!’ zuchtte Gaspar, ‘gij wordt zwaar beproefd! O wist ik maar iets om
uw lijden te verzachten!...’
De kranke, als door eene zenuwschokking ontsteld, welke haar voor een oogenblik
hare krachten terugschonk, sloeg hare beide armen om den hals van haren echtgenoot
en trok hem krampachtig op haren boezem, terwijl luide snikken uit haren beklemden
gorgel drongen.
Gaspar kon nu zijn gemoed ook niet meer bedaren en toen, de armen der kranke
zich ontsluitende, hij het hoofd kon opheffen, zag men twee stroomen tranen over
zijne wangen rollen. De zieke merkte die tranen niet op; want eene soort van
bezwijming was thans op de ontsteltenis gevolgd en zij bleef roerloos op het bed
uitgestrekt liggen. Gaspar dacht eenen stond dat het leven haar verlaten had en bleef
met eenen onuitsprekelijken angst op haar staren. Dan allengs kwam de beweging
in het lichaam terug. De zieke opende de oogen en bezat de kracht, om, ofschoon
moeilijk, haar gevoel door woorden te doen kennen.
‘Gaspar!’ snikte zij, ‘Gaspar, mijn goede vriend; ik voel dat het leven mij gaat
ontschieten...’
‘Gij bedriegt u, vrouw, gij bedriegt u,’ zegde de echtgenoot, ‘er is beternis, mits
gij thans spreken kunt: o heb maar moed!’
‘De beternis is slechts groot genoeg om mij mijn einde te doen voorgevoelen,
Gaspar... O zeg, terwijl mij de macht nog niet ontbreekt... ik zou de twee kleinen
nog wel eens willen zien, en voor de laatste maal omhelzen...’
Trees en Karel ijlden naar het bovenvertrek, waar de twee jongere kinders te slapen
lagen en, eenen stond later, keerden zij terug, ieder eenen kleinen knaap in de armen
dragend, welke zij, als slaapdronken, in hun hemdeken, voor het ziek bed
neerplaatsten.
‘Janneken,’ zegde de vrouw met hare hand een der kleinen tot zich trekkend,
‘vriendje! kom, kus uwe moeder nog eens voor de laatste maal... Welhaast moet zij
u verlaten... arm schaapken.. en gij, Jefken, kom hier, gij ook...’
Men hief de kinderen op het bed der kranke en de vrouw zoende beiden herhaalde
malen op de blozende wangen. Dan ging zij, na eene korte poos rustens, voort:
‘Luister, Janneken... Jefken, luister... Wanneer ik er niet meer
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zijn zal, weest dan beiden gehoorzaam aan uwen vader... gehoorzamer nog dan gij
tot hiertoe geweest zijt... zegt... belooft gij mij dat?...’
‘Moeder! lieve moeder!’ snikten de beide kinderen, hunne handjes naar de zieke
uitstekend, ‘moeder! gaat gij sterven?...’ Waarom wilt gij niet bij ons blijven? O wij
zullen u nooit, nooit meer bedroeven!...’
‘God wil het niet, arme schepsels!’ zuchtte de kranke en haar gemoed liep over
en een stroom tranen ontsprong aan hare oogen. Ook de kinderen nu begonnen
overluid te weenen en Gaspar snikte, terwijl de tranen bijna zijne stem in den gorgel
versmachtten:
‘o Dat is schrikkelijk! God! heb medelijden met ons!...’
Eenigen tijd bleven allen in stilte voortweenen.
Een blik echter, welke Gaspar op zijne vrouw wierp, deed zijne luidruchtige
droefheid staken, om voor eenen nog dieper gevoelden angst plaats te maken. Het
wezen der vrouw, reeds zoozeer vermagerd en afgepijnd, was eensklaps als verstorven
geworden: alle beweging scheen in het lichaam uitgedoofd en slechts hare oogen,
welke half geopend stonden, duidden nog aan dat alle leven niet ontvlucht was.
Wanneer Gaspar dichter bij de vrouw genaderd was, sprak zij met eene verflauwde
stem:
‘Gaspar, het oogenblik nadert, o bid, bid thans voor mij: want ik kan niet meer;
mijn geest wordt als beneveld... ik voel mijne voeten reeds door de koude des doods
aangedaan... en ik voel de koude klimmen.’
Gaspar antwoordde niet; doch, door zijne kinderen omringd, op de knieën voor
het ledekant neerzakkende, sloeg hij een kruis en werd daarin door de anderen
nagevolgd. De stilte, welke er alsdan in de kleine woning heerschte, zette dit
zielnijpend tooneel nog meer akeligheid bij. Gaspar verhief de stem.
‘God,’ sprak hij, ‘vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam... Uw wil
geschiede op aarde gelijk in den hemel... Uwe hand heeft mij wreed gekastijd; ik
heb smartvolle dagen op de wereld moeten doorloopen, en deze is wel de smartelijkste,
welke gij mij doet beproeven. Gij ontneemt mij thans het eenige geluk, welk ik op
de wereld ooit ontmoet heb: de ziel, welke aan mijne ziel verkleefd is; de vrouw die
mij van in mijne jeugd af getrouw op zijde heeft gestaan; die met mij tegen den
tegenspoed heeft geworsteld; die mijn hart heeft doen leven; die mij zaligen
echtgenoot en blijden vader gemaakt heeft...
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En gij ontneemt ze mij, God... Uw wil geschiede... ik onderwerp mij aan dien wil...
en zoo die onderwerping eenige verdiensten voor u mag bezitten, o dat uwe genade
dan niet op mij, maar op haar valle!... Gedenk haar lijden, mijn God, en neem haar
in uwe woon op; maak haar eeuwig gelukkig en zoo zij nog iets mocht te boeten
hebben, zoo zij nog tot kwijtschelding eenig lijden zou moeten onderstaan, o wend
dit lijden van haar hoofd af en laat toe, dat ik er mij mede belaste. Stort wraak en
gramschap op mijn hoofd alleen uit; doch dat zij gelukkig weze; dat zij gelukkig
weze voor al het wereldsche lijden, dat zij heeft moeten beproeven!...’
Gaspar zweeg en bij de stilte, welke er thans op nieuw heerschte, kon men eene
bede, aan eenen zucht gelijk, uit den mond der stervende hooren komen.
‘Neen, mijn God,’ zegde de vrouw, ‘neen, mijn geluk niet; maar het zijne... I[k]
smeek het U in mijn stervensuur en Gij zult dit verzoek niet afslaan... Straf mij hier
of hiernamaals, doch geef hem geluk; maak dat mijne kinderen deugdzaam opgroeien
en hunnen vader tot vreugde verstrekken. Maak dat zij voor de wereldsche verleiding
bevrijd blijven en in heil en ongeluk elkaar bijstaan!...’
En dan, haar gedacht eenen stond als tot het aardsche terugwendende, ging zij
voort, het woord tot hare dochter richtende:
‘Trees,’ zegde zij, ‘geef mij uwe hand en luister...’
Het meisje reikte snikkend hare hand. De stervende ging voort:
‘Wanneer ik er niet meer zijn zal, wees gij dan die, welke mijne plaats vervullen
zal; wees gij als moeder over uwe kleine broeders, de verzorgster uws braven vaders
en de trouwe hartsvriendin van Karel... Wees de rechter arm van het huisgezin, en
tracht daar de zuinigheid te doen heerschen. Genees u van die pronkzucht, welke u
tot heden te veel beheerscht heeft en welke ik misschien niet genoeg getracht heb te
onderdrukken... O, het is het eenige wat ik mij op het geweten voel drukken... Zeg!
Trees, zult gij mij met die onrust van de wereld willen laten gaan? Zeg, spreek!’
‘O, moeder!’ snikte het meisje, ‘ik zal doen wat gij zegt.’
‘O, zweer mij dit, kind, zweer mij dit en gedenk dat gij den eed voor eene stervende
gedaan hebt, en dat God uwe woorden in den hemel hoort!... O, zweert gij het mij?...’
‘Ik zweer het u, moeder; ik zal uw voorbeeld getrouw trachten na te volgen.’
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‘O,’ zegde Gaspar, die intusschen genaderd was, ‘o, dan zal uwe moeder in den hemel
verheugd zijn; want zij zal ons gelukkig zien. En de liefde uws vaders zal u voor uw
gedrag vergelden...’
En opgetogen drukte hij zijne dochter in de armen en drukte eenen zoen op haar
voorhoofd.
‘Nu sterf ik gerust,’ stamelde de moeder, ‘vaarwel nu, Gaspar, vaartwel, kinderen,
en maakt niet te veel droefheid; want zoolang gij deugdzaam blijft, zal uwe moeder
in den hemel gelukkig wezen. Vaartwel...’
Eene lichte zenuwschokking volgde op die woorden, en de vrouw blies den laatsten
adem uit.
‘Dood!’ riep Gaspar, ‘dood!’ en hij liet zich met het hoofd op het bed neerzakken.
‘Dood!’ herhaalden de kinderen, en de overtuiging der onherstelbare ramp voerde
nu de luidruchtige droefheid ten top.

V.
De begrafenis.
Alle menschelijke droefheid is bepaald en in hare hevigheid zelve vindt zij den
oorsprong harer verzwakking.
Zoo begonnen ook Gaspar en zijn huisgezin allengs tot de rede terug te komen,
en na eenige uren bij het doodsbed, weenend en het hart door de wanhoop verscheurd,
te hebben doorgebracht, begon de rampzalige echtgenoot te begrijpen dat de ramp,
welke hem zoo diep trof, nog tenzelfden tijd wereldsche plichten oplegde, waaraan
niet mocht worden te kort gebleven. Hij moest immers zorgen, dat het lijk zijner
afgestorvene gade op eene betamelijke wijze ter aarde wierd besteld. Die gedachte
deed er alras eene andere in zijnen geest ontstaan en die laatste was, dat er voor dit
alles geld noodig is: geld, het begin en het einde van alle dingen; geld, dat in de
wereld alles vertegenwoordigt en ook tot in het ander leven zijnen invloed doet
gevoelen...
En Gaspar bezat weinig of geen geld, althans in verre na niet genoeg om eenen
lijkdienst te bekostigen. Hij vatte echter na eenige beden-
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kingen moed op en besloot in alle geval maar eenen lijkdienst van de laatste,
allerlaatste klas te doen verrichten, en later de onkosten te betalen, door het verkoopen
van het weinige goud, dat de afgestorvene bezeten had, zooals daar waren een paar
oorbellen, een gouden ring en eene gouden ketting, welke hij haar weleer voor den
dag der bruiloft gekocht had. Hij had wel gaarne die herinneringen bewaard; doch
de nood maakte de wet en ook die opoffering moest geschieden.
Wanneer een rijke ergens op sterven ligt, kan men zich verzekerd houden dat,
gedurende de laatste dagen, de buurte omsingeld is door een aantal lijkbedienden of
hunne uitzendelingen, welke van uit den eenen of anderen schuilhoek het oogenblik
bespieden, waarop de mare des doods hun, door het een of ander teeken, wordt
aangekondigd. En als die stond aanbreekt, stormen zij de eene na den andere de
woning des aflijvigen binnen, om daar met eene geslepen tronie, welke nutteloos de
geldzucht tracht te verbergen, hunnen dienst aan te bieden.
Zulks was het geval voor de woning van Gaspar niet geweest en, tegen den
gewonen regel, was hij genoodzaakt zelve iemand uit te zenden en eenen lijkbidder
- zooals men het heet - te doen verzoeken bij hem te komen.
Toen de begrafenisverzorger het lijkhuis binnentrad, liet hij eenen oogslag in het
ronde weiden, en gaf zich de moeite niet om een bedrukt wezen te vertoonen. Hij
kende zijnen stiel te wel, hij had te veel ondervinding, om niet te begrijpen dat er
hier geene vette winst zou kunnen opgedaan worden.
Hij geweerdigde zich dientengevolge niet aan Gaspar eenige ondervragingen toe
te sturen en wachtte geduldig totdat deze hem zijn voornemen zou hebben doen
kennen.
‘Gij ziet wel, mijnheer,’ zegde Gaspar, ‘dat het hier geen rijkelie huis is, en echter
zou ik toch willen dat mijne arme vrouw eerlijk begraven werd. Wat zou een
zevenurelijk zoo al kosten?’
‘Hoeveel rijtuigen zoudt gij verlangen?’ vroeg de bediende.
‘Ik heb er slechts een noodig,’ zegde Gaspar, ‘voor mij en mijne kinderen; doch
daarmede hoeft gij u niet te belasten. Ik weet een koetsverhuurder, eene goede kennis
van mij, en die zal mij zulks ten beste beschikken.’
‘Ah!’ zegde de bediende, ‘gij hebt geene koetsen noodig: zoo, dat geeft altijd eene
vermindering. Welnu, mis, kerkerechten, afzin-
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gen, enz. dat zal zoo iets maken, zooals men zou zeggen twintig gulden.’
‘Twintig gulden,’ herhaalde Gaspar, ‘dat is nog al veel; denkt gij niet dat een
daglooner, zooals ik, dat voor minder zou kunnen gedaan hebben? Zou de kerk daar
niet wat kunnen van laten vallen?’
‘De kerk laat niets vallen, vriend, daar is daar niets van af te doen; en indien gij
zoudt denken, dat een ander lijkbediende..., gij zijt vrij...’
‘Neen, neen, dat is mijn gedacht niet,’ zegde Gaspar, ‘en indien het anders niet
zijn kan, welnu dan, in Gods naam.’
De bediende vroeg nu eenige inlichtingen om de aangifte van overlijden te kunnen
verzorgen en vertrok.
In den namiddag kwam hij terug en riep Gaspar ter zijde:
‘Ik ben daareven bij den koster geweest,’ zegde hij, ‘en hoe het komt, weet ik niet;
doch wanneer die heer uwen naam hoorde, scheen hij geen betrouwen in u te hebben.’
‘Hij aanziet mij dan voor geen eerlijk man?’ zegde Gaspar, terwijl de kleur der
gramschap zich op zijn aangezicht begon te vertoonen.
‘Ik zeg dat niet, vriend; maar...’
‘Maar, wat heeft hij dan gezegd?’ onderbrak Gaspar.
‘Eh... hij heeft gezegd, dat het hem aangenaam zou zijn op voorhand betaald te
worden.’
‘Op voorhand betaald te worden!’ herhaalde Gaspar. ‘Maar de bakker levert mij
brood, de winkelier eetwaren op krediet, en de kerk zou in het verschot niet willen
blijven van eenige gebeden?’
‘Ik zeg het u zooals het is...’ stotterde de lijkbediende, ‘en toch dat moet u niet
verwonderen, zulks gebeurt dagelijks wanneer men de lieden niet kent. En, in alle
geval, wat geeft het u dat gij eenen dag vroeger of later betaald, het komt toch immers
over een uit.’
‘Dat is waar,’ zegde Gaspar, het hoofd op de borst latende zakken, ‘dat is waar;
doch luister eens, mijnheer. Gij zult licht begrijpen, dat wanneer men, zooals ik, niets
heeft dan een paar handen om den kost voor een huisgezin met vier kinderen te
winnen, en dat men dan daarbij eene zieke vrouw heeft, die men gedurende jaren in
dokters handen heeft gezien, er dan weinig kapitalen kunnen vergaderd worden.’
‘Zoo dat gij geen geld hebt?’ onderbrak de lijkbediende.
‘Zoo dat ik voor het oogenblik geen geld heb, neen,’ herhaalde
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Gaspar; ‘doch ik zal geld maken en eenige kleinooden mijner vrouw zaliger
verkoopen, en binnen eenige dagen...’
‘Ja, maar dat zal de rekening van de kerk niet maken’
‘Het is mogelijk,’ hernam Gaspar nadenkend; ‘doch in alle geval, mijnheer, gij
die het lijk onderneemt, zoudt gij voor die som niet kunnen borg blijven? Gij betrouwt
mij immers wel?’
‘Ik zeg niet van neen, mijn goede vriend; doch, gij moet het zelf wel gevoelen...
ik ken u niet... gij zijt mij gansch onbekend... en...’
‘Genoeg, mijnheer,’ zegde Gaspar, ‘genoeg, ik versta u; inderdaad, gij kunt op
mijn gezicht niet lezen, dat mijn hart eerlijk is... Welnu, dan moet ik uwen dienst
missen.’
‘Maar,’ vroeg de lijkbidder, ‘hebt gij geene kennissen, geene vrienden?...’
‘Ik heb kennissen en vrienden genoeg,’ zegde Gaspar, ‘maar zij zijn allen in
hetzelfde geval als ik, en misschien nog armer... dus...’
De lijkbediende nam zijnen hoed en trok allengs dichter bij de deur.
‘Misschien,’ zegde hij, ‘zal een ander lijkbediende, die u kent...’
‘Het is genoeg, mijnheer,’ riep Gaspar; ‘het is wel, ik kan uwen dienst missen;
zend mij de rekening voor de tot heden gedane moeite en binnen eenige dagen zal
ik u komen voldoen.’
‘O, dat is der moeite niet weerd,’ zegde de begrafenisverzorger, ‘dat is niets...’
‘Dat is zooveel, mijnheer,’ zegde Gaspar met eenige woede in de stem, ‘dat is
zooveel dat ik u niets wil verschuldigd zijn, en dat ik uwe diensten wil betalen, hoort
gij?’
De lijkbediende verliet, zonder nog verder iets te zeggen, de woning.
Toen hij vertrokken was, liet zich Gaspar op eenen stoel neêrzakken en verborg
met zijne handen de tranen, welke bij beken uit zijne oogen stroomden. De wanhoop
maakte zich op dien stond van zijne ziel meester en een verschrikkelijke vloek over
het gansche menschdom was bereid zijnen mond te ontvallen, toen hij eensklaps
eene hand op zijnen schouder voelde plaatsen. Hij sloeg het oog op en zag Karel,
zijnen oudsten zoon, voor hem staan.
‘Waarom weêr die hevige droefheid, vader?’ sprak de jongeling.
‘Zeg niet droefheid, maar wanhoop, woede,’ zegde de rampzalige huisvader.
‘Kind!’ riep hij, ‘wij zijn ongelukkige, gevloekte schepsels! Wij hebben geen geld
en daarom weigert men gebeden voor uwe moeder te storten; daarom weigert men
haar lichaam
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behoorlijk ter aarde te bestellen. Als men geen geld heeft, verdient men niets, en men
moet slechts als een hond behandeld worden.’
‘En ik die ook niets bezit!’ riep Karel, de handen naar zijnen vader reikende.
Gaspar staarde den jongeling eenen stond in de oogen en hem dan eensklaps op
zijne borst rukkende, riep hij in geestvervoering uit:
‘Neen! neen! Ik ben niet arm; mits ik een' zoon heb zooals gij, Karel, een evenbeeld
dier heilige vrouw, welke daar op het lijkstroo uitgestrekt ligt... Neen! neen! laten
wij niet wanhopen!... Kom, het moet zijn, wij zullen onze herinneringen van heden
af opofferen; ik had ze echter zoo geerne nog eenige dagen in mijn bezit gehouden!’
En met de hand in den zak tastende, haalde hij een houten doosje te voorschijn en
opende hetzelve. ‘Zie, Karel, zie dat is de ring, dien ik uwe moeder op den dag van
ons huwelijk aan den vinger stak, als een teeken onzer onderlinge trouw en
verbintenis. Zie! hier is de ketting, welke bij feestdagen om haren zachten hals
prijkte... Kom, gaan wij die voorwerpen verkoopen, en dan zullen wij geld hebben
om uwe moeder te begraven, kom!’
En zijnen zoon mederukkende, verliet Gaspar zijne woning.
De zilversmid, welke de voorwerpen kocht, gaf er in verre na zooveel niet voor
als Gaspar zich had ingebeeld. Het waren ouderwetsche versletene dingen, zegde de
kooper, en slechts nog goed om in den kroes gesmolten te worden. Dit laatste gezegde
beviel Gaspar: het zou hem een eeuwig hartzeer hebben veroorzaakt, indien hij zich
had moeten verbeelden, dat iemand anders ooit met die kleinooden, welke hem heilig
waren, omdat zijne vrouw ze gedragen had, zou hebben gepronkt. Hij sloeg daarom
des te gereeder den koop toe.
Gaspar werd nu zijn eigen lijkbediende: hij zelf ging naar de doodkist, die reeds
besproken was, omzien, de lijkkoets huren, en belastte Karel met in de kerk te doen
vragen wanneer men het lijk zou willen aflezen.
‘Ik zou zelf wel gaan,’ zegde hij; ‘doch misschien zou ik mijne woede niet kunnen
betoomen, en daarom is het beter dat gij die bestelling doet, Karel. - Ziehier geld...
- Maar hoeveel zou dat ook wel kosten zoo een De Profundis?’
‘De Profundis zooveel niet; maar de kerkerechten, vader.’
‘Ja, het is waar, zooals er rechten zijn op het brood, op stielen en ambachten, zoo
worden ook nog door de kerk rechten geheven...
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Welnu, Karel, zie wat het kosten mag en zoo gij niet genoeg hebt, kom dan meer
halen. In de kerk toch moet het lijk komen. Waarvoor zou men ons niet uitschelden,
indien wij zulks durfden nalaten. Mijne onvoorzichtigheid, bij de berechting, heeft
mij reeds den haat op het lijf gehaald. Ditmaal zouden wij misschien de wraak
gevoelen; maar wat zeg ik, wij gevoelen ze reeds... Nu, Karel, ga, ik blijf u met
ongeduld verwachten.’
Des anderdaags, om zeven ure des morgens, kwam er een doodwagen aan de
woning van Gaspar. Men plaatste er het lijk in en men voerde ter kerk. Daar werd,
in eenen afgelegen hoek, het lijk op twee schragen neergezet, en Gaspar, door zijne
drie zonen en eenige geburen omringd, bleven op eenigen afstand geknield wachten.
Trees, in eenen zwarten mantel gewikkeld, waarvan zij de kap diep over de oogen
had getrokken, bevond zich op eenen verderen afstand en stortte overvloedige tranen.
Melanie, hare vriendin, was insgelijks in de kerk, doch hield zich uit het oog en wilde
de droefheid van Trees niet stooren.
Nadat men omstreeks een half uur gewacht had, verscheen er een priester, van
eenen kleinen jongen vergezeld, en begon de gebeden over de kist te prevelen. Het
werk liep spoedig af, men maakte eenige kruisteekens op de kist, men wierp er eenige
snuifjes gewijde aarde op, en de priester trok henen.
Het lijk werd vervolgens opgenomen en terug in den doodwagen geplaatst. Gaspar
ging bij den koetsier van den lijkwagen, verzocht hem slechts op stap te rijden,
beloofde hem eene goede borrel, indien hij hem den tijd liet de koets tot op het
kerkhof te volgen, en men vertrok.
Gaspar nam zijn jongste zoontje bij de hand; Karel greep den anderen kleine en
men spoedde zich, zoo snel men kon, door zijstraten naar de stadspoort en vandaar
naar het kerkhof. Zij kwamen daar slechts eenen stond na den lijkwagen aan, doch
buiten adem en afgemat.
Gaspar zag de kist in den kuil neêrdalen, en met eene laag aarde bedekken. Dan
deed hij zijne kinderen rond zich op de aarde knielen, en allen baden in stilte de
barmhartigheid Gods over de afgestorvene af.
Toen zulks verricht was, verlieten zij de plaats der dooden. Gaspar betaalde,
volgens belofte, eene goede borrel aan den koetsier, en men trok terug huiswaarts,
waar Trees reeds bezig was met de kamer te reinigen, en zooveel mogelijk de sporen
der akelige gebeur-
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tenis te doen verdwijnen. De vader en Karel sloegen mede eene hand aan het werk
en toen alles geschikt was, ging Trees eene kan koffie klaar maken; want aan
middagmalen kon men dien dag niet denken. Allen voelden, als het ware, eene krop
in de keel en konden aan geen voedsel denken.

VI.
Broeder en zuster.
De droefheid van Gaspar, die onberekenbare en onberekende smart, welke zich, bij
het afsterven zijner echtgenoote, in zijn hart had gevestigd, duurde nog eenen
geruimen tijd voort en maakte hem weken lang, als het scheen, ongevoelig voor al
wat rond hem omging. - Hij hield zich ingetogen, sprak weinig, ontstelde zich in
niets, was voor alles ongevoelig, en een der grootste bewijzen dat hij diep moest
geschokt zijn geworden, dat zijne inborst, als het ware, eene gansche omwenteling
door den schok onderstaan had, was dat men hem sedert het afsterven zijner vrouw
zich geenen enkelen keer meer door de gramschap, die bij hem eene natuurlijke,
ontembare drift was, had zien vervoeren en hij in alles gelaten en onverschillig bleef.
Had die toestand moeten blijven voortduren, de gezondheid van den braven werkman
ware er diep door gekrenkt geworden, en zijn gelaat reeds droeg zichtbaar de sporen
der marteling, welke aan zijn hart knaagde; doch de rede begon nu allengs de
duisternis uit zijnen geest te verdrijven en zijnen moed op te beuren.
Wanneer die verandering zich deed gevoelen, begon Gaspar eenen meer
aandachtigen blik op zijn gezin te slaan, en zich met de huishoudelijke zaken te
bemoeien. Trees had de taak van huismoeder op zich genomen en van haren
werkwinkel afgezien. Zij bereidde het eten, onderhield het weinige lijnwaad dat het
huisgezin bezat en verzorgde hare twee kleinere broerkens. Gaspar zag met genoegen
den goeden wil, welken het meisje aan den dag legde; doch nu ook, als hij op alles
aandacht begon te slaan, werd hij gewaar, welk een stoffelijk verlies hij tenzelfden
tijd bij het afsterven zijner vrouw gedaan had. Die zuinigheid in het verbruiken, dit
keurig onderhouden van de
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minste kleedingstukken, die reinheid welke over het huisraad verspreid lag en overal
uitblonk, dit alles kon hij, bij het huishoudelijk beheer zijner dochter, niet
ondervinden: zij had onder dit opzicht de deugden harer moeder niet geërfd.
Gaspar zag zoolang en zooveel mogelijk door de vingeren; doch was soms
gedwongen opmerkingen te maken, en die opmerkingen werden niet altijd in liefde
door Trees aangenomen. Zelfs ontstond daaruit nu en dan oneenigheid, en zichtbaar
was het alras voor Gaspar, dat de moed van Trees verging en zij van dag tot dag
onachtzamer wierd voor al wat het huishouden betrof en, langs eenen anderen kant,
meer aan haren vroegeren opschik begon te denken. De vader kreeg achterdocht en
meende de oorzaak dier verandering te kunnen raden. Om zich van de gegrondheid
zijner veronderstellingen te overtuigen, zocht hij inlichtingen bij zijne geburen en
daar vernam hij dat Trees meermaals, in haar schoon modepak uitgedoscht, gedurende
den dag de woning verliet en soms half dagen afwezig bleef. Ook had men opgemerkt,
dat haar dikwijls eene jonge juffer kwam bezoeken en, volgens de beschrijving,
welke men van deze gaf, kon Gaspar gemakkelijk in haar Melanie herkennen, de
oude vriendin zijner dochter. Het heraanknoopen dier vriendschap was voor hem de
oplossing van het raadsel. Hij besloot te zwijgen tot hij de zaak beter zou hebben
kunnen onderscheppen en, zoo mogelijk, Trees op heeter daad betrappen. Slechts
aan zijnen zoon Karel maakte hij zijne vrees en zijn voornemen kenbaar. Karel
verdedigde, zoo goed hij kon, zijne zuster en trachtte zijnen vader te doen gelooven,
dat wat men in haar nadeel gezegd had, slechts vrouwenpraat was, waaraan men
weinig geloof mocht hechten. - Inwendig nogtans was Karel van de waarheid der
opmerking overtuigd, want meer dan eens had hij er zelf de bewijzen van gehad;
doch zijne liefde voor Trees was zoo groot als immer broeder voor eene zuster kon
gevoelen, en hij besloot, zoo mogelijk, de onlusten af te weren, welke het onderzoek
van Gaspar moest doen geboren worden. Toen hij zich des anderdaags met Trees
alleen bevond, wilde hij eene poging op het hart des meisjes doen. Hij deed haar op
eenen stoel plaats naast hem nemen en sprak:
‘Trees,’ zegde hij, ‘over eenige weken gaf onze brave moeder daar op die plaats
den geest,’ en hij wees naar het ledekant. ‘Hare laatste gedachten, hare laatste
bekommernis waren voor u. Zij verzocht u hare plaats te vervangen, van eene
huismoeder voor ons allen te wezen, niet waar?’
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‘En doe ik zulks niet, Karel?’
‘Ja; maar zij verzocht u nog meer. Zij verlangde, dat gij voortaan meer zedigheid,
meer zuinigheid in uwen opschik zoudt getoond hebben. En gij, gij zwoert haar in
alles te gehoorzamen en haren laatsten wensch te eerbiedigen.’
‘Maar moet ik dan nog al slechter gekleed gaan? Ik vraag het u eens, welke pracht
toch steekt er in dien eenvoudigen zwarten rok en in die katoenen jak? Moet ik dan
slorderig en vuil...?’
‘Neen, dat niet... zooals gij thans zijt, kan de zaak er door; doch daar in de kast,
Trees, daar bevinden zich andere kleederen, en gij houdt er nog te veel aan om
daarmeê te pronken...’
‘Maar mag ik dan des zondags niet eens goed voor den burger komen?’
‘'s Zondags, dat zou nog al gaan; maar loochen de zaak niet, Trees, want ik weet
het: ook op werkdagen, wanneer vader en ik afwezig zijn, vindt gij er vermaak in u
op te schikken.’
‘Dat is onwaar!’ riep het meisje.
‘Loochen niet, zuster,’ onderbrak Karel, ‘loochen niet; want dat zou mijne
toegenegenheid, mijne vriendschap tot u verminderen: het is geene twee dagen
geleden dat ik u nog, bij het vallen van den avond, langs de Schelde heb zien
floreeren(1) en wat mij bij dit alles het meeste spijt deed, was van u in gezelschap te
zien van die ongelukkige Melanie...’
‘Maar wat heeft zij u dan toch misdaan, Karel, dat gij zoo immer tegen haar zijt?
Ik zou dan geene enkele vriendin mogen hebben, en maar gansch alleen in de wereld
moeten zijn.’
‘Zoolang gij mij hebt, zijt gij niet alleen in de wereld, zuster; niemand kan u sterker
aangekleefd zijn dan ik; niemand is meer in staat u te verdedigen, te beschermen dan
ik, en indien gij andere vriendinnen behoeft, welnu, er zijn hier in de geburen meisjes
genoeg, welke gij u tot vriendinnen kunt maken en die uw hart niet zullen bederven,
zooals Melanie het doet, die u niet zullen aanzetten om aan

(1) Eene Antwerpsche uitdrukking, om iemand aan te duiden die prachtig opgesmukt op de
wandeling is; klaarblijkelijk komt dit woord van het Fransche fleurir zooveel als in de bloem
staan.
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pronkerij en lichthoofdigheid den voorkeur boven het stille vermaak te geven.’
‘Ja, vermaken! ik heb er veel, vermaken; immer in huis gemetseld, en dan het
eenige wat mij nog zou kunnen verzetten, dat is de wandeling, daarvan ook zou men
mij nog willen terughouden.’
‘Gij wilt mij niet verstaan, Trees, en gij bedroeft mij. Ik wil dat niet wat gij zegt;
integendeel, indien er vermaken zijn, welke wij kunnen bijwonen, duid ze mij aan,
en ik zal er u naartoe leiden. Spreek slechts een woord wanneer gij iets verlangt en,
zoo het in mijne macht is, zal ik het u toestaan. Zeg, zoudt gij er vermaak in vinden,
dan zullen wij voortaan des zondags telkens eene wandeling doen en zoo gij u eene
andere vriendin nog wilt verschaffen, welnu, het is ook wel, ik zal u beider geleider
wezen.’
‘Wel ja!’ riep Trees half spottend, ‘dat is te zeggen, dat gij onze bewaker, onze
bespieder zult zijn.’
Die onderbreking trof den braven jongeling diep in het hart en was hem smartelijk.
Hij bleef eene poos zonder te kunnen spreken; eindelijk toch deed hij zich geweld
aan en hernam:
‘Bespieder, zegt gij, Trees... Zijt gij dan voornemens dingen te doen, die ik niet
zou mogen zien?... O, die gedachte komt van u niet en het is Melanie, die ze u heeft
ingeblazen. Trees, dat doet mij pijn...’
En een traan biggelde op de wang des jongelings. Het meisje, die van harte gevoelig
was, werd, op dit zicht, diep in de ziel geschokt en terwijl zij insgelijks begon te
weenen, vloog zij Karel om den hals, en smeekte hem haar die gezegden te vergeven.
De jongeling drukte zijne zuster gevoelvol in de armen en dan, zijne tranen
afwisschende, sprak hij verder:
‘O, neen! ik zie het, uw hart is nog niet bedorven, en gij zult mij noch vader geen
verdriet willen aandoen, niet waar?... O zeg, Trees, binnen eenige weken ga ik weêr
eene verre reis ondernemen; binnen eenige weken bevind ik mij weêr in de volle zee,
omringd door gevaren en verwijderd van al wat mij op aarde lief is. Zeg, gij zult niet
willen, dat ik alsdan gedwongen ben de onrust in mijn hart te koesteren; dat ik met
geen' gerusten geest aan ons huisgezin mag denken; dat ik angstig zou moeten wezen,
mij verbeeldende, dat de vrede in onzen kleinen huiskring niet zou heerschen, dat
gij uwe plichten niet zoudt doen, dat gij den eed, dien gij onze moeder gezworen
hebt, niet zoudt gestand blijven en u als een lichthoofdig meisje
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zoudt gedragen. Ik zou mij verbeelden de schim onzer zalige moeder in de nevellucht
te zien zweven en mij te hooren toeroepen: dat ik niet al gedaan zou hebben wat in
mijne macht was om u voor het onheil te bewaren!.. O, dat zult gij niet willen, niet
waar, zuster?...’
‘Gij weet wel dat ik voor u alles zou doen, Karel,’ snikte Trees, nog meer door
die woorden aangedaan.
‘Gij geeft mij dan op nieuw uw woord, niet waar?’
‘Ik geef er u de hand op, Karel.’
‘Welnu, ik betrouw mij daarop, zuster, en ik twijfel aan u niet meer. - En nu, nu
ik van uw hart en in naam onzer vriendschap verkregen heb, wat slechts voor uw
geluk moet dienen, luister nu verder en begrijp dat ook de voorzichtigheid eischt,
dat gij mijne raadgevingen volgt. Vader heeft achterdocht gekregen; eene soort van
verdenking heeft zich bij hem opgedaan, en wat ik u gezegd heb, dat veronderstelt
hij. Tracht ook, om die reden, niet alleen voorzichtig, maar u onbespreekbaar te
gedragen. Gij kent vader: hij is de goedheid, de openhartigheid zelve; doch ieder
heeft zijne gebreken, en wat hem betreft, hij wordt door eene drift beheerscht, die
sterker is dan hij, en dien hij maar zelden en slechts met bovenmenschelijke moeite
kan bedwingen. Krijgt hij de overtuiging, dat zijne veronderstellingen waar zijn,
keert zijn argwaan in zekerheid, o dan hebt gij zijne gramschap te vreezen; en moeder,
die als een engel van vrede zijne woede wist te bedaren, is niet meer daar, om zich
tusschen u beiden te plaatsen, en, gij verstaat mij?...’
‘Vader is soms onredelijk,’ merkte Trees op.
‘Soms door zijne drift vervoerd, Trees; doch daarom niet onredelijk. Ik heb hem
nog nooit zonder gegronde oorzaak vergramd gezien. Doch dan zelfs, indien zulks
het geval ware, dan nog moeten wij, dan nog moet gij weten, dat hij uw vader is en
gij hem gehoorzaamheid en ontzag schuldig zijt.’
‘O, ik wilde liever dat gij mijn vader waart,’ zegde Trees, haren broeder nu met
eene zekere opgeruimdheid om den hals vliegende en hem eenen malschen kus op
de wang drukkende. ‘Ik hoor liever uwe predikatiën, dan het onweder van vader te
moeten uitstaan, en ik verzeker u, dat ik u ook liever gehoorzaam.’
‘Nu, nu, dwaze meid,’ zegde Karel, zich van de omarming zachtjes losrukkende
en nu ook een lachend wezen vertoonende, ‘nu,
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nu, het is om het even voor wie of voor wat, indien gij maar doet zooals gij beloofd
hebt.’
‘Dat zal ik, Karel, en zondag gaan wij te zamen wandelen, niet waar?’
‘Ik sta te uwen dienst.’
‘Ik zal Mietje van de Hollandsche(1) vragen om meê te gaan... Maar neen, daar hebt
gij te goed oog in, en indien gij er te veel tegen spraakt. zou ik jaloersch zijn.’
‘Ik heb daar geen beter oog in dan in anderen,’ zegde Karel, ‘en ik wil aan geen
vrijen denken, zoolang ik geene vrouw kan onderhouden, of voor ons eigen huisgezin
er noodig ben; doch ik hou er niet aan en, zoo gij Mietje niet wilt, verkies dan maar
eene andere.’
‘Neen, Mietje is een goed meisje, en ik hou mij aan die eerste keus.’
‘Het is goed zoo,’ zegde Karel; doch hier werd de samenspraak afgebroken door
het binnentreden van Gaspar, die, denkelijk met inzicht, vroeger dan naar gewoonte
van zijn werk was teruggekeerd. Zijn ernstig gelaat ontplooide zich alras, toen hij
de opgeruimdheid zijner beide kinderen zag en allengs was de samenspraak algemeen
geworden en werd gulhartig over andere voorwerpen voortgezet.
Toen Karel zich later met zijnen vader alleen bevond, poogde hij hem te overtuigen,
dat, wat men over Trees gezegd had, zoo niet van allen grond ontbloot, ten minste
zeer overdreven was; en Gaspar, die niets beters wenschte, liet zich licht gezeggen
en de rust trad in den huiselijken kring terug.

VII.
Geene bekeering.
Gedurende twee maanden kwam niets het geluk des huisgezins van Gaspar stooren.
Trees, door de woorden haars broeders geraakt of

(1) Antwerpsch gezegde, welk aanduidt dat de moeder van Mietje eene Hollandsche is.
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liever door de vriendschap, welke haar aan hem verbond, als gedwongen, gedroeg
zich zooals eene brave huismoeder zou gedaan hebben en gaf gedurende al dien tijd
geene enkele reden tot klagen. Des zondags, zooals zij met Karel was
overeengekomen, brachten zij den namiddag door met eene wandeling buiten de stad
te doen, en dit wel in gezelschap van het buurmeisje, Mietje genoemd, welke bij eene
dagelijksche vrouwenschoonheid, eene buitengewone goede inborst bezat en met
eene reine ziel begaafd was. Trees verkleefde zich allengs meer en meer aan die
goede kennis, welke haar alras eene oprechte hartsvriendin zou geworden zijn, indien
het vertrek van Karel geen einde aan hunne zondagwandelingen ware komen stellen.
Het schip, waar de jongeling meer dan eene reis mede gedaan had, had groote
herstellingen moeten onderstaan en was eindelijk bereid zee te kiezen. Zijne lading
werd ingenomen en men verliet alras de Antwerpsche haven, om eene reis te
ondernemen, waarvan het moeilijk was de terugkomst, op eenige maanden na, te
berekenen. Het was zooveel eene ontdekkingsreize als wel eene speculatie van
handelszaken, welke men op last van 's lands bestuur ondernam.
De afwezendheid van Karel liet eene ledige plaats in het huisgezin, welke diep
gevoeld werd. Het brave karakter des jongelings had hem ieders gunst doen winnen
en Gaspar beminde hem niet alleen als zijn' oudsten zoon, maar voelde voor hem de
toegenegenheid eens vriends en, als het ware, een zeker ontzag voor zijne schoone
zielshoedanigheden. Trees verloor in hem het voorwerp van de schoonste drift, welke
haar hart deed kloppen en den besten, om niet te zeggen, den eenigsten leidsman,
welke haar, na den dood harer moeder, was overgebleven. Ook gevoelde het
huishouden alras van die afwezendheid. De goede gewoonten, welke het meisje in
de laatste twee maanden had aangenomen, verdwenen allengs en de nalatigheid nam
weêr derzelver plaats in. Naarmate het huiswerk gebrekkiger verricht werd, naarmate
het onderhoud van alles meer werd verwaarloosd, verfraaide ook weêr de opschik
van het meisje, en begon zij weêr meer naar de mode, zooals men zegt, verhangen
te worden. Allengs verdween ook de aangeknoopte goede vriendschap met het brave
Mietje en de eerste verkleefdheid aan Melanie herwon ook allengs hare macht.
Alleenlijk had Trees zorg hare vriendin niet meer ten harent te ontvangen, en ging
zelve haar bezoeken op hare kamer geven, ofwel men duidde eene plaats aan, waar
men elkaar kon vinden.
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Eene andere drift ook begon nu weer zijne heerschappij op het hart des meisjes te
doen gevoelen. Sedert het afsterven harer moeder had zij den jongeling, welken wij
vroeger met den naam van Charles hebben hooren aanduiden, niet meer gezien. De
droefheid, welke hare ziel beheerschte, was daarvan de oorzaak; doch de weinige
moeite, welke de jongeling had aangewend om haar weer te zien, was ook wel
eenigszins schuld der verwijdering geweest. Dan, de eenzaamheid, waarin Trees zich
bevond, had hare gedachten naar het voorwerp harer vroegere gewaarwordingen
teruggedreven, en het toeval welk haar, in de laatste weken vóor het vertrek haars
broeders, den jongeling soms had doen ontmoeten, had het eerste vuur weer levendig
ontwaakt. De onrust was daarmede terug in den boezem van Trees geslopen, en haar
grootste wensch was, thans de oude kennis weer te kunnen aanknoopen. Natuurlijk
zocht zij de middelen daartoe, en Melanie was het best in staat haar de gewenschte
gelegenheid te verschaffen. Ook verliep er weinig tijd of zij had meer dan eens eene
samenkomst met Charles gehad, hetzij dat zij zich, bij het vallen van den avond en
vóór dat Gaspar van zijn werk teruggekeerd was, in de eene of andere afgelegene
straat wisten te vinden, hetzij dat Melanie, eene inschikkelijke vriendin, de beide
gelieven op hare kamer eene bijeenkomst verschafte.
Men zal het zich licht verbeelden: die gestolen kortstondige bijeenkomsten voldeden
den heer Charles niet. Hij zou geern langer met haar hebben willen zijn, zegde hij,
niet voor het een of ander; maar om zoo wat gerust met elkaar te kunnen spreken,
zoo wat langer en ongestoord bij elkaar te kunnen wezen Thans zag hij haar zoo
weinig; hij kon bijna den tijd niet vinden om haar het een of ander te zeggen, en dat
alles maakte hem ongelukkig. En wanneer Trees hem dan opmerkte dat, mits zij van
elkaars genegenheid overtuigd waren, het wel droevig was niet altijd bij elkander te
kunnen zijn; maar zij toch zich daarom zoo ongelukkig niet moesten achten, mits zij
bij de afwezendheid aan hunne wederzijdsche liefde konden denken, dan hield Charles
zich gestoord en verweet het meisje, dat zij koud van harte was, dat zij hem niet lief
had, en daarom zoo koel de afwezendheid kon verdragen. Hij zegde te meer, dat hij
lang genoeg hare droefheid had moeten eerbiedigen, en nu dat de zaken veranderd
waren, die toestand moest ophouden; dat zij wel dwaas was de slavernij, waarin zij
ten harent verkeerde, zoo goedwillig uit te staan,
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en zoo meer andere dingen welke de tranen uit de oogen van het oprechte en
lichtgeloovige meisje deden stroomen. - Charles zoende dan gewoonlijk die tranen
af; de vrede werd weer gesloten; doch eer Trees haren minnaar verliet, moest zij
telkens beloven, moeite aan te wenden om eene grootere vrijheid te bekomen.
Met die gedachte vertrok dan het lichtveerdige maar gevoelige schepsel, en dagen
lang martelde zij hare inbeelding af, om het middel te vinden aan het verlangen haars
geliefden te voldoen. Melanie had haar reeds een onnoembaar getal middels
opgesomd; doch het vreesachtige karakter van Trees schrikte voor allen af en zij
bleef, om zoo te zeggen, werkeloos op het toeval hopen. De vrees voor de gramschap
haars vaders en voor de droefheid, welke Karel, indien hij het weten moest, er over
zou gevoeld hebben, waren ook voor geen gering gedeelte in die besluiteloosheid.
Dan, het toeval deed eensklaps een straal van hoop opdagen. Gaspar was belast
geworden om werken, welke op de scheepstimmerwerf te Baasrode verricht werden,
te gaan nazien en daar de belangen zijns meesters voor eenige dagen te gaan
behartigen; en juist moest die afwezendheid tot in de aanstaande vastenavonddagen
voortduren.
Toen Trees dit nieuws vernam, hield zij zich, alsof zij er geen belang bij had en
dreef de vreugde in haar hart terug, welke bereid was in gloênden blos op haar
rozenkleurig wezen uit te stralen. - Melanie werd in stilte van het voorval verwittigd
en nu werden de voorzorgen genomen om een vermomming-kleedsel te bereiden en
te zamen met de jonge vrijers naar het vastenavondbal te trekken.
Wat duurden de dagen lang, welke het meisje nog van dien gelukkigen nacht
moesten afscheiden! - Doch eindelijk vertrok Gaspar en de gewenschte dag brak aan.
Reeds van vroeg in den avond werden de twee kleine broerkens te bed besteld, en
zoodra zulks verricht was, trok Trees haar wit kleed aan, waarop later eene zwarte
vermommings-mantilje moest prijken; reeg de zwarte bottinnen aan den ranken voet,
om een deftig voorkomen te hebben, en dan dit alles onder den breeden lakenen
mantel verduikende, sloop zij ongezien hare woning uit en ijlde in eenen adem tot
in de woning harer vriendin Melanie. Daar zaten Charles en Eduard reeds te wachten.
Melanie was nog aan het vervaardigen der kostumen bezig en Trees spoedde zich
om haar te helpen, terwijl de twee vrijers den tijd met liflafferijen en kozingen
doorbrachten en
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intusschen eenen bol punch gereed maakten, waarvoor zij al het noodige hadden
medegebracht.
Omstreeks tien ure verliet men de woning en een half uur later bevond men zich
in de woeling, welke de bals van Carnaval opleveren. Men danste; men walste; men
zweefde door de dwaze menigte heen; men proefde met volle teugen aan den beker
der luidruchtige vreugde, der geestbedwelmende beweging, en wanneer de
vermoeidheid zich deed gevoelen, ging men in den wijn en punch nieuwe krachten
zoeken. Charles en Eduard vonden er vermaak in hunne geliefden den zachten,
verleidenden drank te doen inzwelgen, en deden de champagneflesschen, de eene na
de andere, springen. Wat gaf het aan die jeugdige bedorvelingen eenige goudstukken
op te offeren. Zij waren rijk en hadden zich slechts voor taak het voldoen hunner
lusten voorgeschreven!...
En zoo duurde de vreugde voort totdat Melanie en Trees, het hoofd door den dans
en de geestrijke dranken verhit, als van genot overstelpt, in de armen van hunne
vrijers zonken en met hen door de dwaze rijen zweefden, alsof er, buiten het vermaak,
op de wereld niets anders meer bestaan kon...
Het was twee ure des nachts, als Trees, bijna zonder te weten wat er geschiedde,
met Charles en Melanie en Eduard het bal verliet. - En het sloeg vier ure des morgens,
toen zij zich weêr op de kamer van Melanie bevonden...
Die twee uren hadden eene groote verandering bij Trees teweeg gebracht. De
dampen des wijns waren vervlogen; het oog, vroeger van genot flikkerend en gloeiend,
wendde zich grondwaarts. Hare leden schenen als geradbraakt; de vermoeidheid
drukte haar neder en in hare gansche houding, op haar wezen stond als in gloênde
letteren te lezen, dat het meisje tusschen den vooravond en dien morgen eensklaps
voor hare voeten eenen afgrond had voelen openen; dat er tusschen die weinige uren
zich iets schrikkelijks in hare ziel had opgedaan en er tusschen haar vorig leven en
hare toekomst een scheidspaal was gesteld geworden, welke het aan geene macht ter
wereld gegeven was uit te rukken. En op hare ziel, zij voelde het, kleefde eene vlek,
die niet meer kon uitgewischt worden.
Zij bleef eenen langen tijd, in gedachten gedompeld, sprakeloos zitten, en Melanie
vond zich verplicht, luidop met hare kinderachtigheid lachende, haar te herinneren
dat het tijd werd hare woon terug te bereiken.
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Trees kon niet langer haar onuitsprekelijk leed verkroppen en borst in tranen los.
Met vriendelijkheid en lichte spotternij trachtte men het zwakke meisje tot bedaren
te brengen en men gelukte er gedeeltelijk in. Zij sloeg eindelijk haren mantel om en
bereidde zich om te vertrekken. Charles bood zich aan om haar tot aan hare woon te
geleiden; doch zij weigerde en vlood alleen huiswaarts.

VIII.
Het witte kleed van Trees.
Het toeval, dat Trees zoo voordeelig was geweest om haar, bij de afwezendheid haars
vaders, toe te laten eenen vroolijken avond door te brengen, was ook voor Gaspar
niet ongunstig geweest, en, zijne werkzaamheden te Baasrode spoediger dan hij
berekend had verricht zijnde, werd het hem gegeven denzelfden dag, toen Trees des
avonds naar het bal was getrokken, naar Antwerpen terug te keeren. Doch het toeval,
juist met voor twee stervelingen gunstig te willen wezen, werd voor beiden rampzalig.
Twee wenschen, toevallig voldoen, moesten slechts eene ramp voortbrengen.
Juist toen Trees, met haar vroolijk gezelschap, den eersten stap, dien avond, in de
balzaal plaatste, stapte Gaspar de stadspoort binnen, een weinig van den langen weg,
dien hij afgelegd had, vermoeid; doch een weinig tevreden dat hij zijne stille woning
ging weêrvinden, en gedurende de Carnavaldagen op zijne dochter zou kunnen waken,
al ware hij dan ook verplicht geweest met haar het een of ander vroolijk feest bij te
wonen. Die opoffering getroostte hij zich vooraf; want hij verstond, dat Trees, jong
zijnde, zoo niet gansch van alle vermakelijkheden mocht verstoken blijven, en
wanneer hij bij haar was, wanneer hij haar begeleidde, zou hij wel den slechten
aanhang afgeweerd hebben. Die gedachte zelfs van zijne dochter eenig vermaak te
kunnen verschaffen, deed zijn hart goed en hij zette er zijnen stap te spoediger om
voort.
Hij naderde eindelijk zijne woning, waar, in tegenoverstelling van de andere
kwartieren der stad, alles stil en kalm was. Met de grootste voorzichtigheid ontsloot
hij de deur, ten einde zijne slapende kinderen
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niet te ontwaken, en trad binnen. Na een weinig gegeten te hebben, was hij bereid
zijne ruststede te betrekken, toen hem op eens den lust te binnen schoot een stil
bezoek bij zijne kinderen te gaan afleggen, en, met hen te zien slapen, zich te
overtuigen dat allen zich in goede gezondheid bevonden. Zonder het minste gerucht
te veroorzaken, klom hij, van eenen kleinen lantaarn voorzien, den steilen trap op
die tot eene soort van zolder en zoogenaamd hangend kamerken toegang verleende.
Die vaderlijke liefdevolle bespiegeling deed zijn hart van zacht genot kloppen!... Hij
trad eerst op het zolderken en, bij het flauwe licht des lantaarns, zag hij zijne twee
frissche zoontjes, als twee lenterozen blozend, in den slaap gedompeld, in elkaars
armen liggend en met eenen zaligen glimlach om de lippen. Zij droomden ongetwijfeld
van aangename gewaarwordingen, van die zacht fantastische dingen, welke het jonge
brein, in zijne onschuldige en reine verbeelding, alleen scheppen kan. Gaspar bleef
eenige stonden zich in het beschouwen van dit lieve tafereel verlustigen en denkelijk
ware hij uren lang in beschouwing blijven staan, indien hij niet gevreesd hadde de
kleinen uit hunne aangename droomen te ontwaken.
Weêr even stil verliet hij het vertrek en nu dacht hij aan zijne dochter, die hij,
niettegenstaande eene zekere lichtveerdigheid, welke hij immer in haar had zoeken
te beteugelen, toch ook zoo innig liefhad. - Een gevoel van eerbied belette hem de
kamer te ontsluiten en hij bleef voor de deur staan, waartegen hij het oor vestigde,
ten einde de ademhaling der slapende te kunnen ontdekken en, daarbij, zich te
overtuigen dat ook zij eenen weldoenden en kalmen slaap genoot. Hij luisterde zonder
zich te roeren; doch geen het minste gerucht trof zijn gehoor, aan wiens scherpte hij
echter nooit nog had getwijfeld. Hij verdubbelde zijne aandacht en roerloosheid;
doch ontdekte niets. Thans werd hij ongerust. - Een twijfel vloog hem door den geest.
- Zoo het meisje zich in de kamer niet bevond, zoo zij nog niet te huis ware? - Gaspar
was de man niet om lang eenen twijfel onopgelost te laten; hij plaatste zijnen lantaarn
op den grond, den schijn met zorg van de deur afwendende, welke hij vervolgens
zoo stil mogelijk ontsloot. Hij deed eenen stap in de duisternis, en bleef weêr roerloos
staan luisteren; doch thans ook kon hij geen het minste gerucht ontwaren.
Zijn twijfel werd bijna overtuiging en, terwijl hij het bloed naar het hoofd voelde
klimmen, naderde hij in de duisternis tot de plaats, waar zich het rustbed bevond en
liet de hand op het kussen neêrzakken.
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Zijne hand betastte den ganschen omtrek van de peluw; doch ontdekte niets. Hij liep
zijn licht halen en overtuigde zich nu dat het bed ledig was. Het bloed snelde hem,
bij dit zicht, naar het harte terug en hij mompelde: ‘Ik ben te laat gekomen, en zij
heeft den tijd gehad mij te bedriegen!...’
Met neêrhangend hoofd verliet hij het kleine vertrek en ging zich in de
benedenkamer op eenen stoel neêrzetten. Het scheen hem niet moeilijk te gissen om
welke reden Trees afwezig was. Hadde hij slechts kunnen raden op welk bal zij zich
verscholen hield, hadde hij hoop gehad haar onder de vermomming te kunnen
herkennen, o hij zou geenen stond geaarzeld hebben er heen te snellen en zijne dochter
uit het midden der losbandigheid te gaan wegrukken. Doch er viel niets te doen, niets
dan te wachten, totdat zij, de ongehoorzame, die hem, bij zijn vertrek, haar woord
verpand had zich zedig en braaf te houden, van zelve zou terugkeeren...
Wat er gedurende dien nacht, welken Gaspar wakend en wachtend doorbracht, in
zijne ziel omging, kan niet beschreven worden. Zijne dochter! waar was zij? met wie
was zij? wat deed zij?... O, de marteling was verschrikkelijk.
Het sloeg vier ure des morgens; de olie was in de lamp bijna verteerd en stuurde
nog slechts een weifelend licht door het vertrek. Gaspar begon bijna aan geene
wederkomst meer te gelooven en beeldde zich in dat Trees voor goed het vaderlijke
huis ontvlucht was, toen hij eensklaps den sleutel in de voordeur hoorde krijschen
en zijne dochter voor hem zag verschijnen. Een kreet van angst ontvloog eerst aan
den mond des meisjes, wanneer zij haren vader ontdekte, en dan voelde zij zich de
spraak benomen en liet zich, half bezwijmd, op eenen stoel neêrzakken. Gaspar hield
zijne flikkerende oogen op haar gevestigd; zijne neusgaten bewogen zich stuiptrekkend
en zijne vuisten wrongen zich ineen, dat men de gewrichten der vingeren hoorde
kraken. De woede, eene verschrikkelijke woede, maakte zich van hem meester. Alsof Trees zich door de vrees voor het naderend onweder getroffen voelde,
vereenigde zij hare krachten, ontdeed zich van haren mantel, en kwam, smeekend
en met opgeheven handen, voor de voeten haars vaders neêrvallen.
‘Genade, genade, vader!’ riep zij, ‘o spaar mij! Vergeef mij, en dood mij niet!...’
‘Achteruit!’ riep Gaspar, in woede rechtvliegend, ‘achteruit,
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onweerde! Ik ben u geen vader meer! ik ben geen vader van eene dochter die mij
onteert!’
Trees vloog nu ook van den grond recht, deinsde bevend achteruit en, hare handen
naar Gaspar uitstekende, als om hem af te weren, hernam zij:
‘O, dood mij niet, vader!’
‘Zwijg!’ donderde Gaspar haar toe, zijne woede eenigszins bedwingende, ‘zwijg
en noem den naam van vader niet meer! Antwoord! van waar komt gij?...’
Doch Trees bleef sprakeloos.
‘Maar moet ik het vragen!’ hernam de vader; ‘die opschik zegt hij mij niet genoeg.
Dit witte kleed zegt mij duidelijk waar gij geweest zijt. Ha! gij moet mij bedriegen!
Gij moet als eene juffer, als eene deftige juffer, naar het bal gaan! Gij moet prachtige
kleederen hebben en pronken, terwijl uwe arme broerkens met gescheurde hemden
loopen, en gij geenen tijd weet te vinden om de scheuren mijner werk vest toe te
naaien. Hier!... weg met die pracht! weg met die ijdelheid!...’
En toeschietende, sloeg Gaspar zijne handen in het wit perkallen kleed van Trees
en scheurde het in flarden van haar lijf af. En, alsof die overgang tot daadzaken nog
meer zijne woede deed klimmen en hij dezelve tot razernij voelde overslaan, riep hij
uit:
‘En nu! maak u weg! vlucht! zoo gij niet wilt dat ik u op den grond verbrijzele;
dat ik u als een vuig dier onder mijnen voet verplettere! vlucht! zeg ik u, vlucht!...’
En het razend schuim kwam hem om den mond.
Trees begreep den toestand, snelde den trap op en sloot de kamerdeur achter zich
toe.
Toen zij vertrokken was, liet zich Gaspar terug op zijnen stoel neêrzakken. Zijne
woede bedaarde en nu ontsprong een tranenvloed aan zijne oogen en hij weende als
een kind; hij weende om zijn ongeluk, en om het ruwe tooneel, waartoe zijne
onoverwinnelijke drift der gramschap hem geleid had. Het berouw wroette in zijn
hart en hij werd beschaamd over zichzelven. O mocht hij wel zijne dochter straffen,
indien zij aan hare zucht tot vermaak had gehoor gegeven en het voldoen van die
drift sterker dan hare belofte was geweest; mocht hij haar straffen, hij die zoo dikwijls
aan zich zelven en aan zijne vrouw zaliger beloofd had, zijne gramschap, zijne woede
de beteugelen,
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te overwinnen, en telkens in het geval zijne reden zwakker dan zijne drift bevond en
er zich liet door medeslepen. En nu, nu bestond de brave vrouw niet meer, welke
met een kalm woord zijne opborrelende gramschap kon doen neêrvallen, die door
hare zachte gemoedelijkheid, hem in het vluchten der gramschap zoo goed kon helpen
en met hem over zijn hart kon heerschen.- O, nu voelde hij weêr al het diepe, al de
uitgestrektheid van het verlies, dat hij ondergaan had en de wonde, nog nauwelijks
een weinig geheeld, was weêr op nieuw ten volle opengebroken.
De ziel verscheurd en afgemarteld, bereikte hij eindelijk zijne ruststede; doch de
slaap ontvluchtte zijne oogschelen, zoowel als hij weigerde zijne donze vleugels over
de bedstede van het meisje uit te spreiden.
Beider hart bleef door droefheid en spijt overstelpt; doch de droefheid, waardoor
Trees gemarteld werd en de angst, welke aan haar hart knaagde, waren wel verre
weg de onverdraaglijkste.

IX.
Vriendinnenraad.
Slechts eenige uren bracht Gaspar op zijne bedsponde door. Wanneer de dag in de
lucht verscheen, stond hij op, voorzag zijnen schoofzak van eenen kant zwaar brood
en verliet de woning om zijnen meester verslag zijner reize te gaan doen en zich
verder aan het werk te begeven.
Trees, die zoo min als haar vader geslapen had, bespiedde het oogenblik dat hij
de woning zou verlaten hebben en durfde dan eerst van hare slaapkamer komen.
Werktuiglijk ging zij de twee kleine jongens uit het bed halen, kleedde hen aan,
bezorgde hun het gewone schrale ontbijt en schikte vervolgens den kleinen huisraad.
Als zij dit alles verricht had, liet zij zich moedeloos op eenen stoel neêrzakken en
bleef daar onbeweegbaar en droomend zitten.
Was zij nog wel hetzelfde meisje van den dag te voren? - De lichte blos scheen
als op eens van hare zachte wangen gevaagd te zijn; de oogen, anders zoo frisch in
hunne natuurlijke vochtigheid zwemmend,

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

96
zoo zacht glinsterend, stonden haar droog en rood bekreten in het hoofd. Het gemollige
vleesch scheen als ingezakt en van dien zachten albasteren schijn beroofd, welke
anders hare blanke huid als zacht satijn voor het oog deed gloeien. En dan die
uitdrukking, welke op haar gansch wezen uitstraalde, die in hare gansche houding
te lezen was... O men zag het, zware schokken moesten hare ziel ontsteld hebben;
eene omwenteling moest zich in haar gansch wezen hebben opgedaan; zij moest dien
eersten blik in de wereld geworpen hebben, welke als een dekkleed van voor onze
oogen wegrukt en ons de smartelijke kennis des levens doet opdoen; die het blanke
kleed der onnoozelheid van onze schouders doet afvallen en ons ten volle mensch
maakt, dat is: lijdend schepsel, bestemd om worstelend de smartelijke baan der
zwakheden en van het naberouw te moeten bewandelen.
Het meisje vestigde haar oog op de flarden van haar witte balkleed, welke op den
grond onder de voeten vertrapt en besmeurd lagen, en eene koude rilling doorliep
hare ledematen; want zij voelde dat ook het blanke kleed harer onnoozelheid afgerukt
en besmeurd was geworden.
Een vloed van tranen ontstroomde thans op nieuw aan hare oogen; de wanhoop
sneed haar als met gloênde messen door het hart en zij bekloeg het zich, dat zij de
woede haars vaders dien nacht ontvlucht had en zich niet liever door hem had laten
dooden. Zij herinnerde zich nu ook de belofte, welke zij haren goedhartigen broeder
gedaan had, den eed dien zij bij het sterfbed harer moeder had gezworen, en die
gedachten dompelden haar nog dieper in de vertwijfeling, lieten aan hare wanhoop
geene palen meer.
Wie weet hoelang zij in dien toestand zou verkeerd hebben, indien niet eindelijk
hare hardscheurende mijmering ware verstoord geworden door iemand, welke de
woning binnentrad.
Het meisje hief het hoofd recht en zag hare vriendin Melanie voor zich staan, met
hetzelfde opgeruimde wezen, welk zij immer bij haar ontmoette.
‘Welnu,’ sprak Melanie, eenen stoel grijpend, ‘welnu, Trees, wat is er? zijt gij
ziek? Gij ziet er zoo wonder uit! Kunt gij niet beter tegen een glas champagne en
eenige glazen punch?’
Doch Trees antwoordde niet en ging voort met onbeweegbaar het oog op hare
vrindien gevestigd te houden.
‘Maar,’ vervolgde Melanie, ‘er is dan iets ernstigs voorgeval-
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len?... Is uw vader misschien teruggekomen, en heeft hij u afgevangen? Waar is
hij?...’
En verschrikt stond Melanie recht, als bereid de woning te ontvluchten.
‘Hij is op zijn werk,’ zegde Trees met eenen bitteren ernst: ‘dus gij moet niet
bevreesd wezen.’
‘o Mijne arme Trees! en zeg, wat is er dan gebeurd? Hij heeft u denkelijk geslagen?’
‘Ik wilde dat hij mij gedood hadde,...’ antwoordde het meisje op eenen somberen
toon.
‘Ah bah! gedood, en waarom? Zijt gij dan het leven sedert dezen nacht moede
geworden. Het schijnt mij, dat het juist een gansch ander uitwerksel zou hebben
moeten maken.’
‘Melanie,’ zegde het bedrukte meisje, ‘ik wenschte dat ik u nooit gekend hadde!
Gij hebt mij tot lichtveerdigheid aangedreven; gij zijt de schuld dat ik den goeden
raad mijns vaders, de bede mijns broeders verstooten heb; dat ik mijnen eed, den eed
dien ik bij het sterfbed mijner goede moeder gezworen heb, heb verbroken; gij zijt
de schuld, dat ik thans ongelukkig, rampzalig ben!...’
Melanie stond eenen oogenblik verslagen; het was de eerste maal dat zij zulke
woorden en op zulk eenen beraden toon uit den mond harer zwakke vriendin hoorde.
Zij antwoordde met eene kalmte, die tegen de vertwijfeling van Trees ten hoogste
afstak.
‘Gij beschuldigt mij ten onrechte, Trees; wij zijn immer vriendinnen geweest en
ik heb u meer bemind dan ik ooit iemand anders bemind heb. Wat gij lichtveerdigheid
noemt, versta ik niet. Is dat misschien omdat wij ons niet slordig aankleeden: omdat
wij met geene besmeurde en gescheurde kleederen loopen; omdat wij ons met meer
smaak dan eene kwezel weten op te schikken? - Of zeg, zou het ons misschien niet
vergund zijn eenige vermaken te zoeken. Is het aan de rijke jufvrouwen maar alleen
vergund de schoonheid, welke men van de natuur bezit, door den opschik te doen
voorkomen; is het haar alleen een aangeboren recht, door eenen jongeling te worden
opgemerkt en eenen vrijer te mogen bezitten? Ofwel, zouden wij maar goed wezen
om onze gansche jonkheid te blijven zitten uitdrogen en te wachten totdat de eene
of andere brutale straatwerker ons wel tot vrouw zou kunnen vragen, dat is te zeggen:
tot slavin, tot medegenoot op de galei, welke den werkman beschikt is...?’
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‘O, er zijn brave jongens genoeg,’ onderbrak Trees, ‘die ons het leven zouden kunnen
aangenaam maken; die zouden werken als slaven en voor ons den kost winnen,
waarmede wij gelukkig en tevreden zouden zijn.’
‘O, mij!’ riep Melanie, ‘ga zoek ze, die brave jongens!... Hoor, Trees, er is in de
wereld geen geluk zonder geld, en de braafste mensch der aarde blijft niet meer braaf
wanneer hij honger heeft.’
‘Ik heb hier in huis nooit honger gehad,’ zegde Trees.
‘O, ja! spreek mij van uw huis; het is wat schoons en gij geeft mij daar juist de
gelegenheid om mijne gezegden te bewijzen. Zie! uwe moeder was het braafste
mensch van de wereld; uw vader, zijne barbaarschheid ter zijde gelaten, is een oprecht
goed man; uw broêr, al is hij wat kwezelachtig, is de beste jongen dien ik ken, al zie
ik hem niet geerne. Welnu, wat heeft dat alles teweeggebracht? Een bekrompen
huishouden; een vader, dien gij van den morgen tot den avond en onophoudend hebt
zien slaven, om u brood te kunnen bezorgen, zwaar, zuur brood, en om den apotheker
en den dokter te betalen, die uwe kranke, ongelukkige moeder eindelijk, eenige jaren
vroeger misschien dan de natuur beslist had, in het graf hebben gesloten. Uw broeder
die, om het huisgezin mede te helpen ondersteunen, om u in dit vuil, killig huisje te
laten wonen en aan uwe kleine broêrs gelapte broeken te laten dragen, zijn leven
dagelijks op zee moet in perijkel stellen, en iedere reis gevaar loopt in de Indiën of
in Amerika aan de eene of andere besmettelijke ziekte te bezwijken. En gij nu, die
in plaats van uwe jonkheid vreugdevol te kunnen doorbrengen, genoodzaakt zijt hier
als eene schommelmeid de potten te kuischen en den grond te vagen, het vel van
uwe handen te schuren en ze zoo allengs hard te maken!... O, ja; gij hebt wel gelijk
van zulk een geluk te spreken! Het is schoon, uw geluk: maar ik benijd het u niet, ik
verzeker het u.’
‘Maar als het hart daarbij kalm is; als het geweten zuiver blijft, als geene knaging...’
‘Knaging... geweten?... Dommigheden, Trees, anders niet dan vertelsels om de
groote menschen in slaap te wiegen. Indien die knaging, dat geweten niet een
vooroordeel waren en bij alle menschen bestonden, dan stierf bijna al wat rijk is voor
onze oogen weg; gij zoudt ze zien vergaan als de sneeuw, of in wanhopige
zinneloosheid hun leven zien eindigen; want van honderd fortuinen zijn er negen en
negentig
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gestolen, en het honderdste is nog op het zweet van den armen ambachtsman
gewonnen. - Maar, neen, het gaat zoo niet; de rijken zijn de gelukkigen, omdat zij
rijk zijn Men vraagt immers niet van waar het geld komt, als het er maar is, en de
gezondheid, de braafheid, de deugd, het verstand, de eerbaarheid, alles is voor geld
te koop, en wanneer de ondeugden met goud bedekt zijn, zijn het geene ondeugden
meer... Dat is het oordeel der wereld, mijne goede vriendin; zoo denkt men er over,
en wie anders peinst kan braaf zijn, braaf zoo als gij het verstaat, maar zal eeuwig
een sukkelaar, een dompelaar, een ongelukkige, een rampzalige wezen. Zeg - wat
denkt gij daarvan?’
‘Ik weet niet, Melanie; gij hebt eene zekere manier om dat alles zoo te zeggen;
mijne tong is zoo behendig niet; maar ik voel in mij iets, dat mij de zaak anders
voorstelt, en...’
‘En gij maakt u zelve ongelukkig; ziedaar wat gij doet. En gij hebt ongelijk; gij
zult geene tweemaal jong zijn, en zoo gij u thans als eene non opsluit en de vreugden
vluchten wilt, zullen u later de vreugden op hare beurt vluchten.’
‘Gij spreekt er licht over, gij,’ zegde het meisje, terwijl het zichtbaar was, dat de
beweegredenen, welke Melanie had aangevoerd, niet zonder uitwerksel op haren
geest gebleven waren: ‘gij spreekt er licht over; doch het is omdat gij vrij zijt, omdat
gij aan niemand rekening uwer daden te geven hebt.’
‘Het zou er weinig aan geven, indien het anders ware,’ hernam Melanie, ‘en ik
zou niet uitstaan wat gij verdragen wilt; die lammeren-manieren zouden de mijne
niet wezen.’
‘Maar gij gelooft dan aan niets; gij hebt dan voor niets eerbied, Melanie?’
‘Ik geloof aan al wat mij aangenaam valt, en ik heb eerbied, voor al wat
eerbiedweerdig is, en ik heb u reeds gezegd dat zulks het geld is.’
‘Gij gelooft dan ook niet aan de eer... Gij vreest dan niet een bedrogen meisje te
worden!’ riep Trees met eenen zichtbaren angst in hare stem.
‘Ik ben de dochter van een bedrogen meisje,’ antwoordde Melanie met ernst; ‘en
zie, ben ik daarom nu ongelukkiger? dat bij mijnen geboorte-akt slechts de naam
mijner moeder staat opgeteekend, doet er dat iets aan? Integendeel, ik heb zooals gij
geenen vader te vree-
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zen en hij integendeel moet vreezen door mij herkend te worden: iets dat ik slechts
doen zou, indien, zooals ik het gegrond vermoeden heb, het een rijk man is. - Hoor,
Trees, nog eens, gij hebt het hoofd vol grillen en zoo gij er u niet boven stelt, zult
gij ongelukkig wezen. - Maar het wordt laat en gij moet nog uwen middagpot koken...
Nu, ik verlaat u, en ik ben niet boos op u, al is het dat gij mij daar straks aardige
dingen gezegd hebt.’
‘Ik heb er geen slecht inzicht bij gehad, Melanie.’
‘En het is daarom ook dat ik het u niet kwalijk afneme; en nu, luister, Trees, en
volg mijnen raad. Tracht u zoo stil mogelijk te houden in schijn; dat zal voor uwen
vader genoeg wezen en het is al wat de wereld vraagt. Tracht een zoo zacht gezicht
mogelijk te trekken en doe verder wat u het best bevalt. Aanzie, zooals ik, de
menschen voor een deel dommerikken en slechte bliksems. Vlucht deze laatsten en
tracht uit de anderen uw profijt te trekken, en verwaarloos verder niet wat de jonkheid
u in vreugde en genot zou kunnen aanbieden. Wanneer gij dezen nacht vertrokken
waart, kinderachtig genoeg vertrokken, ik moet het u zeggen, heb ik nog met Charles
over u gesproken: hij is smoordelijk verliefd op u.’
‘Denkt gij?’ vroeg Trees, ‘zijt gij er van overtuigd?’
‘Ik geef er u de plechtige verzekering van; hij is zot naar u, zoodanig dat, zonder
mijn zeggen, hij dezen morgen u hier een bezoek zou hebben komen geven.
O, dat hij zulks niet doe! God beware mij!... mijn vader!...’
‘Ik heb het hem verboden en gezegd dat gij bij mij goede gelegenheid genoeg kunt
vinden om elkaar te zien. Gij hoeft het mij slechts te laten weten en ik zal wel middel
vinden hem te verwittigen... En nu, Trees, mijne goede vriendin, wees nu redelijk
en vooral niet meer boos op mij, die u zoo geerne zie, en onthoud wel bijzonderlijk,
dat wat er ook gebeuren moge, mijne armen altijd voor u zullen openstaan en dat het
mijne, al is het niet groot, het uwe is... Gelooft gij daaraan?’
En Melanie reikte hare hand toe. Trees drukte dezelve en zegde:
‘O, ik heb nooit aan uwe genegenheid getwijfeld en zou, in den nood, op uwe
vriendschap durven rekenen.’
‘Dan is alles wel,’ zegde Melanie, ‘en nu tot weêrziens. Tracht mij te komen
bezoeken en zoo gij dan ook de andere menschen wilt spreken, verwittig mij dan,
zooals gezegd is.’
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En Trees zag hare vriendin huppelend de woning verlaten en zij voelde zich door de
drogredenen, welke zij gehoord had, het hart merkelijk verlicht en de wanhoop gansch
verdwenen. Slechts eene zekere onrust, een angst, dien zij zichzelven niet durfde
bekennen, bleef haar aan het hart knagen... Zij was nog niet gansch bedorven.

X.
Nutteloos gepreekt.
De grootste rampen, de ongelukken, welke het diepst treffen, zijn altijd niet degene
bij welke de meeste tranen gestort worden, en de toestanden, waaraan schijnbaar het
minste belang zou kunnen worden gehecht, zijn soms wel de meest knellende.
Zoodanig ten minste was de toestand, waarin Gaspar en Trees zich bevonden. Wanneer
de kalmte in den geest van den te licht door gramschap vervoerden huisvader was
teruggekeerd, gevoelde hij, dat hij onbezonnen was te werk gegaan, en dat het middel,
welk hij had aangewend niet alleen datgene niet was, welk een goed uitwerksel kon
te weeg brengen, maar hem in de oogen zijner dochter had kunnen vernederen en
dus den eerbied voor zijn vaderlijk gezag moest verminderen. Hij was diep beschaamd
over zijne handelwijze en zulks had voor gevolg dat, toen hij terug in de
tegenwoordigheid zijner dochter verscheen, beiden eene gedwongene houding
aannamen en er geen enkel woord tusschen hen werd gewisseld. Wanneer men zich
aan het eten bevond, had Trees zorg dat er Gaspar niets ontbrak; doch geen woord
werd er tusschen elkaar gewisseld en de oogen van beiden vestigden zich nimmer
in elkander.
Die gedwongene toestand was eene echte marteling voor Gaspar. Zijne opvliegende
inborst verbande den haat en hij zou gewild hebben, dat eene gemoedsuitstorting de
vorige goede verstandhouding zou teruggebracht en op nieuw de vrede in het gezin
zou hebben doen treden. Dan, hij, vader, kon den eersten stap niet doen; hij kon aan
zijne dochter niet bekennen dat hij onbezonnen was te werk gegaan, en zij, zij die
hem zoo diep gehoond had, zij zou moeten de eerste het hoofd in den schoot gelegd
hebben, hem hebben gesmeekt om het verledene te vergeven en te vergeten en beloofd,
voortaan, als eene brave dochter, hem te gehoorzamen en naar zijnen raad te luisteren.
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Dan, Trees durfde dit middel niet beproeven; niet dat zij zich voor eene dusdanige
onderwerping te grootsch zou gekend hebben, doch zij beefde bij de gedachte alleen
dat de eenvoudigste woorden misschien weer aanleiding zouden gegeven hebben tot
een tooneel van gramschap en woede, en wie weet wat er dan hadde kunnen gebeuren.
Te meer eene diepe schaamte, welke zij over haarzelve gevoelde; een angst, welke
haar sedert den nacht van Carnaval was bijgebleven, maakten haar, als het ware,
voor alles onverschillig, en zij beeldde zich niet in, door hare eigene ongerustheden
te zeer overweldigd, hoe zeer bij dit alles het hart haars braven vaders lijden moest.
- ‘Ik heb mijne dochter verloren,’ zegde zich Gaspar inwendig, ‘en ik ben haar een
vijand geworden.’
Die bedenkingen hadden eenen nadeeligen invloed op de geest- en
lichaamsgesteltenis des mans: hij verloor zijnen vroegeren moed, hij werd bij zijn
werk onaandachtig en des nachts vluchtte de slaap zijne bedsponde. Hij gevoelde
zich gansch alleen in de wereld. Zijne brave vrouw was dood; Karel bevond zich op
zee, en de kleine kinderen, hoe teeder hunne vriendschap ook was, konden toch geene
deelgenooten zijner smart worden.
Zoo streken er twee weken door, twee weken welke aan Gaspar twee eeuwen
schenen. Dan gevoelde hij, dat hij niet langer dien toestand kon verduren en besloot
er een einde aan te maken en zich aan Trees te verklaren. De aanstaande zondag werd
daartoe bepaald. Wanneer die dag was aangebroken en men des morgens het ontbijt
genomen had, voegde zich Gaspar bij den haard en wachtte totdat Trees de kleine
jongens had aangekleed en ze ter kerk had gezonden. Toen zij zich alleen bevonden,
gebood Gaspar zijne dochter eenen stoel te nemen en zich bij hem aan den haard te
komen voegen. Het meisje gehoorzaamde.
‘Trees,’ zegde Gaspar, ‘het leven dat wij sedert eenigen tijd leiden, moet
veranderen; het kan zoo niet langer duren. Wij zitten daar als twee doeskoppen
tegenover elkaar en dat kan ik niet meer uitstaan.’
Trees sloeg de oogen ter neêr; doch gaf geen antwoord. Wat zou zij geantwoord
hebben?
‘Luister,’ ging de vader voort, ‘wij zijn thans kalm; dat is te zeggen, ik ten minste
voel mij kalm en zal het trachten te blijven. Ik had verwacht, dat gij mij berouw over
uw gedrag zoudt getoond hebben; dat gij mij zoudt gezegd hebben dat het u spijt
deed.’
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‘O, zeker spijt het mij,’ zegde Trees, terwijl tranen uit hare oogen leekten.
‘Welnu, waarom mij dat niet verklaard, dan ware alles reeds lang vergeten geweest.
Ik ook, ik wil het bekennen, ik ben niet zonder eenigerwijze ongelijk gehad te hebben;
uw kleed in alle geval, dat ik in mijne gramschap verscheurd heb, was onplichtig.
Nu, nogtans liever dat, dan dat ik mijne handen op u zou gelegd hebben. Gij zijt geen
kind meer, dat men met de hand kastijden kan, en ik moet u door de reden tot uwen
plicht roepen. Gij moet het bekennen. Trees, dat uw gedrag onwaardig geweest is,
en dat ieder vader, welke het geluk zijner kinderen ter harte neemt, zich, zooals ik,
diep gehoond zou gevoeld hebben. Zeg mij thans eens, met het hart op de lippen,
waarom hebt gij mij willen bedriegen? Waarom hebt gij mij bedrogen?’
‘Dat was mijn inzicht niet, vader, en had ik geweten...’
‘Het is dan slechts de zucht naar vermaak, de dwaze ijdelheid, de zottigheid der
jonkheid?’
‘Maar is het dan toch zoo aangenaam, vader, immer als eene slavin te huis aan
den band te liggen en nooit met anderen zich een weinig te kunnen vermaken.’
‘Ik ben nooit tegen vermaak geweest, kind, doch ik versta het niet, zooals gij het
begrijpt. Menschen van onze soort moeten zich niet vermaken zooals gij het doet,
zooals gij het ten minste gedaan hebt. Die pracht, welke gij in uwe kleederen bezit,
is van onzen stand niet; de plaatsen waar gij u begeeft, zijn die niet, welke voor ons
geschikt zijn. Daar kunt gij uws gelijken niet aantreffen. Daar vindt gij slechts
schaamtelooze meisjes, die, door meer te willen schijnen dan zij inderdaad zijn, haren
val bewerken; daar vindt gij jongelingen, bedorvene jongelingen, die slechts naar
het voldoen hunner lusten trachten en op verleiding uit zijn, en al wat er van uw slach
komt aanzien als naar niets beters verlangende. Het is daar niet dat gij de kennis eens
jongelings kunt opdoen, die van u eene eerzame vrouw zou willen maken. De brave
werkman schrikt van eene modepop af; want hij voorziet, dat daarvan nooit eene
goede huismoeder, nooit eene brave echtgenoote kan gemaakt worden. Indien gij
dan toch nu en dan eenige vermaken wilt bijwonen, welnu er zijn vereenigingen
welke, in onzen stand gekozen, misschien minder flauwe komplimenten zullen
opleveren; doch zeegbaarder zijn en u zachtere vreugden zullen doen genieten dan
de losbandige bijeenkomsten, welke gij wilt zoeken.’
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‘Ik zal er niet meer gaan, vader; ik beloof het u.’
‘En gij zult weldoen, Trees, niet alleen omdat gij mij daardoor verdriet, oneindig
verdriet zult sparen; maar ook omdat gij u zelven voor alle laffe verleiding zult
beveiligen. En nu, ik begrijp genoeg dat het u, op uwe jaren, soms verdrietig moet
vallen, dagen lang alleen in huis door te brengen; doch ik belet u niet eene goede
vriendin te zoeken, die u nu en dan gezelschap komt houden of bij wie gij op uwe
beurt eenige uren gaat doorbrengen. Doch van die keus hangt veel af en zoek vooral
niet tusschen de kennissen van uwen modewinkel. Te veel daarvan gelijken aan, gij
weet wel wie ik bedoelen wil... aan Melanie, die de schuld van alles geweest is...’
‘Ik zal uwen raad volgen, vader,’ zegde Trees, door de kalmte nu gansch gerust
gesteld.
‘Geef mij daarop de hand, kind, en dan spreken wij van niets meer. Al het
voorgaande is vergeten en wij zullen weêr, zooals vroeger, in vriendschap leven, het
eenige wat ons lot kan veraangenamen.’
En Gaspar drukte met een diep gevoel de hand zijner dochter en hield haar
gedurende eenige stonden tegen zijnen kloppenden boezem gekneld.
De vrede scheen van dit oogenblik terug in de kleine woning te zijn getreden;
alleen het wezen des meisjes behield eene zekere tint van onrust, welke aanduidde
dat haar hart niet zoo open als dit van Gaspar, bij de verklaring was blootgelegd
geworden, en er daarin een nagedacht bleef heerschen, of dat de oprechtheid niet
volkomen was.
Eilaas! Trees was een dier ontallijke zwakke meisjes, welke slechts door
onberedeneerd gevoel zich in de wereld voortbewegen, die wel juist met geene
ondeugden behebt zijn, doch die hare zinnelijkheden niet kunnen overwinnen, en u
heden de schoonste beloften zullen doen, met de innige overtuiging dezelve gestand
te blijven, en eenen dag later, door eene andere aandoening medegesleept, het alles
zullen vergeten hebben, en haar gegeven woord, voor eenen niet en bij de eerste
bekoring, zullen vergeten.
Toen haar vader van het aanwerven eener goede vriendin gesproken had, was hare
eerste gedachte voor Mietje geweest, met wie zij vóor het vertrek van Karel reeds
eenige wandelingen gedaan had, doch toen zij des anderdaags, zich van de vrees
voor de gramschap haars vaders verlost voelende, aan Mietje terug dacht, vond zij
in deze niet ééne hoedanigheid, welke er haar kon aan
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verkleven. Mietje was niet het minst modeziek. Rein en zindelijk gekleed, vluchtte
zij alle ijdele pracht, die boven haren stand zou geweest zijn, en dan, zij was van een
ingetogen karakter; zij sprak weinig en het eene woord nooit hooger dan het andere
en zelden liet zij zich door de vreugden vervoeren. Er was iets ernstigs in haar, waarbij
Trees zich telkens had gedwongen gevoeld, in hare tegenwoordigheid, ook ernstiger
te worden, en spotternij kende het meisje niet. Ook had Trees haar inwendig den
naam van ijsklomp gegeven en hare bedaardheid voor kniezerij aangezien. Zij kende
het meisje niet.
Melanie integendeel was vroolijk, opgeruimd, bekwaam, zooals men zegde, om
eenen half doode nog te doen lachen, en aan natuurlijk verstand mangelde het haar
niet, en Mietje kon zeker daarin met haar niet vergeleken worden.
Doch wat Trees aan zichzelve niet bekende, was dat Melanie hare verlangens wist
te voorkomen, haar het middel wist te verschaffen om aan haren zucht naar het
vermaak te voldoen, en dan boven alles nog de kunst bezat om het naberouw te stillen
en voor de zwakheden verschooning wist te vinden of zelfs de zwakheden voor zeer
natuurlijke dingen te kunnen doen doorgaan. Die hoedanigheden deden de schaal
ten voordeele van Melanie wijzen, en ook was aldra het gedacht, om met het brave
Mietje kennis te maken, gansch verdwenen.
Eene andere reden nog, waarom de kennis der oude vriendin niet kon gelaten
worden, was, dat zij zich als middelaarster, om geenen anderen naam te gebruiken,
tusschen den jongen heer Charles en Trees bevond, en door haar toedoen de twee
gelieven de verzekerdste bijeenkomsten kon verschaffen. En Trees was met hart en
ziel onder het bedwang van Charles. Zij beminde hem met al de drift eener eerste
liefde; zij was zijne slavin; hem verliezen, scheen haar erger dan den dood te wezen,
en hoe was het dan mogelijk dat zij de vriendschap met Melanie zou verbroken
hebben? O, er hadden honderd duizend redens kunnen bestaan om zulks te noodzaken,
eene reden alleen, de drift eener blinde liefde, was genoeg om die kennis
onverbreekbaar te maken, en Trees had liever haren vader te bedriegen, dan gevaar
te loopen haren minnaar te verliezen.
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XI.
Waar de klaarzichtigheid van Melanie bijzonder uitschijnt.
‘Het is eene echte dwaasheid,’ had Melanie gezegd, ‘van tegen de oudelui, van tegen
zijne ouders rechtuit te klappen of hen te laten veronderstellen, welken weg men
volgt en welke daden men verricht. Het is het middel om immer in oneenigheid te
leven en elkander kwaad bloed te maken. Wie voorzichtig handelen wil, bedekt zijnen
handel en wandel, verzwijgt de kleine zwakheden, waardoor hij zich laat
overheerschen en bewaart daarover het geheim zooals de biechtvader doet. Elkaars
gebreken aanwijzen en doen kennen, kan slechts de maatschappij in rep en roer
brengen, en indien alles moest gezegd worden, indien elks gebreken moesten worden
blootgelegd, zouden misschien de menschen zoodanigen afschrik van elkaar krijgen,
dat zij zich onderling zouden vluchten en de maatschappij in barbaarschheid zou
terugkeeren en alle menschen opnieuw wild worden.’
‘Daarom,’ had Melanie nog gezegd, ‘is het beter zooveel mogelijk een dekkleed
op elkaars feilen en zwakheden te werpen, en dus ook op zijne eigene gebreken. Wat
kon Trees er nu toch bij winnen met haren vader te doen kennen, dat zij hem
ongehoorzaam was? Niet dan onrust, verdriet en, den eenen of den anderen dag
misschien, eenen ongelukkigen slag, die haar het leven zou kunnen kosten.
Integendeel, met den braven man te doen gelooven, dat zij voor goed van de kennis
met hare oude vriendin had afgezien, dat zij zich als eene heilige gedroeg, dat zij
van de wereldsche vermaken eenen afkeer had gekregen en op niets dacht, dat
eenigszins naar liefde mocht zweven, zou zij Gaspar hebben gelukkig gemaakt; zij
zou zijne ziel bevredigd hebben en hem die rust hebben teruggeschonken, welke
hem, in zijnen moeilijken maatschappelijken toestand, zoo onontbeerlijk was.’
‘Maar,’ had Trees, in hare oprechte eenvoudigheid, daarop geantwoord, ‘dat is
huichelarij.’
‘Huichelarij!’ had Melanie hernomen, ‘wel, wie is er dan toch die niet huichelt;
wie is er die aan iedereen zijne gedachten, al zijne gedachten, al zijne verlangens
zou durven blootleggen? Waar is de
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rechtveerdige, die zonder huichelarij rechtveerdig zou kunnen blijven schijnen?...
Vooroordeel van de menschen! anders niets,’ had Melanie uitgeroepen. ‘Men wil
van ieder eene zaak eischen, die men zelve niet doen wil of niet in staat is te doen.
Huichelarij wil in de wereld hetzelfde zeggen als zedigheid, en van honderd
zoogenaamde zedige menschen zijn er negen en negentig schijnheiligen en
huichelaars.’
Trees was wel niet overtuigd van de waarheid der gezegden harer vriendin. Hare
natuurlijke oprechtheid en haar onbedorven gevoel verzetteden er zich tegen om die
bedenkingen als echt aan te nemen; doch, langs eenen anderen kant, sprak de stem
der driften luid aan haar hart en, om het een en het ander samen te doen gaan, om
met haren vader in vrede te leven en van hare verkleefdheid aan haren minnaar niet
te moeten afzien, liet zij zich door Melanie medeslepen, en zij werd huichelend,
schijnheilig, of, zooals hare vriendin het heette: zedig en voorzichtig in de
maatschappelijke zaken.
De kinderen der aarde, zegt het Evangelie, zijn wijzer dan de kinderen Gods, en
zulks bleek eenigerwijze in het huishouden van Gaspar.
Trees, het stelsel van verbloeming en bedriegen eens aangenomen, deed alras
vorderingen daarin. Zij werd gulhartig, vroolijk als vroeger; zij deed haren vader nu
en dan kleine geschenken of wist hem zekere kleine diensten te bewijzen, had zekere
voorzorgen voor hem, waarvoor iedereen gevoelig is, en die den braven werkman
het grootste vermaak verschaffen. Zij was keuriger en zuiniger in het huishouden;
de kleinen werden reiner onderhouden en beter gekleed, en zij deed haren vader
gelooven, dat zij innige vriendschap met Mietje uit de buurt had aangeknoopt en zij
beiden gezellig verkeerden. En inderdaad, nu en dan ging zij bij het goede meisje en
meer dan eens reeds had Gaspar, des avonds van zijn werk terugkeerende, Mietje
ten zijnent gevonden. Dit verkeer juist gaf aan Trees de mogelijkheid om meermaals
van de woning afwezig te zijn, en wanneer het haar gebeurde des avonds na Gaspar
te huis te komen, had zij natuurlijkerwijze bij Mietje blijven klappen of met haar
eene boodschap gaan doen; en de brave man geloofde alles. Mietje zelve werd er in
bedrogen, en het was haar opgelegd geworden, wanneer Gaspar haar eenige
ondervragingen zou gedaan hebben, maar immer te zeggen dat Trees met haar geweest
was. Het goede kind had daar wel iets tegen; doch Trees had haar doen gelooven,
dat Gaspar te zeer mistrouwend was, en voor de onnoozelste reden dikwijls in
gramschap opvloog en voor eenen niet ongelukken zou gedaan hebben.
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Met dit alles was de waakzaamheid van Gaspar, om zoo te zeggen, in slaap gewiegd
en, daar hij zich volkomen gelukkig waande, dacht hij er niet meer aan zich nog aan
achterdenken over te geven. Trees maakte van dien toestand gebruik om, zooveel
het haar lustte, met Charles en Melanie den tijd door te brengen, en dag aan dag werd
het blanke kleedsel harer onnoozelheid meer en meer afgerukt.
Dan, de onstrafbaarheid deed ook allengs de waakzaamheid en de voorzichtigheid
bij Trees verflauwen, terwijl hare drift integendeel van dag tot dag meer aangroeide
en haar met eene zekere soort van blindheid geslagen hield. Wat het meisje zelve
niet meer gewaar werd, dacht zij dat door anderen ook niet meer werd opgemerkt en
zij werd allengs stouter. Mietje begon de zaak te begrijpen en deed er opmerkingen
aan hare vriendin over; doch Trees wist alles zoo licht te schikken, zoo te verbloemen,
overtuigde Mietje zoodanig van de reinheid en zuiverheid van haren minnenhandel,
van de goede inzichten van Charles, dat Mietje niet wist wat daar al tegen in te
brengen en in alle geval te veel medelijden met haar had, om er iets van aan Gaspar
kenbaar te maken, niet kunnende voorzien, welke gevolgen daaruit zouden kunnen
voortspruiten.
Maar, alles toch komt uit, zegt het spreekwoord, al moesten het de raven uitbrengen,
en ook het geheim van Trees moest openbaar worden, ten minste aan de ooren van
Gaspar komen. Eene oude vrouw uit de buurt was door de Voorzienigheid bestemd
geworden om de rust, om de zaligheid van Gaspar te komen storen. Zij had den
ganschen handel en wandel van het meisje onderschept en wenschte reeds zoo lang
om eene goede gelegenheid te vinden en alles eens ronduit aan dien armen sukkelaar
van Gaspar te verklaren, die zich, als een echte domkop, door die lichtvink van Trees
met den neus liet leiden. Die gelegenheid had zich eindelijk opgedaan, en het oude
vrouwken had den vollen toom aan hare tong gegeven en de zaken daarbij, zooveel
mogelijk, vergiftigd.
Gaspar meende, bij het vernemen van wat hij hoorde, in den grond te zinken. Hij
zag al zijn geluk weêr op eens den bodem ingeslagen en als het kaf voor den wind
wegstuiven. Hij kon het echter niet gelooven en wilde zelf de proef onder de oogen
hebben. Om tot zijn doel te komen, hij gevoelde het, was het noodig zijne inzichten
te bedekken, iets wat Melanie met den naam van huichelen zou bestempeld hebben.
Hij deed zichzelven geweld aan en gebaarde niets aan Trees van wat
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er op zijne ziel woog. Dan, sedert zijne dochter volop de lessen harer vriendin Melanie
volgde, had haar oog aan scherpzichtigheid veel gewonnen en Gaspar kon zijn spel
zoo goed niet bedekken, of Trees hield zich alras verzekerd, dat hij eene rol speelde.
Zulks was genoeg om haar te overtuigen, dat zij zich op hare hoede moest houden.
Ook maakte zij van het eerste goed oogenblik gebruik, om haar verdenken aan
Melanie te kennen te geven en haren raad in te roepen.
‘Ik kan u niets raden,’ zegde Melanie; ‘doch ik weet wel wat er mij, in uw geval,
zou te doen staan.’
‘En, zeg, wat zoudt gij dan doen?’ vroeg Trees.
‘Gij hebt handen aan het lijf, niet waar?’
‘En dan?’
‘Gij kunt uw brood verdienen, met in de modes te werken?’
‘Ja, dat kan ik.’
‘Welnu, dan weet ik niet waarom gij niet al lang den bras van alles gegeven hebt
en den ganschen boel hebt laten zitten.’
‘Mijnen vader, mijne kleine broêrs verlaten?’
‘Het is wat lekkers, zoo een vader, die u immer als een zwaard boven het hoofd
hangt; die alle oogenblikken als een tempeest kan losbreken en u armen en beenen
aan stukken slaan.’
‘O, dat zou ik nooit kunnen, Melanie! neen! hem verlaten...’
‘Hoor, luister, de gelegenheid is goed om het u te zeggen,’ hernam Melanie, ‘en
Charles heeft er mij mede gelast. Binnen eenige weken gaat hij en Eduard zich met
der woon te Brussel vestigen.’
‘Hij heeft er mij nog geen woord van gezegd...’ onderbrak Trees.
‘Hij heeft zulks nog niet durven doen, uit vrees van u te bedroeven; doch de zaak
is onveranderlijk beslist. Charles en Eduard hebben ook vaders, die al zoo aardig
zijn, ik zeg niet als de mijne, want ik heb er, God dank! geenen, maar als de uwe.
Zij mochten niet langer ledig blijven loopen en moeten de eene of andere zaak ter
hand trekken. Charles zal te Brussel een handelshuis oprichten en Eduard zal zijn
medegenoot worden. Ik heb vast besloten Eduard te volgen en, zoo gij een greintje
gezond verstand bezit, zult gij mijn voorbeeld volgen.’
‘Melanie! Melanie! gij doet mij beven!...’
‘Er is daar niet voor te beven. Integendeel, luister: Hier in de stad zijn wij allen te
goed gekend, en hoezeer beiden ons ook er de verzekering van geven, kunt gij er
zoowel als ik staat op
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maken, dat zij ons nooit hier zullen trouwen. Te Brussel, integendeel, zijn wij
onbekend, en wanneer wij eenen prachtigen hoed en kostelijke kleederen zullen
dragen, zal ons niemand dan met achting groeten.’
‘Maar gij spreekt van prachtige kleederen, waar zouden wij die halen, Melanie?
Ingeval wij met onze handen den kost kunnen winnen en daarbij eenvoudig gekleed
gaan, dat is al wat wij zouden kunnen verhopen.’
‘Ah bah! en dan de geschenken, die Eduard en Charles ons doen zullen, mits zij
dan meer geld zullen hebben?... En toch, tusschen gelieven moet alles gemeen zijn.
Zoo versta ik het.’
‘Ik weet niet,’ zegde Trees, ‘wat ik zal genoodzaakt wezen te doen.’
‘Te vertrekken,...’ onderbrak Melanie. ‘Ik zeg u dat gij zult vertrekken.’
‘En waarom? Er is nog niets gebeurd, Melanie; ik ben nog tot geen uiterste
gebracht...’
‘Hoor, Trees, gij zijt een onnoozel schepsel; en geloof mij als ik u zeg, dat gij
binnen eene maand, indien gij het nu niet doet, zult verplicht zijn mijnen raad te
volgen.’
‘Ik begrijp u niet, Melanie?’
‘Maar... zeg, Trees... denkt gij dan niet... ondervindt gij niet, dat gij sedert eenigen
tijd dezelfde niet meer zijt?... Gij hebt mij reeds zoo dikwijls geklaagd, dat u het eten
walgt...’
‘Ik ben inderdaad een weinig ongesteld...’ merkte Trees op; ‘doch...’
‘Onnoozele! zijt gij niet reeds sedert eenige dagen verplicht uwe corset minder
toe te rijgen... Voelt gij niet meer die benauwdheid, die draaiingen aan het hart... en
weet gij niet wat dit alles zeggen wil... wat zulks beteekent?’
‘o Mijn God!’ snikte Trees, in tranen losberstende, ‘ik begrijp u! o Mij ongelukkige!
Gij rukt eenen schrikkelijken blinddoek van mijn gezicht!... o Mijn God, die nacht
van Carnaval!... Laat mij heengaan, Melanie, laat mij heengaan! Ik ga mijnen vader
alles bekennen en hem vragen, dat hij mij moorde, dat hij mij onder zijne voeten
verplettere!...’
‘Waar wilt gij met die razernij naar toe!’ riep Melanie, hare vriendin met hare
beide armen omvattende, om haar te beletten het vertrek te verlaten. ‘Zijt gij dan
zinneloos geworden, en zult gij uw

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

111
eigen dan zoo maar in het verderf storten... en met u eenen onnoozele, eenen
onschuldige dooden! Trees! gij zijt uw eigen niet meer meester, gij moet leven: leven
voor uw kind, hoort gij? Gij zult geene moordenares worden; gij zult uw eigen bloed
niet moorden!...’
Trees zakte bezwijmd uit de armen van Melanie op den grond neder en scheen
levenloos.
Op dit oogenblik juist ging de deur der kamer open en Charles trad binnen. Zijne
zorgen en die van Melanie deden de bezwijmde eindelijk tot het leven terugkomen,
en toen zij het bewustzijn ten volle herkregen had, bad Charles haar op de kniëen
toch met haar, met hem en met wat hun beiden behoorde, medelijden te hebben en
den raad van Melanie te volgen, en op die wijze de woede haars vaders te ontvluchten.
De duurste eed werd te meer daarbij gezworen, dat, eens te Brussel zijnde, Charles
hare eer door het huwelijk zou hersteld hebben.
Trees liet zich eindelijk overhalen; de dag daarna werd voor het vertrek of liever
voor hare vlucht vastgesteld, en na nog eenige stonden uitgerust te hebben, trok zij,
het hoofd verward en, als het ware, half zinneloos naar heure woon terug.

XII.
Geene dochter meer.
Gedurende den weg, welken Trees van het verbijf harer vriendin tot aan hare woning
had af te leggen, trachtte zij nog zooveel mogelijk haren geest tot bedaren te brengen,
en al ware het dan slechts maar eene gemaakte kalmte op haar wezen te doen
uitschijnen. Zij kon er echter niet in gelukken, zij voelde het klaarblijkelijk, om de
sporen van den storm, die daareven in hare ziel gewoed had, te doen verdwijnen, en
zij hield zich derhalve overtuigd dat Gaspar, bij zijn intreden, hare ontsteltenis
onvermijdelijk moest bemerken en naar de reden daarvan zou gevraagd hebben. En
dan, wie weet waartoe het minste woord aanleiding zou kunnen gegeven hebben...
Zij stelde dan alras de lessen van Melanie ten profijte en besloot te huichelen.
Binnen getreden, maakte zij metterhaast het avondeten klaar, gelastte de kinderen
op vader te blijven wachten en hem te zeggen, dat zij door eene lichte onpasselijkheid
zich had gedwongen
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gevoeld hare bedstede op te zoeken, hetgeen zij dan ook werkelijk deed.
Een kwaart uurs later kwam Gaspar van zijn werk te huis, en zijn eerste woord
was om te vernemen waar Trees zich bevond; en terwijl hij die vraag deed, scheen
er eene lichte gramschap in zijne oogen te gloeien. De kinderen antwoordden zooals
hun opgelegd was, en Gaspar, zonder eenige opmerking te maken, zette zich aan het
karige avondmaal neder en zorgde later, zoo goed hij kon, om de twee kleinen te bed
te brengen.
Trees lag met kloppend hart dit alles van in hare slaapstede naar te luisteren en
beefde telkens van angst, dat Gaspar op hare kamer zou getreden zijn, om naar haren
toestand te vernemen, en misschien in hare oogen zou gelezen hebben, uit den toon
harer spraak zou hebben opgemaakt, dat zij hem bedroog en een voornemen koesterde,
welk den braven vader, zooniet het hart moest verbrijzelen, dan toch in alle geval
eene groote smart moest berokkenen. Dan, alles werd eindelijk doodstil in de kleine
woning en het meisje besloot er uit, dat ook Gaspar zich aan den slaap had
overgegeven. Die overtuiging joeg een weinig den angst uit hare ziel; doch het was
slechts om voor eene andere onrust plaats te maken. Het voornemen, welk zij gevormd
had, kwam nu eensklaps voor haren geest geschoten; het scheen haar dat zij er al de
gevolgen van voor hare oogen zag en zij ijsde. De moed ontbrak haar op dit oogenblik
en, neen! zij zou het ontwerp niet ten uitvoer brengen!... Doch, indien Gaspar met
haren toestand eens bekend raakte en indien die toestand was, zooals Melanie het
haar had willen doen gevoelen? O, die slag immers zou hem nog heviger getroffen
hebben en, ja, zij zou het met den dood hebben moeten bekoopen!... O, neen! neen!
er was geen ander middel meer, geene andere redding, en het voornemen moest ten
uitvoer gebracht worden...
Zoo bleef zij den ganschen nacht, slapeloos en door dien wreeden strijd gekneld,
doorbrengen, en toen Gaspar, des morgens ontwaakt, een der kleinen zond om naar
haar te vernemen, deed zij zeggen dat hare onpasselijkheid beter was, doch dat zij
zich nog niet bekwaam gevoelde om op te staan. Gaspar bereidde zelf zijn ontbijt en
trok naar zijn werk. Dan eerst durfde Trees het bestaan naar beneden te komen. Zij
sloeg eenen betraanden blik rond de arme woning, welke zij ging verlaten, schikte
nog eens het kleine huisgerief zooals zij gewoon was, schonk eene sterke tas koffie
op, hopende daardoor de hoofdpijn, welke de slapelooze nacht en de doorgestane
angst bij haar ver-
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wekt hadden, te verdrijven, en zorgde dan om de kleine kinderen naar school te
zenden.
Toen zij zich gansch alleen bevond, liet zij zich wanhopig op eenen stoel
neêrzakken en een vloed van tranen ontstroomde aan hare reeds roodbekreten oogen.
Na eenen langen tijd in overdenking doorgebracht te hebben, nam zij pen en papier
en schreef een laatste vaarwel aan haren vader. Ziehier wat de brief behelsde:
‘Beminde vader,
Het is met de tranen in de oogen en het hart door droefheid verpletterd, dat ik deze
woorden schrijf. Ik ben eene rampzalige, eene schuldige dochter. Goede voornemens
heb ik weleer gemaakt, meer dan eene belofte heb ik u gedaan, eenen eed zelfs heb
ik bij het doodsbed mijner zalige moeder gezworen, en aan dit alles ben ik ontrouw
geworden. Ik verdien uwe verachting, uwen vaderlijken vloek, en toch bid ik u mij
niet te verachten, mij niet te vervloeken. Mijne zwakheid heeft mij schuldig gemaakt;
doch mijn hart heeft daar minder schuld in gehad, dan men het wel zou willen
gelooven: ik ben nog ongelukkiger dan schuldig. Het is een plechtig oogenblik, vader,
waarop ik u deze woorden schrijf, en daarom wil ik rechtuit spreken. Hadt gij mij,
in stede van mij immer door uwe grammoedigheid af te schrikken, meer door zacht
gevoel en liefde aan u verbonden, ik ware zoo rampzalig niet geworden, en nu ook,
indien ik uwe woede niet vreesde, zou ik mijne toevlucht tot het uiterste middel, dat
ik beproef, niet willen nemen. Doch ik kan in uwe tegenwoordigheid niet meer
blijven: ik kan slechts voor u beven, ik weet dat er bij u nooit vergiffenis voor mijne
misstappen te bekomen is. O, indien mijne arme goede moeder nog leefde, ik zou
mij voor haar op de knieën werpen, haar alles, alles bekennen, en zij, zij zou mij
vergeven; zij zou mij weder helpen opstaan en maken dat ik in mijne eigene oogen
niet verachtelijk meer scheen; zij zou mij het berouw doen kennen, dat doet vergeten
en verbetert: bij u mag ik dit nimmer verwachten. Vergeef mij, vader, indien ik u dit
alles durf schrijven... o vergeef het mij, het is de laatste opmerking, welke gij van
mij vernemen zult, en die toch ook met geen kwaad inzicht gezegd wordt; want ik
bemin u nog immer als mijn' vader, als een' man die, oprecht van hart, mij immer
goede lessen heeft voorgeschreven, doch welke ik in mijne zwakheid niet heb kunnen
volgen.
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En nu, vader, vergeef mij dat ik u verlate, dat ik het ouderlijk huis ontvluchte. Ik
vertrek heden nog uit de stad en zal er nooit meer den voet in terug plaatsen. Waar
ik ga, zeg ik u niet; gij zoudt mij mogelijk willen komen opzoeken en dat wil ik
vermijden; want, o ik zweer het u! de stond, waarop gij mij zoudt terugvinden, zou
het laatste oogenblik mijns levens zijn en ik zou mij onder uwe oogen zelfmoorden.
En gij, gij zult doch den dood uwer dochter niet willen, welke schuld zij ook jegens
u hebbe, hoezeer zij u ook hebbe vergramd, gij zult haar toch met voorberaden wil
en kalm gemoed niet vermoorden. Neen! neen! gij zult geene moeite doen om mij
op te zoeken, gij zult mij aan mijn lot overlaten. Ik zal met mijne handen den kost
winnen, en, ofschoon van u verwijderd, toch immer met kinderliefde aan u blijven
denken. Vaarwel, vader, vaarwel, kus de kleine broêrkens nog eens voor mij en
wanneer Karel, mijn goede broeder, van de reis zal teruggekomen zijn, zeg hem dan,
dat hij geene zuster meer heeft en wij elkaar slechts in het andere leven zullen
terugzien. Vaarwel, vader, vaarwel!
Uwe dochter,
TREES.’
Het meisje sloot dien brief en legde hem op eene plaats waar Gaspar hem des avonds,
bij zijne terugkomst, onvermijdelijk moest ontdekken. Dan hield zij zich onledig met
nog eens, voor de laatste maal, het eten te bereiden, welk de kleinen des middags
gewoonlijk naarde zaat bij Gaspar brachten, en maakte intusschen een pakje van hare
bijzonderste kleedingstukken en haar lijnwaad.
Omstreeks twee ure verliet zij, als een dief, hare woning, waarvan zij den sleutel
naast de deur bij eene gebuurvrouw legde, met verzoek dien aan de kleinen te geven,
wanneer zij in den namiddag van de school zouden terugkeeren, en dan snelde zij in
eenen adem naar hare vriendin Melanie. Deze stond haar reeds af te wachten en
Charles en Eduard waren daar, om de twee gelieven eene gelukkige reis te kussen
en haar van hunne spoedige overkomst naar Brussel te verzekeren.
Een half uur later hadden Melanie en Trees de stad verlaten...
Toen Gaspar, des avonds, zijne woon binnentrad en Trees niet ontdekte, beeldde
hij zich in dat zij weer, zooals den dag te voren, zich te bed had begeven. Hij had
niet veel geloof in die ziekte en meende er een middel in te zien, waarvan Trees zich
bediende, om zijne
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opmerkingen te ontvluchten; en dan, indien die veronderstelling niet waar was, wilde
hij zich met eigen oogen toch overtuigen, dat de ziekte bestond en in dit geval de
hulp des geneesheers inroepen; want Trees had immer slechts eene zwakke gezondheid
gehad en had onder dit opzicht altijd veel overeenkomst gehad met hare moeder
zaliger.
Hij trad dientengevolge de kamer binnen; doch vond dezelve ledig. Een gevoel,
zooals dit welk vroeger zijne ziel bekneld had, maakte zich weer op dit zicht van
hem meester, en zijn angst, zijne verwondering vergrootten nog wanneer hij gewaar
werd, dat alles op de kamer van de grootste ongeschiktheid getuigde, en de beste
kleederen van Trees uit de openstaande kast verdwenen waren. - Hij ijlde terug naar
beneden en begon de kinderen te ondervragen. Dan, deze wisten niets te zeggen, dan
dat zij hunne zuster sedert den noen niet meer gezien hadden, en de buurvrouw hun
de deur had geopend, als zij in het laat van den namiddag van de school te huis
gekeerd waren.
Gaspar wist niet wat denken en wandelde droomend in het vertrek heen en weder.
Hij beeldde zich in, dat Trees zich ongetwijfeld bij hare oude vriendin ophield en
misschien naar het een of ander feest was getrokken.
Die gedachte deed eensklaps zijne woede ontwaken en hij snelde zijne woning
uit. Hij vloog naar het huis, waar Melanie inwoonde en verzocht haar te spreken.
Doch men antwoordde hem dat juffer Melanie, dien zelfden dag, hare woning had
verlaten en men niet wist waar zij haar nieuw verblijf was gaan vestigen.
Gaspar trok hopeloos terug huiswaarts en wist niet meer aan welke veronderstelling
zich te houden, toen hij eensklaps den brief ontdekte, welken Trees op de kast had
laten liggen. Bevend brak de rampzalige vader het schrift open en las.
Toen hij geëindigd had rolden er twee tranen over zijne wangen, en de armen
omhoog reikende, riep hij:
‘Ik heb geene dochter meer! God! mijn God! wat heb ik dan toch tegen u misdaan,
dat gij zoo onophoudend de straffen op mijn hoofd nederzendt! O, er is eene maat
van lijden, mijn God, en die beproeving is te groot! Zij stort de wanhoop in mijne
ziel!...’ Doch, dan eensklaps zijne oogen op de twee jonge knaapjes latende vallen,
drukte hij beiden tegen zijne borst en vervolgde:
‘O, die ten minste blijven mij bij en zullen mij niet kinderloos maken!...’ En beiden
eenen zoen op het bedroefde aangezicht drukkende, zakte hij bezwijmd op eenen
stoel neder.
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XIII.
Gevolg.
Zes maanden zijn verloopen sedert Trees het vaderlijke huis verlaten heeft. Een fijn
gebouwde driemaster wordt in de dok van Antwerpen gehaald. Aan den kant staan
de kennissen, de vrienden, de bloedverwanten van een groot getal varensgezellen,
welke reeds de welkomsgroeten met eenen vriendelijken lach en een' diepgevoelden
dank beantwoorden.
Tusschen de bootslieden bevindt zich een forschgespierd jongeling, met bruin
gezengd wezen en glinsterende oogen. Hij tuurt onveranderlijk naar den wal en
doorzoekt de menigte of staart in de verte, om te zien of hij niemand tusschen de
verscheidene hoopen of verder op de kade kan ontdekken. Doch hij schijnt vergeefs
te zoeken, vergeefs te hopen; want geen enkel teeken van herkenning wordt hem
toegestuurd, geene enkele stem verheft zich om hem zijnen naam toe te roepen.
De jongeling kon die bijzonderheid niet begrijpen. Hij heeft nogtans kennis van
zijne aankomst gegeven en reeds sedert eene maand moet zijn huisgezin van hem
tijding ontvangen hebben. En niemand, niemand die zich opdoet!... Dat hij zijnen
vader niet ziet, kan hij zich nog al verklaren. Hij is van natuurwege niet zeer aan die
dingen gehecht, de brave man, en zal mogelijk zijn werk niet kunnen verlaten; maar
de kleine jongens, die immer zoo geerne rond de dokken kuieren, en zijne zuster,
die in alle geval wel den tijd zou kunnen vinden? Het is verwonderlijk... waarlijk
buitengewoon, en zelfs een weinig verontrustend...
Het schip raakt eindelijk den wal, en Karel, want de lezer zal hem denkelijk reeds
herkend hebben, haakt nu slechts om den bodem te kunnen verlaten en zelf zijne
aankomst te gaan aankondigen. Zijn verlangen wordt eindelijk voldaan en hij ijlt
naar de straat waar hij is groot geworden.
Hij rukt de deur zijner woning open en stormt het huis binnen. Doch eensklaps
botst hij terug. De familie, welke daar huist, is hem onbekend. Zou hij zich misgist
hebben en eene andere woon zijn binnengetreden? Maar neen, hij bedriegt zich niet:
het is wel de
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aloude keuken, waar hij geboren is en groot geworden. Daar in dien hoek immers,
waar nog immer een ledekant staat, daar heeft hij zijne moeder, eilaas! zien lijden
en den laatsten snik geven!... en die vensters, die kleine steile trap... o neen! hij
bedriegt zich niet. - Maar die bewoners toch zijn hem vreemd; zij staren hem aan
alsof hij uit de lucht ware gevallen.
‘Waar is Trees?’ vraagt hij op eens.
‘Trees!’ herhaalt men, ‘welke Trees?’
‘Maar! het is hier immers de woon van Gaspar?’
‘Gij zijt mis, vriend,’ zegde eene oude vrouw; ‘ik weet niet wat gij hebben wilt...
en ik verzoek u liever maar gauw door te trekken: wij hebben die comedie niet
noodig.’
Karel strunkelde beschaamd de deur uit, en bleef eenen stond voor den gevel staan,
om zich te overtuigen dat het wel zijne oude woning was, waar hij had aangeklopt.
‘Drommels!’ zegde hij eindelijk, ‘ik ben een dwaaskop; zij zijn verhuisd, dat is
de zaak; doch dat spijt mij... En nu, waar vind ik hen?...’
Hij bleef eenige stonden besluiteloos. Dan eindelijk ontdekte hij, voor een der
gebuurvensters, een wezen dat hem niet vreemd was.
‘Het is gevonden!’ riep hij stil, ‘gaan wij bij Mietje vragen. Zij zal mij licht te
recht helpen.’
En hij stapte bij zijne gebuurdochter binnen
‘Mietje!’ riep hij, het meisje om den hals vliegende, ‘Mietje, hoe gaat het? Zeg,
waar is toch mijn huisgezin verstoven. Ik ben daareven mijne oude woon
binnengestormd, en ik heb er niets dan vreemde gezichten ontmoet? Wat beteekent
dat? Waar zijn ze?’
‘Arme Karel,’ zegde het meisje, tot achter de ooren schaamrood geworden, bij de
omhelzing des jongelings, ‘arme Karel... gij hebt geene woning meer...’
‘Wat wilt gij zeggen, Mietje?’
‘Zit neêr, Karel, zit neêr; ik zal het u alles zeggen. Doch wordt eerst kalmer.
Intusschen hebt gij hier hartelijke vrienden, en moeder heeft het reeds gezegd, dat
gij hier moest komen vernachten, wanneer gij van de reis zoudt zijn teruggekomen.’
‘Maar, Mietje! gij doet mij beven! O, spreek rechtuit! Welke ramp is er dan over
ons neêrgestort? Zij zijn dan allen dood! O, ik heb het gevreesd! God! God!’
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‘Bedaar, Karel, bedaar; neen, allen zijn niet dood; slechts uw brave vader is sedert
twee maanden gestorven.’
‘Mijn vader!... Hij, zoo kloek, zoo gezond!’
‘Een ongeluk, Karel; een balk die hem, bij zijn werk, op het hoofd is gevallen en
hem, na drie dagen lijdens, den dood heeft toegebracht...’
Karel weende overvloedige tranen en hield zich intusschen het aanzicht met de
handen bedekt. Toen er een weinig kalmte in zijn gemoed was teruggekeerd, vroeg
hij:
‘En Trees, mijne zuster, waar is zij?’
‘Men zegt dat zij te Brussel is, Karel.’
‘En waarom te Brussel? Wat zal zij daar met de twee kleinen aanrichten?’
‘De kinderen zijn niet met haar.’
‘Niet met haar! Zij heeft ze dan verlaten? En waar zijn ze?’
‘De Algemeene Arme heeft ze beiden aangetrokken. Zij zijn in het
vondelingshuis...’
‘In het vondelingshuis!’ grijnsde Karel, zijne vuisten ineenwringende, ‘en Trees
heeft zulks kunnen gedoogen!...’
‘Trees had reeds voor den dood van Gaspar de stad verlaten.’
‘Maar, ik versta mij aan dit alles niet, Mietje! O, spreek nog klaarder, leg mij dit
alles uit, en doe mij al de uitgestrektheid der ramp kennen.’
‘Trees heeft haren vader verlaten, Karel, zij is het huisgezin ontvlucht...’
‘Zij is verloren!’ riep de jongeling, opnieuw in tranen losberstende.
‘O, heb moed, Karel, heb moed!’ zegde het brave Mietje; ‘misschien is zij slechts
verdoold, en zult gij ze nog terug op de goede baan kunnen brengen.’
Karel liet het hoofd terug in de handen zinken en bleef eene lange poos sprakeloos.
Eindelijk richtte hij het hoofd weder op, droogde de tranen van zijne wangen en sprak
thans met een meer kalm gevoel:
‘Ik ga mijnen plicht van broeder kwijten, Mietje. Gij hebt mij daar straks het
voorstel gedaan bij u in te wonen; verhuur mij het klein achterkamerken.’
‘Er is geene kwestie van verhuren,’ zegde de moeder van Mietje,
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die intusschen was binnengetreden, ‘het achterkamerken is reeds lang voor u bereid,
en het wacht u.’
‘Nu, ik neem het aan,’ zegde Karel, ‘wij zullen later over de voorwaarden spreken.
Thans ga ik mijne kleine broêrs opzoeken en ze terugeischen. Ik wil niet, dat ze
langer in het vondelingshuis blijven; ik ben in staat hun het onderhoud te verschaffen.
Tot straks.’
En zonder verder nog eenig antwoord af te wachten, snelde Karel de woning uit
en een uur later verscheen hij met zijne twee kleinere broeders terug. Het had hem
braaf wat moeite gekost, ten eerste om bij de kleinen toegelaten te worden en dan
om dezelven, zoo maar zonder eenige pleegvormen, te kunnen medenemen. Maar
de kleinen hadden zich, als twee slangen, aan Karel vastgeklist en niets was bekwaam
geweest hen van hem af te rukken. En zoo was Karel met hen het gesticht uitgevochten
en terug naar de woon van Mietje gesneld. Het brave meisje begon met de twee kleine
jongens van het kostuum te ontdoen, waarmede de publieke weldadigheid zich
aankondigt, en belastte hare moeder zich eenige kledingstukken bij eenen oud
kleerverkooper te gaan aanschaffen. Vervolgens begon zij de kleinen te wasschen
en te reinigen, en ontdekte dan, niet zonder een zeker afgrijzen, dat de knaapjes, die
immer zoo rein en zuiver van lichaam geweest waren, met eene dier huidziekten
besmet waren, welke, als eene onuitroeibare pest, in de armengestichten ten anker
liggen en er onophoudend verwoestingen blijven aanrichten. Karel voelde zich, bij
dit zicht, het hart als toeknijpen, en verliet de woning om eenen heelmeester gaan te
halen en hem de kleinen ter verzorging aan te bevelen.
Nog denzelfden dag vertrok de jongeling naar Brussel om zijne zuster te gaan
opzoeken. Na een aantal vruchtelooze pogingen gelukte het hem eindelijk hare woon
te ontdekken. Men wees hem in een der armste kwartieren der stad en daar verbleef
de ongelukkige op een kamerken onder het dak.
Dan, hoe vond de jongeling haar terug!
Het vertrek was naakt en afzichtelijk en op een ledekant, waar zich slechts een
hoop stroo en lompen lieten onderscheiden, ontdekte hij een wezen, waarin hij met
moeite zijne vroeger zoo frissche zuster kon herkennen. Naast haar lag een zuigeling
treurig te krijten. Karel bleef eenen stond op dit hachelijke schouwspel staren, en
terwijl tranen over zijne wangen leekten, riep hij eindelijk:
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‘Zuster! zuster! herkent gij mij niet?’
Een flauwe maar angstige gil was al wat de kranke kon uitbrengen, terwijl zij zich
het aangezicht in de handen verborg.
‘Trees,’ zegde de jongeling, nader tredende en voor het bed knielende, ‘ongelukkige
zuster! Hoe vind ik u terug. O, wend uw aangezicht niet van mij af! Ik kom niet om
u verwijtingen toe te sturen; ik kom om u te helpen, u te troosten...’
De kranke borst nu eensklaps in tranen los en tusschen haar snikken sprak zij:
‘Gij komt te laat, Karel; te laat.’
‘Hoe! te laat...’
‘Ik voel mij sterven, broeder; doch God zij gedankt, dat hij mij die laatste
vertroosting toezendt. Karel! gij zult mij vergeven, niet waar? Gij zult mij met God
verzoenen! niet waar? Gij zult maken dat ik na dit leven onze zalige moeder moge
terugzien... O, ik heb wel geleden, Karel, mijn goede broeder! Waarom zijt gij van
mij verwijderd geweest? O, gij zoudt mij voor den val, voor de schande bewaard
hebben... Zie, Karel, zie!...’ en zij toonde hem het kleine wicht, ‘daar is het bewijs
van mijne schande! maar, Goddank, het arme schepsel zal zijne rampzalige moeder
niet overleven; de dokter heeft het gezegd: onze uren zijn geteld...’
‘Maar gij verdwaalt, zuster, gij verdwaalt. Jaag die treurige gedachten uit uwen
geest. Gij zult genezen; nu ik hier ben zal alles veranderen; uwe armoede zal
ophouden; gij zult met mij terug naar Antwerpen komen; en dit onnoozel schepsel
zal ik tot vader verstrekken...’
‘O, gij zijt immer goed en grootsch van ziel, mijn goede broeder; doch het is alles
nutteloos. Ik heb slechts nog eene weldaad van u af te smeeken en het is van voor
mijn lijk te zorgen. Zoo ik en mijn kind, zoo wij te zamen sterven, o dat dan eene
enkele kist ons vereenige... en wanneer ik voor Gods rechterstoel zal verschijnen,
zal ik hem mijn kind aanbieden, en hij zal mij vergeven om de smarten, welke ik
voor dit kind geleden heb en voor de liefde, die ik het toedraag.’
‘Gij verdwaalt weêr, zuster,’ zegde Karel, haar de hand vattende; ‘o heb moed...
maar zeg, is hier niemand die u eenige verversching, eenigen nooddruft kan gaan
koopen, ik heb geld.’
‘Ik heb niets noodig, broeder, het lichaam is reeds gestorven...
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O denk daar niet aan; blijf slechts bij mij... Ik moet u mijne rampen verhalen...’
‘O, ik kan het wel raden, zuster; gij hebt eene rampzalige kennis opgedaan en men
heeft u verleid, bedrogen, verlaten...’
‘Hij beminde mij; doch Melanie, o dat die gevloekt zij!... Maar neen, ik wil
vergeven!... ik ook zal welhaast Gods vergiffenis moeten afsmee[k]en... Melanie
heeft mij hem ontnomen... Zonder haar had hij mij in mijne eer hersteld, want hij
beminde mij en had mijn hart weten te waardeeren. Ik heb nimmer iets van zijne
schatten aanvaard, Karel; ik heb door het werk mijner handen den kost gewonnen.
Melanie integendeel heeft het fortuin van Eduard verkwist, en toen hij niets meer
bezat, toen hij het overige van zijn geld in het spel gewaagd en verloren had, heeft
Melanie hem den rug gekeerd, en Charles in hare netten gevangen. Thans is zij met
hem te Parijs. - O, dit verlaten, die ontrouw van hem... ziet gij... dit laf verraad van
Melanie... dat heeft mij den doodsteek gegeven!...’
‘O zwijg liever van dit alles, zuster, en trachten wij thans slechts voor het
tegenwoordige te zorgen. Later zult gij mij alles verhalen.’
‘Neen, neen! later niet, Karel... Gij weet dat niet... gij wilt dat niet gelooven...
maar de stond nadert... ik voel dat ik sterf...’
‘O nog eens, zuster, overwin toch die raaskalling, en zeg mij liever wat ik doen
kan om uwen toestand op de eene of andere wijze te verlichten.’
O niets! er is niets te doen, Karel, zet u slechts hier op dien stoel... naast mij neder...
zoo... geef mij uwe hand... zoo in de mijne... en nu, spreek mij nu, broeder, o spreek,
dat ik uwe stem hoore... dat zal mij moed en sterkte geven... dat zal de wanhoop van
mij afwenden... want, o zie! ik ben bevreesd, ik ben eene rampzalige... eene
meineedige, Karel... Ik had immers, gij weet het, ik had aan moeder... op haar
doodsbed gezworen... gezworen... en ik heb dien eed verbroken: ik heb mijn woord
met de voeten getrapt; ik ben eene rampzalige geworden... een verachtelijk schepsel!...
o Mijn God! mijn God! heb toch medelijden met mij! en verleng mijn lijden niet
langer!...’
‘Zuster! zuster! arme zuster!’ snikte Karel, het gemoed tot in het binnenste
geschokt, ‘o ik bid u, verjaag toch die droeve gedachten uit uwen geest en hoor mij,
o hoor mij!...’
Doch de jongeling voelde nu de hand, welke hij vasthield de zijne
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niet meer klemmen. Hij staarde op de kranke en zag ze onroerbaar en met den mond
half geopend liggen. Hij staarde met nog meer aandacht, liet de hand los, die naast
het bed krachteloos hangen bleef; hij raakte met zijne lippen het voorhoofd zijner
zuster aan en voelde de koude des doods daar reeds op gespreid. Hij gevoelde, hij
verstond dat zijne zuster nog slechts een lijk was, en hij viel bezwijmd naast het bed
neder.
Toen hij tot het bewustzijn terugkeerde, zag hij zich door eenige der inwoners van
het huis omringd en nu kwam hem de verschrikkelijke gebeurtenis terug voor den
geest. Hij stapte terug naar het bed en sloeg nog eenen laatsten blik op haar, die hij
met de teederste broederliefde bemind had. Zij scheen een albasteren beeld, dat door
ouderdom zijnen blanken glans heeft verloren en in hare armen rustte het wichtje,
dat eenige uren vroeger met haar denzelfden doodstrijd had doorgestreden.
Karel bleef te Brussel totdat hij het lijk zijner zuster had zien ter aarde bestellen.
Dan keerde hij naar Antwerpen terug, waar hem een andere plicht, de opvoeding
zijner jongere broeders, nog aan het treurige leven hechtte, leven, dat slechts later
met eene stille vreugde werd opgehelderd, toen het brave Mietje hem de hand van
gade schonk.
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Eene schaking te Venetie.
I.
De avond spreidde zijne schaduw over de aarde en de woelige vermaken begonnen
te Venetië de dagelijksche bezigheden op te volgen. Gemaskerde personen stapten
in menigte uit de gondolen en begaven zich naar de plaats San-Marco, waar de
koffiehuizen en ridotti of speelzalen reeds in glanzend licht stonden te schitteren, in
afwachting der tuischers en slempers, die aldaar het grootste gedeelte van den nacht
moesten komen doorbrengen, terwijl anderen zich op de veglioni van den schouwburg
gingen vermaken. De gansche stad scheen, bij het ondergaan der zon, levend te zijn
geworden, en overal hoorde men den kreet der woeste vreugde en der onbeschaamde
losbandigheid. De vermaarde brug van den Rialto leverde op dit oogenblik eene
bijzondere levendigheid op. Honderden burgers wandelden aldaar op en neder en
hielden zich bezig met de voorbijgaande maskers te beschouwen of zich het oog te
verlustigen met het bewonderen der kostelijke kleinooden, welke in de winkels der
juweelieren, die van oudsher op de boorden der brug gevestigd waren, lagen te
prijken. In meer dan een dier kleine winkels bevonden zich voor miljoenen
edelgesteenten; want de handel daarin was een der bloeiendste van Venetië en
ofschoon de Republiek, op het einde der zestiende eeuw, waarin ons verhaal plaats
grijpt, niet meer op dien graad van
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rijkdom mocht bogen, waarmede zij in vroegere tijden begunstigd was, was de pracht
der edelen nogtans hoog geklommen en het scheen alsof men onder uitwendigen
rijkdom de armoede wilde verbergen, welke reeds aan het hart der Republiek begon
te knagen, en den ganschen staat ondermijnde.
De meesten der juweelieren, die hunne woon op den Rialto gevestigd hadden,
behoorden tot den Israëlitischen godsdienst en waren te Venetië gelukkiger dan in
andere staten van Europa; want het gemeenebest liet hun de vrije oefening der wet
van Mozes en trad zelden of nooit tusschen godsdienstige geschillen, ten ware deze
eenige afbreuk op de vrijheid van den Staat zouden hebben kunnen maken: en zulks
had men van de Joden niet te vreezen. Daarvan dan ook dat de Israëlieten, te Venetië
gevestigd, dit armoedig en achterhoudend voorkomen niet aanboden, welk men in
andere staten op het wezen hunner geloofsgenooten kon ontdekken. Zij moesten met
zoovele zorgvuldigheid hunne schatten niet verbergen, en durfden, bij voorspoed,
een open en vriendelijk wezen in het publiek vertoonen; want zij wisten dat men hen,
wanneer zij zich eerlijk gedroegen, noch benijdde noch haatte en hen de Staat nimmer
zou vervolgd hebben, ten ware zij zich aan staatkundige werkzaamheden plichtig
maakten.
Den avond, waarvan wij hier gewag maken, konden de voorbijgangers op het
wezen van den grijzen Efraïm, een Hollandsch juweelier, die sedert een tiental jaren
te Venetië handel dreef en er zijn fortuin merkelijk had zien aangroeien, eene
buitengewone tevredenheid lezen. De winkel van den Israëliet had dien dag eene
goede nering genoten, en hij mocht, onder andere verhandelde voorwerpen, bij eenen
huwelijkstros in juweelen, dien hij verkocht had, gerust op eenige honderden kronen
zuivere winst rekenen.
‘Lia,’ zegde hij tot zijne dochter, die naast hem aan de toonbank stond, ‘zoo moest
het alle dagen gaan, mijn kind, dan zou uw bruidschat spoedig aangroeien. Vier
duizend kronen liggen er reeds in het kofferken en de winst van heden zal er gansch
bijgevoegd worden. Ik wil dat de som tot tien duizend kronen klimme, en zoodra wij
tot dit getal zijn, schrijven wij aan uwen neef te Amsterdam.’
‘Vader, beste vader,’ zegde het meisje; ‘ik ben er immers niet haastig mede. Zeker
wilde ik wel den stond mijner vereeniging zien aanbreken; doch ik schrik tenzelfden
tijd voor dit oogenblik. Gij weet het, neef Isaac wil te Venetië niet wonen en mijn
huwelijk moet ook onze scheiding medebrengen.’
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‘Ik heb daar nogmaals over nagedacht, Lia, en heb bijna besloten met u naar Holland
terug te trekken. Het vaderland is thans vrij en rustig. Wij konden uwen broeder
Osias hier in de nering laten.’
‘En waarom onzen broeder niet laten volgen, beste vader.’
‘Neen, Lia, Osias moet op zijne beurt voor zijn fortuin zorgen. Wij zijn hier goed
in naam; in Holland zou de handel hem zoo voordeelig niet kunnen wezen. Wat mij
betreft, dat is iets anders, mijne dagen loopen ver en ik mag aan de rust denken. En
toch, ik wil het vaderland terugzien, want ik zou niet gaarne hier op eenen vreemden
grond begraven worden.’
‘Laten wij niet langer naar die tien duizend kronen wachten, vader; neef Isaac is
niet baatzuchtig en zal mijnen bruidschat niet overtellen.’
‘Neen, meisje, zoo niet; ik wil dat gij aan uwen bruidegom een heerlijk bezit
medebrengt. Ik weet dat de rijkdom uwer goede ziel groot genoeg zou wezen; doch
de andere zal daar geene schade aan doen, wanneer gij er goed gebruik van zult
maken, en daarvan ben ik verzekerd; want ik ken u, en neef Isaac bezit ook eene
edele inborst.’
‘Maar, vader, het zal immers op die eenige duizenden niet aankomen,’ zegde het
meisje, en de glimlach die op haar wezen verscheen, deed op dien stond de blijdschap
in het hart van den ouderling nog vergrooten.
‘Welnu, Lia, ik zal er nogmaals over nadenken... Doch het wordt volop donker,’
ging hij voort, ‘roep Martha eens en zeg dat zij den winkel sluite.’
Terwijl die kleine samenspraak in den winkel van den Hollandschen juweelier
plaats greep, bevonden zich twee personen aan de overzijde van de brug tusschen
de woelige menigte. Beiden hadden het wezen met eene zwarte mom bedekt en
degene, welke het prachtigste uitgedoscht scheen, verleende weinig aandacht aan
wat rond hen geschiedde, terwijl zijn makker niet ophield met zijne blikken in den
winkel van den juweelier te peilen.
‘Signor,’ zegde de laatste, ‘gij zijt een fijn kenner.’
‘Gij kunt de komplimenten daarlaten,’ zegde de andere; ‘zult gij ze thans goed
herkennen?’
‘Wees gerust, heerschap: de vogel is raar genoeg om hem tusschen duizend andere
uit te halen.’
‘Het is genoeg; ik betrouw mij op u.’
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Meer zegden de twee personen niet en verlieten ongemerkt de brug van den Rialto;
want Martha, de oude dienstmaagd van Efraïm, had intusschen den winkel gesloten,
en Efraïm zelve had zich met zijne dochter naar binnen begeven.
Het avondmaal was reeds opgedischt en men wachtte slechts op de komst van den
broeder van Lia, om zich rond de tafel te scharen. Niet lang liet zich de jongeling
wachten en men begon het avondeten te nuttigen. Efraïm, de vader, was een dier
kloeke grijsaards, wien de hooggevorderde ouderdom slechts ter versiering verstrekt
en aan allen eerbied inboezemt. Eene menigte sneeuwwitte haren omkroonden zijn
edel gelaat, waar de zachte gevoelens blijkbaar opgeschilderd stonden; zijne
lichtbruine oogen glinsterden nog, alsof hij in zijne eerste mannenjaren zou geweest
zijn en op zijn breed gevormd en hoog voorhoofd kon men lezen, dat hij de
goedaardigheid boven alles schatte en zijne ziel vrij was van die lage gevoelens van
onrechtvaardigheid en bedriegerij, waarmede men niet zelden, en soms met recht,
de menschen van zijnen stam betichtte.
Osias, de zoon, een jongeling van omstreeks de zes en twintig jaren, was van eenen
fijnen doch forschgespierden lichaamsbouw. Zijne zwarte haren, zijn gebogen neus,
zijne ingevallen slapen en vooruitspringende appelbeenen toonden zijnen
Hebreeuwschen oorsprong aan, en zijn voorhoofd, meer hoekachtig en scherper dan
dit van Efraïm, deed ook meer aan den Oosterschen vorm denken. Edel van inborst
was de jongeling; doch levendige driften bestuurden zijne ziel en, men zag het genoeg,
bij de kracht van ingetogenheid, welke hij in eenen hoogen graad bezat, zou hij,
wanneer de gelegenheid zich hadde voorgedaan, ook voor geene stoute daden
teruggeweken zijn. Lia was eene echtschoone maagd en bezat al die hoedanigheden
van lichaamsvorm, welke men in eene joodsche schoone zou kunnen ontdekken. Bij
uitzondering der meeste Israëlietsche vrouwen, bezat zij donkerblauwe oogen, welke
als twee zachte perels onder haren schedel stonden te glinsteren en wier zachte luister
nog werd opgehelderd door de hoogbruine tint, welke op hare zachte huid verspreid
lag en door de pikzwarte lokken, die haar lief wezen omkransten. Hare leden waren
rank en fijn en deden aan den antieken vorm denken. De inborst van haren vader en
broeder schenen zich vermengd in hare ziel gevestigd te hebben en, bij eene
aandachtige bezichtiging van de uitdrukking harer wezenstrekken, kon men zich
weldra overtuigen, dat, hoever
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zich ook hare zachtmoedigheid uitstrekte, het haar aan geenen moed noch
standvastigheid van ziel in groote omstandigheden zou ontbreken. Martha, dé
dienstmaagd, was een dier uitgezonderde wezens, die zich aan een huisgezin
verkleven, van de belangen huns meesters hunne belangen maken en bereid zijn alles
op te offeren voor het gezin, waarvan zij deel maken. Bij de geboorte van Lia, welke
het leven aan hare moeder kostte, was de brave vrouw als voedster in het huis van
Efraïm getreden, en zij had jegens de twee kinderen het heilige ambt van moeder
waargenomen. Hoezeer zij ook aan haar geboorteland verkleefd was, had zij echter
niet geaarzeld Efraïm naar Venetië te volgen. Om hare gansche inborst te doen
kennen, zal het genoeg zijn te zeggen, dat, welken brandenden lust zij ook gevoelde
om het vaderland terug te zien, zij op het eerste verzoek van Efraïm, om met Osias
alleen te Venetië te verblijven, zou toegestemd hebben. De minste wensch van den
grijzen ouderling was eene wet voor de brave Martha.
Efraïm hernam, bij het avondeten, de samenspraak, welke hij met zijne dochter
in den winkel begonnen had. Men gewaagde nogmaals van den bruidschat van tien
duizend kronen; men sprak over neef Isaac, over het verlaten van Venetië, en de
oude Efraïm nam thans het vaste besluit van Lia te volgen, wanneer zij in den echt
zou zijn getreden. Die echt moest na het eindigen der feesten van Carnaval, welke
reeds hadden aanvang genomen, aangegaan worden. Aan Osias werd de handel
overgelaten en Martha zou zijne huishoudster blijven. De jongeling stemde in alles
toe; doch hij voegde er bij dat, wanneer het hem te Venetië door het afwezen zijner
zuster en van zijnen vader te treurig zou worden, hij niet lang zou gewacht hebben
op zijne beurt den weg naar Holland in te slaan. De vader deed daarop nog eenige
bemerkingen, en zoo liep het avondmaal tusschen gullen kout en stil huiselijk geluk
af.
Toen men de tafel had verlaten, stelde Osias aan zijne zuster eene wandeling op
het kanaal voor.
Zulks was, om zoo te zeggen, de dagelijksche gewoonte.
Lia greep vlug als eene hinde naar heure zijden mantilje, verborg volgens
Venetiaansche gewoonte haar aangezicht onder de fluweelen mom en volgde haren
broeder. De vader nam zijnen met zilver beslagen bijbel en ging zich de ziel
versterken, terwijl Martha zich met het huiselijke werk bezig hield.
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Eenige stonden later zweefden Osias en Lia op de kanalen van Venetië.
Ofschoon Efraïm een vaste bediende voor zijn gondool had, wilde de broeder
nimmer dat deze hen bij de avondwandeling vergezelde, en hij vond er een innig
vermaak in met zijne zuster alsdan alleen te wezen, en den dienst van gondelier zelf
bij haar te vervullen.

II.
Des anderdaags zagen de bewoners van den Rialto met verwondering, dat de winkel
van den ouden Efraïm den ganschen dag gesloten bleef. Martha was wel eenige
keeren buiten de woning gestapt en men had bemerkt, dat er eene diepe droefheid
op haar wezen te lezen stond; doch niemand had zich verstout haar te vragen wat er
in het huisgezin was voorgevallen; want de eerste gedachte, welke zich te Venetië,
bij het eene of andere buitengewone voorval opdeed, was dat de staatkunde misschien
in het spel kon wezen, en men wist dat het niet geraadzaam was zich alsdan met iets
te bemoeien. Martha zelve scheen ook geenen lust te hebben om de oorzaak haars
verdriets mede te deelen; want zij hield telkens, bij het uitstappen der woning, de
oogen voor zich geslagen en scheen alle ondervragingen te willen vluchten. Dan,
wat er op het wezen der oude dienstmaagd uitstraalde, was niets in vergelijking met
de droefheid, die er in het anders zoo blijde huisgezin heerschte.
De oude Efraïm zat in zijnen breeden armstoel en tranen rolden biggelend over
zijne wangen, terwijl zijn zoon Osias, met een ongemeen vuur in de oogen en met
de vuisten toegewrongen, in het vertrek op en neêr wandelde.
‘Osias, mijn zoon,’ zuchtte de grijsaard, ‘o verhaal mij nog eens hoe het alles
geschied is en zoeken wij of er geen middel bestaat, om uwe arme zuster weer te
vinden; op geld moet er niet gezien worden. Ik gave gaarne mijn' laatsten secchino
om Lia terug in ons midden te bezitten.’
‘Het geld zal ons niet baten, vader,’ zegde Osias; ‘mijne zuster is ons met dit
inzicht niet ontroofd. Wij zullen ze nooit meer wederzien of zij zal tot ons zonder
losgeld terugkomen. Doch, hoe zal zij ons
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teruggegeven worden!... God, God!.. - O ik heb het te goed gezien. Die haar geschaakt
hebben, terwijl zij mij den mond stopten en de spraak benamen, waren bedienden
van den eenen of anderen grooten edelman. Onder hunne vermomming heb ik wel
klaar eene livrei ontdekt en terwijl zij mij terug in onze gondool wierpen, zag ik de
gouden boordsels van een prachtig kleed...’
‘Dat Israëls God medelijden met ons hebbe, mijn zoon; want gij weet het, alleen
de opperhoofden der Republiek mogen aan hunne bedienden de livrei laten dragen.’
‘O, hadde ik slechts eenen dolk bij mij gehad,’ hernam de jongeling, ‘men zou
mij niet straffeloos mijne zuster ontroofd hebben en er hadde bloed gevloten.’
‘Uw tegenstand ware nutteloos geweest, Osias. Wat kondet gij tegen vijf gewapende
boeven aanrichten?’
‘Ik hadde ten minste kunnen sterven, met mijne zuster te verdedigen.’
‘En ware dan het ongeluk van uwen grijzen vader nog niet grooter geworden,
Osias! o, dan ware ik misschien reeds lang kinderloos geweest!... Hadde ik u liever
niet toegelaten die kleine wandeling op het kanaal te doen.’
‘Wees niet onrechtvaardig, vader, wij hebben niets meer dan onze gewone
dagelijksche wandeling gedaan, gij weet het.’
‘Ik weet het, ja, Osias, doch vergeef aan mijne droefheid... Mijne goede Lia, mijne
lieve docter...’
En de ouderling borst nu in overvloedige tranen los.
Osias ging intusschen voort met op en neêr in het vertrek te wandelen. Geen traan
vertoonde zich op zijne wangen; doch zijn hart klopte als wilde het zich uit zijnen
boezem losrukken, en zijne oogen schenen door een gloeiend vuur verzengd. Toen
hij zag dat zijn vader weêr in diepe droefheid verslonden lag, stapte hij nader bij
hem, greep den ouderling bij de hand en zegde:
‘Heb moed, vader, al de tranen welke wij kunnen storten, zullen ons Lia niet
teruggeven. Er valt mij een middel in: ik ga de Signoria kennis geven van de laffe
daad te onzen opzichte gepleegd.’
‘En hoe zult gij tot die geheime macht geraken, mijn zoon?’
‘Ik schrijf een briefje, leg daar alles in uit en vraag, dat men ons recht doe. Ik steek
het schrift in den Leeuwenmuil en de Republiek heeft te vele spioenen, dan dat zij
weldra niet zoude onderricht wezen, waar mijne zuster zich bevindt en wie de schaker
is.’
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‘En zal de Republiek ons daarom recht doen, aan ons rampzalige Israëlieten?’
‘Gij weet, vader, dat de Staat tusschen de geloofsbelijdenissen geen onderscheid
maakt. Of men ons echter recht zal laten wedervaren, weet ik niet. In alle geval zullen
wij er de middelen toe aangewend hebben. Ik ga, en wees niet ongerust: ik moet en
zal langs alle kanten zoeken; want werkeloos kan ik niet langer blijven.’
‘Ga dan, mijn zoon, wees voorzichtig en dat Abrahams God u geleide: ik zal
intusschen voor den goeden uitslag uwer pogingen bidden.’
Hierop verliet Osias het vertrek en na eenigen tijd op zijne kamer doorgebracht te
hebben, kwam hij beneden bij Martha en zegde haar over zijne afwezigheid niet
ongerust te wezen. De oude Martha verbaasde, toen zij zag dat Osias zich vermomd
had.
‘Waarom die onheilige kleeding?’ vroeg zij.
‘Het zal mij in mijne opzoekingen niet onvoordeelig wezen,’ zegde Osias, en hij
snelde de woning uit.
Eene gondool had den jongeling weldra naar de plaats van San Marco gevoerd.
Zijn boezem werd treurig benepen, toen hij, aldaar aangekomen, de woeste vreugde
teugelloos zag heerschen. Honderden maskers bevonden zich op het plein: vroolijke
liederen galmden in de ooren des jongelings; het muziek der poetsenmakers, die
aldaar hunne tenten bij het vallen van den avond hadden opgeslagen, scheurde hem
den boezem, en hadde men, op die stonden onder zijn masker, de uitdrukking zijner
wezenstrekken kunnen ontwaren, men had gebeefd bij het zien der woede, welke
daarop uitstraalde. Hij hield zich, zooveel mogelijk, van de menigte verwijderd en
ging zich in de nabijheid van eenen grooten trap van het paleis des Doges schuil
houden, het gunstige oogenblik afwachtende om, ongemerkt, zijnen brief in den muil
van den bronzen leeuw, die daar gesteld was om de geheime beschuldigingen te
ontvangen, te kunnen werpen. Eenen langen tijd bleef hij wachten. Eindelijk wilde
hij van eenen voordeeligen stond gebruik maken en richtte zijne stappen met
omzichtigheid naar het bronzen standbeeld. Doch hij had nog niet de helft van den
weg afgelegd, toen er eensklaps eene hand op zijnen schouder nederviel en hij het
woord ‘Osias’ hoorde uitspreken. De jongeling zag om en ontwaarde eene gemaskerde
personaadje.
‘Wie zijt gij?’ vroeg hij.
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‘Ik zal u dezelfde vraag niet doen,’ zegde de onbekende, ‘want gij ziet dat ik u ken,
ofschoon gij gemaskerd zijt.’
‘Ik voorzeker ken u niet,’ hernam Osias, ‘wat wilt gij van mij?’
‘Ik wil u van dienst wezen,’ zegde de onbekende, ‘en vooreerst raad ik u, uw schrift
niet in den Leeuwenmuil te werpen. Wat gij aan de Signoria kunt zeggen, weet zij
reeds lang. Nog geen uur was uwe zuster geschaakt, of de Driemannen waren er
reeds van onderricht.’
‘Gij weet dat?’
‘Gij ziet wel, dat ik het weet.’
‘En waar is zij? Waar is Lia? Spreek!’
‘Kom,’ zegde de vreemdeling, ‘want hier is het niet geraadzaam veel te spreken.
De muren hebben hier ooren.’
Osias volgde de geheimzinnige personaadje en beiden traden weldra in eene
gondool en schoven op het kanaal voort. Toen zij omstreeks een kwaart uurs gevaren
hadden, hield de onbekende zijne boot stil en zegde tot den jongeling:
‘Osias, de woorden, welke wij tot hiertoe gewisseld hebben, zijn wel niet bekwaam
om u een volle vertrouwen jegens mij in te boezemen; doch wees overtuigd, dat ik
het goed met u meen en u met een oprecht hart wil dienstig wezen. Ik zal u te meer
weldra de bewijzen daarvan geven.’
‘Ik ken u niet,’ zegde Osias, ‘doch het mistrouwen is immer het laatste mijner
gevoelens; en daarom zal ik aan uwe woorden gelooven, en kunt gij mij helpen om
mijne zuster terug te vinden, wees dan verzekerd, dat mijne dankbaarheid...’
‘Spreek daarvan niet,’ onderbrak de onbekende, ‘ik wil geene belooning voor wat
ik ten uwen voordeele zou kunnen verrichten. Het zal mij genoeg wezen, dat gij
betrouwen in mij stellet. Gij zult niet trachten te weten wie of wat ik ben, of zelfs
geene ondervragingen daaromtrent doen. Ik zal het u zelve verklaren, indien ik het
noodig oordeel. Belooft gij mij zulks, Osias?’
‘Ik beloof het u,’ zegde de jongeling; ‘doch hoe zal ik u weten te vinden om uwen
bijstand in den nood te verzoeken?’
‘Wees daar niet ongerust voor; ik zal u wel weten op te sporen. Heb ik u daareven
reeds geen bewijs gegeven, dat ik u weet te vinden, wanneer het noodig is?’
‘Het zij dan zoo,’ zegde Osias, ‘en dat God uwe goede inzichten zegene.’
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‘En uwe pogingen ten beste doe uitvallen...’ zegde de onbekende. ‘En nu,’ ging hij
voort, ‘ziet gij daar dit prachtig paleis uit het water oprijzen?’
‘Ik zie het.’
‘Daar binnen is uwe zuster.’
‘En wie is de bewoner van dit paleis?’
‘Ziehier een schrift,’ zegde de onbekende, ‘dat u alles zal verklaren. Doch herken
eerst nog eens goed het paleis; want wij varen terug...’
‘O, geef mij dit schrift,’ zegde Osias, ‘geef spoedig!’
De vreemdeling reikte het schrift over, en terwijl Osias, bij het licht dat in eene
kleine lantaarn op de gondool brandde, het schrift doorliep, greep de onbekende den
riem vast en de gondool keerde terug naar het midden van Venetië.
Ziehier wat de brief behelsde:
‘Goede broeder! een man, dien ik niet ken, belooft mij u deze woorden te doen
geven. Mijn schaker is Carlo Morosini; ik ben in zijn paleis opgesloten; doe geene
pogingen, die u noodlottig zouden kunnen worden. Vertroost vader en verzeker hem,
dat zijne dochter liever zal sterven, dan aan de drift van het wanschepsel te
gehoorzamen. Ik heb, zonder dat men het weet, mij eenen dolk weten te verschaffen
en wanneer de wederstand onmogelijk zou worden, zal de dolk mij redden... Broeder,
bid voor mij.
Uwe LIA.’
‘Morosini!’ grijnsde Osias, toen hij het schrift gelezen had, ‘Morosini! de dood
aan u!’
‘Spreek zoo luid niet, vriend Osias,’ zegde de onbekende, ‘men mocht u afluisteren;
wees voorzichtig.’
‘Zeg mij waar ik hem kan vinden!’ riep de jongeling.
‘Bedaar, Osias, nog eens bedaar, en onthoud wel, dat men te Venetië niets luidop
kan verrichten...’
‘Maar, ik bid u, mijn vriend, zeg mij waar ik het wanschepsel kan ontdekken.’
‘Wie weet het,’ zegde de onbekende, en zich dichter bij het oor van Osias voegende,
fluisterde hij hem toe: ‘indien gij toegang in den raad van de Tien hadt, zoudt gij er
hem misschien ontmoeten...’
‘Doemnis!’ grijnsde de jongeling, en hij liet het hoofd in de handen zakken.
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Intusschen was de gondool terug in de nabijheid van San-Marco gekomen. De beide
personen stapten aan wal, en toen Osias, eenen stond later, het woord aan zijnen
makker meende toe te sturen, zag hij dat deze verdwenen was. Zulks kwam den
jongeling vreemd voor en op eens schoot hem de gedachte te binnen, dat die
vreemdeling wel een verrader kon wezen, die slechts valsche inlichtingen had
gegeven, om hem te beletten op het echte spoor ter wedervinding van Lia te geraken.
Hij dacht alsdan aan het schrift en zocht eene plaats, waar het licht hem zou toegelaten
hebben zich te overtuigen, dat de brief waarlijk van de hand zijner zuster was. Terwijl
hij zich met die lezing bezig hield, stond de onbekende eensklaps terug aan zijne
zijde en sprak op eenen halfgestoorden toon:
‘Osias, uwe onvoorzichtigheid is groot. Indien gij uw eigen leven liefhebt, zie dan
klaarder uit uwe oogen; want gij zijt bezig met uw ongeluk te bewerken. Weet gij
dan niet, dat er hier overal bespieders zijn!... En nu, nog iets, denk aan den
Leeuwenmuil niet meer. Nu gij den naam weet, zoudt gij hem soms aan de Signoria
willen bekend maken, en ik heb het u reeds gezegd: de Driemannen zijn van alles
onderricht en uwe aanklacht zou slechts voor gevolg hebben u in de gevangenis te
doen werpen... En waar bleven dan de pogingen, die gij thans misschien nog voor
uwe zuster zult kunnen aanwenden?... Denk er aan en mistrouw mijne woorden niet,
Osias; thans moet ik u verlaten...’
En toen de onbekende dit gezegd had, verliet hij den jongeling en verdween weldra
tusschen de vroolijke menigte, die op de plaats van San-Marco rondwoelde.
Osias bleef eenigen tijd in bedenking staan. Dan begaf hij zich, met de hel in den
boezem, tusschen de menigte en het was eerst laat in den nacht, dat hij zich naar
zijne woning deed terugvoeren.

III.
Osias deelde, bij zijne terugkomst in het huisgezin, aan zijnen vader niets mede van
datgene wat hij onderschept had, en trachtte slechts den braven ouderling moed in
te spreken en hem hoop te doen opvatten. Doch Efraïm was ontroostbaar en niets
kon zijne gefolterde ziel verlichten.
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Des morgens verliet Osias weder zijne woning en ging, zonder te weten wat hem te
doen stond, zonder eenige vaste middelen te kunnen beramen, in de stad
rondwandelen. Meermaals bevond hij zich in de omstreken van het paleis Morosini,
meermaals vestigde hij zijne blikken op de sombere muren van het reusachtig gebouw,
terwijl zijn boezem hevig klopte en zijn hoofd hevig brandde; doch hij bleef
besluiteloos. Zich in het paleis aanbieden, vragen om den Signor Morosini te spreken,
kwam hem meermaals in de gedachte; doch wat zou hij daarmede gewonnen hebben?
Men had hem voorzeker den toegang geweigerd en zijne tegenwoordigheid alleen
zou argwaan hebben verwekt. Hij voelde zich nogtans als gedwongen om telkens de
nabijheid van het paleis terug op te zoeken en slechts toen de avond begon te vallen,
keerde hij huiswaarts. Hij vermeed de tegenwoordigheid zijns vaders en deed de
oude Martha in stilte eene kleeding van gondelier halen. Zoodra hij die vermomming
had aangetrokken, verliet hij weêr onbemerkt de woning en stapte zijne gondool in.
Nog immer door dezelfde drift en door eene soort van voorgevoel bestuurd, voer hij
recht naar het paleis Morosini en ging zich in de nabijheid vestigen, op eene plaats
van waar hij alles kon bespieden wat er aan den ingang der rijke woning zou kunnen
gebeuren. Daar bleef hij rusteloos en de ziel door wanhoop geforterd in zijne gondool
liggen. Waarom hij daar wacht hield, zou hij niet hebben kunnen zeggen, en echter
was het hem onmogelijk die plaats te verlaten. Het ging hem als den trouwen hond,
die zijnen meester eene woning zou hebben zien binnentreden en ongeduldig op de
terugkomst zou blijven wachten. Hij zag vroolijke gondolen nevens hem voorbijvaren;
hij hoorde de weelderige serenate in de omstreken rondgalmen, en verkropte
intusschen de wanhoop, die zijne ziel kwelde, en bleef roerloos in zijne gondool
liggen. De uren sleten traagzaam en de jongeling ontdekte niets: het paleis Morosini
bleef toegesloten en slechts het licht, dat men hier en daar door de vensters ontdekte,
duidde aan dat er leven in zijne muren was.
De vermoeidheid had eindelijk den jongeling overvallen, en juist was hij in eene
sluimering gezonken, toen hij, omtrent middernacht, het stil gefladder van eenen
riem in het water ontdekte. Hij schoot eensklaps uit zijne mijmering, spreidde de
oogen open en ontwaarde, op eenigen afstand van het paleis Morosini, eene lichte
gondool, welke, te oordeelen naar den gang dien zij genomen had,
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van het paleis moest vertrokken zijn. Het hart van Osias klopte hevig in zijnen boezem,
bij die ontdekking; hij beeldde zich in, dat dit vaartuigje ongetwijfeld Signor Morosini
voerde en dat hem mogelijk het middel om zich te wreken ging gegeven worden.
Eenigen tijd hield hij zich nog stil, en toen hij zag dat de gondool slechts maar half
zichtbaar in de verte bleef, en hij gevolgentlijk oordeelde dat men zijne beweging
niet zou bemerkt hebben, deed hij zijn vaartuigje denzelfden weg inslaan en bleef
van verre volgen. Na omstreeks eene halve mijl voortgestuurd te hebben, werd Osias
gewaar dat de gondool, die hij vervolgde, het kanaal San Stefano bereikte. Hij
verschrikte bij het naderen dier geduchte plaats; want het was daar dat de raad van
de Tien zijne slachtoffers deed verdwijnen, en daarom aan de visschers verbood
hunne netten op die plaats uit te werpen, uit vrees dat men lichamen hadde kunnen
opvangen, die voor ieder onbekend moesten blijven. Die bedenkingen nogtans waren
niet bekwaam om den jongeling van zijne onderneming te doen afzien en hij bleef
de gondool, ofschoon met een kloppend hart, opvolgen. Hij begon echter aan de
tegenwoordigheid van Morosini in de boot te twijfelen, toen hij zag, dat deze in het
midden van het kanaal San Stefano stil hield. Hij ook staakte nu den loop van zijn
vaartuigje, strekte zich neder en bleef aandachtig om te zien wat er gebeuren ging.
- Ziehier wat de jongeling ontdekte:
Twee mannen bevonden zich in de gondool. Een derzelven, die tot dan in het
kleine paviljoen was verstoken gebleven, vertoonde zich en bracht met zich eenen
zwaren last, welken men in allerhaast in het kanaal liet nederzinken. Waarin die last,
die aan een groot pak geleek, bestond, kon Osias niet gissen en echter voelde hij, bij
het zien dier vreemde handelwijze, het bloed als in zijne aderen verstijven. De
vreemde bewerking had slechts eenen stond gevergd en nauwelijks was de zaak
verricht, of de gondool dreef verder en verdween weldra in de volle duisternis.
Osias dacht er thans niet meer aan om de gondool te vervolgen en nauwelijks was
deze uit het gezicht of de jongeling voer naar de plaats waar hij den last had zien
nederzinken. Daar maak te hij zijne boot vast, ontdeed zich van zijne bovenkleederen
en duikelde met het hoofd nederwaarts, doch zonder gerucht te maken, in het water.
Eenige tijd verliep zonder dat men iets bespeurde; dan kwam de jongeling weêr
boven en trad terug in zijne gondool. Hij greep naar zijne uitge-
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schudde kleederen, bracht eenen dolk te voorschijn en, met denzelven gewapend,
duikelde hij opnieuw naar den grond van het kanaal. Weinige stonden verliepen er
thans, wanneer hij terug bovenkwam, en met zich een zwaar pak voerde. Zijne
krachten waren bijna uitgeput. Hij wierp eerst den dolk, die hem gediend had om de
koorde door te snijden, waarmede een zware steen aan het pak was vastgemaakt, in
de gondool, hief zich alsdan op en trok het pak mede, dat hij zoo spoedig mogelijk
in het paviljoen zijner gondool verborg. Eene korte poos rustte hij slechts en dan
zijnen riem vattende, verwijderde hij zich zoo stil, doch zoo spoedig mogelijk, van
de geduchte plaats, waar hij zich bevond.
De weg, dien de jongeling thans volgde, was niet degenen langs waar hij gekomen
was, en hij scheen aan het paleis Morosini niet meer te denken. Een kwaart uurs later
was hij reeds buiten de binnenkanalen der stad en bevond zich op de breedere lagune,
die zich rond Venetië uitspreiden. Toen hij oordeelde dat hij van alle woningen ver
genoeg verwijderd was, hield hij stil, liet zijne gondool zachtjes voortdrijven en
haalde het opgevangen pak te voorschijn. Wij zullen niet trachten te beschrijven wat
er op dien stond in de ziel van den jongeling omging. Bij het ophalen van den
geheimzinnigen last had hij zich reeds overtuigd gevoeld, dat daarin een lichaam
was gewonden: doch van wie mocht het lichaam wezen?... Met zijnen dolk sneed
Osias het linnen open en bij het schemerlicht der maan ontdekte hij weldra, dat het
opgevischte een vrouwenlichaam was. Bevend wendde hij het hoofd van het lijk naar
het licht, en God! het was zijne zuster! het was Lia!... Eene breede wonde stond
gapend in haren hals en paarsch was haar aangezicht. Osias viel bedwelmd naast het
lijk neder en het bewustzijn verliet hem. Hij herkwam slechts tot het leven, toen hij
zijne hand door eene warme hand voelde drukken en het voorhoofd met frisch water
voelde besproeien. Toen hij met volle bewustzijn de oogen kon openen, zag hij eenen
gemaskerden vreemdeling naast hem in de gondool staan. Een tweede blik viel op
het lijk zijner zuster, dat nog immer in de boot uitgestrekt lag.
‘Arme Osias, mijn vriend,’ zuchtte de onbekende, ‘uwe ramp is groot, is
onherstelbaar.’
Osias wierp eenen blik op den vreemdeling en op eens de woede in zijne ziel
voelende opborrelen, riep hij:
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‘Maar wie zijt gij? Komt gij in mijne smart deelen of er u in verlustigen, spreek!
Waarom dit masker, indien gij mij een vriend zijt?...’
‘Mijn gezicht is u onbekend, Osias; doch daar ligt het masker.’ En dit zeggende
wierp de onbekende zijne mom af. Osias staarde hem met aandacht aan en sprak:
‘Ik ken u niet! Waarom zijt gij hier bij mij?’
‘Om u te troosten, Osias; om u behulpzaam te wezen en om u later misschien te
helpen wreken... Herkent gij den man van gisteren niet meer?’
‘Ik herinner mij uwe stem.’
‘Gij hebt niet alleen gewaakt, Osias; ik heb u nagespoord: ik heb de gondool van
het paleis Morosini zien vertrekken en ben u tot hier gevolgd... O, een dag later en
die ramp had geene plaats gegrepen...’
Osias had op die laatste woorden geene aandacht meer geslagen en knielde thans
bij het lichaam zijner zuster neder. Hij drukte hetzelve tegen zijne borst, en begon
overvloedige tranen te storten. Slechts woorden, die van raaskalling getuigden,
kwamen nog uit zijnen boezem op.
De vreemdeling zag met eenig genoegen die uitwendige teekens van droefheid en
hield zich intusschen bezig met zijne gondool aan die van Osias vast te hechten en
dan de beide vaartuigen voort te sturen. Allengs bedaarde de wanhoop des jongelings
en eindelijk het hoofd oprichtende, vroeg hij aan zijnen onbekenden vriend waar hij
hem voerde. Deze wees met den vinger naar het bijgelegen strand, toonde den
jongeling eene zwarte plek gronds aan, en zegde op eenen statigen toon:
‘De dooden moeten ter aarde besteld worden.’
Osias herkende in den aangewezen grond het kerkhof, dat buiten Venetië gelegen,
voor de Joden en Protestanten bestemd was. Treurig liet hij het hoofd nederzakken
en eenen stond later raakten de twee vaartuigen aan wal.
De twee vrienden torschten het lijk en droegen het op den naakten grond van het
eenzame verlatene kerkhof. Eensklaps hief nu de onbekende de gebeden aan, welke
de Israëlieten, bij het begraven hunner dooden bezigen, en Osias drukte hem de hand,
zeggende:
‘Gij zijt mij een broeder in den godsdienst! Waarom spraakt gij
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niet eerder, dan hadde ik geenen stond aan uwe vriendschap getwijfeld...’
De onbekende beantwoordde den handdruk van Osias, doch ging voort met de
gebeden op te lezen en ook de broeder van Lia gaf zich thans aan de godsvrucht over.
Toen de gebeden geëindigd waren, sprak de onbekende, op de hand van het doode
meisje wijzende:
‘Osias, neem dien ring van den vinger uwer zuster; hij moet mij tot eene herkenning
bij uwen vader verstrekken; want ik zal den ouderling gaan vinden.’
De jongeling voldeed aan dit verzoek en reikte den ring aan zijnen vriend over.
Dan stelden beiden zich aan het werk en groeven met hunne dolken eenen kuil, waar
zij het lichaam van Lia in neêrplaatsten. Zij spraken 't lijk nog een laatst hartscheurend
vaarwel toe, en dan dwong de vreemdeling zijnen vriend met hem de plaats der
dooden te verlaten, zeggende:
‘Laat Lia thans rusten; zij is reeds in den schoot van Abraham en geniet de
hemelsche vreugden. Hare ziel heeft rein het lichaam verlaten en de booze heeft zich
in zijne drift bedrogen gezien. Thans is het aan God, hem zijne wraak te doen
gevoelen...’
Osias zuchtte diep, doch sprak niet en liet zich gedwee van het kerkhof wegbrengen.
De vreemdeling voer met zijnen vriend terug de stad binnen.
Toen men in de omstreken van het Arsenaal gekomen was, traden beiden aan wal
en de vreemdeling ging aan eene kleine woning aankloppen. Na eenige stonden, en
bij het uitspreken van een geheim woord, ontsloot zich de deur en de twee makkers
traden binnen. Een grijsaard, in eenen breeden mantel gewikkeld, leidde hen in eene
achterkamer en stelde hun alras eenen bokaal wijn voor.
De onbekende deed Osias eenige teugen van het verkwikkende vocht nuttigen en
zegde dan tot den ouderling:
‘Beste Abraham, draag zorg voor dezen mijnen vriend, alsof hij uw eigen zoon
ware: hij zal hier op mijne terugkomst blijven wachten.’
‘Wees gerust, Levi,’ zegde de grijsaard, ‘hij is hier onder mijne bescherming en
in veiligheid.’
‘Gij heet Levi,’ zegde Osias.
‘Ja, vriend.’
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Een blik van den onbekende, welken wij thans Levi kunnen noemen, deed aan den
ouderling verstaan, dat hij een geheim gesprek met zijnen vriend wilde hebben.
Abraham verliet oogenblikkelijk het vertrek:
‘Osias,’ zègde Levi nu, ‘denk niet dat hetgene wij dezen nacht verricht hebben,
indien het nog een geheim is, voor de Signoria van Venetië een geheim zal blijven.
In alle geval moeten wij ons voorstellen, om niet bedrogen te worden, dat het geweten
zal zijn, of liever, dat het reeds geweten is en ons daarnaar schikken. Recht kunt gij
van de Republiek niet verkrijgen, en in Venetië moogt gij u ongemaskerd niet meer
vertoonen. Hier zijt gij veilig, al de spioenen der staatsinkwisitie zijn niet machtig
genoeg om u hier op te sporen; want de oude Abraham heeft in zijne woning
schuilplaatsen, waar nimmer het oog der Tienmannen heeft binnengedrongen. Ook
voor Efraïm, uw' vader, zou een langer verblijf te Venetië noodlottig worden: hij
moet zich zoodra mogelijk verwijderen,’
‘Maar,’ zegde Osias, ‘is het aan ons te vluchten! Wij, die gehoond zijn, wij, die
onrecht geleden hebben!...’
‘Het is juist daarom dat gij vluchten moet, Osias. De Republiek wil niet dat men
in hare staten ontevreden zij, recht of geen recht daartoe hebbende...’
‘Dat is afschuwelijk.’
‘Ja, vriend, dat is afschuwelijk; maar het is zoo.’
‘En wat zou men tegen mij aanrichten?’
‘Men zou u vangen en veroordeelen.’
‘En op welken grond?’
‘Gij vergeet, Osias, dat gij te Venetië zijt... Wat zoudt gij zeggen, indien men u
voor den raad der Tien bracht en u beschuldigde van uwe eigene zuster vermoord te
hebben?...’
‘Wat ik zou zeggen!’ riep Osias. ‘Wat ik zou zeggen?’ herhaalde hij, en een
ongemeen vuur gloeide in zijne oogen. ‘Wat ik zou zeggen! Ik zou hen onder mijne
voeten verpletten, die zulke woorden durfden uiten.’
‘De boeien zouden u zulks beletten, vriend, en gij zoudt niets kunnen doen, niets
kunnen zeggen, dan om uwe veroordeeling te verhaasten... Beschuldiging te Venetië
is veroordeeling, en van den geheimen rechter gaat men onmiddellijk naar den beul.’
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‘Afgrijselijk!’ riep Osias, ‘maar het zijn dan geene menschen om zulke gruwelen te
plegen?’
‘De staatkunde, zeggen zij, eischt zulks... Doch komen wij tot ons gezegde terug.
Uw vader moet zich zoodra mogelijk verwijderen; zijt gij daarvan overtuigd?’
‘Indien het noodig is, stem ik er in toe.’
‘Dan zult gij hem in dier voege schrijven; de ring van Lia zal hem mijne zending
heiliger maken, en wij zullen hem slechts later den dood uwer zuster doen kennen.
Thans smeekt gij den braven ouderling in uw beider naam, zich te verwijderen, zich
door mij te laten leiden, en gij belooft van hem weldra op te volgen.’
Osias schreef in den zin hem door zijnen vriend opgegeven, en Levi verliet in stilte
de woning van den ouden Abraham.
‘Tot wederziens,’ zegde hij, bij het heengaan, ‘wanneer uw vader in veiligheid is,
Osias, zullen wij verder aan onze zaken denken... Abraham zal u niet ondervragen
en gij ook moet hem niets zeggen... Vaarwel!...’
En de wonderbare vriend verdween uit het kleine vertrek, den rampzaligen Osias
alleen aan zijne droefheid overlatende.

IV.
Drie dagen waren verloopen, gedurende welke Osias in de grootste achterdocht en
onrust verkeerd had.
In den avond van den derden dag viel er een geheime klop op de deur der woning
van den ouden Abraham en Levi trad weldra binnen.
‘Uw vader is buiten Venetië en in veiligheid, vriend,’ zegde hij, zoodra hij zich
met Osias alleen bevond, ‘en er is geene vrees meer voor hem te voeden. Nu is het
de beurt om aan uwe zaken te denken.’
‘Zeg aan mijne wraak, vriend, aan mijne wraak!’ sprak Osias, de hand van Levi
grijpende, ‘ik voel mij den boezem als verzengd. Die drie dagen hebben mij,
niettegenstaande de goede zorgen van dien braven ouderling, eene eeuwigheid
geschenen.’
Levi bleef eenigen tijd stilzwijgend zijnen makker aanstaren. Dan zegde hij:
‘Osias, wil ik u eene goeden raad geven?’
‘Ik luister, spreek...’
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‘Laat uwe wraak varen. Lia is dood; gij kunt haar het leven niet terug schenken, volg
liever uwen ouden vader naar Holland en vertroost den ouden grijsaard.’
‘Ik zal mijnen vader volgen,’ zegde Osias, ‘wanneer ik mij op het wanschepsel
zal gewroken hebben, wanneer ik Morosini den laatsten snik zal hebben zien geven;
eerder niet.’
‘Dan zal het misschien te laat wezen, mijn vriend; gij kunt u moeilijk wreken,
zonder in de handen van het gerecht te vallen.’
‘Dan zal ik mijnen vader niet wederzien en ik zal gerust sterven; want mijne wraak
zal gekoeld wezen.’
‘Osias, Osias! bedenk goed wat gij doen wilt.’
‘Mijn wil is onveranderlijk vastgesteld,’ zegde de jongeling.
Levi antwoordde niet meer; doch op den ouden Abraham roepende, vroeg hij
dezen een vermommingskleed voor Osias. De grijsaard beschikte hem weldra een
zwart kleed en een masker, en toen de broeder van Lia die vermomming had
aangetrokken, verliet hij met Levi de geheime woning.
Het kon omstreeks elf ure in den nacht wezen, toen beiden op de plaats van
San-Marco aankwamen.
‘Osias,’ zegde Levi nu, ‘zoudt gij Carlo Morosini onder een masker herkennen?’
Die eenvoudige vraag deed den jongeling onder zijn masker verbleeken; hij
antwoordde:
‘Onmogelijk, mijn vriend; doch ik reken op u. Wijs hem mij slechts met den vinger
aan en mijn dolk zal gereed wezen.’
‘Welnu, mijn vriend,’ zegde Levi, ‘ik zal hem u zonder masker laten zien; volg
mij... God is groot en rechtvaardig,’ voegde hij er bij, en dit zeggende, stapte hij den
grooten trap van het paleis San-Marco op. Osias volgde hem.
Het scheen, dat de woning van den Doge, waar tenzelfden tijd de Tienmannen
hunnen raad hielden en waar de gevangenen in opgesloten waren, aan den makker
van Osias niet onbekend was. Met eene buitengewone snelheid doorliep hij de
sombere zalen en gangen, totdat hij eindelijk aan eene deur stil hield, die hij met
eenen sleutel, welken hij zelf in den zak droeg, opende. Zonder een woord te spreken,
greep hij alsdan de hand van Osias vast en deed hem teeken met voorzichtigheid te
volgen.
Beiden daalden in de duisternis eenen smallen trap af en na eenigen
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tijd bevonden zij zich in een klein vertrek, waarvan Levi insgelijks den sleutel bij
zich droeg. Eene ijzeren lamp, die van het gewelf neêrdaalde, verspreidde een
glanzend licht door het vertrek, dat slechts door de deur kon lucht scheppen, want
vensters ontwaarde men er niet.
Levi deed teeken aan Osias van neêr te zitten. De jongeling gehoorzaamde, nam
zijn masker af en staarde verbaasd en ondervragend op zijnen makker.
‘Ik versta u, Osias,’ zegde deze. ‘Gij zoudt mij nader willen kennen en mijne
handelwijze willen begrijpen: ik zal uwe nieuwsgierigheid voldoen. Dit zeggende
nam hij insgelijks zijne mom af, liet zich op een' stoel neêrzakken en sprak verder:
Luister, Osias, mijne woorden zullen kort wezen; want de tijd is kostelijk. - Over
een aantal jaren woondet gij met uwen vader, den braven Efraïm, nog in de
Nederlanden. Het was een akelig tijdstip: de Spanjaarden hadden wreed in uw
vaderland gewoed; doch eindelijk eene volkomene nederlaag ondergaan. Wat het
volk geleden had, deed het den Spanjaarden op hunne beurt duur bekoopen, en waren
er langs de zijden dezer laatsten geweldenarijen en wreedheden gepleegd, ook het
lage volk maakte zich, bij zijne zegepraal, aan meer dan eene bloeddorstige daad
plichtig. Wat Spanjaard was, werd vervolgd en vreedzame burgers moesten niet
zelden voor de ruwe handelwijze der soldaten van Filips boeten. Zulkdanig werd het
lot van den ouden Abraham, een Portugees van afkomst, doch dien men als Spanjaard
beschouwde, en in wiens woonst gij drie dagen hebt doorgebracht. Ofschoon reeds
lang in Holland gevestigd en er zich als burger beschouwende, bleef hij voor den
haat van het volk niet beveiligd. Uw vader, Osias, redde hem, met gevaar van zijn
eigen leven, uit de handen der woedende menigte, die al wat hij bezat, geplunderd
had, en hield hem te meer gedurende eenen langen tijd in zijn huis, bezorgde hem
geld en verzekerde hem het middel om Holland te verlaten. Abraham vergat nooit
de handelwijze van zijnen vriend Efraïm, en deed zijnen zoon in zijne dankbare
gevoelens deelen...’
‘En gij, Levi, zijt gij die zoon?’ onderbrak Osias.
‘Gij hebt het gezegd,’ sprak Levi, en dan ging hij in zijn verhaal voort:
‘Wij doolden lang in Duitschland en kwamen eindelijk hier te Venetië aan. Alle
middelen werden beproefd om, door werken, ons
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verloren fortuin te herstellen; doch, alsof een vloek op onze hoofden kleefde, kon er
niets voordeelig uitvallen. Dan heb ik geleden, Osias, verschrikkelijk geleden...
Eindelijk vond ik eene broodwinning...’
‘Maar vriend,’ onderbrak weer Osias, ‘waarom, toen gij wist dat wij te Venetië
waren, waarom mijnen vader niet komen vinden?’
‘Dan had ik reeds mijne broodwinning, Osias, en het ambt, dat ik bekleede, is van
dien aard dat men, eens dat men hetzelve heeft aangenomen, er niet meer kan van
afzien.’
‘Maar waarom, in allen gevalle, de oude vriendschap niet terug aangeknoopt?’
‘Mijn ambt verzette zich daartegen.’
‘Ik versta u niet, vriend.’
‘Gij zult mij weldra begrijpen, Osias,’ zegde Levi. - en zijne bovenkleederen
afwerpende, vertoonde hij zich eensklaps in een ander gewaad aan den jongeling.
Die kleeding bestond uit eene spannende broek en vest met eene kap voorzien. Het
alles was uit donker bruin laken vervaardigd. Voor, op de effen borst, prijkte de
gevleugelde leeuw van Venetië in vurig rood laken.
‘De beul van de Republiek!’ riep Osias verschrikt uit.
‘Ja, de beul,’ zegde Levi, het hoofd op de borst latende zakken. ‘Verstaat gij nu
waarom wij naar uwe vriendschap niet durfden staan, u slechts in het geheim goed
wilden, en de gelegenheid zochten om u onze dankbaarheid te betoonen... En toch
de beul van Venetië mag niemands vriendschap bezitten. Hij die de hoofden doet
nedervallen, moet een geheim man zijn en mag in het openbaar zonder mom niet
verschijnen. Huivert gij niet terug, Osias, nu gij mij kent?’
‘Daar is mijne hand, vriend,’ zegde de jongeling, ‘gij zijt en blijft mij immer een
broeder.’
‘Heb dank, Osias, heb dank! Als mensch verdien ik uwe vriendschap. Ik ben een
beul, ja, doch ben het slechts uit kinderliefde; want, zeg, kon ik mijnen grijzen vader
van honger zien vergaan?...’
‘Ik bewonder u, Levi, gij zijt edel en waardig in mijne oogen. En toch, wie of wat
gij ook waart, ik ben u te veel verplicht... Hebt gij mijne arme zuster niet helpen
begraven?...’
‘En thans zal ik u helpen wreken, Osias! Uwe hand zal zich met geen bloed
bemorsen, gij zult met die vlek uwe ziel niet besmeuren, en toch zal uwe wraak
voldaan wezen. De Republiek van Venetië zal
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u door mijne hand, door de hand van haren eigen rechter wreken... Kom en volg
mij!’
Dit zeggende, stond de beul recht, greep eenige werktuigen met eene bedekte
lantaren en verliet het kleine vertrek door Osias opgevolgd. Bij het uitstappenzegde
hij nog:
‘Osias, geen woord zult gij spreken, tenzij ik het u verzoeke, belooft gij mij dit?’
‘Ik beloof het u,’ zegde de jongeling, ‘ofschoon mij dit alles geheimzinnig
voorkomt.’
Levi bracht thans zijnen makker door een aantal duistere smalle gangen en hield
eindelijk aan een kelderhol stil. Hij greep eenen sleutel en eene zware deur ging open.
Osias ontdekte niets dan duisternis en liet zich door zijnen vriend geleiden. Deze
deed hem in eenen hoek van het onderaardsche verblijf plaats nemen.
Op dien stond hoorde men een stil gerucht in den kerker en de beul zijne lantaren
opschuivende, kon Osias eenen geboeiden man ontwaren.
‘Carlo Morosini...’ zegde de beul.
Osias had moeite eenen gil, op het hooren van dien naam, terug te houden. Hij
bedwong zich nogtans.
‘Is het oogenblik gekomen?’ vroeg de veroordeelde.
‘Heeft u de biechtvader niet verwittigd?’
‘Gij zijt niet alleen,’ zegde Morosini, het hoofd naar den hoek van het kelderhol
wendende, waar Osias stond. ‘Komt die Signor zijne oogen, bij het aangename
schouwspel van mijnen dood, verlustigen?’
‘Zooals gij zegt, edele Morosini.’
‘Welnu, doe dan spoedig uwen plicht, en hij zal voldaan wezen.’
‘Gij vreest dan den dood niet?’
‘Ik heb nimmer gevreesd en ik sterf onplichtig.’
‘Gij hebt dan de geheimen der Republiek aan den Spaanschen afgezant niet
verkocht?’
‘Levi,’ zegde Morosini, ‘bij het ure des doods zijn alle stervelingen gelijk: ik ben
daarvan overtuigd en daarom zal ik u antwoorden. Ik zweer u, dat ik onplichtig ben,
en het zal mij een troost zijn, indien gij aan mijne woorden gelooft. Dat die
stilzwijgende het hoore,’ zegde hij, Osias bedoelende.
‘En ik geloof u, Signor Morosini,’ zegde de beul; ‘doch, indien gij jegens de
Republiek niet plichtig zijt, zijt gij dan ook onschuldig in de oogen van God?’
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‘Wij zijn allen zondaars.’
‘En Lia, de dochter van den jood Efraïm?’ vroeg de beul op eenen ontzettenden
toon.
Morosini beefde, bij het hooren dier woorden, in al zijne ledematen en men hoorde
zijne ketenen rammelen, terwijl een doffe zucht uit zijnen boezem oprees. Hij sprak:
‘Hebt gij mij verraden, Levi? en doet de Republiek mij daarvoor sterven?’
‘Ik heb u niet verraden, Carlo Morosini, en ofschoon de Signoria van alles
onderricht zij, wordt gij om die laffe daad niet gestraft. Gij weet, dat de staatkunde
van Venetië zulks niet medebrengt. Neen, het is God die u veroordeeld heeft, en de
Repukliek voert blindelings dit hooge vonnis uit...’
‘O, mij rampzalige!’ zuchtte Morosini. ‘Wie had kunnen voorzien, dat zij zichzelve
den dood zou hebben toegebracht! Doch, zwijg daarvan, in Gods naam, zwijg! Ik
heb mijne schuld voor God beleden. De brave geestelijke heeft mij moed ingestort;
ik hoopte reeds op 's hemels barmhartigheid en gij komt de wanhoop weder in mijnen
boezem doen gloeien! o Levi, gij zijt een dubbele beul!...’
‘Gij zijt beter dan ik gedacht had, Signor,’ zegde Levi, ‘en het zal van mij niet
afhangen, indien ik uwe laatste stonden niet verzachte... Vriend!’ riep hij, naar zijnen
stilzwijgenden makker opziende, ‘treed nader.’
Osias gehoorzaamde. De beul ging voort:
‘Zeg, vriend, spreekt het medelijden tot uw hart niet en hebt gij geen woord van
vertroosting voor eenen misdadiger, die berouw toont?’
Osias greep de geketende hand van Morosini vast en zegde met eene stem door
tranen onderbroken, want de wraak was eensklaps in zijne ziel gedoofd geworden:
‘Signor Morosini, de broeder van Lia vergeeft u.’
‘Gij zijt de broeder van Lia!’ riep de veroordeelde.
‘Ik ben de broeder van Lia,’ hernam Osias, ‘ik wilde mij in uwen dood verlustigen
en mijne wraak koelen; thans heb ik medelijden met u en zou u verlossen, indien ik
kon...’ En zich tot den beul wendende, ging de jongeling voort: ‘Levi, mijn vriend,
kan de vrijheid...?’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

146
‘Ik ben ambtenaar der Republiek!’ onderbrak Levi, en hij deed teeken aan Osias zich
te verwijderen.
‘Voldoe uwen plicht, mijn vriend,’ zegde Morosini tot den beul. ‘God heeft het
gewild: mijne misdaad is onherstelbaar, mijn dood moet er de straf van wezen... En
gij, Osias, gij, de broeder van Lia, van haar, wier dood ik veroorzaakt heb, heb dank:
uwe woorden hebben mijne ziel vertroost en ik zal hoopvol sterven.’
Op deze woorden volgde eene doodsche stilte, die slechts door een licht geratel
onderbroken werd. Het was de laatste ademtocht van Morosini, die hem, bij de
worging, uit den gorgel drong. Dan zag men eensklaps den steen, waarop de
veroordeelde gezeten was, wegdraaien, men hoorde de boeien afvallen en dan volgde
een stil geplons omlaag in het water. Het was het doode lichaam van Morosini, dat
in het kanaal nederstortte. De steen herplaatste zich als van zelf en sloot de diepte
weder toe.
Levi en Osias verlieten het akelige verblijf.

V.
Een half uur later bevonden zich de twee vrienden terug in de woning van den beul
en Levi zegde:
‘Nu moeten wij voor uwe veiligheid zorgen, Osias; want de Signoria zal u doen
vervolgen. De Driemannen weten wat er met uwe zuster geschied is; zij weten te
meer, dat gij van alles onderricht zijt en vreezen, dat gij luidop Morosini van den
dood uwer zuster zoudt kunnen beschuldigen.’
‘Er is niets, dat mij aan Venetië bindt, Levi, ten ware uwe vriendschap, en mits
gij mij raadt te vertrekken, zal ik het doen. Doch wat kan men thans van mij te vreezen
hebben? Morosini is dood, ofschoon hij om eene andere reden gestorven zij; ik versta
niet...’
‘Luister, vriend. De Republiek vindt er geene zwarigheid in de edelen in het geheim
te straffen, wanneer de staatkunde zulks vordert. Doch zij wil niet dat men de leden
van den Staat bij het volk hatelijk make, door hunne wandaden aan het licht te
brengen. Zulks zou de achting voor de bestuurders verminderen en daarom zou zij
u vervolgen: gij weet te veel, en daarom moet gij vertrekken...’
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‘Ik zal mijnen vader gaan opzoeken,’ zegde Osias, met eenen diepen zucht, ‘de arme
grijsaard zal mij met Lia verwachten...’
‘Dat uw behoud ten minste hem trooste, vriend, en den wreeden slag, dien hem
uw verhaal moet toebrengen, lichter make... En nu, danken wij den Almachtige, die
uwe wraak op zich genomen heeft.’
Terwijl Levi die woorden uitsprak, viel er eensklaps een klop op de deur der
woning neder. Levi deed teeken van stilte en ging vernemen wie er aanklopte. Een
geheim woord, dat aan de deur werd uitgesproken, deed hem dezelve openen en een
vreemdeling bood zich aan, stelde den beul een gezegeld schrift ter hand en verdween
dan, zonder verder een woord te spreken. Levi trad eenen stond later terug in het
vertrek waar zich Osias bevond en, terwijl zich eene doodsche bleekte over zijn
aangezicht verspreidde, brak hij het schrift open. Osias bleef sprakeloos en Abraham,
die nu ook het vertrek was binnengetreden, scheen op het wezen zijns zoons te willen
bespeuren wat het schrift behelsde. Toen Levi de lezing geëindigd had, vouwde hij
het schrift weder toe, greep naar zijne vermommingskleederen en zegde, terwijl hij
dezelve aandoschte:
‘Vader, indien ik binnen twee uren niet terug ben, zorg gij dan, dat Osias den grond
der Republiek ongehinderd verlate. Kwamen er intusschen vreemdelingen aan de
woning, dan doet gij Osias in het geheime vertrek gaan en God zal alles ten beste
regelen.’
‘Mijn zoon! mijn Levi! gij doet mij beven!’ riep de grijsaard, ‘Wat is er? O
spreek...’
‘Bedaar, vader, ik weet niets en kan u niets stelligs verzekeren; ik moet
oogenblikkelijk voor de Driemannen verschijnen; misschien kent men mijne
handelwijze, en ik zal geduldig alles afwachten: ik wist, eer ik iets begon, dat ik myn
leven te pand stelde. Efraïm, de vader van Osias, heeft weleer voor ons hetzelfde
gedaan en de dankbaarheid mag nimmer kleiner dan de weldaad wezen.’
‘Wat hoor ik, vriend!’ riep Osias, ‘hebt gij voor my den dood getrotseerd! God!
ben ik rampzalig! had ik zulks geweten! maar neen!...’
‘Vriend,’ onderbrak Levi, met eenen treurigen grimlach, ‘gij kent de staatkunde
van Venetië niet.’
‘Maar gij zult niet alleen gaan, Levi! Is uw gedrag schuldig geweest in de oogen
der oppermacht, dan zal ik met u boeten! Gij hebt u voor mij opgeofferd, en ik wil
in uw lot deelen!...’
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Levi greep de hand des jongelings en antwoordde met klem:
‘Osias, ik heb mijnen plicht gedaan en ik zal dien plicht tot het einde toe
volbrengen... Gij zult mij niet volgen. Indien gij aan mijne vriendschap houdt,
gehoorzaam mij dan. - Te meer, niets is zeker; misschien verdenkt men mij niet...
Het zal de eerste maal niet wezen, dat ik in de tegenwoordigheid der Driemannen
verschijn... Gij, vader, gij weet wat ons de erkentenis gebiedt: draag zorg voor Osias.’
De grijsaard vloog weenend om den hals van zijnen zoon en zegde:
‘Dat Gods wil in alles geschiede! Ga, mijn zoon: wij zullen beiden onzen plicht
volbrengen.’
Levi drukte zijnen vader in zijne armen, greep nog eens de hand van zijnen vriend
en vluchtte dan de woning uit.
Eenige stonden later bevond de beul zich terug in het paleis van San-Marco. Na
eenige gangen doorwandeld te hebben, voelde hij zich eensklaps door eenen
vermomde bij de hand grijpen en, zonder hem een woord toe te stieren, deed deze
hem verstaan, dat hij moest volgen. Weldra ontsloot zich eene deur en Levi trad
alleen eene zaal binnen, waar niemand zonder huivering den voet in plaatste. Hij
bevond zich in de verhoorzaal der staatsinkwisitie. Dit gansche vertrek was met zwart
laken behangen en eene enkele lamp daalde van het gewelf en verspreidde slechts
een weifelend licht op de Driemannen, die aan eene insgelijks met zwart laken
bekleede tafel gezeten waren en het gezicht met eene mom bedekt hielden. Ofschoon
de beul meermaals met de opperhoofden van den Staat in betrekking moest zijn,
voelde hij zijn hart nogtans op dien stond beven en had hij alle moeite, om zich kloek
en onverschrokken te toonen. Een der Driemannen, die een schrift voor zich had
liggen, nam het woord en zegde:
‘Levi, toen de Republiek u met het hooge ambt, dat gij vervult, bekleedde, dacht
zij niet, dat gij haar weleens zoudt hebben verraden.’
‘Ook heb ik haar niet verraden, heerschap,’ zegde Levi.
‘Hebt gij niet eenen zekeren Osias, die hetzelfde geloof als gij belijdt, geholpen
om des nachts een lichaam te begraven?’
‘Ja,’ zegde Levi, ‘het was het lichaam zijner zuster, die zichzelve gedood had,
liever dan zich aan Morosini's drift over te geven.’
‘Hebt gij den vader van dien Osias niet geholpen, om in het geheim Venetië te
verlaten?’
‘Ja, heerschap.’
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‘Hebt gij den zoon niet in uwe woon geherbergd?’
‘Ja, heerschap.’
‘Hebt gij hem niet bij den dood van Morosini laten tegenwoordig weezen?’
‘Ja, Signor.’
‘En houdt gij dien Osias nu nog niet in uwe woning opgesloten?’
‘Ja. heerschap.’
‘En gij zegt, dat gij de Republiek niet veraden hebt?’
‘Ik heb gedacht voor het beste te handelen, en wanneer Osias ook zou vertrokken
geweest zijn, zou ik zelf alles geopenbaard hebben, en u mijne handelwijze hebben
blootgelegd.’
‘Zeg met welke inzichten gij gehandeld hebt en geef uitlegging; geene
verschooning. Spreek!’
Levi sprak met eene kalme stem:
‘Signori, de oude Efraïm heeft mijnen vader en mij weleer in de Nederlanden van
den dood verlost; wij waren hem dankbaarheid schuldig en al wat ik gedaan heb, is
uit dit gevoel voortgesproten.’
‘Waarom hebt gij hem uit Venetië verwijderd?’ onderbrak de spreker.
‘Omdat de diepe droefheid blind is, Signor, en de oude Efraïm zou in het openbaar
den Staat hebben durven beschuldigen?’
‘Hij had zulks met den dood geboet’
‘Daarom heb ik getracht hem te verwijderen, heerschap.’
Men ging voort met Levi over alle punten te ondervragen. Toen hij alles beantwoord
had, stond degene, welke hem ondervraagd had, recht en zegde tot de twee andere
stilzwijgende rechters:
‘Signori, ik doe mij thans voor als verdediger van Levi, ambtenaar der geduchte
Republiek van Venetië, en ik vraag, dat men den beschuldigde de vrijheid late, op
voorwaarde dat hij voor de gevolgen zijner daden insta. Bij het eerste, dat er in het
publiek van al het voorgevallene zal geweten worden, zal ik zelf als beschuldiger
optreden.’
Een der rechters vroeg:
‘Wie zal ons van de stilzwijgendheid van dien Osias verzekeren?’
‘Ik zal er mijn hoofd voor verpanden, heerschap!’ riep Levi. ‘Hij zal de Republiek
verlaten en nooit zal er een woord uit zijnen mond vallen, dat van het gebeurde zou
gewagen.’
De rechters verwijderden zich eenige oogenblikken in eenen hoek der kamer en
spraken stil onder elkander. Dan terug aan de tafel getre-
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den, sprak degenen der Driemannen, die tot dan toe het woord nog niet gevoerd had:
‘Levi, wees dankbaar aan de Republiek en erken hare moederlijke goedheid. Zij
vergeeft wat gij gedaan hebt! Wees ook dankbaar aan hem, die zich ter uwer
verdediging gesteld heeft, en leer daaruit, dat wij in alles rechtveerdig zijn en dat de
minste onderdaan der Republiek ons zooveel is, als de hoogste: de eer der verdediging,
die u te beurt gevallen is, wordt zelden aan eenen senator vergund.’
‘Hebt dank! hebt dank, signori!’ zegde de beul. ‘De ziel van den armen Levi is
voor immer u verkleefd en ik ben uw slaaf geworden... En mijn arme vriend, mag
hij Venetië verlaten?’
‘Hier is een vrijgeleide voor hem; doch onthoud wel, dat gij voor zijne handelwijze
instaat. In de Nederlanden mag er niet nadeelig over de Republiek gesproken worden.
Onthoud dit wel: uw hoofd staat er te pande voor. Ga nu, en bemoei u voortaan met
de zaken der Republiek niet meer.’
Levi sprak nog eenige woorden van dankzegging en erkentenis en verliet dan de
gehoorzaal. Als de wind vloog hij huiswaarts en viel daar in de armen van zijnen
vader en van Osias. Hij deed een omstandig verhaal van al wat er geschied was en
eindigde met het vrijgeleide aan Osias te toonen. Hij deed hem verstaan, hoe het
noodig was dat hij, zelfs in Holland, over het gebeurde het diepste geheim bewaarde:
‘want,’ voegde hij erbij, ‘de dolk der Republiek zou u daar en mij hier tegelijk treffen,
en de rampen zijn reeds groot genoeg.’
Des anderdaags verliet Osias zijnen vriend en den ouden Abraham en stortte tranen
van dubbele droefheid bij dit vertrek. De jongeling dacht aan de vriendschap en aan
zijne arme zuster en nog ongelukkigeren vader.
Osias vond zijnen vader in Holland terug, deelde hem het verhaal zijner pogingen
mede, sprak hem van de edelmoedige handelwijze van Levi en van dezes vader en
deed aan Efraïm verstaan, hoe het hun plicht was het alles met den sluier van het
geheim te bedekken. Hoe den jongeling ook zich beijverde om den ouden Efraïm te
troosten, zijne pogingen bleven nutteloos. De slag was al te hard voor de ziel van
den braven grijsaard, en geene zes maanden waren er verloopen, of hij was zich bij
zijne dochter in de eeuwigheid gaan vervoegen.
Osias bracht het overige zijner dagen in treurigheid met de oude Martha over, en
van Levi, den beul van Venetië, hoorde hij nimmer eenige tijding.
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Gaëtano en zijne bende.
1823.
I.
‘Dat is nu toch verwonderlijk, gebuur; en, zooals gij zeerwel zegt, ziedaar reeds twee
dagen dat de woning van Giuseppe gesloten blijft, dat er nog levende ziel in of uit
is gegaan... Ja, dat is hoogst verwonderlijk!...’
‘Mogen zij ook de stad verlaten hebben? Wie weet?...’
‘Dat is niet te veronderstellen, gebuur. Dan zouden zij zulks met het grootste
geheim moeten gedaan hebben... en waarom dat geheim? Te meer, in zulk geval
zouden zij hun huisraad medegenomen hebben, en dat hebben zij niet. Ik ben daar
straks eens voor het venster gaan kijken, en heb op den vloer de gereedschappen van
Giuseppe zien liggen.’
‘Per Bacco! dan moet hun eenig ongeluk overkomen zijn!’
‘Een ongeluk, zegt gij? Het is niet onmogelijk; maar dan zouden die drie personen,
Giuseppe, zijne vrouw en hun zoon, te gelijker tijd moeten getroffen geweest zijn?’
‘Dan weet ik niet wat ervan te denken... Maar, zeg eens, ware het niet goed dat
wij de policie van de zaak gingen onderrichten? Wat zegt gij?’
‘Diavolo! een goede inval, gebuur; ik ga mijnen jas aantrekken
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en wij zullen de heeren van het gerecht gaan roepen. Wij zullen weldra uit onze
nieuwsgierigheid wezen.’
Die kleine samenspraak had plaats op den elfden dag der maand Juni in den jare
1823, in eene afgelegene wijk der stad F. in de Pauselijke Staten in Italië.
De kleine woning, waarvan tusschen de twee geburen spraak was, was werkelijk
twee volle dagen gesloten gebleven, zonder dat men wist waaraan zulks te moeten
toeschrijven. De twee geburen waren de eenigsten niet, die zich thans voor de woning
van Giuseppe bevonden; er was zelfs reeds eene kleine menigte samengestroomd,
en nadat men elkaar zijne opmerkingen had medegedeeld, nadat men in stilte over
de zaak gesproken had, begon men nu allengs luidop te onderzoeken waar de inwoners
mochten verbleven zijn. Alle gevoelens werden blootgelegd, alle veronderstellingen
werden bepraat en men begon zelfs te zeggen dat de booze geest mogelijk aan dit
alles niet vreemd was. Dat Giuseppe van den godsdienst niet veel hield, dat wist
iedereen, dat hij met zijn zoon dikwijls den weg naar de osteria en nimmer dien naar
de kerk insloeg, dat hadden de oude buurvrouwen reeds lang opgemerkt, en het ware
dus geen wonder geweest dat de duivel het gansche huisgezin met lijf en ziel hadde
weggehaald. Eene vrouw uit den hoop zegde zelfs, dat zij er geenen enkelen slond
aan twijfelde, of Marianna, de echtgenoot van Giuseppe, was eene strega, eene echte
tooverheks: en zij voegde erbij, dat zij haar des nachts meer dan eens bedektelijk uit
hare woning had zien sluipen, denkelijk om naar den sabbath te gaan.
‘Had zij dan ook een' bezem bij haar om door de lucht te vliegen?’ vroeg een oud
mannetje.
‘Dat heb ik niet goed kunnen zien,’ zegde de vrouw; ‘doch ik twijfel er geen
oogenblik aan, want zij vloog als de wind door de straat.’
‘De tooverkollen vliegen gewoonlijk langs den schoorsteen uit,’ onderbrak een
jeugdig meisje.
‘Schoorsteen of straat, het komt op het even uit,’ hernam de vrouw, ‘alle wegen
leiden naar Rome en zoo ook leiden alle wegen naar den sabbath.’
‘Maar wie zou dat ooit geloofd hebben,’ zegde nu weêr het oud manneken, dat
reeds andermaal gesproken had. ‘Wie zou dat gedacht
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hebben, dat Marianna eene strega was! Zij zag er op het uitwendig eene brave vrouw
uit.’
‘Eene aardige brave vrouw!’ riep een. ‘De heilige Madonna beware ons van vele
zulke brave menschen in 't gezicht te loopen.’
‘Voor geene honderd kronen,’ voegde er een ander bij, ‘wilde ik het huis
binnentreden. De duivel moet daar zijn nest gemaakt hebben.’
‘Het best wat er te doen valt,’ riep een derde, ‘is van al te verbranden wat men in
huis zal vinden.’
Terwijl die samenspraken al hooger en hooger in drift begonnen te klimmen, kwam
de buurman met het gerecht aangesneld. Men deed de menigte achteruit wijken en
men begon pogingen aan te wenden, om de deur der woning te openen. Dan, te
vergeefs deed men daartoe alle moeite. Zooals de snapzieke vrouw uit den hoop het
zegde, Satan zou zoo gemakkelijk geenen toegang tot zijn nest verleend hebben. De
gerechtsdienaren, die, zoo het scheen, zich weinig om den duivel bekreunden, deden
eenen smid komen en eenen stond later was het slot van de deur afgebroken, en de
woning geopend. Het gerecht, van drie der stoutste der buren vergezeld, trok het huis
binnen.
In de voorplaats ontwaarde men niets dan de gereedschappen van Giuseppe, die
van zijnen stiel een slootmaker was. Men hield zich aldaar met eene lange bezichtiging
op, en men trok verder. De deur der benedenkamer, waar het huisgezin woonde,
bevond zich insgelijks gesloten. De smid deed nu ook dit tweede slot springen, en
zoodra de deur geopend was, ontvloog een kreet van afschrik aan den mond der
aanwezigen. Een akelig tooneel deed zich aldaar voor het oog op. De oude Giuseppe,
zijne vrouw en zijn zoon lagen levenloos op den vloer uitgestrekt. Het aangezicht
der vrouw was paarskleurig en om haren ontblooten hals ontwaarde men eene breede
zwarte streep, die klaarblijkelijk aanduidde, dat de vrouw door worging gedood was.
Naast haar bevond zich Giuseppe. Eene zelfde zwartblauwe krans omgaf hem den
hals en op zijnen jas zag men eene groote plek geronnen bloed. In den
tegenovergestelden hoek van het verblijf bevond zich de zoon. Hij lag met uitgeslagen
armen op den grond neêrgestrekt. Zijn gezicht was met diepe messneden doorkorven
en men had moeite om den weleer frisschen jongeling nog te herkennen. Menigvuldige
wonden overdekten verder zijn lichaam; doch hij was niet, zooals de twee ouderlingen,
geworgd geweest, en dat hij eenen hevigen tegenstand
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moest geboden hebben, bleek uit de menigte kneuzingen en wonden, welke hij
bekomen had. Zijne eene hand moest hij, bij het sterven, met eene buitengewone
kracht toegewrongen hebben, want men had de grootste moeite om die hand te
openen.
Bij de opening vond men eene klis haar in de vuist besloten. Een der heeren van
het gerecht onderzocht het gevondene en overtuigde zich dat het aan een rosharige
moest toebehoord hebben. Een tweede voorwerp, dat men onder het lichaam des
gemoorden jongelings ontdekte, was een ineengedraaiden roodgestreepten zakdoek.
Men nam het doek in bewaarnis; want men twijfelde niet of hetzelve behoorde den
moordenaar en was bestemd geweest om den jongeling insgelijks te worgen, iets dat
de worsteling, naar alle waarschijnlijkheid, belet had. Men ging alsdan voort met de
nauwkeurigste huiszoeking te doen, en men meende zich te kunnen overtuigen, dat
er niets gestolen was. Toen het gerecht oordeelde genoeg ingelicht te wezen, verliet
men de woning en men sloot de deur weder toe. Een tweede bezoek moest denzelfden
dag nog in het bijwezen van geneesheeren plaats hebben en dan mocht men de dooden
des avonds ter aarde bestellen.
Gedurende de huiszoeking was de menigte voor de woning van den gemoorden
Giuseppe allengs meer en meer aangegroeid. De drie geburen, die als getuigen binnen
geweest waren, vertelden nu wat zij gezien hadden, en niettegenstaande het zeggen
der vrouwen, die immer bleven staande houden, dat de Satan dit gansche spel bewerkt
had, begonnen thans de mingeloovigen eenigszins klaarder in de zaak te zien, en
bekenden openlijk dat het alles aan eene afgrijslijke moorderij moest toegeschreven
worden. Doch waarom en hoe was zulks geschied?... Niemand der geburen herinnerde
zich eenig gerucht in of omtrent de woning van Giuseppe gehoord te hebben, niemand
had vreemde personen het huis zien naderen... En dan, die klis ros haar? Het was dus
een rosse, die dadig aan de moord geweest was. En wie mocht die rosse zijn?... In
eene der groepen nam een oud man, die tamelijk wel bemiddeld scheen, het woord
en zegde, dat hij, bij eenen stoutmoedigen diefstal onlangs te zijnen nadeele en onder
zijne oogen gepleegd, ofschoon hij op dit oogenblik zeer beangst was, wel degelijk
een' rosse bemerkt had.
‘En weet gij niet, signor Gasparoh,’ zegde een der omstanders, ‘wie die rosse
mocht wezen? Hebt gij hem niet herkend?’
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‘Ik was zeer bestaan,’ antwoordde Gasparoli, ‘en geen wonder. Denk eens, mijne
schoone, rijke verzameling van oude munten en penningen, eene der schoonste die
in de wereld bestaat, voor mijne oogen zien wegvoeren en geen woord mogen spreken,
of een opgeheven mes viel mij in het hart! o die schurken! Zij waren zwart gemaakt,
hielden hunne hoeden diep op het hoofd gedrukt; maar toch heb ik er eenen rossen
bij gezien!’
‘En gij hebt hem herkend, signor?’
‘Dat is te zeggen,’ hernam de oude heer, ‘dat is eene vraag, die ik niet zal
beantwoorden, ten minste hier niet... Niets is zeker op de wereld en ik kan mij
misgrepen hebben, ik kan slecht gezien hebben... Doch ik geloof wel dat ik hem met
eenen natten vinger zou kunnen aanwijzen.’
‘Het is de rosse Pedro van achter den hoek misschien?’ vroeg een der omstanders
stil aan den heer Gasparoli.
‘Ik zeg niets,’ antwoordde de oude heer; doch zijne houding toonde genoeg aan
dat hij den genoemden verdacht.
Een oogenblik later klonk het door de gansche menigte, dat niemand anders dan
de rosse Pedro de dader kon wezen. Ja, ja, het is Pedro, mompelde men, het is die
slechte vent, die sterke vent, die duivel noch hel vreest en voor alles in staat is.
Nog geen uur later werd de rosse Pedro in zijne woning door de policie opgelicht
en naar de gevangenis overgebracht.
Den ganschen dag, zooals het gewoonlijk in dergelijke omstandigheden het geval
is, bleef de menigte voor de woning der drie slachtoffers bijeengeschaard, en wat er
nog al over Giuseppe en over den in hechtenis genomen rossen Pedro gezegd werd,
zou moeilijk in drie boekdeelen kunnen overgeschreven worden.

II.
Een dag was verloopen sedert de inhechtenisneming van den rossen Pedro. De heer
Gasparoli had eene zitting van oudheidskundigen bijgewoond en eenen nieuwen
ontdekten penning mogen bewonderen, welke men in de omstreken van Roma, bij
eene delving, ontdekt had. Met innig genoegen had de oude geleerde het kostelijk
stuk onderzocht; doch smartelijk had hij zich tenzelfden tijd getroffen gevoeld,
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wanneer hij begon na te denken, dat hij, nog maar drie weken geleden, honderd
stukken in zijne verzameling bezat, welke ten minste zoo raar waren en zooveel
weerde bezaten als dit, welk men hem thans liet bewonderen, en dat, op eenen enkelen
schrikvollen nacht, hij voor zijne oogen al die kostbaarheden door dievenhanden had
zien wegvoeren. - Die bedenking, ja, maakte den ouderling diep ongelukkig en
wanneer hij, toen de avond reeds gevallen was, de geleerde vergadering verliet, om
terug zijne woonst te bereiken, ging hij al suffende over de straat en bleef in diepe
gedachten verslonden.
Terwijl hij mijmerend voortstapte, vielen er eensklaps twee zware handen op zijne
schouders, en eene andere hand drong hem een zijden doek in den mond, om hem
te beletten het minste geluid te geven. Toen zijn mond reeds toegespalkt was, had
de oude heer slechts de bewustheid gekregen om een angstvollen blik op zijne
aanvallers te werpen, die hem de handen vastgeklemd hielden. Het waren twee ruwe
kerels, met oogen als karbonkelsteenen in het hoofd, met armen alsof zij uit ijzer
gewrocht waren, met de haren door elkander geslingerd, in een woord, wezens als
duivels. Een der mannen deed nu het bekende geratel hooren, dat het openen van het
Italiaansche dolkmes begeleidt, en het staal voor de oogen van Gasparoli latende
blinken, zegde hij met eene stille stem, doch die van eene lichte spotternij getuigde:
‘Caro signore, zoo gij thans de minste moeite doet om uwe tong te roeren of uit
onze handen te willen slibberen, zijt gij een man des doods. Volg ons met gedweeheid,
wees zonder vrees en houd u stil.’
De heer Gasparoli beefde in al zijne ledematen; hij spalkte zoo wijd mogelijk zijne
oogen open en liet zijne stijve blikken op de twee aanranders vallen.
‘Zult gij u stil houden?’ herhaalde nu degene, welke reeds gesproken had, ‘knikt
maar ja, en wij zullen u gelooven.’
Gasparoli deed eenen hoofdknik.
‘Vooruit dan!’ zegde de boef.
En de twee mannen grepen ieder eenen arm van den ouden geleerde, en als drie
maten wandelden zij in haast voort. Door afgelegen en duistere straatjes en steegjes
bereikten zij een der uiteinden van de stad, waar zich de openbare wandeling bevond
en waar men op dit oogenblik ongestoord kon spreken en zelfs daden begaan, zonder
vrees van bespied te worden. Hier hielden de boeven stil, en degene, die
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reeds gesproken had en alleen de woordvoerder scheen te zijn, zegde aan den heer
Gasparoli:
‘Signor mio, ik wil u thans van dat lastige beetje, dat gij in den mond hebt,
verlossen. Wij moeten te zamen eens ernstig redekavelen. Roept gij om hulp, dan
zal u de adem vervlogen zijn, dan zult gij naar den duivel verhuisd zijn, alvorens u
iemand zal kunnen bijstaan, en gij zult ons toch niet verraden hebben. Wees stil en
luister naar hetgeen wij u te zeggen hebben.’
De oude geleerde had eenigen tijd noodig om den adem voor goed terug te krijgen;
de gedwongene wandeling had hem afgemat, en de mondstopping had hem bijna
doen stikken. Als men dacht dat hij tot spreken bekwaam was, hernam de boef:
‘Weet gij wel, signor Gasparoli, dat gij eene venijnige tong bezit?’
‘Mijne heeren, wat wilt gij toch van eenen armen sukkelaar als ik hebben,’ stamelde
Gasparoli. ‘Zegt, heb ik u iets misdaan? Dan is het zonder mijne weet geschiedt.’
‘Het is niet om uwe goedheid te onzen opzichte dat wij u hier brengen, carissimo
signore. Weet gij wel dat het uwe schuld is, dat de rosse Pedro gisteren gevangen is
genomen? Gij zijt de eerste geweest, die zijnen naam heeft uitgesproken; gij hebt
hem aan de polizia - dat de duivel haar den nek breke! - aangewezen. Zeg, is het
zooniet?’
‘Ik heb het woord niet uitgesproken, mijne heeren, ik heb niemands naam
genoemd.’
‘o Schijnheilige geleerde! Neen; maar gij hebt den naam toegejuicht en dat was
zooveel als dien uit te spreken... Gij kondet den dader met eenen natten vinger
aanwijzen; ik zelf heb het u hooren zeggen.’
‘O, een woord voor mijne gedachte, signori miei.’
‘Wij willen de woorden slechts na de gedachte hooren, signor Gasparoli... Doch
laten wij dit en ziehier wat er thans te gebeuren staat. Binnen eenige dagen zal Pedro
in het openbaar verhoor komen, en dan zullen later de advokaten onder elkaar
beginnen te haspelen, om te weten of er een kop zal vallen, ja of neen. Nu, in dit
openbaar gehoor zult gij, heer Gasparoli, als getuige geroepen worden, en thans ook
zal de zaak uwer munten vervolgd worden. Tot hiertoe hadt gij wijselijk gehandeld
met aan het gerecht niets op te geven; nu hebt gij alles verbroddeld en gij zult het
onuitsprekelijk genoegen
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hebben voor den tribunaal te mogen verschijnen. En nu, luister nu wel: Pedro is onze
vriend en uwe zotte beschuldiging kan hem veel kwaad doen. Dat willen wij
voorkomen. Gij zult dus Pedro niet gezien hebben bij de mannen, die onlangs uwe
koperen vodden geroofd hebben...’
‘Mijne koperen vodden!’ riep de heer Gasparoli, de handen te zamen vouwende.
‘Ja, uwe koperen vodden, die beter zouden doen in bajocchi te veranderen; dan
zou men ze ten minste tegen panocci en eenige flesschen kunnen verwisselen.’
‘Mijne heeren, het is een schat, een echte schat, zeg ik u; mijne verzameling kan
tegen goud opwegen!’
‘Zoo dan! nu, dat is niet erger. Doch komen wij tot onze zaak terug,’ zegde de
boef met meer ernst; ‘gij zult Pedro niet gezien hebben, verstaat gij?’
‘Goed, mijne heeren.’
‘Het zal u integendeel toeschijnen, dat de rosse, dien gij gezien hebt, veel kleiner
van gestalte was.’
‘Ja, mijne heeren.’
‘Zweer dit nu bij uwe eeuwige zaligheid, bij de zaligheid van allen die u dierbaar
zijn,’ ging de booswicht voort, een klein koperen kruis van onder zijnen jas te
voorschijn brengende. ‘Hier, leg uwe rechterhand hierop...’
Gasparoli huiverde terug en deed onwillig eenige stappen achterwaarts; doch de
tweede maat, hem bij den pols grijpende, dwong hem terug te treden, en terwijl zijne
oogen van woede glinsterden, grijnsde hij den ouderling toe:
‘Onze messen zjjn nog altijd gereed! Zweert gij?’
‘Ik zal zweren,’ mompelde de geleerde, ‘ik zal zweren, ja.’
En hij sprak op het kleine christusbeeld eenen vervaarlijken eed uit.
‘Braaf zoo,’ zegde nu de boef, die het woord van eerst af gevoerd had, ‘braaf zoo!
en nu, signor Gasparoli. gedenk nu den eed, dien gij gedaan hebt. Wij zullen u
bewaken, wjj zullen uw gedrag naspeuren. Bij het openbaar verhoor zullen wij
tegenwoordig zijn. Gedraagt gij u goed, dan zal u nooit meer eenig leed geschieden;
doch zijt gij meineedig en zegt gij iets, dat Pedro naar het schavot zou kunnen voeren,
dan zijn onze messen boven uw hoofd opgeheven en zij zullen
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u weten te vinden, dan zelfs, wanneer gij u in het diepste der aarde gingt verbergen...’
‘Ik zal mijnen eed niet vergeten,’ zegde Gasparoli, en moedeloos liet hij het hoofd
op de borst zakken.
De boeven hielden eenige stonden nog de oogen op den ouderling gevestigd en
dan hernam de spreker weêr op eenen spotachtigen toon:
‘Nog een woord, signor mio: indien wij over u tevreden zijn, zult gij den dag na
het verhoor van Pedro, uwe munten gaaf en ongeschonden terugkrijgen. Zij zijn voor
u goud weerd, zegt gij, en wij kunnen er niets mede aanvangen: het is geene gangbare
munt; gij hebt ons daar deerlijk mede bedrogen, signor Gasparoli...’
‘Mijne heeren, ik zal er u dankbaar voor wezen,’ zegde de ouderling, ‘mijne arme
munten...’
Doch de diepste mistroostigheid bleef op het gelaat van den oudheidskundige
geprent.
‘Nu kunt gij in vrede vertrekken,’ zegde de booswicht, ‘en houd het alles goed in
uw geheugen.’
Dit zeggende, verdwenen de twee boeven.
Gasparoli hernam nu den weg naar zijne woning en was niet min suffend dan een
uur te voren. Bleek als een doode trad hij zijne woning binnen en ging zich te bed
leggen; doch de slaap vluchtte zijne sponde: de rosse Pedro, de twee booswichten
en de gestolen munten bleven voor zijne oogen dansen. De schrikkelijke eed, dien
hij gedaan had, lag den braven ouderling bijzonder op het hart, en gedurende den
ganschen nacht overwoog hij de gevolgen, welke uit dit alles ontstaan konden. - ‘Het
was nogtans wel die vervloekte rosse Pedro,’ mompelde hij bij zichzelven, ‘nu meer
dan ooit ben ik ervan overtuigd; want hij is een vriend van die booswichten. Zij
zelven denkelijk zullen hem in den moord op Giuseppe geholpen hebben. God! God!
hoe hachelijk is mijn toestand!... Zeg ik de waarheid voor het gerecht, zooals ik denk,
dan wacht mij een onvermijdelijke dood; zeg ik de waarheid niet, dan ben ik ontrouw
aan den eed, dien ik voor het gerecht zal moeten doen, en wordt men het gewaar,
dan zal ik schandelijk gestraft worden. Men kan mij verdenken van in het geheim
met die booswichten te zijn aangespannen.. God! God! wat staat er mij te doen!...
Maar de eed, dien ik aan die schelmen gedaan heb, is een afgeperste eed en zonder
waarde!... Neen, neen, dat ook kan ik niet gelooven; ik had niet mogen zweren en
liever den dood
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moeten ondergaan... Nu is het te laat!... O, ik zal de stad verlaten, uit het land vluchten;
maar wat dan? Oud en zonder geld zou ik van allen verstooten worden en mogelijk
van honger omkomen. O, hadde ik op dit oogenblik mijne oude munten, ik zou mijne
verzameling verkoopen, ik zou ze, indien het niet anders zijn kon, voor halve weerde
geven en met dit geld het land verlaten... Doch, ik heb mijne munten niet, en dit
middel mogelijk zou mij ook niet overblijven; men zou mij niet openbaarlijk laten
vertrekken vóór dat het gerecht is afgeloopen, en vluchtte ik, dan kon men mij
achterhalen en dan ook was ik verloren. God! God! heb medelijden met mij!... Wat
had ik beter gedaan van die gansche zaak niet te spreken, zooals ik eerst besloten
had; doch ik heb als een dwazerik mij in het openbaar verraden, en ik heb vergeten
dat de dieven ook meesttijds de macht hebben om zich te wreken...’
En de ongelukkige ouderling stortte tranen van diepe droefheid.
‘O, hadde ik maar dat ongelukkige woord niet uitgesproken,’ hernam hij, ‘dan
waren mij al die rampen gespaard gebleven! Welke gevolgen kan toch een enkel
onvoorzichtig woord te weeg brengen! Nu is het gerecht van alles onderricht! Mij
rampzalige!’
Zoo bleef de ongelukkige jammeren tot bij den morgen; dan verliet hij zijn
pijnigend rustbed en voelde de smart een weinig verzacht. De hoop daalde wel niet
ten volle in zijnen boezem terug; doch met gelatenheid bleef hij zijn lot afwachten.
Zooals de boeven het gezegd hadden, verscheen weldra de dag van het openbaar
gehoor. Gasparoli moest als getuige verschijnen en was zelfs degene, wiens woorden
het meeste gewicht in de zaak moesten hebben.
Eene groote menigte volks bevond zich in de gehoorzaal. De oude geleerde voelde
de oogen in zijn hoofd draaien; zijn hart klopte, als wilde het zijnen boezem breken,
en toen men hem den rossen Pedro voorbracht, meende hij in den grond te zinken.
Inwendig riep hem eene stem toe, dat het wel dezelfde man was, dien hij bij de diefte
der munten had onderscheiden; doch de woorden, die uit Gasparoli's mond kwamen
bevestigden zulks niet en hij verklaarde, zooals het hem opgelegd was, dat het hem
scheen, dat hij zelfs verzekerd was, dat de persoon, dien hij in zijne woning gezien
had, veel kleiner was dan Pedro, dien men thans vertoonde. Hij beriep zich op de
zwakheid zijner oogen en stamelde eenige onverstaanbare dingen, zooals onder
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anderen, dat hij den naam van Pedro niet had genoemd. De rechters herhaalden hunne
ondervragingen, doch Gasparoli bleef bij zijne eerste gezegden; allengs kwam hem
de moed terug en nu waren zijne verklaringen ook meer duidelijk en de rechters
moesten eindelijk hunne vragen staken.
De beschuldigde werd op zijne beurt onderhoord. Men toonde hem den zakdoek,
welken men bij de drie lijken gevonden had, en waarvan de weêrga in zijne woning
was ontdekt geworden. Pedro verklaarde, dat die zakdoek hem waarlijk toebehoorde,
maar bij hem zelven eenige dagen te voren met andere kleinigheden was gestolen
geworden. Op het aantoonen der klis haar, zegde hij, dat hij niet de eenige rosse was,
die in de stad woonde, en op eenen der rechters wijzende, voegde hij er bij, dat men
met zooveel recht dien heer kon beschuldigen, mits zijn haar van dezelfde kleur als
het zijne was. De overige vragen beantwoordde hij zoo goed als hij kon, en de rechters
besloten eindelijk de zaak nog eenigen tijd te laten hangen; want zij waren te zeer
overtuigd, dat ingeval Pedro schuldig was, er toch nog andere medeplichtigen
bestonden en die hoopte men ook op te sporen. De pleitdooien werden opgeschorst
en de rosse Pedro in tusschen onder goede bewaarnis naar eene bijgelegene gevangenis
buiten de stad vervoerd.
Nog denzelfden dag, tegen den avond, werd er aan de woning van den heer
Gasparoli een zware zak afgegeven. De man, die denzelven bracht, verzocht dat men
de groetenissen van de vrienden aan den geleerden heer zou willen doen, en hem
van hunne dankbare gevoelens verzekeren. Die zak bevatte de munten, welke men
weleer den ouderling ontroofd had. Met een bedrukt oog staarde de oudheidskundige
op den herwonnen schat en sloot hem in eenen koffer op. ‘Het is de prijs mijner
meineedigheid,’ zuchtte hij, ‘mij rampzalige!... Zij doen mij de groetenissen van de
vrienden! Ja, zij mogen dit zeggen: want ik heb eene slechte daad verricht, die mij
met hen gelijk stelt. Ik heb mijne achting in mijne eigene oogen verloren. De hemel
hebbe medelijden met mij!’

III.
Als men langs de zuidzijde de stad F. verlaat, bevindt men zich weldra in het midden
van frissche heuvelen, welke de laatste trappen der ont-
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zaglijke Apenijnen mogen genoemd worden. Eene weelderige natuur spreidt aldaar
hare schoonheid en haren rijkdom ten toon; villas in menigte versieren den omtrek;
kronkelende wegen leiden rond de heuvelen, dalen in de lommerige diepten neder;
kleine valleien, met vijgenboomen beplant en slechts eenen enkelen boomgaard
uitmakende, bieden zich telken stond voor het oog aan; kronkelende beekjes vlieten
murmelend naast het keiachtige voetpad, verschuilen zich hier en daar onder het
frissche loof, om verder met meer kracht uit te borrelen en zich op een breeder bed
te verspreiden; de geur der oranjeboomen doorwademt den omtrek, en het juichend
gevogelte zet het alles eene poëtische harmonie bij.
Begeeft men zich dieper tusschen de heuvelen, dan wordt de lachende natuur
allengs statiger. Een woeste rijkdom volgt op de aangename landgezichten en de
heuvelen beginnen allengs den naam van bergen te verdienen. Het grootsche, het
ontzagwekkende heeft de plaats van het bevallige ingenomen. Het is in dit laatste
oord, omtrent twee mijlen van de stad F., dat wij ons voor dit oogenblik verplaatsen.
Tegen de helling van eenen berg bevindt zich eene kleine woning. Op den voorgevel
ontwaart men slechts, buiten den lagen ingang, eene enkele opening, die bestemd is
om in het lage vertrek licht te geven. Langs de twee kanten des huizes, doch hooger
in den muur uitgehouwen, ontwaart men twee andere lichtgaten, en een vierde venster,
dat wij slechts een kijkgat zullen noemen, bevindt zich op het tamelijk platte dak der
woning en heeft uitzicht op het hoogere gedeelte van den berg, waartegen het huisje
rust. In de nabijheid bevinden zich kleine struikboschjes, waarin men zich gemakkelijk
kan verschuilen en die, kronkelend naast de flanken des bergs afdalende, den toegang
tot twee valleien verleenen, waar eene woeste en wilde natuur in ongebonden bloei
staat. Hoe voordeelig de ligging en inrichting van de kleine woning is, zal men
gemakkelijk beseffen, waanneer wij zullen gezien hebben, wat er aldaar plaats grijpt.
Treden wij te dien einde het bergverblijf binnen. Het bestaat slechts uit een enkel
benedenvertrek en een klein zolderken, dat zijn licht schept door het gat, welk wij
reeds op het dak aangeduid hebben.
Acht personen zijn voor het oogenblik in het huisje vergaderd. Op aller wezen
staat de ruwe woestheid in klare trekken geteekend, en de slordigheid der kleederen
van sommige duidt niet alleen armoede, maar ook ongebondenheid aan. De grootste
stilte heerscht in het
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vertrek, en drie der mannen houden zich onledig met ieder een der uitzichten te
bewaken, en staren in de verte zoo wijd het hun de duisternis van de avondschemering
toelaat.
Geen enkel woord werd er sedert een kwaart uurs tusschen de acht mannen
gewisseld; dan slechts fluisterde een, die aan het venster stond:
‘Daar is Gaëtano!’
‘Daar is Tonino!’ zegde een ander.
‘En Andrea,’ fluisterde de derde.
‘Dan zullen wij in volle getal zijn,’ sprak een der overigen, ‘uitgenomen nogtans
dien vervloekten Tomaso, dien ik wel de ribben zou willen kraken.’
‘Zwijg, Pascali,’ sprak een lange magere kerel, ‘het is u niet geoorloofd uw oordeel
hier te strijken. Wij denken misschien allen zooals gij; doch Gaëtano alleen mag over
zulk iets beslissen Tot hem kunt gij spreken, indien het u lust: tot dan blijft gij zitto!’
‘Spreken, dat zal ik, bij den duivel!’ zegde Pascali.
Intusschen waren de drie aankomenden de woning genaderd, en in stilte traden
zij dezelve binnen. Allen omringden hen en kwamen Gaëtano de hand drukken.
Gaëtano was een man van korte gestalte. Fijn van lichaamsbouw, doch de leden
tamelijk breed uitgezet, moest hij voorzeker eene soort van hooge zenuwkracht
bezitten, die hem in sommige oogenblikken een verschrikkelijk mensch moest maken.
Zijn hoofd was breed gevormd en scheen als te zwaar voor een zoo fijn lichaam; zijn
haar was bruin, dun gezaaid en tamelijk kort afgesneden; kleine grijze oogen stonden
hem diep onder den schedel te flikkeren en het vuur dat daarin gloeide, was
ontzagwekkend, scheen verslindend. - Geen woord had hij bij het intreden der woning
gesproken; slechts toen hij allen de hand had gedrukt, ging hij zich op eenen stoel
aan de breede houten tafel plaatsen, welke zich in het midden van het vertrek bevond,
en sprak dan:
‘Dat men licht ontsteke!’
Een der mannen, die de bestendige bewoner des huizes was, stapte tot den haard,
waar eenige kleine vuurkolen lagen in te vonken, en ontstak eene kleine ijzeren lamp,
welke hij vervolgens boven de tafel aan eenen korten ijzerdraad ophing. Terwijl die
werking verricht werd, had Gaëtano niet opgehouden zijne grijze oogen van den
eenen tot den anderen zijner makkers te wenden; doch die bezichtiging was zoo
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verdoken en zoo natuurlijk, dat niemand der bijwezigen het had opgemerkt. Toen
allen zich rond de tafel geschaard hadden, zegde Gaëtano:
‘Pascali, ga in het eikenbosch, ter links, en betrouw u op uw gezicht alleen niet.
Gij hebt de ooren van den haas noodig, want de jager is uitgetrokken... En gij, Tonino,’
ging hij voort, ‘bewaar de andere zijde des bergs. Op het minste gerucht zult gij ons
verwittigen.’
Pascali was bereid eene opmerking te doen; doch een blik van Gaëtano deed hem
de woorden in den mond terughouden, en hij volgde inwendig mompelend zijnen
makker Tonino, die reeds de woning was uitgestapt.
Toen de deur weder gesloten was, merkte Gaëtano op:
‘Tomaso is hier niet?’
‘Hij is niet hier,’ antwoordde een der mannen.
Gaëtano bleef eenigen tijd, als wachtte hij op meerdere woorden; doch niemand
meer hoorende spreken, voegde hij erbij:
‘Tomaso zal misschien niet kunnen komen.’
‘Of niet willen,’ zegde een.
‘Vrienden,’ sprak nu Gaëtano, zonder op het laatste gezegde te antwoorden, ‘wij
worden nauwkeuriger dan ooit gadegeslagen; men vervolgt ons. De direttore di
polizia heeft de strengste bevelen gegeven om eenigen van ons, die verdacht schijnen,
te bewaken. Ik ben van alles onderricht. De zaak van onzen makker, den rossen
Pedro, is daarvan de schuld. Dank aan den ouden muntzot, den heer Gasparoli, hebben
wij hem tot hiertoe van den dood verlost; doch het gerecht zal zijne prooi niet loslaten.
Men wil zijn hoofd; zijn dood is in petto besloten, en men wacht slechts met de hoop
om zijne medeplichtigen, zooals men zegt, te kunnen opsporen. Nu, ik zweer het,
die medeplichtigen zullen niet gevonden worden, en Pedro zal uit hunne handen
gerukt worden.’
‘Hoofdman,’ sprak een der mannen, ‘er is verraad in ons midden.’
Gaëtano stuurde zijne grijze oogen naar den spreker en vroeg:
‘Wie is de verrader?’
‘Wie anders zou die kunnen wezen dan Tomaso?’
‘Waaruit besluit gij zulks?’
‘Uit het een en ander...’
‘Dat wil zeggen uit niets,’ sprak Gaëtano. ‘Er dienen feiten aangevoerd te worden.’
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De spreker voelde zich onthutst.
‘Feiten, feiten!’ zegde hij, ‘wat feiten hebben wij noodig? Zijn wij niet allen
overtuigd?’
‘Neen, dat zijn wij niet,’ hernam Gaëtano, ‘niemand weet meer dan ik ten laste
van Tomaso, en nog ben ik niet overtuigd.’
‘Er moet wraak genomen worden!...’ mompelde de medespreker.
‘De wraak hoort mij alleen toe!’ sprak Gaëtano met nadruk, en zijne oogen
glinsterden van ongemeen vuur. ‘Mij alleen,’ ging hij voort, ‘mij alleen, hoort gij!
is de beslissing der wraak bewaard, en voor dat ik het bevel gegeven heb, zal er
niemand de hand aan Tomaso slaan; men zal hem als vriend, als trouwen vriend
blijven behandelen... Tomaso heeft ons vele diensten bewezen; zijn toestand bij de
policie laat hem toe ons van alles te onderrichten, wat er tusschen de sbirri, tusschen
de bespieders besloten wordt. Nog heden morgen heeft hij mij verwittigd, dat de
karabiniers eene ronde moeten doen in de overzijdsche bergen. Wanneer ik herwaarts
ben gekomen, heb ik mij van de waarheid der gezegden kunnen overtuigen; ik heb
het vermomde krijgsvolk, terwijl ik mij in het kreupelhout verscholen hield, naar
hier zien oprukken.’
‘Weet de hoofdman,’ sprak een der aanwezigen, ‘dat er slechts een uur noodig is,
om van de overliggende bergen naar hier af te zakken?’
‘Ik weet meer,’ hernam Gaëtano, ‘ik weet dat men slechts van weg heeft moeten
veranderen, om telken stonde hier te kunnen aankomen, en daarom heb ik onze
mannen uitgezet. Nu genoeg daarover. Ik kom op mijn eerste gezegde terug. Men is
er op uit om ons in het net te krijgen; er dient dus een wakend oog in het zeil gehouden
te worden en vaster dan ooit vereenigd te wezen. Wij hebben weleer gezworen elkaar
tot den dood toe getrouw te zijn, ons leven voor elkander op te offeren en eenen
eeuwigen oorlog te voeren tegen degenen, welke het genot des levens smaken en
onmedoogend voor hunne rampzalige medemenschen zijn! Hernieuwen wij heden
dien eed! De dolken te voorschijn!’
Allen stonden nu recht, hunne dolkmessen sprongen krakend open, en men
herhaalde de woorden van Gaëtano:
‘Vervolging aan die te veel hebben! Bijstand tot in den dood aan onze vrienden
en makkers! Getrouwheid aan onzen eed! Dood aan de verraders!...’
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‘Andrea!’ hernam Gaëtano, thans door geestdrift vervoerd, ‘geef mij eenen beker!’
Het gevraagde werd den hoofdman voorgezet. Hij stroopte zijne hemdsmouw
omhoog, opende zich eene ader, en liet eenige stralen bloed in den beker spatten.
‘Volgt mij allen!’ riep hij, en de bijwezenden volgden het voorbeeld des hoofdmans.
Wanneer de beker ieders bloed ontvangen had, greep de hoofdman hem vast, bracht
hem aan den mond en zegde:
‘Op de staving! op de onbreekbaarheid van onzen eed!’ en hij zwolg eenen teug
van den walgelijken drank binnen.
Al de makkers volgden hunnen hoofdman en de woeste geestdrift was ten top
gestegen.
Terwijl allen nog recht stonden, viel er een geheimzinnige klop op de deur. De
grootste stilte heerschte oogenblikkelijk. Een tweede klop viel neder, en nu verborgen
de verbondenen hunne messen en plaatsten zich terug aan tafel.
‘Dat men de deur opene!’ sprak Gaëtano.
Het bevel werd volbracht en Pascali, die ter bespieding uitgezet was geweest, liet
eene jonge schoone vrouw binnentreden.
‘Waarom hier, Julia?’ vroeg de hoofdman, ‘wat noopt u om ons zoo ver op te
sporen?’
‘Wat mij hier doet komen, Gaëtano? gij vraagt het mij!’ antwoordde de vrouw;
‘zijt gij dan vergeten, dat mijn Pedro in de gevangenis opgesloten is?’
‘Dat weet ik, en ik denk daaraan!’
‘Weet gij dan ook, dat een van ons mijnen man verraden heeft?’
‘Uw man is door de snapperij van eenen geleerden zot verraden geworden.’
‘Niet door hem alleen,’ hernam Julia; ‘hij die het woord: de rosse Pedro! het eerst
tusschen het volk geworpen heeft, was door Tomaso opgemaakt.’
‘Hoe zult gij dat bewijzen, vrouw? Bewijs het mij en ik zweer u, bij al wat heilig
is, dat Tomaso niet lang aan mijne wraak zal ontsnappen.’
‘Wat moet ik nog bewijzen!’ riep de vrouw, ‘weet gij dan niet dat Tomaso mijn
gezworen vijand en die van Pedro is! Weet gij dan niet, dat dit monster mij weleer
zijne liefde heeft willen opdringen, en
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dat hij mij, om mijne versmading, eenen eeuwigen haat heeft toegezworen?’
Gaëtano, bij het hooren der woorden, die Julia had uitgesproken, schudde het
hoofd op eene twijfelachtige wijze, en zegde na eenige oogenblikken stilzwijgen:
‘Dit alles is slechts vrouwenklap, en bewijst niets, en de wraak is te heilig om er
nutteloos gebruik van te maken. Indien gij anders niets weet, Julia, dan is het alsof
gij niet gesproken hadt.’
‘Dat is zwakheid, Gaëtano, dat is vooringenomenheid, dat is onrecht!’ riep de
vrouw.
‘Wat zegt gij?’ grijnsde Gaëtano, en zijne lippen beefden stuiptrekkend.
‘God! God!’ ging nu Julia voort in tranen losbrekende, ‘God! mijn echtgenoot zal
dan niet gewroken worden! Het zal niet genoeg wezen dat ik Pedro zal zien sterven;
het hatelijk wangedrocht, Tomaso, zal ongestraft blijven.’ En, nu weder door de
woede ontstoken, riep zij: ‘O! gij zijt allen lafaards! Ik zal mij zelven wraak
verschaffen en door mijne eigene handen zal hij sterven!’
Gaëtano trad nu tot bij de vrouw en, hare hand vattende, zegde hij met kalmte:
‘Julia, ik vergeef u de woorden, die gij thans uitspreekt, omdat ik uwe smart
gedenke, omdat ik weet dat het u moeilijk zou wezen op dezen stond kalm van geest
te zijn... Gij hebt ons lafaards geheeten... ik vergeef het u... doch luister nu met
bezadigdheid naar hetgeen ik u zeggen ga... Indien Tomaso plichtig is, zal hij wreed
gestraft worden. Doch niet eerder dan wanneer zijne schuld zal bewezen zijn. Zoo
versta ik het. Wat Pedro betreft, indien ik hem vrij en behouden in uwe armen
terugbracht,... zeg?...’
‘o, Gaëtano!’ riep de vrouw, ‘mag ik daarop hopen?’
‘Hoop en betrouw daarop!’ zegde de hoofdman.
Nauwelijks was dit woord uitgesproken, of de deur der woning vloog ijlings open.
Tonino en Pascali stoven te gelijk binnen, en de woorden: ‘de carabinieri!’ vielen
verschrikkelijk van hunne lippen.
‘Zijn zij reeds in het gezicht?’ vroeg Gaëtano.
‘Nog vijf minuten en wij zijn ingesloten,’ zegde Tonino. ‘Slechts een enkele
uitgang is nog vrij; ongelukkig is het die langs den kant der stad.’
‘Hij is zoo goed als een ander,’ zegde de hoofdman, ‘geenen tijd
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verloren... Men verspreide zich zooveel mogelijk... Gij, Andrea en Tonino,’ ging hij
voort, ‘gij zult mij binnen twee uren aan het steenen kruis op de via romana terug
vinden. Daar verwacht ik u; ik belast mij met Julia. Nu, het licht uit en in de opene
lucht!’
Op eenen oogwenk was de kleine woning geruimd; derzelver bewoner wierp zich
op zijne slaapstede, na de deur gegrendeld te hebben, en nauwelijks was hij
nedergelegen of een aantal krijgslieden hadden reeds het verblijf omzet en eischten
dezes opening.

IV.
De vluchtenden hadden zich op het woord van Gaëtano in verschillende richtingen
begeven. Een gedeelte nogtans had het middel niet gevonden om de vlakte te kiezen
en hield zich in de kleine omliggende kreupelboschjes verscholen. Zij verloren daar
echter hunnen tijd niet en kropen zoo stil mogelijk op handen en voeten tusschen het
dichtbewassen loof voort, en wonnen zoo allengs in afstand.
Wat Gaëtano betreft, het was hem niet zoo gemakkelijk als aan de anderen om
onbemerkt te vluchten. Julia, die anders eene nog al moedige vrouw was, had zich
bij de plotselijke aankondiging van de aankomst der karabiniers verschrikt en diep
ontsteld gevoeld, en haar laatste woord was geweest: ‘wederom eene verraderij van
Tomaso...’ Verder had zij niets meer kunnen zeggen en leunde half bezwijmd op den
arm van Gaëtano. Zij had moeite om den eenen voet voor den anderen te zetten, en
de hoofdman zag gemakkelijk dat er met haar aan geen loopen te denken was. Ook
had hij niet lang geaarzeld om een besluit te nemen. Terwijl hij de krijgslieden bij
de woning zag aankomen, had hij zich met Julia achter eenen grasheuvel verborgen.
Nauwelijks waren de karabiniers in de hut getreden of hij oordeelde dat het oogenblik
gunstig was en fluisterde Julia in het oor:
‘Hebt gij moed en kracht genoeg om met mij een kwaart uurs verre te loopen?’
‘Onmogelijk,’ zegde de vrouw, ‘laat mij hier liggen en red u; ik weet niet wat mij
op dit oogenblik overkomen is; doch ik bezit noch wil noch kracht.’
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‘U laten liggen, doe ik niet,’ zegde Gaëtano; ‘vond men u hier dan waren wij
verraden.’
En de jonge vrouw in zijne armen vattende, stond hij eensklaps recht en vlood
zonder achterdocht, zonder zelfs het hoofd om te wenden, alsof er geen gevaar
geweest ware, van zijne stondige schuilplaats weg. Bij voorkeur volgde hij de wegen,
die in de laagten liepen en verliet dan weldra de gewone paden. Zijn weg leidde hem
dieper de bergen in en hij stapte op twintig schreden afstand voorbij de uitgezette
wachten der karabiniers. Onverpoosd bleef hij zijnen weg voortzetten en wanneer
hij omstreeks een kwaart uurs verre was, hield hij stil en plaatste de vrouw terug op
den grond, zeggende:
‘Hier mogen wij eenige stonden rusten.’
Julia had thans haren moed als het ware teruggevonden en wilde slechts verder
vluchten.
‘Een oogenblikje, cara mia,’ zegde Gaëtano half lachend, ‘hebt gij uwe krachten
teruggevonden, ik moet u bekennen dat de mijne een weinig verminderd zijn. Gij
zijt een aangename, maar toch nog al een zware last, Julia.’
‘Het is thans geen tijd om te spotten, Gaëtano,’ zegde de vrouw, ‘denken wij liever
om verder te vluchten.’
‘Stel u gerust, Julia, hier zijn wij veilig. Doch... stil... hoort gij geen gerucht in de
verte?’
‘Het is een paardengetrappel, dunkt mij,’ zegde de vrouw, ‘en.. het zijn de
karabiniers, Gaëtano!’ gilde zij weldra.
‘Zwijg,’ sprak de hoofdman, ‘geef mij de hand en volg mij.’
Julia voldeed aan dit verzoek. Weldra naderden beiden eenen kleinen waterloop
die uit eene natuurlijkgevormde grot vloeide. De ingang der rots was zeer nauw en,
om binnen te treden, waren Gaëtano en Julia gedwongen door het loopende water
voort te kruipen. Eenige stappen verder nogtans werd het inwendige der grot breeder;
doch de duisternis belette hun iets te ontwaren.
‘Laat u door mij geleiden,’ zegde Gaëtano, en hij deed de vrouw voor hem staan,
hield zijne beide armen vooruit en naast hare zijden, en zocht op die wijze den weg.
Alzoo belette hij, dat de vrouw eenig leed kon geschieden met in de duisternis tegen
de wanden der grot te stooten. Toen zij zoo ongeveer een twintigtal schreden gedaan
hadden, hield Gaëtano stil en fluisterde Julia in het oor:
‘Hier zijn wij in veiligheid; stel u gerust; doch heb zorg geen
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enkel woord luid te spreken, gij zoudt ons verraden; want de minste klank onzer stem
kan buiten de grot gehoord worden... De karabiniers naderen... Zonder verraad kunnen
zij deze schuilplaats niet kennen; dus vrees niets en blijf moedig... Vooral geene
halve bezwijming meer, zooals daar straks...’
Beiden luisterden thans met de diepste aandacht. Zij hoorden voor het oogenblik
niets dan het eentoonig gemurmel van het beekje en de zware hijgingen van den
boezem van Julia. Dan eensklaps hernam het geluid van het getrappel der paarden
en nu hoorde men hetzelve allengs dichter en dichter komen. Eindelijk hield het aan
den ingang der grot stil.
‘Stil!’ fluisterde de hoofdman, ‘stil, zeg ik u, stil op uwe eeuwige ziel! Betrouw
u op mij; doch laat mij aandachtig luisteren.’
En na eenige stonden zegde hij zoo stil mogelijk, doch met eenen verschrikkelijken
toon in zijne gesmoorde stem:
‘Uwe wraak zal voldaan worden, Julia, ijselijk voldaan worden... Tomaso is bij
de karabiniers! hij heeft ons verraden! sbirro maladetto! dood aan hem!... Kom,
Julia, wij zullen ons redden; want de verrader is zijnen hoofdman toch niet te slim
geweest...’
En dezelfde handelwijze hernemende, begonnen beiden weer tastend in de grot
voort te strunkelen.
‘Sta,’ zegde Gaëtano na eenige oogenblikken, en hij begon eenen zwaren steen te
wentelen. Wanneer hij zijn werk scheen volbracht te hebben, hoorde men de
karabiniers aan de kleine intrede der rots en op hetzelfde oogenblik werd er een
geweerschot gelost. De gansche grot dreunde alsof ze ging instorten.
‘Laat ze hun buskruid maar verkwisten,’ zegde Gaëtano, ‘en volg mij. Julia.’
Beiden kropen nu door eene tweede opening en bevonden zich in een ander
onderaardsch verblijf, dat, aan de frissche lucht te oordeelen, die daarin waaide, veel
grooter en ruimer dan het eerste zijn moest.
‘Hier is de veiligheid,’ zegde Gaëtano. En zonder tijd te verliezen, begon hij, zoo
goed mogelijk, de opening weder met stukken rots te vullen, die hij in de duisternis
ter hand kon krijgen. Eens dit werk verricht, nam hij Julia bij de hand en beiden
verwijderden zich. De kreten der karabiniers weêrgalmden nu in het eerste vertrek
der grot, waar men eene fakkel ontstoken had, en Gaëtano hoorde de vloeken,
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die men Tomaso naar het hoofd wierp, omdat hij, zoo men zegde, eene valsche
inlichting gegeven had.
Gaëtano ging intusschen voort met zich te verwijderen, en na nog eenigen tijd
tastend te hebben voortgesukkeld, bevonden de twee vluchtelingen zich eindelijk
aan de andere geheime opening der rots. Een deel braambosschen bedekten dien
ingang. Gaëtano wendde de breede takken der struiken weg en nu waren beiden weêr
in de opene lucht.
De grootste stilte heerschte in den omtrek en Julia verzocht om eenige stonden op
het gras te mogen rusten. De hoofdman voldeed aan dit verzoek en strekte zich
intusschen op den grond uit. Hij hield het oor op de aarde geplaatst en luisterde met
aandacht.
‘Hoort gij nog iets, Julia?’ vroeg hij na eene poos stilzwijgen.
‘Niets,’ zegde de vrouw, ‘ik hoor niets meer.’
‘Ik hoor de karabiniers nog in de verte; doch wees gerust; zij verwijderen zich.’
En na eene tweede poos stilzwijgen, hernam hij, rechtstaande:
‘Thans, Julia, hebben wij genoeg uitgerust: ik heb aan Andrea en Tonino beloofd
binnen twee uren op de via romana, bij het steenen kruis te zijn, en wij zijn daar
tamelijk ver van verwijderd.’
‘Ik volg u,’ zegde Julia, en zij greep den arm van Gaëtano vast. Beiden hadden
weldra het gewone voetpad bereikt en nu zetteden zij hunnen weg snel voort. De
maan, die intusschen op den horizont verschenen was, verstrekte hun tot geleidster
en eenige stonden voor het vastgestelde uur verschenen zij op de bestemde plaats,
waar Andrea en Tonino reeds sedert een half uur zaten te wachten.
Datgene wat men het steenen kruis noemde, waren slechts twee steenen palen,
kruiswijze in elkaar gewerkt, en bevond zich ter zijde van de groote baan. In grove
ongekunstelde letters kon men op den steen lezen: ‘Pregate per l'anima di Giovani
da Covigliaio. Anno 1790.’
Het eerste woord dat, bij de aankomst, aan Gaëtano's mond ontviel, was:
‘Weet gij of er iemand van onze mannen is achterhaald geworden?’
‘Ik geloof het niet,’ zegde Tonino; ‘doch wij kunnen u niets zekers berichten. Wat
mij betreft, ik heb mij schuil gehouden, en heb de karabiniers later van verre kunnen
naspeuren. Zulke mannen
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zullen ons nooit in hunne netten krijgen; zij zijn nog niet slim genoeg om voor- en
achterwacht te houden.’
‘Zij vreezen zich te onsterk te bevinden,’ zegde Gaëtano, ‘en in klein getal
overrompeld te worden.’
‘Ik heb ze den weg naar de rots zien inslagen,’ hernam Tonino.
‘En weet gij wie hun geleider was?’ vroeg de hoofdman.
‘Neen, daartoe kon ik ze niet dicht genoeg naderen. Weet gij het?’
‘Niemand anders dan Tomaso,’ sprak Gaëtano, ‘en nu, vrienden, nu ben ik van
zijne verraderij overtuigd en hij zal sterven! Demonio! van mijne handen zal hij
sterven, dat gevloekt hondekind!... Gij kunt er de makkers van onderrichten, Tonino;
want tusschen dit en eenige dagen kan ik mij in uw midden niet meer bevinden. Ik
en Andrea heb eenen geheiligden plicht te vervullen.’ En zich tot de vrouw wendende,
ging Gaëtano voort: ‘Julia! daar is mijne hand! en ik zweer u dat Pedro zal gewroken
worden; dat ik ten minste alles zal aanwenden om hem te wreken.’
‘Dank, Gaëtano!’ zuchtte de vrouw, de hand des hoofdmans in de hare klemmende.
‘Heb dank... en mijn echtgenoot?’
‘Laat mij begaan, Julia, het is om hem ten dienste te zijn, dat ik mij met Andrea
ga verwijderen... Betrouw u op mij... En nu, ga heen met Tonino; maak dat gij morgen
vroeg voorzichtig uwe woon terugbereikt; want wij worden met de grootste
oplettendheid gadegeslagen; zeg ook aan de vrienden, dat zij tot mijne terugkomst
werkeloos blijven, dat niemand de hand aan Tomaso sla en zelfs niet gebare, dat wij
van zijne verraderij onderricht zijn. Ga nu.’
Tonino vertrok met de vrouw.
Andrea en Gaëtano bleven eenigen tijd sprakeloos op den kant der baan zitten.
Eene zichtbare moedeloosheid had zich op het wezen des hoofdmans verspreid, en
hij hield zijne oogen naar den grond gewend, terwijl zijn hoofd allengs op zijne borst
zakte. Andrea staarde eenen langen tijd stilzwijgend op Gaëtano, en hem eindelijk
de hand grijpende, vroeg hij:
‘Zwarte gedachten kwellen weder uwen geest, hoofdman?’
‘Ja, mijn vriend,’ zegde Gaëtano, ‘bij deze plaats kan zulks niet anders wezen...
Gij ziet wel dit kruis, niet waar?’
‘Ik zie het, Gaëtano, en weet dat hier weleer een moord geschied is.’
‘Een moord?’ grijnsde Gaëtano.
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‘Zoo zegt men immers, en zoo gelooft men het,’ sprak Andrea.
‘Nu ja, om het even,’ zegde Gaëtano, ‘een moord... en weet gij ook wie de
gemoorde is?’
‘Ik heb zijnen naam vergeten, en gij weet dat ik niet lezen kan... anders zou de
steen...’
‘Het was Giovanni da Covigliaio,’ sprak Gaëtano, terwijl een wreede grimlach
zijnen mond betrok.
‘Juist zoo,’ sprak Andrea, ‘nu herinner ik het mij.’
‘En weet gij ook wie de zoogezegde moordenaar was, Andrea?’
‘Ik heb het nooit geweten, en ik geloof niet dat er iemand van onderricht zij. De
moordenaar is nimmer achterhaald geworden, vermeen ik.’
‘Neen, de moordenaar, want zoo heette men hem, is nimmer achterhaald geworden;
doch de moordenaar was ik.’
‘Gij?’ zegde Andrea met verwondering.
‘Ik zelve, mijn vriend.’
‘Dan versta ik waarom gij op deze plaats telkens droefgeestig wordt. Die moord
weegt u op het hart, Gaëtano?’
‘Gij bedriegt u, Andrea; die moord verheugt mij op dezen stond de ziel nog, en
indien ik hier telkens droefgeestig worde, dan is het aan iets anders toe te schrijven.
Het is, dat de herinnering van den gevloekten doode mij eene andere herinnering te
binnen brengt, - die van het geluk, dat mij door hem ontnomen werd; want dood en
levend is hij mij nadeelig geweest... Doch kom aan, vriend, stappen wij voort;
onderwege zal ik u de gansche geschiedenis verhalen. Gij zult uwen hoofdman, die
ook reeds lang uw vriend is, leeren kennen. Gij verdient het vertrouwen, dat ik in u
stel, en mogelijk met u mijn hart te openen, zal ik mijn gemoed eenigszins ontlast
voelen... Gij hebt mij weleer gezegd, hoe de wreede en onrechtveerdige handelwijze
eens machtigen, die uwe ouders in de armoede gedompeld had, u den dolk der wraak
en der vervolging in handen gegeven heeft. Ik zal u op mijne beurt verhalen, wat mij
eenen haat voor het menschdom heeft ingeboezemd en wat mij op den weg heeft
gesteld, die er mij toe gebracht heeft om over de vrienden als hoofdman te staan.’
De twee makkers stonden nu recht en wandelden op den breeden weg voort.
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V.
Gaëtano begon zijn verhaal:
‘Pontadera, in de Appenijnen, was mijne geboorteplaats,’ zegde hij, ‘en daar mijne
ouders nog al tamelijk door de fortuin begunstigd waren, gingen mijne eerste
jongelingsjaren vreugdevol voorbij. Ik mocht van den morgen tot den avond, naar
mijn lust, in de bergen ronddwalen; want mijne zwakke gezondheid belette mij eenig
aanhoudend werk te verrichten. Slechts toen ik in jaren gevorderd was, begon ik mij
met iets nuttigs bezig te houden, en daar ik een open verstand ten toon spreidde,
vonden mijne ouders goed mij eene wetenschappelijke onderrichting te doen
ontvangen. Zij verkregen van den aartspriester onzer gemeente, dat hij mij lessen in
de moedertaal en in het Latijn zoude geven. Het geliefkoosde ontwerp mijner ouders
was, mij eens tot den geestelijken staat te zien overgaan. Dan het noodlot had er
anders over beschikt.
‘Reeds sedert lang had ik bij de uitstapjes, welke ik in de omstreken deed, een
meisje leeren kennen, en van het eerste oogenblik, dat ik haar zien mocht, was mijn
leven beslist geworden... Teresa, had ik bij mijzelven gezegd, zal mijne gade worden...
Mijne vurige liefde werd door de maagd beantwoord, wel niet met die gloeiende
drift, welke ik in mijnen boezem voelde blaken, maar met eene reinheid van gemoed,
die zoo oprecht als betooverend was.
‘Merkelijk was de voortgang, dien ik in mijne studiën deed, en nog aanzienlijker
ware die voortgang geweest, indien niet eene menigte uren waren besteed geworden,
om van Pontadera naar Empoli te gaan, in welke laatste plaats mijne minnares woonde.
Het was mij volstrekt onmogelijk geworden drie dagen te blijven zonder Teresa te
zien.
‘Drie jaren sleet ik op die wijze in de grootste zaligheid, drie jaren, de eenigste
gelukkige van mijn leven; later kende ik slechts ramp en zielsmart!...
‘Zekeren dag verklaarde de aartspriester, die mij als een vader liefhad, dat ik ver
genoeg in mijne studiën was gevorderd, en zonder moeite in het Seminarium zou
worden aangenomen.
‘Goede vader,’ zegde ik, ‘Gaëtano zal nooit priester worden.’
‘Gij moet daarin de ingeving des hemels volgen,’ zegde de brave man; ‘in alle
maatschappelijke toestanden kan men zijne zaligheid
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bewerken. Het is wel waar, dat ik en uwe ouders immer in de gedachte verkeerd
hebben, dat gij den geestelijken staat zoudt aanvaarden; doch dat doet er niets toe,
mijn brave jongen... Maar, zeg mij, welk is dan uw voornemen?’
‘Ik zal onze bergen niet verlaten,’ zegde ik, ‘en mij eene gade kiezen.’
‘In het huwelijk ook kan men zalig en gelukkig zijn,’ zegde de ouderling.
‘Het is mijne hoop!’ sprak ik, en ik legde den toestand mijns harten aan den braven
man uit.
‘Gedurende eenige maanden nog voelde ik mijnen boezem met het zoetste genot
gestreeld: geen geluk kon met het mijne vergeleken worden. Mijn leven was eene
aaneenschakeling van vreugden. Dan, nu viel eensklaps de wreede hand van het
noodlot mij op het hoofd en mijn heil moest voor eeuwig verbroken worden.
‘Een jongeling uit de buurte van Teresa was op het meisje verliefd geworden en
wachtte niet lang die liefde te verklaren. Ofschoon Teresa hem van de hand wees,
staakte hij echter zijne pogingen niet en vroeg eindelijk de hand des meisjes aan hare
ouders. Dezen voelden zich door die aanvraag vereerd; want Giovanni da Covigliaio
was een welhebbend jongeling, en zij beloofden hem derhalve de hand hunner dochter.
Wat Teresa ook mocht inbrengen, hare woorden werden in den wind geslagen, en
wanneer zij van onze liefde gewaagde - liefde die tot dan toe een geheim voor de
ouders geweest was, - onstak de vader in eene uitzinnige woede en zwoer, dat zij de
gade van Giovanni zoude worden, al ware het slechts om haar te straffen daar zij
eene liefde gekoesterd had, zonder vooreerst de vaderlijke goedkeuring daartoe te
hebben verkregen.
‘Onder het storten van overvloedige tranen gaf mij Teresa van dit alles kennis. Ik
troostte haar zoo goed ik kon; zij zwoer mij nogmaals eeuwige liefde, en toen ik haar
verlaten had, bleef ik in de omstreken van Empoli rondzwerven. Ik kende den weg
langs waar des avonds Giovanni naar zijne woonst moest keeren, die op eenen kleinen
afstand van de gemeente gelegen was. Na eenen langen tijd wachtens, ontwaarde ik
hem op de baan en trad hem te gemoet:
‘Signor Giovanni,’ zegde ik, ‘ik moet u een woord spreken.’
‘Laat hooren, goede jongen,’ was het antwoord, ‘spreek gerust.’
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‘Ik moet u eene vraag doen.’
‘Honderd vragen, indien gij wilt, mijn beste.’
‘De zaak is ernstig,’ zegde ik, Giovanni bij den arm vattende, ‘laat den spottenden
toon varen.’
‘Ontstel niet, mijn vriend.’
‘Ik ben uw vriend niet.’
‘Zijt gij dan mijn vijand?’
‘Misschien!... Doch genoeg met dien nutteloozen woordentwist,’ ging ik voort,
‘luister en antwoord mij... Gij bemint Teresa! Ik weet het!’
‘Dat is geen groot nieuws, dat gij opgedaan hebt, mijn beste,’ was nogmaals het
spottend antwoord, ‘de gansche gemeente is daarvan onderricht; ik zelve zeg het aan
al wie het maar hooren wil.’
‘En Teresa bemint u niet!’ riep ik.
‘Dat is eene andere zaak; bemint zij mij thans nog niet, zij zal mij toch beminnen.’
‘Nooit!’ borst ik in gramschap los. ‘Nooit! en nu, signor Giovanni, onthoud het
wel, nu verbied ik u nog ooit eenen voet over den drempel van het huis van Teresa
te zetten, noch ooit eenen blik op het meisje te werpen; want, weet het wel! zij is de
mijne: onze liefde is reeds oud en onwederroepelijk.’
‘Wie zijt gij, jongeling?’ vroeg mijn medeminnaar.
‘Dat zij u om het even!’ sprak ik, ‘genoeg dat gij de woorden niet vergeet, die ik
u gezegd heb.’
‘En ik liet mijnen medeminnaar, zonder verder antwoord, staan en sloeg eenen
zijweg in. Toen ik reeds eenige stappen verwijderd was, hoorde ik het hatelijk schepsel
nog in eenen schaterlach losbersten. Ik was bereid terug te keeren; mijn bloed kookte;
doch ik wederhield mij, en zette, inwendig vloekend, mijnen weg voort.
‘Het zal u niet verwonderen, vriend Andrea,’ ging Gaëtano voort, ‘wanneer ik u
zal zeggen, dat mijne woorden als ijdele praat door Giovanni aanzien werden. Hij
begon slechts van dit oogenblik af nog sterker te werken om het huwelijk te
bespoedigen, en als ik eenige dagen later mijne beminde in het geheim kon spreken,
berichtte zij mij, dat de dag des huwelijks reeds vastgesteld was en Giovanni enkel
voor familie-aangelegenheden eerst nog eene korte reize naar de stad F. ging
ondernemen.
‘En wat zult gij doen, Teresa?’ vroeg ik.
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‘Ik zal trachten te vluchten,’ zegde zij, ‘en mij in een klooster gaan verbergen.’
‘Ik zal u dien stap sparen, mijne lieve,’ zegde ik, ‘betrouw op uwen Gaëtano, en
nu vaarwel, tot wederziens.’ Dit zeggende vlood ik heen en liet het meisje onbewust
van mijn voornemen.
‘Bij mijne ouders teruggekeerd, gaf ik hun te kennen, dat ik het ontwerp gemaakt
had eene reize naar Pisa in Toskanen te doen, ten einde te pogen mij aan de
Universiteit als leerling te doen aannemen. Mijne ouders gaven mij het noodige geld
en ik vertrok. Dan, in stede van mij naar Toskanen te begeven, nam ik den
overgestelden weg en reisde naar den kant van Romagna. Daar bleef ik dagen lang
in de omstreken der groote baan ronddwalen, en eindelijk gelukte het mij mijnen
medevrijer op zijne reize te ontdekken. Onbemerkt volgde ik hem van verre op, en
wachtte de avondschemering af om hem te naderen. Wanneer dit oogenblik gekomen
was, verhaastte ik mijne stappen en juist waar thans het steenen kruis staat, haalde
ik het hatelijk schepsel in. Mijne hand op zijnen schouder latende vallen, sprak ik
met eene door de woede benepen stem:
‘Sta, signor Giovanni, ik heb u weder te spreken.’
‘Mijn medeminnaar wendde zich verbaasd om, onderzocht mij, zoo goed het half
donker zulks toeliet, en bleef verschrikt staan. Hij sloeg nu de blikken rond, denkelijk
om te zien of er zich niemand op de baan bevond; doch de baan was eenzaam en
geen sterveling ontdekte men.
Het schijnt dat gij thans tot geenen spot gestemd zijt, signor Giovanni!’ grijnsde
ik hem toe.
‘Wat wilt gij van mij?’ vroeg hij half bevend.
‘Ik wil u ten eerste zeggen,’ riep ik, ‘dat gij met mijne woorden gespot hebt, en u
voor eene tweede maal herhalen, dat Teresa nooit de uwe zal worden...’
‘Giovanni scheen voornemens de vlucht te nemen; doch ik vatte hem bij den arm
en snauwde hem toe:
‘Sta! gij zijt ook een lafaard!’
‘Laat mij los!’ riep hij.
‘Trek uwen dolk,’ sprak ik, ‘en verdedig uw leven.’
‘Waarom dit gevecht?’ vroeg hij.
‘Omdat een van ons beiden te veel op de aarde is,’ grijnsde ik
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hem toe. ‘Maak u gereed, indien gij niet wilt, dat ik u als een dier mijn mes in den
hals wringe!...’
‘Giovanni trok eindelijk zijnen dolk, wentelde zynen mantel om den linkerarm,
ten einde de steken te kunnen afwenden, deed eenen stap achterwaarts en plaatste
zich ter verdediging gereed. Ik, in woede ontstoken, wierp mijnen hoed en mantel
verre van mij weg en vloog mijnen vijand razend op het lijf. Zijn mes trof mij in den
arm, doch ik ontving slechts eene lichte wonde. Ik had intusschen beter gemikt en
mijn dolk drong tot aan den hecht in de zijde mijns vijands. Die wonde deed hem
echter nog niet vallen. Als de wind vloog ik nu achteruit en, met dezelfde snelheid
weder toeschietende, drong ik ditmaal mijnen dolk door de keel van Giovanni, die
zielloos ter aarde stortte. Toen ik mij overtuigd had dat alle leven hem ontgaan was,
liet ik het lichaam liggen en hernam oogenblikkelijk den weg naar mijne
geboorteplaats. Twee dagen later kwam ik daar aan; doch ik durfde mij bij klaren
dag niet vertoonen en wachtte totdat de avond gevallen was, alvorens de gemeente
te bereiken. Ik klopte aan de woning van den aartspriester. De brave man verstomde
toen hij mij zag en vroeg mij hoe het op de Universiteit te Pisa vergaan was.
‘Daar ik op deze vraag van den goeden vader voorbereid was, en besloten had
hem alleen de waarheid te verklaren, antwoordde ik zonder aarzelen op zijne vraag:
‘Ik ben te Pisa niet geweest; ik had andere dingen te verrichten.’
‘De herder bezag mij met aandacht en ontdekte bloedplekken op mijne kleederen.
‘Wat wil dat zeggen, Gaëtano?’
‘Dat wil zeggen, eerweerde, dat er een man minder op de wereld is.’
‘Gij doet mij beven! Wat hebt gij gedaan?’
‘Ik heb niet gemoord, eerweerde; in een eerlijk tweegevecht heb ik mijnen vijand...’
‘En is dat minder een moord, ongelukkige?’ gilde de aarts priester. ‘Ongelukkige
Gaëtano, is dan de godsdienst gansch uit uwe ziel verbannen?’
‘Vader!’ riep ik, ‘de liefdenijd heeft alles overweldigd!’
‘En gij hebt uwen God vergeten, uwe ziel met eene eeuwige vlek besmeurd en uw
aardsch geluk voor eeuwig onmogelijk gemaakt!...’
‘Die woorden vielen mij als killig ijs op het hart; het scheen mij, dat de brave man,
als het ware, de toekomst voor mijne oogen open-
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scheurde en ik zag de woorden: ‘eeuwig rampzalig!’ als in gloeiende letteren voor
mijne oogen dansen.
‘Is mijne misdaad dan zoo groot?’ kreet ik.
‘Gij zijt schuldig voor God en voor de menschen,’ zegde de priester; ‘rampzalig
kind, wat hebt gij gedaan!’ en overvloedige tranen rolden over zijne wangen; ‘en
wat gaat gij nu doen?’ hernam hij.
‘Zeg gij het mij,’ snikte ik, ‘wat moet, wat kan ik doen?’
‘Het gerecht zal u nasporen!’
‘Gerecht! gerecht!’ riep ik, ‘Gaëtano zal zich zoo gewillig niet laten slachtofferen!’
‘Gaëtano is dan een hoogmoedige, een verharde zondaar?’ hernam de priester.
‘Ik heb mij gewroken!’ riep ik; ‘ik heb mijzelven recht gedaan!... Vaarwel!’ en ik
snelde de woning uit, niettegenstaande de woorden, welke de priester mij nog toeriep.
‘Ik trok voorbij de ouderlijke woning, zegde in mijn binnenste een vaarwel aan
mijnen braven vader, aan mijne teedere moeder en sloeg den weg in naar Empoli.
Daar hield ik my den volgenden dag verscholen en vond middel om een briefje aan
Teresa te doen toekomen, waarin ik verzocht haar eenige stonden te mogen spreken,
heur daartoe eene afgelegene plaats aanduidende. Het meisje voldeed aan mijn
verzoek, en het eerste woord, dat ik haar zegde, was om te vragen of zij met mij het
land wilde verlaten.
‘Met u vluchten, Gaëtano?’ vroeg zij.
‘Ja...’ sprak ik, ‘ik kan hier niet meer blijven: ik heb Giovanni gedood, in
tweegevecht...’
‘Teresa bedekte zich het aangezicht met de beide handen en stortte een' vloed van
tranen.
God! God!’ riep zij, ‘wat hebt gij gedaan, Gaëtano!... Afschuwelijk!... Vlucht! o
ja, vlucht, verlies geenen tijd!’
‘En gij, Teresa?’ vroeg ik.
‘Ik volg u niet; ik mag u niet volgen.’
‘Die woorden verpletterden mij, alsof de bliksem op mijn hoofd ware losgebroken;
mijn lijden was helsch en doodend.
‘Gij veracht, gij verfoeit mij dan, Teresa!’ riep ik. ‘Indien ik misdaan heb, is het
voor u geweest!’
‘Dat doet mij wel de grootste smart,’ zegde zij; ‘ik had u
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immers mijn woord gegeven nooit de gade van eenen andere te worden, - waarom
dan...?’
‘Vergeef mij, Teresa,’ riep ik, ‘vergeef mij!’
‘Ik heb medelijden met u, Gaëtano,’ zegde zij; ‘doch, geloof mij, vlucht, vlucht!
Het klooster zal mij een toeverlaat wezen en ik zal voor u bidden.’
‘En waarom niet met mij vluchten?’ hernam ik nog eens.
‘Neen,’ sprak Teresa, ‘bij u kan ik niet meer wezen: het bloed, dat gij vergoten
hebt, zou voor mijne oogen niet kunnen verdwijnen.’ En dit zeggende verwijderde
zij zich weenende.
‘Sprakeloos staarde ik mijne geliefde na, en wanneer zij uit mijne oogen verdwenen
was, ontviel een ijselijke vloek aan mijnen mond. Ik zwoer eenen eeuwigen haat aan
al wat bestond, en als een zinnelooze liep ik van de plaats weg.
‘Ditmaal sloeg ik den weg in naar Toskanen, begaf mij naar Livorno, en een
vaartuig voerde mij naar Corsica.’
Hier onderbrak Andrea het verhaal van zijnen makker en vroeg:
‘En wat gebeurde er met Teresa?’
‘Teresa, zooals zij gezegd had,’ vervolgde Gaëtano, ‘begaf zich in een klooster
en mij bleef de drift der liefde als een helsche satan vervolgen... Wat ik geleden heb,
Andrea, wat ik in mijne ziel uitgestaan heb, kan ik u niet zeggen. De woorden des
aartspriesters werden bewaarheid; het eeuwig ongeluk was begonnen, de armoede
volgde mij weldra in Corsica, en ik werd door den honger en nood gedwongen,
datgene te rooven wat men mij niet gaf en wat ik niet durfde vragen. Zoo werd ik
allengs wat wij nu zijn, Andrea, en ofschoon dit beroep mij inwendig walgt, moet
ik toch bekennen, dat ik er nog het eenige genot in vinde, wat mij op aarde smakelijk
kan wezen. De wereld heeft mij vervolgd en ik vervolg haar thans op mijne beurt.
Wij zijn eenen weg ingetreden, waarop men niet terug kan keeren en ik zal dien weg
tot het einde bewandelen: mijn noodlot moet gansch volbracht worden en ik durf het
reeds lang tergen.’
‘Maar, hoe zijt gij terug naar Italië gekomen?’ onderbrak nu weêr de makker van
Gaëtano.
‘De landziekte,’ hernam deze, ‘dwong mij daartoe; ik had de vaderlandsche lucht
noodig, ik wilde mijne bergen terugzien; en toen de Franschen Italië binnentrokken,
volgde ik hunne legers en bleef in het vaderland, waar ik zeker als Corsikaan te boek
sta. -
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Te Pontadera weet niemand dat ik nog leef; de aartspriester met mijne ouders
overeengekomen, verspreidde de maar, dat ik te Pisa overleden was, en men geloofde
aan de woorden van den achtbaren man. Zulks moest de eer mijner ouders sparen,
en toch niettegenstaande waren zij beiden, vóór het een jaar later was, de eeuwigheid
reeds ingevaren. Bij het vernemen van dien dood, heb ik bloedige tranen geweend,
Andrea... Ik was de eenige zoon mijner ouders, en het kleine fortuin, dat zij mij
achterlieten, bleef in de handen van den aartspriester. Zoo was de wil mijner ouders
geweest. Bij mijne terugkomst met het Fransche leger in Italië ging ik in het geheim
den braven man bezoeken. Hij bood mij het erfdeel aan; doch ik wilde niets, en zegde
hem het alles aan de armen der parochie uit te deelen. Ik bleef niet langer bij hem
en zag hem sedert niet meer; hij leeft nog en is thans een stokoude grijsaard
geworden... Voelt gij nu, vriend Andrea,’ ging Gaëtano na eenige stonden
stilzwijgenheid voort, ‘voelt gij nu hoedanig mijn lot geweest is? Ik heb dikwijls
over mijn leven nagedacht, en vind er slechts eene aaneenschakeling in van
noodlottige voorvallen. De strunkelsteen is voorzeker Giovanni geweest; doch waarom
heb ik later geenen anderen weg meer kunnen bewandelen?... Doch neen, denken
wij daar niet aan... Wat gedaan is heeft geen terugkeer; dus vooruit in de baan! en
leve de worsteling!...
‘Maar ziehier het einde onzer reis, Andrea,’ zegde Gaëtano met eene stille stem,
‘laten wij hier eenen stond blijven staan.’
Bij het morgenlicht, dat zich in het oosten begon te vertoonen, zagen de twee
makkers een reusachtig gebouw op eenigen afstand zich voordoen. Gaëtano sloeg
weldra eenen zijweg in en werd door zijnen makker gevolgd. Na eenige stonden liet
de hoofdman eenen schreeuw hooren, die nagenoeg aan den roep der wilde endvogels
geleek, en nadat hij dat geluid tot driemaal herhaald had, stapte hij weder met Andrea
voort. Hun weg vormde, om zoo te zeggen, eenen halven cirkel, en zij hielden eerst
stil wanneer zij zich, alhoewel op zekeren afstand blijvende, aan den overgestelden
kant van het groote gebouw bevonden.
‘Wachten wij hier!’ zegde Gaëtano.
Beiden strekten zich op den grond uit tusschen de braambosschen en bleven
sprakeloos. Ruim een kwaart uurs verliep. Dan hoorde men stappen naderen en een
man, dien men aan het uitwendig voor eenen slavenwachter kon herkennen, bleef
voor de braambosschen op en neer wandelen.
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‘Hoe gaat het met ons ontwerp?’ vroeg Gaëtano.
‘Het zal niet zoo gemakkelijk wezen als ik gedacht had,’ was het antwoord; ‘men
heeft hem in het onderaardsche hol gebracht.’
‘Aan welke zijde?’
‘Oostwaarts.’
‘Naast de brug?’
‘Ja, ter linkerzijde.’
‘Is hij geboeid?’
‘En stevig.’
‘Kunt gij hem iets beschikken om zijne kettingen door te vijlen?’
‘Ik hoop het.’
‘Dan zal ik langs buiten alles wel in orde brengen. Zijt gij van de schildwacht
verzekerd, die den toekomenden nacht tusschen elf en een uur langs dien kant staat?’
‘Ik ben er zeker van.’
‘Goed zoo; het is genoeg... Morgen om hetzelfde uur zal ik hier wezen... Intusschen
ga ik het geld laten liggen... en wandel nu maar voort.’
De onbekende uit het gevangenhuis, waar Pedro opgesloten was, en die in het
geheim aan de bende van Gaëtano verkocht was, vertrok en sloop terug in het gebouw.
Gaëtano en Andrea trokken langs hunnen kant weg en gingen zich in de omstreken
ophouden. Des nachts moesten zij aan de verlossing van Pedro beginnen te werken.

VI.
Eenige dagen waren er sedert de laatste bijeenkomst van Gaëtano met zijne bende
verloopen. De hoofdman, die zich alleen het recht behouden had om wraak te nemen
over de verraderij van Tomaso, had zich reeds meer dan eens teleurgesteld gevoeld,
en al zijne pogingen, hoe behendig ook aangewend, zien verijdelen. Wel had hij
dikwijls de gelegenheid gevonden om Tomaso te ontmoeten, zelf met hem te spreken;
doch deze laatste was nimmer alleen en verliet het gezelschap niet van twee of drie
makkers, die, zooals hij, tot de geheime policie behoorden. Gaëtano was telkens
gedwongen geweest te veinzen en den verrader als een' gemeenzamen vriend te
behandelen.
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Ook verstond hij alras dat de sbirro voor verraad beducht was en zich op zijne hoede
hield; maar Gaëtano had zijnen dood gezworen en de wraak kon niet langer
onuitgevoerd blijven.
De hoofdman, na lang zijn plan in het hoofd beraamd te hebben, begaf zich zekeren
dag naar de woning van Julia, de vrouw van den rossen Pedro, en sprak, na haar
uitgelegd te hebben hoe ijdel en nutteloos al zijne pogingen tot hiertoe geweest waren:
‘Julia,’ zegde hij, ‘niettegenstaande dit alles, moet de wraak bespoedigd worden.
Tomaso heeft ons tot nu toe slechts gedeeltelijk verraden; doch alle dagen kan hij
ons aan de policie bekend maken en onze namen tot den laatsten toe opgeven; wij
zijn, om zoo te zeggen, in zijne handen. Daarom mag de wraak niet langer uitgesteld
blijven; verlangt gij daarnaar, zoo vurig als ik, Julia?’
‘Ik zal eerder geene rust hebben, Gaëtano; de wraak weegt mij loodzwaar op het
hart, en de dood van het monster kan mij alleen verlichting doen bekomen.’
‘Welnu, ik weet nog één enkel middel om tot ons doel te geraken.’
‘Spreek, Gaëtano.’
‘Gij zelve moet mij den verrader leveren.’
‘Ik versta u niet... op welke wijze?’
‘Tomaso heeft immer eene onoverwinnelijke liefde voor u gekoesterd, niet waar?
Bemint hij u nog?’
‘Ik denk ja; maar waartoe wilt gij besluiten, Gaëtano?’
‘Ziehier, Julia. Gij zult zijne liefde met een goed oog beschouwen en veinzen alsof
gij die liefde wildet beantwoorden...’
‘Neen, dat nooit!’ onderbrak de vrouw. ‘Ik huiver van dat wangedrocht; ik voel
voor hem eenen afkeer, dien ik niet kan te boven komen: zijn aanzien alleen doet
mijn bloed verstijven! Neen, dit middel kan niet in het werk gesteld worden, Gaëtano!’
De hoofdman vestigde zijne grijze vonkelende oogen op de vrouw, en terwijl er
een wreede grimlach om zijne lippen zweefde, sprak hij:
‘En gij durft zeggen dat gij de wraak verlangt?...’
‘Leg mij alles op!’ gilde de vrouw, ‘gebied het mij en ik zal hem, bij klaren dag
en in het midden van het volk, een mes in het hart stooten; maar hem nogmaals van
zijne liefde hooren spreken! Neen, dat niet!’
‘Dat eerste zou ik beter weten te doen dan gij,’ zegde Gaëtano, ‘mijn dolk en mijne
hand zijn steviger dan de uwe; doch onze wraak
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moet met het geheim omkleed wezen, en wij mogen met ons zelven onze vrienden
niet verraden.’
‘Er zijn duizend andere middels nog,’ zegde de vrouw.
‘Ik vind er geen enkel meer,’ sprak Gaëtano, ‘ik heb over alle nagedacht en
sommige beproefd. Tomaso houdt zich op zijne hoede; slechts zijne drift kan zijne
voorzichtigheid voor eenen stond blind maken, en daarom moet men zich van die
drift weten te bedienen.’
‘O, nimmer! nooit! Gaëtano!’
‘Binnen drie dagen,’ hernam de hoofdman met nadruk, ‘binnen drie dagen zullen
wij ons doel bereikt hebben; binnen drie dagen zult gij mij den verrader leveren...
Ik, Julia, ik die over uw aller leven beschik, ik gebied het u! Ik verzoek niet meer,
hoort gij, ik gebied!’ en de gramschap glom op het gelaat des hoofdmans. ‘De
verlossing uws echtgenoots,’ ging hij voort, de hand der vrouw grijpende, ‘de
verlossing van Pedro is slechts op die voorwaarde. Ik heb maar een woord te spreken
en Pedro is vrij!’
‘O, geef mij hem weder!’ snikte Julia, met gevouwen handen op de knieën vallende,
‘geef mij hem weder, ik smeek u, Gaëtano, geef mij mijn Pedro!’
‘Stel Tomaso in mijne macht, geef mij het middel om ons in het geheim te wreken,
en een uur later is Pedro in uwe armen; gij vlucht met hem; alles zal daartoe in
gereedheid wezen, en wij zullen allen gewroken zijn; wij ontsnappen voortaan aan
het oog der bespieders, dat thans door den verrader op ons gericht wordt.’
‘O, gij doet mij eene helsche marteling ondergaan, Gaëtano!’ snikte de vrouw,
‘het hart wordt mij als toegenepen, wanneer ik slechts aan de hatelijke
tegenwoordigheid van den gevloekten Tomaso denk... O wat eischt gij?’
‘Eenen stond slechts van huichelarij,’ zegde nu Gaëtano, ‘gij hebt maar een half
woord te spreken, uwen afkeer voor eenige stonden te bewimpelen, en aan den spioen
te doen gelooven, dat gij eindelijk aan zijne liefde gevoelig zijt geworden.’
‘Die huichelarij is boven mijne macht!’ riep de vrouw.
‘Het leven van uwen Pedro is dan niets weerd!’ hernam Gaëtano, ‘uw eigen behoud,
het behoud uwer vrienden gaat u dan niet ter harte! Gij zijt onweerdig u ooit in ons
midden bevonden te hebben! Gij zijt eene laffe vrouw!...’
‘Spreek niet verder!’ schreeuwde nu Julia, van den grond recht-
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staande en hare hand op den mond van Gaëtano plaatsende, om hem te beletten iets
verder uit te brengen. ‘Ik zal u gehoorzamen!’
‘En gij zult slechts uwen plicht doen,’ hernam de hoofdman. ‘Nu herken ik in u
de echtgenoote van den on versaagden Pedro.’
‘Maar hoe ga ik dit alles overleggen?’ vroeg thans de vrouw met de onrust op het
gelaat.
‘Moet ik u leeren hoe men eenen man, die op eene vrouw verzot is, in den strik
vangt?’ zegde Gaëtano met eenen lichten schimplach.
‘Hoe geraak ik tot hem?’
‘Gij weet waar hij huisvest, niet waar?’
‘Dat weet ik.’
‘Welnu, ga hem daar vinden; men zal u de intrede niet weigeren, zooals men aan
mij gedaan heeft... Spreek daar tot Tomaso en smeek hem van u eene toelating te
bezorgen, om, voor eenige stonden, in de gevangenis bij uwen echtgenoot toegelaten
te worden; hij zal u daar misschien kunnen aanhelpen en er in alle geval moeite toe
doen. Gij doet hem het schrift ten uwent, hier op de kamer, brengen; gij moet hem
hier doen komen,... en mij van die komst verwittigen... Morgen zult gij mij daarvan
onderrichten... Intusschen ga ik aan Pedro denken en voor zijne vrijheid zorgen...’
Hierop verliet Gaëtano de vrouw.

VII.
Twee dagen zijn verloopen sedert de samenspraak van Gaëtano met de vrouw van
den rossen Pedro.
Het is tien ure des avonds. - Julia bevindt zich op de kleine kamer waar zij huisvest.
De kamer ziet er niet zoo armoedig uit, als men het wel van lieden, bij welker
soort de vrouw te huis hoorde, had kunnen verwachten. Er heerscht zelfs eene zekere
geschiktheid en reinheid in het vertrek; iets dat men zelden bij de gemeene klas in
Italië aantreft. Ook de vrouw is zindelijk uitgedoscht; zij heeft hare beste kleederen
aangetrokken, hare haarlokken zijn met zorg opgeschikt; een zijden gekleurde doek
is haar zwierig om de schouders gehangen en op de borst met eene gouden spelde
vastgespeet. Dit alles geeft haar een hoogst verleidend
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voorkomen, daar de vrouw te meer door de natuur met de schoonste vormen is begaafd
geworden.
Julia zit te wachten en men ziet haren boezem ongestuimig op en neder gaan. Eene
diepe mijmering schijnt haar overvallen te hebben en zij blijft, met de oogen naar
den grond gewend, aandachtig luisteren. Een lichte klop doet zich eindelijk aan de
deur van het vertrek hooren. Julia staat recht en beeft aan al hare ledematen. Zij
schijnt echter moed te hervatten en gaat de deur openen. Een tamelijk lange en forsch
gespierde kerel treedt binnen. Het is Tomaso. Hij schijnt ontsteld en, terwijl hij eenige
onverstaanbare woorden mompelt, gaat hij op eenen lagen stoel plaats nemen.
‘Ziehier,’ zegt hij, na eenige stonden stilzwijgen en eenen brief te voorschijn
brengende, ‘ziehier de toelating, Julia, welke gij mij gevraagd hebt.’
De vrouw greep den brief vast en verborg dien tusschen haren halsdoek.
‘Ik ben u dankbaar, Tomaso,’ zegde zij, ‘ik dacht niet dat gij mij zoo gewillig ten
dienste zoudt gestaan hebben...’
‘U zou ik niets kunnen weigeren, Julia, voor u zou ik het onmogelijke doen, weet
gij dit niet?...’
De vrouw gaf geen antwoord.
Met eene zichtbare bedeesdheid sloeg Tomaso zijne blikken op haar en vroeg op
eenen toon, die van inwendige ontsteltenis getuigde:
‘Mag ik thans gelooven, Julia, dat uw haat jegens mij, zooniet verdwenen, ten
minste verminderd is?’
Julia bleef sprakeloos.
‘Gedenkt het u nog,’ hernam Tomaso, ‘wanneer ik u, alvorens gij Pedro kendet,
mijne gevoelens verklaarde?... Mijne ziel was alsdan zuiver, mijn hart was rein; ik
was een eerlijk werkman... Gij verstoottet mij, Julia, gij miskendet mijne vurige
liefde, en mijne dagen waren van toen af vergiftigd; mijn hart liep over van gal; ik
werkte niet meer en ik werd...’
‘Een spioen,’ zegde Julia.
‘Ja, een spioen!’
‘Een dubbele verrader!’ voegde er de vrouw bij.
‘Verrader?’ herhaalde Tomaso op eenen ondervragenden toon.
‘En gij koesterdet de wraak in uwe zwarte ziel,’ hernam Julia
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met hevigheid, ‘en gij zwoert u weleens te wreken... Gij zijt daarin geslaagd!...’
‘Ik heb mij, ja, op de maatschappij gewroken.’
‘En op Pedro!’ riep de vrouw.
‘Op Pedro niet!...’ zegde Tomaso, verwonderd opziende.
‘Beken met mij, Tomaso,’ hernam de vrouw op eenen bitsigen toon, ‘beken met
mij, dat de wraak eene ziel verkwikkende drift is... Ik ook, ik gevoel zulks... En mijne
wraak zal ook uitgevoerd worden.’
‘Wat wilt gij zeggen, Julia?’
‘Ik wil zeggen,’ hernam de vrouw, aan wie de drift nu eene buitengewone
zielskracht scheen verleend te hebben, ‘ik wil zeggen, dat de verraderij niet ongestraft
zal blijven, dat de wraak van de vrienden heilig is! Weet gij dat, Tomaso! Ik wil
zeggen dat de hoofdman, dat Gaëtano...’
‘Gaëtano is hier!’ klonk eensklaps eene stem, ‘Gaëtano is hier om die wraak uit
te oefenen!...’ En het hoofd der bende stond met opgeheven dolk voor Tomaso.
‘Venijnige slang!’ brulde de sbirri, eenen gloeienden blik op de vrouw werpende,
‘gij hebt mij slechts in uwe netten gelokt om mij eene andere ramp toe te brengen;...
doch de verkochte is nog niet geleverd!’
Intusschen had hij zijn dolkmes getrokken, was in eenen hoek van het vertrek
gesprongen en wachtte daar zijnen vijand af.
‘Gij gaat loon naar werken ontvangen,’ zegde nu Gaëtano, terwijl de woede zijne
lippen deed beven. ‘Gij gaat uwe schuld boeten! Gij hebt de vrienden verraden; gij
hebt onze onderaardsche schuilplaats aangewezen en daarom zult gij sterven.’
‘En omdat gij mijn' Pedro verraden hebt!’ riep de vrouw, ‘Pedro, dien ik alleen
bemin, hoort gij, lafaard!’
Tomaso antwoordde niet; doch eensklaps zijne linkerhand aan den mond brengende,
deed hij een scherp geschuifel hooren, dat door de gansche woning weêrgalmde.
‘Ik heb u verstaan!’ riep Gaëtano, en als een leeuw vloog hij zijnen vijand nu toe.
Deze wendde zoo goed mogelijk de steken af, en ofschoon het bloed hem reeds uit
den arm stroomde, bleef hij onverschrokken voortvechten.
Op eens werd de deur van het vertrek ingeslagen en vier mannen stoven te gelijk
binnen. Een hunner maakte zich meester van de

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 8

188
vrouw, die thans ook haren dolk getrokken had, en de drie andere andere vlogen op
Gaëtano.
‘Mijne beurt is gekomen!’ riep Tomaso.
‘Gij hebt de overwinning nog niet!’ brulde de hoofdman, zich omwendende en
zijnen dolk rondzwaaiende, ‘mijne mannen zijn ook niet ver!’
‘Uwe mannen worden op dezen stond zelve geklist!’ zegde Tomaso, en een helsche
grimlach bekroop zijne wezenstrekken.
‘Dan zullen wij ons leven toch duur verkoopen,’ brulde Gaëtano, en hij ging voort
met zich als een leeuw te verdedigen, en niet zonder eenig goed gevolg; want reeds
menige wond had hij zijne aanvallers toegebracht. Die akelige worsteling bleef
eenigen tijd duren, doch eindelijk had een der aanvallers met behendigheid den voet
aan Gaëtano gelicht, en de hoofdman stortte op den vloer neder. De drie mannen
vielen hem tegelijk op het lijf; men ontnam hem zijnen dolk en men knevelde hem
op eene wijze, dat hij noch armen, noch beenen meer roeren kon. Julia werd insgelijks
de handen gebonden en nu trok men met de twee gevangenen weg.
De geestdrift der vrouw was thans ten volle gezonken, en tusschen het storten van
overvloedige tranen, hield zij niet op van op haren echtgenoot te roepen.
Gaëtano vond gelegenheid aan Julia op eenen stillen toon te zeggen, en zonder
dat de sbirri het konden gewaar worden: ‘Heb moed, Julia, Pedro is in veiligheid en
zal onze wraak volvoeren...’
Beiden werden naar de gevangenis overgebracht en in eenen onderaardschen kerker
gesmeten, waar zij Tonino, Andrea en andere hunner vrienden reeds geboeid vonden
zitten. Tomaso had waarheid gesproken, wanneer hij zegde dat de mannen, welke
Gaëtano had uitgezet, reeds gevangen waren genomen.
Tomaso was te doorslepen om, bij het intreden der woning van Julia, aan geen
verraad te denken. Hij had zich op alles willen voorzien en derhalve eenigen zijner
vrienden medegenomen. Op straat reeds had hij sommige der mannen van de bende
van Gaëtano ontdekt en ze aan zijne policiemakkers aangewezen, met afspraak er
slechts de hand op te leggen, wanneer zij het geschuifel zouden gehoord hebben.
Hadde hij Gaëtano binnen niet ontmoet, dan ware er nog niets geschied; want de
sbirro wilde liever, zooals hij reeds bij de bergwoning gepoogd had, de gansche
bende te gelijk doen vastklampen.
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VIII.
Sedert de oplichting van Gaëtano was de gansche bevolking der stad F. met het
bestaan en de inhechtenisneming der bende in beslis. Men sprak niet dan van de
stoute diefstallen, welke er sedert zoo langen tijd reeds hadden plaats gegrepen, men
telde de personen op, welke of aan de roofzucht of aan de wraak van Gaëtano, zooals
men zegde, waren opgeofferd geworden, en, zooals het in dergelijke omstandigheden
het geval gewoonlijk is, nam de hoofdman, als het ware, reuzengestalten in de oogen
van het volk aan, en alles scheen in hem geheimzinnig, bovennatuurlijk. Ook was
de stroom van het volk groot op den dag dat de dievenbende in het openbaar voor
het gerecht moest verschijnen. De verhoorzaal was voor de menigte te klein en men
verdrong er zich alsof het zinbekoorlijkste schouwspel moest plaats grijpen.
Toen de rechters vergaderd en gezeten waren, gaf men bevel om de plichtigen
binnen te leiden. Angst en nieuwsgierigheid stonden op het gelaat der menigte te
lezen. Men had zich thans, op de inlichtingen van Tomaso, van de gansche bende
meester gemaakt, en zelfs de vrouwen en kinderen van sommigen in hechtenis
genomen. Slechts den rossen Pedro, die de gevangenis ontvlucht was, had men niet
kunnen opsporen. Gaëtano met Julia en Tonino met Andrea werden de laatsten
binnengebracht en als de meestplichtigen gezamentlijk op eene afgezonderde bank
geplaatst Eene diepe moedeloosheid stond op het gelaat der vrouw geteekend, en
alles scheen aan te duiden, dat hare ziel onder die zware slagen verbroken lag,
ofschoon hare houding nog geene krachteloosheid verried. Op het wezen van Tonino
en Andrea was geene onsteltenis, geen gevoel te ontdekken: zij zaten daar alsof er
hun geen leed geschied was, alsof er hun niets kwaads kon gebeuren.
Gaëtano's gelaat was bleek, en zijne kleine grijze oogen schenen thans nog dieper
in zijn hoofd te zijn gezonken. Zijn rechterarm was met zwachtels omgeven en, aan
zijne lijdende houding te oordeelen, moesten zijne wonden nog al merkelijk geweest
zijn. In zijne oogen nogtans glinsterde een buitengewoon vuur, en wanneer hij zijne
blikken naar de menigte wendde, zag men telkens diegenen verbleeken, op wien hij
zijnen oogstraal gevestigd hield. Op de rechters zelven
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scheen zijn blik niet zonder uitwerksel te wezen; want weinigen durfden hem
gedurende eenen stond starlings in de oogen blijven kijken.
Weldra begon de rechterlijke ondervraging. Meer dan vijftig oude diefstallen
werden aan de bende te laste gelegd, en op al de vragen, welke men Gaëtano deswege
deed, geweerdigde hij zich niet te antwoorden dan met eenen stillen hoofdknik.
‘Vreesden wij niet van uwen kostbaren tijd misbruik te maken, zeer edele en
geleerde heeren,’ zegde Tonino lachend, ‘wij zouden u nog wel twee honderd zulke
vertelsels kunnen doen, en veel vermakelijker dan die gij daar even hebt opgegeven.’
Men deed den dief zwijgen, en nu kwam men tot de jongere gebeurtenissen. Men
sprak namelijk van de diefte der munten van den heer Gasparoli.
De heer Gasparoli was weder als getuige gedagvaard en haastte zich met eene
bevende stem te zeggen:
‘Men heeft mij mijne munten door eenen onbekende doen terugbrengen, mijne
heeren, ik vergeef hun alles... Zij hebben mij veel kwaad gedaan; doch ik vergeef
het hun.’
Men verbood den ouden geleerde het woord nog op te nemen zonder daartoe
aanzocht te wezen. De oude heer boog ootmoedig, ten teeken dat hij zou gehoorzamen.
Gasparoli was niet meer herkenbaar; hij was sedert de laatste gebeurtenissen mager
geworden als een geraamte, grijs als eene duif, en het scheen dat hij op den tijd van
twee weken wel twintig jaren in ouderdom geklommen was. Een inwendige worm
moest aan het hart van den braven ouderling knagen en zijne gezondheid ondermijnen.
De dubbele eed had hem nog geenen enkelen stond rust gelaten. Thans begon men
misdaden van grooter gewicht aan te halen. Men sprak van de drievoudige moord,
waarbij het huisgezin van Giuseppe was omgekomen, en men betichtte Gaëtano en
zijne bende van dit ijselijk schelmstuk.
Nu stond de hoofdman van zijne bank recht, hief het hoofd met eenen trots omhoog
en sprak:
‘Giuseppe hoorde aan onze vereeniging toe, hij had laffelijk de vrienden verraden
en als verrader heeft hij zijne straf onderstaan.’
‘Wie is aan den moord dadig geweest,’ vroeg een der rechters.
‘Ik moet die vraag niet beantwoorden,’ zegde Gaëtano. ‘Wat
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geschied is, is slechts op mijn bevel uitgevoerd. Ik ben voor alles aansprekelijk.’
‘Was de rosse Pedro een der daders?’
‘Hier zijn de daders!’ klonken er nu twee stemmen te gelijk, en Andrea en Tonino
stonden van hunne bank recht.
Een gevoel van verontwaardiging doorstroomde de menigte der toehoorders, en
met eenen zichtbaren walg wendden de rechters hunne blikken van de twee
onbeschaamde boeven af. Dezen, die zulks gewaar werden, hernamen hunne plaats
met eenen grimlach op het wezen. Gaëtano verhief zijne zware stem, en terwijl een
ongemeen vuur in zijnen blik gloeide, riep hij de rechters en het volk toe:
‘Wederhoudt die schijnheilige gevoelens, mannen van het menschelijk gerecht!
en schrikt zoo niet af. Beziet uwe handen of ze niet met meerder bloed dan de onze
besmeurd zijn, met bloed dat gij straffeloos hebt doen vergieten; gaat in uw geweten
en ziet of gij de vlekken kunt tellen, die daar onuitwischbaar op vastkleven!... En
gij, slaven,’ ging hij voort, zich tot de menigte wendende, ‘gij beeft als bloodaards.
Gij schrikt af, gij beeft omdat er recht geschied is!... Zult gij ook afschrikken, gij,
rechters, wanneer gij binnen eenige stonden ons doodvonnis zult uitspreken?... En
gij, dwaze menigte, zult gij u niet weldra bij het schouwspel onzes doods komen
verlustigen?... En thans schrikt gij af! En thans beeft gij!... Denkt gij dan, dat onze
eeden niet zoo onverbreekbaar moeten wezen, als de eeden welke tusschen u, laf
gebroedsel, plaats grijpen? Giuseppe, ik herhaal het, Giuseppe was een verrader; zijn
zoon, zijne vrouw waren verraders en als dusdanig zijn zij gestraft geworden! Onze
wraak kan niemand ontgaan!... En ziedaar,’ ging hij voort, op Tomaso wijzende, die
als getuige van den jongsten aanslag tegen hem gepleegd was opgetreden, ‘ziedaar!’
riep Gaëtano, ‘daar zit nog een verrader! Hij maakte ook deel van onze vereeniging;
doch hij heeft ons verraden, dubbel verraden; mijne poging tot wraak is op hem
mislukt. Doch ik zweer het u hier, bij mijne eeuwige ziel! hij zal door onze handen
sterven. Nog een onzer vrienden leeft... en die is vrij voor het oogenblik; dien is de
plicht opgedragen onzen eed te volbrengen! Hij zal de wraak uitvoeren! De lafaard
moge zich thans schuil houden, hij moge zich slechts door wachten omringd
vertoonen, hij moge zich gedurende jaren lang opsluiten, den eersten dag dat hij de
vrije lucht zal willen inademen, zal de laatste dag zijns levens wezen! De dolk,
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die thans boven zijn hoofd reeds opgeheven is, zal daar blijven zweven, totdat de
gerechtige wraak zal volvoerd wezen!... En, ja, wacht hij ook jaren lang, de verrader
zal zijne straf niet ontvlieden!...’
‘Hij zal geene jaren wachten!’ klonk nu op eens eene stem tusschen de menigte,
en snel als de bliksem zag men eenen man binnen de omheining van het gerechtshof
springen, en eer iemand had kunnen ter hulp snellen, stond er een dolk tot aan den
hecht in de borst van Tomaso geplant.
‘De wraak is volbracht, Gaëtano!’ riep de moordenaar, nu fier het hoofd
verheffende, en men herkende in hem den rossen Pedro.
Op denzelfden stond vloog Julia van hare bank recht en viel in de armen van haren
wreeden echtgenoot, dien zij met eene toomlooze liefde beminde. Doch nu waren
ook de krijgslieden toegeschoten en Pedro werd aangegrepen, terwijl men, doch
nutteloos, eenige hulp aan Tomaso zocht toe te brengen. De sbirro had reeds den
laatsten snik gegeven.
‘Ik kom mij bij mijne vrienden vervoegen!’ riep Pedro en hij liet zich bedaard de
handen knevelen.
Gaëtano had het alles met een kalm oog nageschouwd, en wanneer Pedro
vastgegrepen was, liet de hoofdman zich terug op zijne bank zakken en mompelde
half luid:
‘Thans hebben wij niets meer te verklaren! Ons recht is voldaan, dat nu het recht
der maatschappij ook zijnen loop hebbe.’
Dit voorval had eene groote ontsteltenis en verwarring in de menigte veroorzaakt.
Een hevige schrik had de meesten der aanwezigen overvallen en thans verdrong men
zich om de zaal te kunnen verlaten. De rechters nogtans verlieten hunne zetels niet:
men gebood het lichaam van Tomaso weg te voeren, en men zette de onderhooring
voort.
De veroordeeling liet zich niet lang wachten, en men sprak het doodvonnis uit
tegen Gaëtano, Andrea en Tonino en tegen den rossen Pedro en zijne vrouw Julia.
De overige leden der bende werden tot levensdurigen dwangarbeid verwezen.
Wanneer men eenige dagen later de vijf veroordeelden naar het schavot voerde,
ware het moeilijk geweest in hen nog de woeste wezens te herkennen, welke men in
het gerechtshof gezien had. Julia, de rosse Pedro, Tonino en Andrea werden ieder
door eenen eerbiedweerdigen kloosterpater begeleid en de godsdienst had die ruwe
harten weten te vermurwen. De menigte was door hunne houding gesticht en
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allen voelden liet innigste medelijden met Julia, die, jong en schoon, het leven zoo
akelig moest eindigen.
Gaëtano had zijnen moed niet verloren; doch zijne godsvrucht was ernstig en geen'
enkelen straal van hoogmoed kon men meer op zijn statig wezen ontdekken. Nu en
dan sprak hij zijnen lotgenooten woorden van moed en vertroosting toe, en dan weder
wendde hij zich tot een' stokouden grijsaard, die hem op den laatsten tocht vergezelde,
en die niemand anders was dan de aartspriester van Pontadera, de eerbiedwaardige
man, bij wien Gaëtano zijne studiën voortijds gedaan had, en dien hij als een vader
immer was blijven beminnen. De hoofdman had van geenen anderen biechtvader
willen hooren, en om zijne ziel te redden, had men den ouden geestelijke doen
herwaarts komen. De priester alleen kende het gansch geheim van het leven van
Gaëtano, welk de hoofdman slechts eenige dagen te voren ook aan Andrea had bekend
gemaakt.
Dit geheim moest met Gaëtano van de aarde verdwijnen, en de priester beloofde,
dat Teresa, die nog immer in een klooster als eene heilige leefde, niets van het
rampzalige lot van hem, die weleer haar minnaar geweest was, zou vernomen hebben...
De liefde was het laatste gevoel, dat in Gaëtano's ziel levend bewaard was gebleven.
Julia mocht, als de zwakste, het eerst de doodstraf ondergaan. Dan volgden de
rosse Pedro, Andrea en Tonino, en Gaëtano was de laatste, op wiens hoofd het mes
van het menschelijk gerecht nederviel. Zijn moed bleef onwankelbaar, en met eene
gelatenheid, die grootendeels aan den weldadigen invloed van den grijzen aartspriester
te danken was, stapte hij de eeuwigheid binnen.
Slechts eenige dagen na de strafuitvoering van Gaëtano en zijne makkers, stierf
de oude Gasparoli. De knaging zijns gewetens, door den eed hem weleer door de
dieven opgelegd, had hem het leven vergiftigd, zijne krachten uitgeput en bracht
hem nu den dood toe. - Het was de laatste misdaad, welke men aan de verschrikkelijke
bende van Gaëtano te wijten had, en vele jaren gingen er thans voorbij, zonder dat
men in de stad F. van eenigen wreeden moord of grooten diefstal hoorde gewagen.
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Eerste liefde.
I.
Karel was de jongste van vijf kinderen, welke allen hun best deden om hunne oude
moeder te ondersteunen, die, sedert eenige jaren weduwe geworden, zich immer voor
hare kinderen had opgeofferd en als eene slavin had gewerkt om hen in eer groot te
brengen, terwijl de vader, door eene langdurige ziekte aangerand, jaren reeds vóór
zijn afsterven, in de onmogelijkheid was geweest voor den onderhoud van het
huisgezin te zorgen. Zij werd thans voor hare braafheid wèl beloond, de goede vrouw,
want al hare kinderen wedijverden om haar niet alleen een gerust bestaan te
verzekeren, maar haar tenzelfden tijd, door hunne warme toegenegenheid, het leven
te veraangenamen.
Karel oefende het beroep uit van schrijnwerker en ofschoon slechts twintig jaar
oud, was hij reeds een volslagen gast geworden, daar de natuur hem met een' vluggen
geest en eene groote behendigheid had begaafd.
Het huisgezin was gelukkig geweest sedert eenigen tijd, want alles ging
voorspoedig; er was geen mangel aan werk en dus ook geen nood voor armoede.
Dan, de droefheid, die zoo lang, tijdens de ziekte van den afgestorven vader, in het
huisgezin geheerscht had, was nu weder de woning binnengetreden. - Karel, die twee
jaren vroeger voor de milicie had moeten loten, had een der laagste nummers
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getrokken, een dier nummers, waaraan men den naam van bloednummers zou mogen
geven, en het order was thans gekomen om des anderdaags te vertrekken.
Karel, ofschoon eenen afkeer voor het soldatenleven gevoelende en diep in de ziel
aangedaan, hield zich op het uitwendig moedvol en gelaten in zijn lot. Doch zoo
verging het niet met zijne broeders en zijne zuster en nog minder met zijne oude
moeder, welke aan hare droefheid ten volle lucht gaf.
Het was een zondag en in den namiddag. De broeders en de zuster, wien het
moeilijk viel hunne droefheid te bedwingen, hadden de eene na den andere de woning
verlaten en Karel bevond zich met zijne moeder alleen. De oude vrouw zat sprakeloos
haar jongste kind aan te staren en nu en dan vaagde zij eenen brandenden traan uit
hare oogen. De jongeling voelde zich, op dit zicht, tot in het binnenste der ziel
aangedaan en hij brak de stilzwijgendheid met te zeggen:
‘Maar, moeder, wees dan toch niet zoo bedroefd: ten eerste, het kan er niets aan
doen en het is toch niet voor altijd...’
‘Ik weet het, Karel,’ zuchtte de vrouw.
‘En ten tweede, onze Frans is ook soldaat geweest, en hij is er immers goed van
door gekomen, en er niet slechter om geworden?’
‘Gij kunt gelijk hebben, Karel,’ sprak de moeder; ‘doch ik kan mijn verdriet niet
overwinnen. Zie! ik heb nooit gewenscht rijk te zijn, maar nu zou ik willen schatten
bezitten!...’
‘Waarom, moeder?’
‘Om u van de milicie, die ik haat, te kunnen afkoopen, en te beletten dat gij zes
of acht jaren van uw leven in onnuttigheid, in dwaze slavernij zoudt gaan
doorbrengen.’
‘Maar, moeder, weet gij wel dat gij, zulks doende, de verachting zoudt verdienen,
welke ik voor de rijken gevoel, die zich door geld van alles weten vrij te maken.’
‘Dien ik met dit geld zou koopen, zou vrijwillig optrekken, en dan valt er niets te
zeggen.’
‘Vrijwillig, moeder... of uit armoede misschien?..’
‘Het is mogelijk,’ snikte de vrouw; ‘doch gij zoudt van mij niet weggaan...’
‘Ik zou zulken koop niet willen,’ sprak Karel met ernst, ‘al waren wij zoo rijk als
de straat...’
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‘Maar, Karel, Karel..., het is alsof gij er blijde om waart mij te verlaten!’
‘O, zeg dat niet, moeder, zeg dat niet!... Maar neen, die woorden komen niet uit
uw hart!... Gij weet te goed hoe het mij smart van u te moeten scheiden...’ En de
jongeling bij de vrouw snellende, liet zich op de knieën voor haar neêrzakken en
klemde hare handen in de zijne, terwijl zijn blik zich, door tranen overgoten, in het
oog der vrouw spiegelde.
‘Karel,’ zegde de vrouw, op hare beurt de handen des jongelings drukkende, ‘Karel,
mijn kind, ik kan op dit oogenblik geene reden verstaan. Ik begrijp en gevoel slechts,
dat gij ons morgen gaat verlaten en dat gevoel overwint alles.. En, ja, nog eens, ik
wilde rijk zijn en u kunnen beletten te vertrekken. O zie! mijn hart is niet goed op
dit oogenblik; want ik benijd de rijken. De rijkdom is de macht, ik voel het; zonder
schatten moet men de zachtste, de heiligste gewaarwordingen des levens missen;
zonder schatten is men geen meester van zijne eigene kinderen. Met geld kan men
alles koopen en zelfs wat rechtveerdig en natuurlijk is, kan men zonder geld niet
verkrijgen.’
‘Moeder! moeder! wat zegt ge toch?...’ onderbrak Karel, ‘en waarom beneemt gij
u zelven en mij den moed zoo?’
‘O, zie eens,’ ging de vrouw voort, zonder op die woorden acht te geven, ‘zie eens
dien rijken Petens hier uit de buurt. Zijn zoon heeft zoowel als gij een laag nummer
getrokken, maar hij zal geen soldaat worden; want zijn vader heeft geld...’
Karel was, op het hooren van den naam van Petens, eensklaps van voor zijne
moeder rechtgestaan, en had zich tot bij het venster der kamer verwijderd. De moeder,
door hare droefheid vervoerd, was zulks bijna niet gewaar geworden, en ging voort:
‘Zeg, is het niet waar?... En waarom moet ik, moeder, ongelukkiger zijn dan de
vader van dien jongeling?’
‘Moeder,’ onderbrak Karel, zich thans in het diepste der ziel geschokt voelende,
‘moeder, spreek of oordeel nooit over het geluk of het ongeluk in de wereld; want
wie zegt u, dat gij geene gelukkigere moeder zijt dan de vader, van wien gij spreekt,
en die misschien meer dan eens bloedige tranen over het slecht gedrag van zijnen
zoon stort.’
‘Zijn zoon is slecht,’ antwoordde de vrouw, ‘en hij is gelukkig; gij zijt braaf en
gij moet het ongeluk kennen! O, waar is de rechtveerdigheid in de wereld!’
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‘De rechtveerdigheid is niet uit de wereld, moeder, ofschoon wij ze niet altijd klaar
zien... en om er u een bewijs van te geven, zal ik u zeggen, dat die gelukkige vader,
van wien gij daareven spraakt, dat die rijke heer Petens op dit oogenblik een der
ongelukkigste menschen van de wereld is...’
‘Dan is het de rechtveerdigheid Gods,’ zegde de moeder, nog altijd door drift
vervoerd.
‘Of de rechtveerdigheid der wereld,’ antwoordde Karel op eenen ernstigen toon.
‘De heer Petens leefde al te wulpsch, hij deed buitensporigheden in eten en drinken
en van over een uur, juist na zijnen maaltijd, is hij door eene geraaktheid overvallen,
die doodelijk schijnt...’
Die woorden deden eenen diepen indruk op de vrouw. Zij liet het hoofd op de
borst zakken en bleef sprakeloos.
Op dit oogenblik trad de zuster van Karel binnen en zegde:
‘De heer Petens is daar schielijk overleden. De priester heeft hem slechts het H.
Oliesel kunnen geven.’
‘Ongelukkige!’ riep de moeder.
‘O, zeer ongelukkig,’ zegde Karel; ‘want waartoe dienen hem thans zijne schatten?
Nog een schoone lijkdienst, die veel geld zal kosten, en dan is alles gedaan.’
En de jongeling sloop stil het huis uit, en ging op den drempel zijner woning de
zachte zomerlucht inademen.

II.
Eenen langen tijd bleef Karel aan zijne deur staan en terwijl zijn boezem, door het
tooneel, welk er tusschen hem en zijne moeder had plaats gegrepen, nog hevig klopte,
hield hij gedurig het oog op eene kleine woning gevestigd, welke zich schuins over
hem aanbood. Het scheen dat er in zijn binnenste een verlangen oprees, dat hij niet
durfde involgen; want meer dan eens scheen hij bereid zijne plaats te verlaten en
hield zich dan weêr eensklaps terug. Eindelijk toch verstoutte hij zich en wendde
zijne schreden naar het huisje, welk hij reeds zoo lang in het zicht had gehouden.
Een reeds bejaard man had zich daar aan den ingang vertoond en alras was Karel
met hem in gesprek.
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‘Welnu, vader Martens, hoe staat het met het leven?’
‘Niet slecht, Karel. - Hoe is het, hebt gij den reiszak reeds veerdig gemaakt, want
morgen is het de groote dag?’
‘Alles is reeds klaar, ik heb slechts de vrienden vaarwel te zeggen en daarmede
ben ik in de wijde wereld.’
‘Het is niet erg,’ zegde de oude Martens, ‘ik ben ook soldaat geweest en heb er
mij niet over te beklagen gehad, en zoo ik jongens had, zou ik er geen verdriet in
maken ze naar het leger te zien trekken, bijzonder in tijd van vrede zooals nu.’
‘Mijne moeder denkt er zoo niet over, en het spijt mij, daar er toch niets aan de
zaken te doen is...’
‘Ja, de moeders, de moeders zijn altijd zoo. Bah! gij zult er u niet over beklagen.
Gij hebt geleerdheid, Karel, en zult alras eenen graad in het leger hebben.’
‘Ik wil er geenen,’ zegde Karel.
‘En waarom niet?’
‘Omdat ik zoo spoedig mogelijk van den dienst wil ontslagen wezen.’
‘Dan hebt gij gelijk... A propos weet gij het nieuws? De heer Petens is daar schielijk
gestorven.’
‘Ik heb het vernomen,’ zegde Karel.
‘Die brave man,’ hernam Martens, ‘een zoo royale vent.’
‘Ja..’ zegde Karel.
Op dien stond trad er een meisje uit de binnenkamer en kwam in den gang bij de
twee sprekers. Het was de eenige dochter van vader Martens. Karel werd rood tot
achter de ooren.
Isabella was een lief meisje van achttien jaren, met blonde lokken, blauwe oogen
en eene rozenkleurige huid. Hare gelaatstrekken waren zuiver geteekend, en hare
gestalte was rank en tenger. Hadde zij in eene prachtige kleeding gestoken, men zou
haar gewis voor eene rijke juffer aanzien hebben; want hare bewegingen waren
bevallig en zwierig, en haar opzicht wekte eerbied en natuurlijke bewondering.
‘Dag, Karel,’ sprak zij, en men zou gezegd hebben dat zij, zoowel als de jongeling,
innig ontroerd was.
De samenspraak scheen thans te verflauwen. Karel hield zijne blikken op het
meisje gevestigd, wanneer zij hem niet bezag, en wanneer Isabella het oog soms naar
hem wendde, had hij zorg zoo spoedig mogelijk zijnen blik op iets anders te vestigen.
Hij deed intusschen moeite
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om de samenspraak te onderhouden. Dan of vader Martens iets anders te verrichten
had, dan wel of hij zich begon te verdrieten, want hij was een praatziek manneken,
niet lang meer bleef hij in het gezelschap der jongelieden, en ging zich over zijne
woon bij eenen gebuur voegen, waarmede hij al spoedig in een druk gesprek scheen
gewikkeld.
Karel en Isabella bleven eenen langen tijd sprakeloos. Eindelijk zegde het meisje:
‘Is het waar, Karel, dat gij morgen moet vertrekken?’
‘Ja, Isabella, morgen.’
‘En hebt gij er geen verdriet in!’
‘Voor mij is het niets,’ zegde Karel, ‘maar mijne moeder, die brave vrouw, zij is
ontroostbaar.’
‘Ik kan het gelooven,’ zegde Isabella... ‘Gij zult dikwijls aan huis denken, Karel?’
‘Dat zal ik ongetwijfeld,’ zegde de jongeling, ‘doch ik zal mij trachten te troosten.
Zes jaren zijn toch geene eeuwigheid...’
‘De zes beste jaren van het leven,’ merkte het meisje op.
‘De zes gevaarlijkste, Isabella... Zeg, Isabella, indien gij iemand hadt, dien gij
geern zoudt zien, en dat die iemand eens soldaat moest worden... zoudt gij den moed
hebben zes jaren geduldig hem te blijven verwachten?’
Het meisje had bij het begin dier rede zichtbaar gebeefd; doch allengs had zij zich
hersteld, en toen Karel eindigde, was er een gedwongen lach op haar wezen
verschenen.
‘Ik zou er geenen willen,’ zegde zij, ‘die zes jaren zou moeten afwezig zijn.’
‘Waarom spot gij, Isabella? Zoo gij waarlijk bemindet, zoudt gij het doen; doch
uw hart is nog vrij, niet waar? en daarom gevoelt gij u niet krachtig genoeg voor
zulke opoffering.’
‘Karel, Karel, wat droevige dingen waarvan gij spreekt.’
‘Wilt gij dan, dat ik verheugd zij, Isabella? Morgen moet ik mijne moeder, mijn
gansch huisgezin vaarwel zeggen; ik zal zien weenen, misschien zelfs tranen storten;
en...’
Isabella scheen bewogen.
‘Het is waar, Karel,’ zegde zij, ‘vergeef mij mijne losheid.’
‘En,’ vervolgde de jongeling, ‘ik zal zes jaren afwezig zijn, zes jaren uit den kring
mijns huisgezins gesloten, en met mijn gedacht alleen, met mijne droomen alleen,
met mijne inbeelding alleen...’
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‘Wat wilt gij met dit alles zeggen, Karel?’
‘Wat ik zeggen wil, Isabelle? Ik wil zeggen, dat wat gij zegt niet bekwaam te zijn
om te doen, dat is te zeggen, zes jaren naar iemand te wachten, ik daarvoor bekwaam
zou zijn; doch het zou mij, het zal mij tot niets baten, meisje. Ik zou willen, buiten
den kring mijns huisgezins, vrienden hebben, door wie mijn afzijn zou gevoeld
worden.’
‘En denkt gij niet,’ onderbrak het meisje, ‘dat gij zulke vrienden hebt? Denkt gij
dan, dat gij uit ons gedacht zult kunnen gaan en dat wij niet gedurig over u zullen
spreken? Denkt gij dat wij u geerne zien vertrekken, Karel?’
‘Dat zeg ik niet; doch ik zou meer dan dat willen, Isabella, en meer kan ik niet
verkrijgen. Verstaat gij mij niet?’
‘Spreken wij van min droevige dingen, Karel.’
‘Verstaat gij mij niet, Isabella?’
‘Neen, inderdaad ik versta u niet, Karel,’ gaf het meisje, na eene poos stilzwijgen,
ten antwoord.
‘Ziet gij wel dat mij zulks een ongeluk is,’ zegde Karel.
En hij scheen in eene diepe en treurige mijmering te verzinken.
Beiden bleven eenen tijd sprakeloos. Het meisje, denkelijk om uit dien lastigen
toestand te geraken, zegde eindelijk:
‘Hebt gij het ongeluk vernomen, Karel, van den heer Petens?’
‘Ja,’ zegde Karel, en een bittere grimlach beliep zijn wezen. ‘Ja, een ongeluk voor
den ouden heer; maar voor zijnen zoon misschien geen ongeluk.’
‘Welhoe! zou hij dan zijnen vader niet liefhebben?’
‘Ja toch,’ zegde de jongeling; ‘maar hij heeft misschien zijne vrijheid nog liever,
en nu zal hij van alle banden ontslagen wezen.’
Isabella bezag Karel en sprak niet.
‘Hij zal rijk zijn,’ vervolgde Karel, eenen vurigen blik op het meisje vestigende,
‘hij zal rijk zijn, meester van zijne rijkdommen en... Isabella, gij kunt nog mevrouw
Petens worden...’
Isabella werd, op het hooren dier woorden, eerst bleek als eene doode; dan
eensklaps glom eene roode tint op haar aangezicht en twee tranen ontsprongen hare
oogen.
‘O, gij doet slecht, Karel,’ riep zij, ‘gij doet zeer slecht! Wat wilt gij daarmede
zeggen?’
De jongeling voelde eensklaps zich door het medelijden overwonnen en, de hand
des meisjes grijpende, zegde hij in geestdrift:
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‘Vergeef mij, Isabella, vergeef mij; want zie, ik ben jaloersch, ik ben jaloersch van
dien zoon van Petens, van dien wellusteling, die zich slechts ophoudt met meisjes te
verleiden, en ook op u een oog van verleiding heeft geworpen.’
‘Er bestaat niets tusschen hem en mij!’ snikte Isabella.
‘Ik weet het; maar wat niet is, kan komen; hij zoekt sedert lang kennis met u te
maken.’
‘Mijn vader wil niet dat ik hem hard toespreke, zonder dat... O, gij weet wel, dat
het huis waar wij inwonen, hem toehoort.’
‘Isabella, zeg, mag ik hopen, dat gij aan mij zult blijven denken, dat ik, na eenige
jaren, u nog zal terugvinden?...’
Het meisje reikte den jongeling hare hand en zegde:
‘Karel, gij weet dat ik veel voor u over heb, dat ik u aanzie als een' vriend; dieper
gevoel worde ik thans in mijn hart niet gewaar, en ik kan u dus ook niet meer beloven.’
‘Heb dank, Isabella, zoo hoor ik u geerne spreken... O, vergeef mij de harde, de
pijnlijke woorden, welke ik daareven gezegd heb, en blijf dan aan mij denken zooals
aan eenen... vriend... En nu, vaarwel, ik ben thans minder ongelukkig...’
En de jongeling vluchtte terug naar zijne woon, en bleef het overige van den dag
in diepe mijmering en sprakeloosheid doorbrengen.
Des anderdaags scheurde hij zich weenend uit de armen zijner familie en trok naar
het korps, waarbij hij ingelijfd moest worden.

III.
Karel had reeds twee jaren bij den krijgsdienst doorgebracht en, daar hij van een
goed gedrag was, had hij de toegenegenheid zijner overheid verkregen en hij kon
over zijn lot tevreden zijn, voor zooveel men zulks wezen kan, wanneer men, van
eene geliefde familie gescheiden, dikwijls aan huis denkt en in zich een gedurig
verlangen voelt om in het midden der zijnen terug te wezen. De jongeling had
gedurende die twee jaren weinig of geene tijding van huis gekregen. Hij lag in
garnizoen te Luik en slechts tweemaal was het hem vergund geweest het bezoek van
een' zijner stadgenooten te ontvangen, welke hem de groetenissen van de familie
medebracht en hem berichtte dat zijne moeder, broeders en zuster zich in den besten
staat van
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gezondheid bevonden. Karel had wel telkenmale lust gevoeld om bij dien stadgenoot
naar meer personen te vernemen, zooals bij voorbeeld naar de dochter van den ouden
Martens; doch hij wist niet hoe zulks kwam, maar telkens dat hij den naam van
Isabella op de lippen had, was hem het schaamrood op de wangen gekomen en had
hem belet den geliefden naam uit te spreken.
Het verlangen om voor eenige dagen zijne geboortestad weder te zien, was na het
verloop van de twee jaren zoo brandend geworden, dat hij er ernstig aan dacht een
middel te zoeken om aan dit verlangen te voldoen. Hij sprak dientengevolge aan
zijne overheid en, ofschoon er op dit tijdstip geene verlofpassen werden afgeleverd,
maakte men echter eene uitzondering voor Karel, als om hem voor zijn voorbeeldelijk
gedrag te beloonen, en hij kreeg voor vijftien dagen verlof.
Pak en zak waren al spoedig gemaakt en Karel begaf zich op reis. Toen hij den
tweeden dag, in het laat van den namiddag, de poort zijner geboortestad naderde,
klopte hem het hart hevig in den boezem bij de gedachte, dat hij binnen weinige
stonden zijne bloedverwanten zou in de armen drukken en haar zou wederzien, wier
beeld en aandenken nog geenen enkelen dag uit zijnen geest waren geweest. Zijne
aandoening vergrootte nog, toen hij de straat, waar hij woonde, intrad. Zijn oog viel
op twee kleine huisjes en wendde zich beurtelings van het eene naar het andere. Het
eene was zijne eigene woning, het andere de woon van Isabelle. Het was aan deze
laatste dat hij eerst naderde en na eenige stonden geaarzeld te hebben, scheen hij
eindelijk eene beslissing te nemen en stapte, moedvol en met een vroolijk wezen, de
woon van vader Martens binnen. Hij kwam ongemerkt tot in de achterkamer en daar
vond hij het kleine huisgezin bij elkaar. Zijn blik viel op Isabella. Doch deze had
niet zoodra den jongeling ontwaard, of zij liet een' lichten gil, vloog van haren stoel
recht en vluchtte het vertrek uit.
Karel wist niet wat uit die vreemde handelwijze op te maken; hij staarde bedwelmd
rond en nu viel zijn oog op den ouden Martens, die, in eenen hoek der kamer gezeten,
bezig was met sprakeloos eene wieg te schommelen. Karel naderde de wieg en
ontwaarde daarin een kindje, dat, met den blos der frissche gezondheid op de wangen,
in zachten slaap scheen gedompeld. De jongeling voelde zich, bij dit aanschouwen,
onwillig koud worden. Hij wierp eenen blik op den ouderling en sprak eindelijk met
eenen beklemden boezem:
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‘Welnu, vader Martens, herkent gij mij niet meer?’
‘Wel duivels, Karel, zijt gij het! Bij mijn woord, haddet gij niet gesproken, ik zou
mij moeilijk uw gezicht te binnen gebracht hebben. Zit neêr, jongen. Hoe gaat het?
Komt gij met verlof?’
‘En waar is Isabella?’ vroeg Karel. ‘Zij is daar bij mijne inkomst verschrikt
weggeloopen: ben ik dan zoo vervaarlijk geworden, vader Martens?’ en Karel deed
moeite om te glimlachen.
‘Zij is inderdaad weg,’ zegde de oude, het oog rondwendende; ‘ik versta het... Ziet
gij, Karel, zij zal beschaamd geweest zijn...’
‘Beschaamd?’ zegde Karel, ‘en waarom?’
‘Ziet gij dit arm schepseltje niet?’ vroeg de oude.
‘Haar kind!’ gilde Karel, en zich een weinig bedwingende, voegde hij erbij: ‘zij
is dan getrouwd?’
‘Zij is bedrogen,’ zegde de oude, en hij liet het hoofd op de borst zakken.
Karel meende door den grond te zinken. Strunkelend en sprakeloos verliet hij de
woning en was blijde zich op straat te bevinden, om de volle lucht te kunnen
inademen. Na eenige stonden borsten hem overvloedige tranen uit de oogen, en hij
weende vrij voort; want de schemering, die reeds gevallen was, belette dat de
voorbijgangers zijne tranen konden bemerken. Hij sloeg eenen blik op de woning
zijner moeder; doch hij wilde er niet binnentreden; want hij voelde genoeg, dat hij
op dien stond den storm, die in zijn hart woedde, niet kon bedaren en niet geschikt
was om met een gerust hart den zoen te ontvangen, welken hem zijne moeder bij de
aankomst bewaarde. Hij trok verder de stad in, en toen hij omstreeks een uur gebruikt
had om zijn gemoed tot stilte te brengen, besloot hij zijn huisgezin te gaan vinden.
Gul was de ontvangst, zooals men het zich wel kan voorstellen, en Karel deed zijn
best om zoo goed mogelijk de smart, die hem inwendig verteerde, te bedekken en
eene vroolijke stemming op zijn wezen te doen uitschijnen.
Tot laat in den nacht werd er vroolijk gefeest en men kon zich niet verzadigen
Karel over den krijgsdienst te hooren spreken en van hem te vernemen, wat hij zoo
al in twee jaren afwezendheid gehoord en gezien had. Dan eindelijk, op verzoek van
Karel, dacht men er aan zich te bed te begeven, en toen allen vertrokken, verzocht
de
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jongeling zijne moeder bij hem te blijven, zeggende dat hij haar iets te vragen had.
De oude vrouw bleef in de keuken en Karel begon haar te verhalen wat hij bij
zijne aankomst in de woning van vader Martens gehoord en gezien had, en vroeg
van dit alles den uitleg.
‘Isabella is een ongelukkig meisje geworden,’ zegde de oude vrouw, ‘en ik heb
medelijden met haar.’
‘Wie is haar verleider,’ onderbrak Karel, die zijn geduld niet kon betoomen.
‘Wel, die jonge springer, gij weet wel, de heer Petens.’
‘Oh! ik heb het gedacht!’ grijnsde Karel, van zijnen stoel rechtstaande, ‘ik heb het
gedacht! Zij beminde hem!’
‘Ik versta u niet, Karel,’ zegde de oude vrouw, ‘wat beteekenen die gebaren, die
uitroepingen?...’
‘Maar begrijpt gij dan niet, moeder, dat ik... dat ik haar beminde...’
‘Dat gij?...’ stotterde de vrouw.
‘Dat ik haar nog bemin!’ zuchtte Karel, zich terug op zijnen stoel latende
neêrzakken.
‘Dan beklaag ik u ook, mijn goede Karel,’ hernam de vrouw; ‘want Isabella, zooals
gij ziet, is een verloren meisje. Doch laat mij u de zaak verhalen. Wellicht zult gij
alsdan medelijden met haar hebben, zooals ik mijne tranen heb voelen stroomen,
toen zij mij weenend de geschiedenis van haren val verhaalde...’
‘O spreek, moeder, spreek! Is mijn ongeluk onherstelbaar, het kan misschien toch
verzacht worden...’
‘Ziehier, Karel. Gij weet, dat het huis, waar de oude Martens woont, aan den heer
Petens en na hem aan zijnen zoon toehoort. De jonge springer had eenen langen tijd
alle moeite aangewend om Isabella in zijne strikken te krijgen; doch zijne moeite
bleef vruchteloos. - Ongelukkig stierf over achttien maanden de vrouw van Martens
en gij weet, dat zij de grootste steun van het huisgezin was. Eenigen tijd na haren
dood trad de armoede in de woning van Isabella; de oude Martens was niet in staat
zijne huishuur te betalen, het slecht saizoen was daar en er was niets te verdienen.
De jonge heer maakte van den toestand gebruik en bedreigde Isabella haar met haren
ouden vader buiten hunne woon te zetten en hun huisgerief te doen verkoopen, indien
zij bleef weigeren zijne liefde te aanhooren. Isabella, tusschen de
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schande en het ongeluk geplaatst, was niet sterk genoeg om aan de bekoring te
wederstaan, te meer daar de jonge Petens niets van haar eischte, dat, zegde hij, tegen
eer of deugd zou geweest zijn. Van dien oogenblik verkeerde de jonge Petens met
Isabella; doch zulks bepaalde zich bij eenige bijeenkomsten des avonds en het
ontmoeten opeen bal.
‘Isabella heeft het mij gezworen. Zij was onschuldig tot dan toe en nooit hadde
zij haren misstap begaan, indien de minnaar geene tweede list hadde uitgevonden
om haar te doen vallen. Op een gemaskerd balfeest, waar zij zich beiden bevonden,
wist de jongeling haar eene hoeveelheid drank te doen nuttigen, welke haar in
geestbedwelming bracht en haar voor eenige uren als van rede en verstand beroofde.
Wat er toen voorviel, kan zij zich niet herinneren; doch eenigen tijd later gevoelde
zij hare schande en nu Petens tot zijn doel gekomen was, dacht hij verder niet meer
om haar te zien. Later zond hij haar eene som gelds, welke Isabella onaangeroerd
terugstuurde.’
‘Die lafaard! die lafaard!’ grijnsde Karel, ‘heb dank voor uw verhaal; het heeft
mijne ziel bevredigd. En nu, ga nu ter rust, tot morgen.’
En de jongeling begaf zich te bed, doch bleef den ganschen nacht slapeloos over
het gebeurde nadenken.
Karel deed, gedurende den tijd, welken hij in zijn huisgezin verbleef, geene moeite
meer om Isabella te zien, die, op hare beurt, zijne ontmoeting zichtbaar vermijdde,
en toen de verloftijd verstreken was, keerde de jongeling terug naar zijn garnizoen
en hernam zijn vorig soldatenleven; doch zijne makkers werden gewaar dat hij sedert
zijn bezoek bij de familie meer ingetogen was geworden en er eene heimelijke smart
hem aan den boezem moest knagen.

IV.
Nadat Karel zijne krijgsdienstjaren had geëindigd, kwam hij terug naar zijne
geboortestad en hernam weldra zijn vorig werkzaam leven. Hij sprak aan zijne moeder
geen woord meer over Isabella, en bleef het meisje vluchten, ten minste schuwde hij
de gelegenheid om ooit met haar in gesprek te treden. Hij was echter de vroolijke
jongen van vroeger niet meer en zijn leven bleef afgezonderd. Hij
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vluchtte de vermaken en bracht zijne ledige uren door met in het een of ander boek
te lezen en zijne geleerdheid daardoor te vergrooten. Dit afgezonderd en mijmerend
leven belette hem nogtans niet voor zijne moeder zoo liefderijk als immer te wezen,
en de brave vrouw, die verder op de handelwijze van Karel weinig acht sloeg, voelde
zich weêr zoo gelukkig als voor dat Karel in den krijgsdienst was getreden.
Wie echter in het binnenste des jongelings hadde kunnen lezen, hadde afgeschrikt
voor de driften, welke, als een verwoede storm, in zijne ziel onophoudend losbraken.
Het vuur der wraak was in zijn hart ontvlamd, en het voorwerp dier wraak, men zal
het licht raden, was de verachtelijke Petens, de wellusteling, welke Isabella in het
ongeluk gestort had. Wat al plannen Karel maakte om zich op dien verleider te
wreken, is niet te beschrijven. Dan, telkens kwam hem de onmogelijkheid om zijne
wraak uit te voeren voor oogen en dan was het hem alsof hij zich als een woest dier
in eene ijzeren kevie opgesloten voelde en in de onmogelijkheid was die gevangenis
te vluchten. Die toestand kon niet nalaten eenen nadeeligen invloed op zijne
gezondheid uit te oefenen en hij vermagerde zichtbaar.
Zijne moeder werd zulks gewaar, en zij smeekte hem nu van levenswijze te
veranderen en meer verzet te zoeken. Karel overtuigde zich van de waarheid dier
gezegden en hij was redelijk genoeg, om aan de stem zijner moeder gehoor te geven.
Nog denzelfden dag, dat hij die teedere vermaning ontving, wilde hij eene proef
van zijnen goeden wil geven, en daar het in het diep van den winter was, nam hij
zijne schaatsen en trok, in het gezelschap zijner broeders, naar het ijs om zich aldaar
met schaatsenrijden te vermaken.
Terwijl hij volop bezig was met zich aan dit tijdverdrijf over te geven, zag hij
eensklaps een' rijder naast zijne zijde voortstuiven. Het bloed snelde hem, op dit
zicht, als het ware, naar het hart terug, want in den rijdende had hij den hatelijken
Petens herkend. Weldra echter herstelde hij en, als door eene hoogere macht
voortgedreven, begon hij zijnen vijand na te sporen. Allengs verwijderden beiden
zich meer en meer van de menigte en eindelijk bevonden zij zich alleen op eene
vlakke uitgestrektheid. Daar deden zij eenige toeren rond, en nu begon de jonker
zijnen ongezochten maat te herkennen. Petens herinnerde zich dit wezen, niet alleen
als een der oude gebuur kinderen
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van Isabella, maar ook als dit zijnde van eenen man, welke hem sedert eenigen tijd
dikwijls onder de oogen was gekomen en hem telkens, bij de ontmoeting, op eene
wijze had aangestaard, waarin niets vredelievends lag opgesloten. Nu hij zich met
dien onbekenden jongeling zoo gansch alleen bevond, begon de jonker eenige
achterdocht gewaar te worden, en maakte zich bereid terug naar de menigte te keeren.
Karel scheen zulks te raden, want eensklaps eenen streek doende, bevond hij zich
voor den jonker en staarde hem met vurige blikken aan.
‘Wat moet gij van mij hebben, mijnheer?’ zegde de jonker eenigszins bestaan.
‘Ik moet u eene vraag doen,’ sprak Karel.
‘Welnu, doe dan.’
‘Indien men u beleedigde, mijnheer, doodelijk beleedigde, wat zoudt gij doen om
u te wreken?’
‘Dat is eene moeilijke vraag,’ zegde de jongeling half lachend.
‘Spot niet, mijnheer,’ grijnsde Karel, en zijne vuisten wrongen zich ineen, ‘bij
God, spot niet; maar antwoord!’
‘Ik zou mijne rechten inspannen,’ stotterde de jonker.
‘Dat is te zeggen, gij zoudt u tot den tribunaal wenden. Maar de beleediging is
van zulk eenen aard, dat er het recht niets aan doen kan.’
‘Dan zou ik, op mijne beurt, mijnen vijand met dezelfde munt trachten te betalen.’
‘Dat is te zeggen, dat gij hem in het geheim zoudt aanranden. Ah! ik dacht het
wel, gij zijt ook een lafaard; het kon niet anders.’
‘Mijnheer!!’
‘Zwijg, zeg ik u,’ onderbrak Karel, ‘zwijg, of ik volg uwen raad, en sla u hier,
zonder dat iemand ons kan bespieden, het hoofd op het ijs aan stukken.’
‘Dat zou eene lafheid wezen,’ zegde de jonker bevend.
‘Lafheid, die gij niet zoudt aarzelen te doen,’ hernam Karel; ‘want gij kunt niets
anders, wanneer gij de sterkste zijt.’
‘Maar wat begeert gij dan van mij, mijnheer?’
‘Ik begeer thans van u niets meer,’ zegde Karel; ‘want ik zie wel, dat er geen
sprankel van eergevoel in uw hart schuilt. Doch bezie mij eens wel, prent mijne
trekken in uw geheugen en telkens dat gij mij zult ontmoeten, gedenk dan, dat ik u
totterdood haat en slechts een middel zoek om mij op u te wreken, schrikkelijk te
wre-
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ken... Voortaan zal ik u als eene schim vervolgen, en als een helsche geest op uw
leven wegen... en nu, maak u weg!...’
En Karel, de baan vrijlatende, liet den jonker vertrekken, die bevend moeite had
om zich recht op zijne schaatsen te houden. Karel verbleef nog eenige stonden in die
eenzame streek en toen hij zijnen boezem meer bedaard voelde, keerde hij insgelijks
terug.
Wanneer hij, na eenige stonden, van verre de menigte in het oog kreeg, hoorde hij
eensklaps luide kreten opstijgen en zag het volk met afschrik zich van een punt van
het ijs verwijderen en om hulp roepen. Karel versnelde zijne vaart en als hij genaderd
was, vernam hij, dat een der rijders door het ijs was gevallen. Men wees hem den
put aan en zonder verder iets te hooren, ijlde Karel er op zijne schaatsen naar toe,
hield op eenen kleinen afstand van het gebroken ijs stil, liet zich met den buik plat
op het ijs vallen en kroop spoedig, doch met de grootste voorzorg, naar de opening.
Toen hij zich op den boord der opening bevond, kwam juist de drenkeling voor de
derde reis naar boven, en Karel kliste hem bij het haar en hief zijn hoofd uit het ijs.
Welk een gevoel verspreidde zich in zijne ziel, toen hij in den drenkeling, dien hij
redde, den hatelijken Petens herkende. Eenen stond beschouwde hij als besluiteloos
het wezen zijns vijands; doch zijne goede inborst sprak luid op dit oogenblik en hij
zag in den rampzalige geenen vijand meer.
Hij poogde den drenkeling op het ijs te trekken, doch de schollen brokkelden af,
telkens dat hij het lichaam van den rampzalige op de boorden wilde rukken. Hij was
genoodzaakt achteruit te kruipen; want zijn eigen leven was in gevaar, doch zijne
vuist loste den drenkeling niet. Na lang vergeefsche moeite beproefd te hebben,
gelukte het hem eindelijk het versteven lichaam op het ijs te krijgen, en ditmaal was
het ijs sterk genoeg om de beide lichamen te dragen. Karel greep dan den geredde,
waarin geen teeken van leven meer te bespeuren was, torschte hem op zijne armen
en liep er mede naar den wal. Hier vond hij hulp en bijstand; men bracht den
rampzalige in eene bijgelegene woning, waar men hem alle noodige zorgen toediende,
en er eindelijk in gelukte hem tot het leven terug te brengen. Later voerde men hem
naar zijne woning, waar de twee beste geneesheeren der stad hem kwamen verzorgen.
Karel keerde alsdan met zijne broeders huiswaarts.
Eene maand later kwam er zekeren dag een bediende naar Karel
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vernemen en verzocht hem om bij den heer Petens, die nog altijd krank te bed lag,
te willen komen.
Karel volgde den bediende, en stond eenige oogenblikken later voor het ziekbed
van Petens.
‘Gij hebt mij verzocht bij u te komen, mijnheer?’ zegde hij.
‘Ik heb mijnen redder willen zien,’ zegde de heer Petens, ‘om hem te kunnen
bedanken van mij het leven...’
‘Ik heb daarvoor geenen dank noodig,’ sprak Karel, ‘wat ik voor u gedaan heb,
zou ik voor den laagsten der stervelingen doen, dus...’
‘Maar, mijnheer, gij hebt mij gezegd, dat gij mij eenen doodelijken haat toedraagt?’
‘En ik draag u dien nog toe,’ zegde Karel.
‘En wat kan ik doen, om mij met u te verzoenen?’
‘Wat gij doen kunt?...’ hernam Karel. ‘Het zou nutteloos zijn u dit te zeggen: ik
ken uwen laffen hoogmoed...’
‘Spreek, mijnheer!... O, ik bid u!...’
‘Welnu,’ zegde Karel, ‘alles is mogelijk; misschien is gedurende uwe ziekte het
gevoelen der menschheid in u ontwaakt... Gij kent de dochter van den ouden Martens...
Gij hebt haar de eer ontnomen; wilt gij die eer herstellen?’
‘Hoe kan ik? Wilt gij schatten,... geld?...’
‘Zwijg met uw geld!’ riep Karel, ‘ik vraag u of gij hare eer wilt herstellen!’
‘En hoe kan ik?’
‘Hoe herstelt men de eer eener bedrogene? Met haar tot vrouw te nemen!’
De zieke zweeg.
‘Ziet ge wel,’ vervoorderde Karel, ‘ziet ge wel, dat gij gebleven zijt wie gij waart?
- En ik ook, mijnheer, ik blijf wat ik was, en mijn haat kan niet uitgedoofd worden.’
En Karel verwijderde zich van het bed om de kamer te verlaten; dan, alsof hij zich
bedacht, trad hij terug en hernam nog:
‘Slechts eene zaak heb ik u te belasten, mijnheer. Gij zijt krank, gevaarlijk krank,
ik weet het; het ongeluk u op het ijs overkomen, heeft eene ziekte doen ontstaan,
waarmede, volgens het zeggen der geneesheeren, gij reeds lang bedreigd waart; gij
kunt van die ziekte sterven. Welnu, wanneer gij uwen uitersten wil schrijft, denk er
dan niet aan om diegene, welke gij bedrogen en in het ongeluk gestort
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hebt, nog eene laatste schande toe te brengen, met haar geld, van uw geld achter te
laten...’
En nu verliet hij voor goed het vertrek, terwijl de zieke, bij het hooren dier woorden,
in eene soort van onmacht lag verzonken.
Drie maanden later was de heer Petens dood. De voorzegging der geneesheeren
was bewaarheid.
Eenige dagen na de begrafenis van den jonker, stapte Karel de woning van den
ouden Martens binnen, waar hij sedert zijn eerste verlof niet meer verschenen was.
Hij vond Isabella alleen met haar kind, dat aan hare zijde zat te spelen.
Het meisje sloeg de oogen beschaamd nederwaarts, doch ging ditmaal niet vluchten.
Zij was sedert lang aan de schaamte gewoon geworden.
Karel nam eenen stoel, plaatste zich naast haaren sprak:
‘Isabella, hij is dood, wilt gij thans mijne vrouw worden?’
Het meisje sloeg hare oogen op den jongeling, bezag hem eenige stonden sprakeloos
en borst eindelijk in luid geween los.
‘Isabella,’ vervolgde Karel. ‘zoolang hij leefde, kon ik u dit voorstel niet doen.
Bemind heb ik u altijd. Mijne moeder heeft mij uwe geschiedenis verhaald, zooals
gij ze haar gezegd hebt, en van toen af heb ik u alles niet alleen vergeven; maar ik
heb mijne liefde zien aangroeien door al het medelijden, dat ik voor u gevoelde en
de bescherming, die ik zag dat gij noodig hadt. - Slechts eene vraag moet ik u doen,
Isabella, hebt gij ooit liefde voor hem gevoeld?’
‘Nooit!’ snikte het meisje, ‘nooit!’
‘Ik geloof u,’ zegde Karel, ‘en die gedachte maakt mij zalig, en nu nog eene tweede
vraag: Hebt gij ooit toegenegenheid voor mij gehad?’
‘Ik was en ben uwer nog onweerdig,’ zuchtte het meisje, zooveel mogelijk hare
tranen bedwingende; ‘doch mijne vroegere vriendschap was liefde en ik heb u immer
en u alleen bemind...’
‘Dan wacht ons het geluk!’ riep Karel, rechtstaande en zijne vriendin in zijne
armen sluitende: ‘O, dan wacht ons de zaligheid op aarde!’
‘Karel!’ zuchtte het meisje; doch meer kon zij niet zeggen en zij verborg haar
aangezicht op den boezem des jongen mans.
‘Verberg u niet, Isabella!’ riep Karel, ‘hef thans moedig en
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fier het hoofd op! Gij zijt mijne echtgenoote en er weegt voortaan geene schande
meer op u!’
‘Maar dit kind... Karel?...’ zuchtte het meisje, op haar dochterken wijzende.
‘Dit kind is voortaan mijn kind!’ riep de jongeling en hij vatte het in zijne armen,
zoende het op de beide wangen en gaf het dan aan zijne geliefde, zeggende: ‘Tracht
het slechts te beminnen zooals ik het zal liefhebben!...’
Isabella drukte nu op hare beurt het kind in de armen en zoende het, terwijl warme
tranen over haar aangezicht rolden.
Op dien stond kwam de oude Martens binnen. Hij stond verwonderd van Karel,
dien hij sedert zoolang niet meer over zijnen dorpel had zien komen, in zijne woning
te ontmoeten. De jongeling legde hem in eenige woorden uit, wat er tusschen hem
en Isabella besloten was en de grijsaard viel hem weenend van blijdschap om den
hals.
‘Ik zal u eenen gerusten dood verschuldigd zijn!’ zuchtte hij.
Eene maand later werd het huwelijk van Karel gevierd en hij heeft tot hiertoe het
grootste huiselijk geluk gesmaakt, dat men genieten kan.
Slechts over een jaar is de rouw voor eenigen tijd in zijne woon getreden. Zijn
aangenomen dochterken, dat hij zoo liefhad als zijne eigene kinderen, welke de hemel
hem in het huwelijk vergunde, is aan eene kwijning gestorven.
De oude vader Martens leeft nog en mag gerust het einde zijner dagen afwachten;
want zijn schoonzoon kan rijkelijk voor het huisgezin den kost winnen.
EINDE VAN HET ACHTSTE DEEL.
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