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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

Herinneringen uit Italië.

(1)

Teresina.
I.
De vacantiedagen zijn immer welgekomen; doch die van het jaar 1835, ik herinner
het mij alsof het gisteren gebeurde, waren mij bijzonder welkom. Het plan, welk ik
mij voorgeteekend had, was daar wel grootendeels de schuld van. Bij mijne aankomst
in Italië, had ik, zooals al de reizigers, welke te Livorno ontschepen, mijnen weg
naar Firenze voortgezet en van daar de Apennijnen beklommen. Dank aan de
gedienstige en nooit overhaaste vetturino, welke mij, met drie andere vrienden, over
de gebergten heenkruide en ons min of meer tijd liet om de zinbetooverende
landgezichten waar te nemen, had ik mij een algemeen gedacht der schoone streek
kunnen vormen, doch tenzelfden tijd den wensch in mij voelen opkomen, van de
eerste de beste gelegenheid gebruik te maken, om de prachtige natuur van naderbij
te komen bewonderen, het genot met lange teugen te smaken, en voor eenigen tijd
bergbewoner te worden.
Die wensch was allengs vuriger geworden en de vacantiedagen van het jaar 1835
waren bestemd om dit verlangen zoo goed mogelijk te voldoen.

(1) P.F. van Kerckhoven deed zijne studiën te Bolonia, in Italië.
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Ook poppelde mij het hart van vreugde, toen ik, in de eerste dagen van de maand
Augusti, des morgens ontwakende, mijnen reiszak veerdig maakte en na een kort
ontbijt een licht rijtuig binnenstapte, dat mij met twee mijner vrienden, op eenen
snellen draf, de muren der Universiteitsstad ontvoerde en ons, een uur later, aan den
voet der Apennijnen neèrzette. Hier zegden wij het rijtuig vaarwel; want de steilte
der bergen, die zich voor ons oog opdeden, de ongebaande slingerwegen, die wij
moesten volgen, om de plaats te naderen, welke wij tot een tijdelijk verblijf hadden
uitgekozen, maakten het vervoer in rijtuig onmogelijk. De vriend echter, die ons
verwachtte, had in alles voorzien en bij de locanda, waar wij stilhielden, stonden
reeds drie dier lichte peerdjes te wachten, welke men als het eigendom der berglanden
kan beschouwen.
De reiszak werd achter den zadel gebonden; wij klommen te paard en, door eenen
geleider voorgegaan, begonnen wij den steilen kronkelweg te beklimmen, en ons in
het bewonderen der schoone natuur te verdiepen.
Misschien maak ik een andermaal van mijne aanteekeningen gebruik, om een
gedacht te geven van het grootsche, het ontzettende schouwspel, dat de Italiaansche
bergnatuur oplevert, en van de gevoelens, welke zij in het hart doet ontwaken, terwijl
zij, als het ware, de kracht des geestes op eene verbazende wijze schijnt uit te breiden.
Doch thans voel ik mij tot het afschilderen van andere gewaarwordingen aangezet
en als gedwongen eene zachte herinnering toe te wijden aan eene beeltenis, welke
nooit uit mijn geheugen zal verdwijnen. - Mijne gansche reize, mijn verblijf, de
harten, welke ik leerde kennen, de brave opene gemoederen, waarmede ik mij,
gedurende eenigen tijd, als vermaagschapt gevoelde, dat alles versmelt in eene
beeltenis, in een enkel wezen, in Teresina.
Tegen den middag kwamen wij op onze bestemming aan en twee armen reikten
zich uit om mij, bij het afstappen van het paard, gevoelvol te klemmen. De hospes,
die ons ontving, was de aartspriester der gemeente, wiens zielenmacht zich tegelijk
over een aantal omliggende dorpen uitstrekte, en die mij sedert eenige maanden tot
een' echten vriend was geworden. Het toeval had mij met hem in de stad doen kennis
aanknoopen; die kennis was alras tot vriendschap overgeslagen, en de gegevene
belofte met mijnen hevigsten wensch overeenstemmend, van met de vacantiedagen
eenigen tijd met twee andere
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vrienden bij hem te komen doorbrengen, was van dit alles het gevolg geweest en
werd thans vervuld.
Eenige stonden later zaten wij allen aan het middagmaal geschaard.
Bernardi, zoo heette de aartspriester, was een der geleerdste en tevens een der
braafste menschen, welke het mij tot hiertoe gegeven is geweest op mijne levensbaan
te ontmoeten. Zijn diep verstand boeide den geest en zijn zacht gemoed maakte zich
van alle harten meester. Zich weinig genegen voelende om eene rol in de maatschappij
te spelen, eenen walg hebbende van de kuiperijen, welke in de Kerkelijke Staten het
priesterlijk ambt tot eene staatkundige loopbaan vernederen; slechts verachting in
zijne ziel ontdekkende voor diegenen zijner ambtgenooten, welke het priesterschap
niet alleen tot eenen stiel, maar tot erger nog verlagen, had hij slechts bij het ontvangen
van zijnen graad van doctor in de godsgeleerdheid zich bereid getoond om zijne
groote geestvermogens in eene nederige gemeente te gaan begraven, en men had
gewillig in zijn verlangen toegestemd; want zijne kunde baarde afgunst, en daar hij
niet dweepzuchtig was, zou hij het bestuur nooit tot nut hebben kunnen strekken en
was onbekwaam om mede een steun der dwingelandij te wezen. Hij werd arciprete,
dat is aartspriester, zooveel als deken, en daarmede was zijne loopbaan ten einde: in
het midden van de kudde, die hij had uitgekozen, moest hij zijn gansch leven slijten
en daar ook zou zijn graf wezen. Hij had daar volkomen vrede meê en verlangde
niets verder.
Hij zag zijne onderhoorigen gelukkig; zij beminden hem als eenen vader: zijn
woord was almachtig, omdat het immer zalvend was, en de invloed, welken hij op
de zielen bezat, werd slechts door hem aangewend om het heil van allen te vergrooten,
den vrede te doen heerschen en de zeden der brave berglanders te verfijnen - niet
door er een blinkend vernis op te strijken, zooals het in de maatschappij het geval
is, maar met de natuurlijke zachtmoedigheid ongesmukt te doen heerschen en het
gevoel van rechtveerdigheid en medelijden in de harten te ontwikkelen.
De twee priesters, die hem in het verzorgen der gemeente bijstonden, deelden
volkomen in zijne gevoelens, hadden ontzag voor zijne diepe kunde en kleefden aan
hem, zooals de eenvoudigste dorpbewoner, door dezelfde kracht van zachtmoedige
liefde, welke al de harten tot hem trok. Met een woord, van de twee priesters tot de
laatste der dienstboden, allen schenen zijne kinderen en als de goede God, dat is
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immer milddadig, immer medelijdend, immer beminnend, scheen hij over hen te
heerschen. Slechts een wezen scheen hij met nog meer voorliefde dan de andere te
beminnen en dit wezen was de kleine Teresa of Teresina, zooals men ze gemeenlijk
noemde, eene weeze, welke hem zijne eenige zuster op haar sterfbed had aanbevolen
en die hij tot voogd verstrekte.
Teresina was veertien jaren oud, doch scheen veel jonger, zoo fijn en tenger waren
hare leden, zoo eenvoudig haar gevoel. Zij was als de zon, welke dit kalme huisgezin
verlichtte; waar zij trad, scheen het warme gevoel, dat de vrouwen inboezemen, zich
als in koesterende stralen te verspreiden en alles te verlevendigen. Maar die indruk
was zuiver, het was een aandenken aan het bovenaardsche leven. De schoonheid,
die van haar uitglanste, was als eene terugkaatsing der gelukzaligheid, waarnaar al
die eenvoudige zielen verlangden, en tot welker bereik al de pogingen gericht waren.
Allen voelden voor Teresina eene soort van aanbidding; zij zagen in haar een' schemer
van de schoonheid, welke hunne verbeelding hun na het stoffelijk leven voorspiegelde
en hunne godsvrucht werd slechts door die bewondering, door die aanbidding nog
vergroot; want men ontdekte den schepper in het schepsel en zoo naderde men dichter
tot God...
Gedurende den maaltijd had ik onophoudend mijne oogen op het engelachtige
kind gevestigd gehouden en mijn blik, als het ware, door een eenvoudig en zacht
gevoelen beantwoord gezien. Haar zachte blik versmolt getrouwelijk in mijne oogen,
en zoowel als ik mij daardoor gestreeld voelde, zoo ook was ik verzekerd, dat ik
geene de minste onrust in het hart van Teresina kon opwekken, en er niets anders
gebeurde dan dat wij met elkaar kennis maakte. Ik was daarvan ten volle overtuigd,
toen, de maaltijd geëindigd, wij van tafel opstonden, en Teresina, vlug als eene hinde,
naar mij kwam toegehuppeld en met hare fijne handen zich aan mijnen arm
vasthechtte. Zij wierp slechts een' blijden blik in mijne oogen, en sprak niet. Ik
antwoordde met een' zachten broederlijken glimlach, en alsof zij mij jaren lang kende,
alsof zij mijne jongste zuster zou geweest zijn, wandelden wij te zamen voort; en
die handelwijze was zoo natuurlijk, dat niemand, zelfs mijne makkers niet - zoo licht
anders tot schertsen gereed, - dezelve schenen op te merken.
Onze gastheer leidde ons op eene hoogte, die zich achter het schilderachtige kerkje
opdeed, en liet ons van die plaats een der schoonste
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panoramas ontdekken, welke ik ooit gezien heb. Mijn oog weidde over de gansche
uitgestrektheid, welke zich van de Apenijnen tot aan de Adriatische zee bevindt, en
Rimini, Faënza, Forli deden zich aan het bloote oog op en bij den horizont zagen wij
den dampigen mistkring, welke het dichterlijke Venetië als met een licht gazen kleed
bedekt houdt. Bernardi deed ons al de punten opmerken en eindigde met te zeggen:
‘En nu, mijne goede vrienden, nu zijt gij hier van den huize. Beschouwt u als leden
van den familiekring, en doet wat u best zal bevallen. Paarden zijn te uwer beschikking
om de streek in alle richtingen te doorkruisen; jachtroeren zult gij bij den schoorsteen
opgehangen vinden en aan poeder en lood zal het u niet mangelen, indien gij u tot
de jacht voelt uitgelokt. En verder hoeft gij u met mij niet bezig te houden, tenzij u
iets mocht ontbreken..’
‘En indien het mij soms aangenaam zou vallen met u over het een of ander te
kouten, mijn goede vriend?’ vroeg ik.
‘Daartoe ben ik immer bereid, gij weet het; doch de avonden zijn daartoe lang
genoeg, en vergeet niet dat gij gekomen zijt om de landstreek te leeren kennen en
de schoone natuur te genieten.’
‘Het zal immer wèl zijn,’ zegde ik, ‘en uw voorstel van volle vrijheid is
aangenomen.’
En Teresina dwong mij met haar voort te huppelen.

II.
Des anderdaags stond ik mismoedigd op. Ik weet niet of zulks door de frissche en
fijne berglucht was veroorzaakt, doch het hoofd was met zenuwpijn aangedaan en
woog mij zwaar als lood. Ik begaf mij in de vlakke lucht, doorliep een weinig den
omtrek; maar de ongesteldheid groeide daardoor slechts aan, en verplichte mij
eindelijk mijn verblijf terug te bereiken. Ik stelde mijne laatste hoop op het ontbijt
en dacht dat de sterke koffie misschien de hoofdverhitting zou verminderd hebben;
maar daarin ook vond ik mij bedrogen en ik moest troosteloos en met spijt mijne
beide makkers zien te paard stappen om, in gezelschap van eenen der huisgenooten,
eenige mijlen verder eenen kleinen waterval te gaan bezoeken en bij eene kennis van
den aartspriester het middagmaal te gaan nemen. Ik maakte van
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den nood eene deugd en mits het hoofd voor het overig van het lichaam niet wilde
onderdoen, moest dit overig aan het hoofd gehoorzamen en rust nemen.
Achter de woning des aartspriesters, tegen de helling van den berg, bevond zich
een tuin waar zachte moeskruiden en prachtige bloemen in overvloed te bloeien
stonden. Daar koos ik eene lommerige plaats, onder een lucht zomerhuisje, uit en
vleide mij op de bank neder, terwijl ik het hoofd in de groene bladeren liet achterover
zakken, mijne armen op de borst kruiste en mijne oogschelen, als door den slaap
bedwelmd, liet toezakken. Ik zat te droomen, gekoesterd door de glinsterende
zonnestralen, welke, op het groen gebladerd neêrstroomend, mij met eenen warmen
wasem omgaven. Duizenden verschillende fantazijen zweefden mij door het verhitte
hoofd en duizenden beelden volgden elkaar onverpoosd op. Het lieve vaderland
speelde natuurlijker wijze daarbij zijne rol; te meer daar ik, pas drie dagen geleden,
eenen brief van eenen vriend had ontvangen, welke mij met de ontwikkeling van de
Vlaamsche letterkunde bekend hield, en mij over het verschijnen van twee
letterkundigen had onderhouden, die de aandacht van het publiek gespannen hielden
en zich door hunne vrijheid- en volkslievende gevoelens van den openbaren geest
moesten meester maken. Zulke geesten hebben wij noodig, dacht ik, manhaftige,
onverschrokkene mannen, die zich voor het volk durven opofferen, die slechts een
enkel doel voor oogen hebben: ontslaving van den volksgeest, die reeds sedert zoovele
eeuwen onder het uitheemsche versmacht ligt en onbekwaam is om de slavernij te
weren, of zich voor staatkundige bedriegerijën te wapenen. Mannen moeten wij
hebben, die de zelfmaking van het volk kunnen bewerken, de dweepzucht kunnen
tegengaan en de vrijheid onwankelbaar kunnen vestigen. En ik juichte, als echte zoon
van den Nederduitschen grond, bij het denken dat het vaderland reeds zulke mannen
telde, en ik juichte bij de zegepralen, welke ik reeds in de toekomst bereid zag; bij
het zien glinsteren der zegekroon, welke eindelijk de volksvrienden den schedel zou
moeten drukken!... O, het waren wel droomen eener verhitte verbeelding! Later
kwam ik in het vaderland terug, en ik moest eene dubbele begoocheling in mijnen
droom ontdekken, ik moest eene dubbele les ontvangen. Van de twee volksvrienden,
was een het volk heldhaftig getrouw gebleven. Zijne onverschrokken lier donderde
nog immer in de ooren der bastaardij om haar heure vuige handelwijze te verwijten,
en zong nog
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immer de grootheid van het vaderland, om hetzelve meer en meer te doen beminnen.
Doch, ik zag hem, eilaas! als een' Romeinschen worstelaar, van krachten uitgeput,
in de strijdbaan neêrzinken en, naar zijn vervlogen geest grijpend, sterven. En dan,
zooals vroeger de bedorven Romeinen, juichte het volk, omdat de voorkamper, de
vaderlandsche worstelaar, zoo goed had weten te sterven. Die laffe handelwijze van
het volk boezemde mij vertwijfeling in, eene vertwijfeling, die mij nog bijblijft.
En de andere kampvechter... Maar spreken wij van die tweede vertwijfeling niet
en werpen wij liever eenen sluier over het eigenbelang, waaruit zijn voortgesproten
de verraderij, de huichelende dweepzucht en de poetsenmakerij, die onze heilige
Vlaamsche zaak onteerd hebben en die nog voortdurend, als een verpestende kanker,
aan haar hart blijven knagen.
Van de letterkunde viel mijn geest op familiebetrekkingen en vrienden en het
scheen mij alsof ik mij eensklaps in het midden der mijnen vervoerd zag en met hen
het kalme huiselijk geluk smaakte: geluk, eilaas! dat, bij mijne verwijdering, met
een waas van treurigheid was overtrokken geworden, door het afsterven eener eenige
zuster, het toonbeeld der zachtmoedigheid en van het teeder gevoel, in wier boezem
mijne ongestuimige en vurige inborst zoo dikwijls eene kalme haven gevonden had,
en die voor mij een wezen was, dat mij aan het bestaan van hemelsche geesten deed
gelooven.
Dit laatste verschijnsel ontroerde, zooals gewoonlijk, mijne ziel en onwillig voelde
ik een' brandenden traan uit mijne oogen dringen. Die traan brak mijne mijmering.
Ik opende de oogen en mijne verbaasdheid was groot, toen ik mijnen schoot met
eene menigte bloemen bestrooid zag, en naast mij, op den grond en met den arm op
de bank leunende, de jonge Teresina ontdekte en haren zachten blik in den mijnen
voelde spiegelen. Zij was aanbiddelijk schoon, zooals zij daar naast mij geknield lag,
en hare bevallige bergkleeding maakte haar nog verrukkelijker. Een licht groen
keurslijfje hield hare tengere borst omsloten; een bruin en zwart gestreepte zijden
rok verhief zich over de heupen en daalde tot beneden de knieën, een slank been
zichtbaar latende, waarvan de fijne tengere voet zich in het hooge schoeisel der
bergbewoners scheen te verliezen. Hare armen waren half ontbloot en door de zon
met die lichtbruine tint gekleurd, welke dit leven, als het ware, onder de gladde huid
schijnt te vergrooten. Nu eerst be-
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merkte ik het zuivere ovaal van haar wezen, den ronden vorm van haar voorhoofd,
de fijn geteekende wenkbrauwbogen, het gloeiend fluweel der zwarte oogen en de
lange wimpers, welke den gloed der blikken temperden en tot eene zielbetooverende
koestering deden overgaan. Dan, dit alles toch was min krachtig op mijne ziel dan
het gevoel, dat uit het engelachtige lichaam straalde en waardoor ik mij, als had er
eene bovenaardsche macht over beschikt, naar het zachte kind getrokken voelde.
‘Teresina...’ zegde ik, hare fijne hand in de mijne vattende.
‘Waarom zijt gij droefgeestig, signor?’ vroeg zij.
‘Omdat ik aan mijne zuster denk, Teresina.’
‘Uwe zuster! Waar is zij?’
‘Hier boven,’ zegde ik, met mijne hand ten hemel wijzende.
‘Bij mijne moeder?...’
‘Ja... Teresina... bij uwe moeder.’
‘O, zij zijn beiden gelukkig!...’ zuchtte het meisje, en een zweem van
droefgeestigheid verspreidde zich eensklaps over haar gelaat.
Ik deed haar teeken naast mij op de bank plaats te nemen en zij voldeed aan het
sprakelooze verzoek. Alsdan mijne blikken in hare oogen wendende en hare beide
handen zacht in de mijne klemmende, sprak ik:
‘Zie, Teresina, daar wordt gij nu ook mistroostig. Is het de herinnering aan uwe
moeder, die zulks te weeg brengt?’
‘O, ik beminde ze zoo vurig,’ zegde zij, ‘doch de goede God beminde haar nog
meer, en daarom heeft hij ze tot zich genomen...’ En weenend liet zij haar lieve hoofd
tegen mijne borst zakken.
De drukking van dit hoofd en nog meer, geloof ik, eene soort van uitstraling van
gevoel, welke zij mij mededeelde, schokte mij het hart, en deed de zalige
mistroostigheid, welke zich van mijne ziel had meester gemaakt, nog aangroeien.
Onwillig zakte mijn schedel neder en hare lokken met mijne lippen aanrakende, sprak
ik met eene ontstelde stem:
‘O, spreek mij van haar, Teresina, spreek mij van uwe moeder...’
Zonder hare plaats op mijn hart te verlaten, wendde zij hare natte blikken in mijne
oogen, en sprak op eenen toon, die van zacht gevoel overvloeide.
‘O, ja, aan u kan ik spreken; gij zult mij verstaan; ik heb het van den eersten stond,
dat ik u zag, gevoeld dat onze harten op
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dezelfde wijze gestemd zijn. O, ik zie in u eenen broeder en zou u tot de minste
gewaarwordingen mijns harten durven toevertrouwen... Maar wat kan ik u van mijne
moeder zeggen...? O, niets, dan dat zij mij beminde zooals zij alleen beminnen kon,
en dat ik die liefde vergold met al de kracht, waarvoor mijne ziel vatbaar was... Maar zie, signor, ik was nog zoo jong, toen ik haar in de groote zaal van het kasteel
op een pronkbed levenloos liggen zag en met den priester naast hare lijksponde eenen
ganschen nacht lang zat te bidden. - O, die nacht zal nooit uit mijn geheugen gaan.
- Verschrikkelijke en zalige stonden, welke ik alsdan heb doorgebracht, waarop de
vreugde en de smart beurtelings het leven, als het ware, in mij uitdoofden!’
‘Wat werd gij dan gewaar, Teresina?’
‘Wat ik gewaar werd? - Op sommige stonden zag ik mijne moeder met kalme
oogen aan, en dan begreep ik, dat zij voor mij verloren was, dat er van haar op aarde
niets overbleef dan het killige aarden afbeeldsel, dat daar op het witte linnen lag
uitgestrekt en dat welhaast ook in den grafkelder tot stof en assche vervallen moest.
O, dan voelde ik de smart in mijn hart wroeten, dan zag ik het onherroepelijke voor
mijnen geest; dan begreep ik, dat tranen en zuchten nutteloos waren, en dat geene
macht op aarde meer in staat was om die gebroken oogen hunnen luister terug te
geven en te maken dat zij zich nog eens, slechts eenmaal, in mijne blikken zouden
kunnen vestigen en mij dien warmen moedergloed mededeelen, waarin ik mij steeds
had gekoesterd gevoeld. Dan verstond ik, dat die koude hand mijne hand nooit meer
kon aanraken, dat ik nimmer dien zachten vingerdruk meer zou gevoeld hebben,
welke mij zoo goed bekend was; dan begreep ik dat die armen, thans machteloos
naast het lichaam uitgestrekt, voor eeuwig de macht ontnomen was om mij op haren
boezem te klemmen; dat die boezem koud was en nimmermeer door eene klopping
kon verwarmd worden; dan was ik overtuigd dat die mond zich nooit meer op mijn
voorhoofd zou gedrukt hebben, en geen woord meer zou hebben uitgebracht, dat mij
van hare liefde zou hebben komen spreken. O, dan was ik van mijne ramp ten vollen
bewust, dan wist ik dat ik geene moeder meer had en dat het ongeluk onherstelbaar
was... En dat was de smart...’
‘En hoe was dan de vreugde?’ vroeg ik, terwijl een traan van mijne wangen leekte
en tusschen 's meisjes glinsterende lokken wegrolde.
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‘O, de vreugde,’ zegde zij, ‘de vreugde was slechts een gevolg dier hevige smart.
Wanneer ik mij zoo de ziel verscheurd voelde, verviel mijn overweldigde geest in
eene dwaling. Het gewone gevoel verliet mij; mijne oogen zagen de voorwerpen,
die mij omringden, als van vorm veranderen, en ik voelde mij op eens aan de zijde
mijner moeder verplaatst, mijner moeder, die weêr levend was geworden en mij met
onuitsprekelijke liefde aan haren boezem knelde. Dan, die schoone vreugdedroom
vervloog alras, en niet zoodra ontsloten zich mijne oogen weder, niet zoodra
ontwaarde ik weêr de plaats, waar ik mij bevond, of de smart viel weêr met al hare
ijselijkheid op mij terug en martelde mij tot ik, nogmaals door het lijden overwonnen,
mij weêr door de zachte visioenen voelde overstroomen. En die afwisselende toestand
duurde den ganschen nacht voort, totdat ik eindelijk tegen den morgen mijne krachten
gansch voelde bezwijken en men genoodzaakt werd mij bezwijmd naar mijn rustbed
te dragen.
‘Drie dagen liet de goede God toe, dat ik van mijn gevoel beroofd bleef, en hij
deed het denkelijk om mij de smart te sparen mijne moeder van onder mijne oogen
te zien wegrukken, smart, die mij onvermijdelijk den dood zou gekost hebben.’
‘Arme Teresina,’ zegde ik, haar hoofd op mijne borst drukkend, ‘zoo is dan uw
gansch leven slechts een gevoel, een smartelijk gevoel geweest, en zoo blijven nog
uwe herinneringen slechts folteringen...’
‘O, ik heb de smart overwonnen,’ zegde zij, het hoofd oplichtende en met hare
fijne hand de zijden lokken van haar voorhoofd wegstrijkende, ‘ik ben het ongeluk
te boven gekomen. Mijn goede oom heeft mij zulks doen begrijpen en Gods wil,
dien wij niet mogen onderzoeken, doen aanbidden. Hij heeft mij doen verstaan, dat
Godes inzichten niet te doorgronden zijn en immer onze aanbidding verdienen. En
thans is mij de gedachtenis mijner moeder slechts eene zielversterkende mijmering
geworden. Met geduld volvoer ik de loopbaan, die mij op aarde kan voorbeschikt
zijn, en met geduld ook wacht ik naar den stond, die mij terug met haar zal vereenen,
verzekerd dat het toch slechts maar eenen tijd kan duren en hel wachten slechts een
oogwenk kan genoemd worden, wanneer men het vergelijkt met de eeuwigheid van
heil, welke ons de vereeniging hierboven moet beschikken.’
‘Zalige hoop,’ zegde ik, ‘die het geluk uws levens uitmaakt; verlies ze nooit,
Teresina..’
‘En zoo ook,’ sprak zij, ‘zult gij eens uwe zuster weêrzien...’
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‘O ja, ja, zoo ook...’ zegde ik en bekloeg het inwendig, dat ik diezelfde
geloofsovertuiging, welke 's meisjes hart beheerschte, in mijn hart niet kon
ontdekken... En om al die gedachten uit den geest te verdrijven, verliet ik het
zomerhuisje en begon met Teresina aan mijnen arm gestrengeld den tuin rond te
wandelen.

III.
Des avonds vond ik mij met het gansche gezin in de wijde keukenzaal vereenigd,
waar men gewoonlijk maaltijdde en waar allen op denzelfden voet, van den
aartspriester tot den laagsten der bedienden, behandeld werden. Mijne twee vrienden
waren vermoeid van hunne reis in den omtrek teruggekomen en niet zoodra hadden
zij het avondeten genuttigd, of zij gingen hunne legerstede opzoeken om rust aan
hunne matte leden te verschaffen. Ook de bedienden vertrokken en ik bleef met den
aartspriester en Teresina alleen.
‘En gij, gaat gij niet ter rust?’ vroeg Bernardi.
‘Ik voel er nog geenen trek toe,’ zegde ik; ‘mijne hoofdpijn is bijna verdwenen,
en zoo het u niet onaangenaam valt, wilde ik nog wel eenigen tijd blijven waken.’
‘Ik voel de noodwendigheid van den slaap zeer zelden,’ sprak Bernardi, ‘en wil u
met genoegen gezelschap houden. Doch hier onze kleine signorina heeft rust noodig.
Kom hier, Teresina...’
Het lieve meisje stond recht, stapte bij haren oom en bleef, met gebogen hoofde
en als in een gevoel van godsvrucht versmolten, voor hem staan.
‘Dat God u zegene, mijn kind!’ zegde Bernardi, en hij plaatste zijne magere hand
op den schedel des meisjes, terwijl hij het oog ten hemel verhief en zichtbaar den
Almogende bad zijne weldaden over het lieve schepsel neêr te storten. Na eenige
stonden vervolgde hij:
‘Slaap gerust, Teresina.’
‘Slaap wel, lieve oom,’ zegde het meisje, en zij plaatste eenen stillen zoen op de
hand, die haar had gezegend. Dan stond zij recht en, eenen zachten blik op mij
werpende, trad zij nader. Ik voelde mij innig ontroerd en hare handen in de mijne
vattend en het hoofd buigende, drukte ik mijne lippen op hare zijden lokken en zegde:
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‘Slaap gerust, Teresina, slaap gerust, engelachtige zuster, die mij zoo diep aan de
verlorene doet denken.’
‘Ik ga er van droomen,’ zegde zij, ‘en zal het u morgen weten te verhalen, signor;
goeden nacht.’
En als eene hinde vloed zij de keukenzaal uit.
‘Oibo!’ zegde Bernardi, toen het meisje vertrokken was, ‘mij dunkt dat er reeds
geheimen tusschen u beiden bestaan.’
‘Inderdaad,’ zegde ik, en ik verhaalde den braven vriend wat er tusschen mij en
Teresina gezegd was geweest.
‘Ik weet niet,’ eindigde ik, ‘wat er de reden moge van wezen; doch het zou mij
onmogelijk zijn u te zeggen, hoezeer ik mij tot dat engelachtige kind getrokken voel,
welk belang ik in haar stel, en indien er zich niets tegen verzet, vriend Bernardi, zou
ik wel willen meer over haar vernemen. De zinspelingen op den toestand harer moeder
hebben mij nieuwsgierig gemaakt. Van haren vader sprak zij niet; ik heb er haar niets
over gevraagd; doch... er is in dit alles iets geheimzinnigs, en... indien er zich niets
tegen verzet,... indien ik niet onbescheiden...’
De aartspriester staarde intusschen voor zich heen, als in diepe bedenkingen
verslonden, en zegde eindelijk:
‘Niets verzet zich daartegen, mijn goede vriend, en ik zou uwe nieuwsgierigheid
kunnen voldoen.’
‘Ik luister,’ zegde ik, ‘ik luister.’
‘Welnu, het zij zoo; het is eene droevige geschiedenis, doch zij is niet lang; ziehier:
Mijne zuster, de moeder van Teresina, was eene der schoonste vrouwen van Faënza,
de geboortestad onzer familie, waar wij een klein fortuin bezaten, dat ons toeliet die
burgerlijke rust en dien zedigen overvloed te genieten, welke, volgens mij, de grootste
rijkdom uitmaken. Tusschen de menigvuldige aanbidders, welke zich om de hand
des meisjes aanboden, deed zich de jonge markies Lorenzi onderscheiden en weldra
bleek het, dat het hart mijner zuster voor hem alleen gevoelig was. Hij verdiende die
onderscheiding, zoowel door zijne bekoorlijke manieren als door het edel hart, dat
in zijnen boezem klopte; doch het verschil van maatschappelijken stand was eene
hinderpaal en een groot ongeluk. Zijne ouders weigerden hardnekkig hunne
toestemming en zwoeren, dat nooit eene vrouw, die niet van adellijken bloede was,
den voet in hunnen huiselijken kring zou hebben gezet of den naam van dochter uit
hunnen mond zou gehoord hebben.
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Wij, langs onzen kant, wij deden al wat mogelijk was om Laura, mijne zuster, over
te halen afstand van eene liefde te doen, welke slechts ongelukken in de toekomst
deed te gemoet zien. Doch niets kon helpen. De twee jongelieden wierpen zich
weenend voor de voeten mijner ouders, zwoeren dat het grootste, het eenigste ongeluk,
dat er voor hen op aarde bestaan kon, dit was van gescheiden te moeten leven en
smeekten dat toch ook zij zoo wreed niet zouden gehandeld hebben. Mijne brave
ouders waren radeloos. Zij beminden de twee jongelieden en eindigden met te
verklaren, dat zij de zaak aan God overlieten. De geliefden aanzagen dit gezegde als
eene toestemming, gingen zekeren dag den pastor der parochie vinden en verklaarden
in zijne tegenwoordigheid, dat zij elkaar als bruid en bruidegom trouw zwoeren.
‘Gij weet,’ merkte Bernardi op, ‘dat zulke verklaring, hier te lande gedaan, geldig
is en de onverbreekbare band der trouw daarstelt. Wanneer zulks geschiedt, begeeft
zich gewoonlijk de bruid onverwijld in een klooster, totdat de familie overreden
wordt om in eene zaak, die toch onherstelbaar is, toe te stemmen ofwel, door wettelijke
middelen, wacht men den tijd af om het huwelijk plechtig voor het altaar te voltrekken.
Maar de ouders van den markies bleven stijfhoofdig weigeren en onterfden
openbaarlijk hunnen zoon, ten voordeele zijner andere broeders. Het huwelijk had
niettemin eene maand later plaats en het jonge paar vertrok naar eene villa, een
overoud kasteel, dat door eenen oom ten erfdeel aan Lorenzi was nagelaten en welks
uitgestrekte landerijen een bestaan aan het jonge gezin konden opleveren. Zich met
eenen gematigden rijkdom troostende, kon Lorenzi de toekomst gerust verbeiden.
Dan, de onterving was niet genoeg en de wraak der ouders moest verder gaan...
‘Hadde ik de onwederleggelijke proeven niet in handen, ik zou nooit hebben
kunnen gelooven,’ vervolgde Bernardi, ‘dat het menschelijk hart zoo hevig kan haten,
zoo diep kan bedorven wezen, en ook aan zoovele zwakheden onderhevig is. Wie
op den mensch bouwt, bouwt op zand, dat door den minsten wind kan worden
uiteengedreven. Slechts bij God, slechts bij den Onbekende bestaat het
onvergankelijke...
Gedurende de eerste jaren van het huwelijk mochten Lorenzi en Laura eenen
hemelschen wellust genieten en de geboorte van de kleine Teresina voerde hun geluk
ten top. Zij versmaadden de laffe vervolgingen, welke hun van wege de familie des
markies onophoudend werden berokkend en die ik u hier niet zal herhalen; doch de
vriend-
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schap, welke zij langs onzen kant genoten, deed, als het ware, Lorenzi eene tweede
familie terugvinden. Vol vuur en met eenen vindingrijken geest begaafd, deed mijn
schoonbroeder zijne landerijen eene schoone jaarlijksche winst opleveren, en kon
daardoor eenen rijkdom in de toekomst verhopen, welken hij alleen aan zijne
nijverheid zou verschuldigd zijn geweest. Boeken over landbouw en eenige
scheikundige kennissen, welke ik hem had doen verkrijgen, hadden hem van de
verouderde stelsels van landbouw onzer akkerlieden doen afzien en hem daardoor,
om zoo te zeggen, eene mijn doen ontdekken, waar hij het fortuin slechts moest
uitgraven.
Nog eenige jaren streken in vreugde en huwelijksheil door; maar dan, dan liet zich
het ongeluk eensklaps voorgevoelen. Het was eerst zooals een dier kleine wolkjes,
welke in eenen nog helderen hemel het nakend onweder, den alles vernielenden storm
voorspellen.
Lorenzi, voor het drijven van zijnen handel in landbouwvoortbrengsels, was
dikwijls genoodzaakt zich dagen lang van zijn huisgezin te verwijderen en kleine
reizen te ondernemen. Laura begon op te merken dat, telkens wanneer hij van eene
dier reizen weerkeerde, hij treurig en neerslachtig de woning binnentrad en, gedurende
eenige dagen, door eene zichtbare mistroostigheid overvallen bleef.
Laura vroeg hem telkens de reden van die geestontsteltenis; doch Lorenzi
antwoordde daarop ontvluchtend, legde de schuld ervan op de vermoeienis der reis,
en daar hij zijne natuurlijke kalmte ook telkens na eenige dagen terugwon, geloofde
Laura, zonder verder aan te houden, aan de voorgegevene oorzaak. Doch de toestand
verergerde meer en meer. Lorenzi vermeerderde zijne kleine rondreizen en werd
telkens bij de terugkomst sprakeloozer en meer zwaarmoedig. Ook begon hij zichtbaar
het bijzijn zijner echtgenoote te vluchten en zijne houding te haren opzichte
veranderde merkelijk. Hij verloor de teedere oplettendheid en vergat de liefderijke
zorgen, welke hij immer voor Laura gekoesterd had.
‘Lang leed de rampzalige vrouw in het geheim en trachtte slechts door eene
verdubbeling van liefde het hart van haren echtgenoot tot zich terug te trekken; doch
hoe meer moeite zij aanwendde, hoe dieper het haar scheen, dat de afgrond tusschen
beiden gegraven werd. Zekeren avond nam zij al haren moed te baat en besloot eenen
uitleg van Lorenzi af te eischen en hem het geheim, dat zijne ziel drukte, te doen
verklaren.’
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‘Ik zal u het smartelijk tooneel, dat er plaats greep, niet trachten af te schilderen,
mijn jonge vriend,’ zegde Bernardi, ‘noch den strijd, welke in die twee deugdzame
zielen plaats greep, trachten te doen begrijpen. Genoeg dat ik u zegge, dat Lorenzi
weende als een kind; dat hij als een ontzinde het vertrek doorliep en eindelijk, door
de smeekingen zijner vrouw half overwonnen, beloofde des anderdaags zijn gansch
geheim aan haar te verklaren. Laura wilde dien uitstel niet aannemen; doch nu gebood
Lorenzi, en Laura verschrikte; want nooit nog had zij het gevoel, dat zich op dit
oogenblik op het wezen van haren echtgenoot afschilderde, uit zijne ziel zien
opkomen. Zij gehoorzaamde en bereikte, met den dood in het hart, haar rustvertrek.
De slaap ontweek hare sponde en de akeligste droomen vlogen haar, gedurende den
nacht, door de verbeelding. De vermoeidheid deed haar eindelijk in eene soort van
dwaling vervallen, welke wel aan den slaap geleek, doch eerder den naam van
zenuwcrisis verdiende. Zij voelde zich machteloos op haar ledekant uitgestrekt; haar
mond weigerde een woord te uiten, en zij hoorde echter al wat rond haar omging.
Tegen den morgen en terwijl zij immer in dien wonderbaren toestand verkeerde,
hoorde zij eensklaps met voorzichtigheid de deur haars slaapvertreks ontsluiten en
de tred van den binnenkomende deed haar ontwijfelbaar begrijpen, dat Lorenzi het
bed naderde, waar Teresina rustte en dat zich in eenen anderen hoek van het vertrek
bevond. Zij hoorde klaarblijkelijk, aan het geritsel der weggeschoven zijden gordijnen
en eene lichte drukking op het linnen deksel des beds, dat Lorenzi zich over de kleine
Teresina gebogen hield en eenen stillen zoen op hare wang drukte. Dan ontwaarde
zij eenige verkropte zuchten en verstond dat Lorenzi weende, en eindelijk troffen,
hoe stil ook uitgesproken, de woorden haar oor: ‘Neen, zij zou daarbij te veel moeten
lijden; want voor ons kind is hare liefde niet...’ Verdere woorden schenen in den
gorgel te stikken. Vervolgens hoorde Laura, onbeweeglijk door de soort van
zenuwkwaal, die haar beheerschte, vastgekluisterd, en in de onmogelijkheid van een
woord te uiten, dat Lorenzi weer met voorzichtigheid de bedgordijnen toeschoof en
stil het vertrek verliet. Of hij ook eenen blik op haar sloeg, kon zij niet bemerken.
Toen zij, diep in den morgen, uit dien vreemden toestand ontwaakte, sprong haar
het geheimzinnige van den nacht verschrikkend door den geest. Zij vloog van het
rustbed op en ijlde naar de
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slaapstede van Teresina. De lieve kleine lag wakker en stuurde haar de vuurvolle
lachende oogjes toe. Als zinneloos greep zij hare dochter in de armen, overlaadde
haar met zoenen en vloog naar beneden om naar Lorenzi te vernemen. De bedienden
deden haar kennen, dat de markies met het krieken van den morgen zijn paard had
doen zadelen, en hun bevolen had aan mevrouw te zeggen, dat zaken van het grootste
belang zijne tegenwoordigheid in de bijgelegene stad noodzakelijk maakten, en zij
geene ongerustheid moest voeden.
Die tijding sneed als een mes door het hart der vrouw. Zij kon het geheimzinnige
van dit gedrag niet verklaren; maan alles deed haar verstaan, dat alle heil voor haar
verdwenen was en zij Lorenzi nooit meer zou gezien hebben.
Drie dagen gingen in het hevigste lijden door. Dan ontving Laura eenen brief.
Daarin meldde Lorenzi, dat het hem onmogelijk was langer nog in hare
tegenwoordigheid te leven. Dat hij overtuigd was hare liefde sedert lang verloren te
hebben, dat een ander zijne plaats in haar hart had ingenomen, en daar hij haar nog
te zeer beminde, om zich door eenen moord op haar te wreken, hij liever had te
vertrekken. Hij had eenen stond het voornemen gehad zijne dochter met zich te
voeren; doch ook dit wee had hij haar willen sparen en dus al het lijden voor zich
alleen genomen. Hij verliet het land, eindigde hij, en ging onder den hemel van Indië
zoeken, of er nog rust voor hem zou te vinden zijn. - Verder voerde hij eene menigte
bewijzen aan, waaruit hij wilde doen blijken, dat Laura hem verraden had, met eenen
andere minnehandel had en sedert lang hare huwelijksplichten met den voet had
gestooten. Eene briefwisseling, welke men hem had overhandigd, bevestigde het
alles onwedersprekelijk, en die briefwisseling voegde hij bij zijnen brief.
Laura werd door dien slag verpletterd en eene zware ziekte was er het gevolg van,
Zij deed mij roepen, legde mij de gansche zaak voor, zwoer mij dat zij onschuldig
was, en deed mij beloven niets te verwaarloozen om het helsche geheim, waarvan
zij het slachtoffer was, te doorgronden, en hare eer in de oogen haars echtgenoots te
herstellen. Ik beloofde zulks.’
‘En gij hebt uwe belofte kunnen gestand doen?’ onderbrak ik.
‘Luister,’ ging Bernardi voort, ‘de treurige geschiedenis loopt ten einde. Ik beloofde
het, onderzocht van toen af de zaak en begreep hoe eenige noodlottige voorvallen,
waarvan Laura, in hare onschuld,
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zelve geene kennis had, het gevoelen van haren echtgenoot hadden kunnen staven,
aan de zaak eenen schijn van waarheid geven, en hem de valsche briefwisseling voor
echt had kunnen doen opnemen.’
‘Eene wraak,’ zegde ik, ‘van de familie van Lorenzi...’
‘Ik veronderstelde het van toen af; doch laat mij regelmatig voortgaan. Laura stond
van hare bedstede niet meer op en gaf in mijne armen den laatsten snik, mij de kleine
Teresina aanbevelende. Ik voerde het kind met mij, hier naar mijn eenzaam verblijf,
en stelde een vertrouwd man aan, om de landerijen te blijven verzorgen en al de
belangen waar te nemen. Het kasteel deed ik sluiten en sedert den dag, dat ik het met
Teresina verliet, heeft niemand daar meer den voet binnengeplaatst.’
‘En de ontdekking van dit helsche plan?’ onderbrak ik weer.
‘Ik verloor zulks niet uit het oog,’ hernam Bernardi; ‘doch het was Gode alleen
beschikt dit geheim te verklaren. Ziehier wat er drie jaren later voorviel. Een der
broeders van Lorenzi, door eene ongeneesbare ziekte aangetast, deed mij op zijn
sterfbed bij zich roepen, en daar beleed hij mij het gansche plan, uit wraakzucht en
door zijne ouders aangespoord, te hebben opgemaakt en uitgevoerd. Ik eischte van
hem eene schriftelijke verklaring, en, berouwhebbende gaf hij mij dezelve, onder
den vorm van notariëele oorkonde opgesteld.
Van dien stond had ik slechts eene enkele gedachte meer, en het was Lorenzi te
kunnen opsporen, te kunnen vernemen of hij nog in leven was en waar hij zijn verblijf
had gevestigd. Ik vervaardigde een aantal afschriften van de verklaring zijns broeders
en zond die met zoovele brieven, waarin ik alles uitlegde, naar al de plaatsen, waar
ik veronderstelde dat hij zich zou hebben kunnen ophouden.
Dan, tot heden zijn al mijne pogingen nutteloos gebleven en geen woord heb ik
van Lorenzi vernomen. De smart zal ook hem gedood hebben.’
‘Arme Lorenzi!’ zuchtte ik, ‘arme Teresina!’
‘Laat geen woord daarover bij de kleine uit uwen mond vallen,’ zegde mij Bernardi.
‘Zij verkeert in de gedachte, dat haar vader eene lange reis heeft ondernomen, en
misschien nooit meer zal terugkeeren. Ik raak dit punt nooit aan en wil haar de kalmte,
die deswegens in hare ziel heerscht, niet ontnemen.’
Wij bleven beiden nog een aantal bemerkingen op het droevige verhaal maken en
eindigden met elkaar den goeden nacht te wenschen.
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Teresina was thans nog veel belangrijker in mijne oogen geworden, en den ganschen
nacht bleef ik aan de treurige geschiedenis droomen.

IV.
Des anderdaags was mijne onpasselijkheid verdwenen en ik kon in de vermaken en
vermoeienissen mijner makkers deelen. Wij deden eenen verren uitstap in de bergen
en des avonds, bij het terugkeeren naar de woning des aartspriesters, besloten wij
den volgenden dag eene jacht op gevogelt te ondernemen en te zien wie van ons drie
het behendigst of het gelukkigst zou wezen. Wij verdeelden ons de streek en het lot
beschikte wie oost-, wie westwaarts en wie het noorden moest kiezen. Het was de
laatste richting, welke mij werd aangewezen De voorwaarden bestonden hierin: Des
morgens zouden wij ten zeven ure de dekenij verlaten; een paard zou ieder eenige
mijlen ver voeren, en in den namiddag moesten allen, op het uur van vieren, zich
terug op de plaats bevinden, van waar wij vertrokken, en daar den gemaakten buit
komen laten keuren. Wie de overvloedigste jacht te huis zou gebracht hebben, zou
voor immer den naam van Nemrod bij den zijnen mogen voegen, in alle zaken van
jacht zonder beroep mogen beslissen en meer andere voordeelen genieten, welke ik
mij thans niet meer herinner.
Zooals wij afgesproken hadden, gebeurde het. Des morgens, eer het zeven ure
geslagen was, hadden wij reeds ontbeten en zaten, met den weizak en het jachtgeweer
op de schouders, te paard, gereed om onze weddingjacht aan te vangen, en den
klokslag verwachtende om het paard de spoor te geven en ieder de bestemde richting
in te vliegen. Al de bewoners der dekenij waren bij het vertrek tegenwoordig en men
dwong ons de ledige weitasch met mondbehoeften te vullen, ten einde ons de krachten
in het strijdperk niet zouden ontbroken hebben. Ieder ook scheen zich voor het
welgelukken zijnen bijzonderen held uit te kiezen en men wedde onder elkaar voor
hem, dien men liefst overwinnaar zou gezien hebben. Weinigen hadden betrouwen
in mijne jagersbehendigheid en men durfde niet veel op mijne hand wedden. Teresina
echter scheen van het algemeen gedacht niet en, haar tenger voetje in den stijgbeugel
plaatsende en zich tot
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mijne hoogte verheffende, fluisterde zij mij in het oor, terwijl zij zich, met de armen
om mijnen hals geslingerd, vasthield:
‘Mijne wenschen zijn voor u, gij zult de schoonste jacht te huis brengen. Ik heb
het te meer dezen nacht gedroomd.’
‘En ik heb betrouwen in dien droom en dien wensch,’ zegde ik, haar de hand
leenende om terug op den grond te springen. ‘En vooruit nu!’ riep ik, daar het juist
zeven ure op de kleine torenklok klonk.
Op dit woord verwijderde ieder zich, langs den bestemden weg, in de vlakte, en
op minder dan vijf minuten hadden wij elkaar uit het oog verloren.
Ik zette mijnen weg eenige mijlen voort en liet mij allengs, door de bewondering
der schoone natuur, die mij omringde, dermate vervoeren, dat ik aan geene jacht
meer dacht en al verder en verder de baan volgde, die zich in mijne richting opdeed.
Hoelang ik zoo voorttrad, weet ik niet, en ik zou denkelijk nooit hebben opgehouden,
indien mijn paard in mijne bewondering gedeeld hadde. Doch het arme dier, dat door
de verbeelding niet leven kan, begon den honger te gevoelen en eene kleine plaats
met frisch gras in de vallei ontdekkende, waarlangs eene klare bron vloeide, naderde
het stil tot die oasis en, daar gekomen, reikte het den langen hals naar den grond,
begon te grazen en liet mij zachtjes over zijnen kop heen op de zoden rollen. Die
zachte tuimeling deed mij uit mijne droomerij ontwaken en ik staarde niet zonder
verwondering op mijnen ongemanierden makker. Het dier hief eens het hoofd op,
bezag mij eens steelsgewijze ter zijde, deed of het de zaak niet kon gebeteren, en
ging voort met het frissche gras onder zijne tanden af te maaien.
‘Het beest heeft geen ongelijk,’ dacht ik, ‘en hadde ik mij niet een weinig in mijnen
val aan dit dondersche jachtroer bezeerd, dan gaf ik er niets om, te meer daar ik mij
door dit voorval tot mijnen plicht geroepen voel en het tijd wordt aan de jacht te
denken.’
Ik tastte eens in de weitasch, deelde mijnen viervoetigen maat een stuk brood
mede, nam langs mijnen kant eenig voedsel; de bron verschafte mij eenen teug water,
waarmede de beste wijn niet in vergelijking kon gesteld worden. Toen zulks verricht
was, maakte ik het paard aan eenen boom vast en begon mijn vuurroer te laden.
De vraag was zoo zeer niet om het wild op te zoeken, dan wel om juist te schieten,
want het krielde rond mijn hoofd van vogels, welker
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namen het mij moeilijk zou geweest zijn op te geven. Als de krijgsman het poeder
geroken heeft, voelt hij den strijdlust in zijne ziel vergrooten. Zoo verging het mij
ook op de jacht. Mijne eerste scheuten, die tamelijk gelukkig uitvielen, wekten mijne
drift op en ik volgde de vogelvluchten, welke, van den eenen heuvel tot den anderen
overvliegende, mij dwongen de grootste listen te gebruiken om haar telkens in hare
schuilplaats te overvallen. Ook had die vervolging voor uitwerksel mij al meer en
meer van het punt te verwijderen waar ik mijnen viervoeter gelaten had, en als ik
mij eindelijk het arme beest herinnerde, wist ik niet meer in welke richting het te
gaan opzoeken. Ik vond mij in verlegenheid, ik staarde rond mij heen, in de hoop
mijnen weg te herkennen; doch ik zag slechts heuvelen, die zich de eene boven de
andere verhieven en wel alle van elkaar verschilden, doch op dit oogenblik in mijne
oogen allen dezelfde schenen. Ik wanhoopte niet alleen van het arme dier niet meer
te zullen ontdekken, maar twijfelde er sterk aan of ik zelve nog wel de dekenij zou
hebben kunnen opsporen. Had ik het paard slechts los laten loopen, dan had het zijnen
stal wel terug alleen opgezocht; maar het arme dier stond daar aan eenen boom
vastgebonden en in de onmogelijkheid iets anders te doen dan te grazen en zijnen
dorst aan de waterbron te lesschen. - ‘Nu, die laatste omstandigheid,’ dacht ik,
‘verergert de zaak toch niet en ik geef den moed niet op.’
Mijn besluit was genomen. Na eenige stonden rondgestaard te hebben, laadde ik
mijn geweer in gereedheid, doch met het vaste voornemen slechts te schieten, wanneer
de beproeving te sterk zou worden en het gevogelt zelf mij zou komen uitlokken, en
verder besloot ik eenen goeden stap door te zetten, om te zien waar ik zou aanlanden.
Ik betrouwde mij op het geval, dat zoovele wondere zaken verricht en toch geene
reden had op mij meer dan op andere stervelingen gebeten te zijn.
Ik ging heuvel op heuvel af, immer recht voor mij heen, en legde zoo ongetwijfeld
wel drie mijlen wegs af. Van het paard echter was niets te ontdekken en ik trof geene
enkele vallei, die in het minst geleek aan die, waar mijn makker mij zoo onbeleefd
had neergezet. Ik begon bijna te gelooven, dat de kleine frissche vallei en de viervoeter
nooit bestaan hadden en het alles eene voorschildering mijner geschokte verbeelding
was; doch eene zekere pijn, die ik nog in het linkerbeen gevoelde, deed mij toch weêr
alras aan de wezenlijkheid van dien wanhopigen toestand gelooven.
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Mijn moed begon te zinken, toen ik op eens, terwijl ik in overdenken eenen stond
onbeweegbaar staan bleef, den stillen trap eens paards ontdekte. De gedachte dat het
wel mijn paard kon wezen, dat, zich in zijne gedwongene rust vervelende, de koorde
losgerukt had en mij kwam opzoeken, vloog mij eensklaps door den geest, en
inwendig het toeval reeds bedankend, ijlde ik naar den kant, waar zich het
paardengetrappel opdeed. Ik drong door lichte struikbosschen heen en bevond mij
eensklaps op eene smalle baan; doch het was mijn paard niet, dat zich voor mij
opdeed, maar wel een ruiter, die, mij voor hem met het vuurroer in de vuist ziende
verschijnen, de hand aan eene pistool sloeg en mij vroeg wat ik verlangde.
‘Ten eerste,’ zegde ik half lachend, doch inwendig weinig gerust gesteld, ‘ten
eerste, dat gij niet schietet.’
‘Ik stel wapen tegen wapen,’ zegde de vreemdeling, zijnen zwarten blik
onveranderlijk op mij gevestigd houdende, ‘wat wilt gij?’
‘Het willen geeft er niets aan,’ zegde ik; ‘ik zoek en ik vind niet.’
‘En gij zoekt?’
‘Mijn paard, heerschap;’ en nu legde ik mijnen onaangenamen toestand aan den
vreemdeling uit.
Terwijl ik sprak, had ik mijn vuurroer op den rug geworpen, en dan ook had de
vreemdeling zijne pistool terug in den zadel geschoven. Intusschen ook had ik tijd
gehad mijnen medespreker van nabij te onderzoeken. Hij was een man van
middelmatige gestalte, doch van eenen sterken lichaamsbouw. Zijn wezen, waarop
eene zwaarmoedige uitdrukking geprent stond, was door de zon bruingezengd en
indien hij mij in geen zuiver Italiaansch het woord hadde toegestuurd, had ik licht
in hem eerder eenen Araab dan wel iets anders meenen te ontmoeten. Zijn paard zou
eenigszins die gedachte gestaafd hebben, want het was wel van het schoonste
Afrikaansche ras, dat ik ooit gezien had.
Wanneer ik ophield met spreken, sprong de vreemdeling van zijn paard en, den
toom om den arm houdende, liet hij zich op den grond glijden en hield eenige stonden
het oor op de aarde gevestigd. Zijn paard die houding ziende, hinnikte tot driemaal
en zoo scherp, dat het geluid den ganschen omtrek doorgalmde en eenige minuten
van heuvel tot heuvel in echo herhaald werd. Eenen stond later hoorde ik een ander
geluid, doch nauwelijks voor mijn oor voelbaar, in de verte ruischen, en de
vreemdeling, opstaande en zijnen vinger vooruitbrengende, zegde:
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‘Daar, in die richting moeten wij zijn, en daar zullen wij, ik zeg niet uw paard, maar
toch een paard vinden. Kom,’ zegde hij verder, te paard springende, ‘kom, plaatst u
hier achter mij, houd u wel vast en eer het vijf minuten verder is vinden wij misschien
het verlorene.’
De stem van den vreemdeling was zoo gebiedend, dal ik zonder een woord te
spreken gehoorzaamde, en op denzelfden stond verlieten wij de baan en reden in
rechte linie naar het veronderstelde voorwerp. Had ik in het paard mijns makkers
niet reeds eenen Araab van zuiver ras ontdekt, thans toch had ik er niet meer kunnen
aan twijfelen. Als een panter klauterde het op de heuvelen, kroop tot in de dalen neêr
en wanneer de grond slechts eene kleine helling aanbood, vloog het als de wind voort
en zou mij het hoofd door zijne vlucht duizelig gemaakt hebben.
De voorzegging werd bewaarheid en eenige minuten later herkende ik de streek,
waar ik mijnen viervoeter verlaten had en eenen stond nadien streelde mijne hand
reeds het teruggevonden dier, dat langs zijnen kant ingelijks om mijne komst verblijd
scheen.
Ik wist niet hoe den vreemdeling mijne dankbaarheid genoeg te doen kennen, doch
hij beantwoordde mijne plichtplegingen met eenen vriendelijken glimlach en vroeg
mij thans waar ik heen wilde.
‘O, ik keer terug naar mijnen vriend Bernardi,’ zegde ik.
‘Bernardi,’ herhaalde de vreemdeling, ‘Bernardi, is het niet de aartspriester van
B...?’
‘Juist,’ zegde ik, ‘kent gij hem?’
‘Genoeg om hem een bezoek te geven,’ was het antwoord, ‘ik ga met u, jongeling.’
Ik herkende thans genoeg den weg om niet meer verdoold te loopen, en toch dit
laatste was niet te vreezen; want de vreemdeling scheen mij met de bergen genoeg
gemeenzaam, om mij hierin nogmaals ter hulp te komen.
Wij zetteden onzen weg voort en, door de vriendelijke ondervragingen mijns
reismakkers uitgenoodigd, deed ik hem nagenoeg mijnen ganschen toestand kennen
en verhaalde hem hoe ik met Bernardi kennis had aangeknoopt en thans van zijne
gastvrijheid was komen gebruik maken.
Wij naderden eindelijk het doel onzer reis. Van verre ontdekte ik reeds mijne twee
vrienden, die denkelijk ongerust op mij stonden te wachten; want het gestelde uur
was verstreken. De tegenwoordigheid
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des vreemdelings belette hen nogtans mij eenige vragen toe te sturen. Aan het voorhof
stapten wij af, lieten onze paarden aan eenen knecht over en ik, vooruitloopende,
riep, daar ik den aartspriester van verre ontwaarde:
‘Vriend Bernardi, kom spoedig! Bij het geschoten wild heb ik ook eene oude
kennis opgedaan. De prijs is aan mij!’
Bernardi kwam uit het huis te voorschijn; doch in stede van in mijne blijdschap
te deelen, zag ik zijn gelaat met eene doodsche bleekte overtrokken en zag hem
bevend de armen uitsteken.
De vreemdeling, die mij gevolgd was, stortte in die armen neder en beiden bleven
boezem aan boezem geklemd, en slechts tranen en snikken gaven aan hunne
aandoening lucht.
Wij stonden allen verslagen, en Teresina, die mij genaderd was, trok mij met den
arm en scheen mij te willen vragen wat zulks beduidde.
Eene lichtstraal schoot voor mijne oogen, en het meisje in mijne armen torschende,
liep ik met haar tot bij Bernardi en den vreemdeling en riep, terwijl tranen van
geestdriftig gevoel over mijne wangen rolden:
‘Teresina! ziedaar uwen vader!’
Dit woord deed de twee mannen als ontwaken. De vreemdeling liet Bernardi los
en eenen blik op het lieve meisje slaande, rukte hij haar uit mijne armen, drukte ze
tegen zijne borst en haar met zoenen overladende, vlood hij met haar in de woning.
Bernardi volgde hem en wij bleven op het voorhof en eerbiedigden het gevoel, dat
zich daar binnen tusschen vader, kind en schoonbroeder uitstortte.
Men omringde mij en nu verhaalde ik gedeeltelijk wat mij Bernardi toevertrouwd
had en dat toch niet langer een geheim moest blijven.
Een uur later zaten wij allen aan den maaltijd vereenigd en jubelden met de drie
gelukkigen, welke wij in ons midden door de vreugde als met een nieuw leven bedeeld
zagen.
Twee dagen later vertrok Lorenzi met Teresina en den aartspriester naar het oude
kasteel, waar sedert den dood van Laura geen mensch meer was binnengetreden, en
ik en mijne twee vrienden vergezelden hen op die reis, welke zoovele zalige en
verschrikkelijke herinneringen in het hart van Lorenzi moesten opwekken.
De markies Lorenzi had den tijd van zijne vrijwillige ballingschap in Indië
doorgebracht en aldaar een fortuin vergaderd, waarbij het hem onttrokken erfdeel
niet te vergelijken was.
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Fioretta.
I.
Het was in de lente van het jaar 1835.
Ik zag haar bijna dagelijks, wanneer ik des morgens rond negen ure, met mijnen
vriend Pietro G., na de Clinica in het ziekenhuis Santa O. bijgewoond te hebben, mij
naar de universiteit spoedde, waar het volgen der verschillende leergangen mij tot
in den namiddag bezig hield.
Haar naam was Fioretta en er gingen weinige dagen voorbij, waarop ik en mijn
vriend haar den penning niet gunden, en een violettentuiltje of eene roos uit haar
biezen mandje in het knoopsgat staken.
‘De engelen in den hemel kunnen schoon zijn,’ zegde Pietro zekeren dag; ‘doch
liever niet dan gij, Fioretta.’
Het meisje werd rood tot achter de ooren en hare lange fluweelen wimpers sloten
zich over de oogappels, zooals, bij het aanraken, de tengere blaadjes der sensitieve
zich toesluiten.
‘Nu, nu,’ ging Pietro voort, ‘word daarom niet beschaamd, Fioretta; het is immers
het eerste kompliment niet, dat men u maakt en ik ben zeker dat de heer Hettore er
u duizend heeft laten hooren, waarbij dees niet te vergelijken is..’
De beschaamdheid des meisjes veranderde thans in angst en, hare groote oogen
op Pietro slaande, vroeg zij:
‘Wat bedoelt gij, mijnheer? Hoe weet gij...?’
‘Indien ik het niet wist, zou die vraag u reeds verraden hebben: doch ik weet het,
Fioretta.’
‘Toch niet van hem, mijnheer?’
‘Ik heb er hem zich nog niet hooren op beroemen; doch waarom vraagt gij dat?’
‘O! mits hij verbied er aan iemand van te spreken.’
‘Dus, dat de markies Hettore zich over die toegenegenheid schaamt?’
Het meisje antwoordde niet en sloeg den blik droomend neder.
‘Dat u dit verbod eene waarschuwing weze, Fioretta,’ ging Pietro voort. ‘En toch,
gij moet het immers wel begrijpen, kind; een markies vernedert zich niet eene
bloemenverkoopster, hoe engel-
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schoon deze dan ook zij, met het hart aan te kleven. Hettore kan u nooit dan in het
geheim beminnen en, in stede van u gelukkig te maken, kan hij u slechts in het onheil
storten. Hebt gij daar al over nagedacht, Fioretta?...’
‘Ja, mijnheer; doch...’ en zij drukte de hand op haar hart.
‘Verloren,’ sprak Pietro, en wij maakten ons bereid voort te treden.
Fioretta bracht den vinger op den mond, om ons het stilzwijgen af te smeeken.
‘Wees gerust,’ sprak Pietro, ‘zonder uwe toestemming geen woord. Wij zijn uwe
vrienden, Fioretta.’
En wij vervoorderden onzen weg.
‘Aardige samenspraak,’ zegde ik, toen het meisje ons niet meer hooren kon. ‘Wie
is die Hettore, van wien gij spraakt, Pietro?’
‘Kent gij den markies B. niet?’
‘Die blonde met zijne blauwe oogen en fijne doorschijnende huid.’
‘Gij hebt hem juist! Een student in de rechten.’
‘Met iels vrouwelijks in zijn voorkomen?’
‘Een echte markies.’
‘Arme Fioretta,’ zegde ik, ‘dat kan slechts op eene verleiding uitloopen.’
‘Wat zou het anders kunnen wezen.’
‘En kan dat niet belet worden?’
‘Hebt gij haar dan niet begrepen, toen zij de hand op het hart drukte? Zij is
ongeneesbaar verliefd, vriend, en zal zich alle ongeluk voor hem getroosten’
‘Er is dus geen middel?’
‘Misschien,’ zegde Pietro nadenkend, ‘misschien het toeval...’
‘Welk toeval?’
‘Luister. Herinnert gij u den jongeling niet, welke zich over eenige weken met
eene heete koorts in nr 9 der ziekenzaal bevond?’
‘Zeer wel; zijn naam is Francesco.’
‘Welnu, die Francesco is smoorlijk verliefd op Fioretta, die in zijne buurt woont.
Hij heeft haar zijne hand en tenzelfden tijd een burgerlijk bestaan aangeboden; want
de jongeling heeft geld en eene goede broodwinning; doch Fioretta heeft het een en
ander geweigerd en verkiest met hare oude grootmoeder armoede te blijven lijden
en zulks omdat zij Hettore bemint, omdat haar hart verpand is.’
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‘Maar waar blijft bij dit alles het toeval?’ onderbrak ik.
‘Ziehier: indien Francesco, die veronderstelt, dat hij eenen medeminnaar heeft,
dezen te kennen kreeg, dan zou ik mij aan eene coltellata verwachten, en den eenen
of den anderen avond zou men Hettore op de straat vermoord vinden.’
‘Neen,’ zegde ik, ‘dat is geen middel om te gebruiken.’
‘Althans door ons niet te gebruiken,’ hernam Pietro, ‘en daarom spreek ik van het
toeval, en indien dit toeval zich opdoet, iets wat niet onmogelijk is, herinner u dan
mijne voorzegging... Maar zie, daar is juist onze markies; ik wil hem op mijne beurt
eens polsen.’
Hettore bevond zich tusschen eenen hoop studenten aan den ingang der universiteit.
Toen wij tot hem genaderd waren, nam Pietro zijn viooltuiltje uit zijn knoopsgat en
het den markies onder den neus houdende, sprak hij op eenen lossen toon:
‘Daar, vriend Hettore, riek me dat eens, hoe vindt gij 't?’
‘E una delizia! eene echte weelde,’ zegde Hettore, het hoofd achteruit trekkende.
‘Inderdaad, en de lieve hand, die ze mij verkocht heeft, doen ze mij nog hooger
schatten.’
‘Zoo, en welke lieve hand?’
‘O, die kent gij niet, vriend; het is geene markiezin of gravin, maar een kind, een
engel uit onze nederige volksklas, en gij moogt niet derogeeren, signor Hettore.’
‘Vriend Pietro, wanneer het lieve meisjes betreft, ken ik geene aristocratie, en ook
de meisjes, ik verzeker het u, geven daarop geene acht.’
‘Ik ben van het tegenstrijdig gevoelen, wat onze bloemenverkoopster aangaat.’
‘En wie is uwe bloemenverkoopster?’ vroeg Hettore met eenen lichten glimlach.
‘Het is eene bloem zelve, die bloemen verkoopt: zij heet Fioretta.’
‘Welnu, dan valt uw stelsel in duigen, vriend Pietro.’
‘Hoe dat?’
‘Zij verkiest de aristocratie, vriend; ik geef er u de verzekering van...’
‘Ah! diavolo! gij zegt dat op eenen toon, vriend Hettore, die mij zou doen gelooven,
dat zij u niet vreemd is... Hein?’
‘Misschien, Pietro, het is wel mogelijk.’
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‘Zoo, en hoelan g zal die tijdkorting duren?’
‘Het is nog geene tijdkorting. Wij zijn nog maar aan de voorrede, en wanneer het
tijdkorting zal geworden zijn, dan zal het zoolang duren, totdat de lust ons lot wat
anders zal roepen.’
‘O, die veroveraar! Hettore, zeg eens, mag ik u eenen raad geven?’
‘Ja, wel.’
‘Ik zou maar aan de voorrede blijven en niet verder gaan. De voorrede is voor mij
het belangrijkste.’
‘Voor mij niet, vriend Pietro,’ zegde Hettore lachende, en daar de klok op dit
oogenblik juist tot de les riep, spoedde zich de jonge markies weg.
‘De lafaard,’ fluisterde mij Pietro in het oor, ‘ik heb bijna lust om het toeval te
helpen en Francesco op het spoor te zetten. Arme Fioretta!...’

II.
Ik bevond mij met Pietro op mijne studeerkamer.
Na eenigen tijd over verschillende onderwerpen, tusschen het rooken eener
Turksche pijp, met echten Turkschen tabak opgevuld, gesproken te hebben, vroeg
ik;
‘En hoe is het met Fioretta, en met den vriend Hettore?’
‘Ah! daar moet ik u van spreken. Hettore is nog altijd aan de voorrede; het schijnt,
dat de markies er zijn latijn bij verliest en hem de deugd des meisjes te sterk is. Doch
ik heb andere inlichtingen ingewonnen, vriend, en inlichtingen die mij, zoo mogelijk,
thans nog meer belang in het lieve meisje doen stellen.’
‘Vertel, Pietro, vertel.’
‘Zijt gij zeker dat er niemand aan de deur luistert?’
‘Er zijn hier geene spioenen in huis.’
‘Daar weet gij niets van,’ zegde Pietro, en hij ging de deur des vertreks openen en
overtuigde zich dat er niemand in den gang was. Dan zich dichter bij mij neêrzettende,
sprak hij op eenen stillen toon: ‘De vader van Fioretta is bij de laatste omwenteling
als martelaar voor de Italiaansche vrijheid gestorven. Hij was een der aanvoerders
van den opstand in Romagna en zijn moed was zoo groot als zijne
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geestvermogens uitstekend waren. Zijne schriften hebben veel bijgedragen tot de
verspreiding van het heilige gevoel der vrijheid. Wanneer het oogenblik der worsteling
gekomen was, gaf hij het voorbeeld van den mannelijken moed en durfde zijne
grondbeginsels met het wapen in de vuist staven. Hij deed wonderen van heldenmoed
en dapperheid, en het slagveld was, om zoo te zeggen, zijn leven geworden. Doch
de vreemdeling kwam met zijne ontzaglijke macht op den vaderlandschen bodem,
om de vrijheid te verpletten. De vader van Fioretta, de geleerde schrijver, de moedige
krijgsman, werd met de wapens in de vuist gevat en het rechtsgeding was kort. Men
bond hem eenen doek voor de oogen en wilde hem op den grond doen knielen. Hij
rukte den doek van het gezicht en weigerde de knie te plooien. Die heldenmoed
bewoog den vreemdeling niet; men riep: vuur! en acht Oostenrijksche kogels deden
den vaderlandschen held ter aarde storten.
Het vermogen, dat hij naliet, werd verbeurd verklaard en zijne familie in de uiterste
armoede gedompeld. Zijne echtgenoote kon den schrikkelijken slag niet overleven.
Fioretta bleef met hare grootmoeder alleen in de wereld.
Zij verlieten hare geboortestad en kwamen hier hare armoede verbergen. In den
zomer wint het meisje het schrale onderhoud met bloemen te verkoopen; in den
winter houdt zij zich met borduurwerk bezig. Beiden hebben menigen dag in honger
doorgebracht; doch gelaten in haar lot, zouden zij liever van ontbering sterven dan
haren nood te klagen.
Wanneer Francesco mij die bijzonderheden gisteren verhaalde, weende hij als een
kind; en zijne hopelooze liefde voor het meisje ziende, kon ik insgelijks mijne tranen
niet wederhouden. Hij heeft alle middelen ingespannen om Fioretta over te halen
met hare grootmoeder bij hem te komen inwonen. Het meisje is hem dankbaar; doch
wil niets van hem aanvaarden, mits zij hem ook niets geven kan.
‘Ik dacht een middel gevonden te hebben,’ vervolgde Pietro, ‘om de vrouwen ter
hulp te komen, en heb een bezoek bij haar afgelegd. Ik verzocht haar eenen
maandelijkschen onderstand uit de kas der vaderlandsvrienden aan te nemen. Zij
hebben mij geweigerd, zooals zij het aanbod van den goedhartigen Francesco hebben
afgeslagen, en al wat ik van haar heb kunnen verkrijgen, is de belofte zich tot mij te
wenden, wanneer de nood dringend zou wezen.’
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‘Arme Fioretta,’ zuchtte ik, ‘en dan bij dat alles het noodlot, dat die laffe markies op
hare baan gesteld heeft en dat moet eindigen met haar den eenigsten schat, welke
haar overblijft, hare eer, te rooven.’
‘Ik wil er niet verder aan denken,’ zegde Pietro, zijne vuisten toewringende; ‘want
het bloed kookt mij om het hart en ik zou dien lafaard moeten worgen. O, er is slechts
iets dat mij tegenhoudt en het is de onbegrensde, blinde liefde van Fioretta zelve. Zij
zou Hettore niet overleven, en het zou een vergeefsche moord zijn, of liever het
zouden twee nuttelooze moorden wezen.’
‘Het is zoo,’ sprak ik, ‘en wanneer er niets te doen is, laten wij dan het noodlot
zijnen loop maar volgen.’
‘Ik moet er nog iets bijvoegen,’ hernam Pietro, ‘wat mij mijne woede te binnen
brengt.’
‘Te weten?’
‘Francesco schijnt overtuigd, dat mij zijn medeminnaar bekend is. Hij is daar straks
ten mijnent geweest en heeft mij zijn gansch fortuin aangeboden, indien ik hem wilde
zeggen wie de bevoorrechte was. Dan heeft hij zich voor mij op de knieën geworpen
en gebeden en gesmeekt. Hoe hevig mijne woede tegen Hettore ook was, heb ik toch
de macht gehad te weigeren en gezegd, dat ik bereid was alles voor hem te doen:
doch dat nooit. Ik wil de hand niet leenen aan eenen moord, heb ik hem gezegd, die
Fioretta tenzelfden tijd zou dooden.’
‘Gij zult dan koelbloedig haren val zien bewerken?’ riep hij.
‘Ik wil mij aan geenen moord plichtig maken, Francesco.’
‘En wanneer Fioretta misschien als slachtoffer zal gevallen zijn! - want ik bedrieg
mij niet, die haar bemint kan slechts een verleider wezen, anders zou hij het meisje
sedert lang tot echtgenoote hebben genomen; zeg, indien hij haar ongelukkig maakt;
indien hij haren dood veroorzaakt; want zij zal de schande niet kunnen overleven!...’
‘Indien hij haren dood veroorzaakt!’ riep ik en het bloed klom mij bij die gedachte
naar het hoofd.
‘Ja, indien zijne lafheid haar doodt?’
‘Dan zal ik hem u noemen!’ riep ik in vervoering.
‘Dat is een woord, mijnheer!’ zegde Francesco op eenen akeligen toon en mij de
hand grijpende. ‘lk vergeet die belofte niet.’
‘Ik trok mijne hand terug, schrikkende voor wat ik gezegd had; doch ik herriep
mijn woord niet... Geve God nu, dat onze vrees ongegrond zij en dat de deugd niet
wankele.’
‘Ja, dat geve God!’ sprak ik.
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III.
Het einde van den zomer naderde, zonder dat er zich nog iets bijzonders opdeed.
Francesco, dien wij soms ontmoetten, scheen verduldiger in het dragen zijns lots te
zijn geworden en bezocht weinig meer de twee vrouwen, daar hij voelde dat zulks
toch maar alleen kon dienen om zijn ongeluk, zijne wanhoop grooter te maken.’
Hettore, door de opmerkingen van Pietro denkelijk gestoord, hield zich van ons
verwijderd en vluchtte zichtbaar ons gezelschap.
Familie-aangelegenheden riepen, op dit tijdstip, mijnen vriend Pietro naar Napels
en zijne afwezendheid, die eene ledige plaats in mijn hart liet, verlengde zich tot in
de lente van het volgende jaar 1836. Gedurende al dien tijd vernam ik niets meer van
Fioretta, die intusschen van woning veranderd was. Francesco kende mij niet en voor
Hettore voelde ik eenen natuurlijken afkeer, welke mij belette met hem nadere kennis
aan te knoopen, om op die wijze iets te weten te komen.
Pietro keerde eindelijk terug en bij de gedachte van het hernemen onzer vorige
gewoonten, voelde ik mij, als het ware, herleven. Inzonderheid bij het bed der zieken,
in het gasthuis en in de snijkamer waren wij onscheidbaar. Pietro was de beste
ontleedkundige van al de leerlingen der universiteit en hij maakte het zich tot een
genoegen mij als een braaf gezel en studievriend de waarnemingen mede te deelen,
welke hij in de ontleedkunde gedaan had, wetenschap, die wij beiden met drift
beoefenden.
Zijne wederschijning in den vriendenkring verwekte eene algemeene vreugde en
allen, die zijn braaf gemoed wisten te waardeeren en eenigszins met zijne vrije
zienswijze instemden, trachtten hem ten beste te onthalen en hem het genoegen van
hem weêr te zien, op de eene of andere wijze, te betuigen. Tot zelfs Gaëtano, de
kreupele knecht van de snijkamer, trok hem ter zijde en zegde hem, om hem eene
proef zijner toegenegenheid te geven en zijne drift voor de ontleedkundige studiën
kennende:
‘Als gij en uw vriend lust hebt, signor, ik heb er juist een versch...’
Dat was een dood lichaam, waarvan de knecht wilde spreken.
‘Goed, allerbest,’ zegde Pietro, ‘dezen avond ten acht ure; maak maar alles in
gereedheid.’
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‘Het zal op de tafel liggen, heer.’
Op het gestelde uur trokken wij beiden naar de akelige studiezaal. De knecht stond
ons reeds af te wachten en zoodra wij binnengetreden waren, spoedde hij zich het
noodige licht te ontsteken, terwijl wij in de halve duisternis onze werktuigen in
gereedheid brachten, den gewonen werkvoorschoot en de linnenmouwen aantrokken,
en Pietro eene aria binnensmonds prevelde.
‘Ah!’ zegde Pietro, bij het doode lichaam naderende, ‘laat eens zien, Gaëtano, wat
gij ons bewaard hebt?’ en op denzelfden stond rukte hij het linnenkleed weg, dat het
lichaam bedekt hield.
Een akelige kreet ontvlood zijnen mond en, mij met den arm vattende en tot bij
het lijk trekkende, riep hij, met den vinger op het verstorven gelaat wijzende:
‘Fioretta!’
‘Zij is het!’ gilde ik.
‘Doemnis!’ grijnsde Pietro, mijnen arm loslatende. ‘Doemnis!’ herhaalde hij en
hij liet zich, met het hoofd in de handen, op de voeten van het lijk vallen.
De knecht stond als van den bliksem getroffen.
‘Gaëtano,’ zegde ik, ‘dat lichaam mag niet aangeroerd worden, hoort gij! Geene
hand mag men daaraan steken. Ziedaar voor u en zorg dat het ongeschonden begraven
worde.’ En ik stak hem eene kroon in de hand.
De arme man was zoodanig getroffen, dat hij niet kon antwoorden en werktuigelijk
ja knikte.
‘Kom, vriend,’ zegde eindelijk Pietro, het hoofd verheffende, ‘kom, gaan wij...
Maar neen,’ en zijn oog op het lijk slaande, scheen hij het eenen stond te onderzoeken.
‘Eene peritonite,’ zegde ik.
‘Ten gevolge denkelijk van een kraambed...’
‘Ja, mijnheer,’ zegde Gaëtano, bij wien thans de spraak scheen te zijn
teruggekomen.
‘Kom, vriend, gaan wij,’ hernam nu Pietro; ‘doch wacht... Zij woonde daar niet
meer... Gaëtano, zie eens op het bureel, waar zij woonde.’
‘Aanstonds, mijnheer, ik zal het ras weten: Nummer 11.’
En wij verlieten de plaats, en wanneer de knecht ons de gevraagde inlichting had
bezorgd, verlieten wij zonder vertoeven het gasthuis.
Een kwaart uurs later klommen wij eenen steilen trap op en
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genaakten tot eenen kleinen zolder, waar alles de grootste armoede aanduidde. Bij
een weifelend kaarslicht ontwaarden wij, in eenen hoek des vertreks, eene ledige
bedstede, en aan den voet van dezelve eenen hoop stroo. Op dit stroo bevond zich
eene oude vrouw met statige wezenstrekken, doch in wier oogen een woest vuur
scheen te gloeien. Tusschen hare vermagerde armen hield zij eenen jonggeboorne
geklemd, waarop hare gansche aandacht was gevestigd. Van zoodra zij ons ontdekte,
vloog zij van het stroo recht en vluchtte in eenen hoek des vertreks.
‘Achteruit!’ riep zij, ‘achteruit! Gij zult het kind niet wegvoeren zooals men zijne
moeder heeft weggevoerd!...’ En dan eensklaps eenen smeekenden toon aannemende
en op de knieën vallende, bad zij: ‘O, laat mij hem toch behouden! Zij hebben mij
mijnen zoon geroofd: de Oostenrijker heeft hem vermoord!... Mijne dochter, mijne
Fioretta hebben ze onteerd, gedood! Laat mij mijn kind!... O, ik zal het opvoeden;
ik zal zijne moeder zijn... Red mij, red mij!...’
‘Zinneloos,’ zuchte Pietro, ‘zinneloos!...’
Op dit oogenblik hoorden wij een gedruisch op de trappen en Francesco trad het
vertrek binnen.
‘Mijnheer!’ riep hij, om den hals van Pietro vliegende, ‘mijnheer, help ons; zij zal
het wichtje vermoorden, zij is zinneloos!’
Pietro deed eenen stap nader tot de vrouw; doch Francesco hem terugtrekkende,
riep in angst:
‘Mijnheer, mijnheer, nader niet, of zij zal het voor onze voeten op den grond
verbrijzelen!’
Pietro bleef eenen stond nadenkend, en dan zich tot mij wendende, vroeg hij stil:
‘Hebt gij phosphoorstekken?’
‘Waarom?’ vroeg ik; doch eensklaps zijn inzicht denkende te raden, voegde ik er
bij: ‘ja! ja!’
Pietro wendde nogmaals zijnen blik op de zinnelooze vrouw en dan, snel als de
bliksem, de kaars, die op den grond te smeulen stond, omstampende, vloog hij de
oude vrouw toe en, terwijl wij in de duisternis gedompeld waren, riep hij: ‘maak
licht!’
Ik voldeed aan de vraag en toen het vertrek weder verlicht stond, ontwaarden wij
Pietro, met de eene hand het wichtje in de hoogte houdende en zich met de andere
hand tegen de als razend gewordene vrouw verwerende. Francesco vloog hem ter
hulp en maakte zich
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van de rampzalige meester, welke ik hem hielp op de bedstede neêrstrijken.
Wij waren genoodzaakt de ongelukkige vast te binden, om zoo de soort van razernij,
waarin zij verkeerde, te beteugelen. Dan, die crisis bedaarde, en eindelijk werd de
ongelukkige kalm en scheen als vergeten te hebben wat er rond haar gebeurde.
‘En dit klein nu?’ vroeg ik.
‘Ik zal het tot vader verstrekken!’ riep Francesco; ‘het zal mij harer herinneren!...’
en een vloed van tranen ontstroomde aan de oogen van den braven jongeling.
‘Daar,’ zegde Pietro, ‘wees het eenen voedstervader en het zij u een beletsel om
zijnen natuurlijken vader te dooden...’
‘Ik beloof het voor God!’ riep Francesco, en hij vluchtte met het kleine wicht heen,
voor wien hij reeds in gereedheid eene voedster had opgezocht.
Nog denzelfden avond voerde men de oude moeder naar het zinnelooshuis over,
en twee dagen later volgden ik en mijn vriend, met een aantal studenten, het lijk der
rampzalige Fioretta, wier akelige geschiedenis wij niet langer verholen hadden willen
houden.
De openbare verachting woog, sedert dit oogenblik, op den verleider van het
slachtoffer; ieder blik, dien men op hem wierp, was een hoon; ieder woord, dat men
hem toesprak, eene vernedering en uitdaging; hij werd genoodzaakt de universiteit
te verlaten. Doch ook de stad werd hem welhaast te klein, daar hem zijne vijanden
geene rust lieten, en hij zegde haar eindelijk vaarwel, om in een ander oord zijnen
laffen schedel te kunnen verheffen en misschien nieuwe slachtoffers te maken.

Sabina.
I.
De kerk van San-Stefano.
De kerk van San-Stefano te X. is, zoo niet de kostbaarste en die zich het prachtigste
voor het oog opdoet, dan toch de belangrijkste onder het opzicht der oudheidkunde.
Aan welken bouwstijl zij juist
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toehoort, zou moeilijk zijn te verklaren. Het is eene mengeling van semi-gothisch,
semi-moorsch, met eene soort van romaansche en byzantijnsche bouwkunde gemengd,
welke haar een tooverachtig voorkomen geeft, dat het oog verleidt en niet nalaat op
den geest eenen diepen indruk te maken. Of die indruk juist van eenen godsdienstigen
aard is, zal ik niet beslissen, daar ik meer dan eens, bij het doorwandelen harer
wonderbare krochten, rijke kapellen en bevallige opene plaatsen met portieken, mij
als met den geest vervoerd voelde, en aan Manfred dacht van Lord Byron, of aan de
mysteriën van Isis, aan de rijkdommen van de Arabische vertellingen of aan het
Alhambra der Mooren, en zelden die ernstige, verhevene indrukken gewaar werd,
welke de oude kristene tempels in ons gemoed kunnen doen ontstaan.
Eene beschrijving geven van San-Stefano is onmogelijk. Het is een doolhof, waar
men heen en weêr slingert, op en af treedt, dan zich in het licht en dan zich weêr in
de duisternis bevindt, om zich eensklaps in een Moorsch vierkant verplaatst te zien,
waar de blauwe Italiaansche lucht u het hart komt verkwikken en u terug lust instort
om het raadselachtige gebouw verder door te treden.
En echter, wanneer men den moed niet opgeeft en zijne bezoeken vermenigvuldigt,
wordt men allengs met al die wentelgangen bekend, men geraakt in het gebouw te
huis, en men zou zich eindelijk bestand voelen, om van het gansche gebouw, ik zal
niet zeggen een plan, want dat is onmogelijk, maar ten minste eene doorsnede te
teekenen, welke tamelijk de beeltenis van opeengestapelde spelonken zou voorstellen.
Ook wanneer ik gedurende eenen tijd des zondags mijne nieuwsgierigheid met
het ontleden des gebouws voldaan had, begon ik voor het officieel hooren mijner
mis eene kapel tusschen de andere uit te kiezen, waar de geest meer gerust, minder
dan op andere plaatsen gestoord was, en die door haren rijkdom, door hare gulden
versiersels, dan ook meer aan de meeste prachtige Italiaansche tempels geleek.
Ik had die plaats eindelijk voor goed uitgekozen en was er volkomen aan gewoon
geworden, en indien mijne nieuwsgierigheid al eens werd opgewekt, was het eerder
door de bezoekers der kapel, dan wel door het gebouw zelve.
Men heeft in de kerk zijne kennissen, zooals op den schouwburg. Daar zoowel als
hier begeeft men zich op gestelde tijdstippen, op gestelde uren; men zoekt zijne
gewone plaats en ook is men voor het
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meerendeel door dezelfde liefhebbers omringd. Daar de verstrooidheid zoowel in
den tempel Gods, als in wat men den tempel des duivels noemt, onvermijdelijk is,
heeft men de gelegenheid met de gelaatstrekken der aanwezigen kennis te maken,
en maar al te dikwijls blijft men te lang op sommige dier wezens droomen. De duivel,
die alle oogenblikken waarneemt, speelt alsdan zijne rol en, ja, wie weet het niet,
indien hij het wil bekennen, van hoeveel liefdebedrijven het voorspel in de kerk
geplaatst wordt.
Dan, ik ben fier het te kunnen zeggen, aan zoo iets toch maakte mijne
nieuwsgierigheid mij niet plichtig; doch dat ik mij aan verstrooidheid misgreep, zulks
moet ik, om openhartig te zijn, ter ontstichting van alle godvruchtige zielen, bekennen.
Doch wie is er zonder zonden?
En waarom had zij nu ook juist noodig daar te komen? Waren er dan geene kerken
genoeg in de stad, waar men zich van denzelfden plicht als in San-Stefano kon
kwijten? En ik toch had ze daar niet geroepen.
Zij had van de Italiaansche vrouwen slechts die zachte olijfkleur, waarvoor het
palet des schilders geene verw heeft en waarvan hij nooit, hij noeme zich Rubens of
Rafaël, de fluweelachtige en tenzelfden tijd doorschijnende tint - eene eigenschap
welke slechts aan de levende natuur kan toebehooren, - zal teruggeven. En die
eigenschap, die schoonheid, zal ik zeggen, bezat Sabina - zij heette Sabina, - in den
hoogsten graad. Doch daarbij bepaalde zich het Italiaansche karakter, de zuidertijpus,
welken men bij haar kon ontdekken; want, ging men de fijnheid en tengerheid harer
ledematen na, den ronden vorm van het aangezicht en het breed uitgezet voorhoofd,
alsmede de fijnheid en tengerheid van haren voet en hare handen, dan zou men zich
eerder ingebeeld hebben, eene onzer lieve zachte Vlaamsche dochteren te ontmoeten,
waarvan enkel de rozenkleur door de koestering der Italiaansche zon was verdwenen,
om voor de olijftint, den zuidervolken eigen, plaats te maken. En nog eerder zou men
zulks hebben kunnen gelooven, wanneer men de lichtbruine lokken gadesloeg, en
den blik vestigde in die blauwe oogen, welke als twee opaalsteenen in een zacht
vocht schenen te drijven.
Had nu die gelijkenis met de vrouwen uit het noorden van Europa mijne aandacht
op Sabina getrokken, was de gedachte aan de vaderlandsche schoonen voor een groot
gedeelte in de zaak, ik zou het
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moeilijk kunnen zeggen, te minder daar ik op die stonden er niet aan dacht om mijn
gevoel in den smeltkroes der stijve rede te louteren; doch zeker is het, dat ik er mij
eene gewoonte had van gemaakt, zoo lang ik mij in den tempel bevond, mijne oogen
van Sabina niet af te trekken, en ik telkens, bij het omwenden des meisjes of bij eene
kleine onaandachtigheid van harentwege, daar was, om met mijne oogen in de hare
te peilen, en ook telkens haren blik in den mijnen gevestigd te voelen. Dit
wederzijdsche beschouwen, welk zich iederen zondag vernieuwde, scheen voor
uitwerksel te hebben, dat er zich tusschen mij en Sabina eene soort van kennismaking
daarstelde, welke mij niet onaangenaam was, maar waarvan ik moeilijk den aard zou
hebben kunnen verklaren.
Dat mijne oplettendheid, welke allengs stijfhoofdiger werd, was opgemerkt, daaraan
kon ik alras niet meer twijfelen, en dat er tusschen Sabina en hare gezellin - want zij
was nimmer alleen, - van mij was gehandeld geworden, werd ik duidelijk gewaar,
door den stouten blik, welken ik telkens van die gezellin, die niemand anders was
dan de moeder van Sabina, ontving, wanneer zij gewaar werd dat mijne oogen op
hare dochter gevestigd waren, - en zij werd het iedermaal gewaar dat zij haren blik
op mij stuurde; want mijne oogen kenden geene andere richting.
Ik voelde dat ik de vrouwen tot last diende en dat mijne poëtische bespiegeling
op het schoone schepsel, waarin ik den schepper loofde, haar niet aangenaam
voorkwam. Dan, waarom moest ik de plaats verlaten, en was ik dan niet gerechtigd
aan mijne oogen de wending te geven, welke mij beviel, en indien zulks die dames
niet aanstond, welnu, wat belette haar elders dan in San-Stefano hare obligatiemis
te gaan hooren?
Het was weinig galant geredeneerd van mijnentwege, zooals ik het later begreep.
Doch, men moge het opnemen zooals men wil, de waarheid is, dat die indruk, welken
ik dacht te maken en die mij niet zeer voordeelig toescheen, slechts voor uitwerksel
had, mij in mijne aangenomen gewoonten nog hardnekkiger te doen voortgaan, en
er voortaan eene soort van eigenliefde mede gemoeid was, om te zien wie het eerst
van beiden de vlag zou gestreken en de plaats ontruimd hebben. Hetzelfde gevoel
scheen mijne tegenpartij te heheerschen, en zij bleef zoo getrouw als ik aan het
bezoeken der kerk van San-Stefano, en dacht er niet aan om de gelegenheid te
vluchten, welke haar scheen
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boos te maken, of liever, en zulks was meer waarschijnlijk, zij wilde mij trotseeren
en niet uit den weg gaan.
Maar het bleef nu niet enkel meer bij de ontmoetingen in de kerk, en alsof het een
noodlot ware geweest, was het mij onmogelijk eene wandeling te doen, mij naar de
eene of andere plechtigheid te begeven, of ik ontmoette er de blauwe zachte blikken
van Sabina, doch ook tenzelfden tijd den boozen oogslag harer moeder, die haar als
eene nijdige Spaansche duenna bewaakte, en telkens, wanneer ik haar op de straat
voorbijstapte, als gereed scheen om mij mijne onheuschheid luidop te verwijten. Dat
gezicht, die klaarsprekende ontevredenheid, ik mag het bekennen, viel mij eenigszins
pijnlijk; doch de eigenliefde was te groot om mij aan de aangenomen gewoonte te
doen verzaken: en ik wilde noch van de zondagsche rendez-vous afzien, noch mijne
oogen, bij de ontmoeting, eene andere richting geven. Ten slechtste genomen, dacht
ik, zal het meisje zich inbeelden dat ik op haar verliefd ben, en al bestaat er dan ook
geene de minste sympathie in haar hart, het is toch ook geene reden om gebelgd te
zijn. Wie, meisje, voelt zich door eene verovering niet gevleid?
Ik nam echter op mij voortaan mijnen blik een weinig te verzachten, en hem te
zuiveren van al wat maar eenigszins aan onbeschaamdheid zou hebben kunnen
gelijken; maar zulks toch scheen in het minste geenen invloed op de moeder van
Sabina te hebben; want hoe zachter, hoe onnoozeler ik de uitdrukking mijner oogen
trachtte te maken, hoe stouter en boozer mij de blikken der vrouw toeblonken. Slechts
de uitdrukking der kalme blikken van Sabina vond ik onveranderlijk en ik besloot
er uit, dat zij kalmer was dan hare moeder en dat haar hart dieper om te peilen,
moeilijker om te verstaan was.
Tot dan toe was mij dit alles slechts eene soort van tijdverdrijf geweest, of ten
hoogste eene dier zielstudiën, waaraan men geenen naam kan geven en die mijnen
geest immer welkom geweest zijn. Maar allengs werd mij de zaak meer ernstig; zij
kreeg een meer geheimzinnig voorkomen in mijne verbeelding en nu deed zich de
gedachte in mijnen geest op, om de vrouwen van naderbij te leeren kennen, en op
de eene of andere wijze te vernemen wie en wat zij waren: onderzoek, ten anderen,
welk, zooals ik het mij voorstelde, niet dan ter harer eer kon verstrekken en mij meer
achting nog voor haar zou hebben ingeboezemd. - Ik begon mijne nasporingen.
Telkens dat ik Sabina in de straat ontmoette en mij in de tegen-
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woordigheid van eenen makker of vriend bevond, liet ik niet na, bij denzelven te
vernemen of hij toevallig die vrouwen niet kende. Zoo ook wanneer ik ze in den
schouwburg ontdekte. Doch iedermaal kreeg ik een ontkennend antwoord en het
eenige wat ik er bij leerde, was te gelooven dat zij aan de stad vreemd waren, daar
ik dit gevoelen bijna bij ieder mijner ondervragingen had hooren uiten.
Het slechte gevolg mijner nasporingen had voor uitwerksel mijne nieuwsgierigheid
nog meer aan te prikkelen en het leeren kennen der vrouwen werd mij een blijvend
verlangen, eene soort van manie, die niet naliet mijnen geest te verontrusten en, ik
vreesde er ten minste voor, eenen nadeeligen invloed op mijne studiën zou hebben
kunnen maken.
Wel was ik dikwijls op de gedachte gekomen de twee vrouwen, bij de eerste de
beste ontmoeting, van verre op te volgen; doch die handelwijze scheen mij zoo
kwetsend, dat ik er niet kon toe beslissen om er gebruik van te maken. Ik besloot
eindelijk mij slechts op het toeval, den grootsten mirakeldoener, te betrouwen, en
vond rust bij dit besluit. Het gaat met het voldoen der nieuwsgierigheid dikwijls
zooals met de fortuin, die ons schijnt te vluchten, wanneer men ze te zeer najaagt,
en van zelve in onze armen komt gevlogen, wanneer wij er niet aan denken, of zij
gewaar wordt dat wij er den bras van geven.

II.
Il Cameriere.
Er zijn menschen, die zich inbeelden, dat het in Italië nooit koud is, dat er de winter
slechts aan het noordelijke najaar gelijkt en nooit straf genoeg is om u door de koude
te hinderen. Dat is eene dwaling. Het is in Italië winter zooals in de andere landen
van Europa en dus ook bijwijlen koud, en wat het noordelijke deel van het schiereiland
betreft, soms onverdraaglijk killig koud De vorst is wel niet zoo hevig als in ons
vaderland, hij houdt niet zoo lang aan; doch langs eenen anderen kant wordt men
door nevelluchten of sneeuwvlagen geteisterd en de klamme luchtkring vindt er in
de woningen dien zegenpralende tegenkamper niet, welken wij met onze kachels en
gloeiende stoven kunnen daarstellen.
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Merkt daar nu nog bij aan, dat de meeste vertrekken tegen de warmte zijn ingericht,
dat sommige aan echte kelders gelijken; dat men om dezelve te verwarmen meestal
slechts een' openen schoorsteen heeft, waar men kleine mutsaarden, uit drooge
wijngaardranken verzameld, in brandt en geene voldoende middelen kan vinden om
in de vertrekken eene bestendige en gestadige warmte te doen heerschen. Men neme
te meer in acht, dat op de slaapkamers meestal schoorsteenen ontbreken, en men zal
alsdan licht begrijpen dat, ofschoon de graad van koude min streng zij, men echter
meer ongemakken ervan uitstaat, en zeer dikwijls onder den schoonen hemel van
Italië aan het Belgische comfort ligt te droomen.
Die kleine beschouwing of terechtwijzing, indien men wil, is noodig, omdat het
den lezer niet al te vreemd zou voorkomen, wanneer ik hem moet bekennen, dat ik
des winters de gewoonte had mijn bed te doen uitvuren alvorens mij er ter rust in
neêr te vleien. Die operatie was het gewone werk van Giulio, een' voorbeeldelijken
cameriere, dien het wel soms aan behendigheid, maar toch nimmer aan goeden wil
en goede inzichten ontbrak, en van wien ik, om die reden, immer een dankbaar
gedacht zal bewaren.
Giulio had, alvorens zich aan dienstbaarheid over te geven, aan het belangrijke
slach der baardscheerders toebehoord en het was slechts sedert dat hij in het huwelijk
was getreden, dat hij aan dit ambacht had vaarwel gezegd en de plaats van cameriere
had aangenomen. In tegenoverstelling van wat in ons vaderland plaats grijpt, waar
de meeste dienstboden ongehuwd zijn en, met het huwelijk, eenen stiel of ambacht
ter hand nemen, vindt men in Italië het meeste getal knechten in gehuwden toestand.
Giulio verrichtte al zijne plichten met vreugde en nauwgezetheid; doch zijne
geliefkoosdste bezigheden waren mij des zondags, wanneer het mij aan tijd niet
ontbrak, het haar te kappen en in de krul te zetten, en des winters het bed te komen
uitvuren. De eerste bezigheid herinnerde hem zijn vroeger uitgeoefend ambacht - en
het was hem eene zoete herinnering, - en de tweede liet hem toe eenigen tijd met mij
te kouten. Jammer maar dat hij bij het in de krul zetten mijns haars - iets dat ik te
zijnen vermake uitstond - mij gewoonlijk het haar, zooniet het hoofd, verbrandde,
en met zijne vuurpan de beddendekens niet zelden verzengde; iets waarvan ik hem
telkens, als het te laat was, moest waarschuwen, want Giulio ontbeerde het zintuig
des
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reuks. Die kleine onaangenaamheden nogtans konden mij niet doen besluiten van
het krulijzer af te zien, en wat de vuurpan betreft, zij was mij, om zoo te zeggen,
eene onontbeerlijke noodzakelijkheid geworden. Het was mij een echt genot, wanneer
Giulio het bed in eenen zachten gloed had gezet, er stil in te sluipen en mijne koude
ledematen in de koestering te voelen als herleven. Tusschen de dekens gedoken,
hield ik alsdan het oog, dat zich allengs door den naderenden slaap bezwaarde,
schemerachtig op Giulio gevestigd, die, eens dat ik hem op het een of ander vraagstuk
gebracht had, niets meer noodig had om gedurende een half uur onafgebroken voort
te kouten en zoo de eene historie aan de andere geknoopt te laten afrollen. Van wat
hij mij zoo al bij winteravonden verteld heeft, zouden boekdeelen kunnen worden
geschreven. - Gewoonlijk, wanneer ik mij, door die soort van muziek, voldoende in
slaap gewiegd voelde en gewaar werd, dat de vaak sterker dan ik zelve werd,
onderbrak ik de vertelling, stamelde een felice notte, wendde mij eens om in het bed
en alvorens Giulio mijnen wensch met een felicissima notte en duizend andere
wenschen voor aangename droomen, had beantwoord, lag ik reeds in diepen slaap
gezonken.
Zekeren avond zat de goede man mij misschien voor de vijftigste maal te vertellen
hoe de goddelijke voorzienigheid hem de kennis had doen maken van haar, die later
zijne echtgenoote werd. - ‘Maar, Giulio,’ onderbrak ik, ‘gij, die de gansche stad op
uwen duim kent en ieder blindelings zoudt te huis brengen, ik moet bij u naar iets
vernemen.’
‘Te weten, signor?’
‘Als ik zeg naar iets, dat wil zeggen naar iemand.’
‘Laat hooren, heer?’
‘Het is eene moeilijke zaak, Giulio.’
‘Ik luister, heer.’
‘Kent gij zoo niet een meisje met hare moeder?’
‘Meer dan honderd, mijnheer.’
‘Zie, dat is juist de knoop.’
‘Maar er zal toch wel iets bijzonders, iets dat haar buiten de anderen?...’
‘Zij is van eene gewone lengte, Giulio.’
‘Hein!’
‘Heeft bruine haren.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

41
‘Zooals velen.’
‘Eene olijftint.’
‘Zooals de meesten.’
‘Blauwe oogen, als opaalsteenen.’
‘Blauwe oogen, dat is iets; maar wat zijn dat, opaalsteenen, mijnheer?’
‘Opaal is een kostbare steen, Giulio, die een waterachtig blauw...’
‘Zooals de Middelandsche zee?’
‘Neen, zoo niet.’
‘Zoo als zeepsop?’ vroeg Giulio, denkelijk zich op dien stond zijne oude bezigheid
herinnerende.
‘Welnu, ja, zeepsop,’ zegde ik, ‘de gelijkenis is zoo slecht niet, al is 't wat gemeen.’
‘Dat is veel,’ zegde Giulio, ‘die kleur ken ik. - En hoe is nu de moeder.’
‘Zoo haastig niet, Giulio; wij hebben met de dochter nog niet afgerekend. - Buiten
die blauwe oogen, bezit zij nog een schoon gevormd vooruitspringend voorhoofd.’
‘Zooals mijne vrouw,’ onderbrak Giulio; ‘iets dat ik schoon, zeer schoon vind,
omdat het gedistingueerd is.’
‘Daarbij,’ vervolgde ik, ‘voetjes als een kind.’
‘Bagatella!’ riep Giulio, ‘dan is zij van de stad niet?’
(Nota bene dat te X. al de vrouwen ontzaglijk groote voeten hebben.)
‘Het is mogelijk... En handjes zoo fijn, zoo tenger en poezelig... Ik ken er geene
schoonere, Giulio.’
‘Ga maar voort, signor, ik hou er nota van. En de moeder nu?’
‘De moeder is eene moeder zooals de meeste moeders, die hare dochter als een
draak bewaart en mij telkens, bij de ontmoeting, zulke booze blikken toewerpt, dat
ik meer dan eens voor de occhiata ben bevreesd geweest.’
‘Van occhiata gesproken,’ onderbrak de cameriere, ‘ik weet daarvan te verhalen;
ik ken eene geschiedenis...’
‘Ja, maar bewaar die geschiedenis liever voor een andermaal, Giulio, en blijven
wij bij onze zaak. De moeder is van dezelfde grootte als de dochter, en haar toonbeeld;
maar verouderd en dus niet meer zoo schoon.’
‘Dat verstaat zich, heer; de schoonheid der vrouwen vliegt weg als de rook.’
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‘Ja, maar zulks is het geval voor de dochter nog niet, Giulio.’
‘Oh! capisco, signor; en wanneer gij zoo iets...’
‘Geene vleierijen, Giulio... Nu, ik heb u gezegd al wat ik weet; kent gij het meisje?’
‘Ik zal ze kennen, heer,’ zegde Giulio, op eenen toon, die mij aan den klassieken
sit pro ratione voluntas deed denken.
‘Ik betrouw er mij op, Giulio, en felice notte,’ zegde ik, en ik wendde mij om.
De cameriere vertrok, en zoodanig was hij reeds met zijn gedacht in opzoekingen
verslonden, dat hij vergat den goeden nacht terug te wenschen. Wanneer hij aan de
deur van het vertrek genaderd was, riep ik hem terug om te zeggen:
‘Giulio, geene onbescheidenheid, hoort gij? en vooral geene onderzoekingen,
welke de vrouwen zouden kunnen kwetsen of ontrusten.’
‘Si fida à me, signor, betrouw op mij,’ antwoordde Giulio, en mij thans op zijne
beurt den goeden nacht wenschende, hoorde ik hem de kamer sluiten en zich
verwijderen.
Drie, vier dagen gingen voorbij, zonder dat de cameriere mij van iets sprak en ik
was bijna vergeten, waarmede ik hem belast had, te meer daar ik in den tusschentijd
Sabina geene enkele maal ontmoet had, toen, den vijfden dag, Giulio des avonds in
mijn vertrek stappende, mij op eene zegenpralende wijze zegde;
‘Ai suoi commandi, signore, te uwen dienste, mijnheer.’
Eenen stond bezag ik den gedienstigen dienstbode met verwondering, niet aanstonds
radende waar hij heen wilde; doch nu schoot mij de zaak te binnen en:
‘Ik luister,’ zegde ik.
Giulio bood mij een stukje papier aan, waarop in gebrekkige letters in potlood
geschreven stond: ‘Sabina Savaroni, strada San Felice No 19.’
‘Zijt gij zeker, Giulio?’
‘Ik meen zeker te zijn, mijnheer.’
‘En hoe zijt gij er achter gekomen?’
‘Dood eenvoudig, mijnheer; ik heb drie dagen langs de gewone middagwandeling
gekuierd en niets gezien wat aan de afschildering geleek; den vierden dag heb ik
twee vrouwen ontmoet, die ik niet kende, en ik ken de gansche stad: zij waren dus
vreemden. Dat was een punt, dat door de kleine voeten gestaafd werd, en daar verder
de
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origineelen aan de portretten geleken, heb ik gezegd: eccole! daar zijn ze, en...’
‘En... wat hebt gij gedaan?’
‘Ik heb ze gevolgd.’
‘Gevolgd?’ onderbrak ik, ziende dat Giulio minder heusch maar doelmatiger was
te werk gegaan dan ik...
‘Slechts van verre gevolgd, mijnheer. Ik zag ze eindelijk de straat San Felice
inslaan, en de wijze, waarop zij het daar aangeduide huis binnentraden, bewees mij
dat het hare woonst was. Daarbij is het gisteren gebleven; doch daar ik in de buurt
kennis had, ben ik vandaag op verdere onderrichtingen uitgegaan en heb haren naam
vernomen, alsook de verzekering daarbij gekregen, dat zij aan de stad' vreemd zijn’
‘En verder?’
‘En verder niets.’
‘Hoe! verder niets? Gij weet niet van welke stad?’
‘Dat weet niemand. De twee vrouwen leven in de grootste afzondering; zij hebben
slechts eenen enkelen dienstbode, eenen ouden knecht, wiens mond als met een
ijzeren slot vast is, en die eene taal spreekt, die aan geen enkel Italiaansch dialekt
gelijkt. Er is over dit alles iets geheimzinnigs verspreid, waar niemand dag door ziet
of kan uit wijs worden. Intusschen zijn zij in de buurte wel gezien, daar zij
medelijdend van harte zijn en den arme bijstaan, maar immer door middel van haren
knecht: want nooit komen zij met iemand in rechtstreeksche aanraking, en bezoeken
ontvangen zij nimmer... Zoo, heer, dat het nog al moeilijk zal zijn om...’
‘Wat wilt gij zeggen, Giulio?...’
‘Oh! Gij zijt jong, mijnheer, en het hart...’
‘Er is niets van, beste Giulio; gij misgrijpt u volkomen; het was slechts eene
nieuwsgierigheid, eene bloote nieuwsgierigheid, meer niet, en nu ik verneem, dal de
vrouwen de wereld schuwen, en het geheim verkiezen, verzeker ik u te meer, dat ik
dit geheim niet zal trachten te doorgronden of hare rust, die moet geëerbiedigd worden,
niet in het minste zou willen stooren. U ben ik intusschen dankbaar, Giulio, voor den
dienst, welken gij mij bewezen hebt, en heb er u slechts nog eenen tweeden te
vragen...’
‘Semper ai suoi commandi, signore.’
‘Het is, Giulio, van voortaan, langs uwen kant, ook aan die twee
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vrouwen niet meer te denken, en u te verbeelden, dat er van dit alles niets gebeurd
is. Mag ik daar staat op maken?’
‘Alsof ik het gezworen hadde, signor.’
‘Dan is het wel, Giulio, en nu van wat anders. Vertel nu eens van die occhiata, gij
weet?...’
Ende goede cameriere deed mij weêr eene zijner gewone avondvertellingen, welke
ik misschien later de lezers op mijne beurt wel eens zal verhalen.

III.
I Veglioni.
Zooals de meeste gebouwen in Italië, bezitten er de schouwburgen een grootsch en
echt kunstrijk voorkomen. Men verdringt er zich niet, men is er niet op elkaar gepakt,
zooals in onze kartonnen en klatergouden tooneelzalen; men kan er de kunst op zijn
gemak bewonderen en ongestoord zich aan het zachte genot overgeven. Die
hoedanigheid doet zich in den hoogsten graad gevoelen, wanneer men eene logie te
zijner beschikking heeft. - Eene logie of palco in een Italiaansche schouwburg is,
om zoo te zeggen, eene woning. De logie zelve kan men als het salon beschouwen,
welk door den breeden doorgang van het overige gescheiden is, terwijl ieder palco,
aan den overkant der gaanderij, eene tweede plaats heeft, waarin men des noods zich
zou kunnen begeven Die tweede plaats van eene tamelijke verhouding dient om de
kostbare stoelen der logie te bergen en bevat almede eene tafel, welke men, bij feesten
en plechtigheden, in de logie kan stellen, welke dan nog plaats genoeg overlaat om
door stoelen of rustbedden omzet te worden en alsdan aan het vertrek volkomen het
opzicht eener salon verleent.
Zulks is het geval bij de Veglioni of Carnavalfeesten, welke op de schouwburgen
gevierd worden. Zich een denkbeeld vormen van het tooverachtig voorkomen, welk
de tooneelzaal alsdan oplevert, zou onmogelijk wezen. Terwijl de zaal à giorno
verlicht is en eene zachte muziek hare streelende tonen rondzendt; terwijl ontelbare
maskers, met de rijkste kostumen schitterende, op den bodem der zalen wemelen,
weêrgalmen de palchi van zachte vreugdetonen, welke, bij eenen
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rijken disch en onder het stroomen der keurigste wijnen, weelderig door den
dampkring schijnen te dringen en in ieders hart de zoetste gevoelens doen ontwaken
en dezelve, hoe langer de vreugde aanhoudt, hoe meer den toom geven, zonder
nogtans ooit tot het onbeschaamde over te slaan of in wulpschheid te ontaarden. Men
voege nu bij dit alles de verleidende vormen der Italiaansche vrouwen, het aanminnige
harer manieren, het naïeve ontmaskeren harer warme gevoelens en diepe hartstochten,
en men zal zich een zwak gedacht kunnen vormen van het genot, welk de veglioni
opleveren.
Ik bevond mij in het jaar 1836, met eenige mijner vrienden, in een der palchi van
den schouwburg der stad X. en daar de carnaval aan zijn einde begon te reiken, gaf
men de vreugde eenen losseren toom dan naar gewoonte. Nadat onze hospes, aan
wien de logie als familieeigendom toehoorde, zooals het bij de meeste schouwburgen
in Italië het geval is, ons een der keurigste avondmalen had voorgediend, nadat de
fijnste wijnen elkaar hadden verdrongen, en het gezelschap tot dien graad van
vreugdegenot was opgevoerd, welk er bij zulkdanige feesten vereischt wordt, nadat
men duizenden onschuldige dwaasheden gezegd en zooveel malligheden had
aangevangen, begonnen eenige naar eene vrijere en ruimere lucht te verlangen en
verlieten de logie, om zich tusschen den schitterenden maskerstoet in de zaal te gaan
mengen en, indien men wil, avonturen te zoeken. Wij waren allen jongelieden,
studenten, in den bloei der jaren, op het tijdstip dat de driften koken, dat het hart
vurig klopt en verlangt, en zeker konden de meesten zich verwachten kennissen in
de schaar te ontmoeten, welke achter de mom verdoken, lang misschien reeds de
gelegenheid te gemoet zagen om nadere betrekkingen aan te knoopen. Ik alleen
misschien, vreemdeling, trad onverschillig de zaal binnen en met de verzekering, dat
geene enkele der lieve vermomden zich aan mij zou hebben gelegen gelaten. Ik
bekreunde er mij niet om en hield mij verzekerd, bij de opmerking stof genoeg voor
mijnen geest te vinden.
Alras slingerden de maskers om mijne vrienden heen en het regende, als het ware,
intriguen. Mij alleen liet men ongestoord en kalm kon ik de tooneelen nastaren,
welke, zooals de schitterende figuren van een kaleidoskoop, voor mijne oogen
ontstonden en weêr verdwenen om plaats voor andere te maken.
Ik vond voedsel genoeg voor mijne opmerkzaamheid; maar ten laatste toch voelde
ik de verveling mij allengs aangrijpen; misschien
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wel iets meer dan verveling en mogeiijk wel eene soort van spijt, van zoo
verwaarloosd tusschen die joelende menigte te blijven en mij, bij uitstek van alle
anderen, den arm door geenen enkelen poezeligen arm te voelen aanraken. Wat er
ook van zij, ik was bereid de zaal te verlaten en naar het palco terug te trekken, dat
onder de bewaring van een' onzer vrienden, dien wij den filosoof noemden, gebleven
was. Daar zou ik dan liever met dien menschenschuwe zijn gaan kouten en over de
wereldsche dwaasheid eenige holklinkende woorden wisselen. Doch juist toen ik
mijn voornemen wilde uitvoeren en mij eenige stappen reeds van het gezelschap had
verwijderd, voelde ik eenen zachten arm op den mijnen plaatsen en er zich aan
vasthechten.
De aanraking, ik moet het bekennen, ontstelde mij. Mijn blik viel koud en scherp
op de vermomde, als wilde ik haar gelaat door haar zwartfluweelen masker ontdekken.
Dan, ik ontdekte niets dan een wezen, dat ik voor dit eener vrouw hield; doch waarvan
zelfs de echte vormen verdwenen onder een breed zijden manteltje, dat over den
grond sleepte en welks kap tot diep over het wezen der onbekende neêrdaalde. Ik
verstond, uit die kleine bijzonderheden, dat die vrouw, wie zij ook wezen mocht, op
het bal was gekomen met het inzicht om er onbekend af te treden.
Er volgde eene poos, waarvan ik de eerste de stilzwijgendheid brak.
‘Mevrouw,’ sprak ik, ‘laat mij toe, u mijne dankbaarheid te bewijzen. Gij redt mij
van de schande onaangesproken van de veglioni te moeten vertrekken. Het schoone
geslacht schijnt mij te vluchten.’
‘En anderen nog buiten het schoone geslacht misschien, mijnheer...’
Dit antwoord scheen mij weinig welwillend, al te spottend zelfs; doch ik liet er
mij niet zichtbaar door ontstellen en hernam:
‘Mijne vrienden ten minste hebben mij geene reden gegeven om zulks te gelooven,
mevrouw.’
‘Het is waar,’ hernam zij,’ iedereen heeft vrienden, en men kan nooit laag genoeg
gedaald zijn om er te moeten ontberen. Gelijken vindt men immer.’
‘Mevrouw, gij doet mijne vrienden ongelijk en dat is weinig hoffelijk. Wat gij
tegen mij moogt te zeggen hebben, weet ik niet; doch het is u reeds te voren vergeven:
tijd en plaats vergen zulks; maar de vrienden, de afwezigen, laten wij die met vrede.’
‘Ik begrijp uwe vraag, mijnheer, en moest er mij aan verwachten...’
‘Mevrouw,’ onderbrak ik, ‘dat is geene vriendelijke intrigue,
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ik begrijp het; doch ga voort. Ik ben kalm van natuur en kan veel hooren.’
‘Kalm, zooals de noordervolken in het algemeen,...’ zegde zij.
‘Hein!’ dacht ik, ‘zij schijnt mij te kennen en te weten, dat mijne wieg onder geenen
warmen Italiaanschen hemel geschommeld werd.’
‘Hoe is het te Venetië, mijnheer?’ onderbrak de onbekende, op eenen snijdenden
toon.
‘Te Venetië?’ herhaalde ik met verbazing en thans de overtuiging krijgende, dat
er onder dit alles een misverstand moest schuilen, en besluitende zoolang mogelijk
die verklaring voor het aardige der zaak te verschuiven... ‘Te Venetië?’ herhaalde
ik nogmaals, doch ditmaal op eenen spottenden toon. ‘Wel, hoe zou het er zijn,
mevrouw? Denkelijk zooals het er immer geweest is. Zeer aangenaam, wanneer men
zich naar de zaken weet te schikken...’
‘Wat wilt dat zeggen naar de zaken, mijnheer?’
‘Naar de zaken? Ik zal het u rechtuit verklaren. De zaken in Italië zijn wat de
machtbebbenden droomen noemen. Wil men zich die droomen uit het hoofd steken,
en het echt werkelijke leven smaken, dan is men te Venetië gelukkig, mevrouw; dan
vindt men er, met behulp van het alvermogende geld, al wat men op aarde zou kunnen
verlangen.’
‘Het is waar, en daarbij verliest men zijne waardigheid als mensch.’
‘Iets wat men te Venetië droomerij moet noemen, mevrouw.’
‘Waarom zijt gij niet te Venetië gebleven, mijnheer?’
‘En gij, mevrouw, waarom zijt gij henengetrokken?’
‘Ik ken u aan dit antwoord, mijnheer; doch gij bedriegt u; ik ben niet wie gij denkt
en ik spreek hier niet voor mijzelve: ik verdedig vrienden.’
‘Welnu, dan zal ik van de vrienden geen kwaad zeggen; ik heb u immers daareven
zulks verzocht, en gij, mevrouw, wie of wat gij ook wezen moogt, spreek en zeg al
wat u op het hart ligt: ik zal later spreken.’
‘Ik zal het, mijnheer,’ zegde zij; ‘doch verwijderen wij ons een weinig; het is niet
noodig dat mijne woorden door andere ooren worden opgevangen.’
Wij stapten eenige treden verder, zochten eene plaats op eene sofa,
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en de onbekende, thans mijnen arm loslatende, nam plaats nevens mij, hare armen
op de borst kruisende, en bleef vervolgens eenen stond sprakeloos.
De ontmoeting scheen mij allengs meer belangrijk en ik wachtte met ongeduld
wat de vrouw ging zeggen.
Nadat het stilzwijgen eene poos geduurd had, begon zij:
‘Ik begrijp, mijnheer,’ zegde zij, ‘dat de jongheid, het voldoen der driften, welke
men in het hart voelt branden, tot buitengewone daden kunnen leiden; dat men
buitensporigheden bedrijft, ongelukken, in eene soort van onzinnigheid, kan
veroorzaken; dat men zich kan wreken, - en daarom, hoe verachtelijk hij anders ook
zij, kan ik aan Alessandro zijn wangedrag vergeven. Verstaat, begrijpt gij mij,
mijnheer?’
‘Ik wacht op het vervolg, mevrouw,’ zegde ik.
‘Ik begrijp zijne laffe handelwijze; bedorven en door de drift verblind, kan hij zich
tot zoo verre plichtig gemaakt hebben. Maar gij, mijnheer, kalm en koud, zooals gij
daar straks zelve zegdet, gij, die Alessandro moest kennen, al de afzichtelijkheid
zijner ziel moest kunnen begrijpen, slechts afkeer voor hem kondet gevoelen, hoe
gij u hebt kunnen verlagen om zijn werktuig te worden, dat begrijp ik slechts met te
gelooven, dat gij eene ziel moet hebben, zoo afschuwelijk als er ooit eene in een
menschelijk wezen gewoond heeft.’
‘Een werktuig van Alessandro?’ onderbrak ik, zonder een woord van dit alles te
verstaan, doch met inzicht om de zaak nog verder door te drijven. ‘Een werktuig van
Alessandro, mevrouw?’ deed ik nogmaals ondervragend.
‘Een vuig, laf werktuig, dat zich ten dienste gesteld heeft van iemand die, bij al
de ondeugden, waarmede zijne ziel bevlekt is, geen enkel eerbaar gevoel bezit. Voor
hem hebt gij de rol gespeeld van eenen bespieder, van eenen verrader. Voor hem
hebt gij onnoozelen doen lijden, vermoord, en eene gansche familie, twee familiën,
zal ik zeggen, in het ongeluk gedompeld.’
‘En die familiën, mevrouw?’ vroeg ik, niet meer wetende of ik soms met geene
ontzinde te doen had.
‘Die familiën ken ik, mijnheer, en om haar te wreken, ben ik hier gekomen, om u
het verwijt in het aangezicht te smijten en u te doen kennen, dat men weet waarvan
de slag vertrokken is, die onherstelbare rampen geteeld heeft! - Dan, het is nog niet
genoeg en uw
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werk is nog niet voltooid. Hier ook zijt gij gekomen om uwe rol voort te zetten; hier
ook komt gij vervolgen en ook weêr helsche plannen beramen!...’
Dat alles ging te ver. Tot dan toe kalm en onverschillig, voelde ik eensklaps de
woede naar het hoofd klimmen, en eene beweging doende, wendde ik mijnen blik,
welken ik tot dan toe voor mij ten gronde had gericht gehouden, op de onbekende
en deed met mijne hand eene beweging als om hare hand te grijpen.
De onbekende schoof eensklaps op de sofa achteruit en sloeg de handen, door de
breede mouwen bedekt, om haar masker, als vreesde zij dat ik hetzelve ging afrukken.
Het bezien van het vermommingskleedsel deed mijne kalmte terugkomen en
herriep mij tot de wezentlijkheid.
Een lach betrok mijnen mond en ik zegde:
‘Vrees niets, mevrouw, ik zal geene onbescheidenheid plegen. Ik had slechts eenen
stond vergeten, dat wij ons op de veglioni bevinden. Per bacco! de intrigue is goed
uitgevonden, en zij heeft...’
‘Er is hier geene kwestie van intrigue, mijnheer,’ onderbrak zij. ‘De plaats heeft
mij goed toegeschenen om u waarheden te komen zeggen, die het anders gevaarlijk
zou wezen u te laten hooren, en eene poging te doen om u over uw schandelijk gedrag
te doen blozen; u misschien eenen terugkeer op uzelven te doen maken, en daardoor
een einde te stellen aan de vervolging, welke gij hier zijt komen voortzetten.
‘Vervolging!’ riep ik, en dit woord werd mij eene lichtstraal. ‘Mevrouw, ik ken
u!’
‘Gij kent mij niet!’ klonk het antwoord; ‘want ik ben slechts de verdedigster uwer
slachtoffers, een wezen, dat u eene eeuwige vervloeking...’
En zij stak, in eene soort van wilde vervoering, hare handen naar mij uit.
‘En die handen!’ riep ik, haar onderbrekende, ‘nemen allen twijfel weg. Gij zijt
de moeder van Sabina...’
En rechtstaande, vatte ik hare handen in de mijne, zonder dat zij, in hare
verdwaaldheid, er had aan gedacht zich nog achteruit te trekken.
‘Mevrouw,’ zegde ik thans met ernst, ‘mevrouw, gij bedriegt u! Ik ben u eene
verklaring schuldig...’
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‘Laat mij los, mijnheer!’ riep zij, ‘laat mij los!’
‘Welnu,’ zegde ik, ‘dan zal ik u de verklaring komen geven: strada San Felice No
19; want nog eens, gij misgist u; ik ben niet wat gij denkt...’
Doch zij rukte zich uit mijne handen los en verdween tusschen de menigte, die,
bij de laatste woorden, opmerkzaam was geworden en den kant, waar wij gezeten
waren, was genaderd, met de hoop denkelijk om van eene bijtende intrigue getuige
te wezen.
‘Mijnheeren,’ sprak ik tot mijne kennissen, die met de menigte genaderd waren,
‘gij komt te laat.’
Een kwaart uurs daarna verliet ik de veglioni en stapte treurig huiswaarts, de dwaze
gedachte verwenschende, die mij had aangespoord de onbekende vrouwen uit
San-Stefano met mijne oogen te vervolgen, en met het vast besluit, het geheim, dat,
ik kon er niet aan twijfelen, een treurig geheim moest wezen, zoo spoedig mogelijk
op te klaren.

IV.
Verklaring.
Twee dagen later verliet ik, bij 't vallen van den avond, mijne woon, richtte mijnen
tred naar de strada San Felice en schelde aan No 19.
Een oude knecht, de cerberus, waarvan Giulio mij verhaald had, kwam de deur
ontsluiten en vroeg mij wat ik verlangde.
‘Uwe meesteresse spreken,’ zegde ik, de woon half met geweld binnenstappende
en den knecht achteloos verdringende.
‘Maar, mijnheer!...’
‘Ga mij aankondigen,’ onderbrak ik, ‘men verwacht mij.’
‘Maar, mijnheer, de signore zullen niet...’
‘Ik zal mij dan zelfs aankondigen,’ onderbrak ik weêr, en eer nog de oude bediende
de straatdeur had toegesloten, was ik reeds den trap op, welken ik veronderstelde
naar de vertrekken van Sabina te leiden. De knecht, na de deur in allerhaast gesloten
te hebben, kwam, zoo spoedig als zijne oude beenen het hem toelieten, mij op den
trap nageloopen, en misschien had hij mij met geweld belet verder te gaan,

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

51
ingeval ik niet, eenig gerucht in een vertrek hoorende, de deur van hetzelve had
opengerukt en ware binnengetreden.
Ik bevond mij in eene kleine voorzaal en stapte verder. Eene tweede deur, die ik
opende, deed mij de twee vrouwen ontwaren.
Dat mijn verschijnen haar zichtbaar schrik inboezemde, daarvan gaf een enkele
blik, dien ik op haar wierp, mij de overtuiging. Zij stonden beiden als van den bliksem
getroffen en ik zelf, nu de stoutmoedigheid zoo ver gebracht was, bevond mij niet
meer in mijnen schik. Ik deed eene gedwongene buiging en naderde verder in het
vertrek.
Op dien stond opende de oude bediende de zaal en stormde verwoed binnen:
‘Mevrouw,’ mompelde hij met eene beklemde gramschap, ‘mevrouw?...’
‘Het is niets, mijn vriend,’ zegde de moeder van Sabina, en ik herkende volkomen
de stem van de veglioni; ‘het is niets; laat ons.’
De oude knecht vertrok.
Ik voelde dat ik niet langer sprakeloos kon blijven.
‘Mevrouw,’ zegde ik, ‘mijn verschijnen alhier mag u verwonderen, u onaangenaam
vallen. Ik bid u het mij te vergeven. Het bezoek, dat ik u opdring, is voor uwe rust
onontbeerlijk.’
‘Ik begrijp niet op welke wijze, mijnheer,’ zegde de vrouw, met eene trotsche
kalmte; ‘doch zet u neder, ik bid u, het is niet noodig de onbeleefdheid bij de
vijandschap te voegen.’
En zij wees mij eenen zetel.
Ik legde mijnen hoed neêr, ontdeed mij van mijnen mantel en zat neder.
De twee vrouwen bleven naast den schoorsteen rechtstaan en hielden hare blikken
brandend op mij gevestigd. Mijn toestand was netelig en ik wist bijna niet hoe het
gesprek aan te vangen. Er was echter geen ander middel dan maar stout voort te gaan
en ik begon:
‘Mevrouw,’ sprak ik op eenen kalmen toon, ‘na wat er tusschen ons gezegd is,
moet gij begrijpen, dat eene verklaring onvermijdelijk is...’
‘Inderdaad, mijnheer,’ onderbrak zij, ‘ik ben u eene verklaring schuldig en het is
deze: Wat ik gedaan heb is eene dwaasheid, die u slechts tegen ons nog meer moet
verbitteren, en waarvan, ik had het vroeger moeten begrijpen, ik nooit iets goed kon
verwachten. Het is onvoorzichtig den tijger te tergen en die onvoorzichtigheid heb
ik begaan.’
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‘Gij hebt geene enkele onvoorzichtigheid begaan, mevrouw, en wat gij wel eenen
tijger wilt noemen, is een schepsel, welks gansche misdaad bestaat in een weinig
onbescheiden te zijn geweest, en dat langs eenen anderen kant slechts zou wenschen
u van eenig nut te kunnen zijn.’
‘Voeg den spot niet bij den hoon, mijnheer; wat gij onbescheidenheid noemt, is,
zooals ik het u reeds verweten heb, eene laffe verraderij geweest, die eenen moord
ten gevolg heeft gehad.’
‘Maar, mevrouw!’ riep ik, ‘er is hier een ongelukkig misverstand. Gij kent mij
niet; zegt u mijne spraak niet genoeg, dat ik vreemdeling en geen Italianer ben?’
‘Ik weet dat gij Duitscher zijt; ik weet het genoeg, en dat uw naam Von Schaffer
is.’
‘Mevrouw, ik ben geen Duitscher en mijn naam is niet Von Schaffer. Ik ben een
Nederlander en ziehier mijne visietkaart. Gij hebt mij van Venetië gesproken; ik ben
er nooit geweest; gij hebt van eenen zekeren Alessandro gewaagd... Ik ken hem niet,
en indien gij aan de echtheid van mijnen persoon twijfelt, sta mij dan toe met eenen
der voorname personen der stad u een tweede bezoek te geven en alle twijfel zal
verdwijnen.’
‘O, ik geloof wel, mijnheer, dat gij menschen zult vinden, die uwe gezegden hier
zouden komen bezweren. De policie zou misschien het eerst bereid wezen zulks te
doen?...’
Dit gezegde raakte mij en deed mij het bloed naar het hoofd snellen. Ik stond uit
mijnen zetel recht:
‘Mevrouw,’ zegde ik, ‘wie of wat gij zijn moogt, ik ken u het recht niet toe mij te
hoonen, en thans gaat het te ver! Wat tot hiertoe gebeurd is, heb ik aan een misverstand
toegeschreven, en ik heb het u vergeven en ik ben hier gekomen om dit misverstand
te doen ophouden. Uw gedrag jegens mij is laf; want gij wilt niet begrijpen dat ik er
aan houde eene verdenking, die onrechtvaardig op mij weegt, te doen verdwijnen en
bij u de achting te vinden, welke ik verdien. Ik vraag u uitleg en gij werpt mij den
verachtelijken naam van bespieder toe. Mevrouw, ik heb een menschelijk geduld en
dat kan ten einde loopen, en bespieder is een woord, dat mij geen man zou mogen
toewerpen en dat eene vrouw mij geene tweemaal mag zeggen. Wie eene vrije ziel
heeft en aan een vrij volk toehoort, verkropt zulk eenen hoon niet.’
Die woorden deden indruk op de twee vrouwen. Sabina, welke tot
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dan toe eene onveranderlijke houding had bewaard, deed eenen tred nader tot hare
moeder en zegde, terwijl zij den blik op mij gericht hield:
‘Maar, moeder, zou eene noodlottige gelijkenis? Wie weet?’
‘Dank; mejuffer,’ sprak ik, ‘dank voor dien twijfel; een misverstand, eene
gelijkenis, eene noodlottige gelijkenis, zooals gij zegt. Verklaren wij het geheim en
ontlost mij van die verdenking!’
‘Maar, mijnheer,’ zegde de vrouw, ‘indien gij ten onrechte verdacht wordt, wat
kan u de verdenking dan schaden?’
‘Zij schaadt mij, mevrouw, zooals ze ieder eerlijk hart moet schaden; zij weegt
mij te zwaarder, daar ik mij overtuigd houde, dat gij mijne achting verdient en dubbel
verdient, door de rampen, welke ik veronderstel dat gij geleden hebt.’
De vrouw liet eenen stond het hoofd op de borst zinken en scheen in vertwijfeling
te verdwalen. Dan, het hoofd weder oprichtende, sprak zij:
‘Maar, mijnheer, wat beteekent dan toch die soort van vervolging, welke gij op
ons doet wegen?’
‘Niets, mevrouw, en, zooals ik reeds gezegd heb, moet ik u voor mijne
onbescheidenheid verschooning vragen. Ik heb u in San-Stefano leeren kennen;
vroeger had ik u nooit gezien. De aandacht, de al te stijfhoofdige aandacht, welke ik
op u vestigde, had eerder haren oorsprong in eene zekere belangstelling, welke ik
mij niet kan verklaren, dan wel in iets anders. De overige ontmoetingen zijn slechts
aan het wonderbare toeval te danken.’
‘En onzen naam? Gij kendet onzen naam, onze woning?’
‘Eene tweede onbescheidenheid, mevrouw, en die gij ook moet vergeven.’
En ik bekende openhartig wat er opzichtens haar tusschen mij en Giulio was
voorgevallen, en vond hierbij gelegenheid om nog meer over mijnen toestand in de
stad X. en over mijne betrekkingen uit te weiden.
Dit kalme openhartige verhaal trof mevrouw Savaroni zichtbaar, en thans op hare
beurt eenen zetel grijpende, sprak zij met eene kalme stem:
‘Mijnheer, indien ik mij in u bedrogen heb, is mijn gedrag wel schuldig.’
‘Licht te vergeven, mevrouw, indien gij thans aan mijne oprecht-
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heid gelooft, indien ik allen twijfel uit uwen geest kan verbannen en uwen afkeer in
een weinig toegenegenheid, al ware het slechts onverschilligheid, kan doen overgaan.’
‘Maar, mijnheer, ik begrijp niet welk belang gij bij dit alles?...’
‘Ik zal het u verklaren, mevrouw: misschien is mijne veronderstelling ongegrond;
doch ik beeld mij in dat gij niet gelukkig zijt en uw gedrag jegens mij toont, dat ik
u ter onrust verstrek. Welnu, die onrust doende verdwijnen, zal ik u van dienst zijn
geweest en, wie weet, misschien uw lijden eenigszins verlicht hebben...’
‘Luister, mijnheer,’ zegde mevrouw Savaroni. ‘Ik woonde te Venetië, mijne
geboorteplaats. Mijn echtgenoot bediende een der eerste ambten bij het hooge
gerechtshof. Wij leefden tevreden en, indien het vaderland met dezelfde voordeelen
als onze stille huiskring ware bedeeld geweest, hadden wij ons de gelukkigste lieden
der wereld mogen achten. Mijne dochter moest zich in den echt begeven met eenen
jongeling, dien ik reeds lang als mijnen zoon beschouwde. Alessandro, een rijke
wellusteling, die zich eenen naam in de losbandigheid gemaakt had, verliefde op
Sabina. Hij vroeg hare hand; wij weigerden hem die. Hij zwoer zich te wreken, en
een zijner vrienden, een Duitscher, een genaamde Von Schaffer werd het werktuig
zijner wraak. Von Schaffer diende eene geheime klacht in tegen mijnen echtgenoot,
welken men van vrijzinnige gevoelens verdacht hield. Ik zag mijn' gade van mijne
zijde wegrukken en in de staatsgevangenis werpen. Alessandro bood mij zijne vrijheid
aan tegen de hand mijner dochter. Wij verachtten het aanbod. De zwakke gezondheid
van mijnen echtgenoot was tegen de gevangenschap niet bestand. Hij stierf zonder
dat men nog zijn rechtsgeding had ingespannen.
De wraak hield daarmede niet op. De verloofde van Sabina moest het tweede
slachtoffer worden. Eene beschuldiging werd tegen hem ingebracht. Von Schaffer
was er wederom de dader van, en mijn aangenomen zoon ontvluchtte slechts het lot
mijns rampzaligen echtgenoots, met het vaderland vaarwel te zeggen, en als banneling
in Europa rond te zwerven.
‘Moet u thans mijn gedrag nog verwonderen, indien ik u zeg, dat ik u voor den
laffen Duitscher heb gehouden, dat, indien ik mij bedrieg, het slechts is omdat de
gelijkenis tusschen u en hem volmaakt is, en zoo volmaakt, dat, ik heden nog er aan
twijfel, en bij het eenvoudige verhaal, dat ik u thans doe, mijn bloed voel koken,
wanneer ik mij
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inbeeld dat hij het toch is, die hier voor mij zit en in zijne helsche ziel misschien
juicht bij het bekennen der smarten, welke hij ons berokkend heeft.’ En mevrouw
Savaroni, alsof de twijfel weêr volkomen in haren geest terugdaalde, deinsde, onwillig
met haren zetel achteruit.
‘Ik begrijp alles, mevrouw,’ zegde ik, ‘en woorden alleen zijn hier niet genoeg
om de waarheid in hare volle klaarheid te doen schijnen. Doch nog eene vraag wil
ik u doen: het is eene wel zwakke hoop; maar het is om het even. Gij hebt mij den
naam niet gezegd van hem, die bestemd was uw schoonzoon te worden?’
‘Carini...’ zegde de vrouw.
‘Pietro Carini!’ riep ik en als verdwaald in mijn kleed tastende, bracht ik een
zakboekje te voorschijn en reikte eenen daarin gesloten brief aan mevrouw Savaroni
over.
Ik zag haar gelaat, bij het lezen van het schrift, beurtelings verbleeken en gloeiend
worden. Eindelijk riep zij uit:
‘Gij kent dan Carini! Gij zijt hem een vriend!’
‘Een innige vriend,’ sprak ik; ‘hij heeft lang in mijne vaderstad gewoond; daar
leerde ik hem kennen, en sedert zijn vertrek, ben ik, zooals gij ziet, in gedurige
briefwisseling met hem gebleven.’
‘Gij hebt dus nog andere brieven van hem?’ vroeg Sabina.
‘Ik bewaar ze als een echten schat, mejuffer. En ziehier nu uitgelegd waarom ik
mij tot u getrokken voelde. O, er bestaat eene Voorzienigheid en de natuur bezit
sympathetische wonderen, welke onze geest niet kan uitleggen.’
‘Mijnheer, vergeef mij!’ zuchtte mevrouw Savaroni, mij hare armen toereikende
en mij met gevoel op hare borst drukkende, ‘vergeef mij!’ herhaalde zij.
‘Denken wij er niet meer aan, mevrouw; en dat de vriendschap van Carini ons
voortaan een band van vereeniging weze.’
‘Schrijft hij u dikwijls?’ vroeg thans Sabina, en een lichte schaamteblos bedekte
bij die vraag hare wangen.
‘Morgen breng ik u de verzameling, mejuffer,’ zegde ik, ‘en dezen avond nog
schrijf ik hem het wonderbare geval, dat ons heeft vereenigd.’
Sedert dien dag sleet ik menig uur in het gezelschap der twee vrouwen en vond
bij haar, als het ware, eenen huiselijken kring terug. Mevrouw Savaroni was mij eene
tweede moeder, Sabina eene zuster geworden, en een der pijnlijkste oogenblikken,
welke ik in mijn leven

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

56
heb doorgestaan, was dat, wanneer ik, Italië verlatende, de twee vrouwen het vaarwel
moest toeroepen.
Tot vóór 1848 bleef ik in briefwisseling met mevrouw Savaroni en Carini.
Omstreeks dit tijdstip is de laatste naar Italië teruggetogen en sedert het beleg van
Venetië heb ik van geen hunner meer tijding vernomen.

Beatrice.
‘En nu, mijne goede vrienden,’ had ons Bernardi bij onze aankomst op de dekenij
gezegd, ‘nu zijt gij hier van den huize. Beschouwt u als leden van den familiekring
en doet wat u best zal bevallen. Paarden zijn ter uwer beschikking om de streek in
alle richtingen te doorkruisen; jachtroeren zult gij bij den schoorsteen opgehangen
vinden en aan poeder en lood zal het u niet mangelen, indien gij u tot de jacht uitgelokt
voelt. En verder hoeft gij u met mij niet bezig te houden, tenzij u iets mocht
ontbreken...’
‘En indien het mij soms aangenaam zou vallen met u over het een of ander te
kouten, mijn goede vriend?’ had ik den aartspriester gevraagd.
‘Daartoe ben ik immer bereid, gij weet het,’ was het antwoord; ‘doch de avonden
zijn daartoe lang genoeg...’
En er gingen weinige avonden voorbij of ik maakte van de toelating gebruik en
bleef mij gedurende eenige uren met den braven man in de eene of andere belangrijke
samenspraak verdiepen.
Ik herinner mij, onder andere, nog eenen avond, welke, door de gewaarwordingen,
welke mij dien dag geschokt hadden en door den diepen indruk, dien ik, bij de
woorden mijns vriends, in mijne ziel ontving, - indruk welke door het grootsche en
geheimzinnige tooneel, dat de nacht in de bergen aanbood, zoo treffend gemaakt
werd, - nooit uit mijn geheugen gaan zal.
Het was eenige dagen na de terugkomst van den vader van Teresina, Het lieve
meisje woonde nog immer bij haren oom in; doch Lorenzi was reeds naar het
voorvaderlijk kasteel getrokken en hield zich
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onledig met het gebouw te doen herstellen en weêr tot eene gemakkelijke woning te
maken, alvorens hij op hetzelve zijn zomerverblijf met zijn aangebeden kind voor
goed zou gaan vestigen.
De dag was bestemd geweest om Lorenzi in zijne werkzaamheden te gaan opzoeken
en de aartspriester en Teresina hadden den tocht met mij en mijne vrienden
ondernomen.
Van het krieken van den dag waren wij te been en, na een kort ontbijt, sprongen
wij te paard en begonnen onze girata. Het rustigste paardje was voor Teresina
uitgekozen geweest en het was ons een echt genoegen te zien hoe bevallig de kleine
amazone het lichte ros wist te mennen. Wanneer de baan het toeliet, stapte zij tusschen
mij en den braven oom, en dáár,waar de smalle kronkelbaan het onmogelijk maakte
in gelid te rijden, trok ik gewoonlijk voorop en zij volgde mij, zoodat zij zich nog
immer tusschen ons beiden bevond en wij hare voor- en achterwacht uitmaakten.
Voor geen geld van de wereld had ik die zorg, die broederlijke bewaking aan eenen
mijner makkers willen afstaan. Het scheen mij een recht, dat mij door niemand kon
betwist worden en dat ik slechts met den arciprete wilde deelen, wien ik alleen den
titel van aangenomen vader toekende, op voorwaarde dat hij te mijnen opzichte aan
dien van aangenomen broeder niets zou te kort gedaan hebben.
Terwijl mijne twee makkers voor ons heen draafden of wel, in kalm gesprek, ons
van verre opvolgden, werd de kleine reis stil en rustig voortgezet en eenige uren
later, wanneer de zon in volle kracht aan den zwartblauwen hemel stond te gloeien,
waren wij tot het doel van onzen uitstap genaderd.
Lorenzi, van onze komst verwittigd, stond ons aan de poort des kasteels af te
wachten en ik zag hem het hart poppelen en een traan van vreugde in zijn oog
opwellen, toen Teresina, zich in den stijgbeugel oprichtende, in zijne armen
neêrstortte.
Wij traden op hel kasteel, dat wij eenige dagen vroeger voor de eerste maal bezocht
hadden en waar Lorenzi, als het ware, het leven reeds had in teruggebracht.
De vader van Teresina verzocht ons hem te volgen en leidde ons op een terras dat,
op het eerste verdiep, naar het noorden uitstekend, ons eene frissche lommerijke
rustplaats aanbood. Daar stond ons een tweede ontbijt te wachten, waarbij geene
keurige wijnen gespaard waren; want, was het kasteel lang gesloten geweest, de
kelders toch
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hadden daarbij niets verloren en hunne schatten hadden slechts in waarde toegenomen.
Het wederzien van Lorenzi had voor uitwerksel de reeds aangeknoopte kennis
inniger te maken, en wanneer ik, hem aanstarende, mij den vreemden ruiter herinnerde,
welken ik op de baan, eenige dagen pas geleden, ontmoet had, kon ik nauwelijks
gelooven dat ik denzelfden man voor oogen had. Al wat ik, bij de eerste ontmoeting,
ruw en stuursch in hem meende ontdekt te hebben, was verdwenen, om plaats te
maken voor eene innemende stem, die tot in het hart doordrong, en voor zachte
manieren, welke zoo grootsch als eenvoudig waren. Alleen bleef er op zijn wezen
eene lichte tint van droefgeestigheid verspreid, een gevoel van zachte mijmering,
welke ik bijna in denzelfden graad bij Teresina ontdekte en waarvan ik den oorsprong
niet moest raden. Het was bij beiden het aandenken der schuldelooze rampzalige
Laura.
Wanneer het ontbijt geëindigd was, stonden allen op. Mijne twee makkers grepen
naar hunnen lichten strooien hoed en gaven hun voornemen te kennen te voet de
omstreken van het kasteel te gaan onderzoeken, belovende binnen een uur tijds terug
te wezen.
Intusschen had zich Teresina reeds aan mijnen arm gehecht en fluisterde mij zacht
toe:
‘Gij blijft hier, niet waar?’
‘Ik blijf bij u,’ zegde ik.
‘Kom!’ riep zij zachtjes, en zij dwong mij met haar het terras te verlaten.
Vóor ons stapten Lorenzi en de aartspriester, en gemakkelijk begreep ik, aan den
statigen toon hunner gebaren, dat zij een belangrijk gesprek aanknoopten. Ik onthield
mij derhalve hen te kort op te volgen. Het meisje vertraagde insgelijks haren stap en
toen wij vader en oom uit het zicht verloren hadden, sprak zij:
‘Kom, zoeken wij de zaal op... Gij weet?...’
Ik verstond wat zij bedoelde.
‘Waarom die treurige herinneringen, Teresina?’
‘Treurig, maar zoet,’ zuchtte zij; ‘o, gij moet het wel begrijpen!’
‘Maar zult gij moedig zijn?’
‘Heb ik den tijd niet gehad het te leeren; o, voldoe mij!... Zie! het zicht van dit
alles doet indruk op mij; het schijnt mij wel dat ik hier meermaals geweest ben; doch
ik heb dat nog niet gezien, wat mij de echte gewaarwording moet te binnen brengen...’
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En intusschen trok zij mij zacht door de breede gangen des kasteels voort.
‘Wanneer wij hier voor de eerste maal gekomen zijn, hebben zich niet alle deuren
voor ons ontsloten,’ ging zij voort, en dat wat ik in mijne herinnering zoek, heb ik
nog niet ontdekt... Kom! kom!’
En wij doolden dieper in het grootsche gebouw voort...
Alhoewel ik de aandoening vreesde, welke zich bij het meisje kon opdoen, indien
wij in onze opzoeking slaagden, voelde ik mij echter den moed niet haar voornemen
tegen te werken en liet mij werkeloos geleiden. Eene zichtbare angstige
nieuwsgierigheid stond op het wezen van Teresina te lezen en ik voelde, terwijl zij
zich met beide armen aan mij vastklemde, de ongestuimige kloppingen haars boezems,
als het ware, in mijn hart weêrgalmen.
Eindelijk hield zij mij staan.
‘Hier!’ zegde zij met eene ontstelde stem, en zij wees op een zwaar tapijt, dat eene
vierkante plaats van den marmeren gang bedekte.
‘Daar!’ hernam zij.
Ik hief het zware gordijn op en eene donkere, in eikenhout gebeitelde deur deed
zich voor onze oogen op.
‘Daar is het,’ hernam zij nogmaals, en ik voelde dat eene rilling haar gansch
lichaam doorliep.
‘En de moed, Teresina!’ sprak ik, het zwaar gordijn terug latende vallen. ‘O, laten
wij liever heengaan; indien uw voorgevoel werd bewaarheid, geloof mij, de
aandoening zou te sterk wezen.’
‘O!’ smeekte zij, hare armen om mijnen hals slaande, ‘o, gij zult mij dit niet
weigeren! Gij zegt dat gij mij een broeder zijt; o! doe dat dan toch voor uwe zuster!’
en ik voelde haar brandend voorhoofd mijne wangen aanraken.
Eenen stond scheen er als een nevel voor mijn gezicht te schuiven; eene
onuitlegbare aandoening maakte zich van mijn hart meester en, Teresina in mijne
armen klemmende, zuchtte ik, terwijl er een traan uit mijne oogen welde:
‘Ik weiger niet; ik kan u immers niets weigeren!...’
‘Zien wij de deur te openen!’ riep zij.
‘Dat is de zaak,’ sprak ik, thans tot het werkelijke terug geroepen, ‘dat zal wellicht
niet doenbaar zijn.’
Op nieuw hief ik de zware tapijt op en ter zijde in den muur een
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koperen knop ontwarende, hechtte ik er de gordijn aan vast en begon de gesteltenis
der deur te onderzoeken.
Zichtbaar was het dat het vertrek sedert jaren niet meer was ontsloten geworden.
De roest had met diepen tand de ijzeren hangsels doorwroet en het slot uitgeknaagd.
Ik greep den koperen bol, door den tijd groen geworden, met beide handen vast en
schudde uit al mijne macht; doch de deur bleef onverroerbaar. Dan plaatste ik mij
met den eenen schouder tegen het paneel en trachtte zoo de deur te lichten of ten
minste eenige beweging te doen ondergaan. Het was al vruchteloos en het vertrek
bleef als toegemetseld. Moedeloos liet ik de armen zakken en verwijderde mij eenige
stappen. Teresina wierp beurtelings eenen treurigen blik op mij en op de deur; doch
sprak niet.
‘Er zouden reuzenkrachten noodig zijn,’ zegde ik.
‘Met geweld zullen wij niets winnen,’ was het antwoord.
Mijn oog bleef intusschen op de deur gevestigd en ik beschouwde de vreemde
versiersels, welke er met koperen nagels waren opgeslagen. Eensklaps werd ik gewaar
dat in het midden van een der figuren, en wel rond eenen der koperen knoppen, zich
eene plaats bevond, waar het eikenhout eene meer donkerbruine tint dan elders
aanbood, alsof daar meermaals eene klamme hand op gerust had. Die kleine
ontdekking was mij een lichtstraal. Met opgehelderd oog trad ik bij de deur terug
en, bij eene nadere bezichtiging, werd het mij klaarblijkend, dat die koperen knop
een geheim bevatte. Ik drukte er den duim op; doch voelde geene beweging. Dan
wilde ik hem in eene zijdelingsche richting schuiven en nu, ja, nu bewoog er zich
iets. Ik wendde het hoofd om naar Teresina, als om haar mijne hoop mede te deelen;
doch zij stond reeds naast mij. Nog eene poging deed ik en eensklaps vloog de deur
krijschend open. Eene doffe lucht kwam ons tegengewaaid en het vertrek scheen ons
in volle duisternis gehuld. Ik greep Teresina bij de hand en wij deden eenige stappen
voorwaarts. Mijn oog poogde de duisternis te peilen; doch ik ontdekte niets dan de
zijde, waar zich de vensters bevonden, welke, langs buiten met luiken gesloten en
in het vertrek nog door zware gordijnen verborgen, slechts eene flauwe schemering
lieten ontwaren. Ik begreep dat de duisternis, waarin wij ons bevonden, grootendeels
door den overgang van het volle licht veroorzaakt, allengs moest opklaren, en bleef
derhalve stilstaan.
Geen woord werd er tusschen mij en Teresina gewisseld en bij de stilte, die er
rond ons heerschte, kon ik de onstuimige kloppingen
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haars boezems hooren. Onze oogen bleven in de duisternis peilen en allengs nu
werden de voorwerpen zichtbaar. Eerst ontdekte ik, als het ware, kleine flikkerlichten
op de wanden. Het was de weêrkaatsing van het licht door het behangsel van gouden
leder veroorzaakt. Eindelijk klaarde zich, zooals bij een diorama, alles op en het
schouwspel, dat zich voor ons aanbood, deed mij onwillig ijzen. Voor ons, in het
midden der zaal, deed zich een groot ledekant op, waarop een breed wit laken lag
uitgespreid, doch dat verder van alle beddengerief scheen beroofd te wezen. Slechts
aan het hoofdeinde van het bed ontdekte men een ivooren Kristusbeeld, op het
bovenste gedeelte van het oorkussen rustende. Verder was het ledekant met zwart
krip behangen en op eene knielbank, welke aan het voeteinde geplaatst was, ontwaarde
men een zilveren wijwatervat, waarin een palmtak rustte.
Ik werd in mijn onderzoek onderbroken.
‘Mijne moeder!’ zoo klonk een gil, welke den mond van Teresina ontsnapte, en
ik voelde de hand des meisjes uit de mijne glijden. Zij stortte op de knieën neder en,
hare armen naar het rouwbed uitstekende, riep zij op eenen nog meer scheurenden
toon: ‘Mijne moeder! lieve moeder!’
‘Teresina! mijne zuster,’ sprak ik, haar van den grond oplichtende en tusschen
mijne armen klemmende, ‘o, wees toch moedig! Gij hebt het mij immers beloofd?’
Doch zonder op mijne woorden acht te geven, ging zij voort, hare armen naar het
doodsbed uitstekende:
‘Daar! daar heb ik haar laatste vaarwel gehoord! Daar heeft zij mij den laatsten
zoen op het voorhoofd gedrukt! Ik herinner mij alles: het staat mij voor den geest
alsof het gisteren slechts gebeurd ware! Daar heeft zij den doodstrijd doorgestreden.
Daar heb ik ze bleek en beweegloos zien liggen; hier heb ik als eene zinnelooze zitten
waken en bidden... En daar, daar zat de priester en bad voor haar!... Mijne moeder!
mijne moeder!...’
Vaster klemde ik het verdwalende meisje tegen mijne borst en smeekte, bij al wat
ik kon, dat zij zich toch mocht bedaren. Of mijne woorden indruk deden, dan wel of
het gevoel haar overweldigd had, eensklaps zweeg zij, hare gespannen leden zakten
krachteloos ineen en zij lag eindelijk in zwijm in mijne armen. Ik liet mij op de knieën
neêrzakken en mijne borst en mijnen arm strekten haar tot rustbed. Eene
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doodsche bleekte had haar gelaat overtrokken en een blauwe kring omkransde hare
gesloten oogen. Zij bleef roerloos en het scheen alsof de geest haar ontgaan was. Een
schrikkelijke angst maakte zich van mijn hart meester en ik verweet mij eene
onvoorzichtige handelwijze en de zwakheid, welke mij belet had Teresina voor die
treurige herinnering te bevrijden.
Ik wist niet wat aanwenden. Op hulp roepen durfde ik niet; want ik hield mij
verzekerd, dat Lorenzi met ongenoegen zou vernomen hebben, dat ik in het verlangen
zijner dochter had bewilligd. Ik was radeloos. Mijne oogen tuurden op het doodsche
wezen des meisjes en hadde ik haar het leven kunnen terug instorten, ten koste van
het mijne, ik zou geenen oogenblik geaarzeld hebben. Eindelijk, het hoofd verward
en bijna niet bewust van wat ik deed, drukte ik mijne brandende lippen op het koude
voorhoofd der bezwijmde en het scheen als wilde ik haar met mijnen warmen adem
overstroomen en, op die wijze, het leven in haar terugbrengen. Het eerste teeken, dut
mij het herkeeren des levens aanduidde, was eene lichte stuiptrekking, welke door
de leden van Teresina scheen te rijzen. Eenen stond later richtte zij het hoofd op en,
in mijne bekreten oogen blikkende, sloeg zij hare armen rond mijnen hals en verborg
alsdan haar wezen op mijne borst.
Daar bleef zij eenige stonden rusten totdat zij, zich eindelijk uit mijne armen
zachtjes losrukkende, recht stond en haren blik terug naar het bed harer afgestorvene
moeder wendde.
‘Teresina,’ smeekte ik,’ laten wij nu heengaan. Die aandoeningen zijn te sterk...
Kom, ik bid u!’
‘Neen, broeder,’ zegde zij, ‘nog niet, de aandoening is overwonnen; ik voel mij
weêr sterk... Kom,’ ging zij voort, mij bij de hand vattende en mij oprichtende, ‘kom.’
En zij leidde mij dichter bij het ledige doodsbed.
‘Knielen wij hier neder,’ zegde zij, ‘en bid met mij: bidden wij voor mijne moeder
en ook voor uwe zuster. Dit aandenken zal hare zalige zielen verheugen.’
En ik voelde mij als gedwongen te gehoorzamen en beiden zakten wij op de knieën
neder, plaatsten de gevouwen handen op de akelige bedsponde, lieten het hoofd
neêrzakken en baden mijmerend.
Hoe lang wij in dien toestand bleven, weet ik niet. Ik ontwaakte er slechts uit,
wanneer ik mij eene hand op den schouder voelde plaatsen en er naast mij tenzelfden
tijd zich twee armen om den middel van
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Teresina klemden. Lorenzi vlood met zijne dochter het vertrek uit, en achter mij zag
ik den vriend Bernardi, die mij met eenen goedigen maar treurigen blik aanstaarde.
- Ik stond recht, en verliet met mijnen vriend sprakeloos het akelige verblijf. Toen
wij buiten in de volle lucht waren, zegde mij de aartspriester:
‘Ik weet niet of ik u moet bekijven, dan wel bedanken.’
‘Het een en ander misschien,’ zegde ik, met de hand op het voorhoofd wrijvende,
als wilde ik de treurige gedachten uit mijn brein verdrijven.
‘Wel ja,’ zegde Bernardi, ‘gij hebt, veronderstel ik, het verlangen van Teresina
ingewilligd?’
‘Zoo is het.’
‘En dat hadt gij niet moeten doen.’
‘Maar hoe haar iets weigeren?’ onderbrak ik.
‘Het is waar,’ zegde Bernardi, ‘zij is de zwakste, maar de sterkste; doch beken
mij, dat uwe voorliefde voor het geheimzinnige er ook wel voor iets tusschen is?’
‘Het is ook wel mogelijk,’ sprak ik, ‘en ik ben plichtig; ik had moeten weigeren
en de opzoeking niet beginnen. Kijf maar gerust voort; want het spijt mij.’
‘Langs den anderen kant, moet ik u bedanken,’ hernam Bernardi; ‘want gij hebt
onwillens een plan verijdeld, welk Lorenzi gevormd had en dat ik ook niet kan
goedkeuren.’
‘Ik begrijp wat gij bedoelt: hij wilde het aandenken vereeuwigen.’
‘De zaal in haren tegenwoordigen toestand eeuwig laten,’ vervolgde Bernardi, ‘en
dus de smart gestadig aanvuren: eene doenwijze, welke Gode niet aangenaam kan
zijn. Hij wilde te meer die plaats voor Teresina verborgen houden; want, hoe
onschuldig hij ook zij, verwijt hij zich den dood mijner zuster, en beeldt zich in, dat
hij voor zijn kind moet blozen.’
‘Gij doet mij schrikken!’ sprak ik.
‘Het oogenblik is plechtig,’ sprak Bernardi. ‘Vader en dochter lezen op dit
oogenblik in elkaars hart; verstaan zij elkander, dan acht Lorenzi zich van alle schuld
ontheven en een zalig leven wacht beiden; doch begrijpen zij elkaar niet, dan blijft
het leven van Lorenzi vergiftigd en nooit vindt hij de rust terug... Doch, daar zijn
zij... Mijn twijfel gaat opgelost worden.’
En wij zagen Lorenzi en Teresina ons nader treden, Het meisje
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hield zich aan den arm haars vaders geklemd, en in de oogen van Lorenzi, nog door
tranen bevochtigd, zag men eene zalige vreugde stralen.
‘Alles is goed,’ zegde Bernardi, en hij vloog zijnen schoonbroeder te gemoet, die
verheugd in zijne armen neerstortte, terwijl de vader stil snikte:
‘Nu heb ik gansch mijn kind weergevonden, en zij brengt mij het geluk mede. Ik zal uwen wil volbrengen, broeder, en alle stoffelijke gedachtenis doen verdwijnen.’
En dan, tot mij stappende en mijne handen vastgrijpende, sprak hij met geestdrift:
‘En gij, blijf gij hier met mij wonen.. met mij en Teresina!’
‘O ja!’ riep het meisje, aan mijnen arm huppelende.
‘Ik wilde wel,’ zuchtte ik, ‘doch dáár,’ en mijne hand wees in de richting van het
noorden, ‘daar wacht men op mijne terugkomst en daar moet ik weêr henen:
kinderliefde en vaderlandsche plicht eischen het. Hier echter,’ ging ik voort, en een
traan welde mij in het oog, ‘hier echter zal een deel van mijn hart blijven; hier zal ik
door de herinnering blijven leven.’
‘En wij zullen u nooit meer zien...’ zegde Teresina.
‘Wie weet,’ antwoordde ik met eenen zucht; ‘het vaderland kan verdwijnen en
bloedbanden kunnen immers breken.’
‘Welnu, dan zou u hier in het ongeluk troost wachten,’ zegde Lorenzi.
‘En gij zoudt er eene trouwe zuster terugvinden...’ voegde Teresina er bij.
‘En eenen vaderlijken vriend,’ zegde ik, de hand van Bernardi drukkende.
Op dien stond zagen wij mijne twee makkers bij den ingang van het kasteel
verschijnen. Felice wierp zijnen strooien hoed in de hoogte en kwam ons met een
zwaar pak toegeloopen. Hij had eene menigte delfstoffen in de omstreken ontdekt
en zwoer dat, indien hij eene maand nog in de bergen verblijven kon, hij eene gansche
ertskundige verzameling zou kunnen opdoen. Vervolgens begon hij ons zijnen schat
te toonen, over ieder voorwerp uit te weiden en de samenspraak nam nu eene gansch
andere wending, welke de treurige gewaarwordingen uit ons aller geest verjoeg en
het gevoel tot kalmte terugbracht.
Eindelijk deed Bernardi opmerken, dat het een uur na middag was en, met zijne
hand in de verte wijzende, zegde hij:
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‘Gij ziet daar wel dien steilen berg, die als eene piramiede bij de andere uitsteekt?’
‘Zeer goed,’ zegde Felice, ‘zijn daar mijnstoffen?...’
‘Daar zullen wij andere stoffen vinden,’ hernam Bernardi; ‘daar wacht ons het
middagmaal. Andiamo! mijnheeren; de paarden terug opgezocht en wij trekken
verder.’
De dienstbode reeds verwittigd, verscheen alras met de viervoeters en wij klommen
te paard.
‘En Teresina?’ vroeg ik aan Bernardi, ziende dat het meisje aan den arm haars
vaders gehecht bleef.
‘Zij blijft eenige dagen bij Lorenzi; de kennismaking moet volkomen zijn en zij
moet zich gewennen. Zij zal ons daarom niet vergeten, mijn vriend.
Mijn oog wendde zich naar het meisje en, alsof zij mijn gevoel geraden had, liet
zij haren vader los, kwam mij de hand drukken en fluisterde stil:
‘Binnen drie dagen kom ik terug; à rivederci, addio!’
‘Addio...’ antwoordde ik, en met eene zichtbare treurigheid, verwijderde ik mij.
Een uur later bevonden wij ons aan den voet van den berg, welken Bernardi ons
had aangewezen en op welks top zich een schilderachtig kasteel vertoonde. Wij
begonnen de kronkelende paden op te klauteren en, bij de schoone tafereelen, welke
zich telkens, bij eene nieuwe wending, voor onze oogen opdeden, vergaten wij het
lastige van de reis.
‘Zeg eens, goede vriend Bernardi,’ sprak ik, van eenen stond gebruik makende
dat de baan mij toeliet mijn paard naast dit van den aartspriester te doen voortstappen,
‘zeg eens, wie gaan wij daar boven vinden?’
‘O! een' vriend,’ was het antwoord, ‘met wien ik zeker ben, dat gij u allerbest in
uwen schik zult vinden; een' kunstschilder.’
‘Een' kunstschilder! En die zendt van uit dit arendnest zijne meesterstukken beneden
naar de kunstwereld?’
‘Hij zendt niets met al naar beneden, mijn vriend Garelli: de kunst is hem enkel
eene liefhebberij en geen stiel. Of hij verder een groot schilder is, zult gij zelve
beslissen; doch iets wat ik meermaals gehoord heb, is dat men hem honderden keeren
groote sommen gelds voor zijne tafereelen heeft aangeboden; doch dat ik er hem
slechts een heb weten te gelde maken, en zulks wel door mijne schuld.’
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‘Ah! diavolo! en boe hadt gij die macht gekregen?’
‘Garelli is mij een vriend, en ik vroeg hem om eene goede daad te verrichten. De
brand had een aantal woningen vernield en derzelver bewoners arm gemaakt. Ik ging
Garelli vinden, legde hem den toestand der ongelukkigen bloot en hij ontsloot mij
zijne koffers.’
Neen, zegde ik hem, dat gaat te gemakkelijk, en ik wil dat gij eene goede daad
verrichtet. Een mijner vrienden uit Romagna heeft u deze schilderij willen afkoopen
voor eene som, welke toereikend is om de ramp te heelen, waarvoor ik uwe hulp
inroep. Verkoop de schilderij en geef mij er den prijs van. - Ik geef u eens zooveel
in geld, zegde Garelli. - Neen, sprak ik, ik wil eene opoffering, die Gode zal
aangenaam zijn, en u kan aangerekend worden; ik wil dat gij over den tegenzin, dien
gij voor het verkoopen gevoelt, zegepralet. - Maar, vriend lief, smeekte hij, het zou
mij immers misstaan handel te drijven. Ik zal uwen vriend het tafereel ten geschenke
geven. - Neen, hernam ik, hij moet het betalen en gij moet eene versterving doen.
Die tegenzin vindt zijnen oorsprong in eene soort van hoogmoed, in eene zwakheid
en ik eisch die versterving van u.
‘En ik kreeg het er door en die zegepraal was mij meer waard dan oneindige
schatten. De vriend Garelli had daarbij eene groote zege op zich behaald.’
‘Inderdaad,’ zegde ik; ‘hij moet dan wel rijk zijn, die Garelli?’
‘Schatrijk.’
‘En hij woont daar bestendig?’
‘Hij verlaat de gebergten nooit en de dekenij is, sedert jaren, de verste reize, welke
hij ondernomen heeft.’
‘Wonderbaar!. En welke origineeliteit?’
‘O, geene origineeliteit. Zijne echtgenoote is daarvan enkel de schuld. Hare
gezondheid is slechts ten prijze van de berglucht, welke zij daar boven inademt, en
bij al de schatten, welke Garelli bezit, is hem de gezondheid van Beatrice de grootste
schat.’
‘Beatrice!’ herhaalde ik, ‘en hoe komt dat?... Vergeef mij dat ik mijne
nieuwsgierigheid aangeprikkeld voel; doch in mijne hoedanigheid van leerling van
Hippocrates, mag ik...’
‘Ik weet niet of uwe kunst daar veel zal uit leeren,’ zegde Bernardi; ‘doch die
geschiedenis is te lang. Doe er mij dezen avond aan denken, indien gij niet liever,
door de reis vermoeid, vroeger te bed gaat.’
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‘Er is geen nood voor,’ sprak ik; ‘en Beatrice... ik wil zeggen: Garelli, uw vriend
Garelli, welk een vak der schilderkunst beoefent hij?’
‘Het landschap,’ zegde Bernardi.
‘Dan hoeft hij ten minste niet lang naar studiën of modellen te zoeken,’ sprak ik,
‘daar hem de natuur hier al wat schoon en grootsch is, dagelijks voorspiegelt.’
Hier belette ons een smal kronkelpad, dat steil omhoog liep, verder de samenspraak
voort te zetten en wij hadden al onze aandacht en de voorzichtigheid van onze kleine
paarden noodig om geenen misstap te doen, die ons eenige honderden voeten diep
had kunnen doen rollen.
Een half uur later kwamen wij eindelijk het kasteel nabij, en werden, bij de intrede,
door den vriend Garelli en zijne echtgenoote welkom geheeten. Terwijl wij beurtelings
aan den kunstschilder en aan zijne gade voorgesteld werden, had ik den tijd onze
nieuwe kennissen te onderzoeken, en mijne nieuwsgierigheid daarbij opgewekt te
voelen.
Garelli was een man van ongeveer dertig jaren, van eene middelmatige lengte en
van eenen forschgespierden lichaamsbouw. Zijne zwarte oogen stonden hem vuurvol
onder den schedel te glinsteren; doch hadden niets stuursch noch ontzettends. Er
straalde veeleer eene kracht uit, waardoor men zich, als het ware, tot hem getrokken
voelde. Zijne wezenstrekken waren schoon gevormd en zijn vooruitspringende schedel
duidde een diep doordringend verstand aan. Het zwarte haar, licht gekruld, daalde,
in korte en fijne lokken, naast zijn' wezen en op zijn voorhoofd neder. Zijne tint was
bruin zooals die der meeste bergbewoners.
Beatrice, zijne echtgenoote, scheen van eene gansch andere natuur. Hare schoonheid
was als die der klassische beelden, doch het leven er bijgevoegd. De fijne neus vormde
eene rechte lijn met het ronde voorhoofd, en de mond was zoo fijn en tenger als ooit
beeldhouwer, in zijne verbeelding, die zou kunnen scheppen. Blauwe oogen, als
opaalsteenen, verscholen zich tusschen lichtbruine wimpers en kregen, door de
schaduwe, welke er over verspreid lag, iets geheimzinnigs en droomvol, waarin men,
als het ware, eene dichterlijke ziel kon raden. Lichtbruine lokken daalden in overvloed
naast de slapen neder en boven op het hoofd bevond zich het haar, op de oude
Romeinsche manier, opgetrost. Hare huid was zoo rozig en teeder, dat men er,
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bij een nauwkeurig onderzoek, de adertjes moest kunnen door ontdekken en het bloed
er, om zoo te zeggen, moest kunnen zien in voortvlieten. In haren ganschen persoon,
in hare houding, in den zachten toon harer spraak, scheen het dat men eene goedheid
ontwaarde en eene gevoeligheid, welke die vrouw tot het bovenaardsche wezen moest
doen naderen. Zij scheen mij toe als de verwezenlijking van eenen dier droomen,
welke de dichters soms voor hunne verbeelding zien zweven en welke het hun niet
gegeven is op aarde te ontdekken. Het was, indien ik mij zoo mag uitdrukken, de
verstoffelijking van het ideaal, een droombeeld dat bestendig bleef, een verschijnsel
dat men tot de wezenlijkheid had doen overgaan.
Ik was diep door dit onderzoek getroffen en er was eenige tijd noodig alvorens ik,
met vrijen geest, het gezelschap kon te woord staan.
Het verblijf van Garelli was een echt paleis in de wildernis. Niemand voorzeker
zou in het hooge der Appenijnen een dusdanig lustslot durven veronderstellen of
zich aan zulk eene pracht, zulk eenen rijkdom durven verwachten.
Na eenigen tijd uitgerust te hebben, toonde de kunstenaar ons eene galerij van
antieke beelden; een museum van schilderijen, waar de grootste meesters der
Italiaansche en Vlaamsche scholen vertegenwoordigd waren; een kabinet van
mijnstoffen, waar wij den vriend Felice een uur lang alleen lieten in doorbrengen;
verder eene zaal met voorwerpen van oudheidkunde opgepropt; - en eindelijk, op
het aanhouden van Bernardi, toonde ons de kunstschilder zijn eigen museum, de
voortbrengsels van zijne kunst en, op dit zicht, voelde ik mij doordrongen van eerbied
voor een genie, dat de wereld slechts zal kennen, wanneer de geest van de aarde zal
verhuisd zijn en zijne werken in vreemde handen zullen zijn overgegaan. Voor dien
tijd, eer ik Garelli had leeren kennen, wist ik niet dat de landschapschildering eene
zoo verhevene uitdrukking der poëzij kan wezen, dat zij zoo zeer de zielen kan
schokken en vervoeren.
Bij het middagmaal werd de kennis ten volle met Garelli aangeknoopt en ik vond
er gelegenheid, om mij van de grootmoedigheid zijner ziel te overtuigen en zijn fijn
gevoel naar waarde te schatten. Bij de bewondering voegde zich dan ook het
vriendschappelijk gevoel en wanneer wij van tafel opstonden, was het ons allen alsof
wij Garelli sedert jaren gekend hadden en hij ons immer een makker geweest ware.
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Het gevoel, welk Beatrice in mij had opgewekt, was datgene welk men, volgens onze
begrippen, in de tegenwoordigheid van een bovenaardsch wezen, van eenen
hemelschen geest zou moeten gewaar worden en dat zich wel laat gevoelen, maar
niet beschrijven. Dan, daarbij toch mengde zich in mijnen geest eene zekere
nieuwsgierigheid, waarvoor ik mij geene reden kon opgeven en die ik mij zoo min
door mijne genees als zielkundige studiën kon verklaren. Op onze terugreis dacht ik
aan niets anders en verlangde slechts naar het oogenblik, wanneer ik mij des avonds
met Bernardi alleen bevindende, hem zijne belofte zou hebben kunnen herinneren.
Die stond brak eindelijk aan en ziehier, nagenoeg in eigene woorden teruggegeven,
wat mij de aartspriester over Garelli en Beatrice des avonds verhaalde, als het gansche
huisgezin zich aan de rust had overgegeven.
Om zich min of meer te kunnen verbeelden wat ik bij dit verhaal gevoelde en welk
een fantastisch voorkomen het in mijnen geest verkreeg, is het noodig plaats en uur
in aanmerking te nemen.
Het was omstreeks elf ure des nachts en wij bevonden ons in den tuin der dekenij,
welke, zooals ik reeds gezegd heb, op eene der hoogste bergen gelegen, een ontzaglijk
ver gezicht aan het oog aanbood. Zuiver was het uitspansel des hemels, waar ontelbare
starren stonden in te schitteren en door den glans der onbenevelde maan verduisterd
werden. Het scheen mij, wanneer ik zoo van dit hooge punt mijne blikken liet
rondweiden, en onder mij slechts schaduwen kon ontdekken, dat ik mij, als het ware,
van de aarde gescheiden voelde en op eene afzonderlijke sfeer in het oneindige
voortvlotte. De maan wierp op de voorwerpen, die zich op eenigen afstand bevonden,
eene beweegbare spiegeling, welke het oog betooverde, deed verdwalen; en in de
struiken en kleine boschaadjen, welke mij van naderbij omringden, deed zij door
hare schemering een fantastisch leven ontstaan, dat mij duizend verschillende beelden
voorspiegelde.
Men voege daar nu bij de grootsche, de ontzaglijke stille, welke den omtrek
beheerschte en men zal begrijpen, dat de stem van Bernardi, welke als een zucht
door die stilte heenruischte, eenen diepen indruk op mijne ziel moest maken.
Ziehier wat hij mij verhaalde:
‘Ik twijfel er niet aan,’ zegde hij, ‘of gij hebt u de stonden, welke wij bij Garelli
doorgebracht hebben, ten nutte gemaakt, om u een gedacht
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van zijne inborst te vormen, en dan kan het niet anders, of gij hebt moeten begrijpen,
dat hij in eene vurige, ongestuimige ziel, tenzelfden tijd een gevoelig hart besloten
houdt, dat voor de teederste gewaarwordingen vatbaar is. Ik heb het genie nog onder
geenen anderen vorm ontdekt: het is een buitengewoon fijn gevoel en tenzelfden tijd
eene vurige kracht, welke geduldig en onophoudend kan werken.
Wanneer gij u de kunststukken herinnert, welke zijne werkplaats versieren, zult
gij daarin dezelfde hoedanigheden zien heerschen. Hebt gij u ooit grootschere
natuurtooneelen kunnen voorstellen, dan die welke hij weet af te malen, en hebt gij
ooit de natuur tenzelfden tijd, in hare zachte, droomvolle voorstellingen, met meer
waarheid en teeder gevoel weten teruggeven.
Die twee hoedanigheden, welke het genie van Garelli daarstellen, maken ook den
grond uit zijner inborst, waar men grootschen heldenmoed en teeder vrouwelijk
gevoel ziet uitstralen. - Zijne neiging tot, de kunst was hem door de natuur ingestort,
en hij kon er met al de volheid van zijn gemoed aan toegeven, daar hij een uitgestrekt
fortuin bezat en zich om niets anders moest bekreunen. Na zijne klassieke studiën
voleind en de bijzonderste museums van Europa bezocht te hebben, begon hij zich
met nieuwe drift op de schilderkunst toe te leggen en koos het vak van het landschap
als datgene zijnde, waarin, volgens hij zegt, hij het best zijn gevoelen kan teruggeven.
Het was korts na zijne terugkomst in het vaderland, dat ik hem leerde kennen en dat,
van het eerste oogenblik dat ik hem zag, hij mij een vriend werd.
Met den reiszak op den rug en zijne schilderkast aan de hand, kwam hij, zekeren
dag, op de dekenij aan en verzocht mij de herbergzaamheid.
Onze kennismaking was des te gemakkelijker, des te inniger, daar ik alras, bij het
verklaren zijns naams, in hem den zoon van eenen mijner oude vrienden, den markies
Garelli, herkende. Hij bleef ruim twee weken ten mijnent vernachten en het scheen
mij alsof hij mij nimmer zou verlaten hebben. Gedurende den dag zwierf hij langs
de omliggende bergen, en des avonds slechts keerde hij op de dekenij terug en dan
bracht ik, zooals thans met u, meermaals den halven nacht in stil gesprek met hem
door en dit wel op dezelfde plaats waar wij thans gezeten zijn.
Dan, zekeren morgen drukte hij mij gevoelvol de hand, zegde mij vaarwel en
vertrok. Ik stond verbaasd over dit spoedig afscheid, en
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praamde hem ten minste nog eenige dagen te blijven, doch te vergeefs.
- ‘Ik moet gaan, goede vriend Bernardi,’ zegde hij geheimzinnig; ‘er is iets dat
mij dwingt.’
Ik hield niet verder aan en wij zegden elkaar vaarwel.
Later begreep ik het geheimzinnige dier woorden en daar ik in mijn verhaal
regelmatig wil voortgaan, zult gij er ook alras de oplossing van hebben. Ziehier wat
er was voorgevallen:
Den dag voor zijn vertrek had het toeval den kunstschilder in de nabijheid gevoerd
van het slot, waarop wij hem vandaag bezocht hebben. In de nabijheid van het kasteel
gezeten, was hij bezig een gezicht der landstreek op het paneel te tooveren, wanneer
hij eensklaps, den blik opslaande, op eenen kleinen afstand een meisje, gansch in het
wit gehuld, ontwaarde, die als eene schim hem voorbijtrad, zichtbaar geene de minste
aandacht op hem slaande. Bij dit verschijnsel voelde Garelli eene rilling door zijn
lichaam loopen en het scheen hem, zooals hij mij later zelf verhaalde, dat hij aan den
grond kleefde en slechts maar één meer met de rots, waarop hij gezeten was,
uitmaakte. Te nauwernood had hij de macht om met zijne oogen het verschijnsel op
te volgen en het langzaam in de richting van het kasteel te zien verdwijnen.
De indruk, welken hij in zijne ziel ontvangen had, was zoo sterk, zoo ontzettend
geweest, dat hij ruim een half uur als in bedwelming en beweegloos zitten bleef; dan
voelde hij, als het ware, het leven zich terug in zijne ledematen verspreiden; het bloed
klom hem naar het hoofd en hij verliet zijne plaats, om het overige van den dag, als
een zinnelooze, in de bergen rond te dwalen en slechts laat in den nacht op de dekenij
aan te komen. - Den ganschen nacht kon hij geen oog toedoen en des morgens zegde
hij mij vaarwel.
Een man met eene inborst als Garelli kon met geene omwegen te werk gaan.
Zonder mij iets van zijn voornemen te hebben te kennen gegeven, mijne hoedanigheid
van priester, zooals hij mij later zegde, hem zulks belettende, verliet hij slechts de
dekenij om zich naar het slot van Beatrice te begeven, en daar te gaan beproeven of
voortaan de aarde voor hem eene hel of een hemel zou geweest zijn. Onderweg
vernam hij van eenen bergbewoner, dat het slot den Romeinschen graaf Hettore
Colonna toehoorde en hij hetzelve met zijne eenige dochter bewoonde. Meerder
wilde de kunstenaar niet vernemen en hij klopte, eenigen tijd later, aan de poort van
het kasteel aan en vroeg om bij den graaf toegelaten te worden.
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Men bracht hem in de ontvangstkamer en weldra verscheen de oude Colonna.
- ‘Heer graaf,’ zegde Garelli, ‘ik ben kunstschilder.’
- ‘Ik had het reeds geraden, mijnheer,’ zegde de ouderling, op de schilderkast
wijzende, ‘gij draagt uw wapenschild met u. Waarin kan ik u van dienst wezen? Hebt
gij te Rome brieven van aanbeveling noodig en wie zendt u tot mij?’
- ‘Dal is de zaak niet,’ hernam Garelli, door de goedige toespraak van den ouderling
aangemoedigd. ‘Ik ben kunstschilder, heer graaf; doch behoef geene aanbeveling.
Ik bevind mij sinds eenigen tijd in de omliggende bergen. Gister had mij het toeval
hier in de nabijheid van uw kasteel gevoerd en terwijl ik in de nabootsing der natuur
verdiept was, werd mijn oog eensklaps door een verschijnsel getroffen...’
Het wezen van den graaf Colonna kreeg eene ernstige, strenge uitdrukking.
- ‘Mag ik ook uwen naam kennen, heer kunstschilder?’ vroeg hij.
- ‘Mijn naam is markies Garelli,’ zegde de jongeling, met fieren trots rechtstaande
en eenen blik op den ouderling werpende, waarbij deze zich als gedwongen voelde
insgelijks recht te staan en eene lichte buiging te maken. ‘Doch,’ ging de jongeling
voort, ‘die naam doet er niet toe. Mag ik verder spreken?’
- ‘Spreek vrij,’ zegde Colonna, en bij liet zich in zijnen zetel terugvallen en een
zweem van treurigheid bedekte eensklaps zijn gelaat.
- ‘Wie het verschijnsel was, weet ik niet,’ ging de jongeling voort; ‘doch wat ik
voorzeker weet, is, dat er geen hemelscher schepsel op aarde kan bestaan, dat ik bij
de verschijning zoo diep in de ziel getroffen was, dat ik op denzelfden stond meende
te sterven en dat ik, sedert dit oogenblik, maar een verlangen meer in mijne ziel
gewaar worde en het is, van de verschijning in wezenlijkheid terug te vinden... Staat
het in uwe macht, heer graaf, aan mijn verlangen te voldoen?’
- ‘Arme droomer!’ zuchtte de graaf, en met eenen vasten blik staarde hij in de
donkere oogen des jongelings.
Eene poos bleven beiden sprakeloos en het scheen alsof er tusschen die twee
mannen eene wederzijdsche betoovering plaats greep.
- ‘Arme dwaas!’ zuchtte eindelijk weêr de ouderling, en vriendschappelijk drukte
hij de hand des kunstschilders.
- ‘Wat wilt gij zeggen, mijnheer?’ vroeg Garelli, ‘ben ik het speeltuig van mijne
zinnen, van eene begoocheling geweest en wat ik gezien heb...’
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- ‘Is een natuurlijk wezen,’ onderbrak Colonna; ‘maar tenzelfden tijd eene schim,
jongeling. Luister; ik weet niet, doch ik voel mij met u ingenomen en het schijnt mij,
dat gij mij een oude vriend zijt. Wie gij gezien hebt, is mijne rampzalige dochter.’
- ‘Rampzalig!’ onderbrak Garelli.
- ‘Het is eene gansche geschiedenis,’ vervolgde Colonna; ‘doch ik zal ze u in twee
woorden verhalen. Ik was weleens zalig echtgenoot en nog eenige dagen slechts zou
ik een zalig vader worden, toen mijne gade, eensklaps door vreemde stuiptrekkingen
overvallen, voor mijne voeten dood neêrstortte. Wat mij de natuur scheen te willen
weigeren, werd mij door de kunst gegeven. De doode schonk mij nog een levend
schepsel, en mijne smart werd eenigszins verzacht door de gedachte, dat ik de
beeltenis mijner gade in de aangebedene dochter, in Beatrice, zou teruggevonden
hebben.’
- ‘En uwe hoop werd niet verwezentlijkt?’
- ‘Slechts eene schim hervond ik: het verschijnsel, dat uw oog heeft getroffen. Ik
ben vader; ik heb een kind, doch het is slechts een levende doode, die naast mij
heenstapt. Het is de beeltenis mijner vrouw, doch van mijne afgestorvene gade: het
is de beeltenis van een lijk; eene doode, die zich beweegt en wandelt... Het is
verschrikkelijk!...’
En weenend liet de grijsaard het hoofd in de handen neêrzakken.
Eenen stond later hernam hij:
‘Wat de kunst aanbood, heb ik beproefd om, als het ware, Beatrice uit den
doodslaap op te wekken en tot het echte leven op te roepen. Het is alles vruchteloos
geweest. Oneindige opofferingen heb ik gedaan; niets heeft gebaat. Op aanrading
der geneesheeren ben ik hier met haar de berglucht komen inademen; doch ook al
te vergeefs: het lichaam is gezond geworden; doch de geest blijft begraven... Welnu,
jongeling, voelt gij uw bloed zich niet bedaren, voelt gij uwen droom niet onder uwe
handen wegschuiven?’
- ‘Ik wensch slechts, dat het mij gegeven worde haar te zien,’ zegde Garelli, met
eene kalme stem en als in diep nadenken verzonken.
- ‘Uw wensch zal voldaan worden, markies,’ zegde Colonna; ‘doch wijt het aan
u slechts, zoo treurige gewaarwordingen uwe ziel verscheuren...’
- ‘Haar niet zien,’ zegde Garelli, ‘is de treurigste gewaarworwelke ik kan
verdenken.’
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- ‘Welnu,’ zegde Colonna; ‘laat mij thans en kom binnen twee uren het middagontbijt
met mij, met ons, nemen. Thans heb ik rust noodig.’
Het hart geschokt en niet wetende wat uit dit alles op te maken, verliet de
kunstschilder het slot en ging in de gebergten ronddwalen.
Toen het hem scheen, dat de bepaalde tijd verstreken was, bood hij zich terug op
het kasteel aan. Een bediende deed hem eene prachtige zaal binnentreden, en eenen
stond later bevond hij zich in de tegenwoordigheid van den graaf en van Beatrice.
Garelli vestigde zijne brandende blikken op het verschijnsel en ziehier wat hij
terugvond. - Het was wel hetzelfde meisje, dat den dag te voren zijne oogen had
getroffen, dezelfde lichte gang en bevallige beweging, en het wezen bezat wel dezelfde
trekken, welke hij vluchtig had opgemerkt en die schoon, zoo hemelsch schoon
waren, dat geen dichter zo volmaakter zou hebben kunnen droomen. Dan, hoezeer
ook door de drift verblind en begoocheld, moest Garelli het zichzelven toch bekennen,
er was iets zielpijnigends in het beschouwen van die gelaatstrekken, iets dat het hart
toekneep. Hel wezen van Beatrice was als marmer, zoo koud en zoo onveranderlijk;
hare blauwe oogappels waren glinsterend; doch het was slechts de glinstering van
het glas, geen leven straalde er uit, zoomin als men kon veronderstellen, dat er onder
de zijden huid bloed kon vloeien
‘Wat er, hij die beschouwing, in de ziel des jongelings omging, zou moeilijk zijn
te beschrijven; hij zelf kon het zich niet verklaren en voelde zich het hoofd verward
en geschokt. Dan, alsof er iets bovenaardsch hem bestuurde, trad hij tot het meisje,
greep hare hand vast en plaatste er een' zachten kus op.
Eene nauwelijks zichtbare zenuwtrekking, doch die door geen treurig gevoel scheen
opgewekt, werd door den ouden graaf op het wezen van Beatrice bemerkt, en die
aandoening verbaasde hem; want zij was buitengewoon.
- ‘Dochter,’ sprak hij, ‘ik stel u den markies Garelli voor, die ons wel de eer wil
aandoen met ons het middagontbijt te nemen.’
Beatrice scheen de stem haars vaders niet te hooren en bleef de oogen strak op
den jongeling gevestigd houden. Doch toen deze de donkere blikken terug op het
wezen der maagd vestigde, sloeg zij, als innig beschaamd, hare blikken neder.
Op dit oogenblik opende een bediende eene binnendeur en de graaf
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deed teeken aan Garelli om de naastgelegen zaal in te treden, waar het ontbijt gereed
stond. Garelli bood Beatrice den arm en leidde haar aan tafel.
Gedurende het ontbijt werd er weinig gesproken. De kunstschilder vergenoegde
zich met op de vragen van den ouden Colonna te antwoorden en hield, voor het
overige, al zijne aandacht op Beatrice gevestigd, die, over hem aan tafel gezeten, op
hare beurt, meesttijds hare blikken naar den jongeling gewend hield. Nu en dan,
zooals Garelli het reeds had opgemerkt, zou men geloofd hebben, dat het een of ander
gevoel zich van het hart des meisjes had meester gemaakt, en dat men er de
uitdrukking, door eenige lichte zenuwtrekking of een' lichten blos op de wangen,
kon van ontwaren; doch meesttijds bleef het wezen, in zijne onvergelijkbare
schoonheid, ook zijne roerloos- en ongevoeligheid bewaren, en gelijk aan een
standbeeld, of beter, een automaat, waaraan slechts de werktuigkunde eenige beweging
zou verleend hebben. Niets was buitengewoner dan een woord uit haren mond te
vernemen, en echter bestond er aan hare spraak geene stoffelijke belemmering.
Alleenlijk bood de toon dier sprake iets buitengewoons aan, een klank, die, om zoo
te zeggen, eene muzikale uitzondering daarstelde...
Hier onderbrak ik den vriend Bernardi en vroeg hem:
‘En die Beatrice is dezelfde met wie wij vandaag nog den maaltijd genomen
hebben, en wier handelwijze zoo lieftallig, zoo aangenaam was; die zoo kalm in ons
midden verkeerde en met zulk een frisch en rijk leven bedeeld scheen?’
‘Dezelfde,’ antwoordde Bernardi, ‘doch laat mij stil en kalm voortgaan en u die
misschien onbeduidende, maar wonderbare geschiedenis, wat den inwendigen mensch
betreft, voort verhalen.’
‘Ik onderbreek u niet meer, mijn goede vriend,’ zegde ik, ‘ga voort.’
Toen het ontbijt geëindigd was, verlieten allen de zaal en Colonna begaf zich op
het balcon langs den kant des slots, dat op den uitgestrekten tuin uitzicht gaf en, door
eenen wingerd omringd, eene zachte schaduwrijke rustplaats aanbood. Daar zette
hij zich op eenen zetel en noodigde Garelli uit eene kleine wandeling met zijne
dochter in de lommerrijke lindendreven dos kasteels te doen, indien hem zulks kon
aangenaam wezen. Een handdruk des jongelings deed zijne diepe dankbaarheid
kennen en, de maagd zijnen arm aanbiedende, verlieten beiden de woning.
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Eenigen tijd stapten zij voort zonder dat de kunstschilder de sprakeloosheid onderbrak.
Zijn geest was dermate geschokt, door den vreemden toestand, waarin hij zich bevond,
dat hij geene woorden kon vinden om zijne gevoelens uit te drukken, en de mijmering
alleen hem scheen over te blijven.
Allengs echter voelde hij zijn gemoed tot bedaren gebracht en er bleef hem enkel
eene zekere soort van geestdrift bij, welke aan zijne woorden meer klem moest geven.
- ‘Beatrice!’ zuchtte hij, de zachte tengere hand des meisjes in zijne warme hand
gedrukt houdende, ‘Beatrice, is u mijne tegenwoordigheid aangenaam?’ En terwijl
hij dit vroeg, stuurde hij zijne gloeiende blikken in de koude blikkerende oogen der
maagd.
‘Voor alle antwoord liet zij haar hoofd zachtjes op den schouder des jongelings
neêrzakken en sloot hare oogen half toe.
- ‘O, gij verstaat, gij begrijpt mij, Beatrice,’ hernam Garelli; ‘heeft de natuur uwe
zintuigen als gebonden en in kluisters vastgesmeed; is het u niet gegeven, zooals
anderen, om uw goddelijk wezen tot spiegel uwer innige gevoelens te doen dienen;
in uw binnenste toch, ik ben er van overtuigd, in uwe ziel blaakt een rijk en diep
gevoelen, dat de weêrklank van mijn hart kan wezen en dat mij verstaat.’
Een lichte handdruk scheen het antwoord van Beatrice.
- ‘O,’ ging Garelli voort, ‘ik heb niet noodig uwe spraak te hooren, om te weten
wat er in uwe engelenziel omgaat; onze harten begrijpen elkaar! Beatrice, neem mij
aan voor uwen broeder, voor den besten vriend, dien gij op aarde, naast uwen braven
vader, kunt bezitten, en laat mij toe in uwe tegenwoordigheid te leven en nimmermeer
van u gescheiden te worden! Zeg, wilt gij het?’
‘Het meisje hief het hoofd recht, stuurde de blikken ten hemel, en een traan welde
in hare oogen op.
- ‘Het antwoord is voor mij klaar en duidelijk,’ riep de jongeling; ‘voor eeuwig
zijn wij elkaar verbonden; sprakeloos zullen wij elkaar verstaan en God zal mij uwe
gezondheid schenken...’ En in geestdrift klemde hij het meisje in zijne armen en
hield haar eenige stonden op zijnen jagenden boezem gekneld.
- ‘Kom,’ zegde hij, toen hij zich weer een weinig bedaard voelde, ‘kom! gaan wij
den graaf terugvinden en hem smeeken onze vereeniging met zijne toelating te
bekrachtigen. Kom, Beatrice!
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betrouw op mij; wees mij eene tweede ziel en weldra zullen onze gevoelens in elkaar
versmolten wezen. Gelukkige dagen bereidt ons de toekomst. Kom! gaan wij!...’
En beiden verlieten de lommerrijke dreven, om den ouden Colonna terug te gaan
opzoeken. Garelli trad alleen bij den ouderling en ging zich naast hem in eenen zetel
plaatsen.
- ‘Welnu, mijn jonge vriend,’ zegde Colonna, ‘is de schoone droom nog niet
heengetogen en blijft er in uwe ziel nog een ander gevoel dan dat van het medelijden
voor een rampzalig meisje?’
- ‘Heer graaf,’ zegde de jongeling op eenen ernstigen, statigen toon, ‘gij kunt mij
het leven zalig en gelukkig maken. Zoo u mijn maatschappelijke toestand bevalt,
zoo gij er niets tegen hebt, dat de markies Garelli u door de nauwste familiebanden
verknocht worde, schenk mij dan uwe dochter tot bruid.’
Colonna stond verbaasd van zijnen zetel recht.
- ‘Gij verdwaalt, markies,’ sprak hij, ‘uwe dichterlijke gevoelens verblinden u den
geest; het medelijden, dat zich in uwe ziel heeft opgedaan, neemt gij voor liefde: ik
wil uw ongeluk niet bewerken, met uw jong en frisch leven aan een schijnlevend
wezen te verbinden.’
- ‘Gij zult mij dus rampzalig maken,’ hernam Garelli, ‘en uw kind tot een eeuwig
ongeluk doemen.’
- ‘Gij bedriegt u, markies, ik tracht slechts het ongeluk mijner dochter niet te
vergrooten.’
- ‘Gij wilt dus hare genezing niet?’
- ‘Hare genezing!’ herhaalde Colonna, ‘mijn gansch fortuin zou ik schenken aan
wie zulk een wonder kon bewerken: doch alle middelen zijn beproefd en alles, alles
is vruchteloos geweest.’
- ‘Kom,’ zegde Garelli, insgelijks rechtstaande, en terwijl de geestdrift uit zijn oog
straalde, ‘ik doe u een voorstel. Wanneer ik Beatrice de gezondheid, het leven, zooals
gij zegt, terugschenk, zult gij dan, indien haar hart zulks verlangt, mij hare hand niet
meer weigeren?’
Een glimlach van ongeloof betrok het wezen des ouderlings:
- ‘Ik waag niets met u zulks te beloven,’ sprak hij.
- ‘Geef er mij de hand op,’ zegde de kunstschilder.
Colonna reikte zijne hand ter staving zijner belofte.
- ‘En hoe zult gij haar genezen?’ vroeg hij vervolgens.
- ‘Graaf,’ zegde Garelli, ‘op mijne menigvuldige reizen in landen,
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waar de vrijheid heerscht, heb ik eene wetenschap opgedaan, welke het vooroordeel
nog lang van den Italiaanschen bodem zal verwijderd houden en waarvan de
kortzichtige gewone geneeskunde eenen afschuw heeft. Hebt gij ooit van het dierlijk
magnetismus hooren spreken, heer graaf?’
- ‘De naam is wel tot mij gekomen,’ antwoordde Colonna; ‘doch mijn geest verzet
zich er tegen de wonderen te gelooven, waarvan ik heb hooren gewagen. En nogtans
ben ik sedert lang aan het zien van vreemde dingen gewoon en hetgeen ik bij Beatrice,
tijdens hare stonden van zenuwaanvallen, heb waargenomen, is zoo min begrijpelijk
als wat men aan de kunst, welke gij bedoelt, toeschrijft. - Want, goede vriend!’
vervolgde Colonna, ‘wat gij bij mijne arme dochter tot hiertoe gezien hebt, is nog
niets. Het is gedurende de stonden van geestverbijstering, welke haar soms overvallen,
dat men begrijpt hoe diep ongelukkig zij is, en dat men zich den boezem door het
medelijden vaneen voelt rijten.’
- ‘Wat gij mij zegt,’ sprak Garelli, ‘doet allen twijfel uit mijnen geest verdwijnen
en geeft mij de verzekering harer genezing. Gij hebt er niets tegen, heer graaf, dat
ik pogingen daartoe aanwende?’
- ‘Ik heb er niets tegen, mijn vriend, want ik zou mij plichtig achten, indien ik
zelfs den minsten schemer van hoop wilde uitdooven, en verwaarloosde de kleinste
poging tot haar geluk te laten geschieden. Alleenlijk stel ik tot voorwaarde dat er
niets buiten mijne weet aangewend worde’
- ‘Gij zult bij alles tegenwoordig zijn,’ zegde Garelli, ‘en dezen avond doen wij
onze eerste poging.’
Hier onderbrak Bernardi zijn verhaal en vroeg mij:
‘Kent gij het magnetismus?’
‘Ik ken het,’ was mijn antwoord.
‘En gij gelooft er aan?’
‘Ik ben van het bestaan der wonderen overtuigd.’
‘Waarom?’
‘Omdat ik ze gezien heb.’
‘En gij kunt er u rekening van geven?’
‘Tot een zeker punt,’ zegde ik, ‘en in alle geval, zoo goed als van de aanwending
van duizend andere geneeskundige middelen. Wanneer ik eenen zieke opium toedien,
ondervind ik dat die stof de smart verzacht en den slaap wekt. Vraagt gij nu waarom
de
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opium zulk eene kracht bezit, dan kan ik u niet verder antwoorden en moet mij
bepalen met te zeggen: zoo gij het niet gelooft, geef u dan de moeite het te
ondervinden. Zoo ook wat het magnetismus betreft en de wonderen, welke men er
mede verricht.’
‘Er is daar iets gegrond in,’ zegde Bernardi; ‘doch de zaken zijn niet altijd dezelfde.
Wanneer gij een geneesmiddel toedient, dan ziet gij ten minste de stof, die gij
aanwendt; wat ziet gij in het magnetismus?’
‘Niets met mijne gewone oogen; doch alles met mijn gevoel. Kunt gij loochenen
dat de eene mensch bekwaam is eenen invloed, hetzij goeden of kwaden, op eenen
andere uit te werken; waarom voelt gij u tot den eene natuurlijker wijze getrokken
en waarom voelt gij bij eenen andere eene verwijdering, eene onoverwinbare
verwijdering in u? Wat is de indruk, welken wij op elkaar uitoefenen? En kan men,
indien men een weinig opmerker is, er wel aan twijfelen, of ons lichaam is door eene
zekere vloeistof omgeven, welke bij den eene in eene ruimere mate kan bestaan dan
bij den andere en welke weinig of veel kan uitstralen? Welnu, van het oogenblik dat
men zulks aanneemt, vindt ik den grond van het magnetismus ook aangenomen.
Bezit ik eene vloeistof, die, om zoo te zeggen, de grondstof des levens uitmaakt,
bezit ik de macht om die vloeistof van mij te doen uitstralen en in een ander lichaam
te doen overgaan, dan is het mij mogelijk het leven in dit tweede lichaam te
vergrooten, en het leven vergrootende, moet ik ook buitengewone dingen te voorschijn
brengen. Indien er ziekten zijn, die zich door uitstraling voortzetten, indien sommige
zieken door eenen besmettenden luchtkring omgeven zijn, waarom zou hetzelfde in
een tegenstrijdig geval geene plaats grijpen, en waarom ook zou het leven, het
overtollige gezond leven zich niet kunnen mededeelen? Vindt gij er zwarigheid in,
vriend Bernardi, om zulks te gelooven?’
‘Ik kan er niet aan twijfelen,’ zegde Bernardi, ‘en ik moet wel aan de wonderen
gelooven, welke men mij verhaald heeft, te meer, wanneer ik, zooals het met Beatrice
het geval geweest is, er de onloochenbare uitwerksels van voor oogen heb. Er zijn
echter dingen, welke ik niet kan begrijpen en welke mijn geest weigert te gelooven.
Zoo is bij voorbeeld die zekere soort van voorzegging, waarmede de gemagnetiseerde
schijnt bedeeld te wezen en, langs den anderen kant, de volkomene vergetelheid,
wanneer hij in den gewonen natuurlijken
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toestand is teruggekeerd, van al wat hij gedurende den wonderbaren slaap gezegd of
verricht heeft.
‘Niets is echter eenvoudiger,’ was mijn antwoord, ‘wanneer men in geene
overdrevenheid wil vervallen. Wanneer wij in onzen gewonen toestand eene zaak
betrachten, beoordeelen en er het gevolg van opgeven, doen wij dan geene
voorzegging, en eene voorzegging, die slechts in graad verschilt met die, welke wij
uit den mond van eenen gemagnetiseerde hooren, dat is te zeggen, van iemand bij
wien het leven op dien stond bovenmate vergroot is, bij wien dus ook de geest meer
kracht verkregen heeft, beter kan beoordeelen, juistere en meer verwijderde
gevolgtrekkingen kan vinden, of, indien gij het zoo noemen wilt, voorzeggingen kan
doen. - Wat nu de vergetelheid van het verrichte betreft, waarom zou men er niet aan
gelooven? Is alle raaskallende, hetzij de raaskalling door ziekte of door geestrijken
drank wordt voortgebracht, er ons geen onwederleggelijk voorbeeld van. Vervliegt
bij hem ook, met het wederkeeren der kalmte, dat is te zeggen, van zijnen
dagelijkschen en daarom voor hem natuurlijken toestand, de herinnering niet van
wat hij in vervoering gedaan of gezegd heeft? En om nog zoo ver niet te zoeken, zijt
gij zelf niet overtuigd, dat er gedurende uwen gewonen slaap, honderd, duizend
beelden door uwen geest vliegen, waarvan u, bij het ontwaken, tot de minste
herinnering wordt weggenomen?’
‘Het is waar,’ zegde Bernardi; ‘doch laten wij ons niet meer in eene zaak verdiepen,
welke door het bijgeloof als bijgeloovigheid wordt uitgescholden en waarvan het
nog al gevaarlijk is in het openbaar te spreken in een land, zooals het onze, waar men
de godsdienst, eilaas! op dingen gebouwd heeft, waarvoor de wonderen van het
magnetismus slechts een schrikbeeld kunnen wezen. Het is mij genoeg te zien, dat
gij het geneesmiddel kent, welk Garelli besloten had aan te wenden, en ik mij dus
kan onthouden hem in zijne werkingen stap voor stap op te volgen. Genoeg dat ik u
thans zegge dat, bij de eerste poging, welke de jongeling deed, de uitwerksels reeds
zoo sprekend waren, dat de oude graaf volkomen in de hoop van Garelli deelde en
hem zijne vreugde, met tranen van erkentenis in de oogen, te kennen gaf.
De voortgang was dagelijks grooter en wanneer eindelijk Beatrice, ten vollen door
den magnetieken slaap beheerscht, op al de vragen van Garelli antwoordde, met eene
vastheid, eene klaarheid van denk-
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beelden en een gevoel, dat men nooit in het rampzalige meisje had durven
veronderstellen, vloog Colonna den kunstschilder om den hals, noemde hem den
verlosser zijner dochter en deed hem zweren hen beiden nooit meer te verlaten.
De genezing echter was nog daar niet; en de herleving of, zeggen wij liever, het
leven, bestond slechts zoolang de magnetieke kracht werkte. Eens de slaap verdwenen,
herviel Beatrice in hare ongevoelige sprakeloosheid, en hare wezenstrekken, eenen
stond opgehelderd en vol zachte uitdrukking, hernamen weêr hun doodsch masker,
hunne vroegere onbeweegbaarheid.
Garelli besloot eene crisis te doen geboren worden en hij wilde dat het middel
door Beatrice zelve werd aangeduid.
In den kunstslaap verzonken, had zij verklaard, dat hare ziekte door eenen hevigen
schrik was voortgebracht en slechts door eene sterke aandoening van dien aard kon
eindigen. Zulks was voor Garelli genoeg, en zijn plan was alras opgemaakt. Zekeren
avond koos hij voor de uitoefening van zijn plan uit, en zonder den ouden Colonna
van zijn voornemen te verwittigen, deed hij hem plechtig zweren, zich met niets te
bemoeien, hem door geen enkel woord, geene enkele opmerking te storen en zich,
wat er ook gebeuren mocht, werkeloos en onmeedoogend te houden. Colonna zwoer
zich als man te gedragen.
‘Gij herinnert u,’ onderbrak Bernardi, ‘het gevoel, welk u het hart toekneep,
wanneer wij, over eenige uren, ons op het slot bevindende, den afgrond bezocht
hebben, welke zich aan de westerzijde des bergs bevindt en zoo steil afloopt, dat
men den moed niet heeft anders, dan plat op den grond kruipende, tot aan deszelfs
boord te naderen.’
‘Ik ijs er nog van,’ zegde ik; ‘het hoofd draaide mij wanneer ik den blik in die
onpeilbare diepte liet dwalen en geen punt vond, waarop zich mijn oog kon vestigen.
Ik had al mijne geestkracht noodig, om mij op dien stond te overtuigen, dat ik, op
den grond uitgestrekt en slechts met het hoofd over de diepte, geen gevaar kon loopen
er in neêr te bonsen, en ik ben zeker, indien ik recht hadde gestaan, dat ik mij als
willens en wetens had verplicht gevoeld er mij in neêr te werpen.’
‘Welnu,’ zegde Bernardi, ‘herinner u dit gevoel; het is noodig om het tooneel te
begrijpen, dat Garelli mij heeft afgeschilderd en dat ik u op mijne beurt ga verhalen.
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Beatrice bevond zich onder de kracht van het magnetism us en gevolgentlijk in de
macht van Garelli. Na eenige ondervragingen gebood haar Garelli uit den zetel,
waarin zij rustte, recht te staan, zeggende dat zij met hem eene kleine wandeling
doen moest. Zij gehoorzaamde en hechtte zich aan zijnen arm. Zij stapten heen en
weêr in de zaal; doch verlieten dezelve niet. Alleenlijk de verbeelding des jongelings
was werkzaam en, door zijnen wil, deed hij die verbeelding tenzelfden tijd met al
hare kracht op den geest der slapende werken. In den geest dan, en zich voorstellende
dat wat hij zich inbeeldde werkelijk geschiedde, trad hij met Beatrice de zaal uit en
kwam in de opene lucht. Het was een schoone zomernacht; de maan spreidde haar
glanzend licht over de toppen der omliggende bergen en maakte, schoon in de
schemering, de minste voorwerpen zichtbaar. Garelli deed het alles aan de slapende
opmerken; hij deed haar de mijmerende natuur bewonderen; zij ademde met hem de
frissche geuren der welriekende bergbloemen binnen; zij drong met hem door het
dichte loover; luisterde op den betooverenden zang des nachtegaals en zweefde door
de frissche lucht voort. Altijd in zijne verbeelding, leidde Garelli haar tot op den
boord des afgronds aan de westerzijde des bergs, en door zijnen wil deed hij het
meisje er in staren. Zij klemde zich aan zijnen arm vast; hij deed eenen stap voorwaarts
en naakte den steilen oever. Beatrice liet een' schreeuw. ‘Wij storten neder!’ riep zij,
‘help! help!’ Garelli verbeeldde zich dat eene duizeling hem aangreep, dat hij
werkelijk den afgrond voor zich had en er ging in neêrstorten, dat hij op den boord
wankelde. - De angst der slapende was onbeschrijflijk. ‘Help! help!’ riep zij nog
eens en hare armen schenen geene kracht meer te hebben om zich nog aan den
jongeling vast te hechten. - ‘Beatrice! ‘riep nu met angst Garelli, ‘de dood grijnst
ons toe! de steile rots gaat ons vermorzelen!’ en de handen uitstekende, stortte hij
werkelijk voorover.
Beatrice volgde hem, bij eenen laatsten snik, in dien val en beiden bleven eenige
stonden roerloos op het donsige tapijt uitgestrekt.
Colonna had zijn woord gehouden, geen enkele gil, geen enkel woord was zijnen
mond ontvlogen, doch overvloedige tranen rolden uit zijne oogen; want hij begreep,
ofschoon hij het tooneel niet goed kon verklaren, welk een lijden het hart zijns kinds
op dien stond had moeten verscheuren.
Zonder een woord te spreken, stond de jongeling op, greep het
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roerlooze lichaam van Beatrice in zijne armen en plaatste ze in den breeden armstoel
terug. Dan bleef hij geknield voor haar nederzitten en hield zijne brandende blikken
op haar verstorven wezen gevestigd.
De oude Colonna trad nader.
- ‘Geen woord!’ fluisterde hem Garelli toe; ‘het leven van uwe dochter en het
mijne worden op dezen oogenblik beslist. Ik geef u haar gezond weder, of gij kunt
mij met haar ten grave zien dragen...’
Dan greep hij de handen der maagd in de zijne en bleef een uur lang in die houding,
de minste teekens bespiedende, welke hij in Beatrice kon ontdekken, en de kloppingen
haars golvenden boezems tellende.
Eindelijk ontsloot het meisje de oogen en, bij den eersten blik, welken zij op Garelli
wierp, riep deze in vervoering:
- ‘Gered! gered! genezen! Vader, ik schenk u uwe dochter gezond terug!’
De ouderling kwam toegeloopen en hij geloofde aan de uitroeping des jongelings,
wanneer hij den gevoelvollen blik van Beatrice ontwaarde en zich overtuigde, dat
er eene gansche omwenteling in het meisje geschied was.
Beatrice hief hare hand op, klemde zachtjes de hand van Garelli, bracht dezelve
aan hare lippen en plaatste er een' zachten kus op, terwijl zij stil fluisterde, doch met
eene stem, welke men haar tot dan toe niet gekend had:
- ‘Mijn goede vriend!’ zegde zij, ‘o, verlaat mij niet!’ en dan, hare andere hand
tot haren vader reikende en hem zacht tot bij haar trekkende, ging zij voort: ‘Vader,
wij zijn beiden uwe kinderen, geef ons uwen zegen!’
De oude Colonna kon, door de aandoening overwonnen, eerst geen woord
uitbrengen. Hij sloot Beatrice in zijne armen, trok Garelli insgelijks op zijn hart en:
‘mijne lieve kinderen!’ stamelde hij eindelijk.
Toen die eerste aandoening een weinig bedaard was, stond Garelli recht, en vroeg
aan Beatrice, hoe zij zich gevoelde.
- ‘Ik ben tot ter dood vermoeid,’ stamelde zij; ‘mijne ledematen zijn als
uiteengeschokt; doch er is een nieuw leven in mijne ziel gedaald en het is alsof ik
uit den band, die mij tot hiertoe knelde, ontslagen ben.’
- ‘Zoo is het, Beatrice,’ sprak de jongeling; ‘doch thans hebt gij
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rust noodig. Spreken wij dus niet meer en slaap gerust in.’ En zijne hand over haar
voorhoofd strijkende, scheen hij de zachte rust over haar uit te spreiden.
Vervolgens nam hij de maagd op zijne armen, en door den ouderling voorgelicht,
ging hij ze op haar rustbed neêrvleien.
Het overige van den nacht werd door de twee mannen slapeloos naast de bedsponde
des meisjes doorgebracht, en het ontwaken van deze bracht de volle overtuiging
mede, dat de gezondheid haar voor goed was teruggeschonken.
‘Beatrice gevoelde slechts nog zwakte, welke haar belette haar rustbed te verlaten;
doch een nieuw bloed scheen door hare aders te vloeien; zij leefde van een nieuw
leven: hare schoonheid was geen ideaal meer; het was eene levende schoonheid; met
een woord, van dien stond reeds was zij die frissche, gevoelvolle vrouw geworden,
welke nog heden in hemelzaligheid aan den arm van Garelli door het leven zweeft
en den braven jongeling, den grooten kunstenaar, tot den gelukkigsten sterveling der
aarde gemaakt heeft.’
‘En de oude Colonna?’ vroeg ik, ziende dat Bernardi ophield met spreken.
‘De oude graaf,’ antwoordde de aartspriester, ‘leeft nog en slijt het meest zijner
dagen in het midden zijner gelukkige kinderen. Slechts twee maanden brengt hij
ieder jaar te Rome door, om over het bestuur zijner uitgestrekte goederen te waken,
en gedurende dien tijd verlangt hij slechts om naar de bergen te kunnen terugkeeren,
waarvan hem de lucht onontbeerlijk geworden is, te meer omdat Beatrice de streek
niet wil verlaten en zich overtuigd houdt, dat de berglucht voor hare gezondheid
noodig is. Slechts eens heeft zij met Garelli den ouderling op zijne reis naar Rome
vergezeld. Zij hebben hem het genoegen willen schenken aan den Romeinschen adel
te kunnen laten zien, dat de schoonste vrouw, naar het lichaam, niet langer van de
gaven des geestes was verstoken gebleven.’
‘Waarom,’ merkte ik aan Bernardi op, ‘waarom hebt gij mij die geschiedenis niet
verhaald, alvorens wij het slot van Garelli gingen bezoeken.’
‘Omdat ik vreesde,’ sprak de brave vriend, zachtjes glimlachende, dal gij met al
te nieuwsgierige oogen zoudt gestaard hebben, en ik slechts wilde dat gij natuurlijk
waart, daar wij slechts goede, vrienden gingen bezoeken, en geene wondermenschen.’
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‘Gij hebt wèl gedaan,’ sprak ik, ‘en ik hadde licht kunnen onbescheiden zijn, te meer
daar ik, wanneer 't het magnetismus geldt, eene nieuwsgierigheid in mij gevoel, die
geene palen kent.’
‘Nu, droom er maar niet te veel van,’ zegde Bernardi, ‘en gaan wij thans ter rust.
De slaap zal onze vermoeide leden aangenaam vallen.’
En als in mijmering verdwaald, trad ik met Bernardi de dekenij binnen en ging
mijne ruststede opzoeken.

Gregorio.
1821.
I.
‘Wil mijnheer, dat men hem het ontbijt opdiene?’
Gregorio sloeg, bij die vraag, het oog op zijnen bediende, die met de houding van
een' figaro en zijn goedig, doch een fijn geestverradend wezen, voor hem stond. ‘Ik
wil wel,’ zegde hij zonder nadruk en liet vervolgens eene kronkelende wolk tabak
uit zijnen mond dampen en bleef hare kringen, welke zich in het vertrek verspreidden,
nastaren.
Gregorio was een man van eene tamelijk hooge gestalte en met forsch gespierde
ledematen. Zijne zwarte lokken, waar men echter hier en daar reeds eenige grijze
haartjes kon in ontdekken, omkransten eenen breeden schedel. Zijn voorhoofd was
reeds met menigvuldige rimpels doorslingerd en toonden klaarblijkend dat de hersens,
welke er in besloten waren, door diep nadenken en zware geestontsteltenissen waren
beproefd geworden. Een korte baard, met nog meer grijze haartjes doorslingerd, en
kleine scherpziende oogen gaven eene ruwe en bijna vervaarlijke uitdrukking aan
zijne wezenstrekken. De minste glimlach echter deed weldra alle vrees verdwijnen,
welke men zou hebben kunnen opvatten, en wanneer de spraak het statige wezen
kwam verlevendigen, kon men daarop klaarblijkend de innerlijke goedheid en
zachtheid van inborst lezen.
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Gregorio had zijne pijp nedergelegd en zich aan tafel geplaatst.
‘Giulio,’ sprak hij, terwijl hij zijn chocolaatkopje nederzette, ‘wat wildet gij daar
zooeven zeggen?’
‘Wel, mijnheer,’ antwoordde de bediende, ‘het was dat ik gisteren morgen, wanneer
ik naar de vroegmisse in Santa Catarina ging, den heer Carlo gezien heb, die met
eenen verhaasten tred voortstapte en, gij weet, in het steegje naast de kerk, het huis
van den ouden Girolamo binnentrad - gij weet, dien jood, die op zware winsten geld
uitleent?’
‘En waarom hebt gij zoo lang gewacht om mij dat te zeggen?’ riep Gregorio, zich
in drift half op zijnen stoel oplichtende.
‘Ik wist niet, mijnheer,’ stamelde de knecht, ‘dat u zulks...’
‘Hoe! wat zulks?...’
‘Dat u zulks van een zoo groot belang kon zijn...’
‘Inderdaad,’ zegde Gregorio, eensklaps zijnen koelbloed hernemende en moeite
doende om te lachen, ‘inderdaad! geen het minste belang, Giulio... En heeft Carlo u
opgemerkt?’
‘Ik geloof het niet, mijnheer.’
‘Maar zijt gij wel zeker van goed gezien te hebben, Giulio? Hebben uwe oogen u
niet bedrogen?’
‘o Signor padrone, ik heb het zeer duidelijk gezien.’
‘Neem acht, Giulio, want er is niets, dat ons meer bedriegt dan de oogen, en de
uwe inzonderheid hebben u meermaals die poets gespeeld.’
‘Maar zien is toch zien, mijnheer?’
‘Ja; maar men kan goed of slecht zien, en ik ben zeker dat gij slecht hebt gezien.’
‘Mijne oogen hebben zich toch niet bedrogen.’
‘Gij zijt een stijfhoofdig ding,’ zegde Gregorio, ‘en een verwaande zot van op uwe
oogen te durven staat maken. Zeg, hebt gij ooit vlak in de zon gezien?’
‘Ja, meester.’
‘En wat gebeurde er dan, als gij den blik terug op de aarde vestigdet?’
‘Dan zag ik niets meer.’
‘Ah! Zijt gij nooit door eene ijlhoofdige koorts aangerand geweest?’
‘Ja, meester.’
‘En wat gebeurde er dan?’
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‘Dan zag ik alle wondere dingen.’
‘Welnu, wanneer gij in het eerste geval niets meer zaagt, was dat eene proef dat
er op aarde niets meer bestond?’
‘Neen, mijnheer.’
‘En wanneer gij in de koorts alle vreemde dingen voor uwe oogen zaagt dansen,
bestonden die wondere dingen daarom?’
‘Neen, meester.’
‘Welnu? En te meer, weet ge dan niet, lompe vlegel, dat al wat men ziet, verdraaid
en het onderste boven in de oogen staat?’
‘Dat versta ik niet,’ zegde Giulio.
‘Dat is te zeggen, dat in onze oogen de menschen, die wij zien, in plaats van op
de voeten, op hun hoofd wandelen. En ziet gij dus niet, hoe gemakkelijk ons de oogen
kunnen bedriegen, en hoe zij u bedrogen hebben?’
‘Het is mogelijk; doch ik heb den heer Carlo nogtans gezien,’ zegde Giulio met
dezelfde overtuiging als weleer Galilei, toen hij zegde: e torna pure, de aarde draait
toch.
‘Hoor,’ zegde Gregorio tot zijnen bediende, ‘ik verlang dat gij niets gezien hebt;
verstaat gij mij, Giulio?’
‘Allerbest, signor padrone.’
Op dit oogenblik ging de deur van het vertrek open en een knecht kondigde aan:
‘il padre Andreoli!’
‘Wees welkom, eerwaarde,’ sprak Gregorio, den intredende te gemoet gaande en
hem vriendelijk de hand drukkende. Beiden gingen op een sofa plaats nemen.
Giulio, de bediende, nam het ontbijt af en vertrok.
‘Welk nieuws?’ vroeg Gregorio met belangstelling, toen zij zich alleen bevonden.
‘Niets goeds, markies, niets goeds; er broeit een onweder en ik vrees dat het
eensklaps op onze hoofden zal nederstorten. Modena schijnt in gisting, ofschoon er
geene enkele daadzaak gepleegd worde. Het is alsof de verlangens niet meer konden
ingetoomd worden; zij geven zich sprakeloos lucht en de gemoederen van het publiek
worden het gewaar.’
‘Dat is te zeggen,’ onderbrak Gregorio, ‘dat is te zeggen, dat de policie het gewaar
wordt en dat men uitdaagt, dat men de gemoederen ontrust, dat de hertog eene
zichtbare ontroering in de straten zou willen zien, om een voorwendsel te vinden tot
het maken van slachtoffers.’
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‘Het is mogelijk, mijn vriend; onze kalme werking verontrust hem, die stappen, welke
wij traag en in het geheim naar de vaderlandsche eenheid richten, verschikken de
dwingelandij meer dan de gewapende menigte haar zou kunnen verbazen.’
‘Er is voorzichtigheid noodig, de grootste voorzichtigheid,’ hernam Gregorio, en
ik vrees dat men onbescheiden te werk ga. - Carlo, onze jonge vriend Carlo, gij weet,
is al te vurig, al te driftig. Hij moet zich te Modena bevinden; want mijn knecht heeft
hem gezien. Hij is sedert twee dagen van zijne omreize terug. Zijne fondsen moeten
uitgeput zijn; want hij is bij den ouden Girólamo geld gaan leenen...’
‘Zulk iets moet belet worden,’ zegde Andreoli, op eenen ernstigen toon. ‘Iever,
die te ver gedreven wordt, is schadelijk.’
‘Dezen avond zal het alles uitgelegd zijn,’ zegde Gregorio, ‘ik wacht u op de
conversazione bij Elisa. Carlo zal er zijn en wij moeten elkaar spreken.’
‘Het is hoogst noodig, vriend, en zulks was juist de reden van mijn bezoek. Doch,
wachten wij tot dezen avond; wij zullen alsdan de zaak grondiger kunnen nagaan;
thans zou mij de tijd te kort schieten. Mijne leerlingen zouden wachten.’
‘Ga, mijn beste,’ zegde Gregorio. ‘ga en stort in de jonge geesten, die u
toevertrouwd zijn, dat kalme vaderlandsche vuur, dat in uwen boezem blaakt en hen
tot groote dingen bekwaam kan maken. Ga, en leer hun de geheimen der
welsprekendheid. Zij zullen ze eens noodig hebben om de Italiaansche zonen tot den
heiligen strijd op te roepen, aan welks einde ons de vrijheid wacht. Ga, mijn vriend,
tot wederziens, tot dezen avond.’

II.
Het was negen ure des avonds en pikdonker in de straten van Modena.
Gregorio verliet zijne woning en richtte zich naar de kerk van Santa Catarina. Daar
gekomen, sloeg hij een der zijsteegjes in en bevond zich alras voor een vuil
ouderwetsch huisje. Er was noch klopper noch bel aan de deur en de markies was
genoodzaakt van zijnen wandelstok gebruik te maken om zijne tegenwoordigheid
door eenen klop aan de inwoners aan te kondigen. Die aankondiging moest
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tot driemaal herhaald worden, alvorens eene oude vrouw, van eene lantaarn voorzien,
een spievensterken in de deur kwam openen en met eene muizenstem vroeg:
‘Wie klopt daar?’
‘Doe open, moeder Martha, ik ben het, corpo del diavolo! Zijt gij uwe oude klanten
zoo vergeten, dat gij hunne spraak niet meer herkent?’
Eene doffe mompeling deed zich tusschen de overgeblevene tanden der oude
vrouw hooren, en traagzaam en met zichtbaar wantrouwen werden de deurgrendels
losgeschoven.
Die mompeling van moeder Martha beteekende in woorden uitgesproken: Ik weet
niet wie duivel het zijn mag; doch mogelijk is het een goede klant en met niet te
gehoorzamen, kon ik mij groote schade toebrengen. Wagen wij het dus maar...
Toen de deur geopend was, wendde de oude vrouw het licht der lantaarn op het
wezen des aankloppers en, aanstonds eene diepe buiging doende, en den doorgang
vrij latende, sprak zij:
‘Vergeef mij, signor Marchese, dat ik u zoo lang liet wachten en u niet eerder
herkend heb; treed binnen, bid ik u.’
‘Girolamo is zeker bezig met zijne schatten te overtellen?’ sprak Gregorio
binnentredende.
‘Schatten! schatten!’ zuchtte Martha, ‘het is geen tijd om schatten te vergaderen.
Zijn heerschap wil met ons den gek scheren.’
‘Nu, het is gelijk,’ zegde Gregorio, ‘roep uwen man, en spoedig! Ik heb hem
noodig.’
Martha was bereid om aan dit bevel te gehoorzamen, toen Girolamo zich zelf
vertoonde. Zoodra hij den bezoeker herkend had, nam hij de muts af, boog zich zoo
diep mogelijk en een stroom van gelukwenschingen en plichtplegingen ontrolden
zijnen mond.
‘Kort en goed,’ onderbrak de markies, eene nauwelijks verlichte kamer
binnentredende, ‘kort en goed, Girolamo, ik kom eene ontlossing doen. Waar zijn
de kleinooden, die de heer Carlo u gisteren gebracht heeft?’ En tenzelfden tijd trok
hij zijne brieventasch uit den zak en wierp dezelve op de tafel, waaraan hij zich,
zonder op den oude acht te geven, neêrplaatste.
De oogen van Girolamo schenen als tot aan de ooren open te spreiden en betetterd
mompelde hij:
‘Van den signor Carlo?’
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‘Van den signor Carlo!’ herhaalde de markies; ‘verstaat gij mij niet, of wilt gij de
komedie met mij gaan spelen? Spoedig! breng de kleinooden hier; ik ben bereid u
het geleende geld terug te geven.’
‘Maar, signor Marchese?’
‘Maar, signor del diavolo! hebt gij mij verstaan of wat wilt gij?’
En Gregorio sloeg eenen blik op den ouden vrek, welke, daardoor als verpletterd,
naar eene oude vermolmde kas droop en met eene kleine doos juweelen tot de tafel
alras terugkeerde. Gregorio bezichtigde dezelve, greep in zijne brieventasch en bleef
eenen stond onbeweegbaar, alsof hij zich iets wilde te binnen brengen.
‘Demonio! hoeveel beloopt de som ook juist weêr?’ vroeg hij.
‘Twee duizend kronen,’ sprak de oude vrek.
‘Ja!... zoo... het heugt mij... doch het scheen mij uit het hoofd gevlogen... Nu, ik
ben zeker dat gij mij niet bedriegen zult. Is er ook alles?’
‘Alles, signor Marchese.’
‘En de intresten?’
‘Vijftig kronen,’ suisde het vreesachtig antwoord van Girolamo.
‘Gij blijft altijd dezelfde jood,’ sprak de markies, terwijl hij de som neêrtelde.
‘Ziedaar twee duizend en vijftig kronen.’ En hij reikte naar de doos met juweelen.
Doch Girolamo had dezelve teruggetrokken en met eene bevende stem merkte hij
op:
‘Maar, zijne Signoria moet toch wel verstaan, dat ik mij van dit goed niet mag
ontmaken, en het slechts in de handen van hem, die het mij besteld heeft, mag
teruggeven... Vergeef mij... verontschuldig mij, signor Marchese, maar...’
Gregorio stond recht; zijne kleine grijze oogen schoten stralen vuurs, en den arm
van den jood vattende, zegde hij met eene stem waar eene losbrekende woede onder
schuilde:
‘Girolamo, geef mij die kleinooden zonder nog een woord te spreken. Gij weet
wel, dat ik geen uwer slachtoffers ben en dat er wel eens een dag geweest is dat gij
mij noodig gehad hebt. Te meer, gij weet in welke betrekking ik tot Carlo sta. Wij
zijn elkaar niet vreemd. Gij kent mij; dus geen woord meer, en hier die juweelen!’
‘Maar geef mij ten minste een bewijs, signor Marchese, om de liefde Gods!...’
‘Geen bewijs! Mijn eerlijk woord moet u genoeg wezen. Durft gij daaraan
twijfelen?’
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‘Maar zoo de heer Carlo mij die juweelen terug komt eischen?’
‘Dat zal hij niet; en nu, doe mij geenen verderen tijd verliezen!...’
Girolamo reikte met een tranend oog de kleinooden over en geleidde den markies
tot aan de deur.
‘Giulio had goed gezien,’ mompelde Gregorio, toen hij zich alleen op de straat
bevond, en eene tint van droefgeestigheid verspreidde zich over zijn gelaat, terwijl
zijn hoofd moedeloos op de borst zonk.

III.
‘Il marchese Gregorio!’ zegde met eene schetterende stem een kamerbediende, en
Gregorio trad eene prachtig verlichte zaal binnen. Hij wendde zich rechtstreeks naar
de meesteresse van het huis, eene jonge buitengewoon schoone vrouw, boog zich
voor haar, greep haar zachtjes de hand en bracht dezelve, volgens Italiaansche
gewoonte, bij de lippen.
‘Hoe vaart mijne goede Elisa?’ zegde hij zachtjes.
‘Allerbest, mijn vriend,’ antwoordde de vrouw met eene luide stem.
‘Zorg dat het gezelschap vroeg vertrokken zij,’ mompelde Gregorio stil voort, ‘wij
moeten elkaar spreken.’
‘Allerbest, markies, allerbest!’ zegde de vrouw met eenen lichten glimlach, ‘gij
hebt immer eene nieuwe keus van fijne complimenten.’
En glimlachend ook verwijderde zich nu Gregorio en mengde zich in het reeds
talrijk gezelschap.
‘Markies!’ sprak eene reeds bejaarde dame, gravin Mondini geheeten, toen Gregorio
zich in de nabijheid van een sofa bevond, ‘het is eene eeuw geleden, dat ik de eer
niet meer gehad heb u ten mijnent te zien.’
‘Gij moet het mij vergeven, mevrouw,’ zegde Gregorio, plaats naast de gravin
nemende, ‘ik ben eenigen tijd afwezig geweest, en het is zelfs aan een toeval te wijten,
dat ik mij thans niet op mijne villa bevind. Hadde ik geweten u in de stad aan te
treffen, gij hadt mij zeker ten uwent gezien; doch ik dacht dat gij reeds lang naar uw
kasteel waart vertrokken.’
‘Het is zooals bij u, mijn goede Gregorio, slechts een toeval, dat mij noodzaakt in
de stad nog te verblijven. Ik heb hier eenige zaken van het grootste belang in regel
te brengen.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

92
‘Ik weet dat u de ernstigste bezigheden niet vreemd zijn, mevrouw de gravin.’
‘Geene complimenten, Gregorio,’ onderbrak de gravinne, ‘ik ben daar te oud voor,
en de tijd is te kostbaar.’
‘Wat wilt gij zeggen, Mevrouw?’
‘Luister, en terwijl ik spreek, zie of ons niemand afluistert.’
‘Ik gehoorzaam, mevrouw.’
‘Ik ben hier gekomen om u te zien, Gregorio.’
‘Om mij te zien, mevrouw?’
‘Om u te zien en u te waarschuwen.’
‘Om mij te waarschuwen?’
‘U wel juisl niet; doch iemand die u na aan het hart ligt.’
‘Wie dat, gravin?’
‘Carlo!’
‘Inderdaad, hij ligt mij na aan het hart... en wat zegt uw hart, mevrouw?’
‘Mits ik tot u kom, Gregorio, zegt dat niet genoeg?’
‘Gij zoudt dan eindelijk toestemmen om hem...’
‘Niet verder, mijnheer; mijn besluit is deswegens onherroepelijk. Gij hebt mij
gezworen te zwijgen, en ik betrouw mij op uwen eed. Ik zal nooit spreken; mijne eer
verbiedt het mij.’
‘En uw moederlijk gevoel?’
‘Doet mij over hem waken, Gregorio.’
‘Ik zal op dezen stond niet verder aanhouden, mevrouw, en zeg mij welk gevaar
onzen... welk gevaar Carlo bedreigt?’
‘Een groot gevaar, Gregorio; weet gij dat de Carbonari besloten hebben eene
beweging te bewerken, eene poging te doen om Italië in eene omwenteling te storten.’
‘Ik weet er niets van, mevrouw.’
‘Ik ben ervan verzekerd. En weet gij ook, dat Carlo bij de Carbonari hoort, dat
hij een der hevigste werkers is, een dier zendelingen, die het vuur van de eene venta
naar de andere overbrengen? Weet gij dat?’
‘Gij verbaast mij, mevrouw.’
‘Ik vraag of gij het weet, Gregorio? Antwoord mij: ja of neen; ik weet dat gij niet
kunt liegen. Weet gij of Carlo Carbonaro is? Zeg mtj of gij zelf geen Carbonaro
zijt?’
Gregorio liet het hoofd op de borst zinken.
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‘Ik begrijp uwe stilzwijgendheid,’ ging de gravin voort; ‘uw eed verbiedt u te spreken.
Van Carlo was ik zeker; aan u twijfelde ik. Welnu, de verwittiging zij dus voor
beiden.’
‘Ik luister, mevrouw,’ zegde Gregorio.
‘Slechts eenige dagen nog,’ vervolgde de gravin, ‘en de beweging zal losbreken.
Zij zal nauwelijks den tijd hebben om het hoofd op te richten en in haar eigen bloed
zal zij verstikt worden. Alle noodige voorzorgen zijn daartoe genomen. En nu,
Gregorio, vlucht met Carlo, onttrek hem aan het lot dat boven zijn hoofd hangt... O,
gij verstaat mij, niet waar?’
‘Wat geeft het u, mevrouw,’ sprak Gregorio op eenen droeven maar bijtenden
toon, ‘wat geeft het u, wat er van Carlo geworde. Hij is u immers vreemd, en u niet
kennende, door de wereld niet gekend, zal hij u immers geene schande aandoen. Laat
zijn hoofd op het schavot rollen, mevrouw, gij zijt te ver van hem af, dan dat het
bloed u zou kunnen bespatten.’
‘Gregorio!’ zuchtte de gravin, terwijl eene rilling door hare leden rees, ‘Gregorio,
ik heb u nooit wreed gezien! Ik heb u nooit geneugten in mijn lijden zien scheppen!’
‘Ik spot met zulk een lijden, mevrouw, waarvan het vooroordeel alleen de schuld
is. Dat gij u weleer aan den wil uwer ouders hebt laten opofferen, dat heb ik begrepen;
gij waart eene zwakke vrouw; maar dat gij later, weduwe en vrij geworden, hebt
blijven weigeren een geheim mede te deelen, dat slechts door eenen persoon te meer
zou gekend zijn geworden, en juist door dien, waaraan het vreugde en geluk zou
verschaft hebben, dat heb ik nooit kunnen begrijpen...’
‘Maar, wat wilt gij dan, in Gods naam! wat wilt gij?’
‘Ik wil niet vragen om u te trouwen, mevrouw, zelfs niet in het geheim. Ik heb
mijne liefde moeten onderdrukken, van den dag dat uwe ouders u aan wijlen den
graaf verkocht hebben. Doch, ik zou willen dat gij u aan Carlo deedt kennen, dat gij
hem durfdet zeggen, dat gij zijne moeder zijt, dat gij hem met een moederlijk gevoel
op de borst zoudt durven drukken en hem toelaten u - het zij dan slechts in het geheim,
- als eene moeder te beminnen.’
‘Welnu,’ zuchtte de gravin, ‘welnu, misschien later, ja, later; doch nu, o mijn
vriend, zweer mij hem aan het gevaar te onttrekken! Zweer het mij.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

94
‘Dat is eene staatkundige list, mevrouw... Later zult gij niets doen.’
‘Ik zal het, ik zal het!... En zie, ik wil van nu af een begin met de zaak maken.’
‘Gij zult niet toegeven, mevrouw.’
‘Zoo gij mij zweert hem te redden, laat ik u toe hem te bekennen dat gij zijn vader
zijt.’
‘En dat gij zijne?...’
‘Niets meer, Gregorio!... Zweert gij?’
‘Ik zie wel dat gij onverbiddelijk zijt, mevrouw...’
‘Zweert gij, mijn vriend?’
‘Maar hoef ik u zulks te zweren, mevrouw! Denkt gij dan dat ik vader ben zooals
gij...’
‘Genoeg, Gregorio, ik heb uw woord en gij hebt het mijne... en nu verder niets
meer; verlies geenen tijd... en geef mij nu den arm tot aan mijn rijtuig. - Uw haat is
niet zoo groot, dat gij mij dien kleinen dienst zoudt weigeren? Morgen misschien ga
ik naar mijne villa. Gij, Gregorio, moet u verder verwijderen.’
De markies stond recht, bood zijnen arm aan de gravin en beiden verlieten
traagzaam de zaal der conversazione.
Toen Gregorio de zaal terug binnentrad, werd hij gewaar dat de bezoekers merkelijk
verminderd waren, en een half uur later bevond hij zich alleen met Elisa in het
prachtige vertrek.
‘Mevrouw,’ zegde Gregorio, de juweeldoos te voorschijn brengende, ‘zoolang als
ik opofferingen voor het vaderland doen kan, moet gij geene familieherinneringen...’
‘Hoe weet gij, mijn vriend?’ onderbrak de jonge vrouw ontsteld, ‘heeft u Carlo
gezegd? Ik bevond mij oogenblikkelijk in verlegenheid... en die ijdele voorwerpen...’
‘Carlo heeft mij niets gezegd; ik heb hem sedert zijne terugkomst nog niet gezien.
Waar is hij, Elisa? want de grond brandt onder onze voeten...’
Hij wacht ons met pater Andreoli; volg mij,’ zegde de vrouw, en beiden verlieten
de zaal.

IV.
Na eenen langen donkeren gang te hebben doorwandeld, opende Elisa eene deur en
Gregorio trad een klein vertrek binnen. Bij zijn
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verschijnen stond een jongeling van de tafel recht en tot Gregorio stappende en hem
vurig de hand drukkende, zegde hij met opgetogenheid:
‘Kom, mijn beste vriend, kom; ik heb u tijdingen van het grootste belang mede te
deelen.’
Carlo was een jongeling, die, naar het uitwendige te oordeelen, niet ver boven de
twintig jaren kon oud wezen. Zijne gelaatstrekken waren echter van eene mannelijke
schoonheid en in zijn oog kon men lezen, dat er eene vurige en woelige ziel in zijn
binnenste moest schuilen. Gregorio had voor zijne opvoeding gezorgd en hem al
vroeg doen begrijpen dat, vermits het noodlot hem zonder ouders te kennen op de
wereld geplaatst had, het hem een des te grootere plicht was, door zichzelven weerde
te verkrijgen. Carlo had aan de verwachting beantwoord, en was een echt verstandig
jongeling geworden, aan wien slechts de ondervinding ontbrak, welke men toch maar
alleen met de jaren kan verkrijgen. Met eene vurige vaderlandsliefde bezield, had
hij zich reeds lang in de staatkundige samenzwering geworpen, welke Italië als een
vast uitgebreid net overdekte, en was, zooniet een der opperhoofden, ten minste een
der ijverigste voortplanters van het Carbonarismus geworden. Slechts eene drift kon
eenigszins tegen het vuur zijner staatkundige gevoelens kampen, en die drift was de
liefde, welke hij aan Elisa, eene jonge schoone weduwe, gewijd had. En die liefde
nog werd door de staatkunde aangevoed; want het hart der vrouw, welke hij
uitgekozen had, deelde in zijne droomen voor de vrijmaking des vaderlands en
ondersteunde zijne pogingen, zoowel door hare vurige woorden als door de geldelijke
opofferingen, welke zij zich ten dienste van het vaderland getroostte.
Nadat Gregorio en Elisa naast pater Andreoli plaats genomen hadden, nam Carlo
het woord, en deed een nauwkeurig verslag van de aanwinsten, welke het geheime
genootschap in de laatste tijden gedaan had, en waarvan hij zich, bij zijne laatste
omreize, had kunnen overtuigen. Vervolgens besloot hij, dat de krachten groot genoeg
geworden zijnde, men er welhaast zou moeten aan denken, om zich in het openbaar
te vertoonen, den kreet der vrijheid van het eene tot het andere einde van Italië te
doen weêrgalmen, het zwaard uit de scheede te trekken en den strijd tegen de
dwingelandij in het openbaar aan te vangen.
‘Ik zal er mij altijd tegen verzetten,’ sprak Andreoli, ‘omdat
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ik overtuigd ben, dat er met menschenbloed te vergieten voor de heilige vrijmaking
des vaderlands niets te winnen is. Hoe uitgestrekt onze macht u ook moge toeschijnen,
gelooft mij, mijne goede vrienden, zij is klein, wanneer men den blik op de menigte
werpt en eene ernstige vergelijking wil daarstellen. Wat geeft het ons dat een groot
deel der beschaafde klassen onze inzichten begrijpt en bereid is ons werkdadig de
hand te leenen; wat geeft het, dat wij in iedere plaats van ons vaderland een brandpunt
hebben daargesteld, dat wel krachtig is, maar toch niet bestand om al wat er rond
ligt door zijne warmte te koesteren: - beneden ons, beneden den verlichten stand
bevindt zich het gemeene, ongeletterde volk, dat zich nog slechts door dweeperij laat
leiden en tot wie onze stem zich niet kan richten, onze stem, die slechts nog in het
geheim mag klinken. Dit volk is aan wien het hoort spreken, aan wien het ziet
handelen, aan wien het openbaar koopen durft: ons kent het tot heden toe niet; onze
naam schijnt hem een vloek en, indien het zich niet tegen ons wendt, zal het er toch
nog minder aan denken ons te verdedigen. Boven ons zijn hoogere standen die door
en in de dwingelandij leven. Hunne macht is door de gewoonte gewettigd en zij
hebben de middelen om het volk, volgens hunnen zin te doen woeden. - Neen! zoolang
de Italiaansche standen niet beter zullen versmolten zijn, zoolang de broederlijke
liefde al de vaderlan ders niet zal bij elkaar geschaard hebben, zoolang ook is de
eenhei onmogelijk; en zoolang er geene eenheid bestaat, is de zegepraal ee droom,
en de openbare poging eene onvoorzichtigheid, eene dwaasheid.
‘Dan zullen wij nooit de vrijheid zien!’ zuchtte Carlo, ‘dan zulle ze onze naneven
zelven niet smaken. Neen, eerweerde, neen, er moe voor de maatschappelijke ziekte
eene crisis worden te baat genomen. Wie goed denkt, moet de eenen door overtuiging
tot zich roepen, en de anderen door de macht dwingen. Eens in het openbaar
verschenen, eens den geheimzinnigen sluier afgeworpen, treden wij in het bezit van
alle werkingen en wat anderen thans op het volk kunnen, kunnen wij alsdan door
dezelfde en door betere middelen verkrijgen. Er is betrouwen en stoutmoedigheid
noodig!...’
‘Het is thans mijne beurt om te spreken,’ onderbrak Gregorio met diepen ernst op
het wezen, ‘en ik begin met u te verklaren, dat het niet noodig is uwe gevoelens hier
te bevechten, goed te keuren of te wederleggen. Onze vijanden, de vijanden der
vrijheid en van he vaderland spreken minder dan wij; doch werken meer. De gron
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waar wij op staan is ondermijnd, mijne vrienden. Wij zijn op dit oogenblik zelf hier
niet meer in veiligheid.’
‘Wat wilt gij zeggen, mijn vriend?’ vroeg pater Andreoli.
‘Ik wil zeggen,’ vervolgde Gregorio, ‘dat het gevoelen van Carlo aan de
dwingelandij bevalt, en zoozeer bevalt, dat zij besloten heeft het ten uitvoer te brengen.
Zij gelooft, zooals onze goede vriend Andreoli, dat wij niet sterk genoeg zijn om
eene beweging te doen gelukken en daarom wil zij, dat de beweging thans geschiede.
Zij wil ons en met ons de werkende, de levende vaderlandsche gedachten in het bloed
smoren. Ik zeg u niet heden, ik zeg u niet morgen, of binnen twee of drie dagen; maar
ik zeg u alle oogenblikken kan de beweging, waarnaar Carlo verlangt, uitbersten.’
‘Ik ben bereid!’ riep Carlo.
‘En dat is het sein van onzen val,’ vervolgde Gregorio, ‘en de verwijdering, voor
God weet hoe lang! van het heilige doel, dat wij ons voorstellen.’
‘En wat wilt gij beslissen?’ vroeg Andreoli.
‘Ziehier,’ sprak Gregorio; ‘verliezen wij geenen stond meer. Ik gebied aan Carlo,
door de gezworene gehoorzaamheid, welke hij mij als zijn opperhoofd verschuldigd
is, van stonden aan eene nieuwe reis te aanvaarden, onze broeders van Lombardije,
van Piemont en van de Kerkelijke Staten te gaan verwittigen; de ventas van den
toestand te onderrichten en, zoo mogelijk, door onze algemeene kalme houding, alle
botsing te voorkomen.’
‘Het is onmogelijk!’ zuchtte Carlo; die zending strijdt met al de gevoelens, welke
ik bij onze saamgezworenen ontdekt heb, die zending strijdt met de pogingen, welke
ik zelf, op bevel van hoogere overheid, heb aangewend!’
‘Een woord, eene letter van mijne hand,’ sprak Gregorio, ‘en onze broeders zullen
van mijne meening wezen. Dus nog eens, Carlo, door de gehoorzaamheid, welke gij
mij verschuldigd zijt, gebied ik u, of zoo gij liever hebt: ik bid u mij te gehoorzamen,
door de vriendschap, welke ons aan elkaar verkleeft!... Wat beslist gij?’
‘Ik zal mij opofferen,’ zegde Carlo, zich in de opene armen van Gregorio werpende,
‘als broeder zal ik mijn opperhoofd gehoorzamen, en als...’
‘En als zoon,’ riep Gregorio, ‘als zoon zult gij doen wat uw vader verlangt.’
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‘Het is waar,’ zegde Carlo. ‘gij zijt mij altijd een oprecht vader geweest, en gij hebt
mij immer doen vergeten, dat mg de maatschappij eenen vader geweigerd heeft.’
‘Zij weigert hem u niet langer, Carlo, kom! kom nog eens in mijne armen, en
luister...’
Carlo staarde met verwondering op Gregorio. De markies sprak met eene door de
aandoening bevende stem en terwijl hij het hoofd des jongelings tegen zijne borst
geklemd hield:
‘Luister, Carlo; de toekomst is akelig; de poging, die gij gaat aanwenden, zal
misschien zonder uitwerksel blijven of te laat komen. In dit geval is ons aller leven
in gevaar. Ik kan plotselings uit het leven gerukt worden; gij kunt mij ontnomen
worden... Welnu, vóór dat een zoo schrikkelijk oogenblik kome, moet ik spreken.
Ik kan het thans, daar men mij van eenen duurgezworen eed ontlast heeft...’
‘Mijn vriend,’ zuchtte Carlo, ‘zou het waar wezen? Mag ik u mijn'...?’
‘Noem mij uwen vader, Carlo! Want gij zijt mijn teêrgeliefd kind, dat ik misschien
voor het vaderland ga opofferen!...’
Eene omarming, slechts door snikken en tranen onderbroken, volgde op die
verklaring, en eenige stonden bleven vader en zoon in elkaars armen geklemd.
Het eerste woord, dat Carlo's mond ontviel, was om op Elisa te roepen.
‘Elisa,’ sprak hij, ‘mijne aangebeden, ik zal u eenen naam kunnen brengen; kom
nader, werp u met mij voor de knieën van hem, die weldra onze vereeniging zal
zegenen...’
De jonge vrouw viel op hare beurt weenend in de armen van Gregorio, en deze
drukte haar met Carlo in verrukking tegen zijne borst; doch de aandoening liet hem
niet toe een woord te uiten.
Andreoli vaagde, bij dit schouwspel, een traan van zijne wangen, en dankte den
goeden God voor de vreugde, met welke hij op dien stond zijne vrienden bedeelde.
Na eenige stonden, en als de aandoening een weinig bedaard was, nam Gregorio
het woord weder op en zegde:
‘Genoeg nu, mijne kinderen, genoeg; denken wij niet langer aan ons zelven: het
vaderland eischt onze hulp, al onze gedachten... Carlo?...’
‘Ik ben bereid, vader!’ riep de jongeling, ‘en ik zal u als een zoon en als een echt
Carbonaro gehoorzamen!’
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‘En de hemel zal onze inzichten zegenen,’ sprak Andreoli, ‘omdat wij hem den moed
der verduldigheid zullen getoond hebben.’

V.
Het redmiddel was te laat gekomen. De pogingen van Carlo waren vruchteloos
geweest. De beweging was uitgeborsten; klein, onmachtig, maar groot genoeg om
aan de staatkundige vervolgingen eenen schijn van recht te geven en die vervolgingen
waren begonnen.
Gregorio had sedert acht dagen niets meer van Carlo vernomen. Treurig en eenzaam
zat hij zekeren avond in zijn vertrek, en hield zich onledig met een aantal papieren
door de vlam te vernietigen, wanneer eensklaps een klop op de deur zijner kamer
nederviel en deze zich op denzelfden stond opende. Een jongeling, in vetturino
gekleed, trad binnen en Gregorio reik te hem de armen toe, terwijl een traan in zijn
oog parelde. Hij had Carlo onder de vermomming van voerman herkend.
‘Alles is verloren!’ zuchtte de jongeling, ‘en de vrijheid, zooals gij het voorzegd
hadt, wordt voor lang onmogelijk!...’
‘Wat gebeurt er in Piemont?’ vroeg Gregorio.
‘Men werpt onze broeders in de gevangenis.’
‘En in de Kerkelijke Staten?’
‘Insgelijks... En hier?’ vroeg Carlo op zijne beurt.
‘Hier gebeurt hetzelfde,’ zuchtte Gregorio: ‘Andreoli is opgelicht geworden...’
‘Andreoli!’ riep Carlo, ‘de onschuld, de onnoozelheid zelve! Wat is zijne misdaad?’
‘Zijne misdaad?’ herhaalde Gregorio. ‘Hij is immers Carbonaro, en is dat niet
genoeg om aan de dwingelandij eenen schijn van recht te geven.’
‘Gij hebt gelijk,’ zuchtte Carlo, ‘het is overal hetzelfde.’
‘Padrone! signor padrone!’ klonk er op dit oogenblik eene stem aan de deur.
Gregorio herkende de stem van Giulio, zijn bediende, en riep:
‘Binnen!’
Giulio overhandigde hem eenen brief. De markies brak hem open en las:
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‘Mijn vriend,
Ik herinner u uwen eed; gij hebt mij gezworen voor zijn leven in te staan. Gij weet
van wien ik spreek. Het oogenblik is daar om dien eed gestand te doen. Hiernevens
bekomt gij een vrijgeleide in blanco; schrijf uw beider namen hier op, treedt zonder
eenen stond te wachten de postkoets binnen, die u in de straat staat te wachten, en
vlucht, vlucht zonder verwijl; gij zijt beiden verdacht en morgen zult gij vervolgd
worden. Verlaat Italië en schrijf mij waar gij u buiten het land ophoudt. Verbrand
dezen brief.
‘Uwe verkleefde,
‘GRAVIN MONDINI.’
Gregorio verbrandde den brief, overzag het vrijgeleide en wandelde eenige stonden
heen en weder in het vertrek. Eindelijk keerde hij tot de tafel weder en vulde zijnen
naam en dien zijns zoons op het geschrift in.
‘Mag ik u vragen wat dit schrift beteekent, mijn vader?’ sprak Carlo.
‘Dat beteekent, mijn zoon, dat gij te goeder uur zijt aangekomen en dat wij beiden
vluchten...’
‘Vluchten! vader.’
‘Ja, kind, vluchten,... en betere tijden gaan afwachten: ons hoofd aan het schavot
onttrekken om het voor het slagveld te sparen.’
‘En Andreoli! Zullen wij dan geene moeite aanwenden?’
‘Ik heb niet gewacht om alles te beproeven, en ik twijfel niet of zulks is de oorzaak
waarom men mij verdenkt... Wij zullen hem echter niet verlaten, Carlo, en dezelfde
vriend, die ons dit vrijgeleide beschikt, zal meer dan wij voor hem kunnen doen. En
nu, nog eenige stonden, en dan vertrekken wij. De postkoets wacht beneden. Ik heb
slechts nog een briefje te schrijven. Doe gij intusschen mijne papieren in dien koffer,
alsook het geld, dat gij daar in de schrijflade zult vinden, De tijd is kostelijk en een
goed krijgsman moet ook weten achteruit te trekken wanneer het het behoud des
vaderlands geldt.’
Carlo gehoorzaamde en bracht metterhaast alles in regel. Gedurende dien tijd
schreef Gregorio aan de gravin om haar zijnen vriend Andreoli aan te bevelen en gaf
dit briefje in het geheim aan Giulio, aan wien hij in eenige woorden deed verstaan,
wat er gebeuren ging en hem vervolgens met de zorg over het bewaren zijner woning
belastte.
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Toen dit alles verricht was, verliet Carlo zijne vermommingskleederen, en in zijn
dagelijksch gewaad voor Gregorio stappende, vroeg hij:
‘Mijn vader!... en Elisa?...’
‘Wij zullen haar medevoeren,’ sprak Gregorio; ‘want, wie weet, men mocht zich
ook wel op vrouwen willen wreken.’
‘Heb dank, vader,’ sprak de jongeling, Gregorio om den hals vliegende,’ zoo zullen
wij ten minste wat ons in het vaderland het dierbaarste is, met ons medenemen! Gaan
wij!...’
Een uur later hadden Gregorio, Carlo en Elisa, de stad Modena verlaten en waren
welhaast de grenzen van het kleine hertogdom overgeschreden.
Eenige dagen daarna meldde een brief aan de gravin, dat allen behouden en in
veiligheid te Geneve waren aangekomen, en aldaar hun verblijf zouden vestigen.

VI.
Sedert eene maand verbleef Gregorio te Geneve. De dagen gingen treurig voorbij;
want het hart haakte naar het vaderland en de onrust werd door de afwezendheid
vergroot. Bij het lijden, dat hij in zijne ziel voelde, putte hij nieuwe krachten voor
de toekomst en slechts de hoop van betere dagen te zien verschijnen, van den grooten
strijd weieens te kunnen zien ontstaan en deel van de strijders te maken, deed hem
zijn lot nog met eenige kalmte en gelatenheid verdragen. Zijn eenigste vermaak was,
in het gezelschap van Carlo en Elisa, over het vaderland te spreken, de schoone
droomen der twee jonge zielen na te luisteren, en hun geluk te beschouwen, nu zij
zich zoo onscheidbaar vereenigd zagen en voor elkaar en te zamen voor hunnen
vader mochten leven. O, zonder de staatkundige drift, die zijn hart ontroerde, zonder
de vaderlandsliefde, die bij hem de grootste drift uitmaakte, had hij zich volkomen
gelukkig mogen noemen. Doch de vernederde staat van zijn land, het rampzalig lot
zijner broeders, vergiftigden al het heil, dat hij anders zou hebben kunnen smaken;
en zoo ver voelde hij zich soms aangedreven, dat hij bereid was terug naar het
vaderland te ijlen, om zich daar als een slachtoffer te meer in handen der dwingelandij
te storten. Doch op die stonden dacht hij aan zijnen zoon, aan
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Carlo, die hem thans als vader kende, en over wiens heil hij niet mocht beschikken.
Hij was juist in eenen dier wanhopende toestanden, en zoo ver door zijne
verbeelding vervoerd, dat hij naar de stem van Carlo en Elisa, die naast hem zaten,
niet meer luisterde, toen op eens de deur van het vertrek, waar zij gezeten waren,
openvloog en hij voor zijne oogen de gravin Mondini zag verschijnen. Hij dacht
eerst, dat het een droom was; doch het hooren der stem van de vrouw deed hem alras
de wezenlijkheid der verschijning verstaan.
‘Markies, hier ben ik,’ riep de oude dame; ‘hier ben ik, en zulks om u niet meer
te verlaten!’
Gregorio stond verslagen recht, en vroeg met verwondering:
‘Om mij niet meer te verlaten, mevrouw? Wat is er dan gebeurd?... In allen gevalle,
wees welkom!...’
De gravin was intusschen tot Elisa genaderd en had ze met eene buitengewone
teederheid in de armen gedrukt. Vervolgens hare armen naar Carlo uitreikende, riep
zij:
‘En gij ook, mijn goede Carlo! kom, dat ik u omhelze!...’
En in vervoering, en terwijl tranen over hare wangen stroomden, drukte zij den
jongeling tegen haar hart.
Gregorio stond als door den bliksem getroffen. Welk voorval toch had die
verandering in de handelwijze der statige en anders zoo strenge gravin kunnen te
weeg brengen?
Intusschen sprak zij, zich van Carlo een weinig verwijderende:
‘Ik ben gekomen, mijne goede vrienden, om u voortaan niet meer te verlaten. Ik
ben eene vrijwillige bannelinge!...’
‘Mag ik u vragen, mevrouw?’ sprak Gregorio.
‘O, ik zal het u zeggen,’ sprak de gravin, ‘ik zal het u zeggen; want het is
afschuwelijk. Doch laat mij eerst een weinig rusten; want de ontsteltenis is groot;
gij verstaat mij - Gregorio, niet waar? gij verstaat mij?’
‘Ik begrijp u, mevrouw, en ik dank er den hemel voor!...’
‘O, er is een gansche ommekeer in mij geschied, mijn vriend; ik ben voortaan van
de uwen... Doch luistert, luistert, ik zal u de zaak kalm verhalen.’
En na eenige stonden ging de gravin voort:
‘Gij weet, Gregorio, welke bede gij mij, bij uw vertrek, hebt toegestuurd’
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‘Van u mijnen vriend Andreoli te herinneren,’ zegde Gregorio; ‘mijn arme
Guiseppe!...’
‘Ik heb al gedaan wat ik kon, al mijnen invloed in het werk gesteld.’
‘En gij hebt hem verlost?’
‘Ik heb niets verkregen...’
‘En wat is er van hem geworden, mevrouw?’
‘Ik zal het u zeggen... Men heeft hem voor het gerecht getrokken, en hij is
vrijgesproken geworden.’
‘Dank!’ riep Gregorio,’ de hemel zij dank!’
‘Laat mij voortgaan... Men heeft hem vrijgesproken. Besini, de helsche Besini
was gelast hem zijne vrijspraak in de gevangenis te doen kennen; want, gij weet het,
men spreekt vrij en men vonnist in de afwezigheid des beschuldigden. Welnu, de
helsche Besini deed hem zijne vrijspraak kennen. - Terwijl Andreoli, door de vreugde
vervoerd, den hemel over zijn lot dankte, vroeg hem Besini, als een teeken van
vertrouwen en erkentenis voor den hertog, die hem zoo genadig was, hem te willen
bekennen, dat hij van de Carbonari deel maakte. Andreoli, met zijne zuivere,
onschuldige ziel, deed die bekentenis en nauwelijks was hem het woord uit den mond
gevallen, of Besini gaf bevel hem terug in de gevangenis te werpen...(1)
‘Afschuwelijk!’ riep Carlo.
‘En wat is er van hem geworden?’ vroeg Gregorio met angst.
‘Het rechtsgeding is op nieuw begonnen en ter dood! ter dood!...’ snikte de gravin.’
Ik heb hem zien vermoorden!!...’
Een kreet van afgrijzen weerklonk in het kleine gezelschap, en eene lange poos
bleef men sprakeloos. De gravin onderbrak de eerste die akelige stilte.
‘O, dat heeft mij de oogen geopend,’ zuchtte zij,’ en ik heb den laffen dwingeland
gevloekt, die er niet van afschrikt zulke middelen in het werk te stellen. Ik heb wraak
over zijn hoofd geroepen en over allen, die hem gelijken. En nu, mijn vriend, en nu...
mijne kinderen, zie mij thans hier, vrijwillige balling, balling met u en voortaan
bereid om uw lot te deelen, om met u voor de vrijmaking van het rampzalige vaderland
te werken!...’

(1) Historiek.
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Weenend stortte Carlo voor de voeten der gravin.
o Mevrouw!’ riep hij, ‘laat mij uwe knieën omhelzen! Laat mij eerbied toonen
aan dit gevoelen, dat uwe ziel groot maakt en heilig!..’
De gravin sloeg eenen blik op den geknielden jongeling, en een stroom tranen
ontsprong hare oogen....
‘Gregorio...’ stamelde zij, hare hand naar den markies uitstekende, ‘o, zeg gij
hem... zeg hem dat zijne plaats niet daar is... dat hij op mijn hart...; want zie... ook
mijn hart is ontwaakt... en onze eed bestaat niet meer!..’
Gregorio richtte met een verhelderd oog, doch waar tenzelfden tijd een traan in
blonk, zijnen zoon van den grond op en, hem in de armen der gravin stootende, riep
hij:
‘Omhels haar! Omhels uwe moeder!’
‘Mijne moeder!’ snikte Carlo, en zijne armen reikten zich uit; doch de aandoening
was te zwaar en hij viel in onmacht.
Een uur later was de kalmte grootendeels teruggekeerd en men kon ernstig spreken.
Het huwelijk van Elisa en Carlo werd beslist; doch eerst zou de vereeniging van
Gregorio en de gravin in stilte gesloten worden.
Toen de omwenteling van het jaar dertig in Italië plaats greep, leefde de gravin
niet meer. Gregorio sneuvelde voor de vrijheid, en Carlo, na als een held gevochten
te hebben, moest voor eene tweede maal het zure brood der ballingschap proeven.
Slechts bij het orkaan van 1848 mocht hij zijn bloed voor het vaderland laten
stroomen.
Elisa leeft nog alleen, om den rouw van de geliefde dooden te dragen.

Pietro Dateneri.
‘Er is daar wel iets in,’ zegde de professor C. ‘en als gij beweert dat Puccinotti een
knap man is, zal ik het tegenstrijdige niet zeggen. Hij doet inderdaad Italië eer aan;
maar onthou het wel, mijn vriend, stelselmatige bespiegelingen zijn geene wetenschap
en theoriën zijn geene praktijk...’
‘In allen geval, professor, kan men niet loochenen, dat er in het
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bedoelde werk een grootsch, een vooruitstrevend gedacht ligt. - De geneesmiddelen
trachten te rangschikken volgens hunne elektrieke eigenschappen... Er is daar iets
in, dat mij toelacht, iets dat in de toekomst dringt...’
‘Inderdaad, eene soort van dichterlijke opvatting en dat moet u bevallen, ik ken
u; doch in de wetenschappen mag men niet dan met vaste stappen voortgaan en in
de geneeskunde bijzonder is het gevaarlijk der inbeelding eenen vrijen toom te laten.’
‘En nogtans, wanneer men nagaat wie in de kunst de grootste uitvindingen gedaan
heeft, ondervindt men meestal, dat dezelve het werk zijn geweest van geniale geesten,
van mannen die een dichterlijk brein bezaten.’
‘Het is ook al waar, misschien; doch hunne uitvindingen zijn immer in den beginne
onvolmaakt geweest en die uitvinders waren nooit bekwaam hun eigen werk tot
volkomene rijpheid te doen geraken.’
‘Het zal misschien ook het lot wezen van Puccinotti...’
‘Wat is dat?’ onderbrak de professor,’ een rijtuig houdt aan de deur stil... en reeds
zoo laat...’
‘Inderdaad,’ zegde ik, en wij bleven beiden aandachtig luisteren.
Na eenige stonden trad de bediende des professors binnen.
‘Heer professor, de oude mevrouw Dietrini is aan de deur met haar rijtuig...’
Het wezen des dokters werd op eens gefronst en kreeg eene barsche uitdrukking.
‘Welnu!’ vroeg hij, ‘en wat moet mevrouw Dietrini hebben?’
‘Zij verzoekt of mijnheer niet zou willen medekomen. Mevrouw hare dochter is
doodelijk ziek.’
‘Zeg haar, dat ik geene nieuwe kliënten meer aanneem,’ sprak de professor, en
zich terug in zijnen zetel voor hel vuur plaatsende, sloeg hij de slippen van zijnen
kamerrok over zijne beenen, greep de tang en begon de smeulende stukken hout
bijeen te verzamelen, om ze te doen vuur hervatten. Inwendig moest hij sterk
aangedaan wezen; want ik zag zijne hand beven en zijne lippen werden door eene
lichte zenuwschokking beroerd.
Die handelwijze scheen mij zoo vreemd, dat ik er niet eens aan dacht om een
woord te spreken... Dagelijks was ik in betrekking met den professor; ik bezat veel
van zijn vertrouwen en ik wist wel, dat hij immer onbewimpeld zijn gedacht zegde
en zich wel eens op

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

106
eene barsche wijze uitdrukte; doch nimmer nog had ik zoo iets bij hem bemerkt.
Niettegenstaande de uitgestrekte praktijk, welke hij, bij zijne plaats van professor
der Clinica aan de hoogeschool, te verzorgen had, had ik hem nog nooit zien aarzelen
eenen kranke ter hulp te snellen, hoe arm en hoe onbekend hem die kranke ook was,
en thans weigerde hij een bezoek bij eene mevrouw... - Terwijl ik in die overdenking
verdiept bleef, ging eensklaps de deur der kamer voor de tweede maal open en eene
oude dame ijlde het vertrek binnen. Twee tranen parelden haar op de wangen en de
handen tot den geneesheer uitstekende, bad zij met eene halfschreiende stem:
‘Professor, om de liefde Gods, wees edelmoedig en kom toch bij mijne dochter!
Wij hopen nog slechts in u en zoo er nog andere hoop was, zouden wij u niet komen
lastig vallen; doch al de geneesheeren hebben haar verlaten en uwe kunde alleen...’
‘Mevrouw, ik bezit niet meer kunde dan de anderen en ik kan zoo min als iemand
mirakelen doen. Het spijt mij u te moeten weigeren; doch het is een voornemen dat
ik gemaakt heb... en ik wil het ten uitvoer brengen... ik ben overlast... ik ben niet
jong meer...’
‘o Mijnheer! gij zult dien tegenzin overwinnen, en wat gij voor de dochter niet
doen zoudt, zult gij toch aan de oude moeder niet weigeren.’
De professor wierp eenen schuinschen blik op de vrouw en herhaalde:
‘De moeder?... die reden is niet geldend, mevrouw... Ik kan niet, zeg ik u.’
Ik begreep niets aan dit alles, en tot den professor naderende, fluisterde ik hem in
het oor:
‘Het is misschien een zeldzaam geval, professor!...’
‘Alledaagsch geval!...’
‘Voor mij misschien toch leerzaam?’ voegde ik er half beschroomd bij.
‘Mijnheer,’ hernam nu de vrouw, ‘ik ga hier niet weg, zoo gij mijne bede niet
inwilligt. Gedenk dat het eene moeder is, die voor hare dochter smeekt!...’
‘Misbruik dien naam niet langer, mevrouw,’ zegde de geneesheer barsch, en
rechtstaande, wandelde hij eenige keeren op en neder in het vertrek.
‘Welnu, ga, ik zal komen,’ sprak hij eindelijk.
‘Mijn rijtuig wacht u beneden, mijnheer.’
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‘Ik heb geen rijtuig noodig, mevrouw.’
‘Maar het is laat, dokter, de straat is soms onveilig...’
‘Voor mij is de straat nooit onveilig, mevrouw, en toch mijn jonge vriend hier zal
mij vergezellen.’
‘Dank, mijnheer, ik betrouw mij op uw woord en ga, - onze dankbaarheid
intusschen...’
‘Die heb ik niet noodig, mevrouw,’ onderbrak de professor, terwijl hij zijnen
kamerrok afwierp.
Mevrouw Dietrini verliet, zonder nog iets te zeggen, het vertrek.
‘Neem uwen hoed en mantel,’ zegde mij na eenige stonden de professor, ‘en
vertrekken wij.’
Geen enkel woord werd er tusschen ons beiden op straat gewisseld en na eenige
minuten hielden wij voor eene prachtige woning stil.
Men stond reeds op ons te wachten en een aantal bedienden liepen in verwarring
om onze mantels aan te nemen, ons voor te lichten en de deuren der zaal te openen.
Eindelijk traden wij in eene stil verlichte kamer, waar, op een laag prachtig ledekant,
eene vrouw van omstreeks de veertig jaren uitgestrekt lag.
Het wezen der kranke, ofschoon door de ziekte afgeteerd, bood nog schoone
trekken aan en gemakkelijk was het te zien, dat die vrouw weleens eene schoonheid
moest geweest zijn. De oude moeder, die ik reeds bij den professor gezien had,
bevond zich aan het hoofdeinde des ledekants, en in eenen hoek der zaal zat een man
van middelbaren leeftijd met het hoofd in de handen en weende.
De professor naderde tot het ziekbed en greep den pols der kranke, wier lichaam
op dit oogenblik eene lichte zenuwschokking onderging. Nu vestigde hij zijne scherpe
grijze oogen, gedurende eenige stonden, op het gelaat der zieke en liet zich vervolgens
in eenen zetel naast het ledekant zakken. Dan deed hij een aantal ondervragingen,
welke door de oude moeder beantwoord werden; want de kranke was op dit oogenblik
buiten kennis. Er was op dien stond bij den professor geene ontsteltenis meer te
bespeuren, zijne stem was zacht, kalm en vertroostend, en er kwam, zooals vroeger,
geen enkel barsch woord meer uit zijnen mond. Zijne kunst liet hem denkelijk thans
niet toe aan iets anders te denken. Eindelijk schreef hij eenige geneesmiddelen en
greep naar zijnen hoed.
Buiten het vertrek getreden, vroeg de oude moeder, welke ons gevolgd was:
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‘o Professor, spreek, is er nog hoop? Zoudt gij?...’
‘Ik kan het leven nog slechts eenige uren verlengen,’ was het antwoord, ‘zorg ten
spoedigste dat de zieke den laatsten kerkelijken troost ontvange en zich God ten
vriend make. Ik kan er verder niets aan doen.’
Een stroom van tranen ontsprong aan de oogen der oude vrouw en zij kon geen
enkel woord meer uiten.
Intusschen verliet ik met den professor de woning. Wij spraken onderwege over
de ziekte; de dokter deelde mij een aantal waarnemingen mede, on een kwaart uurs
later bevonden wij ons terug in zijn vertrek.
‘Dokter,’ sprak ik alsdan, ‘ik moet u rechtuit bekennen, dat uwe handelwijze,
zoowel als al wat er bij ons bezoek is voorgevallen, mij raadselachtig voorkomt. Zou
het onbescheiden zijn, naar den uitleg van die raadselachtige handelwijze te vragen,
wel te verstaan, indien er geen geheim onder dit alles schuilt, dat dient verzwegen
te worden...’
‘Geheim, ja,’ zegde de professor, ‘en geheim neen; althans niets dal ik u niet
zeggen kan... Luister, Francesco; doch zet u eerst neder - hier bij het vuur, en neem
eenen roemer aleatico. Wij mogen die ontstopte flesch niet laten verschalen.’
Toen ik aan dit verzoek voldaan had, sprak de professor in dezer voege:
Ik had, over eenige jaren, een' vriend, wien ik des te sterker verkleefd was, daar
ik hem van jongs af gekend had en hem als onder mijne bescherming had zien
opgroeien. Pietro Dateneri - zoo was zijn naam, - was een der edelmoedigste karakters,
welke ik ooit op de wereld ontmoet heb en een der verstandigste jongelingen, welke
ik bij de universiteit tusschen mijne leerlingen heb gekend. Dan, had de natuur hem
mild begunstigd, voor wat geest en hart betrof, zij had, voor wat het uitwendige
aangaat, hem des te meer stiefmoederlijk behandeld. Uitgenomen zijn wezen, welks
trekken regelmatig, schoon en vol uitdrukking waren, was zijn lichaam gansch
mismaakt en hij was dientengevolge van eene zwakke gezondheid. Hij leefde slechts
door het hart en, de bijeenkomsten der groote wereld vluchtende, waartoe zijn stand
hem nogtans zou geroepen hebben, gaf hij zich van zijne jongelingsjaren gansch en
geheel aan de ernstige studiën over. Hij werd opvolgend doctor in de wiskunst, in
de rechten en eindelijk
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ook in de geneeskunst. Het was toen hij dit laatste vak bestudeerde, dat ik met hem
in de nauwste betrekking kwam en onze oude kennis in eene warme vriendschap
veranderde. Wij waren als onscheidbaar en de ledige uren, welke mijn ambt mij
overliet, werden gewoonlijk in den omgang met hem gesleten. Meermaals vergezelde
hij mij bij de zieken, welke mij toevertrouwd waren, en hij vond er alsdan zijn grootste
vermaak in, om met zijne schatten de behoeftigen, welke wij bezochten, te
ondersteunen. Hij was alsdan gelukkig, de brave Pietro, en zijne vriendschap was
mij eene der grootste vertroostingen bij de wederwarigheden, welke wij in de
maatschappij ontmoeten. Die vriendschap verdubbelde nog bij het afsterven zijner
ouders; want hij had noch broeder noch zuster en bleef nu alleen in de wereld.
‘Een jaar na dit voorval, welk voor Pietro eene echte ramp mocht genoemd worden,
werd ik eensklaps gewaar, dat hij niet meer zoo vurig als naar gewoonte mijne
tegenwoordigheid opzocht. Ik wachtte niet lang om van hem, met mijne bekende
openhartigheid, den uitleg van die schijnbare verkoudheid onzer vriendschap te
eischen. - Eenvoudig en zuiver van gemoed, zooals hij was, werd hij beschaamd bij
mijne ondervraging en bekende mij, dat hij sedert eenigen tijd een meisje had leeren
kennen en haar beminde.
Dit nieuws klonk mij als een donder in het oor en ik vroeg hem
- ‘Wie heeft u die kennis doen maken?’
- ‘Hoe! doen maken! mijn vriend?’ zegde Pietro, ‘hoe maakt men zulke kennis?
Ik heb haar gezien en daar zij mij niet ongenegen scheen...’
- ‘Men heeft u aan iets gekoppeld,’ onderbrak ik, ‘wie is dat meisje?’
- ‘Lucia Dietrini...’
- ‘Ziet ge wel! Ik ben zeker dat men u lagen gelegd heeft en dat gij u in de strikken
laat vangen. Ik ken die Lucia, ik ken hare moeder en het gansche gezin: eene vervallen
familie, die zich met uw fortuin zoekt te redden! Ongelukkige!...’
- ‘Gij bedriegt u, vriend,’ zegde Pietro; ‘want dat is zelfs de grootste oorzaak
waarom ik niet verder gevorderd ben: Lucia vreest, dat de wereld er zoo zal over
oordeelen...’
- ‘Onverbeterlijk!’ riep ik, ‘ik verwachtte nier minder van hare doortraptheid! Luister, Pietro... Zoo gij mij gezegd haddet: er is daar, in dit burgerlijk gezin, een
eenvoudig meisje, dat mij genegen
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is, dat vriendschap voor mij heeft opgevat, dat mij bemint en ik wil haar huwen, ik
zou u geantwoord hebben: doe het. Thans kan ik uw voornemen niet goedkeuren.
Gij gaat in handen vallen van eene familie, die enkel op uwe rijkdommen uit is, die
u zal ongelukkig maken, die u het leven zal verbitteren...’
- ‘Gij neemt het al te erg op, mijn vriend,’ zegde Pietro, ‘en ziet de zaak met de
zwarte kleuren afgeteekend. Lucia, wees er zeker van, bezit eene schoone ziel... en
wat zal ik u meer zeggen... ik bemin haar met drift...’
- ‘Onderga dan uw ongelukkig lot, vriend,’ zegde ik, hem de hand drukkende,’ en
vergeet niet dat gij immer in mij eenen getrouwen vriend zult blijven ontmoeten.’
- ‘Ik ben zeker,’ sprak Pietro, ‘dat gij later u met mij over mijne keus zult
verheugen.’
- ‘De hemel geve zulks!’ sprak ik, ‘ik zou hem er dankbaar voor wezen, en voortaan
aan mirakelen gelooven.’
Drie maanden later huwde mijn vriend met Lucia en de inlichtingen, welke ik
intusschen genomen had, gaven mij het bewijs dat, zooals ik het had voorgevoeld,
de moeder in dit alles de rol van eene lage koppelaarster gespeeld had en in hare
dochter een gehoorzaam werktuig had gevonden.
Van het oogenblik zijns huwelijks zag ik mijnen vriend Pietro slechts van tijd tot
tijd en vernam telkens van hem hoe gelukkig hij zich gevoelde en hoe hij nu eene
familie, een huisgezin had teruggevonden; want, merk wel op, dat hij, met zijn
huwelijk, zich de gansche familie zijner Lucia had op den hals getrokken. Ik wilde
dit ingebeeld geluk niet storen en deed hem slechts beloven van, indien tegenspoed
hem kwam bejegenen of hem eenig hartzeer overkwam, hij mij het insgelijks zou
hebben medegedeeld.
Ik ging hem weinig in zijne woon bezoeken; want ik kon mijnen afkeer voor de
vrouwen niet overwinnen, en te meer Pietro verbleef het grootste gedeelte van het
jaar op zijn buitengoed en mijne bezigheden hielden mij aan de stad vastgekluisterd.
Omstreeks een jaar na zijn huwelijk werd hem eene jonge dochter geboren, welke
een jaar later van eene tweede gevolgd werd. Het waren beiden gezonde en
welgemaakte kinderen en daarin verheugde ik mij niet min dan mijn vriend. Tot dan
toe had ik nog nimmer eenige klacht uit den mond van Pietro gehoord; doch zekeren
dag,

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

111
dat hij mij kwam bezoeken, zag ik de mistroostigheid op zijn wezen geprent.
- ‘Wat is er, Pietro?’ vroeg ik. ‘Gij hebt mij beloofd openhartig te spreken, wanneer
er u iets op het hart zou wegen...’
Hij verhaalde mij alsdan, met de tranen in de oogen, dat hij sedert eenigen tijd had
opgemerkt dat zijne vrouw, als het ware, zijne nabijheid vluchtte en alle voorwendsels
wist uit te zoeken om niet met hem in het openbaar te verschijnen. In huis had men
hem allengs van zijn gezag beroofd en, wanneer hij eenige opmerking wilde maken,
deed men hem alras gevoelen dat hij niets had in te brengen.
Ik kan u niet verhalen welke ontelbare kleine martelingen men den ongelukkige
deed onderstaan. Ik mag het mij zelfs niet meer herinneren, want dan voel ik eenen
helschen haat in mijne borst gloeien.
Genoeg dat ik u zegge, dat van toen af het leven van Pietro vergiftigd was, dat
zijn huisgezin als in eene hel werd herschapen en men zich bezig hield met hem als
met naaldesteken te dooden.
Toen ik van dien staat van zaken bewust was, ging ik hem meer dan vroeger in
zijne familie opzoeken en vond alras de gelegenheid mij van de gegrondheid der
klachten mijns vriends te overtuigen en meer dan eens hem onaangename stonden
te sparen. Ik kreeg te meer den uitleg der verandering van het karakter der vrouw en
betrapte haar zekeren dag met haren minnaar, denzelfden die later haar echtgenoot
werd en dien gij daar straks, met het hoofd in de handen, in de kamer der stervende
hebt zien zitten weenen. Lucia smeekte mij niets van die ontdekking aan haren
echtgenoot te zeggen; zij weende, kroop voor mijne voeten en ik stemde er in toe te
zwijgen, op voorwaarde dat zij nimmer haren minnaar zou hebben weêrgezien. - Ik
wist wel dat die belofte, welke zij gereedelijk deed, slechts voor gevolg zou gehad
hebben, de plaats der liefdebijeenkomsten te veranderen; doch dat was altijd de
schande verminderen, en wat zou ik gewonnen hebben met Pietro nog ongelukkiger
te maken, door hem al de uitgestrektheid zijner ramp te doen kennen? Dan, de toestand
mijns vriends verbeterde daarom niet en het kwam eindelijk zoo verre, dat hij ten
spot van zijne eigene kinderen verstrekte.
Gij kunt licht begrijpen, dat al die smarten, al die martelingen, welke men moet
gevoelen om er al de bitterheid van te kennen, niet nalieten eenen nadeeligen invloed
op de gezondheid van Pietro uit te
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oefenen. Van dag tot dag werd hij zwakker en eindelijk was hij genoodzaakt zich te
bed te begeven. Ik stond hem in zijne langdurige kwijning bij en vertroostte hem zoo
goed ik kon. - Eindelijk was zijn uur gekomen. - Hij stierf tusschen mijne armen en
zijn laatste zucht was nog een woord van vergeving. - Zijne vrouw zat voor het bed
geknield en borst in schijnheilige tranen los, wanneer zij zag dat hem de geest ontgaan
was.- Toen gebeurde er iets onbeschrijfelijks in mijne ziel. Ik sloeg eenen brandenden
blik op de vrouw, greep haar bij den arm, richtte haar op en, met mijne hand op den
doode wijzende, grijnsde ik haar toe:
- ‘Daar ligt uw offer, mevrouw! Gij hebt hem vermoord! Wees eeuwig gevloekt!...’
‘De moeder van Lucia kwam toegeschoten.
- ‘Achteruit, laffe koppelaarster!’ riep ik, ‘de hemel zal u ook straffen!’
‘En de twee vrouwen van mij wegstootende, ijlde ik het huis uit.
‘Toen de rouw van Lucia geëindigd was, trouwde zij met haren minnaar, eenen
advokaat zonder zaken, den grootsten huichelaar, dien ik ooit gekend heb. Lucia
heeft er hare straf bij gevonden en ik zou de waarheid verzwijgen, indien ik u niet
zegde, dat ook de oude moeder sedert lang op geen geluk meer mag rekenen. God
is een rechtveerdig wreker. Francesco...’
De professor hield op met spreken en ik zegde, hem de hand drukkende:
‘O, nu begrijp ik, waarom gij daar straks uwen haat tegen de menschenliefde hebt
voelen kampen, en ik bewonder de overwinning, welke uw plicht van geneesheer
over uwen wettigen afkeer voor die twee vrouwen behaald heeft.’

De occhiata.
I.
- ‘Dan is het wel, Giulio, en nu van wat anders. Vertel nu eens van die occhiata...
gij weet?...’
‘En de goede Cameriere deed mij weêr eene zijner gewone avond-

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

113
vertellingen, welke ik misschien later de lezers, op mijne beurt, wel eens zal verhalen.’
Ik ga mijne belofte gestand doen en mij de woorden van Giulio trachten te
herinneren, om ze zoo goed mogelijk den lezer weêr te geven.
De Cameriere, zooals men in het verhaal Sabina heeft kunnen zien, had, volgens
gewoonte, mijn te bed gaan bijgewoond, en toen ik zacht en warm onder de dekens
verborgen lag, begon hij nagenoeg in dezer voege:
‘Gij weet, mijnheer, wat de occhiata is?...’
‘Dat is te zeggen, Giulio, ik stel mij het ding zoo op eene zekere wijze voor en
denk dat het iemand een lot toewerpen is, bij middel van eenen boozen blik, eenen
tooverachtigen oogslag... Wat weet ik er van?...’
‘Niets, signore, gij weet er niets van...’
‘Ah! diavolo!’
‘Neem het mij niet kwalijk, mijnheer; doch ik moet u herhalen, dat gij er niets van
weet.’
‘Het is wel mogelijk, Giulio, ik ben van een land, waar men aan al die
grootmoeder-vertelsels weinig geloof hecht.’
‘Het zijn geene vertelsels, mijnheer, het zijn dingen, die ik gezien en ondervonden
heb.’
‘Wij zullen er niet verder om twisten, Giulio, verhaal slechts.’
En de Cameriere begon:
‘Gij weet, mijnheer, dat ik vroeger het bedrijf van haarkapper en baardscheerder
uitoefende?’
‘En dat gij er zeer bedreven moet in geweest zijn,’ antwoordde ik, ‘dat leeren mij
nog dagelijks uw krulijzer en scheermes.’
‘Mijnheer is wel goed,’ zegde de oude Figaro, ‘doch daarom zegde ik zulks niet.
Het was slechts om u te doen kennen, dat ik onder mijne klanten eenen man telde,
die de occhiata bezat of liever door de occhiata bezeten was; want maakte hij anderen
ongelukkig, hij zelf ook mocht zich weinig gelukkig achten. Zijn naam was Marco
Fonti en hij was met een rijkelijk fortuin begunstigd en met een verstand, dat
buitengewoon mocht genoemd worden. Mij dunkt, ik zie hem nog voor mij staan.’
‘Hij is dus dood?’ onderbrak ik.
‘Neen, mijnheer, maar hij heeft sedert lang het land verlaten en
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waar hij verbleven is weet niemand. Toen ik hem kende en hem dagelijks den baard
scheerde, kon hij omstreeks de veertig jaren oud wezen. Hij was van eene tamelijke
lengte, bruin van opzicht, en van eenen sterken lichaamsbouw. Zijn schedel was
bijna kaal en zijn voorhoofd buitengewoon groot en breed uitgezet. Zijn wezen was
noch schoon noch leelijk; doch uit zijne oogen straalde een vuur, dat ik een koud
vuur zou durven noemen, indien het vuur koud konde wezen, en waardoor men zich
tenzelfden tijd als verschroeid voelde en van angst voelde beven. Onmogelijk was
het zijnen blik, dien hij gewoonlijk strak en onbeweegbaar op u richtte, langer dan
eene seconde uit te staan, en het ware mij, zooals iedereen, onmogelijk geweest hem
te scheren, zoo hij, tijdens die bewerking, de voorzorg niet genomen had immer zijne
oogen gesloten te houden. De oogen, zegt men gewoonlijk, zijn de spiegel der ziel.
Indien zulks waar is, en ik geloof het, dan moest de heer Marco Fonti wel eene aardige
ziel hebben.’
‘Er zijn alle soorten van zielen, Giulio,’ merkte ik aan.
‘Het moet wel zijn, mijnheer,’ ging de Cameriere voort; ‘want anders toch zouden
de andere zielen van de ziel van Marco Fonti zoo niet afgeschrikt hebben. Van toen
hij nog jong was, vluchtten hem al de kinderen van denzelfden ouderdom, en gespelen
kon hij niet vinden. Zijne moeder was gestorven, terwijl zij hem het leven schonk,
en hij was nog geen vijf jaren oud, toen hij, met zijnen vader eene brug overrijdende,
met het rijtuig in den vloed stortte, en er alleen, men weet niet op welke wijze,
uitgeraakte, terwijl de oude heer Fonti met koetsier en peerd versmoorde.
‘Dat was het eerste ongeluk van gewicht, dat men in zijn leven kon opteekenen,
indien men het afsterven zijner moeder niet mederekent; doch het was slechts een
begin van al de rampen, welke zijne tegenwoordigheid later moest voortbrengen en
die het mij onmogelijk zou zijn u alle op te noemen. Zoo gebeurde het, wanneer hij
zijne studiën aan de hoogeschool voortzette, dat zekeren dag het vertrek, waar de
leeraar bezig was zijne les voor te dragen, met een ontzaglijk gedruisch instortte, en
er van al de leerlingen slechts een enkele ongewond uitkwam en dat was Marco Fonti.
Hij bestudeerde de medecijnen, en het was genoeg, dat men hem eenen zieke ter
verzorging aanbevool, om dezen allengs te zien verergeren, te verkwijnen en het met
den dood te zien bekoopen, zoo men hem niet bij tijds in andere handen overleverde.
En nogtans gaf Marco proeven van de grootste
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bekwaamheid in de kunst en van toen hij nog leerling was, bezat hij reeds meer
kennis dan de beste professoren der universiteit. Zoo heeft men het mij ten minste
verzekerd.’
‘En werd hij ook later praktiserend dokter?’ vroeg ik.
Neen, mijnheer, hij had zulks niet noodig, daar hij een uitgestrekt fortuin bezat,
en hij zelf bekende, dat hij de hand ongelukkig had en nooit veel goeds door zijne
kunde zou hebben weten te stichten. Gelukkig voor de zieken; want had hij het stieltje
uitgeoefend, dan had hij het te bont gemaakt met de ongelukkigen naar de andere
wereld te zenden. - Hij verliet intusschen de hoogeschool en begon de vermaken der
groote wereld bij te wonen. Geestig en verstandig, werd hij in het eerst bij de
conversazioni sterk gezocht; doch het ging hier zooals overal; zijne tegenwoordigheid
was niet zelden schuld van onvoorziene rampen, en allengs begon men hem te
vluchten; hij ontving weinig of geene uitnoodigingen meer en vond eindelijk overal
de deur gesloten.
Uit de groote wereld als verbannen, verbond Marco zich eenen tijd lang aan eenige
losbollen en leidde een vroolijk en luidruchtig leven. Hij volgde getrouwelijk de
vermaken van den schouwburg en bij de ongelukken, die de rampzalige occhiata
aldaar veroorzaakte, mag men bijzonder eene doen opmerken. - Het is nu ongeveer
vijftien jaren geleden. Maestro Rossini had weêr een zijner nieuwe meesterstukken
vervaardigd en men zou hetzelve voor de eerste maal op den grooten schouwburg
opvoeren. - Marco zou zulk iets niet hebben laten voorbijgaan en bevond zich met
twee zijner makkers in zijn palcho tegen het voortooneel. De twee eerste bedrijven
liepen goed af en maakten furore; doch bij het aanvangen van den derden akt,
verspreidde zich eensklaps een dikke rook in de zaal en, een oogenblik later, stond
het tooneel in volle vlam. Een angstige kreet verhief zich uit de menigte. De
toeschouwers vlogen van hunne banken en uit de palchi, stormde naar den uitgang,
en daar begon men zich te verdringen en elkaar onder den voet te trappen. Een ijselijk
gehuil verhief zich; de kreten van angst mengden zich met de smartelijke stem der
gewonden en de verdoofde snikken der verpletterden, en wat de brand niet verrichtte,
deed de schrik, deed de zinnelooze overijling om het gevaar te vluchten. Bij dit akelig
schouwspel stond Marco als een beeld ongevoelig. Hij bleef op zijne plaats tot de
vlammen het houten bekleedsel van het palcho begonnen aan te tasten en had
intusschen,
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van verre met zijn kijkglas, de verwarring blijven nastaren. Wanneer het hem te warm
werd, sloot hij zijn verrekijkertje, zuiverde de glazen met kalme voorzichtigheid,
stak het vervolgens in den zak en stond van zijne plaats recht, zonder dat men bij
hem eenige haast of den minsten spoed kon ontdekken. Bij het openen der deur zijner
logie zag hij zich door de vlam den weg langs de galerij afgesloten. Hij deed de deur
terug toe, en zijne glacé handschoenen voorzichtig uitdoende en in den zak stekend,
klom hij op de leuning van het palcho en begon eene gevaarlijke klimming, welke
hem in het midden van den schouwburg eene andere logie deed bereiken en van daar
de galerij op eene plaats, waartoe de brand nog niet genaderd was.
‘Hij klom vervolgens den trap af en naderde tot de verwarring, die nog altijd
voortduurde. Daar hield hij weder stil, deed terug zijne handschoenen aan, ontstak
eene sigaar en bleef, tusschen het gehuil en gekerm, gerust wachten totdat de uitgang
zou vrij worden. Wanneer dit oogenblik gekomen was, trad hij voorzichtig over de
dooden en gekwetsten, die nog immer den ingang belemmerden, en begaf zich
vervolgens naar het koffiehuis om een sorbetto te nemen.’
‘Maar, bij den duivel, Giulio!’ riep ik, het hoofd half uit de lakens richtend, ‘ik
zie daar niets in dan wijsheid en voorzichtigheid en hadden allen het voorbeeld van
Marco Fonti gevolgd, men had noch dooden te betreuren, noch gewonden ter
verzorgen gehad. In stonden van gevaar, Giulio, is de kalmte de beste redding.’
‘Gij hebt er wel over te klappen, mijnheer, en het was Marco zeer gemakkelijk
kalm te wezen, daar hij de overtuiging bezat, dat, wat er ook komen mocht, hij toch
voor zichzelven niets te vreezen had.’
‘Dat is te zeggen, dat hij door eene gevaarlijke klimming slechts zijn leven kon
redden,’
‘Het is dat hij zulks wel wilde doen, mijnheer, doch had hij ook door den vollen
brand willen heenstappen, hij was zeker er ongeschonden van af te komen.
‘Ah! Corpo di bacco!’ riep ik, in eenen schaterlach losberstende. ‘Gij gelooft dan
waarlijk aan zulke zotternij, Giulio? Gij gelooft dan, dat er zulke menschen bestaan,
wier nabijheid alle rampen voorbrengt, en die immer zelven van die rampen
verschoond blijven? Maar, mijn arme Giulio; sei matto? Zijt gij dan zinneloos,
kindsch geworden?
‘Gij zijt nog jong, mijnheer,’ zegde de Cameriere, het hoofd
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schuddende, ‘en daarbij zoo ook al wat filosoof. Doch hadt gij, zooals ik, den man
gekend, uw ongeloof had zich wellicht niet lang staande gehouden. De voorbeelden,
ziet gij, zijn in te groot getal, dan dat men redelijker wijze de zaak zou kunnen
loochenen, en er is niemand in de gansche stad of hij zal u zooals ik over Marco
Fonti spreken en met uw ongeloof medelijden hebben. Gij kent den heer Felster, niet
waar’?
‘Dien zotten jager?’ vroeg ik.
‘Juist, dien onvermoeibaren liefhebber van de jacht, dien Duitscher.’
‘Welnu?’
‘Welnu, ondervraag dien eens. Hij heeft menigmaal met hem gejaagd en hij zal u
bekennen, hoe er geen enkele tocht voorbijging, waar Marco Fonti deel van maakte,
zonder dat zich het een of ander ongeval voordeed. Nu eens viel een der jagers in
eenen afgrond en kon slechts door een mirakel gered worden; dan weêr sukkelde een
in den vloed en versmoorde, zooals de jonge Ganozzi; ofwel het vuurroer borst aan
stukken, terwijl men het afschoot en nam de halve hand van eenen jager mede, zooals
het met Carlo Marcelli het geval geweest is. Doch bij dit alles bleef Marco Fonti
ongedeerd, altijd zijnen zelfden koelbloed en zijne kalmte bewarende. Indien hij zoo
geen volmaakt schutter geweest ware, had het alras niemand meer gewaagd om met
hem ter jacht te gaan; maar Marco schoot nooit mis, en, kon men zich boven de vrees
der ongelukken stellen, dan was men zeker met eene goede vangst huiswaarts te
keeren. Het ging echter toch eindelijk te ver en zoo als Marco zich buiten de gezellige
kringen had zien sluiten, zoo ook werd het hem ten laatste onmogelijk nog makkers
aan te treffen, welke met hem het rampbarend vermaak der jacht wilden deelen.’
‘Ongelukkige Marco!’ zuchtte ik.
‘Inderdaad ongelukkig, signore; want wat hij bij die gedwongene eenzaamheid
gewaar werd, zult gij licht begrijpen, alsmede dat hem dezelve zeer smartelijk moest
vallen. Zijn karakter, van natuurwege reeds ingetogen, werd er nog zwaarmoediger
door en allengs begon hij meer en meer den omgang met de menschen te schuwen:
iets toch waarbij de menschen zich niet slechter bevonden.’
‘Ik heb medelijden,’ onderbrak ik, ‘met dien ongelukkigen verworpeling der
maatschappij, en indien hij de stad nog bewoonde, zou ik hem licht nu en dan willen
gaan gezelschap houden.’
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‘Goddank dan dat hij weg is!’ hernam Giulio; ‘want gij zoudt er u zeer slecht bij
bevonden hebben, te meer daar de diepe eenzaamheid, waarin hij leefde, zijnen
slechten invloed nog scheen te vergrooten en de voorvallen, ofschoon minder talrijk,
er des te verschrikkelijker om werden. - Marco Fonti, voelende, dat hem in de stad
niet alleen de vrienden ontbraken, maar dat iedereen hem scheen te vluchten, zoodat
het hem zelfs moeilijk werd zich dienstknechten aan te schaffen; want iedereen had
den moed niet om, zooals ik, die hem dagelijks scheerde, hem van nabij te komen,
besloot zich op eene villa, die hij in de heuvelen had doen bouwen, te gaan opsluiten.
Een oude knecht volgde hem daarheen en zoo ging hij zijn eentonig leven voortslijten,
totdat hij voor goed aan het vaderland vaarwel zegde. De oorzaak van zijn vertrek,
mijnheer, is nog eene gansche historie...’
‘Die gij mij morgen zult vertellen, Giulio,’ onderbrak ik; want ik kon den vaak
niet langer meester blijven.
‘Neen,’ zegde de cameriere, zich bereid makende om te vertrekden; ‘neen, eene
historie, die u beter zou kunnen verhaald worden door den Duitscher, van wien wij
daar straks spraken, den heer Felster, den eenigen zijner oude vrienden, die Marco
in zijne eenzaamheid ging bezoeken, meermaals eenigen tijd met hem overbracht en
de eenige ook, die hem, bij het vertrekken, de hand heeft gedrukt.’
‘Niet langer dan morgen,’ zegde ik, ‘vraag ik hem den ganschen uitleg en daar hij
mij een innige vriend is, ben ik zeker goed onderricht te worden. En nu, felice notte,
Giulio!’
‘Felicissima notte, signore!’ antwoordde de Cameriere, en hij had nauwelijks
mijne deur achter zich gesloten, of ik lag reeds in eenen diepen slaap gedompeld,
om van de occhiata te blijven voortdroomen.

II.
Des anderdaags 's avonds bevond ik mij met mijnen Duitschen vriend Felster in het
koffiehuis, en nadat wij eenigen tijd over onverschillige zaken gesproken hadden,
zegde ik:
‘Mijn goede Felster, gij waart immers vroeger bevriend met den heer Marco Fonti?’
Felster zag eenigszins verbaasd op.
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‘En ik ben het nog,’ zegde hij; ‘waarom vraagt gij zulks?’
‘Omdat men mij over dien man een aantal wondere dingen verhaald heeft, waarvan
ik wel het echte woord zou willen kennen.’
‘Ik begrijp; men heeft u van de occhiata gesproken, niet waar?’
‘Juist, dat is het.’
‘Welnu, wat men u verhaald heeft, is ten naastebij de waarheid.’
‘Welhoe! die rampen, die ongelukken...?’
‘Zijn werkelijk voorgevallen; doch hebben niets bovennatuurlijks, en indien men
er iets kan van bewonderen, dan is het, dat somtijds het blinde toeval er voor iets of
wat tusschen kwam.’
‘Het is echter toch niet zoo gemeen,’ zegde ik, ‘dat zoo vele en zoo dikwijls
herhaalde ongelukken...’
‘Ongetwijfeld,’ onderbrak Felster, ‘dat is zeker wel zoo gemeen niet, en dat Marco
Fonti een buitengewoon mensch is, dat kan ik u verzekeren; doch dat hij te meer ook
een allerbraafst man was, is insgelijks eene waarheid, welke die, welke zijn leven
vergiftigd hebben, hadden moeten kennen.’
‘Maar,’ zegde ik, ‘men beschuldigt hem van onverschilligheid, van
onmeêdoogendheid?’
‘Onrechtveerdige beschuldiging.’
‘Maar tijdens den brand, die den schouwburg verwoestte - men heeft het mij ten
minste zoo verhaald, - ging hij onverschillig naar het koffiehuis, hij die geneeskundige
kennissen bezat en wien het eenen plicht zou geweest zijn...’
‘Ik heb u gezegd,’ onderbrak Felster, ‘dat Marco een buitengewoon mensch was;
er gingen in hem zekere dingen om, welke onverstaanbaar waren; hij oefende soms
eenen invloed uit, die nadeelig was en zulks was bijzonder merkbaar, wanneer hij
aan de behandeling van zieken of gewonden wilde denken. Het was genoeg, dat hij
eenen koortsachtige den pols voelde, om dezen alras in raaskalling te zien vallen;
het was genoeg dat hij eene kwetsuur verbond, om deze alras een kwaadaardig opzicht
te zien vertoonen en niet zelden den dood des kranken veroorzaken. - Er zijn zulke
menschen in de wereld; zij zijn uitzonderingen; maar zij bestaan werkelijk, zoowel
als men voorbeelden van het tegenstrijdige kan opmerken en menschen ontmoet uit
wier lichaam, als het ware, eene weldoende, eene genezende kracht uitstraalt. Het
was een ongeluk bij Marco Fonti; doch hij zelve leed er wel het meeste door. Het
ging hem diep in het hart, de
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overtuiging van dien nadeeligen invloed te hebben gekregen en zich eenvoudig te
moeten zeggen, dat hij, die het gansche menschdom had willen gelukkig maken, zich
met zijne medemenschen niet kon vermengen, zonder hun nadeelig te worden. De
zwaarmoedigheid, die men bij hem bespeurde, had daarin haren oorsprong en
geenszins in het gevoel van menschenhaat, welk de wereld hem zoo onrechtveerdig
toeschreef.’
‘Maar,’ onderbrak ik, ‘hebt gij zelf, mijn goede Felster, nooit bij dien invloed
geleden?’
‘Nooit,’ was het antwoord, ‘en ik schrijf het hieraan toe, dat ik een reuzen-zenuwstel
heb, welk niet licht kan geschokt worden. Echter moet ik u bekennen dat, wanneer
ik vier of vijf dagen achtervolgend met hem had overgebracht, het mij wél deed hem
te verlaten en ik mij telkens, als het ware, een gewicht van het hart voelde heffen.
Misschien ook was het slechts inbeelding, voortgebracht door al het wonderbare, dat
ik opzichtens mijnen vriend gehoord had en ook wel met eigen oogen had gezien.’
‘Het is wonder,’ zegde ik, ‘en gij zult licht begrijpen, dat ik bij dit alles mijne
nieuwsgierigheid nog meer voel gaande gemaakt...’
‘Ik weiger niet die nieuwsgierigheid te voldoen,’ antwoordde de Duitscher, ‘zeg
mij enkel waarover gij wilt ingelicht wezen, en zoo het in mijn vermogen is, zal ik
de zaak verklaren.’
‘Ik verwachtte niet minder van u, Felster, en mits gij u zoo bereidwillig toont,
welnu, er moet op de villa, welke Marco Fonti bewoonde, alvorens Italië te verlaten,
iets geheimzinnigs zijn voorgevallen... Mag ik er u het verhaal van vragen?’
‘Ik zal u trachten te voldoen, ten minste voor zooveel het in mijne macht is; want
of ik u ook al de bijzonderheden van het wondere drama, dat daar voorviel, zal kunnen
verhalen, weet ik niet; en ik twijfel er nog meer aan of ik u het voorgevallene zal
kunnen doen gevoelen. Nu, luister:
‘Gij schijnt mij van de zaak genoeg onderricht, om te weten, dat het vertrek van
Marco op zijn buitengoed het gevolg was van de moedeloosheid, welke hem, door
het gevoel dat hij in de stad opwekte en de gedwongene afzondering, waarin hij
leefde, overvallen had. Hij besloot voortaan, zooveel mogelijk, alleen te leven en
vertrok uit de stad, enkel een' ouden bediende medenemende, die hem had zien
geboren worden, wien hij ten minste nooit eenige ramp had berokkend en
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die hem als een vader verkleefd was. Hij leefde eenzaam, zich slechts aan de studiën
overgevende en voor enkel tijdverdrijf soms eene wandeling, bij het vallen des
avonds, in de omliggende heuvelen ondernemende, waar hem zijne faam alras gevolgd
was en waar de landbouwers, op zijn gezicht, het op een vluchten stelden. Hij werd
allengs aan dit leven gewoon en was niet al te ongelukkig. Ik hield met hem eene
bestendige briefwisseling en nu en dan, zooals ik u reeds gezegd heb, ging ik eenige
dagen op de villa met hem overbrengen. Die stonden waren echte feestdagen voor
den braven vriend, en telkens, wanneer ik hem verliet, zag ik tranen in zijn oog
parelen.
‘Eens dat ik hem, bij het vallen des avonds, op zijne wandeling vergezelde en wij
in een geleerd gesprek verdiept waren, zag ik Marco eensklaps onbeweegbaar blijven
staan, terwijl zijne aangevangen rede in zijnen mond scheen te versterven.
- ‘Zie,’ zegde hij, mijnen arm rakende, en met zijne hand vóór hem wijzende, ‘ziet
gij niet?’
‘Ik staarde, zoo goed ik kon, door de halve schemering, en ontwaarde slechts een'
vluchtenden persoon, welken ik voor een vrouwelijk wezen aanzag.
- ‘Het is wonder,’ vervolgde Marco, ‘zij is het; ik kan er niet aan twijfelen...’
‘Ik vreesde eenen stond, dat mijn arme vriend het hoofd verward had en de gedachte
vloog mij door den geest, dat zijn rampspoedig leven wel met zinneloosheid kon
eindigen.
- ‘En wie is het dan?’ vroeg ik.
- ‘Het is wel hetzelfde verschijnsel,’ ging hij voort, ‘dat ik reeds drie achtervolgende
nachten aan mijne bedsponde gezien heb en dat mij zoo minzaam komt toelachen.’
- ‘Gij verdwaalt, Marco,’ zegde ik, ‘hou in Gods naam uwe kalmte.’
- ‘Ik ben kalm, vriend, zeer kalm; doch kom, wij moeten ze zien, van naderbij
zien. Zij is engelachtig schoon... Doch neen, blijven wij hier; zie! zij wendt zich om...
Zij zal zelve ons komen vinden.’
‘En inderdaad, het wezen kwam stil naar de plaats, waar wij ons, bevonden,
heengestapt. Alras kon ik hare wezenstrekken onderscheiden en die wezenstrekken
waren lief als die van een' engel. Eene tamelijk rijke kleeding omgordde hare fijne
leden; doch op meer dan eene plaats waren die kleederen gescheurd en meer dan
eene flard was denkelijk
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in het kreupelhout blijven hangen, waaruit Marco ze eenen stond vroeger had zien
vluchten. Toen zij voor ons stond, reikte zij de armen naar Marco Fonti, en terwijl
er een traan van innige vreugde in haar oog blonk, riep zij: ‘Hier ben ik,’ en stortte
vervolgens in de armen mijns vriends, haar hoofd op zijne borst verbergende.
‘Marco drukte eenen zachten kus op hare blonde haren en hield het meisje
krampachtig tegen zijnen boezem geklemd, terwijl insgelijks een traan van aandoening
zich in zijne oogen vertoonde.
Ik wist niet wat uit dit wonderbare tooneel op te maken en bleef verbaasd staren;
doch ik dacht er niet aan om de ontroering, waaraan ik Marco ten prooi zag, door de
eene of andere opmerking, te storen.
Eindelijk hief het meisje het hoofd recht en mijnen vriend strak aanblikkende;
doch met oogen, die als verdwaald en verglaasd schenen, riep zij: En nu, nu ga ik
met u mede, mijn goede Marco!’
‘Mijn vriend drukte hare hand; doch antwoordde niet. Vervolgens vatte hij den
arm des meisjes onder den zijnen en wij stapten voorts in de richting van de villa.
‘Ofschoon ik Marco nimmer had hooren gewagen van de eene of andere
genegenheid des harten, beeldde ik mij in, dat hij eene minnares weêrvond, welke
hem, door het een of ander toeval, was ontnomen geworden, en ik volgde hem zonder
over dit geheim eenige ondervraging te doen, mij te meer verzekerd houdende, dat
hij mij later zelf alles zou verklaard hebben.
‘Toen wij op de villa aankwamen, zette de oude Matteo, de dienstknecht, groote
oogen en bleef als sprakeloos voor zijnen meester staan; doch Marco scheen daarop
geene de minste acht te slaan en trad met het wonderbaar lieve meisje naar de zaal.
‘Matteo trok mij bij mijn kleed om mij te doen achterblijven en wanneer wij ons
alleen bevonden, zegde hij:
- ‘Wat beteekent dat, heer Felster, wordt mijn meester gek?’
- ‘Hoe gek?’ zegde ik, ‘zou hij die juffer niet kennen?’
- ‘Ik veronderstel neen,’ zegde Matteo.
- ‘Wel, wie is 't dan?’ vroeg ik.
- ‘Het is de zinnelooze Marietta B. Haar vader heeft zijne villa omstreeks een
kwaart uurs van hier, en hoe streng men haar ook doe bewaken, vindt zij soms de
gelegenheid te ontsnappen.’
- ‘Eene zinnelooze, zegt gij?’
- ‘Iedereen hier in de omstreken kent ze, mijnheer, en telkens
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zorgt men ze terug naar hare woon te brengen; iets wat echter nog al moeilijk valt;
want zij is vlug als eene hinde en ontziet zich niet de boomen op te klauteren of de
steilste heuvelen te beklimmen.’
- ‘Matteo,’ zegde ik, ‘zend aanstonds iemand naar den heer B. en doe hem bericht
geven, dat hij zijne dochter hier kan vinden.’
‘En dit zeggende, richtte ik mijne stappen naar de zaal om Marco, indien hij van
het geval mocht onbewust zijn, de zaak uit te leggen. Dan, bij het intreden des
vertreks, deed mij mijn vriend teeken van niet te spreken en wees mij eenen zetel
aan. Hij, intusschen, stond recht voor de sofa, waarop Marietta, met de oogen gesloten
en half in slaap of in zwijm, zachtjes lag neêrgezegen. Marco richtte zijne handen
naar het meisje uit, terwijl zijne gloeiende blikken strak op haar waren gevestigd.
- ‘Slaapt gij?’ vroeg hij, en er was iets gebiedends in zijne stem, welke ik tot dan
toe bij hem in zoo hoogen graad nog niet had opgemerkt.
- ‘Ja!’ was het stamelend antwoord des meisjes.
- ‘Kent gij mij?’ vroeg Marco.
- ‘Ik heb u vroeger gekend, vroeger.., toen ik nog gelukkig was... toen men mij
nog niet zinneloos noemde.’
- ‘Waaraan heb ik uwe ontroering van daar straks, bij onze ontmoeting, toe te
schrijven?’
- ‘Ik weet niet wat gij zeggen wilt... Ik herinner mij niet!’
- ‘Herinner het u, ik wil het!’ gebood Marco.
- ‘Ik weet het,’ zegde Marietta, ‘o mijn God!... Het is dat gij op hem gelijkt...’
- ‘Op wien?’
- ‘Op hem! op mijn' Marco, mijn' verloofde.’
- ‘Waar is hij?’
- ‘Dood!’ riep Marietta, en een vervaarlijke kreet ontvloog haren mond.
- ‘Blijf stil en kalm,’ zegde Marco, het hoofd des meisjes met zijne hand
aanrakende, ‘blijf kalm en verhaal mij uw ongeluk.’
- ‘Mijn geluk! wilt gij zeggen,’ hernam Marietta; ‘o, het eenige geluk, dat ik in
mijn leven gesmaakt heb! Ik kan dat niet verhalen; gij weet immers niet, Marco Fonti,
wat het is te beminnen en bemind te worden?’
- ‘Wie zegt het u?’
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- ‘Gij... Ik lees het in uwe ziel.’
- ‘Het zij zoo; doch hoe kwaamt gij in het ongeluk?’
- ‘Marco was arm; hij bezat niets dan zijne kunde en zijn genie. Ik was rijk en
daarom moest mijne hand hem geweigerd worden. Hij vertrok met het inzicht in den
vreemde fortuin te maken; doch hij vond er slechts den dood. En ik, toen ik dien
dood vernam, stierf ook, dat is te zeggen de geest, de gezonde geest verliet mij, en
sedert noemt men mij zinneloos.’
- ‘En kan die zinneloosheid niet eindigen?’
- ‘Ik weet het niet; doch ik wil er niet om verlangen... Ik ben zoo gelukkiger...’
- ‘Gij hebt dus op dien stond het vermogen uws geestes terug?’
- ‘Volkomen; ik voel het aan de smart, die mij den boezem knaagt, en mij weêr
zooals vroeger het leven doet vervloeken.’
- ‘Waaraan kunt gij dien terugkeer toewijten?’
- ‘Zeg gij het mij; mits gij zulk eenen invloed op mij kunt uitoefenen...’
- ‘Ik wil uw geluk, uw welzijn,’ zegde Marco, thans met eene stem, wier toon van
eene echte deelneming getuigde. ‘Laat mij u volgens het lichaam terug gezond maken
en de smarten der herinnering zult gij later overwinnen, en uwe plaats terug in de
maatschappij kunnen innemen en nog een heilrijk leven slijten. Is het mij onmogelijk
zulks te bewerken?’
- ‘Gij zoudt mij slechts kunnen dooden...’ zuchtte Marietta.
- ‘Wat zegt gij?’ riep Marco, terwijl eene rilling door zijne leden voer.
- ‘Ja, gij zoudt slechts mijn lichaam dooden, in plaats van mijnen geest gezond te
maken.’
- ‘Waarom?’
- ‘Uw invloed is doodend.’
- ‘Ik ben dan een gevloekt wezen!’ riep Marco, en twee tranen rolden hem over
de wangen.
‘Marietta antwoordde op die vraag niet.
- ‘Antwoord!’ hernam Marco, zijne hand gebiedend naar het meisje uitstekende,
‘ik wil dat gij antwoordet!’
‘Eene zenuwschokking deed Marietta's leden beven. Zij poogde hare armen te
verheffen, doch dezelve vielen machteloos terug naast hare zijde neder.
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- ‘Ik wil het orakel uit uwen mond hooren!’ hernam Marco. ‘Spreek, ik gebied het
u!’
- ‘Ik kan het u moeilijk verklaren,’ zegde Marietta; ‘doch het is zoo: bij de geurige
bloemen zijn er, waarvan de balsem vergiftend is... Arme Marco, wat zijt gij
ongelukkig!...’
‘Marco scheen, door die eenvoudige woorden, als verpletterd; hij ging van de sofa
weg, liet zich in eenen zetel naast mij neêrvallen, en mij de hand grijpende, zuchtte
hij: - ‘Gij hoort het, vriend, ik ben een gevloekte, een vermaledijde!...’
- ‘Marco,’ viel ik hem in de rede; ‘gij zult toch aan die woorden van raaskalling
niet meerder geloof hechten, dan het wel noodig is?...’
- ‘Ik geloof er aan, Felster, en met overtuiging geloof ik er aan; wat gij hier ziet,
kan u vreemd, onverstaanbaar voorkomen; voor mij is het zulks niet. De wetenschap,
die ik hier in werking stel, is eene geheimzinnige zaak, tot heden door weinigen
gekend; doch voor mij onfeilbaar. Gij hebt het gehoord, dit meisje is zinneloos; thans
niet, en dit wel door mijne kracht. Zoudt gij eene kunst durven betwijfelen, die zoo
iets kan te weeg brengen?...’
- ‘Wij zullen daar later kalm over spreken,’ zegde ik, ‘wanneer...’ doch hier werd
mijn spreken onderbroken door de stem van Marietta.
- ‘Daar is hij!’ riep ze, ‘men heeft hem gaan verwittigen.’
- ‘Wie?’ vroeg Marco, eensklaps rechtspringende.
- ‘Mijn vader...’
‘En op denzelfden stond hoorden wij gerucht aan de deur, en een achtbare grijsaard
kwam de zaal binnengedrongen. Hij wierp beurtelings een' mistrouwenden blik op
mij en op mijnen vriend, trad vervolgens tot Marietta en poogde haar bij de hand te
grijpen; doch het meisje trok hare hand terug en riep hem met eene smartelijke stem
toe:
- ‘Raak mij niet aan! Gij zijt een moordenaar!’
- ‘Wees bedaard,’ zegde de vader, ‘kom, Marietta, volg mij.’
- ‘Nooit!’ zegde het meisje; ‘verworg mij hier, zoo gij wilt, met uwe handen; pletter
mij de hersens, zoo gij wilt, op den vloer; doch u volgen doe ik niet!’
‘De grijsaard trad achteruit en sprak tot ons;
- ‘Mijnheeren, er is iets ongewoons bij mijne rampzalige dochter.’
- ‘Arme Marco!’ onderbrak Marietta, ‘arme Marco, wees op uwe hoede! hij zal u
ongeluk berokkenen...’
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- ‘Die raaskalling,’ ging de grijsaard voort, ‘die herinnering, die opgewondenheid!
Ik versta er mij niet aan.’
- ‘Zij is gewoonlijk niet zoo, mijnheer?’ deed ik ondervragend.
- ‘Zij is immer sprakeloos...’
- ‘Zij verkeert inderdaad in eene raaskalling,’ antwoordde Marco; ‘doch er is
middel dien toestand te doen eindigen en haar uit dien staat te doen ontwaken!’
- ‘Arme Marco!’ gilde op nieuw Marietta, met een angstgevoel, dat mij door den
boezem scheen te snijden, en waardoor Marco ook zichtbaar ontstelde. Hij trad echter
tot de sofa, en Marietta's hand grijpende, zegde hij op eenen stillen, doch gebiedenden
toon: ‘Ik wil dat gij ontwaakt!...’
‘Het meisje opende de oogen en vloog van de sofa recht. Op het zicht haars vaders
deinsde zij echter terug en ging zich, zooals een kind zou gehandeld hebben, in eenen
hoek van het vertrek schuil houden. Dan, de heer B. stapte op haar toe, en zij liet
zich gedwee en als bevreesd voortleiden.
‘De grijsaard bedankte ons thans voor het onaangename bezoek, welk hij en de
arme zinnelooze ons veroorzaakt hadden; doch die bedankingen schenen mij uit geen
oprecht hart te komen, en toen hij ons verlaten had, zegde ik tot Marco:
- ‘Vriend, die kerel zal ons met geene goede diensten weder vergelden; ik heb er
het voorgevoel van.’
- ‘En ik de verzekering,’ zegde Marco. ‘Hij heeft de oorzaak van de bezwijming
der ongelukkige begrepen, en er het somnambulismus in herkend.’
- ‘En daar het beoefenen,’ vervolgde ik, ‘van het magnetismus verboden is...’
- ‘Zal hij ons of ten minste zal hij mij aanklagen, gij kunt er u verzekerd van
houden. Wat u betreft, Felster, men zal u als vreemdeling niet durven verontrusten.’
- ‘En u?’ vroeg ik.
- ‘En mij? Mij zal men doen verstaan, dat de Kerkelijke Staten mij voortaan te
klein zijn. Het vooroordeel, waarvan ik reeds zoo lang het slachtoffer ben, zal
medewerken en weldra zal ik u vaarwel moeten zeggen.’
- ‘Onmogelijk!’ riep ik, ‘zoo ver zal men het niet durven drijven.’
- ‘Zoo ver zal men het drijven, vriend; dan, het doet mij weinig.
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Wat verlies ik aan mijn land, waar men mij schuwt... en, ik durf niet meer zeggen
zonder eenige reden. Wat geeft mij Italië! Ik zal er slechts een enkel hart achterlaten,
dat mij genegen is, een' enkelen vriend, en dat zijt gij!... Mijn oude Matteo zal mij
volgen.’
‘En weenend stortte Marco in mijne armen, en mij was het ook niet mogelijk mijne
tranen te bedwingen.’
Hier onderbrak ik den braven Felster om te zeggen:
‘Ik begrijp het alles; de vrees van Marco was niet ongegrond en men noodzaakte
hem te vertrekken?’
‘Men deed hem verstaan,’ hernam de Duitscher, ‘dat wat hem best te doen stond,
was, Italië te verlaten, indien hij zich de schande van een openbaar ballingschap
wilde sparen, waartoe men licht de eene of andere slechte goede reden zou hebben
kunnen opgeven.’
‘En de ongelukkige vertrok?’
‘En Marco Fonti vertrok. Over eenige dagen ontving ik nog eenen brief van hem.
Hij bevindt zich voor het oogenblik in Zuid-Amerika, en wanneer ik de Italiaansche
laffe bespieding moede ben, en mijn eigen land nog niet meer vrijheid dan heden
aanbiedt, besluit ik er toe, den ouden vriend te gaan opzoeken, al moest ook de
nadeelige invloed, dien hij schijnt uit te oefenen, mij den dood toebrengen.’
‘Vooroordeel of geheim der natuur,’ sprak ik, ‘zeker is het dat er op de wereld
wonderbare menschen worden aangetroffen.’
‘En dat er veel dingen zijn, zeer natuurlijk misschien,’ zegde Felster, ‘doch die
het ons onmogelijk is op eene voldoende wijze te verklaren.’
‘En dat mijn Cameriere,’ voegde ik er inwendig en tot slot van rekening bij, ‘toch
niet teenemaal ongelijk heeft, en nog al moed heeft bezeten om den heer Marco Fonti
dagelijks den baard te durven scheren.
En met die eervolle gedachte voor Giulio verliet ik, met Felster, het koffiehuis,
om mij ter rust te begeven, en mijn best te doen zoo weinig mogelijk aan den
wonderbaren Marco Fonti te droomen.
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Marianna.
I.
‘Ziedaar de twee ledige dagen voorbij,’ zegde ik, toen ik, bij het vallen van den avond
van den-tweeden pinksterdag, den toren van de stad B. terug in het zicht kreeg.
‘Voorbij zijn ze,’ zegde Pietro, ‘doch goed overgebracht zijn ze ook.’
‘Ik beklaag er mij niet over,’ hernam ik; ‘enkel zou ik wel wenschen wat minder
vermoeid te zijn. Die duivelsche heuvelen, welke wij den ganschen dag op- en
afgeklauterd hebben, hebben mij het geheele lijf uiteen geschokt.’
‘Men ziet wel, dat gij geen berglander zijt, en in uwe Paësi Bassi niet gewoon
waart veel beweging aan uwe gaanspieren te geven.’
‘Ik sta het u toe,’ zegde ik.
‘De lichamelijke mekaniek van de berglanders,’ vervolgde Pietro, ‘is veel
volmaakter dan die van de pleinbewoners, en zie, ik ga u eens opnoemen welk een
groot getal bewegingen ons eigen en natuurlijk zijn, en die gij in uw geboorteland
niet kent...’
‘Het is wel,’ onderbrak ik, ‘laat die les maar aan professor G. over, en zie liever
of gij geen middel weet om mijne vermoeidheid een weinig te verlichten.’
‘Wil ik u op mijnen rug nemen?’
‘Neen,’ sprak ik, ‘ik weet iets beters... Zie! ginder is een herbergzaam dak, ziet
gij het?’
‘Ik zie niets,’ zeide Pietro, wiens bijzichtige oogen niet zeer ver door de
avondschemering konden dringen;’ doch zetten wij dan maar eenen goeden stap
door; ik heb er niets tegen u eenige stonden te laten uitrusten.’
Ik trad met nieuwen moed voort en, eenige minuten later, bevonden wij ons voor
een laag gebouw.
‘Hier is het,’ sprak ik.
‘Ik ga daar niet binnen,’ zegde mijn reismakker.
‘Ah! bravo! en waarom niet?’
‘Het is eene kroeg, waar zich niet dan het gemeenste volk der stad ophoudt.’
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‘Wat geeft het er aan?’ vroeg ik.
‘Het is eene vergaderplaats van straatloopers, booswichten. Bij den duivel! ik ga
er niet binnen.’
‘En wat vreest gij dan?’
‘Ik vrees alles; het volk is aristocratiek op zijne manier en kan niet dulden, dat
menschen boven zijne soort zich met hem komen mengen.’
‘Zij zullen ons voor reizigers aanzien; onze witte kielen en onze strooien hoeden
zijn immers niet zoo prachtig en wij zullen zoo zeer naast hen niet afsteken.’
‘Ik doe het niet,’ zegde Pietro, met beradenheid.
‘Ik wist niet, dat de berglanders zoo weinig moed hadden,’ sprak ik; ‘welnu, vriend,
ik kan niet meer verder, ik moet het u verklaren, en ik ga binnen.’
‘Maar, om de liefde Gods!’ hernam Pietro, ‘gij kent die mannen niet; kom, wij
zijn slechts nog een half kwaart uurs van de stad verwijderd; ik verzoek het u!’
‘Hoor, Pietro,’ zegde ik, ‘de noordermannen zijn stijfhoofden, gij weet het; ik ben
van het bloed en wanneer ik iets beslist heb, doe ik het. Ik wil u intusschen geen
geweld aandoen. Trek voort en felice notte; tot morgen.’
‘Neen, dat niet. Zoo versta ik het niet,’ zegde mijn vriend, en mij nakomende, trad
hij met mij de kroeg of de zoogenoemde osteria binnen.
Een twintigtal personen zaten rond zware eiken tafels geschaard. Bij onze intrede
viel er menige schuinsche blik op ons neder; eenig gemompel liet zich in sommige
kringen hooren; doch de beweging hield daarbij op, en de meesten bleven met
aandacht hunne kaartpartijen voortspelen. Ik richtte mij tot eene der tafels welke,
aan eenen hoek, onbezet bleef en Pietro volgde mij.
‘Padrone!’ riep hij op den hospes, wanneer wij over elkaar plaats op de banken
genomen hadden, ‘eene flesch witten.’
‘Subito, signore!’ was het antwoord, en het gevraagde werd aangebracht.
Ik dronk eenen goeden teug; want de vermoeienis ging met dorst gepaard en de
vervlogen wijn was mij smakelijk. Nu liet ik eenen kalmen, onverschilligen blik over
het gezelschap weiden en mocht mij ten volle overtuigen, dat wij ons werkelijk,
zooals Pietro het gezegd
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had, tusschen eenen hoop volk uit de laagste klas bevonden, welke men te Napels
lazzaroni heet en waaraan men te B. den naam van birichini gegeven heeft.
De birichini zijn eene soort van zwervend ras in het midden eener rijk bevolkte
stad. Hoe zij hunne middelen van bestaan vinden, zal een raadsel blijven, zoo lang
totdat Italië, in plaats van spioenen, een echt policiewezen zal bezitten. Des zomers
hebben het overgroot getal der birichini geene schuilplaats en leven, geloof ik, van
de zon. Men vindt ze gansche dagen op de marmeren trappen der kerken of tegen de
palen der paleizen, in dolce far niente uitgestrekt liggen, zorg hebbende eene
belommerde plaats uit te kiezen, waar zij het hoofd kunnen neêrstrijken, terwijl hunne
half met lompen bedekte beenen aan de koesterende stralen der zon blootgesteld
blijven. Zij vernachten op dezelfde plaatsen, wel te verstaan, wanneer zij des nachts
niet werken; want schouwt de birichino in den dag den arbeid, des nachts heeft hij
meermaals zijne bezigheid, en ik had het mis, toen ik daareven zegde dat hij geene
middelen van bestaan heeft. Hij heeft er wel degelijk, en meer misschien dan men
wel zou kunnen denken. Hij zorgt onder andere op het einde van den zomer, zeer
vlijtig voor zijnen wintervoorraad. Op gezegd tijdstip voegen de birichini zich met
kleine troepen bijeen; men huurt eenen wagen; men trekt, des avonds, de stad uit, en
des anderdaags 's morgens keert men terug, met eene volle vracht druiven, die men
weet aan den man te brengen, of met eene vracht hout, dat bereid gekapt is, ofwel
met mutsaarden van droge wijngaardtakken, welke men in de opene vuren brandt en
waarvoor de birichino bereids kooplieden weet te vinden. Nog een aantal andere
takken van nijverheid, welke slechts in het donker mogen uitgeoefend worden, zijn
door den birichino geliefkoosd. Zoo drijft hij onder andere handel in uurwerken en
mantels, welke hij des winters tegen eenige messteken aanbiedt te verwisselen, en
welke men hem gewoonlijk afstaat, zonder zijne munt te willen aanvaarden. Ook is
hij er niet tegen den eenen of anderen medemensch eenen dienst te bewijzen, met
aan eenen vijand, die zich bij nacht op de straat zou wagen, eene cottellata, in borst
of rug, toe te dienen. Zulk een plezier betaalt men niet duur: slechts een of twee
kronen en de zaak wordt op eene behendige wijze afgewerkt en zonder dat de kraaien
er iets van uitbrengen. Er zijn nog duizend andere bezigheden, waartoe zich de
birichino begeeft en soms zal het wel gebeuren, dat gij hem zult zien
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medewerken om het een of ander te laden of te ontladen, of het pakje van eenen
reiziger te dragen; doch zulks is maar in buitengewone gevallen en dan wanneer hij
de eene of andere dagelijksche zonde op het geweten heeft en denkt verplicht te zijn,
zich eenigen tijd stil te houden.
Mijn vriend Pietro had misschien wel niet gansch ongelijk met eenigen afschrik
voor het gezelschap te voelen; doch hij had zich voor mij opgeofferd, en daar wij
ons thans in het midden van het gevaar bevonden, durfde hij het moedig het hoofd
bieden.
‘Wilt gij?...’ vroeg ik, hem mijnen koker aanbiedende, die met een aantal lange
sigaren opgepropt was, welke door de pauselijke regia voor tabak verkocht worden,
en in plaats van geur eene soort van verpestenden reuk verspreiden, waaraan men
zich moet weten te gewennen.
Pietro nam eene sigaar.
Vervolgens bood ik mijnen koker aan een oud man, welke naast mij gezeten was
en zegde:
‘Mi favorisce; doe mij het genoegen?’
‘Signor!’ zegde de grijsaard, als wilde hij zich verontschuldigen.
‘Geene komplimenten,’ sprak ik, ‘neem en geef voort aan de vrienden.’
‘Maar, mijnheer?’
‘Neem, en geef voort,’ hernam ik.
En de koker ging van de eene hand in de andere en kwam half ledig terug.
Die kleine blijk van toegenegenheid had een allerbest uitwerksel, en op eens hadden
wij de gansche tafel ten vriend. Het duurde niet lang of wij waren in volle gesprek
met onze gasten en nu zag ik dat Pietro zich klaarblijkend begon op zijn gemak te
bevinden.
Toen onze flesch ledig was deden wij er eene tweede vullen, en Pietro maakte
luidop de lofrede van den wijn van den hospes, waaraan men zich niet genoeg kon
verzadigen en die den dorst deed vergrooten in plaats van hem te stillen. De oorzaak
dier eigenschap was, dat de brave hospes immer zorg had het vocht met eenige
koperen bajocchi op te maken, welke er eenen tijd lang bleven in vernachten en het
met een zeker gedeelte koperrood begiftigden of liever vergiftigden. Er is niets zoo
goed om den dorst op te wekken dan het koperrood, wanneer men het in de noodige
hoeveelheid weet te gebruiken.
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Nu wij, om zoo te zeggen, in de osteria van den huize waren, durfde ik mijne blikken
met meer vastheid en doordringendheid op de drinkers en tuischers vestigen en kon
eenigen loop aan mijne gewone opmerkzaamheid geven, en de stof ontbrak niet. Iets,
wat mij sedert lang getroffen had, en welk ik hier weêr kon waarnemen is dat de
birichini, als het ware, een afzonderlijk ras bij het overige der bevolking van de stad
uitmaken. Terwijl de Italiaan voor het algemeen van eenen middelmatigen
lichaamsbouw is, vindt men onder de birichini mannen, welke eerder bij het een of
ander noordervolk schijnen t' huis te hooren, en wie weet of zij nog geen overblijfsel
zijn der zoogenoemde barbaren, welke weieens den Italiaanschen bodem overstroomd
hebben en er de verpeste civilisatie den laatsten slag hebben toegebracht. Niet alleen
hunne krachtige forschgespierde leden zouden aan zulk eenen oorsprong doen
gelooven; maar ook de bijzondere tint van de huid en de kleur der haren, welke
veeltijds blond, lichtbruin of ros zijn, zouden zulks komen staven. Dan, laten wij ons
in die algemeene beschouwingen niet verdiepen.
Bij den ouderling, welke naast mij gezeten was en wiens opzicht verre was van
eenen booswicht te verraden, bevond zich een meisje van omstreeks de twintig jaren,
waarop ik reeds meer dan eens eenen vluchtigen blik had laten neêrvallen en welke
ik mij eindelijk verstout op mijn gemak te onderzoeken.
Zeggen dat Marianna schoon was, dat is niets buitengewoons in Italië; doch het
was eene soort van schoonheid, die haar buiten de anderen moest doen opmerken.
Zij had blonde haren en blauwe oogen, en had zij voor de zon kunnen beveiligd
blijven, dan hadde hare huid ongetwijfeld die roosachtige tint aangeboden, welke
sommige noordervrouwen zoo aanlokkend kan maken. Hare ziel scheen volkomen
met hare zachte lichaamsvormen in overeenstemming te zijn, en het docht mij dat
zij zich al zoo vreemd als ik en mijn vriend in dit gezelschap moest vinden. Zij was
nogtans in dit midden opgegroeid en de grijsaard, die naast haar zat. was haar vader
en bij het gezelschap bevonden zich nog meer leden harer familie: zij was birichina
van ouders tot ouders, zou men mogen zeggen. Doch overal schijnt de natuur vermaak
te scheppen, in uitzonderingen daar te stellen, en Marianna was eene uitzondering,
ik was er van verzekerd, het kon niet anders. Eene samenspraak, welke ik met haren
vader aanknoopte, gaf er mij de volle overtuiging van en deed mij al de

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

133
zachtheid harer ziel begrijpen. Ik kon mijne oogen van haar niet afgewend houden
en de moedelooze treurigheid, welke ik in haren blik ontdekte, deed ze mij voorkomen
als eene bloem, welke, bij mangel van zuivere lucht, alras zou moeten verkwijnen.
Hoe ver mij de dichterlijke gevoelens, welke het gezicht van Marianna in mij deed
ontstaan, zouden vervoerd hebben, weet ik niet, indien mij Pietro niet eenen hevigen
stamp onder de tafel had toegebracht en mij in het oor had gefluisterd, dat van den
anderen kant der kamer er zich twee fonkelende oogen op mij richtten, die, als het
ware, van eene gramschap getuigden, welke bereid was uit te breken. Ik nam de ruwe
waarschuwing in dank aan, sprak nog eenige stonden met den vader van Marianna,
zonder mijnen blik naar den bedoelden kant te richten, en stond vervolgens recht om
mij voor den aangeduiden vijand te gaan plaatsen en het kaartspel, waarmede hij
zich onledig hield, gade te slaan. Twee brandende blikken vestigden zich bij mijne
aankomst in mijne oogen, doch verdoofden erin; want ik gaf aan mijn wezen eene
uitdrukking, zoo onnoozel als het maar mogelijk was, terwijl ik strak op mijnen
bezichtiger bleef staren.
Deze was een licht opgewassen kerel, van ranken maar toch gespierden
lichaamsbouw; pikzwarte lokken zwierden hem om den ontblooten hals en de trekken
zijns wezens waren scherp maar regelmatig. Toen hij mij voor hem zag staan, ging
hij driftig in zijn kaartspel voort en hield zijne blikken gestadig in die zijns
medespelers gevestigd, als scheen hij daarin dezes spel te willen raden. Die makker,
welken ik slechts schuins kon beschouwen, was een ruwe kerel, een birichino van
de echte soort, met reuzenleden, een rosharig hoofd als een stier, en een wezen,
waarop slechts ruwheid en beestelijke driften te lezen stonden. Hij had kleine grijze
oogen en zijn afschuwelijk gezicht was met eenen valschen grimlach overtrokken,
welke daar onveranderlijk opgeprent bleef.
‘Zie, Carlo, mijn allerbeste maatje, nog eenen slag moogt gij ophalen, en dan is
al het overige voor uwen goeden vriend Giuseppe, ah! ah!’
‘Dat zullen wij zien,’ zegde Carlo, en hij sloeg met de veist eene kaart op de tafel,
dat alles dreunde.
‘Ik geef u dien slag,’ zegde Giuseppe.
‘En dezen?’ deed Carlo.
‘Ook dien nog... En nu, ah! ah!’
‘En nu?’ zegde Carlo...
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‘En nu... nu,’ zegde Giuseppe, ‘nu zeg ik, dat mijn allerbeste maat, mio carissimo
Carlo, de kaarten veranderd heeft. Die Fante daar, is reeds vroeger opgehaald
geworden.’
‘Dat liegt gij!’ riep Carlo, en zijne oogen schoten als twee stralen vuurs.
‘Carogna!’ bulkte Giuseppe, ‘gij zegt dat ik lieg?’
‘Dat zeg ik,’ hernam de andere, ‘en dat de vrienden, die hier rond staan, spreken.’
‘Ik heb met de vrienden niets te stellen.’ hernam Giuseppe, ‘en daar, daar ligt het
spel. Gij zijt een bedrieger!’
‘Omdat gij verloren zijt, zoekt gij het zoo uit te maken! Weg!’
‘Weg! zegt gij? weg! voor u; gij, hondekind.’
Op het hooren van dit laatste woord werd Carlo van woede rood, en snel als de
bliksem buigde hij zich en zijne hand tastte onder de tafel. Giuseppe zulks gewaar
wordende, deed dezelfde beweging, en toen beiden het hoofd weêr gericht hadden,
zaten zij dreigend over elkaar, ieder de vuist met een mes gewapend en gereed om
elkander te treffen.
Het is nog al de gewoonte bij de birichini van een mes onder het tafelblad te steken,
ten einde bij den minsten twist hetzelve in gereedheid te hebben.
Eenen stond staarde de twee spelers elkaar in de oogen; de omstanders deden
eenen stap achterwaarts en nu stonden de beide mannen recht. Doch nu ook klonk
er eensklaps een scherpe gil in de kroeg en de naam van Carlo vloog snijdend uit
Marianna's mond.
Carlo liet eenen stond zijnen arm zakken en nu vloog de vader van Marianna recht
en zijne armen om het reuzenlichaam van Giuseppe slaande, sprak hij met eene
gebiedende stem:
‘Dat niet! Weg met die messen!’
Giuseppe wilde grimlachen; doch zijn lach geleek eerder aan het gebrul van eenen
stier. Hij verwijderde zijne armen van zijn lichaam en, alsof hij eenen draad zou
gebroken hebben, ontdeed hij zich van de klem, welke de vader van Marianna eenen
stond om hem geworpen had.
‘Het is wel,’ zegde Giuseppe, en hij sloot zijn mes.
Ik was intusschen naar mijne plaats teruggekeerd en had mij naast Pietro gevoegd,
die zoo bleek als een doode was. Ik trachtte mij zoo onverschrokken mogelijk te
houden; doch inwendig had ik wel gewenscht reeds verre van de kroeg verwijderd
te wezen.
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Ik wilde echter aan het verzoek mijns vriends niet gehoorzamen, om dadelijk de
osteria te verlaten, en dwong hem ons verblijf nog een weinig te verlengen, daar het
tempeest nu toch weder bedaard scheen; want Giuseppe, zonder verder nog een
woord te spreken, ging zich aan eene andere tafel plaatsen om het spel na te zien en
vroeg eene nieuwe fiesch.
De vader van Marianna kwam nu ook zijne plaats terugnemen en was ter
nauwernood gezeten, toen Marianna hem zegde:
‘Doe Carlo met ons heengaan...’
De ouderling knikte toestemmend.
‘En wij,’ zegde ik alsdan tot Pietro, ‘willen wij er nu maar van doortrekken?’
Mijn makker stond reeds recht, alvorens ik nog ten volle de vraag had uitgesproken,
en eenige bajocchi op den toog werpende stapte hij de deur uit. Ik stak nog eene
sigaar aan van de pauslijke regia en volgde mijnen maat, eenen laatsten medelijdenden
blik op Marianna werpende.
‘Welnu, hebt gij er genoeg van?’ zegde Pietro, toen wij ons in de vrije lucht
bevonden.
‘Ja toch,’ sprak ik; ‘maar ik beklaag het mij echter niet. Die arme Marianna....
Zeg, vriend, hebt gij ooit een zachter, een meer dichterlijk wezen gezien.’
‘Loop naar den duivel met uwe dichterlijkheid. Gij hebt mij water en bloed doen
zweeten; ik had het geraden: die Carlo is de verliefde van Marianna en het ware niets
buitengewoons geweest, zoo hij u eens met zijn coltellaccio had doen kennis maken.’
‘Oh! oh! dat alles gaat zoo gemakkelijk niet, vriend Pietro, er zijn wetten! Vreezen
die mannen dan het gerecht niet?’
‘Gerecht!..’ lachte Pietro.
‘Maar er is dan in uw land geene policie?’
‘Zwijg,’ zegde Pietro, mij angstig bij den arm grijpende, ‘zwijg, zeg ik u;’ en zich
dichter bij mijn oor voegende, fluisterde hij: ‘Heb ik het u niet reeds dikwijls genoeg
gezegd: in de staten van den Paus zijn er spioenen, die de gedachten bewaken, terwijl
men de wandaden ongestraft laat geschieden. Wat geeft het dat de misdaad in de
straten woedt, als zich de vrijheid maar schuilhoudt.’
Ik antwoordde niet verder en trok mijn' strooien hoed dieper in de oogen.
Sprakeloos traden wij de stad binnen, en wenschten eenige stonden later elkaar eenen
rustigen nacht.
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II.
Er waren drie dagen verloopen, sedert ik met mijnen vriend Pietro de osteria bezocht
had, en meermaals was ons het zachte, droefgeestige, maar toch engelachtige wezen
van Marianna voor den geest gekomen, en had ons ook meermalen stof tot een ernstig
gesprek opgeleverd. Er was iets zielscheurends in de gedachte, dat die tengere bloem,
verplicht in zulk eene stiklucht te leven, veroordeeld was, om ofwel vroeg te
versterven of te kwijnen, ofwel zich in den modderpoel te laten medeslepen, waarin
al wat haar omringde lag neêrgeplonsd.
‘Zou er geen middel te vinden zijn,’ zegde ik tot mijnen makker, terwijl wij ons
naar het gasthuis spoedden, om onze dagelijksche les van clinica bij te wonen, ‘zou
er geen middel zijn, om dit meisje, dat tot heden toe, ik kan er niet aan twijfelen, nog
rein en zuiver is, voor het verderf, dat haar bedreigt, te bewaren?’
‘Middels zijn er altijd,’ zegde Pietro; ‘doch de middels in zijne macht hebben, dat
is wat anders.’
‘Maar kent gij niemand, kent gij niet eene goede ziel, die zich harer zou willen
aantrekken?’
‘De goede zielen zijn zoo raar; en toch, indien men al de meisjes, die zich in den
toestand van Marianna bevinden, moest aantrekken, dan zou er geen einde aan te
vinden zijn.’
‘Welnu, het smart mij diep; gij, Italianen, die bij uitstek godsdienstig wilt zijn,
zoudt zulke klassen uit uw midden moeten doen verdwijnen.’
‘Gij doet mij waarlijk lachen, met uw godsdienstig bij uitstek. Weet gij dan nog
niet wat onze Italiaansche godsdienstigheid is? - Ziehier: domheid in de lage klassen,
huichelarij bij de meerderen, die voor de hooge standen vrees voeden, en bij deze
laatsten, een middel van overheersching, van bevordering, van eigen belang. En bij
allen, eene uiterlijke rol, die men speelt en waaraan het innige gevoel niet het minste
deel heeft. Omhoog bedriegt men, wetens en willens, omlaag laat men zich bedriegen;
en allen huichelen om het meest, omdat men er belang bij vindt; en overal gaan de
menschelijke en dierlijke driften bedektelijk hunnen gang en wat het raarst gebeurd,
is dat de mond uitspreekt, wat het hart gevoelt.’
‘Eene schoone afschildering!’ onderbrak ik.
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‘Eene ruwe, maar getrouwe afschildering, mijn vriend, van den onzedelijken toestand,
waarin zich Italië bevindt. En er valt daar niets tegen te doen; want wie niet laf het
hoofd buigt, wordt vervolgd. Wie geen huichelaar is, noemt men eenen vrijgeest,
eenen vijand van de religie, en hij wordt aan den openbaren haat aangewezen.’
‘Het uur der herboring zal wel eens komen,’ sprak ik, ‘en dan zal uw vaderland
een nieuw leven ingaan.’
‘Ik zou het willen hopen; doch ik durf niet meer. Italië zal het laatste land zijn, dat
zich zal vrij vechten. Wij zullen nog tienmaal de dwingelandij ter neêr slaan, en
tienmaal zal de vreemdeling haar weêr terug op den troon komen plaatsen. De
vernedering, de verdeeling van Italië ligt in het belang der omringende mogendheden,
en zoolang de omringende volken zich door opperhoofden zullen wetten laten
voorschrijven, zoolang het volk zelf niet zal heerschen, zoolang ook zal Italië
krachteloos blijven geboeid liggen. Wel kan de slaaf soms hare ketens eens
verbrijzelen; doch telkens zal men haar in nieuwe banden slaan. Dat is voor mij eene
droevige overtuiging, vriend, een moedeloos vooruitzicht.’
Wij konden niet verder spreken, daar wij ons bij den ingang van het hospitaal
bevonden en door een aantal makkers omringd zagen, waar meer dan een bespieder
kon tusschen loopen. Wij traden binnen op de stappen van den professor en de visiet
begon. Bij het intreden der groote zaal, waar de gekwetsten zich bevonden, merkte
ik een bed, dat door een aantal studenten omringd was. Ik begreep daaruit, dat het
een bijzonder geval moest wezen, en dat men dus reeds op voorhand rond den zieke
post had gevat.
Toen de professor het bedoelde bed genaakte, ontsloot zich de kring een weinig.
om voor hem plaats te laten, en de anderen sloten zich achter hem aan. Ik wierp eenen
blik op den kranke, en tenzelfden lijd de hand op den schouder van Pietro leggende,
sprak ik stil:
‘Zie eens! Kent gij hem niet?’
Pietro hief zich op de teenen en staarde oplettend.
‘Welnu?’ vroeg ik.
‘Het schijnt mij wel dit wezen meer gezien te hebben.’
‘Het is Carlo,’ fluisterde ik hem toe, ‘Carlo uit de kroeg.’
‘Inderdaad,’ zegde Pietro, en nu deden wij beiden moeite om zoo dicht mogelijk,
achter den professor, bij het bed te dringen.
Men ontblootte de borst van den zieke en nam het stevige verband
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weg, totdat er niets meer overbleef dan het gegomde linnen, waarmede eene tamelijk
breede wonde was toegeplakt.
De professor onderzocht eenigen tijd het gewonde gedeelte, liet eenen
doordringenden blik op het wezen des zieken vallen en, terwijl hij hem den pols
voelde, zegde hij tot den jongen dokter, welke aan het gesticht was toegevoegd:
‘Welnu, mijnheer?’
‘Volgens alle teekenen, heer professor, zijn de longen geraakt; daar de bloedstorting
echter niet aanmerkelijk geweest is en de zieke langs den mond zich slechts van eene
kleine hoeveelheid ontlast heeft, is het te veronderstellen. dat er geene bijzondere
bloedvaten zijn getroffen geworden.’
‘Gij hebt eene aderlating bevolen?’
‘Van twaalf oncen, heer professor.’
‘En wat denkt gij?... Voel den pols.’
‘Ik denk, dat eene tweede aderlating geen slecht uitwerksel kan hebben.’
‘Zoo denk ik er ook over; nog een salasso van negen oncen. - De wonde is
klaarblijkelijk eene gewone, stevige coltellata di birichino, dus dat er geene deelen
van het werktuig in de wonde zullen zijn gebleven; doch hebt gij u verzekerd, dat er
geene spalkjes van de ribben?...’
‘Ik heb de wonde met dit inzicht goed onderzocht en denk te kunnen verzekeren,
dat wij zoo iets niet te vreezen hebben.’
‘Er is een weinig emfysema,’ zegde de professor, met zijne hand zachtjes op de
wonde drukkende, ‘en, zooals gij zegt, is het staal in de longen doorgedrongen; de
kleur van dit schuimachtige bloed, dat zich vertoont... zie! dat zegt het ons klaar...
Welnu,’ ging de professor voort, zich tot den gewonde wendende: ‘vasten, goede
jongen, vasten, hoort ge? en zoo stil mogelijk op den rug blijven liggen. - Ik zal u
niet vragen hoe u dit geval is overkomen; ik ken die zaken... Gij weet natuurlijk van
niets..., gij hebt niets gezien... iemand is u onverwachts op het lijf gevallen en heeft
u den steek toegebracht, zonder dat gij zelfs den tijd hebt gehad hem in het wezen
te staren... dat is de gewone historie... Ik weet het, dat is zoo eene soort van eergevoel,
welk tusschen de birichini heerschend is;... doch ik moet u iets herinneren, en dat is,
dat ik u hier voor de derde maal ontmoet, en telkens met hetzelfde geval..., is het niet
zoo?’
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‘Ja, signor professore.’
‘En ik heb te meer nog iets anders opgemerkt, en het is dees, caro mio: - gij waart
nog geene drie dagen uit het ziekenhuis, of gij zondt ons een ander geval en dat was
telkens..., ik zal hem u niet noemen; doch ik verwittig er u van. indien dezelfde
makker, na uwe genezing, hier weer binnentreedt, dan zal een gedwongen verblijf
op de galei u beletten in dit messenspel voort te gaan. Gij verstaat mij, niet waar?...’
‘Signor professore...’ begon de zieke.
‘Zwijg, er moet niet verder over gepraat worden. Het spreken is voor u op dit
oogenblik niet goed. Onthoud slechts wat ik u zeg, en blijf gerust. Binnen veertien
dagen is alles vergeten; want het schijnt dat er een afzonderlijke God is voor de
birichini: een ordentelijk man had er zijn leven bij ingeschoten.’
Intusschen had zich een der leerlingen onledig gehouden, met den gewonden
opnieuw het verband aan te doen en de professor verliet het bed om verder zijne
visieten voort te zetten. Ik en Pietro volgden hem, en ik mompelde stil in het oor van
mijnen makker:
‘Dat is het gevolg van den twist, dien wij hebben bijgewoond, en niemand anders
dan die rosse reus heeft Carlo dien steek toegebracht.’
‘Er valt daar niet aan te twijfelen,’ zegde Pietro, en ik herinner mij nu ook zeer
wel, dat ik dien Carlo hier nogmaals ontmoet heb, en na hem eenen anderen
reusachtigen kerel, die niemand anders dan de rosse Giuseppe kan geweest zijn.’
‘Dat schijnt zoo eene voorwaarde tusschen de birichini van elkaar niet te verraden?’
‘Dat is geheiligd voor hen.’
‘Er moet een haat tusschen die twee mannen bestaan,’ zegde ik, ‘en hun twisten
is slechts eene gelegenheid, die zij zoeken om aan hun wreed gevoel lucht te geven.’
‘Het is ook al mogelijk,’ zegde Pietro, die nu zijne gansche aandacht op den zieke
hield gevestigd, tot wiens bedstede wij genaderd waren.
‘Ik moet die zaak onderzoeken,’ zegde ik stil bij mijzelven, en ik dacht verder op
dien stond aan Carlo niet meer.
Eenige dagen later bevond de gewonde zich volop aan de beterhand. De ontsteking
der longen was geweken en de genezing ging voorspoedig. Ik was na het afloopen
der visiet in de ziekenzaal gebleven en wendde mij tot het bed des kranken.
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‘Welnu, Carlo,’ zegde ik, ‘de zaak is gewonnen; nog een dag of acht en alles is
vergeten.’
‘Ja, mijnheer.’
‘En herbeginnen zult gij niet, hoop ik?’
‘o Mijnheer! Hoe wilt gij? Ik ken hem niet, dien...’
‘Geen flauwen praat, Carlo, gij kent hem en ik ook ken hem. Doch zeg mij eens
de reden van dien twist, de reden van uwen haat.’
‘Maar, mijnheer, ik zweer u.’
‘De reden,’ vervolgde ik, ‘de reden van uwen haat tegen den rossen Giuseppe!’
Carlo verbleekte zichtbaar, en antwoordde niet. Ik ging voort:
‘Is misschien Marianna de schuld van dit alles niet?’
De bleekheid van Carlo verdween en het bloed deed zijn aangezicht op eens in
gloed staan.
‘Hoe weet gij, mijnheer?’ stamelde hij.
‘Gij kent mij dan niet meer?’ zegde ik: ‘bezie mij.’
‘Ik herrinner mij, mijnheer...’
‘Ik stond drie dagen geleden bij uw kaartspel in de kroeg, buiten de stad, gij weet...
en ik koutte eenen tijd met Marianna... Hadt gij toen geenen lust om mij met uw mes
te doen kennis maken? Uwe oogen zegden zulks.’
‘Mijnheer, ik ben jaloersch.’
‘Ik zag het; doch gij hadt ongelijk het om mij te wezen.’
‘Gij weet dan?..
‘Dat Giuseppe uw medevrijer is?’
‘Dat hij het zou willen zijn, mijnheer; doch Marianna kan hem niet zien. Hij is
een monster naar lichaam en ziel.’
‘En Marianna bemint u?’
‘Ik weet het niet...’ antwoordde Carlo mistroostig.
‘Gij hebt het haar dan nooit gevraagd?’
‘Meer dan honderdmaal.’
‘En wat zegt zij?’
‘Zij heeft veel vriendschap voor mij...; doch vriendschap is geene liefde. En dan,
haar vader wil haar niet laten trouwen... Met mij nooit! zegt hij.’
‘Hij vreest misschien dat gij voor haar het bestaan niet zoudt kunnen winnen?’
‘Ik kan werken, mijnheer, en ben ten minste zoo goed als de anderen.’
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‘Wat noemt gij werken, Carlo? Doet gij des winters misschien ook handel in mantels
en zakhorlogiën?’
‘Mijnheer, nooit! Slechts eens in mijn leven heb ik iemand iets ontroofd, en het
was niet voor mij dat ik het deed.’
‘Niet voor u?’
‘Marianna's vader was krank, en zij, zij had niets meer: zij leed honger.’
- Maar vondt gij dan geen middel, Carlo, om op eene andere wijze u iets te
verschaffen?’
‘Op welke wijze, mijnheer? Gij kent dan onzen toestand niet? De birichino wordt
als een woest dier beschouwd; wie zou hem iets durven toevertrouwen. Wij moeten
van honger sterven of op de galei zitten, of stelen... Maar stelen toch doe ik niet,
mijnheer. Neen, dat niet meer... Nog liever dan naar de galei... Wij zullen zien... nog
eenige dagen trek ik hier genezen uit en dan, dan zullen wij zien...’
‘Dan gaat gij Giuseppe op uwe beurt afwachten?’ zegde ik.
‘Neen, dan ga ik eene laatste poging doen: Marianna moet de mijne worden, of...’
‘Op Marianna toch zult gij u niet wreken?’ sprak ik.
‘God behoede mij! Zij is een engel en haar kan ik alles vergeven... Zelfs, dat zij
mij tot haren echtgenoot niet wil... Maar...’
‘Verder, Carlo?...’
‘Neen, mijnheer, niet verder; dat is een gedacht, dat daar in mijn hoofd vastzit...’
en hij raakte zijn voorhoofd met de hand aan, ‘en dat gedacht zal ik uitvoeren. De
zaak moet beslist...’
‘Maar,’ zegde ik, eene andere wending aan het gesprek trachtende te geven, ‘heeft
Giuseppe nooit de hand van Marianna gevraagd?’
‘Zij is hem telkens, zooals aan mij, geweigerd geworden; maar toch heeft de oude
verklaard, en dat ligt mij zwaar op het hart, dat hij ze eerder aan hem dan aan mij
zou schenken.’
‘En welke reden?’
‘De reden? Ik denk ze te kennen, mijnheer; het is omdat ik een vondeling ben, een
bastaard. Ja, ik geloof, dal het dat is; anders kan ik het mij niet verklaren; want
Marianna's vader bemint mij.’
‘Ik begrijp het niet,’ zegde ik, ‘en kan die reden slecht aannemen. In alle geval,
Carlo, zou ik eerder wenschen het meisje uwe echtgenoote te zien worden, dan wel
die van Giuseppe.’
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‘o Mijnheer, het is een monster, een echt wanschepsel. Hij zoekt haar slechts te
trouwen, weet gij waarom?’
‘Waarom dan? Omdat hij ze bemint denkelijk.’
‘Omdat hij er zijn profijt zou willen uit trekken...’
‘Ik begrijp u niet wel, Carlo.’
‘Marianna is schoon, mijnheer, en hij zou ze dwingen... Verstaat gij mij?’
‘Ik meen u te begrijpen. - Het is afschuwelijk,’ zegde ik, ‘het is ongehoord!’
‘Dat moet u niet verwonderen; er zijn er meer, die haar slechts met dit inzicht
zouden willen. - O, wij zijn een gedoemd ras, mijnheer; de armoede is zoo eene
groote kwaadstichtster! en lijden, wanhopig lijden is zoo bitter!... Mijn leven is tot
hiertoe niets anders geweest dan eene aaneenschakeling van smarten. Nauwelijks
twee dagen oud, werd ik op de trappen van San Petronio te vondeling gelegd. Eene
oude vrouw, die haar brood bedelde, nam mij op en bracht mij groot. In arme lompen
gewikkeld en op haren schoot van honger krijtende, diende ik om het medelijden der
voorbijgangers in te roepen, aan wie de oude vrouw verhaalde, dat ik het kind was
harer dochter en dat mijne geboorte aan deze het leven gekost had.
‘Gedurende den ganschen dag liet het wijf mij honger lijden, omdat ik hevig zou
gekreten hebben, en slechts des avonds en 's morgends bezorgde men mij eenig
voedsel, om in het leven te kunnen blijven. De moeder van Marianna leende mij
soms de moederborste en scheen er behagen in te vinden, mij naast haar dochterken,
dat denzelfden ouderdom als ik had, op haren schoot te zien dartelen. De brave vrouw
moge er bij God beloning voor vinden...!
‘Doch ik weet niet, mijnheer.’ onderbrak Carlo, ‘waarom ik u dat alles vertellen
wil!...’
‘Ga voort, vriend,’ zegde ik; ‘ik weet in die smarten te deelen, en ik stel belang
in u. Zeg mij hoe gij verder opgroeidet.’
‘In dezelfde armoede, mijnheer, zoo ten minste heeft men het mij verhaald.
Wanneer ik den ouderdom van zes jaren bereikt had, en van dit tijdstip kan ik u bij
eigene herinnering spreken, moest ik als afzonderlijke bedelaar den kost zoeken.
Mijne aangenomen grootmoeder joeg mij des morgens van den zolder, waar wij ons
verblijf hadden, en des avonds slechts mocht ik er terugkeeren. Van eten werd niet
meer gesproken, dat was aan mij alleen overgelaten, en kon ik
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het niet bedelen, dan mocht ik het stelen, zegde de oude. Te meer moest ik dagelijks
ten minste vijf bajocchi te huis brengen, zooniet kon ik op straat den nacht gaan
doorbrengen. De eenige zorg, welke de oude voor mij droeg, was te maken dat mijn
kleedsel er zoo slordig en zoo gehavend mogelijk uitzag; zij maakte elken dag mijnen
opschik, en vond er behagen in mijne kleederen nu en dan nog meer aan flarden te
scheuren, dan zij het reeds waren. Geviel het dat eene medelijdende ziel mij eenig
kleedingstuk schonk, dan werd het mij onmeedoogend afgenomen om verkocht te
worden, en ik was des winters verplicht immer half naakt de koude en de sneeuw
der straten te trotseeren. - Dan, ik werd allengs grooter en naarmate ik alsdan meer
tegen mijne aangenomen moeder durfde opspannen, werd ik ook met meer ontzag
door haar behandeld. Ik vond te meer troost bij den vader van Marianna, in wiens
woning ik immer was blijven verkeeren en die mij eene echte vriendschap, eene ware
genegenheid toedroeg. Marianna werd mij daarbij als eene zuster en al den tijd, dien
ik van mijn bedelwerk kon aftrekken, werd in haar gezelschap doorgebracht.
‘Zoo kon ik mij soms vacantie-dagen verschaften. Ik wist nog altijd hoeveel ik
des avonds bij mijne aangenomen moeder moest te huis brengen; doch daar de vader
van Marianna mij er toe gebracht had, om zooveel mogelijk door andere middelen
eenig geld te verdienen, zooals met pakken van reizigers te dragen of voor den eenen
of anderen burger boodschappen te doen, bevond ik mij soms bezitter van eenen
voorraad bajocchi, een' kleinen schat, en ik kon mij eenige dagen van mijne gewone
bezigheden afhouden. Die tijd dan werd gebruikt, om met Marianna te zijn. Wij
verlieten alsdan gemeenlijk de stad en gingen in de omliggende heuvelen ronddwalen.
Overviel ons de honger, dan maakte ik van mijne kennissen in het bedelen gebruik
en de milddadigheid der arme boeren verschafte ons een middagmaal, dat wij op den
oever van het een of ander beekje gingen nuttigen.
‘Gij zult er mogelijk om lachen, mijnheer, doch die stonden waren de gelukkigste,
welke ik in mijn leven gesmaakt heb.
‘Het scheen mij op die dagen, dat ik rijk genoeg was, en dat ik nooit meer vreugde,
meer heil zou hebben willen wenschen. Doch allengs werden wij beiden ouder en
dit zachte vermaak werd ons niet meer toegestaan. Onze vriendschap echter
verminderde daarom niet en geen dag ging voorbij of ik kon des avonds eenige uren
met
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Marianna en haren vader slijten. Het afsterven van Marianna's moeder scheen onze
vriendschap nog te vergrooten, en de oude Giovanni werd nog van dag tot dag meer
aan mij verkleefd.’
‘En toch,’ onderbrak ik, ‘weigert hij u zijne dochter tot echtgenoote te schenken.’
‘Ziedaar wat ik niet begrijpen kan, mijnheer, ten ware mijn toestand van
vondeling;... want Giovanni heeft hoogmoedige gedachten.’
‘Ah! bah!’ onderbrak ik.
‘En waarom niet, mijnheer?’ deed Carlo ondervragend, ‘waarom, indien bastaard
zijn, in hoogere standen, eene vlek is, waarom zou het bij de arme lieden ook geene
schande wezen?... o Mijnheer, kondet gij gevoelen, hoe die gedachte mij reeds heeft
doen lijden!...’
‘Maar,’ sprak ik, ‘hebt gij nooit aan den ouden Giovanni doen voelen, dat gij de
oorzaak zijner weigering denkt te kunnen raden?’
‘o Mijnheer! meer dan honderdmaal heb ik het hem gezegd, meer dan honderdmaal
heb ik, in mijne woede, den vader en de moeder, die mij verstooten hebben, vervloekt
en verwenscht. En, ja, ik zweer het u, er zou zich morgen een man aanbieden, die
mij zou zeggen: “Carlo ik ben uw vader;” ik zou hem mijn mes in het hart jagen!...’
‘Dat is een goddeloos gedacht, Carlo,’ sprak ik; ‘weet gij of uwe ouders u misschien
niet slechts verlaten hebben, door de omstandigheden gedwongen en om redens,
welke, indien gij ze kendet, gij zelf zoudt moeten goedkeuren.’
‘Per Dio santo!’ zwoer Carlo in woede, ‘er kunnen geene redenen zijn, welke een
vader of eene moeder kunnen dwingen hun kind als eenen hond op straat te werpen.
O, Gods vloek moet op hun hoofd hangen, en 't hun vergeven zou ik niet!’
‘Nu, nu,’ zegde ik, ‘bedaar die woede, welke niet dan aan uwe gezondheid nadeelig
kan wezen, en ga liever kalm in uw verhaal voort.’
‘o Mijnheer, wat kan ik u verder verhalen; mijn gansch leven is onbeduidend.
Allengs kon ik mij van den bedelzak ontmaken; ik kon mijne krachten verhuren en
in armoede door de wereld kruipen. Ik werd een straatlooper zooals die, tusschen
welke ik werd opgevoed. Mijne aangenomen moeder werd allengs ouder; sedert twee
jaren kan zij den zolder, waar wij huisvesten, niet meer verlaten. Ik heb wel weinige
achting voor haar; doch zij heeft mij, hoe slecht dan ook, toch opgevoed en ik blijf
haar het bestaan verzekeren.’
‘En nu gij hier gewond ligt?’ vroeg ik.
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‘Nu zal Marianna voor haar wel zorgen, zooals zij bij vorige gevallen gedaan heeft...
En loch, mijnheer, ik geloof dat de oude een' kleinen spaarpot heeft. De bajocchi,
welke ik haar vroeger te huis bracht, en het meerendeel van die, welke zij aan de
kerkdeur ontving, zijn niet uitgegeven en ik ben er gerust in, dat zij van gebrek niet
vergaan zal.’
‘Zij kan u zelfs nog een goed erfdeel nalaten, Carlo?’ zegde ik schertsend.
‘Wie weet het!’ was het antwoord.
‘Maar Giuseppe?’ deed ik ondervragend, ten einde de volle geschiedenis van Carlo
te kennen.
‘Ah! Giuseppe!’ herhaalde hij, ‘dat is de duivel, die mijn leven vergald heeft. Van
het oogenblik dat hij zich tusschen mij en Marianna is komen plaatsen, heb ik geene
rust meer gehad. o Mijnheer, een van ons beiden is te veel op de wereld. De Madonna
moge het mij vergeven; maar ik haat hem, en om mij op hem te wreken, zou ik mijne
eeuwige zaligheid willen verbeuren.’
‘Gij stelt u die zaak te zwart voor, Carlo,’ zegde ik, ‘en luister eens naar mij. Liever
dan aan Giuseppe en aan uwen haat jegens hem te denken, zou ik, in uwe plaats, den
ouden Giovanni, wanneer gij zult genezen zijn, mijne vraag hernieuwen. Als gij hem
zult overtuigen, dat gij Marianna zult gelukkig maken, kan hij u niet langer blijven
verstoot en, en mits hij u sinds lang den naam van vriend heeft geschonken, zal hij
u dien van schoonzoon niet blijven weigeren. -Zeg, denkt gij dat mijne voorspraak
u van eenig nut zou kunnen wezen? Dan ga ik nog heden Giovanni vinden.’
‘Neen. mijnheer, dat zou geenen den minsten invloed op hem hebben. Ik ken den
oude; hij is zachtmoedig van aard, doch zijn hoofd is onbreekbaar, en als hij iets
besloten heeft, blijft hij er bij, en de gansche wereld zou niet in staat zijn om hem
van meening te doen veranderen.’
‘Welnu, het spijt mij, Carlo; want met blijdschap had ik iets voor u willen doen.
Dan, de gelegenheid kan zich in andere gevallen voordoen, en reken op mij, zoo gij
denkt dat ik u in iets kan van dienst wezen. Voor het oogenblik kan ik u slechts
aanraden zorg voor uwe genezing te dragen... en dan wat meer kalmte en
voorzichtigheid voor de toekomst.
‘Ik ben u in allen geval dankbaar, mijnheer, voor uwe welwil-
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lende gevoelens,’ zegde Carlo; ‘en ik heb u toch iets af te smeeken,’ voegde hij er
half lachende bij. ‘Te weten, Carlo?’
‘Van mij het geheim te beloven omtrent al wat ik u gezegd heb.’
‘Daar is er mijne hand op,’ zegde ik; ‘wat gij mij hebt toevertrouwd, zal in mijn
binnenste bewaard blijven; en nu, vaarwel!’
Carlo drukte mij de hand met een gevoel van dankbaarheid en ik verliet de
ziekenzaal.

III.
Eenige dagen later verliet Carlo het ziekenhuis en eene maand verstreek, zonder dat
ik verder van hem noch van Marianna iets vernam, ofschoon beiden meermalen het
voorwerp van mijn gesprek met mijnen vriend Pietro uitmaakten. Ik stelde mij voor,
dat Carlo denkelijk in zijne laatste poging gelukkiger geslaagd was, dat hij misschien
reeds de echtgenoot van Marianna was geworden en dien ten gevolge de wrok
tusschen hem en Giuseppe verdoofd was; doch mijn vriend deed er mij aan twijfelen,
toen hij, zekeren morgen op mijne kamer stappende, zegde:
‘De geschiedenis van onze birichini is nog niet ten einde, hoort ge?’
‘Wat weet ge er af?’ vroeg ik met zichtbare belangstelling.
‘Ziehier,’ zegde Pietro. ‘Toen ik dezen nacht uit den schouwburg huiswaarts
keerde, heb ik ze gezien.’
‘Wie?’
‘Carlo en den rossen Giuseppe.’
‘Zoo, en?’
‘Luister. Gij weet. dat de straten, die naar mijne woning leiden, bij den nacht nog
al onveilig zijn. Welnu, bij het intreden van een der menigvuldige steegjes, scheen
het mij in de verte eene donkere schaduw te ontdekken. Het was alles rond mij
eenzaam en stil en het eerste wat ik deed, was naar mijn uurwerk te tasten, en inwendig
te zeggen: goede vriend, dat wordt eene kwestie, die u aangaat en gij gaat eenen
anderen meester krijgen. Welnu, ik beklaag uw lot niet; gij hebt mij reeds lang genoeg
gefopt met mij dan te vroeg en dan weêr te laat op mijne bestemming te doen
aankomen.’
‘En gij waart niet bevreesd?’ riep ik.
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‘En waarom?’ zegde Pietro, ‘mits ik besloten had het ding op te offeren.
‘Maar men had u ook wel meer dan uw uurwerk kunnen vragen... Uwe beurs.’
‘O, die had ik op den hoop toegeschonken. Zij was, om zoo te zeggen, ledig. Doch
laat mij voortgaan; want ik geloof waarlijk dat gij u inbeeldt alleen al den moed te
bezitten.’
‘Ga voort, Don Juan,’ zegde ik, ‘ga voort.’
‘Ik dacht, mits het gevaar zich aanbiedt, is het best het stout weg onder de oogen
te zien.’
‘En gij dacht niet aan terugkeeren?’
‘Ja toch, ik dacht er eenen stond aan; doch het kristelijke spreekwoord kwam mij
eensklaps in den geest, dat zegt: als men van één kruis gaat loopen, komt men er
twee in het zicht, en ik had liever met eene, dan wel met twee zwarte schimmen te
doen. Ik ging dus stout op den onbekende toe, en zag hem onder de oogen. Ik
verschrikte toch een weinig, toen ik den rossen Giuseppe herkende. Hij hield zich
onbeweegbaar tegen den muur en slechts een dof gemompel ontging zijnen mond.
Ik liet op mijne beurt eenig gemompel hooren en zette mijnen weg voort.’
‘Ah diavolo! en gij zaagt niet om?’
‘Ja toch, en ik overtuigde mij daarbij, dat de zwarte schim onroerbaar post bleef
houden. Ik spoedde mij alsdan verder en was slechts nog eene straat van mijne woning
verwijderd, toen ik eene tweede schim in het zicht kreeg. Daar speelt de duivel meé,
dacht ik, en mits ik mij over mijne eerste doenwijze niet te beklagen heb, zie ik er
ditmaal nog niet van af. Nog eens echter dacht ik aan mijn uurwerk en zegde den
ouden bedrieger nog eens vaarwel. Dan stapte ik weêr stout op mijne tweede schim
aan en vestigde mijne blikken, zoo scherp mogelijk, op het wezen van den onbekende.
Deze trok eensklaps het hoofd achteruit; doch ik had hem herkend en ik zegde:
- ‘Carlo! gij schijnt hier de wacht te houden. Wat beteekent dat, jongen?’
- ‘Dat beteekent, mijnheer,’ zegde Carlo, op eenen barschen toon, ‘dat zich ieder
met zijne zaken moet bemoeien; ga uwen gang.’
- ‘Dat wil zeggen,’ hernam ik,’ dat gij ongestoord uw verderf wilt bewerken. Hebt
gij geld noodig, Carlo, spreek dan; doch ga met mij mede, en begeef u naar huis.’
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- ‘Mijnheer, ik heb noch geld, noch raad noodig, en ik herhaal u, dat zich ieder slechts
met zijne eigene zaken moet bemoeien. En nu, laat mij met vrede, mijnheer, per Dio!
Ga uwen gang en doe mijne woede niet ontwaken.’
- ‘Hein!’ zegde ik, ‘als gij het zoo opneemt, dan laat ik u in de handen Gods over,’
en ik trok verder.
‘Duivelsche kerel!’ zegde ik, ‘en verder, Pietro?’
‘En verder? - Verder niets; ik liet hem op zijn gemak tegen den muur gewrongen
staan, terwijl zijn vijand juist dezelfde rol speelde, en als ik later, toen ik mij te bed
begaf, over de zaak nadacht, kon ik mij niet wederhouden te lachen, denkende aan
die twee mannen, die daar elkaar stonden af te wachten en misschien tot dezen morgen
toe nutteloos gewacht hebben.’
‘Ik vind er weinig stof in om te lachen,’ zegde ik, ‘want ik vrees dat hun het geduld
alras zal begeven hebben en zij elkaar wel zullen hebben weten op te zoeken.’
‘Dat zou erg wezen,’ zegde Pietro; ‘doch ik hou mij liever bij mijn eerste gedacht.’
‘Vandaag wil ik Carlo opzoeken.’
‘Ik raad u niets op te zoeken,’ antwoordde Pietro; ‘er is aan die mannen niets te
doen, kameraad; zij zullen u zeggen zooals aan mij: mijnheer, ga uwen gang en
bemoei u met uwe eigene zaken...’
‘Dat wil ik zien...’
‘Nu, nu; maar wij vergeten dat de tijd verstrijkt,’ zegde Pietro, zijn zakuurwerk
uittrekkende, ‘en zoo mijn oude bedrieger mij weêr geene poets speelt, moeten wij
ons spoeden, om bij tijds op de visiet te zijn.’
‘Gij zijt ten minste een kwaart uurs vooruit,’ sprak ik; ‘doch om het even, laat ons
gaan.’
En wij richtten onzen tred, zooals iederen morgen, naar het ziekenhuis.
Bij het intreden wenkte ons de kreupele Gaëtano, de bediende van de snijkamer.
‘Signori,’ sprak hij, ‘komt nu eens zien; dat is eene rariteit, dat hebt gij nog nimmer
te zien gekregen.’
En wij volgden den bediende naar het doodenhuis. Daar gekomen zagen wij onder
een wit linnen twee lichamen op de brits uitgestrekt. Gaëtano nam het kleed weg en
ons over de lijken bukkende, klom een zelfde kreet uit onzen mond.
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‘Zij zijn het!’ zegden ik en Pietro.
‘Gij kent ze?’ sprak Gaëtano.
‘Ik ken ze,’ zegde ik.
‘Zie eens,’ vervolgde de knecht, ‘en tel me dat eens, zoo ge kunt.’
De borst der twee lijken was letterlijk met messteken doorploegd; men had het
geronnen bloed afgewasschen en de eene gapende wonde vertoonde zich naast de
andere.
‘Dat is verschrikkelijk,’ zegde Pietro, ‘dat is een dubbele gruwelijke moord.’
‘Neen, mijnheer,’ sprak Gaëtano, ‘dat is niets anders dan een tweegevecht.’
‘Een tweegevecht? Onmogelijk!’
‘Dat is zoo, mijnheer.’
‘En wanneer heeft zulks plaats gehad?’
‘Dezen morgen, mijnheer, bij het eerste schemerlicht. De inwoners der Strada
della Brocca hebben het uit hunne vensters gezien. Die twee mannen moeten eerder
twee duivels geweest zijn dan wel menschen. Weet gij wat ze gedaan hebben? Ieder
had zijnen zakdoek rond de rechter hand en den arm gewonden, en dan hielden zij
zich bij de linker hand vast en zoo begonnen zij om het meest elkander de borst te
doorploegen, totdat zij eindelijk beiden stervend op elkaar zijn nedergestort... Is het
niet zonde! daar, zie eens dien zwarte... Welke flinke jongen.’
‘Arme Carlo!’ zuchtte ik, ‘arme Marianna!’
En na nog eenigen tijd de bleeke lijken bestaard te hebben, greep ik Pietro bij den
arm en trok hem het doodenhuis
uit.....................................................................................................
Na de visiet vroeg mij mijn makker:
‘Gaat gij mede?’
‘Waar naartoe?’
‘Ik weet niet; de professor geeft mij daar het adres van eenen armen zieke op en
verzoekt mij er eene visiet te gaan doen?’
‘Ik heb er weinig lust toe,’ sprak ik.
‘Bah! bah!’ zegde Pietro; ‘gij trekt u dien Carlo te veel aan... Wat kunnen wij aan
de zaak nog doen? Kom, want het schijnt spoed te vereischen.’
‘Welnu, gaan wij,’ zegde ik.
Door het opgegeven adres geleid, traden wij, een kwaart uurs later,
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een armoedig achterhuisje, in eene der gemeene volkswijken der stad, binnen. Bij
het naderen der woning, werden onze ooren door een afgrijselijk gehuil en getier
getroffen.
‘Als dat de zieke is, die daar binnen zoo een leven maakt,’ merkte Pietro op, ‘dan
is het geen gemakkelijke.’
Wij ontsloten de deur en bij den eersten oogslag, dien ik in het verblijf liet vallen,
herkende ik Marianna en haren vader. Of het afschuwelijk schouwspel, dat ik eenige
stonden vroeger gezien had, mijn gevoel reeds te zeer had geschokt, weet ik niet;
doch zeker is het, dat het onverwachte gezicht van Giovanni en zijne dochter op mij
dit uitwerksel niet deed, dat ik er anders zou van verwacht hebben. En echter was
het tooneel, dat zich voor onze oogen aanbood, akelig en hartscheurend. Met de
oogen uit den kop puilend, met rechtstaande haren stond Giovanni in het vertrek,
met de armen heen en weêr slaande, en nu en dan zich de haren uittrekkende, terwijl
zich een pijnlijke traan in zijne bloedende oogen vertoonde. Voor hem, op den grond,
knielde Marianna met opgeheven armen, en kroop hem na hem smeekende zich toch
te willen bedaren.
‘O, ik ben een monster,’ riep Giovanni, ‘en de Heere God straft mij! Hij vergeet
niet, Hij!... Doemnis! Carlo! Carlo!... Mijn Carlo! Gedoemde Giuseppe!...’
‘Giovanni!’ riep ik, den raaskallende bij den arm grijpende, ‘wat beduidt dit
geschreeuw, dit gejammer? Denkt gij, dat gij Carlo zoo het leven zult teruggeven?’
‘Hij is dan niet dood?’ riep hij, mij met verwilderde blikken aanstarende, waar de
zinneloosheid als uitstraalde.
‘Wie heeft u gezegd dat hij dood is?’ zegde ik, in de hoop dat dit bedrog hem
mocht kalmer maken... ‘Houd u stil, Giovanni, en begeef u te bed.’
En door Pietro geholpen, dreven wij den ouderling naar eenen hoek der kamer,
waar zich een laag ledekant bevond.
‘Ik zal hem dan misschien nog zien!’ zuchtte Giovanni, en nu stroomden de tranen
in overvloed over zijne wangen.
‘o Mijnheeren, hebt dank,’ snikte Marianna, ‘o redt hem, redt mijnen vader.’
‘Eene aderlating,’ zegde Pietro, ‘spoedig!’
Ik stond reeds gereed, met de lancet tusschen de lippen.
‘En gij, Marianna,’ zegde Pietro, zich tot het meisje wendende,
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‘heb moed! en ziehier: loop naar het hospitaal, vertoon dit briefken en keer, zoo
spoedig mogelijk, met het geneesmiddel, dat men u zal beschikken, terug.’
Marianna vlood de deur uit.
Intusschen vloeide het bloed met eenen breeden straal uit den machtigen arm van
Giovanni, en zichtbaar zagen wij zijne opgewondenheid bedaren en de raaskalling
als verdwijnen.
‘Goed zoo,’ zegde Pietro, ‘eene ossenlating, dat moet hem helpen, of hij is
verloren.’
‘Wie zijt gij, mijnheeren?’ vroeg eindelijk Giovanni:
‘Kunt gij dat niet raden,’ sprak Pietro, ‘gij ziet immers wel welken stiel wij hier
uitoefenen?’
‘O, mijnheer de dokter, zeg, hebt gij hem gezien? Carlo, mijn' Carlo!’
‘Wij zullen er later over spreken,’ viel ik hem in de rede.
‘Gij hebt hem gezien, niet waar?’
‘De raaskalling is niet gedaan,...’ merkte ik op.
De zieke ging voort:
‘O, zeg, het is, ziet gij, het is dat ik hem bemin...’
‘Waarom hebt gij hem dan al niet lang uwe dochter tot vrouw gegeven?’
‘Gij weet...’ ging Giovanni voort, met eenen verglaasden blik ons aanstarende,
‘gij weet?... Neen, gij weetniet... maar dat is immers onmogelijk... Marianna, mijne
dochter... maar hij is immers mijn zoon, mijn kind... de broeder van Marianna...’
‘Daar is het raadsel opgelost!’ sprak ik.
‘En waarom zulks niet aan Carlo verklaard?’ vroeg Pietro.
‘Om mij te doen vervloeken, door hem te doen verdoemen!’ schreeuwde de kranke,
en hij deed geweld om zich uit onze handen los te rukken.
‘Stil!’ zegde Pietro, ‘geene beweging! of...’
‘Ik, zijn vader,’ ging Giovanni voort, ‘ik heb hem zoo bemind... Ik hem zeggen,
dat ik zijne moeder verleid heb... zijne moeder, aan wie zijn leven den dood gekost
heeft... Ik hem dat bekennen?... die schaamte! Hem zeggen, dat ik, gehuwd, jong
gehuwd, mij met die verleiding durfde bezoedelen! Neen, nooit! Dat was, dat is niet
mogelijk... En voor Marianna moeten blozen...’
Het bloed stroomde intusschen met vollen straal voort en Giovanni
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scheen thans aan het bloedverlies gevoelig te worden. De hooge tint verdween allengs
van zijn wezen, en eene zachte bezwijming scheen hem te overvallen. Ik drukte den
duim op den laatsteek en verbond den arm. Dan lieten wij den kranke zachtjes op
het bed neêrglijden en Pietro bleef hem den pols houden.
Eenige stonden later trad Marianna met de geneesmiddels binnen, en verbleekte
bij den vluchtigen oogslag, dien zij op haren vader wierp.
‘Het gevaar is voorbij, Marianna,’ sprak ik, ‘uw vader is gered.’
Het arme kind kuste, van dankbaarheid weenende, onze handen.
‘En nu, goeden moed, Marianna,’ vervolgde ik, ‘verzorg slechts uwen vader en
denk verder aan niets meer... Carlo,’ voegde ik er langzaam bij, ‘Carlo is uit de smart;
hij was rampzalig. hij beminde u, Marianna, en gij?...’
‘Ik aanbad hem, mijnheer,’ snikte het meisje; ‘doch de onverzettelijke wil mijns
vaders...’
‘Uw vader had gelijk, Marianna,’ zegde ik, en mijnen mond aan haar oor brengende,
fluisterde ik stil voort; ‘Gij mocht Carlo niet beminnen: hij was de zoon uws vaders!
begrijpt gij?’
‘Mijn God!’ snikte het meisje.
‘Ziedaar,’ vervolgde ik, ‘het geheim verklaard; het moge misschien uwe ziel
vertroosten en in alle geval moet het uwen vader verontschuldigen... Doch bewaar
dit geheim, dat daar straks aan Giovanni, in zijne ijlhoofdigheid, ontsnapt is, voor u
alleen... Gij weet het, een kind mag zijnen vader niet doen blozen, en de geboorte
van Carlo is eene schandige daad voor Giovanni geweest. Wat ons betreft, op ons
stilzwijgen moogt gij rekenen.’
Eenige stonden later verlieten ik en Pietro het arme, rampzalige verblijf, waar mijn
makker, ongezien, zijne geldbeurs, welke dien dag beter dan gewoonlijk voorzien
was, op eenen der stoelen had uitgeschud.
Des anderdaags werd ons dit geld door Marianna terug aangeboden en Pietro had
al zijne welsprekendheid noodig, om het meisje er te doen in bewilligen, hetzelve te
gebruiken om de genezing van Giovanni te bevorderen, genezing, welke zich ten
andere niet lang deed verbeiden.
De omgang welken wij, te dier gelegenheid, met Marianna hadden, deed ons de
brave inborst van het meisje ten volle kennen en, door
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het toedoen van Pietro, vonden wij, eene maand nadien, eene brave, rijke vrouw,
welke Marianna ten harent nam, haar eene opvoeding bezorgde en haar weldra als
haar eigen kind liefhad.
Ook aan Giovanni werd gedacht, en wij bezorgden hem eene plaats van oppasser
in het ziekenhuis. De oude birichino wist zich op eene voortreffelijke wijze van zijn
ambt te kwijten.

Valeria.
I.
Niets is misschien zeldzamer in de wereld dan den mensch in den toestand geplaatst
te zien, welke voor hem de natuurlijke toestand zou mogen genoemd worden. Hoe
menig jongeling, met eenig fortuin bedeeld, wordt niet tot den advocatenstiel opgeleid,
wien het veel voordeeliger zou geweest zijn, achter eenen toog winkelwaar te
gerieven; hoe velen ziet men niet het ambt van schoolmeester bekleeden en de
pretentie hebben de jonkheid tot de beschaving op te leiden, die ten hoogste eene
kudde schapen of ossen zouden kunnen voortstuwen; hoe velen ziet men niet, die
den sabel aan de heup hechten en slechts geboren zijn om een stil en kalm burgerleven
te leiden; hoe velen ziet men niet aan het hof eenen hoogen rang bekleeden, welke
klaarblijkend eerder geschikt schijnen om den pakkendragersstiel uit te oefenen; met
een woord, hoe velen ziet men niet in hunnen toestand, als slaven, eenen bal aan het
been voortsleepen, die in eene andere betrekking, meer met hunne natuur strookende,
als vrije vogelen door de lucht zouden kunnen vliegen; hoe weinige menschen
eindelijk bevinden zich op hunne echte plaats?...
Mijn vriend Ercole Salviani maakte onder dit opzicht geene uitzondering. Hij
studeerde, of liever had den naam de medecijnen te bestudeeren, want zijne natuurlijke
neiging trok hem op eene gansch andere baan voort. Terwijl de geneeskundige
betrachtingen zijnen geest aan eene stijve logica, aan een werkelijk begrip der feiten
en zaken moesten hechten, dwaalde die geest in eene fantastische bevat

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

154
ting der dingen, verhief zich gedurig tot het schimmenrijke domein der spiritualistische
wereld, en leefde daar omringd van verschijnsels, van too verbeelden, welke met het
aardsche niets gemeens hadden. In stede vante willen dokter worden, hadde Ercole
zich op de kunst moeten toeleggen. De aanleg, dien hij daartoe bezat, had hem
onvermijdelijk tot een' groot' kunstenaar gevormd en, wie weet, Italië had misschien
een' Rafaël te meer in de rij zijner groote mannen zien treden... Zonder ooit het
schilderen geleerd te hebben, vervaardigde Salviani tafereelen, wier samenstel poëtisch
en wier behandeling meesterlijk mocht genoemd worden.
Dan, het noodlot, het onverbiddelijk noodlot, onder de gedaante eener oude moei
verscholen, had in zijn stalen boek gegrift, dat Salviani naar de weerdigheid van
dokter in de geneeskunde moest dingen, en er was daar niets tegen te doen. De oude
moei had vele zieke dagen in haar leven beproefd, veel geld aan dokters moeten
uitgeven, en wanneer Ercole, zijne ouders verloren hebbende, door haar werd
ingenomen, besloot zij er eenen dokter van te maken, ten einde weleens door hem
gratis te kunnen verzorgd worden. De arme jongen, die niets meer ter wereld tot
steun bezat dan zijne moei, kon tegen haren wil niet inwerken en volgde de lessen
aan de universiteit.
Dat hij weinig liefde voor zijn beroep koesterde, was iets, dat hij aan ieder die het
maar hooren wilde, openlijk verklaarde, en dat hij meermaals zelfs eenen diepen
afkeer voor den stiel gevoelde, was iets, waarvan ik mij bijzonder kon overtuigen,
wanneer hij de lessen van ontleedkunde of de clinica bijwoonde en zijn fijn
zenuwgestel geschokt werd door het afzichtelijke der voorwerpen, die voor hem,
zooals voor ons het geval was, geen wetenschappelijk belang schenen op te leveren.
Ik weet niet hoe zulks was toegegaan; doch ik was Ercole een innige vriend
geworden. Misschien was het wel omdat zijn kunstgevoel bij mij eenigen weêrklank
vond en ik meermaals, de ernstige studiën voor eenen stond vergetende, hem in het
rijk der gedroomde dingen opvolgde en er behagen in vond, de glinsterende schimmen
der verbeelding met hem na te jagen. Misschien ook had ik zijne verkleefdheid te
danken aan het geduld, waarmede ik zoo dikwijls het verhaal naluisterde van eene
minnedrift, die zich van zijn gansch hart had meester gemaakt en zijne gansche
gevoelens, als het ware, had ingenomen.
Met eenen gemoedstoestand, als dien, waarmede Salviani beguns-
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tigd, of, beter mogelijk, gekweld was, kon het niet anders of hij moest zich aan
gevoelens en daden overgeven, welke niet zelden de palen van het redelijke te buiten
gingen. En dan, tot overmaat van ongeluk, het voorwerp der liefde van Ercole was
zoo hoog boven hem verheven, dat er, redelijker wijze, geene hoop kon bestaan ooit
zijn gevoel beantwoord te zien. Valeria was hertogin, eene jonge weduwe van vier
en twintig jaren en befaamd als eene der schoonheden bij de Italiaansche vrouwen.
En Ercole, die noch rijk, noch schoon was, durfde zijne oogen tot haar opheffen,
haar beminnen... Het is waar, zijne liefde was zoo eerbiedig mogelijk; want, bij de
ontmoeting, durfde hij zijne oogen tot haar niet wenden, en tot op den dag, dat ik
hem leerde kennen, hadden al zijne liefdebewijzen zich bepaald bij eenige serenatas,
welke hij ongekend onder het venster der Dulcinea had doen geven, en bij ontelbare
verzuchtingen, welke hij, insgelijks ongekend, tot baar had gestuurd.
Meer dan eens had ik hem gevraagd, waar hij toch met die liefde dacht aan te
landen en of hij voornemens was zijn leven zoo in verzuchtingen te slijten.
‘Waar ik met dit alles naar toe ga, weet ik niet,’ antwoordde hij mij zekeren dag;
‘ik bekreun mij om de toekomst niet; ik geniet het tegenwoordige en ik ben er mede
tevreden; ik voel mij gelukkig. Valeria is als de zon mijns levens; haar ontmoeten,
hare zwierige gestalte in de verte zien zweven, soms haren warmen en toch zachten
blik in mijne oogen ontvangen, ziedaar genoeg om mij den gelukkigsten der menschen
te maken. Ik vraag, ik verlang voor het oogenblik niets meer.’
‘Maar zult gij immer met dit weinige tevreden wezen, Ercole? Gij weet, het hart-van
de groote menschen is zoo kinderachtig. Wat het bezit, verliest alras van zijne waarde
en moet telkens voor eenen nieuwen wensch plaats maken. Thans zijt gij tevreden
met hare beeltenis slechts van verre te beschouwen; morgen, ik ben er verzekerd van,
zult gij meer eischen: gij zult pogen u in hare tegenwoordigheid te bevinden?’
‘O, zwijg,’ sprak hij, ‘dat ware een te groot geluk....’
‘Ziet ge wel! De wensch bestaat reeds. Welnu, ik veronderstel dat gij u in hare
tegenwoordigheid bevindt; ik veronderstel dat gij den toegang tot hare woon krijgt,
dat men u op de conversazioni ten harent ontvange. Denkt gij, dat gij u lang met die
nieuwe gunsten zoudt tevreden houden?’
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‘O, in hare tegenwoordigheid verschijnen! Met haar verkeeren! O, het ware de hemel,
en meer zeker zou ik nooit durven verhopen!’
‘Meer verhoopt gij althans niet, het is mogelijk,’ hernam ik; ‘doch eens die hoop
bewaarheid, zou uw verlangen verder gaan, Ercole; - u met haar bevindende, vrij
met haar verkeerende, zoudt gij immers uw hart niet kunnen blijven bedwingen; uwe
oogenspraak zou u verraden, en er zou een dag komen, dat gij u verstouten zoudt uw
hart voor haar te openen.’
‘Nooit! Ik zou nooit durven, mijn goede!’
‘En waarom zoudt gij niet durven?’
‘O, wat ben ik, in vergelijking met haar! Een afstand, die onmeetbaar is, scheidt
ons. Haar rijkdom, hare geboorte, hare wonderbare schoonheid, dit alles zijn
hinderpalen, welke ik immers nooit kan overschrijden.’
‘En met die overtuiging,’ sprak ik op eenen ernstigen toon voort, ‘met die
overtuiging blijft gij uw hart aan haar verkleven; blijft gij al uwe geestkrachten
gebruiken, om hare beeltenis, eene schim, eene schaduwe, te aanbidden!... Maar het
is onverstaanbaar. Ercole. en laat mij het u rechtuit zeggen, het is niet wijs van uwen
kant gehandeld.’
‘Maar zoo mij dit alles gelukkig maakt?’ riep hij uit. ‘Zoo ik zonder dit alles
rampzalig zou zijn, de rampzaligste der menschen zou worden?’
‘Wie geeft u daarvan de verzekering, vriend? Hebt gij wel ooit beproefd uzelven
te genezen, de ducchesa uit uwen geest te bannen, te vergeten? Zeg, hebt gij het ooit
beproefd?’
Hij bleef eene poos nadenkend; dan zegde hij:
‘Neen, dat heb ik nooit beproefd, en zou het niet durven beproeven.’
‘Luister,’ zegde ik, ‘maak een voornemen. Leg u dagelijks uwe bezigheden op en
verbied uzelven nog de minste moeite te doen om haar te zien. Integendeel, poog
haar zooveel mogelijk te vluchten, en wanneer gij dit stelsel eene maand lang in
werking zult gehouden hebben, zie dan eens wat u het hart zeggen zal. Wilt gij mij
zulks beloven? In alle geval met eene maand toch zijt gij niet bedorven.’
‘Ik geloof dat gij gelijk hebt,’ zegde hij met eenen diepen zucht; ‘want inderdaad,
waartoe zal het mij leiden? Ik heb de zaak nooit zoo diep ingezien. Ik heb mij maar
immer met den stroom laten mede-vlotten. Ik heb mijn leven in een enkel punt, als
het ware, vereenigd
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en al mijne gedachten slechts naar een doel gewend, naar Valeria!... En mijne brave
moei, die zich inbeeldt, dat ik alras een groot en kundig geneesheer zal worden... Ik
moet de arme vrouw bedriegen; dat heeft mij meermaals het hart geknaagd... o Vriend,
ja, gij hebt gelijk, en ik wil uwen raad volgen. Eene maand, ik beloof het u, eene
maand lang, wil ik slechts voor mijn eigen leven, haar vergeten, mij inbeelden dat
zij niet bestaat. Daar! ik geef er u de hand op.’
Ik drukte gevoelvol de hand van Ercole, en verliet hem eenige stonden later, na
hem nog zooveel mogelijk in zijn voornemen versterkt te hebben.
Des anderdaags bekende hij mij, dat hij aan zijne belofte niet had kunnen getrouw
blijven. Hij had zich des avonds op zijne kamer gesloten om zich met de studie bezig
te houden; doch iets sterker dan zijn wil, had hem, als het ware, zijne woon
uitgedreven, en hij was den halven nacht gaan doorbrengen onder de vensters van
de prachtige woning der hertogin, om bij haar ter rust gaan, hare schaduwe zich op
de gordijnen te zien afteekenen, en het laatste licht in hare slaapkamer te zien
uitdooven. Het was iets, wat hij bijna alle nachten verrichtte.
Ik drukte den armen vriend, zonder eenige aanmerking te maken, de hand, en sprak
over een ander onderwerp.

II.
Eenige weken waren verloopen, zonder dat ik met Ercole nog bepaaldelijk over zijne
liefde gesproken had; toen hij mij, zekeren morgen, dat wij, volgens gewoonte, de
visiet in het gesticht voor krankzinnigen bijwoonden, bij den arm greep en zegde:
‘Mijn vriend, wat ben ik gelukkig!... Ik koom daareven uit de kerk en heb mij een
gansch half uur naast haar bevonden: het schijnt mij als worde ik ze nog aan mijne
zijde gewaar, en alsof ik nog den balsemgeur, welken zij rond zich verspreidde, bij
mij draag.’
‘Ah!’ zegde ik, ‘gij begint dus veld te winnen; gij nadert haar dichter?’
‘Ik heb mij als ontgeest gevoeld. Hare zijden kleederen ruischten bij poozen tegen
de mijne; ik kon hare slanke leden van dichtbij bewonderen; al hare bewegingen
gadeslaan; mijn oog over haren
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blanken zwanenhals laten weiden, er in de verbeelding eenen zoen op drukken, en
nu en dan haren oogslag opvangen en in het binnenste mijner ziel voelen
doordringen...’
‘Zoo is toch de kerk soms voor iets goed,’ zegde ik; ‘doch, vriend Ercole, er zijn
plaatsen, die nog veel gunstiger zijn. Wat zoudt gij zeggen, zoo ik u verklaarde, dat
ik gisteren avond, meer dan een uur lang, met Valeria in haar rijk salon, op eene
donsige sofa gezeten, geredekaveld heb?...’
‘Gij hebt haar gezien! gesproken!’ riep hij. ‘O, verhaal mij! zeg mij, mijn goede
vriend, herhaal mij hare woorden! Ik bid u! Hoe zijt gij bij haar toegelaten geworden?’
‘Gij doet mij zooveel vragen tegelijk,’ antwoordde ik half lachend, ‘dat ik niet
weet waarop eerst te antwoorden. Doch beginnen wij met het laatste. Ge vraagt mij,
hoe ik bij haar ben toegelaten geworden? Mijn titel van vreemdeling is daartoe
voldoende geweest; in mijn vaderland is zulks geen titel, doch hier geldt het. Eene
goede kennis heeft mij voorgesteld en ik was welkom, en, zooals ik u reeds zegde,
sprak ik een half uur met haar alleen.’
‘En waarvan spraakt gij?’ onderbrak Ercole.
‘Van liefdezaken,’ zegde ik. ‘De hertogin, mijn goede Ercole, is eene coquette in
den vollen zin van het woord. Zij bracht de samenspraak op mijn vaderland en
inzonderheid op de schoone kunne, en wilde volstrekt, dat ik eene vergelijking
tusschen de Italiaansche en de Nederlandsche vrouwen daarstelde.’
‘En wat zegdet gij?’
‘Ik zegde haar, dat ik de voorkeur aan mijn vaderland gaf; dat de Italiaansche
vrouwen schooner, maar de onze beter waren; dat de liefde in Italië eene drift, bij
ons, in de Nederlanden, een gevoel is, en dat, wat mij betreft, ik volle recht aan de
schoonheid der Italiaansche vrouwen laat wedervaren, maar ze nooit zou kunnen
beminnen, er mij nimmer zou kunnen aan verkleven - Zij staarde mij verwonderd
aan en ik dacht in hare oogen te kunnen lezen, dat zij mij tamelijk onbeleefd vond.
Het stoorde mij echter niet en ik ging voort. - De Italiaansche vrouwen, zegde ik,
zijn over het algemeen tijrannisch en willen, dat hare mans voor haar leven. In mijn
vaderland gaat het anders: daar leeft de vrouw door en voor haren echtgenoot; hier
wil zij heerschen, bij ons is zij ondergeschikt en verstaat wat haar de naam van
echtgenoote oplegt.’
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- ‘Ik versta u,’ onderbrak zij, ‘bij u te lande is de vrouw eene slavin.’
- ‘Gij bedriegt u, mevrouw, zij is slechts den man ondergeschikt en is zijne
liefderijke onderdanige gezellin. Zij dient hem, erkent zijne verhevenheid en stelt er
haren grootsten roem in, hem het leven te veraangenamen. En die hoedanigheden,
mevrouw, stel ik boven alle schoonheid. Want, zeg mij, wat is schoonheid? Neem
de vrouw in hare prilste jeugd, wanneer zij nog met den jonkheidsblos mag prijken.
Vandaag zal ik in aanbidding voor hare schoonheid nederknielen; morgen aanbid ik
ze nog, doch reeds min vurig; allengs word ik aan hare schoonheid gewend en de
eerste begoocheling voorbij zijnde, begint men meer en meer de kleine
onvolmaaktheden te ontdekken, welke alle menschelijke natuur met zich brengt.
Doch, dat is nog niet genoeg, en eene andere ontdekking begeleidt niet zelden de
eerste. Men heeft zich het hart der vrouw voorgesteld als volkomen in schoonheid
met hare verleidende vormen overeenkomende. De onttoovering volgt alras en bij
de kleine lichamelijke onvolmaaktheden vertoonen zich de innerlijke zielsgebreken.
Heeft men zich nu een groot gedacht van het voorwerp zijner liefde gevormd - en
wanneer is zulks het geval niet? - dan voelt men zich bedrogen; dan verdwijnt de
engel, welke men zich heeft voorgesteld, en wat blijft er over?’
- ‘Welnu, mijnheer,’ zegde zij, ‘wat blijft er over?’
‘Slechts eene schaduwe, mevrouw, van wat wij gedroomd hadden, een verschijnsel,
dat allengs min klaar, min verleidend wordt; een stoffelijk voorwerp, waarop de
ouderdom allengs zijne verwoestingen begint uit te oefenen, en dat eindelijk van
buiten wordt zooals het reeds lang van binnen was, zooals het dikwijls van binnen
immer geweest is.’
‘Maar, mijnheer!..’
- ‘Mevrouw,’ onderbrak ik, ‘het is wel verstaan, dat wat ik hier in het algemeen
zeg, op u niet kan toegepast worden, en dat ik eene uitzondering..’
- ‘Dat is nu vleierij...’ zegde zij.
- ‘Toch niet, mevrouw, waarom? Waartoe zou ik u vleien? Ik heb immers het
voornemen niet mij in den stoet dier rijkgekleurde vlinders te mengen, welke
onophoudelijk rond u vliegen en uwe stappen volgen. Ik spreek met u zonder
nagedacht, zooals ik met eenen makker over een onverschillig onderwerp zou spreken.
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- ‘Maar, mijnheer...’ hernam zij weer: doch zij eindigde den volzin niet, en hield hare
oogen strak in de mijne gevestigd. Ik was de eerste niet om mijne blikken af te
wenden, en eindelijk mij de hand reikende, sprak zij:
- ‘Welnu, zoo zie ik ze geerne; gij zijt ten minste niet zooals al de anderen, welke
mij slechts kunnen vergoden en mij lof toezwaaien. Kom mij dikwijls, zoo dikwijls
als het u lust, bezoeken, mijnheer; gij zult mijne deur nimmer gesloten vinden, en ik
hoop u te bewijzen, dat ik niet zoo slecht ben als gij het u wel voorstelt.’
- ‘Ik heb dit bewijs niet noodig, mevrouw,’ zegde ik, eenen kus op hare hand
drukkende, ‘doch ik voel mij door de toelating vereerd en zal er gebruik van maken.’
‘Zoo dat gij bij haar kunt gaan zooveel het u lust!’ riep Ercole, mij den arm met
geestdrift drukkende. ‘o Vriend, ik benijde uw geluk!’
‘Dit geluk kan ik u doen deelen,’ sprak ik.
‘Wat zegt gij?’
‘Doch op eene voorwaarde...’
‘En die voorwaarde?’
‘Is van dezelfde rol als ik te spelen.’
‘Dat is te zeggen?’
‘Dat is te zeggen, van u het voorkomen te geven, alsof gij niet in het minst op
Valeria verliefd waart; van haar eerder te willen vernederen, dan wel verheffen; van
niet in het minst een bewonderaar harer schoonheid te wezen, en den vuurberg, die
in uw binnenste gloeit, gestaag onder eene ijskorst bedekt te houden. Zoudt gij u die
kracht toekennen?’
‘Nimmer! Nooit!’
‘Het is nogtans het eenige middel om van de freule eenige opmerkzaamheid te
verdienen. Ik heb het u reeds gezegd: zij is eene coquette, en om dit slach van
vrouwvolk te temmen, is er niets anders te doen dan dezelfde rol als zij te spelen en
haar met hare eigene wapens te bevechten. Het is nogtans noodig u te doen opmerken,
dat de mannelijke coquetterie niet, zooals de vrouwelijke, hoofdzakelijk in aanlokking
bestaat; maar wel in een' zekeren lossen, verachtenden, vernederenden toon, welken
men aanneemt; in eene zekere onverschilligheid, waardoor men zijne meerderheid
doet uitschijnen. Ik ken u bekwaam om die rol te spelen, Ercole; doch gij moet het
willen.’
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‘Maar zou ik langs eenen anderen weg niet beter tot mijn doel komen?’
‘Gij zoudt tot niets komen, en u belachelijk maken. Ik heb het u reeds te verstaan
gegeven. De hertogin is van eene menigte vleiers omgeven, die alle buigingen, alle
kruiperijen te werk stellen om haar te behagen. Doende zooals dezen, zult gij ook
op dezelfde wijze behandeld worden; dat is, men zal u voor het uitwendige vriendelijk
wezen en inwendig met u den spot drijven. Mijn voorbeeld integendeel volgende,
zijt gij zeker bij de anderen af te steken, en daarbij is reeds de grootste stap gedaan.
Dus, komen wij tot een besluit. - Ik verschaf u de intrede, zoo gij u door mij wilt
laten leiden en mijnen raad in alles wilt volgen; zoo niet...’
‘Ik zal u gehoorzamen,’ zegde Ercole, ‘ik zal u in alles gehoorzamen; ik geef mij
gansch aan u over!’
‘Dan is het eene afgedane zaak,’ zegde ik.
Hier werd onze samenspraak gestoord door het gebaar van eenen zinnelooze, die
in luide kreten aan den geneesheer wilde bewijzen, dat hij de keizer aller Russen was
en met den Paus in innige familiebetrekking stond.
Wij bleven beiden de visiet volgen.
Drie dagen later trad Ercole met mij de zalen van de hertogin binnen. De belofte,
die hij mij gedaan had, hield geene vijf minuten stand en ik zag hem, gedurende den
ganschen avond, als in aanbidding voor Valeria zitten.
‘Gij zijt een domkop,’ fluisterde ik hem toe, ‘en ik laat u aan uw ongelukkig lot
over.’
‘Ik heb u meer beloofd, dan ik kon volbrengen!...’ zuchtte hij: ‘goede vriend,
vergeef mij!..’
‘ik heb u niets te vergeven,’ zegde ik, hem de hand drukkend: ‘gij fopt slechts
uzelven.’

III.
Ercole Salviani bleef de conversazioni bij de hertogin getrouw volgen, en werd er
goed gezien. Hij was toonkundige, had eene buitengewoon schoone stem en zong
dus dikwijls; hij vervaardigde uitmuntende teekeningen en zorgde om het album van
Valeria, alsmede
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die harer vriendinnen, met kleine meesterstukjes te verrijken. Hij was een goed
declamator en liet zich meermaals overhalen iets uit Tasso's Gerusalemma liberata
voor te lezen.
Voor al die aangename gezelschapstalenten, werd hij van allen goed gezien, en
de hertogin scheen een allergrootste belang in hem te stellen. Wat zijne drift betreft,
hij sprak er mij zooveel niet meer van, en ik koesterde de hoop, dat hij zichzelven
eindelijk wel tot geneesheer zou verstrekt hebben. Om eenige verklaring te doen,
daaraan, had hij mij meermaals gezegd, durfde hij niet denken.
Mijne studiën waren een beletsel om, zoo dikwijls als mijn vriend, het gezelschap
der hertogin op te zoeken. Doch meermaals gebeurde het, dat ik van de toelating,
welke mij gegeven was, gebruik maakte, om haar in den dag een bezoek te geven,
en gedurende eenigen tijd over ernstige punten te redekavelen, daar het Valeria noch
aan verstand noch aan geest ontbrak.
Zekeren dag, dat ik mij, tijdens de karnavalsdagen bij haar bevond, zegde zij mij:
‘Vriend Francesco, gij moet mij eenen dienst bewijzen.’
‘Gij verschrikt mij,’ zegde ik.
‘O het is niets verschrikkelijks; gij waart immers toch voornemens dezen avond
de veglione bij te wonen?’
‘Inderdaad,’ zegde ik.
‘Welnu, ik wil met u gaan.’
‘Hoe! met mij?...’
‘Gemaskerd...’ onderbrak zij.
‘En waarom niet zonder masker?’
‘Verlangt gij het?’ vroeg zij, hare glinsterende oogen in de mijne vestigend.’
‘Toch niet,’ zegde ik, ‘dat ware aan de wereld gedachten geven...’
‘Die niet bestaan?..’ onderbrak zij.
‘Juist zoo,’ zegde ik, ‘en te meer, ik koom er niet voor uit, om mij een aantal
tweegevechten op den hals te halen.’
‘Gij zoudt voor een tweegevecht afschrikken?’
‘Ik leg mij op het genezen en niet op het moorden toe, mevrouw, en mijne
grondbeginsels zouden mij niet toelaten een tweegevecht aan te gaan, inzonderheid...’
‘Voor eene vrouw?’ onderbrak zij.
‘Ik durfde het woord niet uitspreken,’ zegde ik half lachend.
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‘Ik ken uwe grondbeginsels, mijnheer,’ sprak Valeria, half gestoord; en vervolgens
rechtstaande, trad zij eenige stonden sprakeloos in haar vertrek heen en weder.
Ik trok mijn zakboekje uit en schreef er eenige regels in. Zij merkte het op en vroeg
gestoord:
‘Wat hebt gij thans te schrijven?’
‘Het is de titel van een boek, welk mij een mijner vrienden gevraagd heeft en ik
had bijna mijne belofte vergeten... Dus,’ vervolgde ik, op eenen onverschilligen toon,
‘dat wij dezen avond te zamen naar de veglione gaan, en zulks om zoo eens in het
geheim te zien, wat al die vlinders, die gedurig rond u vliegen en u met hunne liefde
vereeren...’
‘Vervolgen!...’ onderbrak zij met eenen zekeren toorn in de stem.
‘Met hunne liefde vervolgen,’ ging ik voort, ‘zoo al bij het nachtfeest uitrichten...
Is het ook noodig dat ik mijn gelaat onder een masker verberge?’
‘Zooals gij wilt.’
‘Welnu, dan doe ik het niet; want ik heb eenen hekel aan de mom, en nog meer
aan die treurige dominoskleeding, welke, dunkt mij, beter bij eene begrafenis dan
bij een woelig vermaak zou passen.’
‘Gij zijt een schepsel zonder ziel,’ zegde Valeria, ‘de koudste spotter, dien ik ooit
ontmoet heb, en ik wilde mij wel op u kunnen wreken.’
‘Er is daar een goed middel voor,’ zegde ik.
‘Spreek! welk dan?’
‘Tracht mij op u te doen verlieven.’
Zij werd schaamrood en sloeg den blik naar den grond.
‘Valeria,’ ging ik voort op eenen toon, waar thans echte deelneming was in te
onderscheiden, ‘waarom toch vindt gij uw behagen in dien stoet van minnaars rond
u te zien dartelen? Waarom geene keus gedaan?’
‘En indien niet een enkele mij die keus weerdig schijnt?’
‘Onmogelijk,...’ zegde ik, ‘de graaf Castellani?’
‘Is een verwaande zot.’
‘De marchese Colli?...’
‘Een man zonder hart.’
‘De advokaat Perrini?’
‘Een zonder hoofd.’
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‘En zoo vele anderen?’
‘Allen dwazerikken, weetnieten, laffe vleiers en kruipers, die op mijn fortuin
aanleggen.’
‘Ik dacht niet dat gij ze zoo wel kendet,’ sprak ik; ‘doch, waarom ze dan uwe woon
niet ontzeggen? Waarom hun hoop laten?’
‘Gij zoudt dan willen, dat ik van mijne woon een klooster maakte; dat ik hier alleen
in afzondering mijne dagen doorbracht?... Zult gij mij gezelschap houden?’
‘Gij weet dat ik weinig tijd heb,’ zegde ik; ‘en ik zou slechts kunnen beloven u
nu en dan een bezoek te komen geven.’
‘Nu, nu, genoeg gespot,’ sprak zij; ‘raag ik op u voor dezen avond rekenen?’
‘Dezen avond ben ik uw cavaliere servente,’ en ik kuste de hand, welke zij mij
toereikte.
Op dit oogenblik hoorden wij gerucht aan de deur der zaal. Een bediende trad
binnen, en diende het bezoek aan van den Marchese Colli.
‘Ik ben vandaag voor niemand zichtbaar,’ zegde Valeria, ‘ik heb hoofdpijn, en
bevind mij te bed; vergeet het niet.’
De knecht vertrok.
‘Dat gij u niet te bed bevindt, zie ik wel,’ sprak ik; ‘doch zijt gij waarlijk ongesteld,
dan ben ik hier om mijnen dienst...’
‘Ik ben zoo gezond als een haas,’ onderbrak zij, ‘en heb uwen dienst niet noodig;
doch ik volg uwen raad zooals gij ziet, en ik zend de vleiers door.’
‘Braaf zoo,’ zegde ik, ‘dat is reeds een goed begin; nu blijft er nog over alras eene
goede keus te doen.’
‘Daarin ook zal ik uwen raad volgen.’
‘Zoudt gij?’
‘Waarom niet?’
‘Ik zal er aan denken; want voor zulke zaak is er overleg noodig... Valeria, tot
dezen avond...’ En ik reikte haar de hand toe.
‘Gij vertrekt reeds?’
‘Ik moet weg,’ hernam ik, ‘vaarwel, en vergeef mij mijne onaangename woorden
en ruwheid, in aanzien van het goede inzicht.’
‘Vaarwel,’ sprak zij, met eenen gevoeligen handdruk.
Ik vertrok, stil mompelende: ‘Ik wilde wel, dat mijn arme vriend in mijne plaats
ware!...’
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IV.
Des avonds, ten tien ure, bevond ik mij in de woon van Valeria terug.
Zij hield zich bezig met de laatste hand aan haren opschik te leggen, en zag er
waarlijk verleidend uit. Hare kleeding bestond uit eenen zwartzijden rok, zijden
manteltje met kap en dit alles met fluweel en zwartzijden kant afgelegd. Eene
fluweelen mom bedekte het bovenste haars wezens en de zwarte haargolven waren
met witte parelsnoeren doorslingerd, welke zich boven op het hoofd vasthechtten.
Hare armen alleen waren bloot gebleven en aan hare polsen prijkten banden met
diamanten bezaaid.
‘Verrukkelijk!’ sprak ik, toen ik hare tooikamer binnentrad, ‘goddelijk schoon!’
‘Wordt gij ten minste geen vleier,’ zegde zij, mij half lachend hare hand reikende,
waar ik, volgens Italiaansche gewoonte, eenen kus op drukte.
‘Laat uwe mom weg, Valeria,’ zegde ik, ‘en gij zijt zeker dezen nacht al de hoofden,
die zich op de veglione zullen bevinden, op den hol te brengen.’
‘Gij weet dat ik er incognito wil verschijnen.’
‘Het is waar; maar waarom dan zulk een verleidend, uitstekend toilette uitkiezen?’
‘Vindt gij het in der waarheid?’
‘Op het stuk van toilette lieg ik nooit, mevrouw.’
‘Welnu, het verheugt mij toch eens iets gedaan te hebben, wat uwe goedkeuring
wegdraagt... Kom! het rijtuig staat gereed, vertrekken wij’
Een kwaart uurs later traden wij de zaal van de veglione binnen.
De veglioni in Italië zijn wat men ten onzent gemaskerde dansfeesten noemt. Zij
grijpen gewoonlijk op den schouwburg plaats, welks zalen daartoe vereenigd en rijk
versierd zijn en een verrukkend vertoog opleveren.
Wij bevonden ons in het midden der woelende menigte, en ik drong met mijne
vermomde door de bonte kringen, welke in de zaal wemelden.
‘Daar is de graaf Castellani,’ zegde ik.
‘Laten wij hem naderen,’ sprak Valeria, en toen wij dicht bij
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den graaf waren, riep zij hem toe: ‘Graaf Castellani, kan men zich vermaken?’
‘Of men het kan, lief kind!’
‘Lief kind!.. neemt gij mij voor uwe bloemenverkoopster, mijnheer de graaf?’ en
zich dichter bij hem voegende, fluisterde zij hem toe, doch hard genoeg om door mij
verstaan te worden: ‘Het lieve kind lijdt gebrek, gij geeft haar te veel om te sterven
en te weinig om te leven; zij lijdt gebrek, zeg ik u, en haar zoon, uw kind, ook... Gij
zijt een onmenschelijke gierigaard, heer graaf.’
En zij trok mij verder, terwijl graaf Castellani door hare woorden bedwelmd staan
bleef. Eenen stond later bevonden wij ons voor den advokaat Perrini, een ander'
gewoon' bezoeker der zalen van Valeria.
‘o Mijn beste advokaat!’ riep zij, ‘hoe gaat het met de zaken?’
‘Welke zaken, Bella maschera?’
‘De zaken van de weezen Corriani?’
‘Ik weet er niets van...’ zegde de advokaat nadenkende.
‘Ik wel, mijnheer: de Rota te Rome heeft beslist. De weezen zullen hun fortuin
terugkrijgen; dat zal het uwe verminderen, eerlijk man! doch, recht is recht...’
‘Wie zijt gij!’ riep Perrini, en verwoed deed hij eenen stap nader, als met het inzicht
om Valeria's masker af te rukken.
‘Genoeg!’ sprak ik, de stem verheffende en hem met den arm achteruit drijvende,
‘gij ziet wie ik ben, en gij weet waar ik huisvest.’
De menigte, opmerkzaam gemaakt, omringde alras den heer Perrini, en spottend
dreef men hem verder. Wij intusschen drongen dieper de de zaal in.
‘Gij zijt te bijtend, Valeria,’ zegde ik, ‘gij zult ons slechte zaken op den hals halen.
Het schijnt dat gij geheimen bezit, die...’
‘Ik ken er zulkdanige voor allen die in mijne woon verk eeren; o, het is al laf
gebroedsel... Kom,’ ging zij voort, ‘ik heb den sleutel van een gehuurd palco, terwijl
ik mijne logie aan eene vriendin heb afgestaan, daar mijne onpasselijkheid mij belet
uit te gaan; ook een gehuurde knecht, die ons niet kent, wacht ons. Kom.
‘En zij die u kennen, mevrouw de hertogin?’ zegde eensklaps eene stille stem, en
de vriend Ercole stond voor ons.
‘Die mogen met ons gaan,’ antwoordde Valeria, haren koelbloed niet verliezende,
en zij trok Ercole mede door het gedrang.
Eenige stonden later bevonden wij ons in de logie, waar de gehuurde
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knecht, welken de hertogin bedoeld had, ons een prachtig avondmaal had bereid.
Wij plaatsten ons aan tafel, en toen de dienstbode ons verlaten had ontdeed Valeria
zich van haar masker. Daar zij diep in de logie zat, was zij zeker van uit de zaal niet
te kunnen gezien worden.
‘Hoe hebt gij mij herkend, Ercole?’ vroeg zij.
‘Ik had uwe stem gehoord, mevrouw: was zulks niet genoeg?’
‘Nu, het is wel; ik heb vertrouwen in u en gij zult mijne tegenwoordigheid hier
niet verraden,’
‘o Mevrouw!...’
‘Schenk nu de champagne maar rond.’
Er werd aan het verzoek voldaan. Menige teug werd gedronken, en de samenspraak
leed daarbij geene afbreuk. Ercole inzonderheid gaf den vollen toom aan zijne
dichterlijke gevoelens en scheen mij nog eens zoo meer sentimenteel dan gewoonlijk.
Eensklaps viel er een klop op de deur der logie.
Valeria haastte zich hare mon terug aan te doen, en ik opende de deur. Twee
gemaskerde vrouwen bevonden zich voor dezelve. De eene nam het woord.
‘Mijnheer,’ zegde zij, mij het woord toevoegende, ‘ziehier eene freule, die u gaarne
eenig nieuws zou willen mededeelen. Zou het u niet te zeer storen met haar eene
wandeling in de zaal te doen?’
‘Op de veglioni ben ik niet gewoon iets te weigeren, mevrouw, en zie mij hier te
uwen dinste.’
En ik trok met de onbekende voort, wie ik den arm aanbood. Zij, die het woord
tot dan gevoerd had, verliet ons.
‘Mijnheer,’ zegde mij de gemaskerde, ‘ik kom niet om u te intrigueeren...’
‘Des te erger,’ onderbrak ik, ‘de carnaval is weinig geschikt om zich met ernstige
zaken bezig te houden.’
‘En toch is zulks mijn inzicht, mijnheer, indien gij het wel wilt gedoogen.’
‘Spreek vrij, freule, spreek vrij. Ik luister.’
‘Gij zijt een innige vriend van Ercole Salviani, mijnheer?...’
‘Ja wel,’ zegde ik.
‘Gij kent zijne geheimen?’
‘Het is mogelijk; doch dat is geene reden, freule, om...’
‘Ik versta u, mijnheer, doch ik vraag u niet om die geheimen te
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kennen... Mijnheer, laat mij voortgaan, de schaamte belet mij bijna te spreken.’
‘Freule, spreek gerust, ik ken u niet en beloof u, in alle geval, geene moeite te
doen om u te kennen, wat gij mij ook zoudt kunnen toevertrouwen.’
‘Luister, mijnheer. Ik ben vijf en twintig jaren oud, ben eene eenige dochter, bezit
een goed fortuin en denk eenen echtgenoot te kunnen gelukkig maken.’
‘Gij bezit er ten minste al de hoedanigheden voor; want ik veronderstel, dat slechts
een gevoel van ootmoed u heeft doen verzwijgen, dat gij ook schoon en goed zijt.’
‘Men zegt het mij, mijnheer, doch, ik bid u, doe mijne schaamte niet vergrooten...
Ik ken Ercole; van in zijne eerste jonkheid heb ik hem gekend. Lang heb ik tegen
mijn gevoel gekampt...’
‘En gij bemint hem,’ voegde ik er bij.
‘Die drift, mijnheer, is sterker dan alle redeneeringen. Ja, ik bemin hem. En nu
koom ik u vragen, of Ercole reeds over zijn hart beschikt heeft... of eenige
verkleefdheid zijn lot heeft beslist; met een woord, of ik mag hopen... Spreek,
mijnheer, gij moet zulks weten.’
Ik bleef sprakeloos en nadenkend.
‘Mijnheer, gij mistrouwt mij,’ ging de gemaskerde voort, ‘wat denkt gij?’
‘Ik denk,’ zegde ik op eenen tragen toon, ‘ik denk, freule, dat het Carnaval is,
en...’
‘O, ziet gij wel, gij denkt dat ik niet ernstig spreek; dat andere inzichten misschien
mij leiden. Maar, mijnheer, ik vraag u niet wie hij liefheeft, maar enkel of hij niemand
bemint, en of gij denkt dat zijne keus onveranderlijk beslist is.’
‘Luister,’ zegde ik, ‘ik geloof dat gij oprecht zijt. Ja, Ercole is door eene liefde
beheerscht: doch. indien gij hem kent, moet gij weten dat hij eene dier
kunstenaarszielen bezit, welke zich bij voorkeur in het overdrevene storten. Ik geloof
niet dat men moet wanhopen. Ercole kan genezen worden, en het zal aan mij niet te
wijten zijn, zoo die genezing niet spoedig bewerkt zij. Of ik zal gelukken, weet ik
echter niet, en kan u dus slechts zeggen, indien dit alles waarlijk eene ernstige zaak
is: hoop, freule, hoop op de toekomst.
‘Mijnheer, deze woorden bannen de vrees niet; doch ik zal hopen en ben u
intusschen dank verschuldigd; vaarwel!...’ En zij ver-
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wijderde zich om hare gezellin, die zich op eenigen afstand bevond, terug te gaan
vinden.
Ik, langs mijnen kant, ging Valeria terug opzoeken.
Ik ontstelde, toen ik, de deur van het palco ontsluitende, de hertogin alleen terug
vond.
‘Waar is Ercole?’ vroeg ik,
‘O, zwijg!’ zegde zij lachende, ‘dat is nu eerst een wonderbare geest. Ik begrijp
niet hoe hij uw vriend kan wezen, hoe het mogelijk is dat gij samen kunt
overeenkomen.’
‘Hoe dat, mevrouw?
‘Gij, de koelheid, de killigheid zelve; hij een echt poëtische droomer, met eene
ziekelijke gevoeligheid begaafd, die, ik zeg het u rechtuit, voor eene vrouw, die hem
zou beminnen, eenen hemel zou daarstellen.’
‘Verklaar u beter, mevrouw,’ zegde ik.
‘O, dat is nu wel de schoonste, de keurigste intrigue, die ik ooit gezien heb.
Verbeeld u! Nauwelijks hadt gij ons verlaten, toen Ercole, zich voor mijne voeten
werpende, mij de dichterlijkste verklaring zijner liefde deed, welke men zich kan
inbeelden.’
‘En wat deedt gij, mevrouw?...’
‘Gij vraagt mij dat op zoo een' ernstigen toon.’
‘Het is waar,’ zegde ik, half lachend, ‘doch ga voort, wat deedt gij?’
‘Wel, mijn goede vriend, daar hij de rol van Petrarca zoo goed vervulde, nam ik
gewillig die van Laura op mij, en beiden begonnen wij ter meeste, als twee
tortelduiven, te roucouleeren. Ik verheugde mij in de bekentenis van het gevoel, dat
reeds zoolang in ons beider hart was opgesloten geweest. Ik erkende, dat hij voor
mij en ik voor hem geschapen was, dat de liefde allen wereldschen afstand tusschen
ons deed verdwijnen. En dan, dan droomden wij aan de toekomst; wij maakten
plannen; wij zegden hoe wij ons leven zouden inrichten; hoe beiden slechts eenen
wil zouden hebben; hoe beiden slechts voor elkaar zouden leven - en het ging zoo
ver, dat Ercole, eindelijk van vreugde weenende, het hoofd op mijnen schoot liet
zakken.’
‘En dan, mevrouw; en dan?’
‘Wel, dan scheen mij die komedie lang genoeg geduurd te hebben en ik zegde:
‘Welnu, Ercole, mijn brave jongen, de farza is allerschoonst, en gij hebt uwen roep
gemist: gij zoudt u op de tooneelkunst hebben moeten toeleggen.’
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‘En hij, mevrouw,’ vroeg ik, ‘wat deed hij?’
‘Hij scheen zijne rol nog niet te willen eindigen, stond eensklaps recht, veinsde
eene diepe ontsteltenis, eene hevige wanhoop en riep: ‘vaarwel! mevrouw, vaarwel!
Gij hebt mij eenen stond den hemel geopend om mij in de hel neêr te storten, waar
mij slechts wanhoop overblijft!...’ En met eene theatrale gebaarde vlood hij de logie
uit... Hij zal alras terug wezen.’
‘Hij zal niet terugkomen, mevrouw,’ sprak ik; ‘gij hebt bij het spelen dier komedie
eene genezing bewerkt of eenen moord gedaan...’
‘Wat zegt gij, Francesco? Die dwaze woorden?...’
‘Waren dwaze woorden, mevrouw, zoo gij wilt; maar ernstig gemeend. Ercole
beminde u, zooals u nooit iemand bemind heeft of zal beminnen.’
‘Is het mijne schuld?’
‘Dat zeg ik niet, mevrouw, en ik troost mij in dit alles, met te veronderstellen, dat
de arme jongen er moge door genezen. Voor groote kwalen, moet men hevige
geneesmiddelen gebruiken.’
‘Het spijt mij wel diep,’ zegde Valeria, en ik kon op haar aangezicht lezen, dat zij
het meende. ‘Doch wat kan ik er aan doen. Het is het noodlot... en ik ook ben daar
niet voor beveiligd...’
‘Nu,’ onderbrak ik, ‘het is niet noodig er treurig om te worden. De zaak is geschied.
Spreken wij van wat anders... Morgen zal ik den armen vriend zoeken te troosten.’
Wij bleven nog eenigen tijd op de veglione; doch dit kleine voorval scheen de
vreugde gestoord te hebben, en Valeria stelde mij alras voor, haar terug naar heure
woon te geleiden.
Ik verliet haar en keerde huiswaarts, aan het noodlot denkende, dat Ercoles hart
aan eene vrouw verslaafde, die voor hem ongevoelig was, terwijl een ander hart aan
hem droomde en hem het volle geluk zou hebben kunnen aanbrengen. Ik stelde mij
voor hem des anderdaags daarover te spreken.

V.
Na mij eenige uren aan den slaap overgegeven te hebben, stond ik, met het hoofd
nog half bedwelmd, op, om zooals dagelijks, het morgen-visiet in het
krankzinnigen-gesticht te gaan bijwonen.
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Onderwege kwam mij het gebeurde van den nacht terug voor den geest en, ik weet
niet juist om welke reden; doch het scheen mij, dat ik over mijzelven niet tevreden
was. Het is waar, Valeria was wel behaagziek; doch welke vrouw is het niet? En
toch, ik had mij kunnen overtuigen, dat zij ook voor een ernstig gevoel vatbaar was
en de wereld eenigszins naar waarde wist te schatten. Ik besloot derhalve van
handelwijze te haren opzichte te veranderen en meer vriendschappelijk en in
vertrouwen met haar om te gaan, en haar in alle geval te doen voelen, dat het mij
onmogelijk zou wezen het getal harer aanbidders te vergrooten. Het waarom zou ik
daarvan niet hebben kunnen opgeven; want Valeria bezat al de hoedanigheden, welke
men bij eene vrouw van haren stand kon verlangen. En toch voelde ik mij geenszins
tot haar getrokken en de zinspelingen, welke zij soms maakte, de halve bekentenissen,
welke soms haren mond ontvielen, deden juist een tegenstrijdig uitwerksel op mijn
gemoed als dat, welk zij er waarschijnlijk van verwachtte, hetzij hare verkleefdheid
dan ook oprecht of gemaakt kon genoemd worden.
Ik dacht verder aan mijnen armen vriend Ercole, en kon mij licht verbeelden hoe
zwaar die onttoovering zijnen poëtischen geest moest geschokt hebben, toen hij op
eens de overtuiging kreeg, dat Valeria zijne woorden slechts als eene
Vastenavond-spotternij had opgenomen. Het moge hem ten goede verstrekken, dacht
ik; hij kan er zijne genezing bij vinden, en kan hij dan ook de oprechte liefde, die
eene andere hem toedraagt beantwoorden, dan zie ik hem nog gelukkig, en hoor hem
licht, binnen eenigen tijd, met de overdrevene drift spotten, die hem gisteren voor
de voeten van de hertogin heeft doen neêrknielen.
Ik was intusschen nieuwsgierig om den vriend te zien, en toen ik de wachtzaal
binnentrad, waar de geneesheer van het gesticht, volgens gewoonte, eene korte
samenspraak met de leerlingen hield, alvorens de visiet te beginnen, zochten mij ne
oogen ongeduldig den vriend Salviani in hun midden te onderscheiden.
Dan, ik zocht te vergeefs; Ercole was nog niet aanwezig. Het verwonderde mij
niet zoo zeer, want de weinige genegenheid, welke hij voor zijne geneeskundige
studiën koesterde, deed hem dikwijls de visiet vergeten, en ik geloof dat hij ze meest
bijwoonde, omdat hij zeker was er mij te vinden, en telkens eenigen tijd met mij kon
doorbrengen.
Ik volgde dan den stoet der leerlingen en of het de vermoeienis van
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den nacht was, of om eenige andere reden, mijne aandacht was slechts half op de
ongelukkige wezens gevestigd, welke wij in oogenschouw namen. Wij gingen de
eene cel uit en de andere in, en de geneesheer was gereed de visiet te staken en naar
de wachtkamer terug te trekken, toen de hoofdbediende van het gesticht hem deed
opmerken, dat er nog een nieuwingekomen zieke te bezoeken was. Ik volgde den
professor en wij traden eene laatste ziekencel binnen.
Toen ik het oog op den kranke wierp, meende ik door de steenen te zinken. Ik
herkende in hem mijnen rampzaligen vriend Ercole. Naar hem toesnellen, hem de
hand grijpen, was het werk van eenen oogenblik.
‘Ercole!’ riep ik, terwijl er een traan uit mijn oog drong.
Salviani lag op zijne bedsponde gekluisterd. Zijne oogen stonden hem bloedrood
onder den schedel te glinsteren, zijne zwarte haren hingen hem verward om de slapen,
en stuiptrekkend bonsde hij bij wijlen op zijne legerstede omhoog.
‘Arme vriend!’ herhaalde ik.
Hij bezag mij met eenen stijven blik, en eenen stond scheen het dat hij mij
herkende; want een glimlach betrok lichtjes zijnen mond. Doch alras kon ik mij
overtuigen, dat mijne hoop ongegrond was en ik voor hem een vreemd wezen bleef.
‘Hoe lang zal dat duren?’ riep hij. ‘Hoe lang zal men mij hier gevangen en geketend
houden? Men wil mij niet herkennen. Ik ben de hertog Palavicini en mijne edele
bruid wacht mij. Het outer is bereid, de legaat moet den huwelijkszegen over ons
uitspreken... He! kanalje volk!’ riep hij, zich tot de omringende leerlingen wendende,
‘he! dom kanalje volk! wat staat gij daar zoo te kijken. Hebt gij dan nooit eenen
hertog gezien? Hij is immers een mensch als een ander! Wat geeft die titel. Wordt
daardoor het bloed veranderd? Weg! zeg ik, verwijdert u!...’
‘Stil,’ zegde de professor, thans den zieke naderende, ‘stil!’
Ercole staarde met gloeiende oogen op den geneesheer; doch hij liet zich tamelijk
kalm den pols tasten. Vervolgens onderzocht de geneesheer de kloppingen der aders
in de slapen en, zich tot mij wendende, vroeg hij:
‘Gij, die hem goed kendet, gaf Ercole zich soms aan uitspattingen over? Vergat
hij zich in den drank?’
‘Nimmer,’ zegde ik; ‘hij leefde geregeld en nooit heeft hij overdaad gepleegd.’
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‘Des te erger,’ zegde de professor, ‘wat mag hem dan zoo het brein geschokt hebben?’
Ik durfde niet antwoorden.
‘Er is mogelijk eene ongelukkige liefde in het spel,’ vervolgde de professor, ‘en
dat is ook maar erg... Nu, morgen zal denkelijk die zaak beslist zijn. In alle geval
moeten wij dien opgewonden toestand zien te bevechten...’
En nu schreef hij voor wat men te dien einde bij den kranke te verrichten had.
Toen de professor en de leerlingen, welke zich allen door dit schouwspel hadden
getroffen gevoeld, vertrokken waren, bleef ik nog eenen geruimen tijd naast de
bedsponde van mijnen rampzaligen vriend en poogde op alle wijzen mij door hem
te doen herkennen. Dan, mijne pogingen waren nutteloos. Wel sprak hij in zijne
raaskallingen soms mijnen naam uit; wel gebood hij dat men mij moest tot hem doen
komen, opdat ik hem zou kunnen verlossen, hem tot zijne bruid voeren en bij de
huwelijksverbintenis tegenwoordig zijn; doch wanneer ik hem dan toeriep, dat ik
aan zijne zijde stond, bezag hij mij met verwilderde oogen en geweerdigde zich niet
eens op mijne gezegden te antwoorden.
Ik kon dit akelige schouwspel eindelijk niet langer uitstaan en vluchtte het gesticht
uit. Aan den ingang vond ik de oude moei van Ercole. Weenend vroeg zij mij tijding
van haren neef. Ik trachtte haar hoop te doen opvatten, en vernam vervolgens van
haar, hoe hij des nachts uit zijne legerstede was opgevlogen en raaskallend op zijne
kamer alles had verbrijzeld, en slechts met de grootste moeite naar het zinnelooshuis
was kunnen vervoerd worden.
Den volgenden dag was Ercole veel kalmer geworden. Zijne opgewondenheid
verliet hem allengs; doch veranderde in eene soort van zwaarmoedige mijmering,
waarvan Valeria immer het voorwerp bleef. Hij herkende mij thans en bad mij telken
dage, hem toch uit die afschuwelijke gevangenis te trekken en hem met zijne geliefde
te vereenigen, die nu van hem afgezonderd moest verkwijnen.
Ik begreep alsdan, dat het lot van mijnen armen vriend beslist was, en dat zijn
leven tusschen de akelige muren, waar hij zich bevond, zou moeten eindigen. De
professor was van mijn gevoelen.
Nog eenmaal ging ik de hertogin bezoeken en het was om haar de ramp, die mijnen
vriend getroffen had en waarvan zij onplichtig oorzaak was, met al de omstandigheden
te doen kennen.
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Zij weende bij mijn verhaal en gelastte mij, op hare kosten, den armen zinnelooze
naar een gezondheidsgesticht te vervoeren, waar hij beteren oppas en eene gezondere
lucht moest genieten, en waar zij in al zijne noodwendigheden zou voorzien hebben.
Deed zij zulks uit zuivere menschenliefde of enkel met het inzicht om den armen
Salviani, die gedurig haren naam op de tong had, te verwijderen? Ik ben geneigd om
het eerste te gelooven. In alle geval beloofde ik aan haren wensch te voldoen, daar
hij ter verbetering van het lot van Ercole moest strekken, en stelde mij vervolgens
voor de meeste stonden, welke mijne studiën mij overlieten, in het gezelschap der
oude moei mijns rampzaligen vriends door te brengen, welke in hem al hare hoop
verloren had.

Giannina.
I.
‘Mijnheer! een briefje, dat men daareven gebracht heeft...’ zegde mijn cameriere
Giulio, op het oogenblik, dat ik mijne woon verliet.
‘Geef hier!’ sprak ik, ‘het is wel...’ En ik stak het schrift in mijn' binnenzak, trok
de deur achter mij toe, en begaf mij naar het koffiehuis, waar ik soms een uur, in het
vroeg van den avond, doorbracht.
‘Een sorbetto alla vaniglia!’ riep ik, toen ik de zaal van het koffiehuis binnentrad,
en ik wendde mij vervolgens naar eene tafel, waar ik eene mijner kennissen ontdekte,
wie ik tenzelfden tijd eene hand toestak, zeggende:
‘Hoe vaart de vriend Gualandi?...’
‘Allerbest, caro mio, allerbest. Het verheugt mij u te zien. Men zou geld geven
om u hier te ontmoeten.’
‘Gij wilt spotten,’ sprak ik, ‘ik kom hier zeer dikwijls.’
‘Dan ben ik wel ongelukkig u zoo zelden te ontmoeten, ik, die hier alle dagen
kom. En hoe gaat het met het leven?’
‘Niet slecht, het rolt, het vliegt voort, dat ik het nauwelijks
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gewaar worde. Wanneer de bezigheden overvloedig zijn en de dagen goed aangevuld,
dan wordt men den tijd niet gewaar, en het leven spoedt door alsof men er met de
zweep achter zat.’
‘Welnu, vriend, zulks is voor mij het geval niet, en ik moet u bekennen dat ik mij
dikwijls verveel. Ik geloof wel dat de aard mijner studiën daar voor iets tusschen is.’
‘Het kan wel wezen, en ik beklaag u dikwijls, wanneer ik nadenk dat gij, om uwe
sterrekundige waarnemingen te doen, dikwijls verplicht zijt gansche nachten op het
observatorium door te brengen.’
‘En hetzelve slechts te verlaten,’ viel mij Gualandi in de rede, ‘om mij in cijferingen
te verdiepen, totdat ik mij eindelijk het hoofd zoo ledig voel als...’
‘Als de pot van Elias,’ zegde ik.
‘Welken Elias?’
‘Elias, die in eenen vurigen wagen ten hemel gevaren is.’
‘Ten hemel vaart... wilt gij zeggen?’
‘Hoe! vaart?’
‘Ik heb uitgerekend, dat de profeet nog immer op reis naar den hemel is, en thans
zelfs nog niet de laatste voor ons zichtbare sterren bereikt heeft.’
‘Maar, het is dat hij spoedig reist, vriend!’
‘Hij mag zoo spoedig reizen als het licht zelve, en dan is hij ten hemel nog niet
aangekomen.’
‘Kameraad,’ zegde ik, ‘spreken wij over geene staatkunde; uw land deugt daar
niet voor.’
‘Het is waar,’ zegde Gualandi, het hoofd vluchtig rondwendende, ‘laten wij in die
zaken niet treden.’
‘Spreken wij van wat anders,’ zegde ik.
‘Welnu, ja, ik denk er op, wanneer zult gij uwe belofte gestand doen?’
‘Welke belofte?’
‘Gij hebt mij beloofd met mij een bezoek op de villa...’
‘Ik weet het, op de villa uwer tante.’
‘Welnu?... Zie, laten wij er nu eens doorkappen. Het kon niet beter vallen. Morgen
is het zondag, overmorgen nog feestdag, ik weet niet ter eere van wat; doch dat zijn
twee dagen, welke wij vrij hebben.’
‘En het hospitaal, kameraad?...’
‘En het observatorium! zou ik kunnen zeggen; doch wij zetten ze
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beiden voor die twee dagen op het schab. De sterren zullen zonder mij haren loop
wel voortzetten, en wat uwe zieken betreft...’
‘Die kunnen beter zonder mij, dan ik zonder hen.’
‘Welnu, dan is het eene afgedane zaak, niet waar?’
‘Maar...’
‘Er is geene kwestie van maar... Ik kom u morgen vroeg, ten vier ure, uit de armen
van Morpheus rukken, zooals de vriend Bonnetti in zijne sonnetten zegt; en wij
stappen beiden te paard, en voor het noenmaal zijn wij bij mijne tante en nichte te
huis.’
‘Maar dat gaat de goede vrouwen stoornis veroorzaken?’
‘Dat zal haar slechts vermaak verschaffen... En nu, geen woord meer; de zaak is
beslist, niet waar?...’
‘Welnu, het zij zoo,’ sprak ik.
‘Bravo! eindelijk!...’ zegde Gualandi verheugd, en hij drukte mij de hand. ‘Wat
heb ik er u lang en dikwijls moeten om kwellen...’
‘Inderdaad,’ zegde ik, ‘doch gij weet dat ik er moeilijk kan toe besluiten, om mijne
aangenomen gewoonten te onderbreken...’
‘Nu, nu, het is wel; wij spreken er niet verder over. Ik heb uw woord, en opdat gij
het niet meer zoudt kunnen intrekken, verlaat ik u, en ga de paarden voor onzen tocht
bespreken... Vaarwel.’
En mij de hand drukkende, spoedde hij zich om het koffiehuis te verlaten.
‘Het is toch aardig,’ mompelde ik bij mijzelven, ‘die goede jongen; het is waar,
hij heeft mij zeker meer dan twintig maal van dit bezoek gesproken... Hij schijnt er
dan wel sterk aan te houden... Welnu, zoo het hem kan vermaak verschaffen, het is
eene kleine moeite, en toch met mijne gewoonte niet zeer strijdend, daar ik meermaals
de ledige dagen voor het een of ander uitstapje benuttig...
Ik bleef alleen zitten, deed mij eene tweede ijskreem brengen, en ontstak eene der
cigaretta's, welke ik zelve van Turkschen tabak vervaardigde, daar het mij onmogelijk
was de afschuwelijke dingen te rooken, welke de pauselijke regia, zoo onbeschaamd,
voor sigaren durft verkoopen.
Terwijl ik de lichte rookwolkjes van den gesmokkelden tabacco di seraglia rond
mij verspreidde, kwam mij eensklaps het briefje in de gedachte, welk Giulio, bij het
uittreden mijner woning, mij had ter hand gesteld, en dat ik zorgeloos in den binnenzak
van mijnen jas had gestoken. Ik opende hetzelve en las:
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Mijn goede Francesco zou wel vriendelijk wezen, indien hij, dezen avond, zich op
de conversazione ten mijnent wilde komen verdrieten.
‘Hein!’ sprak ik, ‘wat mag zij mij te zeggen hebben?... Van Ercole kan er geene
spraak wezen. Ik heb er haar over eenige dagen nieuws van gebracht en haar gezegd,
dat de zieke merkelijk betert, dat er hoop is... Welnu, laat eens zien. - Mij gaan
kleeden, doe ik niet... Kan het er door zooals ik hier ben, welnu, dan gaat het...’
En ik begon mijzelven in oogenschouw te nemen. Mijne zomerbroek scheen met
den avond nog al tamelijk versch; mijne verlakte schoenen staken er niet op af; mijn
jas had tamelijk langen dienst; doch het lijnwaad was goed in regel, alsmede de
lichtzijden halsdoek, welken het warme jaargetijde vorderde. Maar mijn hoed, mijn
afgedragen hoed... - ‘Neen! dat kan er volstrekt niet door,’ mompelde ik; ‘hij bezit
geenen den minsten schemer meer van zijn' vorigen luister... Maar bah! ik kan toch
met mijn hoofddeksel in het salon niet verschijnen, en, per Bacco! een versleten hoed
is iets eigenaardigs. Napoleon droeg er nooit andere... Maar ik ben geen Napoleon,
dat is ook waar... Doch, studenten in de medecijnen zijn toch bekend om zich boven
de wetten der mode te verheffen en geene dandijs manieren te bezitten. Zooals ik
ben, ben ik, en ik ga.’ En toen de sorbetto genuttigd en de cigaretta opgerookt was,
verliet ik het koffiehuis en richtte mijne schreden naar de woning der hertogin.

II.
‘Ik dank u, dat gij gekomen zijt,’ zegde mij Valeria, terwijl zij zich naast mij aan de
tafel kwam voegen, waar ik mij onledig hield met eenige versierde boeken te
doorbladeren.
‘Ik heb gedacht, dat gij mij iets belangrijks had te zeggen, mevrouw, en gij weet
wel, dat ik in alle gevallen te uwen dienste ben.’
‘Belangrijk is misschien het woord,...’ hernam de hertogin, ‘doch enkel voor mij.’
‘En sedert wanneer ben ik, in uwe oogen, een ikzuchtige geworden, mevrouw?’
‘Zijne onderdanige dienares,
‘VALERIA.’
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‘Ik wil u die ondeugd niet toekennen, Francesco; doch gij moet u daarvoor niet boos
maken.’
‘Het is dat ik reeds met zoovele ondeugden beladen ben, mevrouw...’
‘Nu, nu, laten wij daarover niet twisten; ik ken uwe goede en slechte
hoedanigheden; en daar ik de eerste verdragen moet, mag ik uit de tweede wel eenig
voordeel trachten te trekken.’
‘Valeria... doe mij niet schaamrood worden.’
‘Ik weet dat zulks niet licht kan geschieden... Doch, genoeg gepraat; luister, gij
hebt mij reeds meermalen aangespoord om eene keus te doen, om aan een tweede
huwelijk te denken...’
‘Inderdaad,’ zegde ik, mijne oogen in de hare vestigende, ‘welnu, hebt gij iets
goeds in het zicht?’
‘Gij spreekt ervan alsof er kwestie was van eene koopwaar, van eene
handelsoperatie!’
‘Wel, zoo is het toch ten minste de gewoonte, en ik twijfel niet of gij kent reeds
de zwaarte van het fortuin?’
‘Dit fortuin is een openbaar feit; het is een der grootste geldelijke vermogens van
Faënza.’
‘Ziet ge wel! en de naam, de edeldom?’
‘Een der oudste, der onbesprekelijkste van gansch Romagna.’
‘Welnu, dat doet reeds de speculatie niet slecht voorkomen, en dat zou voor eene
gewone mannenzoekster genoeg wezen... Doch, gij denkt ook wel een weinig aan
den mensch, aan het min of meer verstandelijke wezen, waarmede gij u zoudt
vereenigen?’
‘Ik denk daar eerst en vooral aan; en het is daarom dat ik uwen dienst, uwe hulp
noodig heb. Gij kunt de menschen, op het eerste gezicht, nog al juist beoordeelen.
Welnu, zeg mij uw gedacht over den graaf B...’
‘Hij is hier in de zaal?’
‘Hij is voor het oogenblik in samenspraak met den advokaat Perrini.’
‘Spreekt hij reeds lang met hem?’
‘Van voordat gij hier binnentradt; ruim een half uur.’
‘Dat geeft mij geen groot gedacht van hem. Om de samenspraak van den advokaat
gedurende een half uur uit te staan, moet men te goed of te dom wezen: twee even
slechte dingen.’
‘Tracht hem rechtveerdig te beoordeelen,’ zegde Valeria; ‘eer gij vertrekt, wil ik
uwe meening over hem kennen.’
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En zij stond van haren zetel recht en ging zich op eene der sofas voegen, naast de
gravin Lepri, eene verstandige vrouw en goede raadgeefster.
Ik bleef nog eenigen tijd aan de tafel zitten en verliet eindelijk dezelve om mij
tusschen de bezoekers in het salon te mengen.
Het kostte mij niet veel moeite om met den graaf B. in samenspraak te komen.
‘Het is reeds eenigen tijd geleden, dat ik te Faënza geweest ben; doch ik herinner
mij zeer wel,’ zegde ik, ‘er eens een balfeest te hebben bijgewoond, dat ik voor het
prachtigste wat ik ooit in dien aard gezien heb moet verklaren.’
‘Bij wie toch, mijnheer?’ vroeg de graaf.
‘Nu, ja, het is misschien ondankbaar van mijnentwege, dat ik den naam van dien
prachtigen feestgever niet heb onthouden; doch hij is mij waarlijk gansch uit het
geheugen gegaan. Gij, die van Faënza zijt, mijnheer, gij moet wel de namen der
bijzonderste familiën?...’
‘De bijzonderste familie, mijnheer, is de mijne.’
‘Verwaande zot,’ dacht ik, ‘dat is reeds eene hoedanigheid...’
‘Oh, mijnheer! en de naam uwer Signoria?’
‘Graaf Celarini...’
‘Maar, dat is het! juist zoo! Dan is het. wel ten uwent, dat ik geweest ben, heer
graaf Celarini; dan is het wel in uwe familie zelve, dat ik dien onvergetelijken nacht
heb doorgebracht; dat ik al die pracht heb mogen bewonderen... Gij hebt eenen
uitgestrekten tuin aan uwe woning...’
‘Zooals voor al de paleizen het geval is, mijnheer.’
‘O, ja! aan uw paleis, wil ik zeggen, aan het paleis der graven Celarini. Welnu,
die uitgestrekte tuin was herschapen...’
‘In eene balzaal denkelijk?’
‘In een vertelsel uit Duizend en eenen nacht, mijnheer...’
‘o Mijnheer, gij overdrijft het wel een weinig; doch zonder mij er op te
verhoovaardigen, kan ik u zeggen, dat wij voor het geven van feesten bekend zijn.’
‘Mijnheer! gij hoeft het mij niet te zeggen... En dan, uwe stallen, heer graaf... ik
heb ze gezien!...’
‘Mijne Engelsche paarden?’
‘En uw Araab!’
‘Arme Semoun! hij is, ruim een jaar geleden, gestorven.’
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‘Ah ja! Semoun, zoo was wel zijn naam... En hij is gestorven? arm dier! Mijnheer
de graaf, dat verlies moet uwen braven vader wel diep bedroefd hebben; want hij
ook was een groot liefhebber...’
‘Gij kunt het wel denken, mijnheer, gij kunt het begrijpen! En ik dan!’
‘O. ik begrijp die smart,’ zegde ik met eene gebaarde, die in een treurspel niet zou
misstaan hebben. ‘Ik begrijp u... - IJdele dwaas!’ voegde ik er binnensmonds bij...
‘Doch, heer graaf,’ hernam ik dan weêr luid, ‘hoe komt het, dat, bij het feest, waarvan
ik spreek, ik mij niet herinner u gezien te hebben?’
‘Ik ook herinner mij niet die eer gehad te hebben, mijnheer... doch in welk jaar
had uw bezoek plaats?... Want, ziet gij, het is nog maar slechts eenige maanden, dat
ik van de reis terug ben gekomen. Ik heb Frankrijk, Engeland en Duitschland doorreisd
en heb zelfs een uitstapje in het Oosten gedaan.’
‘o Heer graaf, dan is alles uitgelegd. In welk jaar zijt gij vertrokken, heer gaaf?’
‘In het jaar 1830.’
‘En het is wel in 1831, nu herrinner ik het mij zeer wel, dat ik te Faënza geweest
ben... Zoodat gij uit het vaderland verwijderd waart, toen de omwenteling uitbrak?’
‘Tot mijne groote vreugde, mijnheer.’
‘Hoe dat?... Gij stelt dus niet veel belang in het lot van Italië?’
‘Het lot van Italië, mijnheer, is goed, zooals het is; ik ben geen omwentelaar, ik
verzeker het u, en indien ik meester ware, indien men mij liet betijen, zou ik alras
aan al die onlusten een einde weten te stellen.’
‘Ah! diavolo! hebt gij daar goede gedachten over, heer graaf, dan zoudt gij niet
slecht doen ze aan het bestuur mede te deelen...’
‘Goede gedachten!... Ik zou er een einde aan maken, ziedaar al!’
‘Goed; maar op welke wijze?’
‘Met de woelgeesten te bannen in massa; met ze op te sluiten; met eenige goede
voorbeelden te geven en de belhamels op te knoopen, met de geheime maatschappijen
uit te roeien...’
‘Gij spreekt er gemakkelijk over, mijnheer de graaf; maar hoe de belhamels kennen?
Hoe verzekerd zijn, dat iemand aan eene geheime maatschappij verbonden is?’
‘O, men ziet het op hunne wezenstrekken, men leest het in hunne
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oogen; men kent ze aan hunne manieren, aan zekere teekens, aan het dragen van
knevels, baarden.’
‘Heer graaf,’ sprak ik, met mijne oogen in zijne flauwe blikken dringende, en hem
bij den arm vattende, om hem in eenen afgezonderden hoek der zaal te geleiden.
‘Mijnheer. weet gij wel dat gij onvoorzichtig zijt, zeer onvoorzichtig?...’
‘Hoe dat, mijnheer?’ vroeg hij eenigszins ontrust; ‘mag men dan hier?...’
‘Gij spreekt van leden van geheime genootschappen, heer graaf... Zij dragen niet
allen knevels of baarden, weet gij... Allen hebben geen stuursch, terugstootend
opzicht... En daareven stond er een jonge heer achter ons, die uwe woordon heeft
afgeluisterd...’
‘En die?...’ onderbrak hij met afschrik.
‘En die...’ fluisterde ik hem toe, ‘die een der opperhoofden is van de Carbonari...’
‘O, gij wilt spotten!...’ zegde hij bevend en zich angstig rondwendende.
‘De zaak is te ernstig om te spotten, heer graaf. Hij is een der opperhoofden, zeg
ik u, en heeft slechts een woord te spreken, een enkel teeken te geven... u aan eenen
makker, hier of te Faënza, aan te wijzen, en, den eenen of den anderen dag, treft u
een dolksteek in de borst.’
‘Maar, nog eens, mijnheer, gij wilt spotten!...’
‘Ik spot nooit, mijnheer de graaf...’
‘Maar, mijnheer, waarom mij niet bijtijds gewaarschuwd? O zeg, wijs mij hem
aan, dit opperhoofd... dat afschuwelijk mensch!’
‘Afschuwelijk?... Hij bezit niets afschuwelijks, mijnheer... Zie, ginds is hij in
samenspraak met die jonge dame... hij wendt juist het oog naar hier... Vergeef mij,
mijnheer; doch, ziet gij, ik beken het u rechtuit, ik schrik voor de leden der geheime
maatschappijen, en zou niet geerne met den dolk der Carbonari kennis maken...
Vergeef mij dus, zoo ik u voorzichtigheidshalve verlaat... Een vijand, die zich met
den degen of de pistool open tegenover mij wil plaatsen, verschrikt mij niet..., dat
kan mij zelfs nog al eens behagen, en een tweegevecht is een klein feest voor mij;
want ik raak mijnen man op dertig stappen, en men moet eenen sterken arm bezitten
om door mij niet ontwapend te worden... Doch een dolksteek in den rug ontvangen,
zonder dat men weet wie u aanvalt, zonder dat men zich kan verdedigen... neen! dat
gaat mij niet, in het geheel niet...’
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En ik het den jongen graaf als versteend staan en stapte terug tusschen de bezoekers.
Valeria naderde mij eenige stonden later en vroeg:
‘Welnu, fisionomist, wat zegt gij?’
‘De gelaatskunde heeft mij ditmaal ook niet bedrogen, mevrouw; doch ik heb er
mij niet enkel willen bij bepalen en, zooals gij hebt kunnen bemerken, heb ik eene
tamelijk lange samenspraak met uwen pretendent gehad. Hij heeft mij reeds bewezen,
dat hij verwaand en dom is, dat hij geen vaderlandsch gevoel bezit... en thans,’ ging
ik voort, merkende dat de graaf in gesprek was met den jongeling, dien ik hem als
een der opperhoofden der Carbonari had aangediend, ‘thans is hij denkelijk bezig
met te bewijzen, dat hij ook een lafaard is.’
‘Gij spot niet, Francesco?...’
‘Ik heb met hem den spot gedreven, mevrouw; doch wanneer heb ik u de waarheid
niet gezegd?...’
‘Hein!...’ deed Valeria.
‘Wanneer het uw belang geldt, mevrouw; wanneer uw geluk op het spel is!...’
‘Het is waar; ik beken het... Welnu, gij zult mij later dit alles duidelijker
verklaren...’
Nauwelijks had mij Valeria verlaten, of de graaf kwam mij met het zoogezegde
opperhoofd der Carbonari opzoeken. Deze, die een goede vriend van mij was, vroeg
mij:
‘Wat beteekent die grap, caro mio?’
‘Welke grap, mijn beste?’
‘Mij als een' omwentelaar... een der hoofden van het Carbonarismus?...’
‘Ha! ha!’ lachte ik, ‘het was slechts om den moed van mijnheer eens op de proef
te stellen, en te zien of zijne uitvallen wel ernstig gemeend waren.’
‘Maar, mijnheer!’ riep de graaf.
‘O, gij neemt het toch niet euvel op, niet waar?...’
‘Niet euvel? Welhoe, mijnheer!...’
‘Nu, het zou mij spijten; doch zooals gij het verlangt, heer graaf. Ik ben immer
bereid de gevolgen der spotternij te dragen... en zoo gij eene voldoening eischt... ik
heb u reeds gezegd, dat ik daar weinig aan hecht... En dat was geen spot, mijnheer,
en zoo gij er de bewijzen van wilt?...’
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‘Ik heb die niet noodig, mijnheer...’
‘Niet?’
‘Neen, mijnheer!’
‘Maar dan moogt gij die grap ook niet slecht opnemen, hoort gij?’
‘Hoe dan?’
‘Oh! dat is zeer eenvoudig. Zoo gij u gebelgd voelt, dan vindt ik mij verplicht u
voldoening te geven, en dan moet de zaak op het terrein beslist worden...’
‘Nu, nu, ik ben tevreden...’
‘En gij neemt het alles aan voor eene onschuldige poets, niet waar?’
‘Welnu, ja...’
‘Zoo is het wel!’ zegde ik, hem spottende bij de schouders vattende. ‘Uwe
voorouders zullen nooit krijgszuchtig geweest zijn, mijn brave mijnheer de graaf, en
wat u, hunnen afstammeling, betreft, gij zijt wel een weinig verwaand en
onvoorzichtig, maar toch geen kwade jongen...’ En hem half ronddraaiende, verliet
ik hem met een schamper: ‘vaarwel, heer graaf, vaarwel!...’
‘En laf ook,’ zegde ik eenige stonden later tot Valeria; ‘ik had juist geoordeeld;...
doch wij zullen er later op terugkomen... Thans dient gij slechts te weten of gij voor
uwen echtgenoot eenen man wilt, die dom, vrijheidhatend en laf is; en wien ik zulks
in het gezicht heb durven zeggen, ik, die, zooals gij weet, in het geheel niet
strijdzuchtig ben... Felice notte, Valeria. Ik moet thans weg, daar ik morgen zeer
vroeg een uitstapje buiten de stad wil doen...’
‘En waar gaat gij?...’
‘Naar de villa Gualandi, in de heuvelen...’
‘Welnu, slaap wel, en tot weêrziens,’ zegde Valeria, mij tot afscheid hare hand
reikende.

III.
Volgens afspraak, bevond zich mijn vriend Gualandi, des morgens ten vier ure, aan
mijne woning. Wij stegen te paard en trokken stapsgewijze de stad uit.
Ik vond er een echt genoegen in, die zoete morgenlucht in te ademen. - De zon
vertoonde zich nauwelijks in het oosten en hare
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stralen, welke, later op den dag, zoo brandend moesten worden, konden nu slechts
koesterend onze leden omvangen en het leven, als het ware, in ons opwekken. Het
vogelenkoor was reeds ontwaakt en zijn vroolijk gezang, door den echo herhaald,
galmde om en rond de heuvelen, welke, door den dauw verfrischt, een lachend groen
voor het oog aanboden. De bloemen ontloken en lieten hare morgengeuren uit de
kelken opstijgen, om de lucht met dien balsemenden reuk te bezwangeren, welke
slechts op den middag, bij het hevig zonneblaken, moet verdwijnen. Aan ieder blad,
aan iederen grashalm prijkte een dauwdrop, waarin de zon zich, als in zoovele
diamantan, kon herspiegelen, en welke door de lichtspeling een verrukkelijk
schouwspel voor onze oogen opleverden.
Dat alles gevoegd bij de kalmte der natuur, welke slechts door den zoeten zang
der vogels onderbroken, doch niet gestoord werd, scheen op ons beiden eenen diepen
indruk te doen; want ruim een half uur bleven wij sprakeloos voortstappen, zonder
er aan te denken om elkaar onze gewaarwordingen mede te deelen. - Een zacht
dichterlijk gevoel overstroomde mijnen boezem en deed mij eene dier genietingen
smaken, welke des te zoeter zijn, daar zij zich in het onbepaalde verliezen en noch
oorsprong noch doel schijnen te hebben... Zich gelukkig voelen, zonder te weten
waardoor of waarom, is misschien wel de verleidendste aandoening, welke men kan
gewaar worden. Men is bekoord, vervoerd, zonder geschokt te zijn, en de ziel alleen,
niet de zintuigen, schijnt op dien stond zich in genot te baden.
Dan, allengs klom de zon hooger aan den horizont. Hare stralen wonnen van
stonden aan meer en meer in kracht, en wat vroeger slechts verwarmend, koesterend
was, werd alras brandend, en deed bij ons beiden de zweetdruppels, onder den strooien
hoed, op het voorhoofd parelen.
Gualandi, die met de streek goed bekend was, wist de lommerrijkste paden uit te
kiezen, waar wij door het dichte loover konden heendringen en voor de hitte der zon
gedeeltelijk beveiligd blijven. De weg werd daarbij wel eenigszins verlengd; want
wij ontweken de groote baan; doch wat gaf het ons, daar onze tocht eerder eene
wandeling dan wel eene reize moest genoemd worden. Na nog een uur, langs smalle
kronkelpaden en door kleine bergengten, elkaar te hebben nageklauterd, verlieten
wij de binnenwegen en begonnen de breede baan te volgen. Hier deden wij onze
paarden stil
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voorttreden; want de moeilijke weg, welken wij hadden afgelegd, had de arme dieren
reeds lang in het zweet gezet.
Daar wij nu rustig naast elkaar heenstapten, vroeg ik aan Gualandi:
‘Maar zeg mij eens, vriend Gualandi.... ziedaar nu reeds een half jaar, dat gij mij
de ooren hebt volgeblazen over de villa, die uwen familienaam draagt; dat gij mij,
vriendelijk genoeg, het is waar, hebt aangespoord om er met u een bezoek te gaan
geven...’
‘En het is er eindelijk van gekomen!’ onderbrak mijn vriend.
‘Ja; maar ik leg mij nog niet goed uit, waarom gij u zooveel moeite gegeven hebt...’
‘Gij rekent dan voor niets eene aangename wandeling met eenen vriend?...’
‘Dat kon ook elders en gemakkelijker geschieden,’ zegde ik; ‘waarom juist naar
die villa, bij uwe moei, die ik de eer niet heb te kennen...’
‘En mijne nicht,’ onderbrak Gualandi, ‘rekent gij die niet?’
‘Welnu, ja, en uwe nicht, die ik mij niet herinner ooit gezien te hebben...’
‘Gij zult er immers niet bij verliezen met beiden kennis te maken?’
‘Dat zeg ik juist niet; doch, ik weet niet of gij mij onder dit opzicht kent: ik heb
er immer iets tegen, nieuwe kennissen aan te knoopen...’
‘En waarom dat, vriend?’
‘Dat is zeer eenvoudig, en dat heeft zijne reden. Ziehier: de kennissen, welke men
maakt, zijn, of ons onverschillig, en dan brengen zij enkel tijdverlies bij, of zij bevallen
ons niet, en dan zijn zij een last; of, erger nog, zij bevallen ons, en dan storen zij zeer
dikwijls, meest altijd, onze kalme levenswijze, onze studiën, nemen alweêr een
gedeelte van onze gedachten, van onze denkvermogens..., en wat winnen wij er bij,
wat win ik er inzonderheid bij, ik, die hier vreemdeling ben?....’
‘Welnu, ik wensch slechts, dat uwe ergste veronderstelling bewaarheid worde, te
weten, dat de twee vrouwen u ten hoogste mogen bevallen.’
‘Het is wel door die vrees, dat ik zoo lang geweigerd heb aan uw vriendelijk
verzoek toe te geven; maar ik kom op mijn thema terug: wie en wat heeft u
aangespoord, om mij zoo onophoudend te vervolgen? Dat is iets wat ik mij niet kan
uitleggen.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

186
‘Ongelukkige filosoof,’ zegde Gualandi; ‘maar wat geeft het u? Bevalt u tot hiertoe
de wandeling?’
‘Ongetwijfeld...’ zegde ik.
‘Welnu, indien u ook het overig bevalt, waarover hebt gij dan te klagen?...’
‘Over wat ik u reeds gezegd heb. Gij antwoordt niet op mijne vraag.’
‘Maar wat wilt gij dat ik er op zegge? Denk, dat het slechts eene luim is, een dier
dwaze verlangens, welke men soms in zich gevoelt; een lust, dien ik heb willen
voldoen, juist omdat gij mij in den beginne geweigerd hebt....’
‘Ta! ta! ta! een sterrekijker, een droog cijferaar, zooals gij, kent van die dwaze,
ongegronde lusten niet en handelt nooit zonder vooruitzicht, zonder eene equatie te
stellen en den uitslag in het oog te houden.’
‘Gij zijt een ongeloovige,’ zegde Gualandi, ‘en wel van de ergste soort... Ik zie
genoeg, dat ik u met het geheim zal moeten bekend maken, of u ten minste het
ongekende aanwijzen...’
‘Ah! daar is dus een geheim... eene beweegreden... een doel?...’
‘Ja, er is een geheim, ten minste ik veronderstel het; en ik denk juist geraden te
hebben...’
‘En het woord van dat geheim?’
‘Dat zal u Giannina moeten verklaren, indien gij het zelf niet raden kunt.’
‘Wie is dat, Giannina?’
‘Dat is mijne nicht...’
‘Uwe nicht?...’
‘Het is op hare vraag, het is om aan haar verlangen te voldoen, dat ik bij u al die
pogingen heb aangewend, vriend Francesco...’
‘En welke reden mag zij hebben?...’
‘O, schoone vraag!... Wanneer een meisje, een lief meisje eenen jongeling verlangt
te zien, zijne kennis wil maken..., welke kan dan de reden zijn?...’
‘O! wie weet!... in de wereld...’
‘Nu, nu, wees maar zoo zedig niet, mijn goede vriend...’
‘Maar, ik heb uwe nicht nooit gezien...’
‘Maar zij kan u gezien hebben...’
‘Gualandi,’ zegde ik, mijn paard dicht naast het zijne voegende en hem den arm
vattende, ‘wilt gij mij een' dienst bewijzen?...’
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‘Ik ben bereid u, zooveel het mij mogelijk is, behulpzaam te wezen. Ik ben uw vriend
en tracht mijne goede nicht gelukkig te zien...’
‘Welnu,’ onderbrak ik, ‘laten wij dan terug naar de stad trekken...’ En ik deed mijn
paard omwenden.
‘Maar gij spot er mede!’ riep Gualandi, toespringende en mijn paard bij den toom
grijpende; ‘gij wilt spotten, vriend?’
‘Toch niet, Gualandi.’
‘Francesco! in Gods naam! Maak geen misbruik van het geheim, dat ik u heb
toevertrouwd!... Te meer, wie weet, het is slechts eene veronderstelling..; misschien
denkt er mijne nicht niet aan en heeft zij van u eenen anderen dienst te eischen...’
‘Welken dienst zou ik haar kunnen bewijzen?’ sprak ik. ‘Doch, hetzij zoo... Laat
het noodlot dan maar weêral zijnen loop hebben Hoever zijn wij nog van de villa
verwijderd?...’
‘Slechts eene kleine mijl,’ zegde Gualandi; ‘een lichte rid, mijn vriend, en wij zijn
er...’
‘Vooruit dan!’ riep ik, en wij gaven beiden onze paarden de spoor en vlogen, in
eene stofwolk gehuld, op de groote baan voort.
Weinigen tijd later traden wij op de Villa Gualandi.

IV.
Zou ik u Giannina afschilderen? Zij was schoon, zij bezat meer dan eene gewone
schoonheid zelfs; doch hoevcle honderden duizenden vrouwen zijn niet in zulk geval?
Zij had zwarte haren, zwarte oogen, eene lichte olijventint; regelmatige, fijn
aangeduide trekken; zij was rank als eene silfide; doch hoevele vrouwen bezitten
deze hoedanigheden niet? Dan, wat niet alle vrouwen bezitten, of ten minste niet in
hoogen graad bezitten, was de engelachtige uitdrukking, welke op haar zacht wezen
verspreid lag, en het fijne gevoel, dat men er zoo klaar op kon lezen, en dat haar, als
het ware, het voorkomen gaf van een bovenaardsch wezen.
Bij onze aankomst, bij het eerste woord, dat ik tot haar richtte, had zij zich zichtbaar
ontsteld gevoeld, en een lichte blos had zich over hare wangen verspreid. Die
aandoening was mij niet ontsnapt en had mij zelfs, ik wil het opentlijk bekennen,
eenigszins ontsteld. Dan, ik hergreep alras eenen blijgeestigen toon en stelde mij
volkomen op
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mijn gemak. Giannina scheen daar goed mede in haren schik, en alras was de
samenspraak ongedwongen geworden. Geen uur was ik met haar en met hare brave
en eerbiedweerdige moeder, of het scheen, dat ik beiden reeds jaren kende en dat ik
op de villa te huis hoorde. Giannina was mij als eene zuster, de oude vrouw was mij
als eene tweede moeder geworden.
Toen ik en mijn vriend Gualandi ons, voor het eten, eenige stonden te zamen
bevonden, vroeg hij mij:
‘Welnu, wat zegt gij ervan?’
‘Wat wilt gij met die vraag bedoelen?’
‘Bevalt mijne nicht u?’
‘Het is een hemelsch meisje.’
‘Zou ik wél geraden hebben?’
‘Ik hoop van neen.’
‘Hoe dat?’
‘Omdat ik haar gevoel niet zou kunnen beantwoorden.’
‘En zoo zij u?...’
‘Ik geloof het niet, vriend.’
‘Maar om welke reden dan toch?’
‘Ja, dat blijft altijd het geheim, in de veronderstelling, dat zij, zoo zeer als gij het
mij gezegd hebt, verlangd heeft mij te zien.’
‘Ik heb er niets bijgedaan, Francesco; doch spreken wij er niet meer over; want ik
wil mijne nicht door geenen den minsten argwaan vernederen, te meer daar ik haar
nooit aan vrouwelijke lichtveerdigheid heb zien toegeven.’
‘Welnu, het is best er niet verder over te spreken, zooals gij zegt; en wat ook de
reden van dit alles moge geweest zijn, wanneer wij morgen de villa verlaten, zal het
voor mij wezen, alsof er nooit van dit alles iets bestaan hadde, uitgenomen nogtans,
dat gij mij zult toelaten immer een aangenaam aandenken van het goede kind te
bewaren... Er is toch iets,’ voegde ik er nadenkend bij, ‘er is toch iets, wat ik moeilijk
kan verklaren. Het kan eene loutere inbeelding wezen; doch het schijnt mij, dat ik
Giannina meer gezien heb, dat ik nogmaals hare stem heb gehoord; met een woord,
dat wij aan elkaar niet teenemaal vreemd zijn.’
‘Eene onverklaarbare sympathie!...’ zegde Gualandi schertsend; ‘pas op, Francesco,
of ik geloof aan uwe verklaring van daareven niet meer, en houd mij overtuigd, dat
gij morgen uw hart, uwe vrijheid, bij ons vertrek, op de villa zult laten.’
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‘Er is daar geen nood voor,’ antwoordde ik; ‘doch genoeg... Men roept ons voor den
maaltijd, en ik heb honger: kom.’
Toen het maal geëindigd was, stelde Gualandi voor eene wandeling in de omstreken
te doen. De middag was reeds ver gevorderd en de hitte van den dag was merkelijk
verkoeld, iets, wat in de heuvelen dagelijks het geval is.
Wij stapten buiten. Gualandi bood den arm aan zijne moei, en er bleef mij dus
niets over dan denzelfden dienst aan Giannina te bieden. Toen zij haren tengeren
arm op den mijnen nedervleidde, scheen het mij alsof er een elektrieke schok door
mijn gansch lichaam rees. Eene lichtstraal vloog mij tenzelfden tijde door den geest
en, terwijl ik mijne oogen in de zachte blikken van Giannina vestigde, sprak ik:
‘Mejuffer, het is de eerste maal niet, dat uw arm op den mijnen rust: ik herken
u...’
Beschaamd sloeg het meisje de oogen neder, en bleef sprakeloos. Ik eerbiedigde
dit gevoel en daar wij onwillig onzen stap vertraagden, bevonden wij ons alras op
eenen zekeren afstand van de moeder van Giannina.
‘Mejuffer,’ hernam ik, ‘ik herken u. Het is zes maanden geleden, dat gij, zooals
thans, op mijnen arm steundet: het was op de veglione...’
‘Ik ben niet voornemens het te loochenen, mijnheer.’
‘Gij spraakt mij van mijnen armen vriend Ercole...’
‘En gij zaagt toen het schaamrood niet dat mijne wangen bedekte, zooals thans,
mijnheer... O, ik moet u wel lichtveerdig voorkomen... Een meisje, dat tot daartoe
de schaamte kan overwinnen...’
‘Spreek mij daar niet verder over, freule, ik versta alles; ik begrijp, dat gij mij van
Ercole spreken wilt, of liever, dat gij begeert dat ik er u van spreke.’
‘Gij voorkomt mijn verlangen, mijnheer.’
‘Welnu. Gij herinnert u wat ik toen zegde, en hoe ik u deed voelen, dat eene
rampzalige liefde den armen jongeling gekluisterd hield. De gebeurtenissen moeten
u hebben doen kennen, hoe sterk die drift was, mits Ercole er zinneloos door geworden
is. Ook de naam van het voorwerp zijner rampzalige verkleefdheid moet tot uwe
ooren gekomen zijn.’
‘Ik weet het een en ander, mijnheer... Ik heb reeds lang aan de hertogin vergeven...
en aan Ercole had ik niets te vergeven. Doch het
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is niet van haar, het is van hem, dat ik u spreken wil; het is te zijnen opzichte, dat ik
eenen dienst van u eisch.’
‘Beschik vrij over mij, mejuffer.’
‘Hoe is het thans met den armen zinnelooze? Hebt gij hem nog in langen tijd
bezocht, mijnheer?’
‘Het is bijna twee maanden geleden, dat ik hem persoonlijk bezocht. Mijn tijd is
kostbaar en afwezig zijn valt mij lastig, doch op geregelde tijdstippen ontvang ik
berichten over zijnen toestand.’
‘En hoe luiden de laatste berichten, mijnheer?’
‘Niet ongunstig, Giannina; de geneesheer van het gesticht schreef mij, dat de kalme
neêrslachtigheid sedert eenigen tijd begint te verminderen, dat hij, als het ware,
eenigszins tot het leven schijnt terug te keeren, en wat zeer aanmerkelijk is..., dat de
naam van haar... van de Ducchese, zelden... zeer zelden... bijna nooit meer over zijne
lippen komt.’
‘O, er zou dus nog hoop kunnen wezen!’
‘Wanhopen moet men nimmer, mejuffer... En zeg mij nu, welke is de dienst, dien
gij van mij wilt vragen?’
‘o Mijnheer, het is uwe goedheid zeer op de proef stellen... Ik heb u reeds door
mijnen neef als doen dwingen ons hier in onze eenzaamheid te komen opzoeken.’
‘Iets, waarvoor ik mijnen vriend slechts dankbaarheid verschuldigd ben, mejuffer;
want het heeft mij de gelegenheid gegeven twee brave harten te meer te leeren
kennen.’
‘Ik weet, dat gij inschikkelijk en beleefd zijt, mijnheer...’
‘De eerste hoedanigheid zou ik willen bezitten, Giannina; doch wat de tweede,
dat is de beleefdheid, betreft, die heb ik nooit bezeten... Doch ga voort, wat kan ik
voor u doen?’
‘Ik zal het u zeggen, mijnheer. Het gesticht, waar Ercole zich bevindt, is slechts
vijf mijlen van hier verwijderd. Zou het te veel van uwe goedheid eischen zijn, indien
ik u verzocht mij er morgen met mijnen neef en mijne moeder te willen geleiden?...
Slechts om hem te zien, mijnheer, hem eenige stonden te zien!... O, vergeef mij mijne
zwakheid; maar zie, dat is een verlangen, dat mij het hart verteert, dat mij geene rust
meer laat... en gij moet er wel van overtuigd wezen, mits het mij heeft kunnen dwingen
den stap te wagen, dien ik thans bij u doe...’
‘Het is een verlangen, dat mij zeer natuurlijk voorkomt, en ik zie
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daar van uwentwege niets vernederends in: waarom zou het wereldsche vooroordeel
ons moeten beletten, onze natuurlijke en eerbare verlangens te voldoen?’
‘Zoo dat gij toestemt, mijnheer?’
‘Ik ben volkomen te uwer beschikking, freule, en acht mij gelukkig u dien kleinen
dienst te kunnen bewijzen; alleenlijk moet ik u om iels bidden...’
‘O, spreek!...’
‘Het is van u moedig te houden; want wie weet welk een smartelijk gevoel dit
bezoek u kan veroorzaken.’
‘o Mijnheer, aan moed en kracht ontbreekt het mij niet. Wie zoolang een gevoel
in den boezem kon verscholen houden, die mag toch wel op eenige zielskracht
betrouwen.’
‘Welnu, het zij zoo, en moge de arme vriend ons herkennen, mogen wij hem in
eenen kalmen toestand ontmoeten!’
Het overige der wandeling werd doorgebracht met over de jonkheid van Ercole
te spreken. Ik vernam hoe hij, kind zijnde, veel in de woon van Giannina verkeerde,
en hoe zich de onoverwinbare verkleefdheid aan hem allengs in het reine hart van
het lieve meisje gevestigd had, zonder dat Ercole van dit alles ooit eenige bewustheid
had verkregen.
Toen ik mij des avonds op mijne slaapkamer alleen met Gualandi bevond, gaf ik
hem den uitleg van het raadsel en verhaalde hem omstandiglijk de geschiedenis van
Ercole, alsmede die van de hertogin Valeria.
‘Ik heb in dit alles eenigszins voor dom werktuig gediend,’ zegde Gualandi, ‘doch
waarvoor toch anders zou een sterrekijker, een cijferaar, zooals ik, goed wezen?...
Ah! die hertogin Valeria!...’

V.
Des anderdaags 's morgens werd een licht rijtuig ingespannen; de twee vrouwen
klommen er in; ik en mijn vriend bestegen onze paarden en de kleine karavaan stelde
zich in beweging. Het gesticht, waar zich Ercole bevond, was vijf Italiaansche mijlen,
dat is ongeveer anderhalf Brabantsch uur, van de villa verwijderd, en die afstand
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werd in twee kleine uurtjes afgelegd, zoodat wij ons, vóór de hitte des middags, op
onze bestemming bevonden.
Onderwege had ik er over nagedacht, hoe ik best het bezoek der twee vrouwen
aan mijnen rampzaligen vriend zou hebben aangekondigd; doch ik was tot geen
besluit gekomen. Enkel was ik bij de gedachte gebleven, eerst en vooral bij Ercole
te gaan en dan volgens zijnen toestand mijne handelwijze te regelen.
Bij ons aankomen vernamen wij van den bestierder des gezondheidsgestichts, dat
de ziekte merkelijk gebeterd was, en dit nieuws deed de innerlijke vreugde op het
gelaat van Giannina uitblinken. Terwijl Gualandi en de twee vrouwen eenige
ververschingen werden aangeboden en de knecht, die met ons was medegekomen,
de paarden uitspande en verzorgde, ging ik Ercole opzoeken. Hij bevond zich in den
tuin en hield zich onledig met het verzorgen van een bloemenperk, eene bezigheid,
welke de geneesheer hem sedert eene maand had opgelegd, en die eene voordeelige
werking op zijne gemoedsgesteltenis uitoefende.
‘Goede vriend!’ riep ik hem van verre toe.
Hij hoorde mijne stem; doch bleef onbeweegbaar luisteren en zonder het hoofd
om te wenden.
‘Ercole!’ hernam ik.
Bij het hooren van dien naam richtte hij zich op, en kwam mij te gemoet; doch
niets in zijn wezen verried, dat hij zich inwendig geschokt voelde.
Hij reikte mij de hand.
‘Welnu,’ sprak ik op eenen toon, dien ik zoo blij en gulhartig mogelijk trachtte te
maken; ‘welnu! en de gezondheid, de krachten, hoe staat het er mede?’
‘Krachten genoeg, mijn goede Francesco, krachten genoeg in de leden... maar
daar,’ en hij wees met den vinger op het voorhoofd, ‘daar is het nog immer zwak.’
‘Tot daar ook zal de kracht opklimmen,’ sprak ik. ‘Hoe gaat het u des nachts?
Begint de slaap rustiger te worden?’
‘Het is niet erger, vriend; soms de herinnering.. doch zij schokt mij niet meer. Hoe vaart mijne moei?’
Het was de eerste maal, dat de kranke mij nieuws van de goede vrouw vroeg, en
ik aanzag zulks als een goed teeken. - Het ging met de oude vrouw niet al te best,
doch ik besloot Ercole daarvan onbewust te laten en zegde hem:
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‘Gij weet hoe het gewoonlijk met haar gaat; zij heeft eene zwakke gezondheid en is
meermaals onpasselijk: doch dat heeft geene andere gevolgen. Ik bezoek haar dikwijls
en zij heeft vertrouwen in mijne raadgevingen.’
‘Zij heeft wel hard moeten lijden?...’
‘Dat is niet zoo erg geweest, Ercole; en dan, thans heeft de hoop van u weder te
zien haar nieuwe krachten geschonken...’
‘Is zij hier?’
‘Neen, vriend; maar toch ben ik u heden niet alleen komen bezoeken.’
‘Ik wil niemand zien, Francesco. Buiten u en mijne moei ken ik slechts
onverschillige wezens, en...’
‘Ercole, gij bedriegt u... Zoek eens wel in uwe herinneringen... Heeft u dan nooit
iemand bewijzen van verkleefdheid gegeven?...’
‘Ik herinner het mij niet.’
‘Zoek eens wel,... en stap, zoo het noodig is, tot uwe kinderjaren terug; hadt gij
toen geene kennissen, geene vrienden?...’
‘In mijne kinderjaren?...’
‘Hadt gij misschien geene speelgenooten?...’
‘Wat wilt gij zeggen?...’
‘Giannina...’ fluisterde ik stil.
‘Giannina!’ herhaalde hij met nadruk. ‘Giannina... Gualandi... ja... ik herinner
mij... doch, die zal, zooniet vroeger, dan thans toch den armen zinnelooze wel vergeten
hebben...’
‘Gij zoudt u kunnen bedriegen, Ercole; er zijn van die heilige zielen, welke nooit
vergeten... Er zijn van die verkleefdheden, welke nooit uit den geest gewischt
worden...’
‘Wat wilt gij zeggen, Francesco?... O, spaar mijn gevoel!... Mijn hoofd is nog zoo
zwak...’
‘Niets, vriend, niets; ik zeg enkel, dat de familie van Giannina zich nog altijd uwer
herdenkt, nog altijd belang in u stelt;... en gij zult het niet kwalijk opnemen, niet
waar, zoo ik er heb in toegestemd ze hier te geleiden, om u een bezoek te brengen...’
‘Zwijg, Francesco, zwijg... ik weet niet... Zie! ik heb betrouwen in mijzelven, ik
heb allengs de gezonde rede terug in mijnen geest voelen dalen... De zinneloosheid
is geweken... doch ik ben nog immer bevreesd!... Mijne zwakheid is nog zoo groot,
en ik vrees alle schokken...’
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‘Er is hier geene kwestie van schokken, mijn goede; ik breng u oude kennissen, oude
vrienden, die zich in uwe genezing zullen verheugen, anders niet..., die kalm met u
zullen spreken, wier zicht u slechts zachte gewaarwordingen zal kunnen doen
gevoelen...’
‘Welnu, beproeven wij het dan; het zal mij de maat mijner herwonnen krachten
geven... Waar zijn ze?’
‘Wij zullen ze gaan vinden; ziehier mijnen arm, en wandelen wij zooals wij vroeger
zoo menigmaal gedaan hebben. Bezie mij en dat mijne kalmte de uwe versterke.’
‘Ja, op u kan ik rusten,’ sprak Ercole, en hij greep mij bij den arm, terwijl hij met
zijne andere hand de lange haren glad streek, welke onder zijnen breeden strooien
hoed golfden, en verder de plooien van zijnen fijnen zomerkiel gelijk trok.
Een oogenblik later traden wij het vertrek binnen, waar zich Giannina met hare
familie bevond.
Afschilderen welk een uitwerksel het gezicht des jongelings op Giannina deed, is
onmogelijk. Zij werd beurtelings bleek en blozend, scheen eenen stond als op het
punt van te bezwijken, doch deed dan zichtbaar eene poging op haar gevoel, en eene
gemaakte kalmte hernemende, reikte zij sprakeloos de hand aan Ercole. Deze greep
zachtjes de hand vast, drukte er eenen stillen kus op en stuurde zijne donkere oogen
in de weifelende blikken des meisjes, zeggende:
‘Gij hebt mij dan niet vergeten, Giannina... mejuffer, wil ik zeggen?’
‘Neen,’ zuchtte het meisje, ‘zeg Giannina, zooals vroeger, mijn vriend...’
‘Zooals in onze eerste gelukkige jonkheid,’ zegde Ercole, en zich vervolgens tot
de moeder des meisjes wendende, ging hij voort: ‘en gij, mevrouw, gij ook hebt u
den armen Ercole herinnerd...’
‘Ik heb u nooit vergeten, mijn goede vriend,’ zegde de vrouw, met eenen traan in
de oogen, ‘en mijne vreugde is groot, als ik u terugzie, gansch genezen terugzie...’
‘Niet gansch, mevrouw, mijne zwakheid is nog groot; doch dat ook zal beteren,
niet waar, dokter?’ en hij wendde zich tot den geneesheer van het gesticht.
‘Het is slechts een vraagpunt van tijd, mijn vriend,’ antwoordde de dokter, ‘en
mevrouw heeft gelijk, wanneer zij zegt, dat gij volkomen genezen zijt...’
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‘Gij hebt mij het recht gegeven aan uw woord te gelooven, en ik geloof er aan. Vergeef mij, mijnheer,’ ging hij voort, thans den neef van Giannina ontdekkende,
‘vergeef mij, zoo ik u niet reeds de hand drukte.’
‘Wij zijn oude kennissen, Ercole,’ sprak de goede Gualandi, ‘en voortaan moeten
wij vrienden zijn.’
‘O ja, de vriendschap!’ zuchtte Ercole, en beurtelings wendde hij zijne oogen op
mij, op den geneesheer en eindelijk op Giannina, en eensklaps borst hij in
overvloedige tranen los... ‘O ja, de vriendschap!’ riep hij snikkende, ‘ziedaar waarom
ik de wereld nog bemin.’
‘En zult blijven beminnen!’ voegde ik er op eenen blijden toon bij... ‘en nu, vriend,
zet u maar neder; daar, naast Giannina, uwe oude speelgenoote! En nu, laten wij nu
kalm spreken, alsof wij elkaar slechts van gisteren verlaten hadden... of liever, kom!
wij gaan eene wandeling doen...’
‘Ja, dat liever...’ zegde Ercole.
‘Welnu, vriend, geef den arm aan uwe goede zuster en stappen wij buiten! andiamo!
andiamo!’ Men gehoorzaamde, en wij traden in den tuin. Ercole stapte voorop met
Giannina, en ik bleef bij den dokter, bij de oude mevrouw en Gualandi.
‘Mijnheer.’ zegde de moeder van Giannina tot den dokter, ‘ik ga uwen zieke
medenemen, zoo gij er geene groote redenen hebt tegen in te brengen. Mijn buitengoed
is zoo kalm als een klooster en wat gij zoo goed begonnen hebt, wil ik voltooien.
Ercole is van zijne kwaal verlost; ten mijnent zal hij zijne krachten terugvinden.’
‘Mevrouw,’ zegde de dokter, ik heb maar eene vrees.’
‘Spreek, mijnheer.’
‘Gij kent de oorzaak der ziekte van Ercole?’
‘Ik ken die, mijnheer.’
‘Die oorzaak terug kunnen zien, zou gevaarlijk wezen; en in zulk een geval zou
ik voor niets durven instaan...’
‘En,’ onderbrak ik, ‘indien men die oorzaak eens door eene andere kon dooden?’
‘Wat wilt gij zeggen?’ vroeg de geneesheer.
‘Contraria contrariis!’ sprak ik, op het jonge paar wijzende...
‘Ik verzette er mij niet meer tegen,’ zegde de geneesheer; ‘zedelijke kwalen wijken
best voor zedelijke geneesmiddels.’
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‘Zoodat wij den vriend Ercole heenvoeren, mevrouw?...’
‘Het is besloten,’ zegde de moeder, ‘wel te verstaan, indien Ercole zelf...’
‘Wij zullen het alras weten... Ercole!’ riep ik.
De jongelieden wendden zich om en kwamen op hunne schreden terug. Ik kon mij
bedrogen hebben; doch het scheen mij, dat het gelaat mijns vriends reeds zichtbaar
was opgehelderd.
‘Welnu, mijn goede?’ vroeg hij.
‘Ercole,’ zegde ik, ‘wij maakten daar een voornemen.’
‘Laat hooren...’
‘Wij stellen u voor, of liever, mevrouw stelt u voor, eenigen tijd op de villa
Gualandi te gaan doorbrengen...’
‘En gij zult niet weigeren, niet waar?’ vroeg de oude moeder.
‘Hij heeft het mij reeds beloofd,’ zegde Giannina.
‘Dus, dat er niet meer over gesproken moet worden,’ zegde ik, ‘en dat het al weder
voor mij eenmaal te meer is bewezen, dat de vrouw niet alleen spoediger denkt, maar
ook spoediger uitvoert... Welnu, het is wel; zetten wij onze wandeling voort.’
En Giannina verwijderde zich opnieuw met den kranke, welke, sedert eenige
oogenblikken, voor mij het voorkomen van een' kranke niet meer aanbood.
Wij bleven het noenmaal in het gesticht nemen, en toen de hitte des middags
gekoeld was, maakten wij ons reisvaardig.
Ercole betrok het rijtuig met de twee vrouwen, en ik en Gualandi bestegen opnieuw
onze paarden, na van den goeden en kundigen geneesheer met eenen hartelijken
handdruk afscheid genomen te hebben.’
‘Zoudt gij willen gelooven,’ zegde mij Gualandi, toen wij naast elkaar op de baan
voortstapten, ‘dat, hoe groote cijferaar ik ben of niet, ik mij toch op dien stond het
hart, door dit kalme geluk mijner goede nichte, verteederd voel.’
‘En ik dan,’ zegde ik; ‘ik voel mij smelten onder de noordsche ijskoorts, die mij
gewoonlijk omgeeft... Doch spreken wij daar niet oyer; laten wij ons niet te zeer
verheugen; ik heb altijd eenen afschrik van het geluk... Het is zoo valsch, mijn goede
Gualandi!... Kom, voegen wij ons eenen stond naast het rijtuig, en genieten wij met
het geluk dier brave kinderen aan te staren.’
Zoo deden wij; doch na eenige woorden gewisseld te hebben, wer-
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den wij alras gedwongen onze eerste plaats op eenigen afstand van het rijtuig te
hernemen, daar de baan op dit punt merkelijk versmalde.
Wij waren nog omstreeks eene mijl van de villa Gualandi verwijderd, toen
eensklaps eenige ruiters uit eenen zijweg in galop te voorschijn traden en als de wind
naast het rijtuig heen vlogen. Eenen stond was het mij, alsof men mij een dekkleed
voor de oogen schoof en mijn paard onder mij wegsmolt. Bij den bonten ruitertroep
had ik eene amazone herkend: het was Valeria. Zij had haar vurig ros ingehouden
en stond vóór mij.
‘Wie is er in dit rijtuig, mijnheer?’ vroeg zij mij.
‘Ongelukkige!’ riep ik uit, ‘heeft hij u gezien?’
Een hooge blos betrok haar gelaat en ik zag, dat zij zich gehoond voelde. Die straal
van gramschap verdween echter als een bliksem en zij antwoordde met hare gewone
stem:
‘Ik geloof het niet... Hij is dus genezen?...’ ging zij voort.
‘Hij is genezen, mevrouw, en ik hoop, dat hij nog ten volle zal gezond worden.
De liefde heeft hem bijna gedood, de vriendschap zal hem het leven terugschenken...’
‘Zoo zij liefde kan worden...’ zegde Valeria, mij hare hand reikende, ‘en, moet ik
het zeggen, Francesco, de dag, waarop gij mij de volle genezing zult aankondigen,
zal de schoonste mijns levens wezen.’
‘Ik ben er van overtuigd, mevrouw;... en nu eene bede... verwijder u; hij kon u
wellicht herkennen, en zijn geluk ware bedreigd, zijne genezing misschien
onmogelijk.’
‘Ik verlaat u, doch gij belooft mij morgen te komen bezoeken.’
‘Ik beloof het u...’
‘En mijnheer ook,’ voegde zij erbij, eene lichte hoofdbuiging voor Gualandi
doende.’
Gualandi vergenoegde zich de uitnoodiging met eene toestemmende buiging te
beantwoorden.
‘Vaarwel!’ zegde Valeria, en zij vloog voort.
‘Ha! dat is Valeria...’ zegde Gualandi, toen de hertogin vertrokken was.
‘Dat is noodlottig!’ riep ik. ‘Vooruit, Gualandi, en gaan wij ons overtuigen, dat
Ercole haar niet gezien heeft.’
Wij vlogen als de wind, om het rijtuig in te halen en konden ons, aan de zachte
vreugdevolle uitdrukking van Ercole, overtuigen dat het kleine voorval voor hem
vreemd was gebleven.
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Toen wij weêr onze achterwacht hernomen hadden, herhaalde Gualandi:
‘Ah! dat is Valeria!’
‘Kendet gij ze niet?’
‘Ik zag haar meermaals, zonder te weten wie ze was; doch ik heb nimmer met haar
gesproken.’
‘Welnu, dat zult gij morgen,’ sprak ik, ‘en gij zult u daarbij kunnen overtuigen,
dat, voor eene ducchese, haar hart nog al veel waard is...’
‘Ik zal met u gaan,’ zegde Gualandi.
Eenige stonden later traden wij op de villa en des anderdaags 's morgens drukte
ik den vriend Ercole de hand, met de volle overtuiging, dat zijne genezing verzekerd
was. Bij Giannina kwamen de tranen van erkentelijkheid uit de oogen, toen zij mij,
tot afscheid, de hand reikte.
Volgens belofte, verscheen ik des avonds met mijnen vriend Gualandi op de
Conversazione bij Valeria, aan wie ik het gansche geval nu wijd en breed verklaarde.
Vier maanden later werd het huwelijk van Giannina met Ercole gevierd. Beiden
besloten de villa bestendig te blijven bewonen.
Gualandi werd een gewoon bezoeker van de zalen van Valeria. Toen ik Italië
verliet, was de hertogin nog niet gehuwd en men zegde, dat het slechts van Gualandi
afhing, haar tot den echt te doen besluiten.

De Molinara.
I.
Een gedeelte van mijne vacantiedagen was in het gebergte doorgebracht geworden.
Ik verliet die schilderachtige streken om, gedurende eenigen tijd, mij in het gedeelte
van Italië, dat men het platte land zou kunnen noemen, te gaan vestigen, en daar, als
het ware, eene herinnering van onze Nederlanden te vinden. De omstreken van B.
waren daartoe allerbest geschikt. Wijde vlakke velden, een stroom in
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de nabijheid, waar nooit water aan ontbrak, frissche weiden, welke anders in Italië
maar zelden in goeden staat voorkomen, dit alles herinnerde mij het opzicht van
België en inzonderheid van de rijke Antwerpsche polderstreken, van onze frissche
groene dreven en kalme, maar toch bekoorlijke landschappen.
De woon, waar ik mij had gevestigd, was dicht bij den reeds aangeduiden stroom
gelegen, en van mijne slaapkamer kon ik zijne glinsterende kronkellijn volgen, welke,
zoo ver als het oog dragen kon, in de vlakte voortslingerde en zich bij den horizont
verloor.
Op eenen goeden boogscheut afstands van mijn verblijf bevond zich een molen,
welke, door het loopende water van den stroom in beweging gebracht, de landlieden
van den omtrek voorzag van tarwemeel en bloem van maïs of Spaansche tarwe; en
in het molenhuis woonde eene brave familie, wier dochter reeds dikwijls het voorwerp
onzer gesprekken, tusschen mij en mijnen vriend Felice, geweest was, zonder dat
het mij nogtans vergund geweest was haar van dichtbij te beschouwen. Felice
schilderde ze mij af, als eene madonna van Rafaël, maar oneindig schooner van
vormen, daar hare leden tenger waren en zoo fijn als men het bij het meest
aristocratische vrouwenwezen zou hebben kunnen verlangen.
Ik was natuurlijk nieuwsgierig om die buitengewone schoonheid te zien en stelde
mij voor, de eerste de beste gelegenheid ten nutte te stellen om met de diva molinara,
zooals mijn vriend haar noemde, kennis te maken.
Die gelegenheid deed zich alras voor. Zekeren dag, dat ik, met het geweer op den
schouder, eene wandeling was gaan doen en onderweg eenig gevogelt had geschoten,
bevond ik mij, bij mijne terugkomst, in de nabijheid van het molenhuis, toen eensklaps
een dier Italiaansche onweders losbrak, waarvan wij, bij ons te lande, geen denkbeeld
hebben, en ik mij verplicht zag de eerste woning de beste binnen te vluchten, om mij
voor den stortregen te beveiligen. Die eerste de beste woning was die van den
molenaar en gevolgentlijk ook van de diva molinara, en ik dankte het onweder, dat
mij toeliet aldaar eenige stonden verblijf te verzoeken.
De Italiaansche landbouwer - wanneer hij van die soort niet is, welke de reizigers
op de groote baan aantast, - onderscheidt zich door zijne vriendelijke beleefdheid,
welke ook wel eenigszins aan slaafsche ondergeschiktheid gelijkt. Het zal dus den
lezer niet ver-
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wonderen, wanneer ik hem zeg, dat men mij, bij mijne intrede, nauwelijks den tijd
liet mijn verzoek, om eenige oogenblikken te mogen schuilen, voor te dragen, en
zich allen beijverden, om mij van mijn geweer, mijne weitasch en mijnen hoed te
ontdoen, mij eenen zetel aan te bieden en mij welkom te heeten. Agatha alleen, de
schoone dochter des molenaars, deelde in de algemeene verwarring niet en bleef
rustig voortgaan met op de Italiaansche wijze te spinnen, dat is met de klos en niet
bij middel van het wiel, zooals het hier te lande gebeurt.
Ofschoon in het vertrek slechts een halve dag heerschte en de duisternis door het
onweder nog vermeerderd werd, kon ik mij echter, met een' vluchtigen oogslag,
overtuigen, dat Felice mij niet te veel over de schoonheid der Molinara gezegd had
en dat deze bijna den naam van diva, dat is goddelijke, verdiende en aan het ideale
grensde. Ik zal niet trachten eene afschildering van het hemelsche wezen te geven:
schooner dan eene madonna van Rafaël, had mijn vriend gezegd, en hij had volkomen
gelijk.
De lichte verwarring, welke mijn intreden veroorzaakt had, bedaarde alras, en ik
kon mij eenen stond later overtuigen, iets wat ik te meer sedert lang wist, dat de
Italiaansche landbewoner een der bijgeloovigste schepsels der aarde is. Voor hem is
een onweder immer een teeken van Gods gramschap, eene vermaning om aan de
zielezaligheid te denken, eene bedreiging, waaraan men telkens slechts door de
barmhartigheid Gods kan ontsnappen. Terwijl de meeste personen zich bezig hielden
met in stilte gebeden te prevelen en, telkens dat eene bliksemflits de woning verlichtte,
als op komando, een kruis sloegen, had ik, na eenige keeren op en neder in het vertrek
te hebben gewandeld, mij aan het venster geplaatst om er mij met den gang van het
onweder bezig te houden. Nauwelijks stond ik daar eenige oogenblikken of een oude
oom van Agatha verhief de stem, en riep mij met belangstelling toe:
‘Signor, om de liefde Gods, maak u van dit venster weg, en terg God niet!’
‘God tergen?...’ herhaalde ik, den blik op den ouderling slaande; ‘hoe zou ik God
daarmede kunnen tergen, goede man? De donder is immers, zooals alles, een teeken
zijner macht en grootheid, welke men er kan in bewonderen?’
‘Het is een teeken zijner gramschap, mijnheer... Doch per l'amor di Dio! verwijder
u van dit venster. Gij staat op eene gevaarlijke plaats.’
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‘Het is geene meer gevaarlijke plaats dan eene andere,’ sprak ik, ‘doch om aan uw
verlangen te voldoen, wil ik er mij wel van verwijderen.’
Ik trad alsdan in den kring der huisgenooten terug, nam eenen stoel, en vervolgde:
‘Gijlieden maakt u een slecht gedacht van de goedheid Gods, met te gelooven, dat
de onweders een teeken van gramschap kunnen wezen. Het is wel het tegendeel,
mijne vrienden; de donder zuivert de lucht, vernielt de schadelijke dampen, welke
er zich bijwijlen in opstapelen en die, zoo zij niet verdwenen, u ziekten zouden
toebrengen of nadeel aan de vruchten zouden doen.’
‘Ik hoor het wel, signor,’ zegde de oom, het hoofd bedenkelijk schuddende, ‘ik
hoor het wel; gij zijt ook al een geleerde, die het geloof verloren heeft, die de
bovenaardsche dingen door de wetenschap wilt uitleggen, en de Godheid daardoor
wilt verkleinen.’
‘De Godheid verkleinen?’ herhaalde ik, ‘denkt gij, indien ik het wilde, dat zulks
zou mogelijk wezen?’
‘Neen, signor, en het is daarom dat het beter is het hoofd te buigen en niet te pogen
de onverklaarbare dingen uit te leggen. Wat waar is, blijft waar, en zal door al de
geleerden der wereld niet kunnen vernietigd worden.’
Die bijgeloovige opgewondenheid deed mij pijn; doch wel voelende, dat er hier
met gezonde reden en gegronde uitleggingen niets te winnen was, besloot ik ten
minste eenig nut uit de zaak te trekken, en te zien welke begrippen de oude man over
de onweders had. Ik vroeg hem derhalve, wat voor hem de donder was, en wat er
door gebeurde.
‘De donder,’ zegde de oude oom, ‘is, zooals ik u reeds zegde, een teeken, eene
veropenbaring van de gramschap Gods. Wanneer hij op den mensch gestoord is, laat
hij eenen stond de helsche geesten los en geeft hun oorlof om aan hunne woede den
toom te vieren. Dat gedruisch, welk gij in de lucht hoort, is niets anders dan het gehuil
der booze geesten, een schrikkelijk lied, dat zij in koor aanheffen. Die bliksemflitsen
zijn niets anders, dan eenige gensters, welke zij met zich uit de hel aanvoeren en op
aarde losschieten. Zij treffen er mede al wie uit Gods genade gebannen is en op wien
zij dus recht hebben. Is de zonde des menschen niet zwaar genoeg om hem persoonlijk
te verdelgen, dan doen zij hem nadeel, door het vernielen van zijnen oogst of door
het in vlam steken zijner woning.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

202
‘Dus, dat de duivel de vijand is van zijne vrienden, van de slechten?’ herhaalde ik.
‘Gij bedriegt u, mijnheer,’ ging de oude voort met eenen glimlach, ‘gij bedriegt
u, signor. De kwaden zijn de vrienden van den duivel; doch hen te vervolgen, is eene
straf, welke God den booze oplegt.’
‘Zoo begrijp ik het,’ onderbrak ik weêr, ‘en ik zie dat ik daareven dien armen
duivel onrecht deed.’
‘Alles moet den boozen geest tot straf dienen,’ vervolgde de ouderling. ‘Doch laat
mij voortgaan, mijnheer. ‘Gedurende het onweder is de lucht vervuld, krioelt zij, om
zoo te zeggen, van booze geesten. Er zijn er groote en kleine; meest allen zijn
onzichtbaar; zij wemelen in de stortregens, verschuilen zich in eenen druppel, tuimelen
in de stroomen, rijzen op den schokkenden wind; met een woord, zij vervullen alles;
slechts uit de woningen, waar heiligdom berust, blijven zij gesloten. Wee aan hen,
die, met een onzuiver geweten, zich, tijdens het onweder, in de vlakke lucht bevinden.
Op hen storten zij neder en niet zelden treedt een duivel in hun binnenste en gaat er
zijne woon vestigen...’
Bij die laatste woorden glimlachte ik zichtbaar.
‘Gij spot er mede,’ ging de ouderling nu opgewonden voort; ‘maar, mijnheer, ik
kan u de bewijzen leveren van wat ik zeg...’
‘Ik ben nieuwsgierig, mijn brave man, zeer nieuwsgierig...’
‘Welnu!’ riep de oude oom, en hij richtte zich op zijnen stoel recht. - Dan de
maalder kwam toegeschoten, en den ouderling bij den arm vattende, sprak hij hem
op eenen beraden toon toe:
‘Het is genoeg, Pascali, het is genoeg, zeg ik! Geen woord verder! Ik verbied het
u...’
De ouderling liet zich, zijne woorden weêrhoudende, terug in zijnen zetel neêrvallen
en sprak niet meer, terwijl het mij scheen, dat dit kleine voorval eene zichtbare
ontsteltenis bij de aanwezigen had doen ontstaan. Ik kon uit het gegeven verbod niet
goed wijs worden en had moeite om te gelooven, dat het enkel gegeven werd, om te
beletten dat mijne samenspraak met den ouderling tot eene soort van twist zoude
hebben kunnen overslaan. Dan, ik zocht niet verder om de uitlegging der handelwijs
van den maalder te vinden, en daar het onweder intusschen bedaard was, maakte ik
mij gereed om de woning te verlaten. Bij het heengaan, bedankte ik in weinige
woorden de huisgenooten voor de stondige gastvrijheid, welke men mij verleend
had, en
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drukte zelfs de hand van den ouden oom Pascali, ten einde hem te doen voelen, dat
wij als vrienden scheidden.
Een frissche boerenknaap, welken ik als van den huize aanzien had, trad met mij
het molenaarshuis uit en scheen denzelfden weg als ik te volgen.
‘De oom Pascali is een aardig man, signor...’ zegde hij, als om de samenspraak
uit te lokken.
‘Bij mijn woord! dat is hij,’ antwoordde ik, ‘en het spijt mij, dat de maalder hem
niet heeft willen laten voortgaan.’
‘Hij had daartoe zijne reden, mijnheer.’
‘Zoo!... en die reden?...’
‘Dat is een geheim, signor...’
‘Dan had de maalder gelijk.’
‘Ja, signor, maar het is een geheim, dat...’
‘Dat... Welnu?’
‘Dat ik u zou willen verklaren...’
Ik bezag mijnen maat nu eerst met aandacht, en die bezichtiging was hem niet
onvoordeelig. Op zijn schoon gevormd wezen, in zijne glinsterende zwarte blikken
las ik klaar, dat er in den jongen man moed en goedheid scholen en dat hij eene dier
krachtige naturen moest bezitten, welke slechts eene gelegenheid noodig hebben,
om zich op eene wonderbare wijze te ontwikkelen, en van een eenvoudig een groot
man te worden. Ik reikte hem de hand en zegde:
‘Indien gij denkt, dat gij er iets kunt bij winnen met mij het geheim, dat gij bedoelt,
toe te vertrouwen, spreek dan.’
‘Gij zijt geneesheer, signor?’
‘Ik ben bezig het te worden, mijn vriend; doch wat geeft dat er aan. Gij ten minste
hebt het voorkomen niet mijnen dienst noodig te hebben.’
‘Luister, mijnheer; gij hebt Agatha, de dochter van den molenaar, gezien?’
‘En bewonderd, mijn goede vriend; zij is een der schoonste vrouwenwezens, welke
ik ooit gezien heb.’
‘Ja, mijnheer; doch zij is wel ongelukkig...’
‘Ongelukkig?...’
‘Zij is betooverd, mijnheer...’
‘Zij betoovert, wilt gij zeggen?’
‘Zij heeft eenen duivel bij haar, mijnheer... Zij is bezeten...’
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‘Zijt gij zoo dwaas als de oude Pascali?’ vroeg ik.
‘Neen, mijnheer; en het is daarom, dat ik bij u wil om raad komen. Wat anderen
den duivel heeten, is voor mij eene ziekte, en de geneesheeren kunnen soms de ziekten
genezen...’
‘Ja wel, dat gebeurt soms wel eens, ofschoon het zeer raar is, mijn goede vriend;
doch, zeg mij, waarin bestaat de duivel of liever de ziekte, waardoor onze lieve
Molinara aangetast is?... Maar eerst iets anders... Gij zijt haar minnaar?’
‘Ja, mijnheer, en indien zij genezen ware, zou zij alras mijne bruid wezen. Thans
is zulks onmogelijk; zoolang zij krank is, willen de ouders van geen huwelijk weten.’
‘Welnu, laat dan hooren, en indien ik het huwelijk kan bespoedigen, het zal mij
eene vreugd wezen, op mijn woord van eer!... Sedert hoelang is Agatha ziek?’
‘Het is nu omstreeks drie jaren geleden, mijnheer; het was een onweder zooals
daar straks. Zij bevond zich in het open veld, kwam doornat te huis, was genoodzaakt
zich te bed te leggen, waar zij vijf volle dagen gekluisterd bleef, zonder taal of teeken
te geven, en als ware zij dood geweest. Zij herkwam van dien aanval; maar sedert
dien stond merkte men bij haar dingen op, welke bovennatuurlijk zijn en die zich
niemand kan verklaren. Des nachts staat zij uit hare legerstede op, wandelt slapend
hare kamer rond, en houdt zich daar met het een of ander handwerk bezig.’
‘En heeft men geene geneesheeren geraadpleegd?’ vroeg ik.
‘Ja, mijnheer; maar nutteloos geraadpleegd. Ook de pastor heeft zich met de zaak
willen bemoeien; doch geëindigd met te bekennen, dat de duivel sterker dan hij was...
Wat denkt gij er over, mijnheer?’
‘Ziet gij daar dit buitengoed?’ zegde ik, met mijne hand vooruit wijzende.’
‘Ja, mijnheer...’
‘Welnu, daar verblijf ik... Hoe is uw naam?’
‘Enrico, mijnheer.’
‘Welnu, Enrico, kom mij morgen bezoeken. Ik zal intusschen over de zaak
nadenken en u mijn gevoelen doen kennen. Thans zeg ik u slechts een woord: hoop,
vriend Enrico, en tot morgen.’
‘Ik zal komen, mijnheer,’ zegde de jongeling, en, na eenen laatsten handdruk,
verliet ik hem.
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II.
‘Felice,’ sprak ik tot mijnen vriend, ‘ik heb uwe diva gezien...’
‘Wie?... Ah! de molinara!’
‘Juist zoo!’
‘En wat zegt gij? Hoe vindt gij?’
‘Gij hebt niet overdreven;... doch... eilaas!...’
‘Hoe, eilaas?’
‘Het arme kind is betooverd.’
‘Door haren vrijer, misschien;... of gij zelve...’
‘Dank u, vriend, voor het voordeelige gevoelen, dat gij van mij koestert, doch het
is noch door haren vrijer, ofschoon zij er eenen heeft, noch door mij, dat zij betooverd
is. Zij is bezeten, kameraad: een helsche geest heeft zich van haar meester gemaakt,
en de belezingen van mijnheer pastoor hebben er niet het minste vermogen op gehad.
De duivel, die in Agatha woont, is van die soort, welke met brevier en wijwater den
spot houdt.’
‘Eindig dien mallen praat,’ onderbrak Felice, ‘en zeg mij liever, in eenvoudige
woorden, of zij krank is en welken naam gij aan hare ziekte weet te geven. Dat betreft
u: gij doet uwe studiën om de krankheden te overwinnen.’
‘Mijne kunde zou hier onmachtig zijn,’ sprak ik, ‘en zoo haar iemand kan genezen,
zijt gij het.’
‘Ik wilde, dat het waar was en zou dien last geerne op mij nemen.’
‘Agatha, zooals ik u reeds zegde, heeft eenen minnaar.’
‘En wie dat?’
‘Gij zult hem morgen zien, hij zal mij komen vinden.’
‘Maar ernstig gesproken,’ zegde Felice, ‘wat is er van dit alles?’
‘Luister,’ sprak ik; ‘Agatha is door eene dier kwalen behebt, waarvan de
behandeling aan de gewone medecijnkunst niet dan vruchteloos kan toevertrouwd
worden. De oorspong der zenuwziekten blijft aan het stoffelijke oog der onderzoeking
vreemd, en kan dus door de werkelijke kunst niet bevochten worden. Voor zooveel
ik verstaan heb, is Agatha slaapwandelaarster, sonnambula, zooals wij het met den
kunstterm aanduiden. Iederen nacht staat zij, in haren slaap, van hare legerstede op,
en die vreemde handelwijze heeft aan hare familie doen gelooven, dat er de booze
geest mede bemoeid is... Ik heb een

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 10

206
plan gemaakt, Felice, en gij moet er mij in helpen. Wij moeten, of laat het mij maar
rechtuit zeggen, gij moet het meisje genezen.’
‘Ik begrijp u... Het magnetismus?...’
‘Het is het eenige middel, dat met goed gevolg kan aangewend worden.’
‘Maar hoe het aanwenden? Zullen wij ons als tooveraars aan die eenvoudige lieden
aanbieden; of zullen wij in het geheim beproeven?..’
‘Slechts het geheim is mogelijk,’ zegde ik, ‘doch laten wij er thans niet verder
over spreken. Morgen komt Enrico, de minnaar van Agatha, wij zullen hem
ondervragen, hem uithooren en zien wat er te doen staat.’
Het bleef alsnu bij die beslissing en toen des anderdaags Enrico, volgens belofte,
zich bij ons bevond, zegde ik hem:
‘Mijn goede vriend Enrico, ik heb over de zaak nagedacht en de overtuiging
gekregen, dat de gewone geneeskunde op de ziekte van Agatha niets vermag...’
‘De gewone geneeskunde, mijnheer; ik geloof dat met u, vermits wij reeds alles
te vergeefs beproefd hebben. Maar de buitengewone geneeskunde zou die niets
vermogen?’
‘Wat wilt gij zeggen, Enrico?...’
‘Wel, mijnheer, ik heb mij wel eens in het oor laten fluisteren, dat er, buiten de
medecijnen, eene kunst bestaat, waardoor men wonderbare uitwerksels kan
verkrijgen.’
‘En gij noemt die kunst?...’ vroeg ik, den fijnen vogel strak in de oogen ziende.
‘De naam is mij ontgaan, mijnheer;.. doch, gij, in uwe hoedanigheid van
geneesheer...’
‘Van student in de geneeskunde, Enrico!...’
‘Nu, dat is om het even, gij moet dien naam kennen, mijnheer, en denkelijk zult
gij mij wel iemand kunnen aanwijzen, die eene poging zou willen aanwenden...’
‘Enrico,’ sprak ik ernstig, ‘weet gij wel, dat het uitoefenen dier kunst door het
bestuur met schele oogen wordt aangezien.’
‘Het is toegelaten, mijnheer.’
‘Ja, het is sedert eenigen tijd toegelaten; doch weet gij waarom?’
‘Neen, mijnheer.’
‘Omdat men zou te weten komen, wie de aanklevers en beoefenaars dier kunst
zijn, welke men als duivelsch aanziet. Eens dat men
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daaromtrent voldoende zal ingelicht wezen, eens dat men de aanklevers van het
magnetismus...’
‘Dat is de naam!’ onderbrak Enrico.
‘Eens,’ ging ik voort, ‘eens dat men de aanklevers zal kennen, zal men de toelating
intrekken... En is het noodig, dat ik er bijvoege, dat de aanklevers zich over de
openbaarheid zullen berouwen.’
‘Mijne heeren,’ sprak Enrico rechtstaande en eenen vlammenden blik, waar de
oprechtheid uit straalde, op mij en op Felice werpende, ‘mijne heeren, ik begrijp u...
Doch ik ben een man van eer, en ik zweer op die eer, dat wat gij mij mocht
toevertrouwen, wat ik iemand in deze zaak mocht zien verrichten, voor eeuwig in
mijn hart zal begraven blijven, en dat geene folteringen bekwaam zouden zijn, om
mij een woord van dit geheim te ontrukken.’
De toon, waarop die woorden werden uitgesproken, bracht de volle overtuiging
in onze ziel, dat wij met een eerlijk man te doen hadden, en, de hand des jongelings
in de mijne vattende, zegde ik:
‘Het is wel, Enrico; wij zullen pogen! Mijn vriend hier zal alles aanwenden, en
hopen wij, dat wij zullen gelukken... Zet u neder en antwoord mij thans met kalmte.’
‘Spreek, mijnheer!’
‘Wanneer wordt Agatha gewoonlijk door hare kwaal des nachts overvallen?’
‘Omstreeks middernacht.’
‘Waar bevindt zich hare slaapkamer?’
‘Tegen den tuin, mijnheer.’
‘Slaapt zij alleen in dit vertrek?’
‘Gansch alleen.’
‘Is de kamer op het nachtslot?’
‘Ik geloof het niet, signor.’
‘Verlaat zij die soms in hare nachtwandelingen?’
‘Neen, mijnheer, zij houdt zich slechts in haar vertrek op.’
‘Denkt gij, dat er mogelijkheid is des nachts ongemerkt de huizing en het venster
der slaapkamer van Agatha te naderen, zonder opgemerkt te worden?’
‘Als ik met u ga?...’
‘Zoo versta ik het wel.’
‘Ja, mijnheer; de nachthond kent mij en zal zich bedaard houden.’
‘Welnu, Enrico, dat is al wat ik weten moet. Wij verwachten u
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dezen nacht, het kwaart voor elf ure, aan de brug over den stroom.’
‘Heb dank, mijnheer, heb dank.’
‘Spaar dien tot later, Enrico; want niets toch zegt ons dat wij zullen gelukken.’
‘Ik hoop toch, mijnheer, ik hoop, en nu vaarwel; ik zal mij niet laten wachten.’
Enrico vertrok.

III.
Toen het gestelde uur daar was, slopen ik en Felice, als twee nachtdieven, ongemerkt
onze woon uit en eenige stonden later bevonden wij ons bij de aangewezene brug.
Enrico stond ons daar reeds af te wachten.
‘Volgt mij, mijne heeren,’ zegde hij, en wij stapten achter hem voort.
Ter grootere verzekering om niet ontdekt te worden, verlieten wij de boorden van
den stroom en strunkelden door de schaduwrijke kanten, met kreupelhout omzoomd
en waar de flauwe stralen der maan niet konden doordringen, in de richting van het
molenhuis.
Als wij tot op eenen korten afstand aan de woning genaderd waren, begon Enrico
zachtjes te schuifelen. Een bijna onhoorbaar gegrol trof ons oor en nu begon de
jongeling zachtjes te roepen: Mustafa!... oh! caro Mustafa!... Het rammelen eener
ketting overtuigde ons, dat wij den wachthond naderden. Eenen stond later streelde
Enrico den ruigen schapershond en gaf hem een stuk brood, om hem de voortdurende
stilzwijgendheid af te koopen.
Wij schoven als drie schimmen naast de huizing en, aan de achterzijde derzelve
gekomen, hield Enrico ons staan en wees op een laag vensterken, stil mompelende:
‘Daar is zij.’
‘Het is wel,’ fluisterde Felice, ‘waar bevindt zich het ledekant?’
‘In de richting van het venster,’ zegde Enrico, ‘recht voor u uit.’
‘Het is genoeg; verwijdert u.’
Ik ging met Enrico eenige stappen achterwaarts en wij plaatsten ons tegen eene
haag, bij den ingang van den tuin, van waar wij de bewegingen van Felice, voor
zooveel het schemerlicht der maan zulks toeliet, konden gadeslaan.
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Eenige stonden bleef Felice met zijne armen op den drempel van het kleine venster
geleund, en scheen, als het ware, met zijne oogen in het vertrek te willen doordringen,
waar hij denkelijk welhaast, bij het maanlicht, iets kon onderscheiden.
Na eenigen tijd in die houding te hebben doorgebracht, richtte hij zich op, deed
eenen stap achterwaarts en stak zijne armen naar het venster uit. Wat er in het
binnenste van Felice omging, wat er zich op zijn gelaat vertoonde, wisten wij niet;
doch de gebiedende houding, welke hij had aangenomen, deed indruk op onze ziel,
en, de hand van Enrico vattende, kon ik mij overtuigen, dat dezelve beefde.
Ruim een half kwaart uurs bleef Felice in die aangenomen houding, welke door
de doodsche stilte, die in den ganschen omtrek heerschte, ons nog meer
indrukwekkend voorkwam. Eindelijk werd ons oor getroffen door een licht gerucht,
dat zich in de kamer van Agatha scheen op te doen...
‘Zij staat op,’ fluisterde mij Enrico bevend toe.
‘Zwijg,’ zegde ik, hem de hand drukkende, ‘zwijg en luisteren wij aandachtig.’
Het gerucht vermeerderde en naderde klaarblijkelijk. Felice trok, immer de handen
voor zich uitstekende, twee stappen achterwaarts. Het kleine venster werd geopend
en Agatha stapte buiten, zich naar Felice richtende, die, stil achteruit tredende, haar
naar den kant van den tuin scheen te willen leiden. Het geschiedde zoo. Sprakeloos
en met ingehouden adem bleven ik en Enrico dit wonderbare, ongeloofelijke tooneel
nastaren, en toen Agatha ons, Felice volgende, voorbij was getreden, stonden wij
recht en stapten haar naar.
Vooraan in den tuin bevond zich eene houten rustbank. Daar hield Felice stil, en
met zijne hand naar de bank wijzende, scheen hij de slapende te willen gebieden er
op neêr te zitten. Het gebod werd verstaan en uitgevoerd. Wij naderden.
Felice liet zich thans op de knieën vóòr het meisje neêrzakken, en hare handen in
de zijne vattende, vroeg hij met eene stille stem:
‘Agatha, kent gij mij?’
‘Wel, zeker, mijnheer,’ klonk het doffe antwoord, ‘zondag immers hebt gij nog
naast mij in de vespers gezeten.’
‘Weet gij wat ik van u begeer, Agatha?’
‘Neen.’
‘Zoek eens wel...’
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‘Gij zoudt wenschen mij te kunnen genezen.’
‘En wat moet daartoe gedaan worden?’
‘Gij kunt mij niet genezen, mijnheer.’
‘Zijt gij er zeker van?’
‘Zeer zeker.’
‘Wat kan er dan gedaan worden?’
‘Ik weet het niet...’
‘Is uwe ziekte ongeneesbaar?’
‘Ik geloof het niet...’
‘Wat is de oorzaak uwer ziekte?’
‘Er is slechts een middel, mijnheer.’
‘Gij antwoordt niet op mijne vraag, Agatha?’
‘Ja, toch; gij vraagt mij of ik kan genezen worden.’
‘Ik vraag ook naar de oorzaak uwer ziekte.’
‘Dat is het juist... Zoo kan ik slechts mijne gezondheid herkrijgen.’
‘Dezelfde schokking?’
‘Een schrik... eene ontsteltenis zooals die, welke mij weleer is overkomen.’
‘Eene hevige gemoedsontsteltenis, wilt gij zeggen, Agatha?’
‘Ja, dat ook...’
‘En is er geen ander middel?’
‘Niets, niets; ik zie niets anders.’
‘Maar zou er tenzelfden tijd geen gevaar met zulk een voorval kunnen gepaard
gaan?’
‘Ik weet niet...’
‘Zeg, zoek... Ik wil het!’
‘Dat is niet onmogelijk... O, wat ben ik vermoeid!..’
‘Eenen stond nog, Agatha... Gij hebt er niets tegen, dat men eene poging doe...’
‘Ik schrik..., maar ik heb er niets tegen.’
‘Het is genoeg, begeef u thans ter rust. Sta op!’
Felice stond recht en het slapende meisje bij de hand vattende, leidde hij haar terug
tot bij het venster, langs waar Agatha, licht als eene hinde, terug haar slaapvertrek
binnenstapte.
Sprakeloos, zooals vroeger, verwijderden wij ons. Enrico streelde, in het
voorbijgaan, nogmaals den wachthond, welke slechts een licht vreugdegeblaf liet
hooren, en ongemerkt verdwenen wij weder in de schaduw.
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‘Wat gedaan?’ vroeg Enrico, toen wij ons terug aan de brug bevonden.
‘Ziedaar waarover wij rijpelijk moeten denken mijne goede vriend,’ zegde ik, ‘en
waarover wij morgen, indien gij wilt, lang en breed kunnen spreken. Begeven wij
ons thans ter rust: de nacht, zegt men, brengt raad mede.’
‘o Mijnheer, mag ik morgen vroeg?...’
‘Wij zullen u verwachten, Enrico.’
Nauwelijks hadden wij des morgens het ontbijt genomen, of Enrico liet zich
aandienen. Hij was reeds in het molenhuis geweest en had zich kunnen overtuigen,
dat ons geheimzinnig nachtelijk bezoek door niemand was opgemerkt geworden. Hij
vroeg ons of wij een middel hadden gevonden.
‘Ik heb er een,’ sprak ik, ‘en zoo gij moed hebt, Enrico, twijfel ik aan den goeden
uitslag niet.’
‘O, zeg, mijnheer, zeg.’
‘Gij bemint Agatha, niet waar?’
‘Mijnheer, moet gij zulks vragen!’
‘En zij, bemint zij u met dezelfde vurigheid?’
‘Zij leeft slechts door mij, mijnheer.’
‘Welnu, dat is het. Ik eisch of liever de gezondheid van Agatha eischt eene groote
opoffering van u, Enrico.’
‘Ik luister, signor, ik luister.’
‘Wat denkt gij, indien Agatha zich door u verlaten zag?...’
‘Zij zou ervan sterven, mijnheer.’
‘Welnu, dat is het juist; het is die gemoedsschokking, welke wij hebben moeten!...
Gij moet ophouden haar te beminnen, gij moet haar verstooten...’
‘Onmogelijk, mijnheer...’
‘Gij moet het haar zeggen, het haar doen gelooven!’
‘O, dat is te wreed!... nooit! nooit!...’
‘Hare gezondheid, Enrico; uw beider geluk!... Weet gij een ander middel..?’
‘Maar de gevolgen, mijnheer!...’
‘Men hoeft wat te wagen, en wat mij betreft, ik zou bijna voor de kwade gevolgen
durven instaan...’
‘Maar, mijnheer, haar zeggen, dat ik haar niet meer bemin!... Maar verstaat gij het
niet, dat is immers onmogelijk!’
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‘Ik begrijp de opoffering, Enrico; doch zie slechts het doel... En wat meer is, denk
er over na; vindt gij een beter middel, wij zullen het beproeven, al moesten wij te
uwer liefde... Doch ik zie niets anders... geen ander middel... Kinderachtigen schrik
mogen wij haar niet aanjagen..; daarmeê zouden wij het doel niet treffen... Welnu,
denk er over na...’
Enrico verliet ons met een verpletterd hart.
Eenige dagen verliepen, zonder dat ik hem terugzag. Eindelijk verscheen hij, en
de strijd, welken hij inwendig had doorgewoeld, was op zijn vermagerd wezen
zichtbaar. Hij zegde mij, dat hij besloten had mijnen raad te volgen; doch dat hij mij
verzocht hem eenen laatsten dienst te bewijzen. Hij zegde mij het uur, waarop hij,
bij Agatha te huis, haar zijn gegeven liefdewoord zou terugvragen, en bad mij op dit
uur mij van mijn verblijf niet te verwijderen, opdat hij, indien het noodig ware, mijne
hulp zou kunnen inroepen. Ik beloofde hem zulks en wachtte in geestesspanning en
met kloppend hart, het gevreesde oogenblik af.
Het uur naderde, en, aan mijn venster gezeten, hield ik het oog op de brug gericht
langs waar de bode, indien er een gezonden werd, komen moest. Mijn hart klopte
hevig, toen ik in vollen draf eenen der maalderknechten naar mijn verblijf zag komen
gesneld. Hij verzocht mij, daar men zoo ver van den gemeente-geneesheer verwijderd
was, hem te willen volgen, daar de dochter zijns meesters eenen overval had gekregen.
Ik volgde den bode, en vond Agatha in hevige stuiptrekkingen liggen. Enrico stond
weenende naast het ledekant en rukte zich de haren uit het hoofd.
Na eenen blik op de kranke geworpen te hebben en eenige zorgen te hebben
bevolen, trad ik tot Enrico, vatte hem de hand en fluisterde hem toe:
‘Heb moed, wees een man! en te meer: hoop!’
‘O, denkt gij, mijnheer?’
‘Slechts een ding blijft u te doen. Verwijder u van dit bed niet, opdat gij kunt daar
zijn, wanneer Agatha het bewustzijn terugkrijgt, om haar alsdan het bedrog uit te
leggen.’
‘O, dat zweer ik u!’ sprak Enrico, en het was zichtbaar, dat mijne woorden hem
moed hadden ingestort.
Wat ik bij Enrico verkregen had, trachtte ik insgelijks bij de huisgenooten te weeg
te brengen. Ik stelde hen zooveel mogelijk gerust,
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verzekerde, dat er geen het minste gevaar was, en dat het overbodig was middels aan
te wenden, daar de bezwijming des meisjes van zelve zou verdwijnen.
Men hechtte geloof aan mijne woorden, te meer, daar de oude oom verklaarde,
dat ik het zeer wel zegde en dat noch ik noch iemand op zulke dingen, die van God
kwamen, iets vermocht.
Enrico bleef het overige van den dag en den ganschen nacht wakend naast de
bedsponde zijner geliefde doorbrengen.
Toen ik, des morgens, terug in het molenhuis trad, om naar de zieke te vernemen,
vond ik haar zwak, maar herlevend; en ik voltooide de genezing met te bevestigen,
dat het verlaten haars minnaars slechts een geneesmiddel was, door mij aangeraden,
om haar de gezondheid terug te geven. Het lieve brave kind kuste mij de hand, en
zwoer mij, dat zij aan hare genezing geloofde.
Was het aan dit vaste vertrouwen of aan de aangewende geestesschokking te wijten,
zeker is het, dat Agatha, eenige dagen later, als met een nieuw leven bezield was;
dat het nachtwandelen was geweken, en dat allen dermate van hare volkomene
herstelling overtuigd waren, dat het huwelijk alras werd vastgesteld; kortom dat ik
en mijn vriend Felice verzocht werden als getuigen bij de echtverbintenis van Enrico
en de diva molinara te teekenen.
EINDE VAN HET TIENDE DEEL.
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